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Bismillâhirrahmânirrahîm.
İslâmiyyetibildirenkitâblarpekçokdur.Bunlarıniçindeenkıymetlisi,imâm-ıRabbânîninüçcild(Mektûbât) kitâbıdır.Bundan
sonra,MuhammedMa’sûmunüçcild(Mektûbât) kitâbıdır.MuhammedMa’sûmhazretleri,Mektûbâtınüçüncücildininonaltıncımektûbundabuyuruyorki,(Îmân,kelime-itevhîdinLâilâheillallahveMuhammedünResûlullahikikısmınabirlikdeinanmakdır).Ya’nî,müslimânolmakiçin,MuhammedaleyhisselâmınPeygamberolduğunadainanmaklâzımdır.Ya’nîMuhammedaleyhisselâm,AllahınPeygamberidir. Allahü teâlâ, Cebrâîl ismindeki melek ile, kendisine
(Kur’ân-ıkerîm)igöndermişdir.BuKur’ân-ıkerîm,Allahkelâmıdır.
Muhammedaleyhisselâmınkendidüşüncelerivefelsefecilerin,târîhcilerinsözlerideğildir.Muhammedaleyhisselâm,Kur’ân-ıkerîmi tefsîr etmişdir. Ya’nî açıklamışdır. Bu açıklamalara, (Hadîs-i
şerîf) denir.İslâmiyyet,(Kur’ân-ıkerîm) ile(Hadîs-işerîf)lerdir.
Dünyânınheryerindeki,milyonlarcaislâmkitâbı,(Kur’ân-ıkerîm)
ile(Hadîs-işerîf)lerinaçıklamalarıdır.Muhammedaleyhisselâmdan
gelm iy en bir söz, islâm kit âb ı olam az. Îmân ve islâm dem ek,
(Kur’ân-ıkerîm) ve(Hadîs-işerîf)lereinanmakdemekdir.Onunbildirdiklerineinanmıyan,Allahkelâmınainanmamışolur.Muhammed
aleyhisselâmAllahüteâlânınbildirdikleriniEshâbınabildirdi.Onlar
da,talebelerinebildirdi.Bunlarda,kitâblarınayazdılar.Bukitâbları
yazanâlimlere(Ehl-isünnetâlimi) denir.Ehl-isünnetkitâblarına
inanan,Allahkelâmınainanmışolur.Müslimânolur.Elhamdülillah,
bizdînimiziEhl-isünnetâlimlerininkitâblarındanöğreniyoruz.Dindereformcuların,masonlarınvezındıklarınuydurmakitâblarından
öğrenmiyoruz.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Ümmetimarasındafitne,fesâdyayıldığızemân,sünnetimeyapışana,
yüzşehîdsevâbıvardır.) Sünneteyapışmak,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarınıöğrenmeklevebunlarauymaklaolur.Müslimânların
dörtmezhebindenherhangibirisininâlimleri(Ehl-isünnetâlimleri)dir.Ehl-isünnetâlimlerininreîsi,İmâm-ıa’zamEbûHanîfeNu’mân
binSâbitdir.İngilizler,asrlarboyuncauğraşarak,birmüslimânıhıristiyanyapamadılar.Bunubaşarabilmekiçin,yenibiryolaradılar.
Masonluğukurdular.Masonlar,islâmiyyete,ya’nîEhl-isünnetâlimlerininbildirdiğiilmlere,ya’nîMuhammedaleyhisselâmınsözlerine
vebütündinlere,öldükdensonratekrârdirilmekolduğuna,Cennetin,Cehenneminvarolduğunainanmıyorlar.
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(B)

TAM İLMİHÂL

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE
ÖNSÖZÜ
İştebudur,miftâh-ıgenc-ikadîm;
Bismillâhirrahmânirrahîm.
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbını yazmağa E’ûzü ve Besmele okuyarak başlıyorum.E’ûzüokumak,(E’ûzübillâhimineşşeytânirracîm)demekdir.Besmeleokumak,(Bismillâhirrahmânirrahîm)demekdir.AbdüllahibniAbbâsdiyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Kur’ân-ı kerîme saygı göstermek,
E’ûzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’ân-ı kerîmin anahtarı, Besmeledir).Bunun
için,bukitâbabuikisiniokuyarakbaşlanmasını,okuyucularımdanistirhâmederim.
Böylecekitâbı,buikizînetilesüslemişvebuikihazînede,dostlariçintoplanmış
olanfâidelerekavuşmuşolursunuz!Allahüteâlâyayaklaşmakisteyenler,E’ûzüyeyapışmakda,Ondankorkanlarda,E’ûzüyesarılmakdadır.Günâhıçokolanlar
E’ûzüyesığınmışdır.Allahüteâlâ,Nahlsûresinindoksanyedinciâyetindemeâlen,
Peygamberine“sallallahüaleyhivesellem”(Kur’ân-ı kerîm okuyacağın zemân
E’ûzü... söyle) buyurmuşdur.Buemr,(Allahınrahmetindenuzakolanvegazabınauğrayarakdünyâdaveâhıretdehelâkolanşeytândan,Allahüteâlâyasığınırım,
korunurum,yardımbeklerim.Onahaykırır,feryâdederimde!)demekdir.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için sened yazdırır).AbdüllahibniMes’ûd“radıyallahüanh”diyorki,(Cehennemdeazâbyapanondokuzmelekdenkurtulmakistiyen,Besmeleokusun!Besmele,ondokuzharfdir).Levh-imahfûzda,ilkyazılan,
Besmeledir.Âdeme“aleyhisselâm”ilkgelen,Besmeledir.Mü’minler,Besmeleyardımıile,Sırâtdangeçer.Cennetda’vetiyyesininimzâsıBesmeledir.
Besmeleninma’nâsı:(Hervarolana,onuyaratmaklaiyiliketmişvevarlıkdadurdurmakla,yokolmakdankorumaklaiyiliketmişolanAllahüteâlânınyardımıile,
bukitâbıyazabiliyorum.Ârifler,Onuilaholaraktanıdı.Âlemler,Onunmerhametiilerızkbuldu.Günâhişliyenler,OnunrahmetiileCehennemdenkurtuldu)
demekdir.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmebuüçismiilebaşladı.Çünki,insanınüç
hâlivardır.Dünyâ,kabrveâhırethâlleri.İnsan,Allahüteâlâyaibâdetederse,dünyâdaişlerinikolaylaşdırır.Kabrdeonaacır,âhıretdegünâhlarınıafveder.
Elhamdülillah!Herhangibirkimse,herhangibirzemânda,herhangibiryerde,herhangibirkimseye,herhangibirşeydendolayı,herhangibirsûretlehamdederse,bu
hamdvesenâların,medhlerinhepsi,Allahüteâlânınhakkıdır.Hamd,bütünni’metleriAllahüteâlânınyaratdığınavegönderdiğineinanmakvesöylemekdemekdir.
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Şükr,bütünni’metleriislâmiyyeteuygunolarakkullanmakdemekdir.Ni’met,fâideli
şeydemekdir.Ni’metler,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındayazılıdır.Ehl-isünnetâlimleri,meşhûrolandörtmezhebinâlimleridir.Herşeyiyaratan,terbiyeeden,
yetişdiren,heriyiliğiyapdıran,gönderenhepOdur.Kuvvetvekudretsâhibiyalnız
Odur.Ohâtırlatmazsa,kimse,iyilikvekötülükyapmağıirâde,arzûedemez.Kulun
irâdesindensonra,Odaistemedikce,kuvvetvefırsatvermedikce,hiçbirkimse,hiçbirkimseye,zerrekadar,iyilikvekötülükyapamaz.Kulunistediğiherşeyi,Odairâdeederse,dilerseyaratır.YalnızOnundilediğiolur.İyilikvekötülükyapmağı,çeşidlisebeblerlehâtırlatmakdadır.Merhametetdiğikullarıkötülükyapmakirâdeedince,Oirâdeetmezveyaratmaz.İyilikyapmakirâdeetdiklerizemân,Odairâdeederveyaratır.Böylekullardanhepiyilikmeydânagelir.Gazabetdiğidüşmanlarınınkötüirâdelerininyaratılmasını,Odairâdeederveyaratır.Bukötükullar,iyilikyapmakirâdeetmedikleriiçin,bunlardanhepfenâlıkhâsılolur.Demekoluyor
ki,insanlar,birâlet,birvâsıtadır.Kâtibinelindekikalemgibidir.Şukadarvarki,
kendilerineihsânedilmişolan(İrâde-i cüz’iyye)lerinikullanarak,iyilikyaratılmasınıistiyen,sevâb,kötülükyaratılmasınıistiyen,günâhkazanır.Allahüteâlâ,insanlarınistekliişlerinionlarınirâdeleriileyaratmasınıezeldedilemişdir.İşlerininsan
irâdesiileyaratılması,ezeldekiilâhîirâdeileyaratılmasıdemekdir.
Bütündüâlar,iyilikler,OnunPeygamberiveensevdiğikulu,insanlarınherbakımdanengüzeli,enüstünüolanMuhammedMustafâya“sallallahüaleyhivesellem”veEhl-ibeytineveEshâbına“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”vebunlarısevenlereveizlerindegidenlereolsun!
İlktahsîlimi,babayerimolanİstanbulda,Eyyûbsultânda,Reşâdiyyenümûne
mektebindeyapdım.Evimdenveilkmektebdendinterbiyesi,dinbilgisialdım.HalıcıoğluAskerîlisesiOrtaveLisekısmındaokurken,mekteblerdenKur’ân-ıkerîm
vedinderslerikaldırıldı.Allahüteâlânın,sevgiliPeygamberimizinveislâmâlimlerininismlerisöylenmezoldu.Hiçbirhocamızdinbilgisivermiyordu.Onlarıyüksek,olguntanıyor,çoksaygılıolmakistiyordum.Fekat,mukaddesâtımasaldıranlarıgörünce,hayâlkırıklığınauğradım.Îmânileküfrarasındabocaladım.Küçük
aklımla düşünerek, müslimânlık olarak öğrendiğim bütün bilgilerimi inceliyordum.Hepsininfâideli,iyi,kıymetliolduğunugörüyor,bunlarıfedâedemiyordum.
Altısene,buikite’sîraltındasarsıldım.Birkaçseneönce,berâberoructutduğumuz,nemâzkıldığımızarkadaşlarım,öğretmenlerinvegazeteleriniftirâlarınaaldanarak,ibâdetdenvazgeçdiler.Yalnızkalmak,benidahâdaüzdü.Acabâhaksızmıyım,yanlışyoldamıyımdiyordum.(m.1929)senesinde,lisesonsınıfda,onsekiz
yaşındaidim.Kadrgecesi,mektebdeyatmışdık.Uyuyamadım.Şaşkınolarak,yatağımdanfırladım.Düşüncelerimde,îmândayalnızkalmışdım.Sıkılıyordum,bunalıyordum.Bağçeyeçıkdım.Gökyüzüyıldızlarladoluidi.Eyyûbsultânın,ya’nîHâlidbinZeydintürbesinekarşı,Halîcinışıklıdalgaları,sankibana,üzülme,senhaklısındiyorlardı.Hıçkırarakağladım.(Yâ Rabbî! Sana inanıyorum. Seni ve Peygamberlerini seviyorum. İslâm bilgilerini öğrenmek istiyorum. Beni, din düşmanlarına aldanmakdan koru!) diyeyalvardım.Allahüteâlâ,buma’sûmvehâlisdüâmıkabûlbuyurdu.Kerâmetler,hârikalarhazînesi,ilmderyâsıAbdülhakîmefendi,öncerü’yâda,sonracâmi’dekarşımaçıkdı.Beni,cezbetdi.Eczâcımektebindetalebeiken,Bâyezîdcâmi’işerîfindeva’zlarına,sonraevinegitdim.Banaacıdı.Sarf,
nahv,mantık,fıkhöğretdi.Çokkitâbokutdu.FransızcaMatengazetesinedeaboneetdirdi.Arabîvefârisîöğretdi.(Emâlî kasîdesi)ni,(Hâlid-i Bağdâdî dîvânı)nın
birkısmınıezberletdi.Sohbetleriokadartatlı,okadarfâideliidiki,çokdef’a,sabâhdangeceyarısınakadaryanındanayrılmazdım.Şimdi,osohbetlerihâtırladığım
ânlar,hayâtımınenzevklidakîkalarıolmakdadır.(m.1936)yakadaraskerîtıbbiyye mektebinde müzâkereci iken, hem kimyâ yüksek mühendisliğine devâm etdim, hem de o islâm âliminin va’zlarından, sohbetinden ilm ve zevk topladım.
Kalbimdekiküfrpislikleritemizlendi.İslâmiyyetindünyâveâhıretse’âdetiiçin,biricikkaynakolduğunuanladım.Önceleri,büyüksandığımkimseleri,islâmâlimle–4 –

rininbüyüklükleriyanında,çocukgibigördüm.Onlarınilmdiyesöyledikleriba’zı
şeylerin,ilmden,fendençokuzak,alçakçadüzülmüşplânlar,iftirâlarolduğunuanladım.(m.1936)dansonra,Ankarada,Mamakkimyâhânesindevazîfeliiken,almanca öğrenmemi ve İmâm-ı Rabbânînin “kuddise sirruh” (Mektûbât)ını devâmlı
okumamısöyledi.Herfırsatdaİstanbulagelip,ma’rifetlerderyâsındaninci,mercântopladım.Oilmgüneşininüfûlündensonra,mahdûm-imükerremi,Üsküdar,
sonraKadıköyümüftîsi,fazîletliseyyidAhmedMekkîefendininhalka-itedrîsine
kabûlbuyuruldum.Büyükbirşefkatvemehâretile,(fıkh),(tefsîr),(hadîs),ma’kûl
vemenkûl,üsûlvefürû’ilmlerinita’lîmbuyurupbeni,27Ramezân-ımubârek1373
[m.1953]pazargünüicâzet-imutlakaile,tedrîseme’zûneyledi.
(m.1947)densonra,öğretmenlikhayâtımda,engindenizdenbirdamlagibiolan
bilgilerimi,gençlerintemizrûhlarına,onlarıngoncagibiaçılmakdaolankörpedimâglarınaakıtmakiçinçırpındım.İçimdeyananîmânışığından,onlarınsafkalblerinebirerkıvılcımsalmakistedim.Elhamdülillah!Rabbimkolaylıkgösterdi.Senelerceuğraşarakhâzırladığımvefâidelivenefîskokuluçiçeklerdentoplanarak
doldurulantatlıveşifâlıbalgibi,birkaçsahîfeyeyerleşdirdiğim(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbıbirincikısmınınbasılması(m.1956)senesindenasîboldu.
Hanefî mezhebine göre hâzırlanmış olan bu küçük kitâbın, gazete ve mecmû’alardareklâmıyapılmamış,dıvârlarai’lânlarıasılmamış,köşedekibirdükkânınraflarınaemânetedilivermişdi.Müslimânecdâdınınnûrluveuğurluyolundan
ayrılmayan,mukaddesdîniniöğrenmekaşkıiledâimâkalbiyanan,asîlveîmânlı
gençler,buküçükkitâbıaradı,buldu.Azzemândakapışdı.
Vatanınasaldırandüşmanakarşı,kükremişarslanlargibidöğüşerek,istiklâlsavaşınıkazananşehîdlerinvegâzîlerintemizçocukları,bugünde,aynıaşkveîmânla,babalarınınyolundayürüyerek,istiklâllerigibi,îmânlarınıda,herçeşidtecâvüzdenkorumağaçalışıyor.Hakka,hakîkate,doğruyakoşuyor.Kur’ân-ıkerîmesarılıyor.
Târîhgösteriyorki,yalnızkendirâhatlarını,keyflerinidüşünenkrallar,diktatörler,islâmdîninin,kendizulmlerini,kötülüklerinimeydânaçıkardığınıgörerek,
cinâyetlerini,hıyânetlerinigizliyebilmekveyalanlarınaherkesiinandırabilmekiçin,
islâmiyyetesaldırmışlardır.Zâlimdüşmankumandanları,müte’assıbhaçlıorduları,herzemân,karşılarındamüslimântürkkahramanlarınıbulmuşlar,ecdâdımızın
îmândolugöğüsleriniaşamamış,silâhlarını,ölülerinibırakarakhepkaçmışlardır.
Târîhyinegösteriyorki,islâmiyyet,herzemândahâüstün,dahâyenivedahâ
fennî harb vâsıtalarının ve medenî cihâzların yapılmasına ve dahâ akllı, dahâ
kahramanmilletlerinyetişmesinesebebolmuş;dinsizler,ilmde,fende,silâhdave
şecâ’atdedâimâgerikalmışlardır.Hattâ,birislâmordusu,hercihetdenadâletebağlılığınisbetindegâlibgeldiğihâlde,aynıordudaadâletdenuzaklaşıldıkca,başarınınazaldığıgörülmüşdür.İslâmdevletlerinin,kurulması,yükselmesi,durmasıve
çökmeleridehep,adâletebağlılıklarınisbetindeolmuşdur.
Dinsizdiktatörler,ellerinikanaboyayıp,memleketlerehâkimolmuş,zulm,fesâdileinsanlarıinleterekvehayvangibiçalışdırarak,ağırharbsanâyı’i,büyükfabrikalar,üstünsilâhlaryapmış,dünyâyıkorkutmuşiselerde,çabukyıkılmışlarvetârîhboyunca,la’netleanılmışlardır.Örümcekyuvasıgibiçabukkurulantuzakları,
sabâhrüzgârıgibiferâhlatıcı,hafîfbirkuvvetleuçmuş,insanlığayararbirşeybırakmamışlardır.Şimdide,dinsizbirtemeledayanandevletler,nekadarbüyükvekuvvetligörünselerde,elbetteyıkılacak,zulmpâyidârolamayacakdır.Böylekâfirler,
birândaparlıyankibritebenzerki,etrâfındakisaman,talaşgibihafîfşeyleritutuşdurur,eliyakar,evleriharâbedebilir.Kendiise,hemensöner,biter.Adâletedayanan milletler ise, kaloriferlerin radyatörü gibidir. Radyatör, birşeyi yakmaz,
odalarıısıtarak,insanlararâhatlıkverir.Sıcaklığıaşırı,zararlıdeğildir.Fekatharâret,enerjikaynağınamâlikdir.İslâmiyyetde,böylefâidelibirenerjikaynağıolup,
kendisinebağlananferdleri,âilelerivecem’iyyetleribesler,kuvvetlendirir.
Allahü teâlânın merhameti, ihsânı, ni’metleri, o kadar çokdur ki, sonsuzdur.
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Kullarınaçokacıdığıiçin,onlarındünyâdarâhat,huzûriçinde,kardeşceyaşamaları,âhıretdede,sonsuzse’âdete,bitmez,tükenmezni’metlerekavuşmalarıiçin,yapılmasılâzımolaniyiliklerivesakınılmasılâzımolankötülükleri,Peygamberlerine,
melekvâsıtasıilebildirmiş,bunlarıbildirenbirçokkitâbdagöndermişdir.Bukitâblardan,yalnızKur’ân-ıkerîmbozulmamış,diğerlerininhepsi,kötükimselertarafındandeğişdirilmişdir.Dinliolsun,dinsizolsun,inansıninanmasın,herhangibirkimse,bilerekveyâbilmeyerek,Kur’ân-ıkerîmdekiahkâma,ya’nîemrveyasaklarauyduğukadar,dünyâdarâhatvehuzûriçindeyaşar.Bu,fâidelibirilâcıkullananherkesin,derdden,sıkıntıdankurtulmasıgibidir.Şimdi,dinsiz,îmânsızçokkimseninve
müslimânolmıyan,hattâislâmdüşmanıolanba’zımilletlerinbirçokişlerinde,muvaffakolmaları,râhat,huzûriçindeyaşamaları,inanmadıkları,bilmediklerihâlde,
Kur’ân-ıkerîminahkâmınauygunolarakçalışdıklarıiçindir.Müslimânolduklarını
söyliyen,âdetolarakibâdetleriyapan,çokkimselerinise,sefâlet,sıkıntılariçindeyaşamalarınınsebebide,Kur’ân-ıkerîmingösterdiğiahkâmavegüzelahlâkauymadıklarıiçindir.Kur’ân-ıkerîmeuyarakâhıretdesonsuzse’âdetekavuşabilmekiçin
ise,öncebunaîmânetmek,inanmakvebilerek,niyyetederekuymaklâzımdır.
İslâmdîninibilmedikleriiçin,onakarşıolanlar,asrlarboyuncayapdıklarıkanlı
veacıtecribelerleanladılarki,îmânınıyıkmadıkça,müslimânmilletiyıkmağa,imkânyokdur.Hakîkatdeherilerlemeninveyükselmeninhâmîsiveteşvîkcisiolan
islâmiyyeti,ilmin,fenninveyeğitliğindüşmanıgibigöstermeğeyeltendiler.Genç
nesllerin,bilgisiz,dinsizkalmasını,onlarıma’nevîcebhedenvurmağıhedefedindiler.Buyoldamilyonlardökdüler.İlmveîmânsilâhlarıçürümüş,hırsveşehvetlerinekapılmışolanba’zıcâhiller,kâfirlerinbuhücûmlarıilehemenbozuldu.Bunlardanbirkısmı,ismlerinisiperedinip,müslimângörünerek,fenadamı,kalemsâhibivedinâlimi,hattâmüslimânlarınhâmîsişeklinegirip,temizgençlerinîmânlarınıçalmağakoyuldular.Kötülüklerihünerşeklinde,îmânsızlığımodaşeklinde
gösterdiler.Dîni,îmânıolanlarasofta,gericidenildi.Dinbilgilerine,islâmınkıymetlikitâblarına,irticâ’,gericilikvete’assubdiyenleroldu.Kendilerindebulunan
ahlâksızlıkveşerefsizlikleri,müslimânlara,islâmbüyüklerineatfveisnâdederek,
otemizinsanlarıkötülemeğe,evlâdlarıbabalarındansoğutmağauğraşdılar.Târîhimizedediluzatıp,parlakveşereflisahîfelerinikarartmağa,temizyazılarınılekelemeğe, vak’a ve vesîkaları değişdirmeğe kalkışdılar. Böylece, gençleri dinden,îmândanayırmağa,islâmiyyetivemüslimânlarıyoketmeğeçalışdılar.İlmi,
fenni,güzelahlâkı,fazîletiveyeğitliğiiledünyâyaşânveşerefsaçan,ecdâdımızınsevgisinigençkalblereyerleşdirenmukaddesbağlarıçözmek,gençliğidedelerininkemâlâtından,ululuğundanmahrûmvehabersizbırakmakiçin,kalblere,
rûhlara ve vicdânlara hücûm etdiler. Hâlbuki, anlıyamıyorlardı ki, islâmiyyetdenuzaklaşdıkca,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”yolundanayrıldıkca,
ahlâkbozulduğugibi,hervâsıtayıyapmakdaveherasrınîcâbetdirdiğiyenibilgilerde,üstünlüğügaybediyor,ecdâdımızınaskerlikdeki,fenvesan’atdakibaşarılarınıgösteremiyor,hattâgerikalmağabaşlıyorduk.Bumaskelidinsizler,böylece,birtarafdanilmde,fendegerikalmamızaçalışıyor,diğertarafdanda,islâmiyyetgeriliğesebeboluyor.Garbsanâyı’ineyetişebilmemiziçin,bukaraperdeyikaldırmamız, şark dîninden, çöl kanûnlarından kurtulmamız lâzımdır, diyorlardı.
Busûretlemaddîvema’nevîkıymetlerimiziyıkarak,vatanımıza,milletimize,dışardakidüşmanların,asrlarcayapmakistedikleri,fekatyapamadıklarıkötülüğüyapdılar.Müslimânisminitaşıyanislâmdüşmanlarına(Zındık) denir.Zındıklarınislâmiyyetezararları,kâfirlerin,misyonerlerinzararlarındandahâçokoldu.
Cenâb-ıHak,bütüninsanlara,sayılamıyacakkadarçokni’met,iyilikvermişdir.
Bunlarınenbüyüğüveenkıymetlisiolarakda,ResûllerveNebîler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”göndererek,islâmiyyeti,se’âdet-iebediyyeyolunugöstermişdirveİbrâhîmsûresininyedinciâyetindemeâlen,(Ni’metlerimin kıymetini bilir,
şükr ederseniz, ya’nî emr etdiğim gibi kullanırsanız, onları artdırırım. Kıymetlerini bilmez, bunları beğenmezseniz, elinizden alır, şiddetli azâb ederim) buyurmuş–6 –

dur.Birasrdanberiislâmiyyetingarîbolmasıvesonzemânlardabüsbütünuzaklaşarak,dünyânınküfrveirtidâdkaranlığıilekaplanması,hepislâmni’metlerinin
kıymetlerinibilmeyip,onlaraşükretmemenin,arkaçevirmeninnetîcesidir.
Allahüteâlâ,sevdiklerinihayrlıişlerevâsıtakıldığıgibi,kendisineinanmıyanları,düşmanlıkedenleride,fenâyerlerdeçalışdırmakdadır.
İslâmni’metlerinineldençıkmasınasebebolanlarikikısmdır:
Birincileri,küfrlerini,düşmanlıklarınıaçıklayankâfirlerolup,bunlarbütünsilâhlı
kuvvetleriile,bütünpropagandavâsıtalarıvesiyâsîoyunlarıile,islâmiyyetiyıkmağauğraşıyorlar.Müslimânlar,bunlarıbiliyorveonlardanüstünolmağaçalışıyor.
İkincikısmkâfirler,kendilerinemüslimânisminivesüsünüverip,dinadamıtanıtdırıp,müslimânlığı,kendiakllarıile,keyflerineveşehvetlerineuygunbirşekleçevirmeğeuğraşıyor,müslimânlıkismialtında,yeni,uydurmabirdinkurmakistiyorlar.Hîleveyalanlarıile,sözleriniisbâtetmeğe,yaldızlı,yaltakcıyazılarile,müslimânlarıaldatmağaçalışıyorlar.Müslimânlarınçoğubudüşmanları,ba’zısözlerindenveislâmiyyetiyıkıcıdavranışlarındanseziyorisede,çokkurnazidâreedildikleriiçin,birçoksözlerirevâcbulup,müslimânlararasındayerleşiyor.Müslimânlık
dîni,yavaşyavaşbozularak,buzındıklarınistedikleri,plânladıklarışekledönüyor.
Ba’zılarıda:(Buasrdayaşıyabilmemiziçin,milletce,toplucagarblılaşmalıyız)
diyor.Busözünikima’nâsıvardır:Birincisi,garblılarınfende,tecribede,san’atda,i’mârveterfîhvâsıtalarındabulduklarınıöğrenmek,yapmak,bunlardanistifâdeyeçalışmakdırki,bunuislâmiyyetde,zâtenemretmekdedir.Fenbilgilerini
öğrenmeninfarz-ıkifâyeolduğu,kitâbımınçeşidliyerlerinde,vesîkalarıilebildirilmişdir.Resûl-iekrem“sallallahüaleyhivesellem”,birhadîs-işerîfde,(Hikmet
[ya’nîfenvesan’at],mü’minin gayb etdiği malıdır. Nerede bulursa alsın!) buyurdu.Fekatbu,garbauymakdeğil,ilmi,fennionlardabilearayıpalmakveonların
üstündeolmağaçalışmakdır.İkincima’nâdagarblılaşmakise,ecdâdımızındoğru
vemukaddesyolunubırakıp,garbınbütünan’anesini,âdetlerini,ahlâksızlıklarını,pisliklerinivehepsindendahâacı,dahâşaşkınolarak,dinsizlikleriniveputlarınıalıp,câmi’lerikiliseveeskisan’ateserişeklinesokmak,müslimânlığaşarkdîni,gerilikdîni,Kur’ân-ıkerîmeçölkanûnu,putatapmağa,ibâdetemüzikkarışdırmağagarbdîni,modernvemedenîdindemekveislâmiyyetibırakıp,hıristiyanlığa,mûsikîâletleriileibâdetedönmeğe,(Dinde reform) isminivermekdir.
Herkesşunuiyibilsinki,bumilletindamarlarındadolaşanasîlkan,nebugün,
nede,onlarınümmîdilebeklediklerigünlerde,buma’nâdaaslâgarblılaşmayacak
vedinsizolmayacak,zındıklarınyalanlarınaaldanmıyacakdır.Ecdâdınınmukaddesâtınıayaklaraltındaçiğnetmiyecekdir!
İslâmiyyetiyıkmağaçalışandiğerbirkuvvetde,dinbilgisivermekiçin,dindüşmanlarını(gûyâ)susdurmakiçinyazılanmecmû’alarvekitâblardır.Îmândanve
islâmdanhaberiolmıyan,tesavvufunhakîkatine,rûhuna,inceliklerineermemişolan
zındıklar,dünyâişlerindesözsâhibiolunca,kendilerinidinâlimigörüyor,bozuk
düşünceleriniyaymakiçinveyâyalnızparakazanmakiçin,dinkitâblarıyazıyorlar. Bu kitâblarında, din büyüklerinin sözlerini anlamadıkları, birçok bilgileri
yanlışvetersyazdıkları,acıacıgörülüyor.Zındıklarıislâmâlimiolaraktanıtıyorlar.Bunlarıncâhilkafalarıile,sapıkdüşünceleriileyazdıklarıyıkıcıvebölücükitâblarınıtercemeederek,dinbilgisidiyegençliğinönünesürüyorlar.Bunlarınzararlarını,bozukolduklarınıortayakoyan,yüzkaralarınımeydânaçıkaran,böylecekazançlarına,milletisömürmelerinemâni’olankitâblarımınbasılmasına,yayılmasınamâni’olmakiçinbufakîrecâhilce,ahmakcaiftirâediyorlar.Dünyâçıkarlarıiçindinlerinisatanmünâfıklardanbirkısmının,dahâdaaşırıgiderek,tarîkatçılıkyapıyorgibiyalanlarıyaydıklarını,böylecebenikanûnakarşısuçludurumadüşürerek,kitâblarımınyasaklatılmasınauğraşdıklarınıişitdim.Hâlbuki,hiçbirkitâbımdaböylebirşeyyazılıdeğildir.Kitâbımdatarîkatlerüzerindebilgilervarsada,bunlar,eskiasrlardayaşamışolan,tesavvufâlimlerininyazmışolduklarıki–7 –

tâblardantercemeedilmişdir.Bende,bunlarıokuyupanlamağaçalışmakdayım.
Birtarîkatilevebirşeyhilehiçbirilgimolmamışdırveyokdur.
Evet,islâmâlimigördüm.Müslimânlığınneolduğunuveislâmiyyetinyüksek
bilgileriniondanöğrenmekleşereflendim.Onunislâmilmlerindevefenvetârîh
bilgilerindeenginbirdenizebenzediğiniveislâmdînindenkaynaklanangüzelahlâkınıgörerekhayrânoldum.Bubüyükzâtdan,şeyhlikle,mürîdlikleilgisiolduğunugösterenbirsözişitmedim.Tekkelerinkapatılmasındanöncevesonraismleriduyulanba’zıtarîkatcıların,islâmiyyetevetesavvufbilgilerineuymadıklarını,zararlıolduklarınısöylerdi.Dünyânınheryerinde,herdildetesavvufkitâblarıyazılmakdadır.Kanûnlar,tesavvufkitâbıyazmağıvetesavvufilminiövmeğideğil,tesavvufperdesialtında,şahsîmenfe’atsağlamağıvetesavvufdabulunmıyan
kötülükleriyapmağısuçsaymakdadır.Tesavvufâlimleride,böyletarîkatcılarıred
etmişler,bunlarındinhırsızlarıolduklarını,islâmiyyetiiçerdenyıkdıklarınıbildirmişlerdir.Kitâblarımdavekonuşmalarımdahep,(Müslimânınkanûnlarauymasılâzımdır.Fitneçıkarmakharâmdır)diyorum.Böylesöyliyenkimse,kanûnauymıyanişyaparmı?Hasedcilerimin,benikendilerigibimünâfıkzanetdiklerianlaşılıyor.Çokyanılıyorlar!Münâfıkkelimesini,buradakâfirma’nâsınakullanmıyorum.Dışıiçineuymıyan,ikiyüzlüdemekistiyorum.Sözileolanbunifâkınküfr
olmadığı,harâmolduğu,(Hadîka)da,dilâfetlerindeyazılıdır.Buzevallılar,bilerekveyâbilmiyerek,islâmdüşmanlarınınekmeklerineyağsürüyorveislâmiyyete,onlardandahâçokzararlıoluyorlar.Çünki,bunlarınkitâblarınıvedergileriniokuyansâfmüslimânlarveheleasîlvekahramânecdâdınınmukaddesdîniniöğrenmeğesusamışolantemizgençler,bunlarınyaldızlıkelimelerleövdüklerizındıkları,dinâlimisanıp,bozukveyanlışyazılarınadinveîmândiyesarılıyor.Böyle,parakazanmak,mevkı’,etiketelegeçirmekiçin,kısacasıdünyâlığakavuşmak
için,mukaddesdînimiziâletedencâhillere(Ulemâ-i sû’), ya’nî(Zındık) denir.Bu
din yobazları ve fen adamı olarak ortaya çıkıp, fen bilgilerini değişdirerek ve
kendihâindüşüncelerinifenbilgisiimişgibisöyliyerek,islâmiyyetiyıkmağaçalışan (Fen yobazları) ya’nî (Zındık)lar, bu millete çok zarar verdiler. Kardeşi
kardeşedüşmanyapdılar.İçharbleresebeboldular.Hâlbuki,islâmdîni,birleşmeği,sevişmeği,yardımlaşmağı,hükûmete,kanûnlarakarşıgelmemeği,fitne,ya’nî
anarşiçıkarmamağı,kâfirlerinhaklarınıdagözetmeği,kimseyiincitmemeğiemr
etmekdedir.İslâmâlimleri,bütünistirâhatlerini,menfe’atlerinifedâederek,dînimizinbugüzelemrlerinibildirmekvetorunlarınındinlerini,îmânlarınıkorumak
için,çoksayıdaveçokkıymetlikitâbyazmışvebizlereyâdigârbırakmışdır.Sonragelenâlimler,bukitâblaraaçıklamalaryapmış,bunlara(hocamızıntarîkati)denilerekçeşidlitarîkatlarmeydânagelmişdir.Ehl-isünnetdüşmanları,bid’atsâhiblerininkitâblarınadabumubârekismlerikoymuşlardır.Bid’atsâhibleri,Kur’ândanvehadîs-işerîflerdenyanlışma’nâçıkarıyorlar.Zındıklar,kendianladıklarına,düşüncelerineâyetvehadîsdiyor.Güzelahlâkı,adâleti,çalışkanlığı,fende,
san’atdabirinciliğiveyeğitliğidünyâtârîhlerinde,parlakkelimelerleyazılıolan,
şanlıveşerefliecdâdımızın,düşmanelinindokunmamasıiçin,mubârekkanınıdökdüğüvebütüntemizliği,doğruluğuilebizleremîrâsbırakdığımukaddesdînimizi,yineonlarınmubârekelleriileyazdıkları,hâlisveafîfkitâblarındanokuyupöğrenmeliyiz.İngilizcâsûslarınıntuzaklarınadüşmüşolan,satılmışzındıklarınkalemlerindençıkan,süslükelimelerleörtülmüş,aynıismitaşıyankitâblarıokuyarak,azîzvesevgiliîmânımızıkapdırmamağa,aldanmamağaçokdikkatetmeliyiz!
Şunudabildireyimki,hadîs-işerîflerveislâmâlimlerininaçıklamaları,dinadamlarının siyâsete karışmalarını şiddetle men’ etmekdedir. Ehl-i sünnet âlimleri
“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,buyasağatitizlikleuymuşlardır.Müslimânlar,dînisiyâseteâletetmez.Bununiçinben,hiçbirzemânsiyâsetekarışmadım.
Hiçbir yazımda, şu veyâ bu devlet şeklinin savunuculuğunu yapmadım. Ba’zı
kimselerin,böyledavranışımıbeğenmediklerini,buyüzdendekitâblarımabozukdurdiyerek,vatandaşlarınokuyupöğrenmelerinemâni’olduklarını,(neresibo–8 –

zukdur?)diyenlerekarşı,bircevâbveremiyerek,şaşırıpkaldıklarınıişitiyorum.Hasededenler,satılmışolanlar,herzemânEhl-isünnetkitâblarınasaldırdı.Sonundarezîloldular.Banaiftirâedenleringafletdenuyanmaları,hidâyetekavuşmalarıiçin(Yüz karası) kitâbınıhâzırladım.m.1970debasıldı.
Otuzmaddevealtmışsahîfeolan(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbımıokuyanlarınteşvîkiile,ikincikısmınıda,üçyüzsahîfeolarakhâzırladım.Buda,(m.1957)debasdırıldı.Buikikitâb,temizgençlikde,islâmiyyetekarşı,öylebiralâkavecâzibeuyandırdıki,süâlyağmurualtındakaldım.Buçeşidlisorularıcevâblandırmakiçin,
mu’teberkitâblardantercemeederekyapdığımaçıklamalarveilâvelerle,birinci
kısmınotuzmaddesineyetmişmaddedahâekliyerekikincibaskısımeydânageldivedörtyüzsahîfeoldu.NihâyetAllahüteâlâ,ihsânederek,yıpratıcıçalışmakla,üçüncükısmınhâzırlanmasıdamüyesserolduve1379[m.1960]dabasıldı.
Salâhiyyetimolmadığınıbildiğimhâlde,yalnızİslâmâlimlerinin,akllarıdurduranüstünlüklerinehayrânlığımınveonlarakarşıtaşıdığımsevgivesaygınınmükâfâtıolarakvebutemizmilletin,asîlgençlerin,dinsimsarlarınıntuzaklarından
kurtulmaları,dünyâveâhıretse’âdetinekavuşmalarıiçin,kalbimsızlayaraketdiğimdüâlarınkarşılığıolarak,Allahüteâlânıntevfîkıilemeydânagelenbuüç
kitâbı,(m.1963)debirarayagetirip,(Tam İlmihâl) adınıverdim.Devâmlısüâllersebebiile,kitâbımınherbaskısınayeniilâveleryapıldı.Hepsiingilizceyede
tercemeedilerek (Endless Bliss) ismiverildiveHakîkatKitâbevitarafındanaltıcildolarakbasdırılmışdır.Bukitâbda,bufakîreâidhiçbirbilgivefikryokdur.
Tercemevetoplamakdanbaşkanasîbimolmamışdır.Büyük,mubârekzâtlarınyazılarıolduğuiçin,okuyanlarınfâidelendiklerini,zevkaldıklarınıvebölücülere,
kitâblarımasaldıran,iftirâedenzındıklaraaldanmadıklarınıgörmekle,cenâb-ı
Hakkaşükrediyorum.Böylece,temizrûhlu,sâfkanlı,mubârekgençlerin,müstecâbdüâlarınakavuşacağımıdüşünerekseviniyor,bukitâbıvedüâlarıkıyâmet
günüiçin,biriciksermâyembiliyorum.
(Se’âdet-i Ebediyye) ya’nî(Tam İlmihâl) kitâbımdakifıkhbilgileri,hanefîmezhebinegöreyazılmışdır.Bubilgilerinçoğu,MuhammedEmînibniÂbidînin(Reddül-muhtâr) kitâbının1272[m.1856]senesindeMısrdaBulakmatba’asındabeşcild
olarak yapılan baskısından terceme edilmiş, sahîfe numaraları bu baskıya göre
bildirilmişdir.Hanefîmezhebindekifıkhkitâblarınınenkıymetlisiolan(Redd-ülmuhtâr)ınçoğunumuhteremAhmedDavudoğlutürkçeyetercemeetmiş,Şâmilkitâbevitarafından[m.1982-1986]arasındaonyedicildolarakbasdırılmışdır.Kitâblarımızdaâyet-ikerîmelerintercemelerideğil,tefsîrlerivemeâlleriyazılmışdır.
Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” bildirdiği ma’nâlara (Tefsîr) denir.
Birkelimenin,AllahüteâlâveResûlullahtarafından,açıkbildirilmemişma’nâlarından,ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolanıseçmeğe(Te’vîl) vebuma’nâyameâl
denir.Âyet-ikerîmeyibaşkalisânanakledince,tercemesidenir.Âyet-ikerîmeler
kısavetamtercemeedilemez.İslâmâlimleri,âyet-ikerîmelerintercemelerinideğil,uzuntefsîrvete’vîllerinibildirmişlerdir.Kitâbıma,ençok(Tefsîr-i Mazherî )
ve(Tefsîr-i Hüseynî)dekiaçıklamalardanaldım.Âyet-ikerîmelerinsıranumaralarınıhâfızOsmânın“rahmetullahialeyh”yazdığıKur’ân-ıkerîmegörekoydum.
Bu(Tam İlmihâl)iokuyanlar,dedelerinindîninişu’ûrluolaraköğrenip,bölücüleriniftirâlarınaaldanmıyacak,câhillerin,münâfıklarınvetarîkatcıismialtındagençliğizehrliyenzındıkların,maddîvema’nevîsoygunculuğundankurtulacaklardır.Hakyoldabirleşecekler,sevgilikardeşlerolacaklardır.
Müslimân,iyiinsan,aklıbaşındakimsedemekdir.Hakîkîmüslimân,Allahüteâlânınemrlerineitâateder.Allahüteâlânınemrlerineuymamakgünâholur.Kul
haklarını,devleteolanborçlarınıöder.Devletinkanûnlarınakarşıgelmez.Kanûnakarşıgelmeksuçolur.Müslimângünâhyapmazvesuçişlemez.Vatanını,milletinivebayrağınısever.Herkeseiyilikeder.Kötülükyapanlaranasîhatverir.BöyleolanmüslimânıAllahdasever,kullardasever.Râhatvehuzûriçindeyaşar.
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(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbınınherüçkısmınınşimdiyüzkırkyedinci bask›s›yap›ld›.Birincik›smdadoksansekizmadde,ikincik›smdayetmişüçmadde,üçüncü
k›smdayetmişmaddevard›r.Buikiyüzk›rkbir[241]maddedenyüzsekiz[108]maddesi, büyük islâm âlimi, tesavvuf bilgilerinin, zevklerinin kaynağ›, Muhammed
aleyhisselâm›nhakîkîvârisi,imâm-›Rabbânî,müceddid-ielf-isânî,Ahmed-iFârûkînin(Mektûbât) kitâbınınikinciveüçüncücildlerinden,yüzotuzüç[133]maddeside,salâhiyyetliislâmâlimlerininkitâblarındantoplanmışdır.Mektûbâtınbirinci
cildininhepsinitürkçeyetercemeederek,(Mektûbât Tercemesi) ismiilebasdırdım.
İslâmbilgilerininderyâsıvetesavvufma’rifetlerininmütehassısıseyyidAbdülhakîmefendi,(Kur’ân-ıkerîmdenvehadîskitâblarındansonra,islâmkitâblarınınen
üstünüimâm-ıRabbânîninMektûbâtıdır)ve(İslâmâleminde,imâm-ıRabbânînin
Mektûbâtıkadarkıymetlibirkitâbdahâyazılmamışdır)buyururdu.Birmektûbundadiyorki,(Hilmi!Mektûbunuzamüteşekkiroldum.Sıhhatinizeşükretdim.Din
vedünyânızaenziyâdeyarayanvedîn-iislâmdamislite’lîfolmıyan(Mektûbât) kitâbınıokuyup,ba’zısınıanlamak,pekziyâdebirfadlveihsân-ıilâhîdir.Hilmininbu
ihsânakavuşduğunuöğrenince,Rabbimeçokşükreyledim.)Kitâbımdayazılıismlerdenbinyirmi[1020]adedininhâltercemeleridesonunaeklenmişdir.
Bukitâbbirilmkitâbıdır.Herilmdeolduğugibi,dinbilgisinindekendinemahsûskelimelerivardır.Bukelimelerinma’nâları,sırasıgeldikçebildirildi.Bunlar,
kitâbıtemâmenokuyunca,öğrenilir.Bunlarıöğrenmiyen,kafasınıyormıyanbir
câhil,kitâbdakiilmlerianlıyamaz.(Bukitâbanlaşılmıyor)diyerek,kendikusûrunukitâbayükler.(Câhilkimse,anlıyamadığışeyibeğenmez)sözümeşhûrdur.Gülünkıymetinibülbülbilir.Altınınhâlisinisarrâfseçer.Birkayadanecevherbulunduğunukimyâgeranlar.Bununiçin,bukitâbı,gazeteokurgibi,birgözgezdiripelindenbırakmamalı.Herkelimesiniiyidüşünmelidir.Hercümlesininma’nâsınıiyianlamağaçalışmalı,hermaddeyibitirincetekrârlamalı,birhülâsahâlinde
hâfızayayerleşdirmelidir.Evlâda,ahbâbadaöğretmelidir.Çalışmalı,buyoldailerlemelidir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(İki gün aynı hâlde bulunan, [ya’nîhergünilerlemiyen,yenibirşeyöğrenmiyen],aldandı, ziyân etdi) buyurdu.Görülüyorki,islâmdîni,gerilemeğideğil,duraklamağıbileredediyor.Dâimâilerlemeğiveyükselmeğiemrediyor.Bukitâbıhâzırlamakdanveneşretmekdenhâsılolansevâblarıveokuyupistifâdeedenmüslimânlarındüâlarınınhepsini,kitâbdakiilmlerinkaynağıolanseyyidAbdülhakîmArvâsîninmubârekrûhunahediyyeediyorum.Allahüteâlâvâsıleylesin.Âmîn!Bukitâbdayazarınboşkafasındançıkanhiçbiryazıyokdur.SeyyidAbdülhakîmefendininsohbetlerinden
hâsılolanbilgilerdir.Kıyâmetgünü,Onunkölesiolarakyanındabulunmağı,kendimese’âdetbiliyorum.HakîkatKitâbevininneşretdiğikitâblar,(İnternet)vebilgisayarvâsıtasıilehermemleketegönderilmekdedir.(Kıymetsiz Yazılar) kitâbımızınsonunabakınız!
TENBÎH: Bugünmüslimânismialtındaüçbüyükislâmfırkasıvardır.Şî’îliğiyehûdîlerkurdu.Vehhâbîliğiingilizlerkurdu.İslâmiyyetitürklerkorudu.Misyonerler,hıristiyanlığıyaymağa,yehûdîler,Talmûtuyaymağa,İstanbuldakiHakîkatKitâbevi,islâmiyyetiyaymağa,masonlarise,dinleriyoketmeğeçalışıyorlar.Aklı,ilmiveinsâfıolan,bunlardandoğrusunuiz’ân,idrâkeder,anlar.Bununyayılmasınayardımederek,bütüninsanlarındünyâdaveâhıretdese’âdetekavuşmalarınasebebolur.İnsanlarabundandahâkıymetlivedahâfâidelibirhizmetolamaz.
BugünhıristiyanlarınveyehûdîlerinellerindekiTevrâtveİncîldenilendinkitâblar ın ın, ins anl ar tar af ınd an yaz ılm ış old ukl ar ın ı kend i adaml ar ı da söyl iy or.
Kur’ân-ıkerîmise,Allahüteâlâtarafındangönderildiğigibitertemizdir.Bütünpapaslarınvehahamların,HakîkatKitâbevininneşretdiğikitâblarıdikkatileveinsâfileokuyupanlamağaçalışmalarılâzımdır.
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SE’ÂDET-İ EBEDİYYE
KİTÂBINDABULUNANBİLGİLER
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbındaikiyüzkırkbir[241]maddevardır.Kitâbüçkısma
ayrılmışdır.Birincikısmdabulunandoksansekizmaddeninkırkbiradedi,ikincikısmdakiyetmişüçmaddedenotuzdörtadediveüçüncükısmdabulunanyetmişmaddedenotuzüçadedi,imâm-ıRabbânîninvebirkaçıda,MuhammedMa’sûm-iSerhendînin“rahmetullahialeyh”fârisîolan(Mektûbât) kitâblarındantercemeedilmişdir.Diğermaddeler,başkakıymetlikitâblardanalınmışdır.İmâm-ıRabbânînin“rahmetullahi aleyh” (Mektûbât) kitâbı üç cilddir. Birinci cildi, (1025) senesinde,
ikincicildi,(1028)de,üçüncücildiise,(1040)senesindetoplanmışdır.Hepsibeşyüzotuzaltı[536]mektûbdanmeydânagelmişdir.Sonolarak,1392[m.1972]senesindePâkistânda,hepsiikicildhâlindebasdırılmışve1397[m.1977]de,İstanbuldaofsetbaskısıyapılmışdır.MuhammedMa’sûm-iSerhendî“rahmetullahialeyh”
(Mektûbât)ıdaüçcilddir.Hepsi652mektûbdur.Sonolarak,1396[m.1976]senesindePâkistândabasdırılmışdır.Tercemeedilenmektûbların,bualtıcilddenhangisindebulunduklarıvemektûbnumaraları,aşağıdadır.Mütercimtarafındanilâveedilenbilgiler,birköşelimu’teriza[]içineyazılmışdır.

BİRİNCİ KISM İÇİNDEKİLER
Madde Mektûb
No.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1—114
1—152
1—193
2—55

1—234
1—193
1—213
1—163
1—191
1—164
1—165
1—41
1—165
1—184
1—214
2—55
1—231
2—54

Maddenin Özü

Sa hî fe
No:

Muhammedaleyhisselâmauymak,se’âdetekavuşdurur...................17
Allahüteâlâyaitâ’atiçin,Resûlüneitâ’atlâzımdır.............................21
Müslimânolmakiçin,neyapmalı?Kelime-işehâdet .........................21
Ehl-isünnetâlimleri ..................................................................................22
Ehl-isünnetinreîsi,imâm-ıa’zamEbûHanîfedir...............................22
İmâm-ıa’zamınbüyüklüğü.(Dürr-ül-muhtâr)ınönsözünden
ve(Hayrât-ül-hisân)danalınmışdır ........................................................22
İslâmâlimlerininkitâbları ........................................................................22
Uydurmatefsîryazankâfirolur. .............................................................23
Kur’ântercemelerindenhangisinegüvenileceği .................................23
Dinhırsızları................................................................................................23
Îmânıngitmesinesebebolanşeyler........................................................23
Kalbdeîmânbulunmasınaalâmet,ahkâm-ıislâmiyyeyeuymakdır....30
Allahüteâlânınni’metleri,dünyâdaherkesedir ..................................30
Âhıretdekâfiremerhametyokdur .........................................................32
Muhabbetinalâmetleri..............................................................................32
Muhammed“aleyhisselâm”,Allahüteâlânınsevgilisidir..................33
Peygamberimizinmu’cizeleri.Kur’ân-ıkerîminüstünlüğü ..............33
Resûletâbi’olmaknasılolur?Evlâdterbiyesi ....................................34
Hubb-ifillah,buğd-ifillah.Kazâyarızânasılolur? ............................38
Kâfirlerikikısmdır.....................................................................................39
CennetegirmekiçinMuhammedaleyhisselâmauymaklâzımdır....40
Kâfirleriniyiliğidünyâdakalır ................................................................40
Dünyâ,âhıretintarlasıdır .........................................................................40
Âhıretbilgileri,aklındışındadır.Bunlaraaklermez..........................41
Kur’ân-ıkerîmnedir?Kur’ântercemeleri............................................43
İctihâdhatâları.İmâm-ıa’zamınbüyüklüğü ........................................48
İctihâdnedemekdir?Müctehidkimedenir? .......................................50
Sünnet-imüekkede,sünnet-izevâid ......................................................51
Kâfirlerinkullandığışeylerikidürlüdür ...............................................52
Resûlullahauymakyediderecedir .........................................................53
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31

2—67

32
33
34
35
36

3—38
3—101
2—19
3—22

37

2—31

38
39

2—89
2—58

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

3—31
4—29
2—81
2—66
2—82
3—1
3—17
3—34
3—35
3—57
4—14

1—303

1—312
2—20
2—87
2—69

Ehl-isünneti’tikâdı,harâmlar.Tevbe.Mehdî“aleyhirrahme”
Fükahâ-iseb’a .............................................................................................54
Buümmetyetmişüçfırkayaayrılacakdır ..............................................68
Kur’ân-ıkerîmifelsefecileregöretefsîrcâizdeğildir .........................68
Sünneteyapışmak,bid’atlerdensakınmaklâzımdır ...........................69
Müşriklerinbedenleripisdeğildir.İ’tikâdlarıpisdir ..........................70
Birüniversiteliyecevâb.Fenbilgileri,biryaratıcınınvar
olduğunubildirmekdedir ..........................................................................73
Dünyâya,buradakalacakkadar,âhıretedeoradakalacak
kadarçalışmalıdır .......................................................................................77
Dünyâdaâhıreteyararişgörmeklâzımdır ...........................................79
Tenâsuhveikirûhlulukyokdur.Âlem-imisâl,Fen
adamlarınınsözleri.....................................................................................79
Âlem-iervâhveâlem-imisâlveâlem-iecsâd.Kabrazâbı ................87
Emr-ibil-ma’rûf,nehy-ianil-münkervecihâdsevâbıçokdur..........89
Vera’vetakvâ.Hâlisibâdetinalâmetinedir?......................................96
Tevbe,vera’vetakvâ.................................................................................97
Farz,sünnetvenâfilelerinehemmiyyetlerivefarkları ....................100
Allahüteâlânınyakınolmasınedemekdir? .......................................101
Îmân,ibâdetlervelüzûmlunasîhatler .................................................102
Îmân,ibâdetler,harâmlar.......................................................................115
Gençlikdeyapılanibâdetlerinkıymeti ................................................116
Âlemler,herşeyyokdanvaredildi.Yunanfelesofları .....................116
Tesavvufyolundaçalışmakistiyeninyapmasılâzımolanşeyler....118
Beşvaktnemâz,otuzüçfarz...................................................................121
Abdestalmak.Abdestibozanşeyler....................................................122
Mestüzerinemesh,özrsâhibiolmak ...................................................128
Guslabdestinasılalınır?Nezemânalınır? ........................................132
Teyemmüm.Subulamamaknasılolur? ..............................................149
Necâsetdentahâret.İstincâ.İstibrâ......................................................153
Sular,temizsu,pissu,artıklar...............................................................160
Setr-iavret.Kadınlarınörtünmesi........................................................163
İstikbâl-ikıble.Kıbleta’yîni ..................................................................170
Nemâzvaktleri.Takvîmler.Ezân .........................................................175
Ezânveikâmet.Hoparlörlenemâz ......................................................204
Ezânkelimelerininma’nâları ................................................................209
Nemâzınehemmiyyeti.Nemâzkılmıyanlar........................................210
Nemâznasılkılınır?Nemâzınbeşrüknü,niyyet ...............................214
Yolculukda,otobüsde,gemide,tayyâredenemâz.............................221
Nemâzınvâcibleri,secde-isehv,secde-itilâvetvevitrnemâzı ......227
Nemâzıbozanşeyler.Kâfirlereteşebbüh ...........................................231
Nemâzınmekrûhları,nemâzıbozmakiçinözr...................................236
Câmi’deyapılmasıcâizolmıyanşeyler.Terâvihnemâzı .................243
Cemâ’atilenemâzkılmak.Hoparlörle,radyoilenemâz ................248
Cum’anemâzı.İbâdetnedemekdir? ...................................................257
Bayramnemâzı.Kurbanbayramıtekbîrleri.......................................266
Nemâzdaotururkenparmakkaldırmak ..............................................267
Kazânemâzları.Nemâzkılmıyanıncezâsı ..........................................272
Nemâzibâdetlerinenüstünüdür...........................................................287
Nemâzınta’dîl-ierkânı.Kulhakkı .......................................................288
Nemâzıdoğrukılmalı.Halâllokma.Şehîdkimedenir? ..................289
Zekâtvermek.Para,mal,hayvanvetoprakmahsûllerininzekâtı 292
Ramezân-ışerîfinkıymeti.Orucnasıltutulur? .................................313
Sadaka-ifıtrıkimlerverir?Kimlerevermelidir?...............................322
Kurbankesmeklâzımdır.Kimlerkeser?Nasılkesilir? ...................324
Adaknedemekdir?Günâholanadaklar............................................330
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

2—9

95
96
97
98
Madde Mektûb
No.
No.
1

3—105

2
3

3—47
3—13

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

3—54
3—59
3—7
2—29
2—32
2—75
3—27
2—53

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2—60
3—36
2—96
5—36
2—99

Yemînnasıledilir?Yemîninçeşidleri.Yemînkeffâreti ..................334
Haccagitmek.Hacnasılyapılır?...........................................................339
Mübârekgeceler.Kandiller.Peygamberimizinmi’râcınasıloldu? .352
Şemsîsenelerikamerîseneyeçevirmek ..............................................358
Kamerîseneyimîlâdîseneyeçevirmek ...............................................358
Hicrîsenebaşının,hangigünolduğunubulmak................................359
Arabîaylarınbirincigününübulmak...................................................359
Selâmlaşmaknasılolur?Müsâfehanasılyapılır?..............................363
Kur’ân-ıkerîm,Allahkelâmıdır ...........................................................367
Îsâ“aleyhisselâm”insanidi,Onatapılmaz ........................................369
Îsâ“aleyhisselâm”Peygamberidi,Onatapılmaz .............................370
Allahüteâlâaklile,hayâlileanlaşılamaz.Gaybaîmânetmek
lâzımdır.......................................................................................................372
Hilye-ise’âdet.Siyerkitâbları.Resûlullahınzevceleri ....................374
Muhammedaleyhisselâmıngüzelahlâkı.............................................383
Resûlullahınana,babavebütündedelerihepmü’min,sâlihidi ...386
Sübhânerabbikeâyet-ikerîmesinasılokunur? ................................392

İKİNCİ KISM İÇİNDEKİLER
Maddenin Özü

Sa hî fe
No:

Unutulmuşsünnetlerimeydânaçıkarmağıvebid’atdensakınmağıteşvîketmekdedir ...........................................................................397
Düâetmekdekigizlibilgileriaçıklamakdadır ....................................400
Resûlullahauymağavedîniniöğrendiğikimseyisevmeğe
teşviketmekdedir .....................................................................................401
Îmân,akl,zekâ,halâl,harâm,adâlet,zulm,kazâ,kader .................402
Tefsîr,hadîsnedemekdir?Dinâlimikimedenir?............................413
Hadîs-işerîflerinçeşidlerivehadîsâlimleri .......................................422
Dünyâişleriniyaparkenislâmiyyetedikkatetmelidir .....................425
DerdvebelânınAllahüteâlâdangeldiğinidüşünmelidir................425
İnsanlardangelensıkıntılarasabretmeklâzımdır .............................426
Üzüntüvesıkıntılarıni’metbilmelidir ................................................426
Zâhirişlerinbozukolması,kalbindağılmasınayolaçar..................427
Derdvebelâlar,günâhlarakeffâretdir................................................427
Kendidileklerimizibırakıpsâhibimizinarzûsunauymalıyız..........428
Kibrveucb,kalbintehlükelihastalığıdır ............................................429
Allahüteâlânınismleri.Yaratmaknedemekdir?.............................431
Fıkhilmi.Mezhebnedir?İmâm-ıa’zamEbûHanîfe .......................437
Vehhâbîlerveçeşidleri.Kıymetlidinkitâblarınıokumalı.Bozuk
kitâblaraaldanmamalı.............................................................................447
Kabrziyâretilâzımdır.Olgunrûhlardanistifâdeedilir ...................475
Lüzûmsuz,fâidesizişlerdenvazgeçmelidir.........................................480
Kabrazâbınainanmıyanlaracevâbvermekdedir..............................481
Şâmânîler,Behâîler,Ahmediyye,Dürzîler,Yezîdîler,Selefîler ...483
Hurûfîlik.....................................................................................................499
Resûlullahınvefâtederkenkâğıdistemesi,Eshâb-ıkirâmın
üstünlüğü....................................................................................................505
Eshâb-ıkirâmbirbiriniçokseverdi.Şî’îleriniftirâları .....................512
Eshâb-ıkirâmınbüyüklüğü.Dostlaraçokderdgelmesi..................515
Sosyaladâlet.Sosyalizm.Kapitalizm.Komünizm ............................523
İslâmiyyet,dinvedünyâse’âdetlerininkaynağıdır ..........................528
Nefsveakl..................................................................................................529
Müslimânlarniçingerikaldılar? ...........................................................532
İslâmiyyetfenniemretmekdedir.Fenyobazları...............................537
Madde,atomüzerindeyenibilgiler.Radyo-aktivite.Radar ..........546

–13 –

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2—33

2—38
2—28
2—62

58
59
60
61
62

2—25

63

2—13

64
65
66
67
68
69
70

3—62
3—98
2—34
3—44
3—39
3—50
2—59

71
72
73

3—86
2—92
2—8

Atomkuvvetivesulhzemânındakullanılması ..................................554
Atombombasıyapılması,te’sîri,korunmaçâreleri..........................560
İslâmiyyetdenikâh.Evlenmesicâizolmıyankadınlar .....................564
Kâfirlerinevlenmesi.Çocuğaîmânı,islâmıöğretmelidir ................577
İslâmiyyetdekitalâk.Hul’.Zihâr.Li’ân.İddet.Hıdâne ..................580
Sütkardeşlik.Sütileakrabâolanlar ....................................................586
Nafakanedir?Kimlerverir?Kimlereverilir?Lakît,Komşuhakkı 588
İslâmiyyetdekadınınkıymetivehaklarıçokbüyükdür...................598
Halâl,harâmveşübhelişeyler.Vera’vetakvâ..................................607
Yimesivekullanmasıharâmolanşeyler .............................................618
İçmesiharâmolaniçkiler .......................................................................624
Tütün,sigaraiçmekgünâhmıdır? ........................................................629
İsrâfnedir?Tütünisrâfmıdır?Fâizharâmdır ...................................640
Yimek,içmekâdâbı .................................................................................648
Hastayemekleri.Ba’zıhastalıklarıntedâvîsi .....................................652
Tevekkül.Evlilerintevekkülü.Bekârlarıntevekkülü .....................677
Levh-il-mahfûzveÜmm-ül-kitâb.İnsanömrünündeğişmesi ........698
İrâde-icüz’iyye.Birihtiyârmüslimânınkızınanasîhatıve
münâcâtı. ....................................................................................................701
Ebüssü’ûdefendinin(Kazâ-kader) risâlesi ........................................714
Sevgilininherişisevilir.Hamd,şükrdenüstündür ...........................716
Tegannî,müzik.Radyoda,teybdeKur’ân-ıkerîmokumakve
dinlemek.Hoparlörlenemâzkılmak ...................................................718
Cinhakkındagenişbilgi.Evliyânınrûhları ........................................735
Rûhlarınhâzırolması.Allahüteâlânınsıfatları ................................743
Allahadamlarınıngönlündezerrekadardünyâdüşüncesiyokdur .745
Rûhlarinsanşeklindegörünür.Tenâsühyokdur ..............................745
İnsanmedenîolmakiçinyaratılmışdır.Medenîolmakiçinveyaşamakiçin,başkainsanlaramuhtâcdır.İnsanınüstünlüğübu
ihtiyâcındandır ..........................................................................................746
Resûlullahauygunherişzikrdir ...........................................................747
Mu’cize.Kerâmet.Firâset.İstidrâc.Sihr ............................................747
Hârikaların,kerâmetlerinçokveyâazolmasınınsebebi.................748
Velîolmakiçinhârikalarvekerâmetlerlâzımdeğildir ...................749
Seçilmişlerinvecâhillerinvebuikisiarasındaolantesavvufcularıngaybdanîmânları ........................................................................753
Zâhirâlimlerininvetesavvufcularınverâsihilmliseçilmişlerin
hâlleri ..........................................................................................................754
İnsanınaslıademdir.Ademdehiçiyilikyokdur................................754
Güzelsûretlerintatlıolmalarınınsebebinedir?................................755
Allahüteâlâhiçbirşeyebenzemezveaklileanlaşılamaz ................755
CennetdeAllahüteâlânıngörüleceğineinanmıyanlaracevâbdır .756
Tesavvufcularınvefelsefecilerin(İlm-ül yakîn) bilgileri ................763
Ulemâ-irâsihînvediğerdinâlimlerininistidlâlleri..........................763
Akla,hayâlegelenvekeşfile,şühûdileanlaşılanherşeymahlûkdur..........................................................................................................764
Abdüllah-ıDehlevîhazretlerinin(Mekâtib-i şerîfe) kitâbından
61.cimektûbuntercemesidir.................................................................765
Abdüllah-iDehlevîhazretlerinin(Mekâtib-i şerîfe) kitâbından
85.cimektûbuntercemesidir................................................................766
Abdüllah-iDehlevîhazretlerinin(Mekâtib-i şerîfe) kitâbından
88.cimektubunsonkısmınıntercemesidir.........................................771
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ÜÇÜNCÜ KISM İÇİNDEKİLER
Madde Mektûb
No.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

2—23
3—41

3—116

2—46
3—3
2—37
2—94
2—39
3—45
2—76
3—11
3—123
3—52
3—63
3—68
3—90
3—92
2—98
2—42
2—35
3—77
2—44
2—24
3—67

Maddenin Özü

Sa hî fe
No:

İşinbaşı,sünnet-iseniyyeyeyapışmakvebid’atdensakınmakdır.775
Resûlullahınkadınlarlayapdığısözleşme:Şirk,insaniçinhayvan
kesmek,hırsızlık,zinâ,çocuköldürmek,iftirâ,mıskakullanmak.778
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TENBÎH:
Önsözdebildirildiğigibi,bukitâbdayalnız,ibâdetlerinsahîholmalarıiçinlâzımolan
vegünlükişlerindoğruolarakyapılmasınısağlıyanbilgilerkısacayazılıdır.Bukadarbilgininherihtiyâcacevâbvermesiimkânsızdır.Fazlabilgiedinmekiçin,bukitâbdatavsiyeedilen,mu’teberkitâblaramürâce’atediniz!

Herkeseüçşeyçoklâzımdırönce,
biri,îmânedinmekdiriyice,
Biri,islâmauymakdırheryerde,
fıkhıiyiöğrenmelielbette.
Birdeihlâsdır,herişdedâimâ,
şöyleki,hiçolmıyaucb-üriyâ.
Buüçübirdentehakkuketmeli,
böyledir,islâmiyyetintemeli.
Hembuihlâsolmasa,makbûldeğil,
tesavvufdurihlâsınkaynağıbil!
Yukarıdakişi’r,imâm-ıRabbânînin(Mektûbât Tercemesi) kitâbınınbirincicild,otuzaltıncı,kırkıncı,ellidokuzuncuveyüzyetmişyedincimektûblarındanve(Hadîka-tün-nediyye) cild1.sahîfe366danözetlenmişdir.
İslâmiyyetintemeliüçdür:İlm,amelveihlâs.1–İlm,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındanöğrenilir.2–İlmeuygunolanameldir.3–İlmdeveameldeihlâssâhibiolmakdır.İhlâs,ilminveamelinAllahrızâsı,Allahsevgisiileolmasıdır.Mal,mevkı’veşöhretiçinolmamasıdır.Buüçünesâhibolanmüslimâna(Hakîkî müslimân) ve(İslâm âlimi) denir.Bunlarınyükseklerine(Müctehid) denir.Birinoksanolupda,kendinidinadamıtanıtana(Kötü din adamı),(Bid’at sâhibi) veyâ(Zındık) denir.Kur’ândanvehadîsdenyanlışma’nâçıkarana(Bid’at sâhibi) denir.KendidüşüncelerineKur’ân,hadîsdiyene(Zındık) denir.
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TAM İLMİHÂL

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE
Besmeleylebaşlıyalımkitâba!
Allahadı,eniyibirsığnakdır.
Ni’metlerisığmazölçühisâba
Çokacıyan,afvısevenbirRabdır!
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbını yazmağa, Besmele ile başlıyorum. Dünyâda bütün insanlara acıyarak, fâideli şeyleri yaratıp göndermekdedir. Âhıretde, Cehenneme gitmesi gereken mü’minlerden dilediklerini, ihsân ederek, afv edecek, Cennete kavuşduracakdır. Her canlıyı yaratan, her vârı, her ân varlıkda durduran, hepsini korku ve dehşetden koruyan yalnız Odur. Böyle bir Allahın şerefli ismine sığınarak, bu kitâbı yazmağa başlıyorum.

BİRİNCİ

KISM

1—Cenâb-ıHak,hepimizidünyâveâhıretinefendisivebütüninsanlarınher
bakımdanenyükseğiveeniyisiolan,MuhammedMustafâya“sallallahüaleyhive
sellem”tâbi’olmakse’âdetiyleşereflendirsin.Çünkicenâb-ıHak,Onatâbi’olmağı,Onauymağıçoksever.Onauymanınufakbirzerresi,bütündünyâlezzetlerinden
vebütünâhıretni’metlerindendahâüstündür.Hakîkîüstünlük,Onunsünnet-iseniyyesinetâbi’olmakdırveinsanlıkşerefivemeziyyeti,Onundînineuymakdır.[Sünnetkelimesi,üçayrıma’nâyagelir.Burada,(Ahkâm-ı islâmiyye) demekdir.]
[Ona tâbi’ olmak, ya’nî Ona uymak, Onun gitdiği yolda yürümekdir. Onun
yolu,Kur’ân-ıkerîmingösterdiğiyoldur.Buyola(Dîn-i islâm) denir.Onauymak
için, önce îmân etmek, sonra müslimânlığı iyice öğrenmek, sonra farzları edâ
edipharâmlardankaçınmak,dahâsonra,sünnetleriyapıpmekrûhlardankaçınmak
lâzımdır.Bunlardansonra,mubâhlardadaOnauymağaçalışmalıdır.
Îmânetmek,bütüninsanlaralâzımdır.Herkesiçinîmânzarûrîdir.Îmânedenlerin,farzlarıyapıpharâmlardankaçınmasılâzımdır.Hermü’min,farzlarıyapmağaveharâmlardankaçınmağa,ya’nîmüslimânolmağame’mûrdur.Hermü’min,
Peygamberimizi“sallallahüaleyhivesellem”,malındanvecânındandahâçoksever.Busevgisininbiralâmeti,sünnetleriyapıpmekrûhlardankaçınmakdır.Bir
mü’min,bütünbunlaratâbi’oldukdansonra,mubâhlardada,nekadarOnauyarsa,oderecekâmilveolgunbirmüslimânolur.Allahüteâlâya,odereceyakın,ya’nî
sevgiliolur.
Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”söylediklerininhepsinibeğenipkalbin kabûl etmesine, ya’nî inanmasına (Îmân) denir. Böylece inanan insanlara,
(Mü’min) denir.Onunsözlerindenbirinebileinanmamağaveyâiyivedoğruolduğundaşübheetmeğe(Küfr) denir.Böyleinanmıyankimselere(Kâfir) [Allahdüşmanı] denir. Allahü teâlânın, Kur’ân-ı kerîmde, yapılmasını açıkca emr etdiği
şeylere,ya’nîbuemrlere(Farz) denir.Yapmayınızdiyeaçıkçamen’veyasaket–17 –Se’âdet-iEbediyye1-F:2

diğişeylere(Harâm) denir.Allahüteâlânın,açıkcabildirmeyip,yalnızPeygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”yapılmasınıövdüğü,yâhuddevâmüzereyapdığı,yâhudyapılırkengörüpdemâni’olmadığışeylere(Sünnet) denir.Sünnetibeğenmemekküfrdür.Beğenipdeyapmamaksuçdeğildir.Onunbeğenmediğişeylereveibâdetinsevâbınıgiderenşeylere(Mekrûh) denir.Yapılmasıemrolunmayanveyasakdaedilmeyenşeylere(Mubâh) denir.Buemrveyasaklarınhepsine
(Ahkâm-ı ilâhiyye) veyâ(Ef’âl-i mükellefîn) ve(Ahkâm-ı islâmiyye) denir.
(Ef’âl-i mükellefîn) sekizdir. Farz, vâcib, sünnet, müstehab, mubâh, harâm,
mekrûh,müfsid.Yasakedilmişolmıyan,yâhudyasakedilmişisede,islâmiyyetin
özr,mâni’vemecbûriyyettanıdığısebeblerdenbirisiileyasaklığıkaldırılmışolan
şeylere(Halâl) denir.Bütünmubâhlarhalâldir.Meselâ,ikimüslimânıbarışdırmak
içinyalansöylemekhalâlolur.Herhalâlmubâholmıyabilir.Meselâezânokunurken,alışveriş,mubâhdeğil,mekrûhdur.Hâlbukihalâldir.
Îmânıvefarzlarıveharâmlarıöğrenmek,bilmekdefarzdır.Otuzüçfarzmeşhûrdur.Bunlardandördüesâsolup,nemâzkılmak,oructutmak,zekâtvermekve
hacetmekdir.Îmânileberâberbudörtfarz,islâmınşartıdır.Îmânedipdeibâdet
edene,ya’nîbudörtfarzıyapana(Müslim) veyâ(Müslimân) denir.Dördünübirdenyapıpda,harâmlardankaçınan,tammüslimândır.Bunlardanbiribozukolur
veyâhiçolmazsa,müslimânlıkbozukolur.Dördünüdeyapmıyan,mü’minolsada
müslimânlığıtamdeğildir.Böyleîmân,insanıyalnızdünyâdakorursada,âhıreteîmânlagitmekgüçolur.Îmân,mumabenzer,(Ahkâm-ı islâmiyye) mumetrâfındaki fener gibidir. Mum ile birlikde fener de, (İslâmiyyet)dir ve (Dîn-i islâm)dır. Fenersiz mum çabuk söner. Îmânsız, islâm olamaz. İslâm olmayınca,
îmândayokdur.
(Din), insanları se’âdet-i ebediyyeye götürmek için Allahü teâlâ tarafından
gösterilenyoldemekdir.Dinismialtındainsanlarınuydurduğuiğriyollaradindenmez,dinsizlikvekâfirlikdenir.Allahüteâlâ,Âdemaleyhisselâmdanberi,herbin
senede,birPeygambervâsıtasıile,insanlarabirdingöndermişdir.BuPeygamberlere“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”(Resûl) denir.Herasrda,entemizbir
insanıPeygamberyaparak,bunlariledinlerikuvvetlendirmişdir.Resûlleretâbi’
olanbuPeygamberlerede,(Nebî) denir.BütünPeygamberler,hepaynıîmânısöylemiş,hepsiümmetlerindenaynışeylereîmânetmeğiistemişlerdir.Fekat,dinleri,ya’nîkalbile,bedenileyapılmasıvesakınılmasılâzımolanşeyleribaşkabaşkaolduğundan,islâmlıkları,müslimânlıklarıdaayrıdır.
Îmânedipdekendiniahkâm-ıislâmiyyeyeuyduranmüslimândır.Ahkâm-ıislâmiyyeyikendiarzûlarına,keyflerineuydurmakistiyenkâfirdir.Bunlarbilmezlerki,Allahüteâlâ,dinleri,nefsinarzûlarını,keyflerinikırmakvetaşkınlıklarını
önlemekiçingöndermişdir.
Herdin,kendisindenöncegelendînineshetmiş,değişdirmişdir.Ensongelen
veherdînideğişdirmiş,dahâdoğrusudinlerinhepsinikendindetoplamışolup,kıyâmetekadarhiçdeğişmiyecekolandin,Muhammedaleyhisselâmındînidir.Bugün,Allahüteâlânınsevdiği,beğendiğidinde,buahkâmilekurulmuşolanİslâm
dînidir.BudîninbildirdiğifarzlarıyapanlaraveharâmlardankaçınanlaraAllahü
teâlâ,âhıretdeni’metler,iyiliklerverecekdir.Ya’nîbunlar,sevâbkazanır.Farzlarıyapmıyanlaraveharâmlardankaçınmıyanlara,âhıretdecezâlar,acılarvardır.
Ya’nîböylekimseler,günâhagirer.Îmânıolmıyanlarınfarzlarıkabûlolmaz.Ya’nî
bunlarasevâbverilmez.Farzlarıyapmıyanmü’minlerin,sünnetlerikabûlolmaz.
Ya’nîbunlarasevâbverilmez.BunlarPeygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”
tâbi’olmuşolmaz.Birkimse,bütünfarzlarıyapıpda,birfarzıözrsüzterkederse,
buborcunuödemedikçe,bucinsdenolanhiçbirnâfileibâdetinevesünnetinesevâbverilmez.(Miftâh-un-necât)daki(Yâ Alî, insanlar fedâil ile meşgûl oldukları zemân, sen farzları temâmlamağa çalış!) veimâm-ıGazâlînin(Dürret-ül fâhı–18 –

re) kitâbınınüçüncüfaslısonundaki(Allahü teâlâ, kazâya kalmış nemâz borcu bulunan ve harâm elbise giyen kimsenin [Nâfile] nemâzını kabûl etmez) hadîs-işerîfleri,bunuaçıkolarakbildirmekdedir.(Miftâh-un-necât), Hakîkatkitâbevitarafından basdırılmışdır. Mubâhlar iyi niyyet ile güzel düşünceler ile yapılınca,
insan sevâb kazanır. Kötü niyyetlerle yapılırsa veyâ bunları yapmak, bir farzı
vaktindeedâetmeğemâni’olursa,günâholurlar.Farzlaryapılırken,kötüniyyetlerkarışırsa,borcödenmiş,cezâdankurtulmuşolunurisede,sevâbkazanılmaz.
Belkigünâhdaolur.Harâmişliyenlerinfarzlarıvesünnetlerisahîholur.Ya’nîborclarınıödemişolurlarisede,sevâbkazanmazlar.(Hadîka)da,(Bid’at sâhiblerinin
ibâdetleri kabûl olmaz) hadîs-işerîfinianlatırkenbuyuruyorki,(Günâhlardansakınmayanmüslimânlarınibâdetlerisahîholsadakabûlolmaz).Harâmlariyiniyyetileyapılsada,mubâholamaz.Ya’nîharâmlarahiçbirzemânsevâbverilemiyeceğigibi,özrsüzharâmişleyenherhâldegünâhagirer.Harâmdaniyiniyyetile,ya’nî
Allahüteâlâdankorkaraksakınan,vazgeçensevâbkazanır.Başkabirsebebileharâmişlemezse,sevâbkazanmaz.Yalnız,günâhındankurtulur.Harâmişleyenlerin,
(Senkalbimebak,kalbimtemizdir.Allahüteâlâkalbebakar)demeleriboşdur.Fâidesizdir.Müslimânlarıaldatmakdır.Kalbindoğruvetemizolmasınaalâmet,ahkâm-ıislâmiyyeyeyapışmak,ya’nîemrlereveyasaklarauymakolduğu(Mektûbât)ınbirincicildininotuzdokuzuncumektûbundauzunyazılıdır.(Şir’at-ül-islâm)ın
246.cısahîfesindeve(Hadîka)da,takvâyıanlatırkendiyorki,(Harâmlarıniyiniyyetileyapılması,bunlarıharâmlıkdançıkarmaz.İyiniyyet,harâmlaravemekrûhlarate’sîretmez.Bunlarıtâ’athâlineçevirmez).
(Mir’ât-ül-mekâsıd) kitâbı,yetmişüçüncüsahîfedeveİbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”abdestinniyyetindeve(Milel-Nihal) tercemesi,ellidördüncüsahîfesinde
diyorki,amel,ya’nîişüçeayrılır:(Ma’sıyet) ya’nîgünâholanişler.Bunlar,Allahüteâlânınbeğenmediğişeylerdir.Allahüteâlânınemretdiğişeyiyapmamakveyâyasaketdiğiniyapmakma’sıyetdir.(Tâ’at) ya’nîAllahüteâlânınbeğendiğişeylerdir. Bunlara (Hasene) de denir. Tâ’at yapan müslimâna (Ecr) ya’nî (Sevâb),
ni’met,iyilikvereceğiniva’dbuyurdu.Üçüncüsü(Mubâh) ya’nîgünâhveyâtâ’atolduğubildirilmemişolanişlerdir.Yapanınniyyetinegöre,tâ’atveyâgünâholurlar.
Günâhlar,niyyetsizveyâiyiniyyetederekişlenirse,günâholmakdançıkmaz.
(Ameller, niyyete göre iyi veyâ kötü olur) hadîs-işerîfi,tâ’atlaravemubâhlaraniyyetegöresevâbverileceğinibildirmekdedir.Birkimse,biriningönlünüalmakiçin
başkasını incitse veyâ başkasının malı ile sadaka verse, yâhud harâm para ile
mekteb,câmi’yapdırsa,bunlarasevâbverilmez.Bunlarasevâbbeklemek,câhillikolur.Zulm,günâh,iyiniyyetileişlenirse,yinegünâholur.Böyleişleriyapmamaksevâbdır.Bilerekyaparsa,büyükgünâholur.Günâholduğunubilmiyerekyaparsa,müslimânlarınçoğununbildiğişeylerionunbilmemesi,öğrenmemesidegünâholur.Dâr-ül-harbdedahîolsa,islâmbilgilerininşâyı’,ya’nîyaygınolduğuyerde,cehlözrolmaz,günâholur.
Tâ’atlar,niyyetsizveyâAllahiçinniyyetederekyapılınca,sevâbhâsılolur.
Tâ’atyaparken,Allahüteâlâiçinyapdığınıbilsede,bilmesedekabûlolur.Ya’nî
sevâbhâsılolur.BirkimseAllahüteâlâiçinyapdığınıbilerektâ’atyaparsa,buna
(Kurbet) denir.Kurbetolanişideyaparkensevâbhâsılolmasıiçinniyyetetmek
şartdeğildir.Sevâbhâsılolmasıiçin,Allahrızâsıiçinniyyetetmeklâzımolantâ’ate
(İbâdet etmek) denir.Niyyetsizalınanabdestibâdetolmaz,kurbetolur.Bununla,hadesdentahârethâsılolupnemâzkılınır.Görülüyorki,heribâdetkurbetdir
vetâ’atdır.Kur’ân-ıkerîmokumak,vakf,köleâzâdetmekvesadakavehanefîmezhebindeabdestalmakvebenzerleriyapılırkensevâbhâsılolmakiçin,niyyetlâzımolmadığından,kurbetdirlervetâ’atdırlar.Fekat,ibâdetdeğildirler.Tâ’atveyâkurbetolanbirişyapılırken,Allahiçinniyyetedilirse,ibâdetyapılmışolur.Fekatbunlar,ibâdetolarakemrolunmadı.Allahüteâlâyıtanımağayarayanfizik,kim–19 –

yâ,bioloji,astronomigibibilgileriöğrenmektâ’atdır,kurbetdeğildir.Çünkikâfir,Allahüteâlânınvarlığını,bunlarıöğrenirkendeğil,öğrendikdensonraanlar.
Tâ’at,kötüniyyetileyapılırsa,günâholur.Güzelniyyetlerletâ’atınsevâbıartdırılır.Meselâ,câmi’deoturmak,tâ’atdır.Mescidin,Allahüteâlânıneviolduğunu
düşünerek,Allahüteâlânıneviniziyâretideniyyetederse,sevâbıdahâçokolur.
Nemâzkılmağıbeklemekiçindeniyyetedersevedışardagözü,kulağıgünâhişlemesindiyedevemesciddei’tikâfederekâhıretidüşünmeğide,mescidde,Allahüteâlânınadınızikretmeğide,oradaemr-ima’rûfvenehy-imünkeretmeği,ya’nî
va’zetmeğide,va’zdinlemeğide,yâhudAllahüteâlâdanhayâederekedebliolmağıdaniyyetederse,herniyyetiiçinayrısevâblarakavuşur.Hertâ’atdaböyle
çeşidliniyyetlervesevâblardavardır.İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”,haccavekîlgöndermeğianlatırkende,bunlarıta’rîfetmekdedir.
Hermubâh,iyiniyyetileyapılıncatâ’atolur.Kötüniyyetileyapılınca,günâh
olur.Kokusürünen,iyigiyinenkimse,dünyâlezzetiiçinveyâgösterişyapmak,
öğünmekiçinveyâkendinikıymetlendirmekiçin,yâhudyabancıkadınları,kızlarıavlamakiçinşıkgiyinirse,günâhişlemişolur.Dünyâlezzetinitatmakiçinolan
niyyetineazâbverilmezisede,âhıretni’metlerininazalmasınasebebolur.Başka
niyyetleriiçinazâbgörür.Bukimse,sünnetolduğuiçinkokusürünür,şıkgiyinirse,câmi’esaygıiçin,câmi’deyanınaoturanmüslimânlarıincitmemekiçin,temiz
olmak için, sıhhatli olmak için, islâmın vakârını, şerefini korumak için niyyet
edince,herniyyetiiçinayrısevâblarkazanır.Ba’zıâlimlerbuyuruyorki,hermubâhişde,hattâyimede,içmede,uyumadavehalâyagirmekdebileiyiniyyetetmeği unutmamalıdır. İnsan, mubâh bir işe başlarken, niyyetine dikkat etmelidir.
Niyyetiiyiise,oişiyapmalıdır.Niyyeti,yalnızAllahüteâlâiçinolmazsa,yapmamalıdır.Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, sizin sûretlerinize, mallarınıza, bakmaz. Kalblerinize ve amellerinize bakar) buyuruldu.Ya’nî,Allahüteâlâ,insanınyeni,temiz
elbisesine,hayrâtvehasenâtına,malına,rütbesinebakaraksevâbveikrâmvermez.
Bunlarınedüşünceile,neniyyetileyapdığınabakarak,sevâbveyâazâbverir.
Ohâlde,hermü’mineöncelâzım,birincifarzolanşey,îmânı,farzları,harâmlarıöğrenmekdir.Bunlaröğrenilmedikce,müslimânlıkolamaz.Îmâneldetutulamaz.
Hakborclarıvekulborclarıödenilemez.Niyyet,ahlâkdüzeltilemezvetemizlenemez.Düzgünniyyetedinilmedikce,hiçbirfarzkabûlolmaz.(Dürr-ül-muhtâr)daki
hadîs-işerîfde,(Bir sâat ilm öğrenmek veyâ öğretmek, sabâha kadar ibâdet etmekden dahâ sevâbdır) buyuruldu.(Hadarât-ül-kuds) müellifi,doksandokuzuncusahîfedediyorki,(İmâm-ıRabbânîden(Buhârî), (Mişkât), (Hidâye), (Şerh-i Mevâkıf)
kitâblarınıokudum.Gençleriilmöğrenmeğeteşvîkederdi.Önceilm,sonratarîkat
buyururdu.Benim,ilmdenkaçındığımı,tarîkatdenzevkaldığımıgörünce,hâlimemerhametederek,kitâboku!İlmöğren!Câhilsofu,şeytânınmaskarasıolur,[Rütbetülilmi a’ler rüteb] ya’nî,rütbelerinenüstünü,ilmrütbesidirbuyurdu).
İhlâsile,ya’nîAllahüteâlânınrızâsına,sevgisinekavuşmakvesevâbkazanmak
niyyetiile,farzları,sünnetleriyapmağaveharâmlardanvemekrûhlardankaçınmağa,ya’nîahkâm-ıislâmiyyeyiyerinegetirmeğe(İbâdet etmek) denir.Niyyetsiz, ibâdet olamaz. Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve sellem” tâbi’ olmak için,
önceîmânetmek,sonraahkâm-ıislâmiyyeyiöğrenmekveyapmaklâzımdır.
Îmânetmek,Onatâbi’olmağabaşlamakvese’âdetkapısındaniçerigirmekdemekdir.AllahüteâlâOnu,dünyâdakibütüninsanlarıse’âdeteda’vetiçingönderdiveSebe’sûresi,yirmisekizinciâyetindemeâlen,(Ey sevgili Peygamberim “sallallahü aleyhi ve sellem”! Seni, dünyâdaki bütün insanlara ebedî se’âdeti müjdelemek ve bu se’âdet yolunu göstermek için, beşeriyyete gönderiyorum) buyurdu.]
Meselâ,Onauyanbirkimsenin,günortasındabirparçauyuması,Onauymaksızın,birçokgeceleriibâdetlegeçirmekden,katkatdahâkıymetlidir.Çünki,(Kaylûle) etmek,ya’nîöğledenöncebirazyatmakâdet-işerîfesiidi.Meselâ,Onundî–20 –

niemretdiğiiçin,bayramgünüoructutmamakveyiyipiçmek,Onundînindebulunmayıpsenelercetutulanoruclardandahâkıymetlidir.Onundînininemriilefakîre
verilenazbirşeyki,bunazekâtdenir,kendiarzûsuile,dağkadaraltınsadakavermekdendahâefdaldir.Emîr-ül-mü’minînÖmer“radıyallahüanh”,birsabâhnemâzınıcemâ’atilekıldıkdansonra,cemâ’atebakıp,birkimseyigöremeyincesordu:Eshâbıdedilerki,gecelerisabâhakadaribâdetediyor.Belkişimdiuykubasdırmışdır.
Emîr-ül-mü’minînbuyurduki,(Keşkibütüngeceuyuyupda,sabâhnemâzınıcemâ’at
ilekılsaydı,dahâiyiolurdu).İslâmiyyetdensapıtmışolanlar,sıkıntıçekipvemücâhedeedip,nefslerinikörletiyorisede,budîneuygunyapmadıklarındankıymetsizdirvehakîrdir.Eğerbuçalışmalarınaücrethâsılolursa,dünyâdabirkaçmenfe’atdenibâretkalır.Hâlbuki,dünyânınhepsininkıymetiveehemmiyyetinedirki,bununbirkaçınıni’tibârıolsun.Bunlar,meselâçöpçüyebenzerki,çöpçülerherkesden
dahâçokçalışırveyorulur.Ücretlerideherkesdenaşağıdır.Ahkâm-ıislâmiyyeye
tâbi’olanlarise,latîfcevâhirvekıymetlielmaslarilemeşgûlolanmücevhercilergibidir.Bunlarınişiaz,kazanclarıpekçokdur.Ba’zanbirsâatlikçalışmaları,yüzbinlerce senenin kazancını hâsıl eder. Bunun sebebi şudur ki, ahkâm-ı islâmiyyeye
uygunolanamel,Hakteâlânınmakbûlüdür,mardîsidir,çokbeğenir.
[Böyleolduğunukitâbınınçokyerindebildirmişdir.Âl-iİmrânsûresi,otuzbirinciâyetindemeâlen,(Ey sevgili Peygamberim “sallallahüaleyhivesellem”! Onlara de ki, eğer Allahü teâlâyı seviyorsanız ve Allahü teâlânın da, sizi sevmesini
istiyorsanız, bana tâbi’ olunuz! Allahü teâlâ bana tâbi’ olanları sever) buyuruldu.]
İslâmiyyeteuymıyanşeylerinhiçbirisiniHakteâlâsevmez,beğenmez.Sevilmeyen,beğenilmeyenşeyesevâbverilirmi?Belkicezâyasebebolur.
2—Cenâb-ıHak,Kur’ân-ıkerîmde,Nisâsûresi,sekseninciâyetinde,Muhammedaleyhisselâmaitâ’atetmenin,kendisineitâ’atetmekolduğunubildiriyor.O
hâlde,OnunResûlüne“sallallahüaleyhivesellem”itâ’atedilmedikce,Onaitâ’at
edilmişolmaz.Bununpekkat’îvekuvvetliolduğunubildirmekiçin,âyet-ikerîmede(Elbette muhakkak böyledir) buyurduveba’zıdoğrudüşünmiyenlerin,bu
ikiitâ’atibirbirindenayrıgörmelerinemeydânbırakmadı.Allahüteâlâ,yineNisâsûresininyüzellinciveyüzellibirinciâyet-ikerîmelerindemeâlen,(Kâfirler, Allahü teâlânın emrleri ile Peygamberlerinin emrlerini birbirinden ayırmak istiyorlar. Yehûdîler diyor ki, biz Mûsâ aleyhisselâma inanırız. Îsâ ile Muhammed aleyhimesselâma inanmayız. Hıristiyanlar ise, yalnız Îsâ aleyhisselâma inanıp, Ona, hâşâ, Allahü teâlânın oğlu diyor. Bu inanışları ve dinleri kıymetsizdir. Onların hepsi kâfirdir. Kâfirlerin hepsine Cehennem azâbını, çok acı azâbları hâzırladık) buyurarak,bunlardanşikâyetetmekdedir.
3—Se’âdet-iebediyyeyekavuşmakiçin,müslimânolmaklâzımdır.Müslimân
olmak için, hiçbir formaliteye, müftîye, imâma gitmeğe lüzûm yokdur. (Makâmât-i mazheriyye) onikincifaslındadiyorki,(AllahüteâlâyaveResûlüneveOnun
Allahü teâlâdan getirdiklerinin hepsine inandım. Allahü teâlânın ve Resûlünün
dostlarınıseverimvedüşmanlarınısevmemdemekkâfîdir.Herbilgiyidelîlileisbât
etmek,ya’nîKur’ân-ıkerîmdekiveyâhadîs-işerîflerdekiyerlerinigöstermek,âlimlerinvazîfesidir.Hermüslimânalâzımdeğildir).İbniÂbidînde,(Kâfirin nikâhı) bahsisonunda,böylebuyurmakdadır.[Îmânagelenyaşlıadamınsünnetolmasışartdeğildir.Hiçolmasadaolurdenildi.Çünkisünnet,avretyeriningörünmesiiçinözrolmazdiyenlerdevardır.(Hadîka)dave(Berîka)dadiyorki,(Müslimânolanyaşlıadam
vehastalar,sünnetinacısınadayanamazlarsa,sünnetedilmezler.)DoktorNecmüddînÂrifbeğ,1343[m.1925]deİstanbuldabasılan(Amelî Cerrâhî) kitâbındadiyor
ki,(Yehûdîlerçocukyedigünlükiken,müslimânlar,herhangibirzemândasünnet
yapar.SıhhîfâidesindendolayıAvrupaveAmerikadabirçokhıristiyanlarda,kendileriniveçocuklarınısünnetetdirmekdedir.)Sünnetinnasılyapılacağı,bukitâbdaveSinopmeb’ûsudoktorRızâNûrbeğin(Fenn-i hitân) kitâbındauzunyazılıdır.]
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4—Bütüninsanlaraöncelâzımolanşey,(Ehl-i sünnet) âlimlerininkitâblarındabildirdiklerigibi,birîmânvei’tikâdedinmekdir.PeygamberimizMuhammedaleyhisselâmınyolunubildiren,Kur’ân-ıkerîmdenmurâd-ıilâhîyianlayan,
hadîs-işerîflerdenmurâd-ıpeygamberîyiçıkaranbubüyükâlimlerdir.Kıyâmetdekurtuluşyolu,bunlarıngösterdiğiyoldur.AllahüteâlânınPeygamberininve
Onun Eshâbının “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” yolunu kitâblara geçiren,
değişdirilmekdenvebozulmakdankoruyan,(Ehl-i sünnet) âlimleridir.
5—Dörtmezhebdeictihâdderecesineyükselmişolanmüctehidlerevebunların yetişdirmiş oldukları büyük âlimlere (Ehl-i sünnet) âlimleri denir. Ehl-i
sünnetinreîsivekurucusu,(İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfe Nu’mân bin Sâbit) veiki
imâm,EbûMensûrMâ-türîdîveEbül-Hasen-iEş’arîdir.
6—HakîkatevarmışEvliyânınbüyüklerindenolanSehlbinAbdüllahTüsterî“rahmetullahialeyh”diyorki,(EğerMûsâveÎsâaleyhimesselâmınümmetlerinde,imâm-ıa’zamEbûHanîfe“rahmetullahiteâlâaleyh”gibibirzâtbulunsaydı,bunlaryehûdîliğevehıristiyanlığadönmezdi).
7—Bubüyükimâmınveyüzlercetalebesininvebunlarındayetişdirdiğibinlercebüyükinsanınyazdığımilyonlarcakitâb,Peygamberimizinyolunu,bütündünyâyadoğruolarakyaymış,tanıtdırmışdır.Şimdi,internetvâsıtasıile,dünyânınher
yerindeislâmiyyetçokkolayöğrenilmekdedir.Bugünislâmdînini,duyamıyacak,
hürdünyâdabirşehr,birköyvebirkimsekalmamışdır.İslâmiyyetiişitince,doğruolaraköğrenmekistiyene,Allahüteâlâ,bununasîbedeceğiniva’dbuyurmuşdur.Bugün,dünyâkütübhânelerinidoldurmuşolanbukitâblarınismlerinibildirenfihristlermevcûddur.Meselâ,KâtibÇelebînin(Keşf-üz-zunûn) kitâbında,onbeşbineyakınkitâbveonbinkadarmüellifismivardır.Bukitâb,ikicildolup,arabîdir.Bağdâdlıİsmâ’îlpâşa,bukitâba,ikicildzeyl,ya’nîilâveyazmışdır.Buzeyllerde,onbineyakınkitâbvemüellifismivardır.Keşf-üz-zunûn,1250[m.1835]de,
üstdearabî,altdalatincetercemesiolarak,Leipzigdebasılmışdır.Dahâönce1112
[m.1700]defransızcayatercemeedilmişdi.HemenyineotârîhdeMısrdadabasılmışdı.Sonolarak,ikizeyliileberâber1360-1366[m.1941-1947]arasındaİstanbuldaarabîbasılmışdır.Kitâblar,elifbâsırasıiledir.Dördüdeme’ârifkütübhânelerindesatılmakdaidi.İsmâ’îlpâşanın(Esmâ’-ül-müellifîn) ismindekiarabî,ikicild
kitâbı,1370ve1374[m.1951ve1955]deİstanbuldabasılmışdır.Buikikitâbda,Keşfüz-zunûnvezeyllerindekikitâblarınmüellifleri,elifbâsırasıileyazılmışveherisminyanında,yazdığıeserleribildirilmişdir.Bugün,bütündünyâdamevcûd,yalnız
arabîislâmkitâblarınıveyazarlarınıvehermemleketdehangikütübhânelerdeve
numarasınıgösteren,çokistifâdelivekıymetlibirkitâbda,1362[m.1943]deLeiden şehrinde basılmış olan, Carl Brockelmannın (Geschichte der Arabischen
Litteratur) ismindeki almanca kitâbıdır. Osmânlı devletinde yetişmiş âlimlerin
hâltercemesinibildiren(Şakâ’ik-ı Nu’mâniyye) kitâbınınsâhibi,TaşköprüzâdeAhmedefendinin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Miftâh-us-se’âde) kitâbı,beşyüzeyakınçeşidliilmita’rîfveîzâhedip,herilmdeyazılmışkitâbvebunlarıyazanlarhakkındabilgivermekdedir.İslâmâlimleriniveeserlerinitanıtanbukıymetlikitâbı,
oğlu, Kemâleddîn Muhammed, arabcadan türkçeye çevirmiş ve (Mevdû’ât-ülulûm) ismini vermişdir. (Mevdû’ât-ül-ulûm), [1313] senesinde, İkdâm gazetesi
matba’asındabasılmışdır.Piyasadamevcûddur.Bukitâbıokuyan,anlayışlıveinsâflıbirkimse,islâmiyyetinyirmianailminivebunlarınkollarıolan,seksenilmi
vebuilmlerinâlimleriniveherbirininyazdığıkitâblarıgörerek,durmadan,yılmadanyazan,islâmâlimlerininçokluğuveherbirinin,ilmderyâsınadalmakdakimehâretlerikarşısında,hayrânkalmakdankendinimen’edemez.
[Bukitâblarındatabî’iyyecilerinvemaddîcilerinsözlerinivemüslimânolmıyanlarınislâmiyyetesokmakistedikleriuydurmalarıdelîllervetartışmalarilered
ederekhepsinisusdurmuşlar,dindüşmanıolanzındıklarınhâzırladıklarıfitneve
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fesâdateşlerinisöndürmüşlerdir.Ayrıca,kötümaksadlarlaKur’ân-ıkerîmeyanlış ma’nâlar vermeğe, bozuk tercemeler yapmağa kalkışanların yüz karalarını
meydânaçıkarıp,birtarafdanîmânedilmesilâzımgelenşeyleribirerbirerveaçıkçayazmışlar,birtarafdanda,bütündünyâdaolmuşvekıyâmetekadarolacakher
vak’a ve hareketin ahkâm-ı islâmiyyesini, pek doğru olarak, insanlığın önüne
koymuşlardır.
İmâm-ıa’zamEbûHanîfenin“rahmetullahiteâlâaleyh”dersindehâzırbulunantalebesindensekizyüzdenfazlasınınismlerivehâltercemelerikitâblardayazılıdır.Bunlardanbeşyüzaltmışıfıkhilmindederinâlimolarakşöhretbulmuş,içlerindenotuzaltısıictihâdmakâmınayükselmişdir.]
8—Herbid’atsâhibi,Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdema’nâlarıaçıkolmayani’tikâdbilgilerinde,yanlışte’vîlyaparak,yanlışma’nâçıkardığıiçin,hakyoldanayrılmışdır.Hâlbuki,Peygamberimiz“aleyhisselâm”buyurduki, (Kur’ân-ı kerîmden kendi aklı ile, kendi düşüncesi ve bilgisi ile ma’nâ çıkaran kâfirdir). (Berîka) ve (Hadîka)da, dil âfetlerinin ellincisini okuyunuz! Nemâzdan, îmândan
haberiolmıyanların,parakazanmakiçin,piyasayasürdükleri,uydurmatefsîrlerinin,yaldızlıreklâmlarınaaldanmamalı,bunlarıalmamalı,okumamalıdır.
9 — Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden çıkarılan ilmler içinde, kıymetlivedoğruolan,yalnız(Ehl-i sünnet) âlimlerininanladıklarıvebildirdikleridir. Ehl-i sünnet âlimleri, bu ilmleri, Eshâb-ı kirâmdan öğrendi. Bunlar da,
Resûlullahdanöğrendiler.Hermülhid,herbid’atsâhibivehercâhil,tutduğuyolun,Kur’ân-ıkerîmevehadîs-işerîflereuygunolduğunusanırveiddi’âeder.Bu
hâlde,Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdençıkarılanherma’nâ,makbûlve
mu’teberdeğildir.
10—Ehl-isünnetâlimlerinin,obüyükvedindârinsanlarınbildirdiklerii’tikâddan,îmândankılkadarayrılanların,kıyâmetdeazâbdankurtulmalarıimkânsızdır.
Böyleolduğuaklile,Kur’ân-ıkerîmilevehadîs-işerîflerilevedinbüyüklerinin
(Basîretleri) ileya’nîkalbgözleriilegörmeleriileanlaşılmakdadır.Yanlışlıkihtimâliyokdur.Bubüyüklerinkitâblarındabildirdikleridoğruyoldankılkadarayrılanların sözleri ve kitâbları, zehrdir. Hele dünyâlık toplamak için, dîni âlet
edenlerinvekendilerinedinadamıisminiverip,herakllarınageleniyazanzındıklarınhepsi,dinhırsızıdır.Bukitâblarıvemecmû’alarıokuyanlarınîmânlarınıçalarlar. Bunlara aldananlar, kendilerini müslimân sanıp nemâz kılar. Hâlbuki,
îmânlarıçalınmış,gitmişolduğundannemâzlarıvehiçbiribâdetleriveiyiliklerikabûlolmazveâhıretdeişeyaramaz.
Dinlerinidünyâyasatanlarhakkında,Bekarasûresindemeâli,(Câhiller, ahmaklar, dünyâdaki zevk ve lezzetlere kavuşmak için, dinlerini, îmânlarını verdi. Âhıretlerini satıp, dünyâyı, şehvetlerinin istediklerini aldılar. Kurtuluş yolunu bırakıp, helâke koşdular. Bu alış verişlerinde birşey kazanmadılar. Bunlar, ticâret ve
kazanç yolunu bilmedi. Çok ziyân etdi) olanonaltıncıâyet-ikerîmesigönderildi.
11—İkicihânse’âdetinekavuşmak,ancakveyalnız,dünyâveâhıretinefendisi olan, Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmağa bağlıdır. Ona tâbi’ olmak için,
îmânetmekveahkâm-ıislâmiyyeyiöğrenmekveyapmaklâzımdır.Kalbdedoğru
îmânınbulunmasınaalâmet,kâfirleridüşmanbilip,onlaramahsûsolanvekâfirlik
alâmetiolanşeyleriyapmamakdır.Çünkiislâmileküfr,birbirininaksidir,zıddıdır.
Birininbulunduğuyerde,diğeribulunamaz,gider.Buikizıdşey,biraradabulunamaz.Bunlardanbirisinekıymetvermek,diğerinihakâretvekötülemekolur.Allahüteâlâ,sevgilisiolanMuhammedaleyhisselâma,huluk-ıazîmsâhibiolan,çokmerhametliolanPeygamberine“sallallahüaleyhivesellem”,islâmdüşmanlarıilecihâdvemuhârebeetmeğiveonlarasertlikgöstermeğiemrediyor.Demekki,islâm
düşmanlarına sert davranmak huluk-ı azîmdendir. İslâmiyyetin izzeti ve şerefi,
küfrünvekâfirlerinhakîrvezelîlolmasındadır.Kâfirlereizzetveren,hurmeteden,
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müslimânlarıtahkîretmiş,alçaltmışolur.[Hakteâlâ,Âl-iİmrânsûresindekâfirlerekıymetverenlerinveküfretâbi’olanlarınaldandıklarınıvepişmânolacaklarınıbeyânbuyurarakmeâli,(Ey benim sevgili Peygamberime “sallallahüaleyhivesellem”
inananlar! Eğer, kâfirlerin sözlerine aldanıp da, Resûlümün “sallallahüaleyhivesellem” yolundan ayrılırsanız, kendilerine müslimân süsü veren din düşmanlarının,
ya’ni zındıkların uydurma ve yaldızlı sözlerine kapılarak, îmânınızı çaldırırsanız, dünyâda ve âhıretde ziyân edersiniz) olanyüzkırkdokuzuncuâyet-ikerîmeyigönderdi.]
Allahüteâlâ,kâfirlerin,kendidüşmanıvePeygamberinin“sallallahüaleyhive
sellem”düşmanıolduklarınıbildiriyor.Allahüteâlânındüşmanlarınısevmekveonlarlakaynaşmak,insanıAllahüteâlâyaveOnunPeygamberine“sallallahüaleyhi
vesellem”düşmanolmağasürükler.Birkimse,kendinimüslimânzaneder.Kelime-itevhîdisöyleyip,inanıyorumder.Nemâzkılarveheribâdetiyapar.Hâlbuki,
bilmezki,böyleçirkinhareketleri,onunîmânınıveislâmınıtemelindengötürür.
[Kâfirler,ya’nîResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”bildirdiğiislâmdîninibeğenmiyenler,zemâna,asravefenneuymuyordiyenlervemürtedler,müslimânlarlavemüslimânlıkla,açıkçavealçakçaalayediyor,müslimânlarıaşağıgörüyorlar.Müslimânlığındışındakalmak,keyflerine,şehvetlerineveiçlerindekikötüisteklerineuygungeldiğinden,müslimânlığagericilik,îmânsızlığa,dinsizliğeasrîlik, münevverlik ve ışıklı yol diyorlar. (Mürted) demek, müslimân evlâdı olduklarıhâlde,müslimânlıkdanhaberleriolmadığındanvehiçbirdinâlimininkitâbınıokumadıklarındanveanlamadıklarından,yalnızbirlutfe,birteveccüheve
dünyâlığakavuşmakiçinveakıntıyakapılmışolmakiçin,müslimânlığıbeğenmiyenler,terakkîyemâni’dirdiyenlerdir.
Bunlardanba’zısı,temizyavrularıaldatmakiçin(İslâmiyyetdeherşey“miş”ile
bitiyor.Şöyleimiş,böyleimişdiye,hepmışadayanıyor.Birsenedvevesîkayadayanmıyor.Diğerilmlerise,isbâtedilip,birvesîkayadayanmakdadır)diyorlar.Bu
sözleriile,nekadarcâhilolduklarınıgösteriyorlar.Hiçde,birislâmkitâbıokumamışlar.İslâmiyyetismialtında,hayâllerinde,birşeylertasarlayıp,dinbudüşüncelerdenibâretdirsanıyorlar.Bilmiyorlarki,hayâlleretapınan,hıristiyanlardır.Birkaç
yehûdîninortayaçıkardığı,heykellere,taşlaratapınıyorlar.Hâlbukimüslimânlar,
peygamberlerinenüstünüMuhammedaleyhisselâmatâbi’olmakda,haberverdiği,
mi’râcgecesindegörüpkonuşduğuvehergünCebrâîlismindekimelekvâsıtasıile
haberleşdiğibirAllahaibâdetetmekdedir.Bunların,islâmiyyetdenayrıveuzakgördükleriilmler,fenler,vesîkalar,senedler,hepislâmdînininbirerşu’besi,dallarıdır.
Meselâliselerdeokunanbütünfenbilgileri,kimyâ,biolojikitâbları,ilksahîfelerinde,(Dersimizinesâsı,müşâhede[gözetleme],tedkîk[inceleme]vetecribedir)diyor.Ya’nîfenderslerininesâsı,buüçşeydir.Hâlbuki,buüçüde,islâmiyyetinemr
etdiğişeylerdir.Ya’nî,dînimiz,fenbilgileriniemretmekdedir.Kur’ân-ıkerîminçok
yerinde, tabî’atı, ya’nî mahlûkâtı, canlı ve cansız varlıkları görmek, incelemek
emr edilmekdedir. Eshâb-ı kirâm “aleyhimürrıdvân”, birgün Peygamberimize
“sallallahüaleyhivesellem”sorduve:(Yemenegidenlerimiz,oradahurmaağaçlarını,başkadürlüaşıladıklarınıvedahâiyihurmaaldıklarınıgördük.BizMedînedekiağaçlarımızıbabalarımızdangördüğümüzgibimiaşılayalım,yoksa,Yemendegördüğümüzgibiaşılayıpda,dahâiyivedahâbolmueldeedelim?)dediler.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,bunlaraşöylediyebilirdi:Birazbekleyin!Cebrâîl“aleyhisselâm”gelince,onasorar,anlar,sizebildiririm.Veyâ,birazdüşüneyim.
Allahüteâlâ,kalbimedoğrusunubildirir.Bende,sizesöylerim,demedive(Tecribe edin! Bir kısm ağaçları, babalarınızın üsûlü ile, başka ağaçları da, Yemende öğrendiğiniz üsûl ile aşılayın! Hangisi dahâ iyi hurma verirse, her zemân o üsûl ile yapın!) buyurdu.Ya’nîtecribeyi,fenninesâsıolantecribeyegüvenmeğiemrbuyurdu.
Kendisimelekdenanlarveyâmubârekkalbineelbettedoğaridi.Fekat,dünyânınher
tarafında,kıyâmetekadargelecekmüslimânların,tecribeye,fennegüvenmelerini
işâretbuyurdu.Hurmaağaçlarınıaşılamakıssası(Kimyâ-i se’âdet)deve(Ma’rifet–24 –

nâme)nin yüzonsekizinci sahîfesinde yazılıdır. İslâmiyyet, bütün fen kollarında,
ilmveahlâküzerinde,herçeşidçalışmağıehemmiyyetleemretmekdedir.Bunlara
çalışmak,farz-ıkifâyeolduğu,kitâblardayazılıdır.Hattâ,birislâmşehrinde,fennin
yenibulduğubirâlet,birvâsıtayapılmayıp,buyüzdenbirmüslimânzarargörürse,
oşehrinidârecilerini,âmirlerini,islâmiyyetmes’ûltutmakdadır.Hadîs-işerîfde,
(Oğullarınıza yüzmek ve ok atmak öğretiniz! Kadınların, evinde iplik iğirmesi ne güzel eğlencedir) buyuruldu.Buhadîs-işerîf,harbiçinlâzımolanherçeşidbilgiveâletiedinmeği,hiçboşdurmamağıvefâidelieğlenceleriemretmekdedir.Bununiçindirki,bugün,birislâmmilletinin,atombombası,sun’îpeykyaparakmüslimânlığı
dünyâyatanıtmasıfarzdır.Yapmağaçalışılmazsa,büyükgünâholur.
Müslimânlarınbilmesi,öğrenmesilâzımolanbilgilere(Ulûm-i islâmiyye) müslimânlıkbilgileridenir.Bubilgilerinkimisiniöğrenmekfarzdır.Kimisiniöğrenmek
sünnet,birkısmınıöğrenmekdemubâhdır.İslâmbilgileri,başlıcaikibüyükkısma
ayrılır:Birincisi(Ulûm-i nakliyye)dir.Bunlara(Din bilgileri) dedenir.Ehl-isünnet
âlimleri,bubilgileri,Eshâb-ıkirâmdan,OnlardaResûlullahdanöğrendiler.Dinbilgilerideikiyeayrılır:Zâhirîilmlervebâtınîilmler.Birincilere,(Îmân bilgileri) ve
(Fıkh bilgileri) veyâ(Ahkâm-ı islâmiyye), ikincilere(Tesavvuf bilgileri) veyâ(Ma’rifet) denir.Îmânbilgileriveahkâm-ıislâmiyyebilgileri,mürşidlerden,akâidvefıkh
kitâblarındanöğrenilir.Ma’rifet,kalblere,mürşidlerinkalblerindenakar,gelir.
İslâmbilgilerininikincikısmı(Ulûm-i akliyye)dir.Canlılarıöğretene(Ulûm-i
tıbbiyye), cansızlarıöğretene(Ulûm-i hikemiyye) denir.Semâları,yıldızlarıöğretene(Ulûm-i felekiyye), Erdbilgilerine(Ulûm-i tabî’ıyye) demişlerdir.Ulûm-iakliyye,matematik,mantıkvetecribîbilgilerdir.Bunlar,hisorganlarıileduyularak,
aklileincelenerek,tecribevehesâbedilerekeldeedilir.Bubilgiler,dinbilgilerininanlaşılmasınaveonlarıntatbîkedilmesineyardımcıdırlar.Bubakımdanlüzûmludurlar.Bunlar,zemânlaartar,değişir,ilerler.Bununiçindirki,(Tekmîl-isınâ’ât,
telâhuk-ıefkâriledir)buyurulmuşdur.Bununma’nâsı(San’atın,fennin,tekniğin
ilerlemesi,fikrlerin,deneylerinbirbirlerineeklenmesiileolur)demekdir.
Naklyoluileedinilenbilgiler,ya’nîdinbilgileriçokyüksekdir.Aklın,insandimâgıgücünündışındaveüstündedir.Bunlar,hiçbirzemânda,kimsetarafındandeğişdirilemez.Dindereformolmazsözününma’nâsıdabudur.Aklileeldeedilen
bilgileri, islâmiyyet yasaklamamış, sınırlamamış, ancak, bunların nakl bilgileri
ilebirlikdeöğrenilmesinivesonuçlarınınahkâm-ıislâmiyyeyeuygun,insanlarafâideliolarakkullanılmasını,zulm,işkence,felâketvâsıtasıyapılmamasınıemretmişdir.Müslimânlar,birçokfenvâsıtasıyapmışlarvekullanmışlardır.Pusula687
[m.1288]dekeşfedildi.İğnelitüfek1282[m.1866]davetop762[m.1361]dekeşf
edildiveFâtihtarafındankullanıldı.İslâmiyyet,islâmakarşıolanların,islâmahlâkınıbilmiyenlerin,ilmşeklinesokdukları,ders,vazîfeadınıverdikleriahlâksızlıkların,uydurmatârîhlerin,islâmiyyeteyapılaniftirâlarınokutulmasını,öğrenilmesiniyasaklamakda,zararlı,kötüpropagandalardankaçınılmasını,fâideli,iyibilgilerinöğrenilmesiniistemekdedir.
İslâmiyyet,fâideliolanherilmi,herfennivehertecribeyiemredenbirdindir.
Müslimânlar,fennisever,fenadamınıntecribelerineinanır.Fekat,fenadamıyım
diyenfentaklîdcilerininiftirâlarına,yalanlarınaaldanmaz.]
Kâfirlerellerindengelirse,müslimânlarıezer,imhâeder.Veyâhud,müslimânları,kendiuydurduklarıyolasokarlar.
[Nitekimmasonların[m.1900]senesiictimâ’ınaâidzabtlarınyüzikincisahîfesinde,(Dindârlaravema’bedleregalebeçalmakkâfîdeğildir.Aslmaksadımız,dinleriyoketmekdir)yazılıdır.
Bunlar,kitâblarındavekonuşmalarında,dindüşmanlıklarınıaçıkcavehayâsızcabildiriyorlar.İlmden,fendenhaberleriolmadığıiçin,çocukcaşeylersöylüyorlar.Meselâ,eskiinsanlarcâhilimiş,tabî’atkuvvetlerikarşısındaâciz,zevallıkalarak,hayâlîşeylereinanmışlar.Uydurduklarışeyleretapınarak,yalvararak,kü–25 –

çüklüklerinigöstermişler.Hâlbuki,bugünatomasrındayız.Tabî’atehâkimolup
istediğimiziyapıyoruz.Tabî’atkuvvetlerihâricindebirşeyyokdur.Cennet,Cehennem,cin,melek,eskiinsanlarınuydurduğuşeylerdir.Gidipgörenvarmı?Görülmiyen,tecribeedilmiyenşeylereinanılırmı,diyorlar.Dinsizlerinbusözleri,târîhdendehaberleriolmadığınıgösteriyor.Târîhboyunca,herasrdagelencâhiller,kendileriniakllı,bilgili,eskiinsanlarıcâhilsanmış.Âdemaleyhisselâmdanberi,her
asrdagönderilendinleri,eskicâhillerinsözleridiyerekbozmuşlar,inkâretmişlerdir.Kur’ân-ıkerîminbirçokyerinde,kâfirlerinböylesözleribildirilmekdevecevâb verilmekdedir. Meselâ Mü’minûn sûresinin otuzuncu âyet-i kerîmesinden
sonra,(Nûh aleyhisselâma inanmadılar. Onları suda boğduk. Ondan sonra yaratdığımız insanlara, içlerinden Peygamber gönderdik ve Allahü teâlâya ibâdet ediniz. İbâdet edilecek, Ondan başkası yokdur. Onun azâbından korkunuz! dedik. Dinlemiyenlerden, öldükden sonra tekrâr dirilmeğe inanmıyanlardan, dünyâ ni’metlerini bol bol vermiş olduğumuz birçoğu, bu Peygamber, sizin gibi yiyip içiyor. Kendiniz gibi bir çok şeye muhtâc olan birine inanırsanız, aldanmış, ziyân etmiş olursunuz. Peygamber, size ölüp, kemikleriniz çürüyüp, toz toprak oldukdan sonra, tekrâr dirilerek kabrden kalkacaksınız diyor. Hiç böyle şey olur mu? Ne varsa, ancak
bu dünyâdadır. Cennet, Cehennem, hep buradadır. Bu dünyâ böyle gelmiş böyle
gider. Öldükden sonra, bir dahâ dirilmek yokdur, dediler) meâlindekiâyet-ikerîmeleri gönderdi. Komünist memleketlerde, milletin dînini, ahlâkını yıkmak
için,mekteblerdeöğretmenlerveaskerlikdedesubaylar,çocuklara,kızlara,askerlere,Allahvarolsaydıgörürdük.İstediğimiziişitir,verirdi.Bendenşekeristeyiniz,hemenişitir,veririm.Ondanisteyin,bakınvermiyor.Ohâldeyokdur.Ananız,babanızcâhildir.Eski,örümcekkafalıdır.Onlargericidir.Sizise,aydınkafalı,ilericigençlersiniz.Sakınöylehurâfelereinanmayın!Cennet,Cehennem,melek,cinuydurmaşeylerdirdiyorlar.Böyleyalanlarla,gençlerindînini,îmânını,babaocağındanalmışolduklarıedebvehayâlarınıyoketmeğeçalışıyorlar.Zevallı
yavrularıaldatıp,kendialçakistekleri,zevkleri,kötükazanclarıuğruna,gençlerifedâediyorlar.Cenneti,Cehennemikimgörmüş,görülmiyenşeyeinanılmaz,diyerekhisuzvlarınatâbi’olduklarınıbildiriyorlar.Hâlbuki,hayvanlar,hisuzvlarınatâbi’olur.İmâm-ıGazâlîbuyuruyorki,(İnsanlar,aklatâbi’olur.İnsanların
hisuzvları,hayvanlardangeridedir.İnsan,kedi,köpekkadarkokualamaz.Karanlıkda,onlarıngördüğügibigöremez.Sonra,herşeyde,gözenasılinanılırki,çokyerdeakl,gözünyanlışınıçıkarmakdadır.Meselâgöz,güneşipencereiçindengörüp,
penceredenküçüksanıyor.Aklise,dünyâdandabüyükolduğunusöylüyor).Bu
kâfirleracabâ,bizgördüğümüzeinanırız,güneşdünyâdandahâbüyükolurmudiyerek,aklainanmıyorlarmı?Hayır,buradaonlarda,müslimânlargibiaklainanıyor.Görülüyorki,insanlar,dünyâişlerinde,hislerinedeğil,akllarınauyarak,hayvanlardanayrılmakdadır.Bunlar,âhıretdekişeylereinanmayızdiyerek,hisorganlarına bağlı kalıyorlar da, niçin akla uymuyor, burada da, insanlık derecesine
yükselmek istemiyorlar? İslâmiyyet, insanların tekrâr yaratılıp, sonsuz yaşıyacaklarını,hayvanlarınise,kıyâmetdehesâblaşdıkdansonra,yokolacaklarınıbildiriyor. İnsanlara ebedî hayât va’d ederek, hayvanlardan ayırıyor. Bu kâfirler
ise,hayvanlargibi,ebedîhayâtdanmahrûmkalmağıbeğeniyorlar.Bugün,fabrikalardabinlerceilâc,eveşyâsı,sanâyı’veticâretmaddeleri,elektronikâletler,harb
vâsıtalarıyapılıyor.Bunlarınçoğu,incehesâblardan,yüzlercetecribedensonraeldeediliyor.Bunlardanbirinedahî,kendikendinevaroldudiyorlarmı?Bunların
bilerekveistiyerekyapıldıklarınısöylüyorlarvehepsininbiryapıcısınınbulunmasılâzımdırdiyorlarda,canlılarda,cansızlardagörülenveherasrda,dahâyenileri,dahâincelerikeşfedilenveçoğununyapısıhenüzanlaşılamayanmilyonlarca
maddeninvehâdiseninkendikendilerinetesâdüfenvarolduklarınısöylüyorlar.
Buikiyüzlülük,koyubirinâddanveyâaçıkbirahmaklıkdanbaşkaneolabilir?
Rusyadabirkomünistmu’allim,dersarasında,(Bensizigörüyorum.Sizdebe–26 –

nigörüyorsunuz.Ohâlde,bizvarız.Karşıdakidağlardavar.Çünki,budağlarıda
görüyoruz.Yokolanşeygörünmez.Görülmiyenşeyevardenilmez.Busözüm,bir
fenbilgisidir.İlerici,aydınolankimse,fenbilgisineinanır.Gericiler,buvarlıklarınbiryaratıcısıolduğunusöylüyorlar.Buyaratıcınınvarolduğunainanmakyanlışdır.Fenneuygundeğildir.Görülmiyenşeyevardemek,gericilikdir)der.Birtürkmençocuğusözistiyerek:(Bunlarıaklilemisöylüyorsun?Sendeaklolduğunainanmak,bunlarıaklilesöylediğinikabûletmekfenneuygundeğildir.Çünki,aklınolsaydı,görürdük)der.Mu’allim,buhaklısözecevâbveremeyip,mağlûbiyyetinden
hâsılolanöfkeile,çocukcağızı,tekmetokatdershânedendışarıatar.Çocukbirdahâhiçbiryerdegörülememişdir.
Bugün,dünyâdakikâfirler,ikidürlüdür:Birincisi(Kitâblı kâfirler), ya’nîyehûdîlervehıristiyânlarınazbirkısmıolup,birpeygamberevebununAllahüteâlâdangetirdiğikitâbaveöldükdensonradirilmeğe,âhıretdekisonsuzhayâtainanıyorlar.EllerindekibozukkitâbaAllahkelâmıdiyorlar.
İkincisi,(Kitâbsız kâfirler) ya’nî(Müşrik)lerolup,herşeyiyapanbirAllahbulunduğunainanmıyorlar.Taş,ağaç,güneş,yıldızveinsan,inekgibiba’zımahlûklarda(ülûhiyyet sıfatı) bulunduğunainanıyorlar.Buinkârcılardanbirkısmı,kanûnile,devlet
baskısıile,zulm,işkenceederek,ibâdetetmeği,dîniöğretmeğiyasakediyor.Birkısmıda,insanlık,iyilikduygularınıokşayıcısözlerle,herkesi,zevk,safâyadaldırıyor.
Ma’neviyyâtdan, din bilgilerinden mahrûm bırakıyorlar. Düzme hikâyeler, yalan
örneklergöstererek,milyonlarcainsanıaldatıyor,dincâhiliyetişdiriyorlar.Birtarafdan,medeniyyetden,fenden,insanhaklarındanbahsedip,birtarafdanda,insanlarıhayvanlaşdırıyorlar.İngilizcâsûsları,böyleyapıyor.(İngiliz Câsûsunun İ’tirâfları)
kitâbınıve(Fâideli Bilgiler) kitâbının27.cisahîfesinivedevâmınıokuyunuz!
AvrupaveAmerikamilletlerininçoğuhıristiyandır.Yehûdîlerinvehıristiyanlarınbirkısmı,kitâblıdır.YeniastronomininkurucusuKopernik,Fraynburgşehrindepapasidi.İngiltereninbüyükfizikadamıBacon,Fransiskentarîkatinde,papasidi.MeşhûrFransızfizikçisiPaskal,papasolup,fizikvegeometrikanûnlarıkeşf
ederken,dinkitâblarıyazmışdı.Fransanınenbüyükbaşvekîliolup,memleketine
Avrupa birinciliğini kazandıran, meşhûr Rişliyö, papas olup, ruhbân sınıfında
ileriderecesâhibiidi.MeşhûrAlmandoktorveşâ’iriŞillerde,papasidi.Bugün,
bütündünyâcabüyükfelesoftanınan,FransızfikradamıBergson,kitâblarında,
maddîcilerinhücûmlarınakarşı,rûhânîlerimüdâfe’aetmişdir.(Madde ve hâfıza)
ve(Din ve ahlâkın iki kaynağı) ve(Şu’ûrun vergileri) kitâblarınıokuyanlardîne,
kıyâmeteseveseveinanır.
AmerikanınbüyükfelesofuWilliamCeyms,Pragmatismemezhebinikurmuş,(Dînî tecribeler) vediğerkitâblarında,îmânlıolmağıövmüşdür.Bulaşıcıhastalıklar,
mikroblarveaşılarüzerindebuluşlarıolan,FransızdoktoruPasteur,cenâzesinin
dînîmerâsimilekaldırılmasınıvasıyyetetmişdi.Nihâyet,ikincicihânharbindedünyâyı idâre eden, Amerika Cumhûrreîsi F.D.Ruzvilt ile İngiliz başvekîli Çörçil,
dindâridi.İsminihâtırlayamadığımızdahânicefenvesiyâsetadamlarıhep,yaratana,kıyâmete,meleklereinanankimselerdi.İnanmıyanların,bütünbunlardandahâakllıolduğunukimiddi’âedebilir?Bunlar,islâmkitâblarınıgörüpokumuşolsalardı,iyimüslimânolurlardı.Fekatpapaslarislâmkitâblarınıokumağı,hattâel
sürmeğiyasaketmişler,büyüksuçsaymışlardı.İnsanlarındünyâveâhıretse’âdetinekavuşmalarınamâni’olmuşlardı.İkincikısmdayirmialtıncımaddeyebakınız!
İmâm-ıAlî“radıyallahüanh”buyurduki,(Müslimânlar,âhıreteinanıyor.Kitâbsızkâfirler,inkârediyor.Tekrârdirilmekolmasaydı,inanmıyanlarbirşeykazanmaz,müslimânlarda,zararetmezdi.Fekat,kâfirlerindediğiolmayınca,sonsuzazâbçekeceklerdir).İslâmâlimleri,sözleriniisbâtetmekde,inanmıyanlarınhücûmlarınaakl,ilmvefenilecevâbvermekdedir.Müslimânlar,sözleriniisbâtetmeseydidahî,kıyâmetinkârolunabilirmiidi?Sonsuzazâbdakalmak,birihtimâl
bileolsa,bunuhangiaklkabûleder?Hâlbuki,âhıretazâbları,birihtimâldeğil,mey–27 –

dândaolanhakîkatdir.Ohâlde,inanmamak,aklsızlıkoluyor.
İslâmdîninibilmiyenlerinba’zısıise,milletinsağlamîmânını,ilmeveakladayanarakbozamıyacaklarını,islâmahücûmetdikçe,kendiyüzkaralarınınmeydânaçıkdığınıgörerek,hîle,yalanyolunasapıyor.Müslimângörünüpvemüslimânlığıbeğenicivemedhediciyaldızlıyazılaryazıp,fekat,buyazılarıvesözleriarasındamüslimânlığınesâsvetemelmes’elelerini,sankimüslimânlıkdeğilmişgibi
elealıpkötülüyorlar.Okuyucularıvedinleyicileribunlardansoğutmağaveayırmağaçalışıyorlar.Allahüteâlânınemretdiğiibâdetlerinvaktlerini,mikdârlarını
veşeklleriniuygunsuzgörerek,böyleolacağına,şöyleolsaydı,dahâiyiolurdudiyorlar.İbâdetlerinrûhlarından,içlerindesaklıbulunaninceliklerden,fâidelerden
vekıymetlerdenhaberleriolmadığıiçin,bunlarıbasîtveibtidâîfâidelereâletsanarak,sankidüzeltmeğeyelteniyorlar.Birşeyibilmemek,insanlariçinkusûrise
de,anlamadığınakarışmak,ayrıcapekgülünçveacınacakbirhâloluyor.Böylecâhilleri,akllısanarak,sözlerinidinleyenveinananmüslimânlarise,bunlardandahâzevallıvedahâahmakdır.Müslimânisminitaşıyanböylesinsikâfirlere(Yobaz)
denir.Zemânımızdakiyobazlardanbirkısmıda,(Evet,islâmiyyetiyiahlâkıemretmekde,insanlarıolgunlaşdırmakdadır.Fekat,islâmiyyetdesosyalhükmler,âileve
cem’ıyyethaklarıdavardır.Bunlarise,ozemânınşartlarınagörekonmuşdur.Bugün milletler büyümüş, şartlar değişmiş, ihtiyâclar artmışdır. Bugünkü, teknik
vesosyalilerlemelerikarşılayabilecekyenihükmler,kanûnlarlâzımdır.Kur’ânın
hükmleribuihtiyâclarıkarşılayamaz)diyorlar.Böylesözler,islâmhukûkunubilmiyen,islâmbilgilerindenhaberiolmayancâhillerinboşveyersizdüşünüşleridir.
İslâmiyyet,adâleti,zulmü,insanlarınbirbirlerinekarşı,âilevekomşularınbirbirlerine,milletinhükûmetevebirbirlerinekarşıhaklarını,vazîfelerini,suçlarıaçıkcabildirmiş,budeğişmezkavramlarüzerinde,temelhükmlerkurmuşdur.Budeğişmezhükmlerin,hâdiselere,vak’alaratatbîkınısınırlamamış,örfveâdetleregörekullanılmasınıemretmişdir.(Mecelle)nin36.cıvesonrakimaddelerinin(Dürer-ül-hükkâm) şerhindediyorki,(Zemânındeğişmesiile,örfveâdetedayanan
ahkâmdeğişebilir.Nassa,delîledayananahkâm,zemânladeğişmez.Hükm-iküllî
değişmeyip,buhükmünhâdiseleretatbîkı,zemânladeğişebilir.İbâdetlerde,Nass
ilebildirilmişolmıyanbirhükmüanlamakvebildirmekiçin,umûmîâdetlerdelîl
olur.ÂdetinumûmîolmasıiçinEshâb-ıkirâmzemânındankalmavemüctehidlerinkullanmışolmalarıvedevâmlıolmalarılâzımdır.Mu’âmelâtdakihükmleriçin,
birbeldenin,Nassamuhâlifolmıyanâdetleridedelîlolur.Bunları,fıkhâlimlerianlıyabilir).Allahüteâlâislâmdînini,hermemleketde,heryeniliğivebuluşukarşılayacakşekldekurmuşdur.İslâmdîni,yalnızsosyalhayâtdadeğil,ibâdetlerdebile tolerans, müsâmaha göstermiş, insanlara serbestlik vermiş, başka şartlar ve
zarûretlerkarşısında,ictihâdhakkıtanımışdır.Hazret-iÖmerveEmevîlerzemânındavekocaOsmânlıimperatorluğunda,kıt’alarayayılançeşidlimilletlertoplulukları,builâhîhükmlerleidâreedilerek,başarıları,şânları,târîhlereünsalmışdır.Gelecekzemânlarda,büyük,küçükhermilletde,islâmiyyetinbildirdiği,değişmezolangüzelahlâkasarılacağı,bunlarıuygulayacağıkadar,râhata,huzûra,
se’âdetekavuşacakdır.İslâmiyyetinbildirdiğisosyalveekonomikahlâkdan,ahkâmdanayrılaninsanlar,milletler,sıkıntıdan,ızdırâbdan,felâketdenkurtulamamışlardır.Geçmişmilletlerdeböyleolduğunutârîhleryazmakdadır.Gelecekdede,
elbetteböyleolacakdır.Târîh,tekerrürdenibâretdir.Müslimânlar,millîbirlikve
berâberliğe çok ehemmiyyet vermeli, memleketlerinin kalkınması için maddî,
mânevîçalışmalı,dinbilgileriniiyiöğrenmeli,harâmlardansakınmalı,Allahave
devletevekullarakarşıolanvazîfelerini,borçlarınıyerinegetirmelidir.İslâmıngüzelahlâkıilebezenmeli,kimseyezararvermemelidir.Fitne,ya’nîanarşiçıkarmamalı,vergileriniödemelidir.Dînimiz,böyleolmamızıemrediyor.Müslimânın
birincivazîfesi,nefsine,şeytânauymayıpvekötüarkadaşlara,azgın,âsîkimselere,anarşistlerealdanmayıp,kanûnakarşısuçluolmakdan,Allahüteâlâyakarşıda
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günâhişlemekdensakınmakdır.Allahüteâlâkullarınaüçvazîfeverdi:Birincisi,
şahsîvazîfesidir.Hermüslimân,kendiniiyiyetişdirecek,sıhhatli,edebli,iyihuyluolacak,ibâdetleriniyapacak,ilmvegüzelahlâköğrenecek,halâllokmakazanmakiçinçalışacakdır.İkincivazîfesi,âileiçindekivazîfesidir.Zevcesine,ana-babasına, çocuklarına, kardeşlerine olan haklarını yapacakdır. Üçüncü vazîfesi,
cem’ıyyet içindeki vazîfeleridir. Komşularına, hocalarına, talebesine, âilesine,
emrindeolanlara,hükûmetevedevlete,bütünvatandaşlara,dînivemilletibaşka
olanlarakarşıvazîfeleridir.Herkeseiyiliketmesi,eliile,diliilekimseyiincitmemesi,kimseyezararvermemesi,hiyânetetmemesi,herkesefâideliolması,devlete,hükûmete,kanûnlarakarşı,hiçısyânetmemesi,herkesinhakkını,vergilerini
hemenödemesilâzımdır.Allahüteâlâ,hükûmet,devletişlerinekarışmayıemretmedi.Hükûmeteyardımetmeği,fitneçıkarmamağıemretdi.]
OhâldemüslimânlarınAllahüteâlâdanhayâetmeleri,sıkılmalarılâzımdır.Hayâîmândandır.Müslimânlıkhayâsızarûrîlâzımdır.Kâfirlerivekâfirliğiveislâmiyyeteuymıyanhangiinanış,hanginazariyye,hangiteoriolursaolsun,hepsiniyanlışbilmekvezararlıolduğunainanmaklâzımdır.Cenâb-ıHak,kâfirlerdencizye
almağı,ya’nîvergivermeleriniemrbuyurmuşdur.Bundanmaksad,onlarıtahkîrdir.Buhakâret,oderecete’sîrlidirki,cizyevermekkorkusundan,kıymetlielbisegiyemezler,süslenemezler.Hakîrvesefîlyaşarlar.Cizyeningâyesi,kâfirlerin
hakâret ve rüsvâlığıdır. Müslimânlığın izzet ve şerefini göstermekdir. Zimmî,
müslimânolursa,cizyevermesisâkıtolur.Birkalbdeîmânbulunduğunaalâmet,
kâfirlerisevmemekdir.[Sevmemekkalbleolur.Onlarlaveherkesleiyigeçinmeli,kimseyiincitmemelidir.
Ancak,zarûretveihtiyâcîcâbı,geçiciişbirlikleriyapılabilirisede,bu,kalbile
sevişmekolmamalıvezarûretbitince,sonaermelidir.
Süâl: Kimseyesû’izanetmemeli,kötügözlebakmamalı,kâfirolduğunugösterenişine,sözünedeğil,îmânıolduğunugösterenişinevesözünebakmalıdır.Îmân
kalbdebulunur.KalbdeîmânolduğunuAllahbilir.Başkakimsebilemez.Kalbindeîmânbulunankimseyekâfirdiyeninkendisikâfirolur.Müslimânlığıaçıkcakötülemiyenherkesemüslimângözüilebakmak,onusevmeklâzımdır,deniliyor.Bu
sözdoğrumudur?
Cevâb: Kimseyesû’izanetmemelisözüyanlışdır.Bunundoğrusu(Müslimâna sû’i
zan etmemeli)dir.Ya’nî,müslimânolduğunusöyliyenveküfresebebolanbirsözdeveişdebulunmıyankimseninbirsözündenveyâişindenhemîmânıolduğu,hem
deîmânsızolduğuanlaşılırsa,îmânıolduğunuanlamalı,dindençıkdıdememelidir.
Fekatbirkimse,dîniyıkmağa,gençlerikâfiryapmağauğraşırveyâharâmlardanbirininiyiolduğunusöyleyerekbununyayılması,herkesinyapmasıiçinuğraşırsa,yâhudAllahüteâlânınemrlerindenbiriningericilik,zararlıolduğunusöylerse,buna
kâfirdenir.Müslimânolduğunusöyler,nemâzkılar,haccagiderse,(Zındık) denir.
Müslimânlarıaldatanböyleikiyüzlülerimüslimânsanmak,ahmaklıkolur.]
Hakteâlâ,Kur’ân-ıkerîmdeTevbesûresininyirmisekizinciâyetindekâfirlere
NecesvedoksanbeşinciâyetindeRicsya’nîpisbuyurdu.Ohâlde,müslimânların
yanında,kâfirlikpisveaşağıolmalıdır.Ra’dsûresininondördüncüveMü’minsûresininellinciâyetlerindemeâlen,(Bu düşmanların düâları netîcesizdir. Kabûl olmak ihtimâli yokdur) buyuruldu.Müslimânlardan,AllahüteâlârâzıdırvePeygamberi“sallallahüaleyhivesellem”râzıdır.Allahüteâlânınrızâsına,sevgisinekavuşmakdandahâbüyükni’metolmaz.
Îmânileküfrbirbirlerinezıdolduğugibi,âhıretde,dünyânınzıddıdır.Dünyâve
âhıretbirarayagetirilemez.Âhıretikazanmakiçin,dünyâyı[ya’nîharâmları]terk
etmeklâzımdır.Dünyâyıterketmek,ikidürlüdür:Birisi,bütünharâmolanşeyler
ileberâber,mubâhlarıda,ya’nîgünâholmayanlezzetlerinçoğunudabırakıp,yaşamakiçinzarûrîolanmikdârınıkullanmakdır.[Ya’nîtenbelveişsizolarakoturup
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da,dünyânınzevk,keyfveeğlencelerinedalmakyolunubırakarak,herdürlüzevk
velezzetindenvazgeçip,bütünzemânını,ibâdetilevemüslimânlarınrâhatlarıve
islâmdîninibilmiyenlerin,doğruyolakavuşmalarıiçinlâzımolanilmîvetekniküsûllerivevâsıtaları,enileriveenüstünşekldeyapmakvekullanmaklageçirmekve
durmadançalışmakdırvedünyâzevkınıböyleçalışmakdaaramakvebulmakdır.Eshâb-ıkirâmınhepsivebüyüklerimizinçoğu,böyleidi.Dünyâyı,busöylediğimizşekldeterketmek,pekâlâvepekfâidelidir.Tekrâredelimki,bundanmaksad,islâmiyyetinemretdiğişeyleriyapmakiçin,bütünrâhatıvezevklerifedâetmekdir.]
İkincisi,dünyâdaharâmveşübhelişeylerdenkaçıpmubâhlarıkullanmakdır.Bu
kısmda,helebuzemânda,çokkıymetlidir.
Ohâlde,islâmiyyetinharâmetdiğişeylerdenkaçınmak,hermüslimâniçinlâzımdır.Yediyüzseksendokuzuncu[789]sahîfeyebakınız!
[Bunlarınharâmolmasınaehemmiyyetvermiyenvekaçınmağalüzûmgörmeyen,ya’nîAllahüteâlânınyasaketmesinealdırışetmeyenveyâbunlarıbeğenen,
negüzeldiyen(Kâfir) [Allahadüşman]olur.BunlarCehennemde,sonsuzkalacakdır.Allahüteâlânınharâmetmesineehemmiyyetverip,kabûledipde,nefsinemağlûbolarak,aldanarak,bunlarıyapanvesonraakllarınıtoparlayıppişmân
olanlarkâfirolmazveîmânlarınıgaybetmezler.Böylekimselere(Âsî) ve(Fâsık)
[kötükimse]denirve(Günâhkâr) denir.Bunlar,günâhlarısebebiyle,belkiCehennemegiripcezâlarınıçekersede,Cehennemdesonsuzkalmıyacaklar,çıkıpCennetekavuşacaklardır.]
Allahüteâlânınmubâhetdiği,ya’nîmüsâ’adeetdiğişeylerpekçokdur.Bunlardabulunanlezzet,harâmdabulunanlardan,fazladır.MubâhkullananlarıAllahü
teâlâsever.Harâmkullananlarısevmez.Aklıolan,doğrudüşünebilenbirkimse,
geçicibirzevkiçin,sâhibinin,yaratanınınsevgisinitepermi?Zâten,harâmolan
şeylerinsayısıpekazdır.Bunlardabulunanlezzet,mubâhlardadavardır.
[Dünyâ,ednâkelimesininmüennesidir.Ya’nî,ism-itafdîldir.Masdarı,dünüvveyâdenâetdir.Birincimasdardangelince,çokyakındemekdir.(Biz en yakın olan gökü, çırağlarla süsledik) âyet-ikerîmesindekidünyâkelimesiböyledir.Ba’zıyerde
de,ikincima’nâilekullanılmışdır.Meselâ(Denî, alçak şeyler mel’ûndur) hadîs-i
şerîfindeböyledir.Ya’nî(Dünyâmel’ûndur)demekdir.Alçakşeyler,cenâb-ıHakkınnehy-iiktizâîvenehy-igayr-iiktizâîsidir.Ya’nî,harâmilemekrûhlardır.Şuhâlde,Kur’ân-ıkerîmde,zemedilen,kötüdenilendünyâ,harâmlarvemekrûhlardır.Mal
kötülenmemişdir.Çünki,cenâb-ıHakmalahayradınıvermekdedir.Busözümüzü
isbâtedenvesîka,bütünmahlûklarınveinsanlığınüstünlükdeikincisiolanİbrâhîm
halîl-ür-rahmânınmalıdır.Yalnızyarımmilyonusığırolmaküzere,davarları,ovave
vâdîleridolduruyordu.Görülüyorki,islâmiyyetdünyâmalınıkötülememekdedir.İbrâhîmpeygamberinbukadarzenginolması,sözümüzüisbâtetmekdedir.]
12—Harâmişlememekvebütünahkâm-ıislâmiyyeyiyerinegetirmek,çokkolaydır.Kalbibozukolanagüçgelir.Evet,birçokişlervardırki,sağlaminsanlara
kolaydır.Hastalaraisegüçdür.Kalbinbozukolması,islâmiyyetetemâminanmamasıdemekdir.Bugibiinsanlar,inandımdesede,hakîkîtasdîkdeğildir.Lâfile
tasdîkdir.Kalbdehakîkîtasdîkın,doğruîmânınbulunmasınabiralâmet,dîn-iislâmyolundayürümekdekolaylıkduymakdır.
13—Allahüteâlânınfeyzleri,ni’metleri,ihsânları,ya’nîiyilikleri,herân,insanlarıniyisine,kötüsüne,herkesegelmekdedir.Herkesemal,evlâd,rızk,hidâyet,irşâdveselâmetvedahâheriyiliğifarkgözetmeksizingöndermekdedir.
Fark,bunlarıkabûlde,alabilmekdeveba’zılarınıdaalmamaksûretiyle,insanlardadır. Nahl sûresinin otuzüçüncü âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, kullarına
zulm etmez, haksızlık etmez. Onlar, kendilerini azâba, acılara sürükleyen bozuk düşünceleri, çirkin işleri ile kendilerine zulm ve işkence ediyorlar) buyurulmuşdur.
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Nitekimgüneş,hemçamaşıryıkayanadama,hemdeçamaşırlara,aynışeklde,
parlamakdaiken,adamınyüzünüyakıpkarartır,çamaşırlarınıisebeyâzlatır.
[Bunungibi,elmayavebibereaynışekldeparladığıhâlde,elmayıkızartıncatatlılaşdırır.Biberikızartıncaacılaşdırır.Tatlılıkveacılıkhepgüneşinışıklarıileise
de,aralarındakifark,güneşdendeğil,kendilerindendir.Allahüteâlâ,bütüninsanlaraçokacıdığıiçinvebirananınyavrusunaolanmerhametindendahâçokacıdığıiçin,dünyânınhertarafındaki,herinsanın,herâilenin,hercem’ıyyetinvemilletinherzemândaveherişlerindenasılhareketetmelerilâzımgeleceğini,dünyâdaveâhıretderâhatetmelerivese’âdet-iebediyyeyekavuşmalarıiçin,işlerinine
yoldayürütmelerivenelerdenkaçınmalarılâzımgeldiğini,Kur’ân-ıkerîmdebildirdi.Ehl-isünnetâlimleri,bunlarınhepsini,keskingörüşleriilebulup,milyonlarcakitâbyazarak,bütündünyâyabildirdi.Demekki,Allahüteâlâ,insanlarıişlerindebaşıboşbırakmamış,islâmiyyetingirmediğibiryerkalmamışdır.Demek
ki,islâmiyyetidünyâişlerindenayırmakmümkindeğildir.İslâmiyyetidünyâişlerindenayırmağakalkışmak,islâmiyyetivemüslimânlarıyeryüzündenkaldırmağaçalışmakdemekolmazmı?]
İnsanların,âhıretdekini’metlerenâilolmamaları,Ondanyüzçevirdikleriiçindir.Yüzçeviren,elbettebirşeyalamaz.Ağzıkapalıbirkap,Nisanyağmurunaelbette kavuşamaz. Evet, yüzçeviren birçok kimsenin, dünyâ ni’metleri içinde
yaşadığıgörülüp,mahrûmkalmadıklarızanolunuyorisede,bunlaradünyâiçin
çalışmalarının karşılığını vermekdedir. Yalnız dünyâ için çalışanlara verdiği
dünyâlıklar hakîkatde azâb ve felâket tohumlarıdır. Mekr-i ilâhî ile, istidrâc
olarak,ya’nîAllahüteâlânınaldatarak,ni’metşeklindegösterdiğimusîbetlerdir. Nitekim, Mü’minûn sûresi, ellialtıncı âyetinde meâlen, (Kâfirler, mal ve
çok evlâd gibi dünyâlıkları verdiğimiz için, kendilerine iyilik mi ediyoruz, yardım mı ediyoruz sanıyor. Peygamberime “sallallahüaleyhivesellem”inanmadıkları ve dîn-i islâmı beğenmedikleri için, onlara mükâfât mı ediyoruz, diyorlar? Hayır öyle değildir. Aldanıyorlar. Bunların ni’met olmayıp, musîbet olduğunu anlamıyorlar) buyurdu.Kalbleri[gönülleri]Hakteâlâdanyüzçevirenlere
verilendünyâlıklar,hepharâblıkdır,felâketdir.Şekerhastasınaverilentatlılar,
helvalargibidir.
[Kalb,yürekdenilenetparçasındabulunanbirkuvvetdir.Elektriğinaküde,pildebulunmasıgibidir.Rûh[can]ise,bedeninheryerindebulunur.Kalb,nefseuyup,
küfrveyâgünâhyapmakisteyince,Allahüteâlâ,bukulaacırsa,küfrvegünâhişlemesiniistemez.Oda,yapamaz.Acımazsa,işlemesiniisterveyaratır.Karşılığınıdaverir.Ohâldeinsanınazâblara,felâketleresürüklenmesinesebeb,kendisidir.Kalbininislâmiyyeteuymayıp,nefsineuymasıdır.
Süâl: Allahüteâlâ,nefsiyaratmasaydı,insanlaronunaldatmasındankurtulurdu.Kimsekötülükyapmaz,herkesCennetegiderdi.İyiolmazmıidi?
Cevâb: Budünyâda,hermahlûkda,herşeyde,Allahüteâlânınhemrahmetsıfatı,hemdekahr,gadabsıfatıtecellî,zuhûretmekdedir.Su,insanların,hayvanlarınvenebâtâtınyaşamalarıiçin,temizlikiçin,yemek,ilâcyapmakiçinlâzımolduğugibi,denizdebinlerceinsanboğulmakda,selsularıevleriyıkmakdadır.Soğuksuiçen,hastaolmakdadır.Ateş,ekmek,yemekpişirmekiçin,kışınısınmakiçin
lâzımolduğugibi,içinedüşeniyakmakdadır.Elektrik,çokyerdeişimizeyaradığıhâlde,yangınasebebolmakda,insanaçarpınca,hemenöldürmekdedir.Herilâc,
birderdedevâolduğuhâlde,fazlasızararlıolmakdadır.Herşeydeböyledir.Nefs
debunlargibidir.Hemfâideli,hemzararlıtaraflarıvardır.Nefsinyaratılması,insanlarınyaşaması,üremesivedünyâiçinçalışmalarıveâhıretiçincihâdsevâbıkazanmalarıiçindir.Allahüteâlâ,nefsiböylenicefâideleriçinyaratdı.Fekat,nefs,
tegaddîvetenâsüllezzetlerinedoymaz.Allahüteâlâbütüninsanlaramerhametederek,acıyarak,nefsehâkimolup,zararlıarzûlarınıönlemeleriiçin,akldayaratdı.
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Akl,insandimâgıvâsıtasıile,hisuzvlarından,şeytândanvenefsdenkalbegelen
arzûlarıinceliyerek,iyilerinikötülerindenayıranbirkuvvetdir.Ayırırkenyanılmazsa(Akl-ıselîm)denir.Allahüteâlâ,ayrıcaPeygamberlergöndererek,hangi
şeylerinfâideli,iyivehangişeylerinzararlı,fenâolduklarınıvenefsinbütünarzûlarınınkötüolduğunubildirdi.Akl,nefsinisteklerini,Peygamberleriniyidediklerişeylerdenayırıp,kalbebildirir,kalbde,aklınbildirdiğiniihtiyârederse,ya’nî
tercîhederse,nefsinarzûlarınıyapmağıirâdeetmez.Ya’nîdimâg[beyin]vâsıtasıile,hareketuzvlarınabunuyapdırmaz.Kalb,islâmiyyetiniyidediklerini,ihtiyârveirâdeederveyapdırırsa,insanse’âdetekavuşur.Kalbin,iyiden,kötüdenbiriniihtiyârveirâdeetmesine(Kesb) denir.İnsanınhareketorganları,dimâgına,
dimâgdakalbinetâbi’dir.Kalbinemrineuygunhareketederler.Kalb,dimâgvâsıtasıilehisorganlarındanverûhvâsıtasıiletaraf-ıilâhîdenveakldan,melekden,
hâfızadan,nefsdenveşeytândangelente’sîrlerintoplandığıbirmerkezdir.Kalb,
aklauyunca,nefsinyaratılmışolması,insanlarınsonsuzni’metlerekavuşmalarınamâni’olmaz.(Herkese Lâzım Olan Îmân) 83.cüsahîfeyebakınız!Kalbinnefsealdanmaması,onauymaması,nefsile(Cihâd-ı ekber) olur.Allahüteâlâ,cihâd
edenlere,Cennetdeyüksekderecelervereceğinibildiriyor.Nefs,insanlarıncihâd
sevâbınakavuşmalarına,meleklerdenüstünolmalarınasebebolmakdadır.]
14—Allahüteâlânınrahmeti,şefkatidünyâdamü’minlerevekâfirlere,herkesebirlikdeyetişdiğiveherkesinçalışmasınaveiyiliklerinedünyâdakarşılığınıverdiğihâlde,âhıretdekâfirleremerhametinzerresibileyokdur.NitekimHûdsûresi,onbeşinciâyetindemeâlen,(Görüşleri kısa, aklları eksik olanlar, âhıreti düşünmeyip her iyiliği, şöhret, mevkı’ ve hurmet gibi dünyâ râhatlıklarını ve lezzetlerini kazanmak için yapıyor. Bu yapdıklarının karşılıklarını dünyâda kendilerine temâmen verir, umduklarından birini esirgemeyiz. Bunların âhıretdeki kazançları,
yalnız Cehennem ateşidir. Çünki, iyiliklerinin karşılıklarını almışlardır. Alacakları yalnız, bozuk niyyetlerinin karşılığı olan, Cehennem ateşi kalmışdır. Hırs ve
şehvetleri için, gösteriş için yapdıkları iyilikleri âhıretde kendilerine yaramıyacak,
bunları Cehennemden kurtaramıyacakdır) buyuruldu.
İsrâsûresinde,onsekizinciâyetindemeâlen,(Görüşleri ve aklları, bu dünyâ çerçevesine sıkışmış olanlar, âhıreti bırakarak dünyânın çabuk geçici zevklerinin arkasında koşuyor. Gece gündüz düşündükleri ve sıkıntılara katlanarak özledikleri bu ni’metlerden, dilediğimizi, istediklerimize kolaylıkla ve bol bol veririz. Fekat, bunlara böylece iyilik etmiyoruz. Cehennem azâbını hâzırlıyoruz. Bunlar
âhıretde rahmetden uzaklaşdırılıp, kötü bir hâlde, Cehenneme sürükleneceklerdir. Herbiri çabuk biten ve arkasından sıkıntılar ve felâketler bırakan bu dünyâ lezzetlerine bağlanmayıp da, va’d etdiğim sonsuz ve hakîkî ve hiç değişmeyen âhıret
ni’metlerini istiyerek, gösterdiğim ve beğendiğim iyilikleri yapanlara gelince,
bunlar, Kur’ân-ı kerîmde bildirdiğim yolda yürüdükleri için, bütün iyiliklerini
beğeniriz. Dünyâda, hem dünyânın âşıklarına, hem de sözlerime inanıp emrlerimi yapanlara istediklerini veririz. Kimseyi umduğundan mahrûm bırakmayız.
Ni’metlerimizi hepsine serperiz. Senin Rabbinin ni’metlerinin yetişmediği kimse
yokdur) buyuruldu.
15 — Muhammed aleyhissalâtü vesselâma tâm ve kusûrsuz tâbi’ olabilmek
için,Onutâmvekusûrsuzsevmeklâzımdır.Bununalâmetide,Onundüşmanlarınıdüşmanbilmek,Onubeğenmeyenlerisevmemekdir.Muhabbetemüdâhene,
ya’nîgevşekliksığmaz.Âşıklar,sevgililerinindîvânesiolup,onlaraaykırıbirşey
yapamaz. Aykırı gidenlerle uyuşamaz. İki zıd şeyin muhabbeti bir kalbde, bir
aradayerleşemez.İkizıddanbirinisevmek,diğerinedüşmanlığıîcâbeder.
Budünyâni’metlerigeçicidirvealdatıcıdır.Bugünseninise,yarınbaşkasınındır.Âhıretdeelegireceklerisesonsuzdurvedünyâdaikenkazanılır.Bubirkaçgünlükhayât,eğerdünyâveâhıretinenkıymetliinsanıolan,Muhammedaleyhisse–32 –

lâmatâbi’olarakgeçirilirse,se’âdet-iebediyye,sonsuznecât,kurtuluşumulur.YoksaOnatâbi’olmadıkça,herşey,hiçdir.Onauymadıkça,heryapılanhayr,iyilik,buradakalır,âhıretdeelebirşeygeçmez.
16 — Muhammed Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, mahbûb-i Rabbil’âlemîndir.Ya’nîAllahüteâlânınsevgilisidir.Herşeyineniyisi,sevgiliyeverilir.
[SeyyidAbdülhakîmefendibuyurduki:(HerPeygamber,kendizemânında,kendimekânında,kendikavmininhepsinden,herbakımdanüstündür.Muhammed
“aleyhisselâm”ise,herzemânda,hermemleketde,ya’nîdünyâyaratıldığıgünden,
kıyâmetkopuncayakadar,gelmişvegelecek,bütünvarlıkların,herbakımdanen
üstünüdür.Hiçkimse,hiçbirbakımdanOnunüstündedeğildir.Bugüçbirşeydeğildir.Dilediğiniyapan,heristediğiniyaratan,Onuböyleyaratmışdır.HiçbirinsanınOnumedhedecekgücüyokdur.Hiçbirinsanın,Onutenkîdedecekiktidârıyokdur).Allahüteâlânın,(Sen olmasaydın, gökleri yaratmazdım!) buyurduğu,(Ma’rifetnâme) önsözündeve(Mevâhib-i ledünniyye)nin6.cıve13.cüve(Envâr-ı Muhammediyye)nin13.cüve15.cisahîfelerindeyazılıdır.İmâm-ıRabbânînin(Mektûbât)ınınüçüncücildindeki,122.cive124.cümektûblarındadayazılıdır.]
17—Allahüteâlâ,birinsandabulunabilecek,görünürgörünmezbütüniyilikleri,bütünüstünlükleri,bütüngüzellikleri,sevgilisindetoplamışdır.Meselâ,insanlarınengüzelyüzlüsüvegâyetnûrânîbenizlisiidi.Mubârekyüzü,kırmızıilekarışıkbeyâzolup,aygibinûrlanırdı.Sözlerigâyettatlıolup,gönüllerialır,rûhları
cezbederdi.Aklıokadarçokduki,Arabistânyarımadasında,sert,inâdcıinsanlararasındagelip,çokgüzelidâreederekvecefâlarınasabrederek,onlarıyumuşaklığaveitâ’ategetirdi.Çoğudinlerinibırakıpmüslimânolduvedîn-iislâmyolundababalarınaveoğullarınakarşıharbetdi.Onunuğrundamallarını,yurtlarınıfedâedip,kanlarınıakıtdı.Hâlbuki,böyleşeylerealışıkdeğildiler.Güzelhuyu,
yumuşaklığı,afvı,sabrı,ihsânı,ikrâmı,okadarçokduki,herkesihayrânbırakırdı.Görenlerveişitenlersevesevemüslimânolurdu.Hiçbirhareketinde,hiçbirişinde, hiçbir sözünde, hiçbir zemân, hiçbir çirkinlik, hiçbir kusûr görülmemişdir.
Kendisiiçinkimseyegücenmediğihâlde,dindüşmanlarına,dînedilveeluzatanlarakarşısertveşiddetliidi.Herkesekarşıyumuşakolmasaydı,Peygamberlikheybetinden,büyüklükhâllerinden,kimseyanındaoturmağavesözünüdinlemeğetâkatgetiremezdi.
Kimsedenbirşeyokumamış,öğrenmemiş,hiçyazıyazmamışikenveseyâhatetmeyenvegeçmişlerdenveetrafdakilerdenhaberiolmayaninsanlararasındahâsılolmuşiken,Tevrâtdaveİncîldevebütünbaşkakitâblardayazılışeyleribildirdi.Geçmişlerinhâllerindenhaberverdi.Herdinden,hermeslekdenilerigelenlerinhepsinihuccetveburhânlarsöyliyereksusdurdu.Enbüyükmu’cizeolarak
Kur’ân-ıkerîmiortayakoyduki,altıbinikiyüzotuzaltıâyetindenbirigibisöyliyemezsinizdiyemeydânokuduğuhâlde,kimse,bindörtyüzbukadarsenedenberi,
dünyânınhertarafındabütünislâmdüşmanlarıelelevererek,mallar,servetlerdökerekuğraşdıklarıhâlde,söyliyemedi.Şimdide,milyonlardökerekveyehûdî,papas,masongüçlerinikullanarak,çalışdıklarıhâldesöyliyemiyorlar.Heleozemân,
arablarda,şi’r,edebiyyât,fesâhatvebelâgat,herşeydenilerigidipengüvendikleri baş ar ıl ar ı old uğ u hâld e, Kur’ân-ı ker îm karş ıs ınd a, birş ey söyl iy em ed il er.
Kur’ân-ıkerîmeböylegalebeçalamayınca,çoklarıinsâfagelipmüslimânoldu.Îmân
etmeyenleride,islâmiyyetinyayılmasınıönlemekiçin,döğüşmeğemecbûroldu.
Kur’ân-ıkerîmdekimseninyapamıyacağı,söyliyemiyeceğişeylersayılamıyacak
kadarçokdur.Buradaaltısınıbildirelim:
Birincisi:Îcâzvebelâgatdır.Ya’nîazsözilevepürüzsüzvekusûrsuzolarak,çok
şeyanlatmakdır.
İkincisi:Harflerivekelimeleri,arabharflerinevekelimelerinebenzediğihâl–33 –Se’âdet-iEbediyye1-F:3

de,âyetler,ya’nîsözlervecümleler,onlarınsözlerineveşi’rlerinevehutbelerine
hiçbenzemiyor.Kur’ân-ıkerîm,insansözüdeğildir.Allahkelâmıdır.Kur’ân-ıkerîmin yanında onların sözleri, cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir. Dil
mütehassıslarıbunupekiyigörüyorveteslîmediyor.
Üçüncüsü:Birinsan,Kur’ân-ıkerîminekadarçokokursaokusunbıkmıyor,
usanmıyor.Arzûsu,hevesi,sevgisivezevkıartıyor.Hâlbuki,Kur’ân-ıkerîmintercemelerininvebaşkaşekllerdeyazmalarınınvediğerbütünkitâblarınokunmasında,böylearzûvelezzetartmasıolmuyor.Usançhâsıloluyor.Yorulmakbaşkadır,
usanmakbaşkadır.
Dördüncüsü:Geçmişinsanlarınhâllerindenbilinenvebilinmeyenbirçokşey
Kur’ân-ıkerîmdebildirilmekdedir.
Beşincisi: İlerde olacak şeyleri bildirmekdedir ki, bunlardan çoğu zemânla
meydânaçıkmışveçıkmakdadır.
Altıncısı:Kimseninhiçbirzemânda,hiçbirsûretlebilemiyeceğiilmlerdirki,Allahüteâlâ,ulûm-ievvelîniveâhırîniKur’ân-ıkerîmdebildirmişdir.
Kur’ân-ı kerîmin mu’cize olduğu (Hakîkat Kitâbevi)nin türkçe ve ingilizce
neşretdiği(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbındaçokgüzelîzâhedilmekdedir.
Demekoluyorki,büyükbirşehrde,herkesinarasındadoğup,yetişmiş,kırksene birlikde yaşayıp, bir kitâb okumamış, seyâhat etmemiş, şi’r söylememiş ve
nutkvermemişiken,birdenbire,kimseninsöyliyemiyeceğivealtısınıbildirdiğimiz
incelikleriile,hersözünveherkitâbınüstündebirkitâbgetirenvegüzelhuyları
veüstünhâlleriile,bütüninsanlarınvePeygamberlerin“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”,herbakımdaneniyisiolanbirkimsenin,AllahüteâlânınsevgiliPeygamberiolduğu,aklvevicdânsâhibleriiçin,pekaçıkbirhakîkatdir.
18—Onatâbi’olmak(Ahkâm-ı islâmiyye)yibeğenip,seveseveyapmakve
Onunemrleriniveislâmiyyetinkıymetverdiği,üstüntutduğuşeyleriveâlimlerini,sâlihlerinibüyükbilip,hurmetetmekdirveOnundîniniyaymağauğraşmakdemekdirveAllahüteâlânınemrlerineuymakistemeyenlerisevmemekdir.
[Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,(Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de evlerinizde ve emrleriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara müslimânlığı öğretmelisiniz! Öğretmez iseniz mes’ûl olacaksınız). Birkerredebuyurduki,(Çok müslimân evlâdı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gideceklerdir. Çünki, bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyf sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünyâ işleri arkasında koşup, evlâdlarına müslimânlığı ve Kur’ân-ı kerîmi
öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da, benden uzakdır. Çocuklarına dinlerini öğretmiyenler, Cehenneme gideceklerdir). Yinebuyurduki,(Çocuklarına Kur’ân-ı kerîm öğretenlere veyâ Kur’ân-ı kerîm hocasına gönderenlere, öğretilen Kur’ânın her harfi için, on kerre Kâ’be-i mu’azzama ziyâreti sevâbı verilir ve kıyâmet günü, başına devlet tâcı konur. Bütün insanlar görüp imrenir). Yinebuyurduki,(Çocuklarınıza nemâz kılmasını öğretiniz. Yedi yaşına gelince, nemâzı emr ediniz. On yaşına gelince kılmazlar ise, döverek kıldırınız). Yinebuyurduki,(Bir müslimânın evlâdı ibâdet edince, kazandığı sevâb kadar, babasına da
verilir. Bir kimse, çocuğuna fısk, günâh öğretirse, bu çocuk ne kadar günâh işlerse, babasına da o kadar günâh yazılır). İbniÂbidînnemâzınmekrûhlarısonunda
buyuruyorki,(Kendininyapmasıharâmolanşeyiçocuğayapdırankimse,harâm
işlemişolur.Oğlunaipekelbisegiydiren,altıntakanveiçkiiçiren,kıbleyekarşı
abdestbozduran,kıbleyeayakuzatmasınasebebolankimse,günâhişlemişolur).
(Mürşid-ün-nisâ)dakihadîs-işerîfde,(Zevcesinin ve çocuklarının haklarını îfâ etmiyenin nemâzları, orucları kabûl olmaz) buyuruldu.
İmâm-ıGazâlî“rahmetullahialeyh”,(Kimyâ-i se’âdet) kitâbındabuyuruyorki,
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(Meselâkızların,kadınlarınaçıkgezmeleriharâmdır.İnce,dar,süslü,renklişeylerleörtünerekgezmelerideharâmdır.Böylegezenler,Allahüteâlâyaâsîoldukları,günâhagirdiklerigibi,bunlarınbaşındabulunan,baba,zevc,birâderveamcadanhangisi,böylegezmeğerızâveririse,buda,ısyânvegünâhdaortakolur).
Dîn-iislâmıntemeli,îmânı,farzlarıveharâmlarıöğrenmekveöğretmekdir.Allahüteâlâ,Peygamberleri“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”bununiçingöndermişdir.Gençlerebunlaröğretilmediğizemân,islâmiyyetyıkılır,yokolur.Allahüteâlâ,müslimânlara(Emr-i ma’rûf) yapmağıemrediyor.Ya’nî,benimemrlerimi,bildiriniz,öğretinizdiyorve(Nehy-i anilmünker) emrediyor.Ya’nî,yasaketdiğim
harâmlarıbildirinizveyapılmasınarâzıolmayınız,diyor.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,(Birbirinize müslimânlığı öğretiniz. Emr-i ma’rûfu bırakır iseniz, Allahü teâlâ, en kötünüzü başınıza musallat eder ve düâlarınızı kabûl etmez). Vebuyurduki,(Bütün ibâdetlere verilen sevâb, Allah yolunda gazâya verilen sevâba göre, deniz yanında bir damla su
gibidir. Gazânın sevâbı da, emr-i ma’rûf ve nehy-i anilmünker sevâbı yanında, denize nazaran bir damla su gibidir). İbniÂbidîn,beşincicildsonunda(Fıkhâlimininmüslimânlarasağladığıfâideninsevâbı,cihâdsevâbındançokdur)diyor.
Hülâsaevlâd,anababaelindebiremânetdir.Çocuklarıntemizkalblerikıymetli
bircevhergibidir.Mumgibi,herşeklialabilir.Küçükiken,hiçbirşeklegirmemişdir.Temizbirtoprakgibidir.Temiztoprağahangitohumekilirse,onunmeyvesi
hâsılolur.Çocuklaraîmân,Kur’ânveAllahüteâlânınemrleriöğretilirveyapmağaalışdırılırsa,dinvedünyâse’âdetineererler.Buse’âdetdeanaları,babalarıve
hocalarıdaortakolur.Eğerbunlaröğretilmezvealışdırılmazise,bedbahtolurlar.Yapacaklarıherfenâlığıngünâhı,ana,babavehocalarınadaverilir.Tahrîm
sûresindealtıncıâyet-ikerîmeninmeâl-işerîfi,(Kendinizi ve evlerinizde ve emrlerinizde olanları ateşden koruyunuz!)dur.Birbabanın,evlâdınıCehennemateşindenkoruması,dünyâateşindenkorumasındandahâmühimdir.Cehennemateşindenkorumakda,îmânıvefarzlarıveharâmlarıöğretmekleveibâdetealışdırmaklavedinsiz,ahlâksızarkadaşlardankorumaklaolur.Bütünfenâlıklarınbaşı,
fenâarkadaşdır.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(Bütün çocuklar müslimânlığa uygun ve elverişli olarak dünyâya gelir. Bunları, sonra anaları, babaları hıristiyan, yehûdî ve dinsiz yapar) sözüilemüslimânlığınyerleşdirilmesindeveyokedilmesindeenmühimişin,gençlikdeolduğunubildiriyor.Ohâlde,hermüslimânınbirinci vazîfesi, evlâdına islâmiyyeti ve Kur’ân-ı kerîmi öğretmekdir. Evlâd, büyük
ni’metdir. Ni’metin kıymeti bilinmezse, elden gider. Bunun için (Pedagogie),
ya’nîçocukterbiyesi,islâmdînindeçokkıymetlibirilmdir.
İslâmdîninekarşıolanlarda,bumühimnoktayıanladıklarıiçindirki,asrımızınentehlükelidinsizlikocağıolanmasonvekomünistler,(Gençliğinelealınmasıbirincihedefimizdir.Çocuklarıdinsizolarakyetişdirmeliyiz)diyorlar.Masonlar,İslâmiyyetiyoketmekveAllahüteâlânınemrlerininöğretilmesiniveyapdırılmasınıengellemekiçin(Gençlerinkafalarınıyormamalıdır.Dinbilgilerinibüyüyüncekendileriöğrenirler)ve(Hepimizbütünkudretimizile,îmânhürriyyeti
fikrinidünyâyayaymağasarılmalıyızvelocalarımızdaverdiğimizkararlarıhermemleketeyerleşdirmeliyiz.Dinkardeşliğiniyokedip,bununyerinemasonkardeşliğigetirmeliyiz.Dinleriyoketmekdenibâretolanmukaddesgâyemize,busûretlekavuşacağız)diyorlar.
Ohâlde,müslimânlardincâhillerininhîlelerine,yalanlarınaaldanmamalı,onlarınokşayıcı,aldatıcı,yardımseversözlerineinanmamalıdır.Müslimânlar,birbirlerine(Emr-i ma’rûf) ederve(Nehy-i münker) eder.
Bugün,hermemleketdegençlere,kemiklerinin,adalelerinin,ellerinin,ayaklarının,hâsılıheruzvununkuvvetlenmesi,güzelleşmesiveâhenkliolmasıiçin,be–35 –

denhareketleri,kültür-fiziköğretiliyorveyapdırılıyor.Beyinçalışmalarınınverûhî fe’âliyyetlerinin inkişâf etmesi ve tâzelenmesi için hesâb, hendese, psikoloji
kâideleri ve tatbîkâtı ve kanlarını harekete getirerek hücrelerini temizletecek
ekzersizfiziklerezberletiliyorveyapdırılıyor.Bütünbunlarvedünyâişlerindelâzımolacakbilgiler,birdersvevazîfehâlinekonupçalışdırılırken,dünyâveâhıretinhakîkîse’âdetiniveinsanlarınrâhat,huzûrveherdürlüinkişâfveterakkîleriniveAllahüteâlânınrızâsınıvesevgisinikazandıracakolanîmânın,islâmın,
farzların,vâciblerinvesünnetlerinvehalâlinöğretilmesiveyapdırılmasıveharâmlarınvekâfirliğesebebolanşeylerinöğretilip,bunlardansakınılmasıbirkabâhat
vevicdânlaratecâvüzşeklindegösterilirise,doğrumuolur?Bugün,bütünhıristiyanmemleketlerinde,birçocukdünyâyagelirgelmez,bunakendidinlerininîcâblarınıyapıyorlar.Heryaşdakiinsanlara,yehûdîliğivehıristiyanlığıtitizlikleaşılıyorlar.Müslimânlarınîmânlarını,dinleriniçalmakveyoketmekveonlarıda,hıristiyan yapmak için, sandık doluları kitâb, broşür ve sinema filmlerini islâm
memleketlerine gönderiyorlar. Meselâ, hıristiyanlar, Îsâ aleyhisselâmı, Allahü
teâlânın [hâşâ] oğlu sanıyor ve Allahü teâlâya (Baba), (Allah baba) diyorlar.
Yazdıklarıromanlardavefilmlerde,(Allahbababizikurtarır)gibişeylersöylüyorlar.Hâlbuki,Allahüteâlâya(Baba),(Allahbaba)diyenkimseninîmânıgider,
kâfirolur.Müslimânlar,böylehîlelifilmleregitmemeli,romanlarıokumamalıdır.
İştebunungibi,dahâniceyollarla,gençliğinîmânını,sinsiceçalıyorlar.Buuğraşmalarına,insanlığahizmet,demokrasirejimininbahşetdiğibirhakvehürriyyet
diyorlarda,birmüslimânın,birdinkardeşine,Allahüteâlânınemrlerinihâtırlatmasına,dinpropagandası,gericilikvevicdânhürriyyetinetecâvüzdenirse,haksızlıkolmazmı?
Müslimân olmıyanların, müslimânlığa karşı nazariyyeler, fikrler yürütmesi,
gâyettabî’îkarşılanıpda,müslimânların,(Ehl-i sünnet) âlimlerininbildirdikleri
hakîkî,doğrumüslimânlıkdanbahsetmesineveMuhammedaleyhisselâmınışıklı
yolunugöstermesineirticâ’,te’assub,gericilikveyobazlıkgibiismlertakarak,cürm,
bölücülükşeklinivermeğe,buma’sûmları,lekelemeğekalkışmak,birgericilik,bir
yobazlık,birte’assubdeğilmidir?Butemizrûhlu,ileriyigörüşlü,ilme,ahlâka,fenne,fazîletekoşanfâideliinsanlaraibtidâî,gayr-ıtabî’îadamdemekvemüslimânlığıbeğenmiyenlereasrî,aydınveuyanıkinsandemek,birkinvebozgunculukolmazmı?Birtarafdan,dinserbestdir,Allahilekularasınagirilmez,herkesvicdânınınilhâmınagöreAllahınıtanırvetaparsözünüilerisürerek,Emr-ima’rûfuve
Nehy-imünkeridurdurup,ecdâdımızdanmîrâskalanîmânımızısöndürmeğeçalışıp,diğertarafdan,müslimânlığıbozmak,yoketmekiçin,(Yahovaşâhidleri)denilenmisyonerlerin,hîlelerveplânlarilehâzırladıklarızehrlikitâbvemecmû’alar,
yaldızlıi’lânlarla,reklâmlarlagençliğinönünesürülürse,müslimânlarincinmezmi?
Kâfirler,müslimânlığıdünyâdankaldırmağauğraşıyor,buçalışmalarındaöncülüğü ingilizler yapıyor. Bütün gayretlerine rağmen, gençlerin, müslimânlığı
merâkediparaşdırmağabaşlamasınabile,tehammüledemiyerek,Ehl-isünnetâlimlerinin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”sözlerikulaklarınagelince,tepeden
tırnağakadargayz,kinveintikâmateşiilekızıyorlar.Mecmû’alarında,gazetelerinde, televizyonlarında sarık, tesbîh, sakal resmleri yaparak, hortlatılan kara
kuvvet:İrticâ’,diyorlar.Îmânsızlıklarınıncezâsıolarak,vücûdlarıverûhları,Cehennemateşinde,sonsuzyanacağıgibi,habîsrûhları,dünyâdada,böylekızıpyanmakdadır.Böylegazetevetelevizyonçokzararlıdır.
Müslimânlar,birbirinehurmeteder,yardımakoşar.Dinyolundavedünyâişlerindesıkıntıdagörüncekurtarırlar.Ramezân-ışerîfe,oructutanlara,câmi’lere,ezâna,nemâzkılanlara,Allahyolundayürüyenleresevgivesaygıgösterir.Kur’ân-ıkerîmokunurken,sessizcevesaygıiledinlerler.Kur’ân-ıkerîmiherkitâbınüstündebulundurup,üstünebirşeykoymazlar.Çalgıveiçkiâlemlerinde,oyunarasın–36 –

da,eğlenceyerlerindeokumazlar.Uygunsuzokunurken,susduramazlarise,dinlemeyipuzaklaşırlar.Kur’ân-ıkerîmiveyâyapraklarınıveyâsatırlarınıveyâkelimelerinivebütünmuhteremvemubârekismleriveyazıları,hakîrveaşağıyerlerdegörünce,kalblerisızlayıphemenkaldırırlar.Kulvehayvanhaklarınıgözetirler.Kâfirlerin,turistlerindemallarına,canlarınaveırzlarınasaldırmazlar.Vergilerinizemânındaöderler.Kanûnlarakarşıgelmezler.İslâmıngüzelahlâkıileyaşıyarakherkesinsevgivesaygısınıtoplarlar.Kâfirlerise,Kur’ân-ıkerîmivemevlidivebütünmubârekismleriveyazıları,hurmetden,kıymetdendüşürmeğeçalışır.Bunları,Allahüteâlânınyasaketdiğiyerlerdeveşekllerdeokurlarveokuturlar.Müslimânlığınaşağıgördüğü,pisdediğişeylerarasınayazarlar.Paketlerde,eğlencemasalarında,örtüolarakkullanılmalarıvehorlanılmalarıveyerlerde
sürüklenmeleriiçin,mecmû’alara,kâğıdparçalarınavegazetelerebasarlar.Temsillerde,mizâhlarda,komedilerde,karikatürlerde,filmlerde,plâklarda,televizyonlardaveradyolarda,müslimânlarlavedinbüyükleriileveAllahüteâlânınemrleriilealayederler.Bütünburalardamüslimânolarakpis,gülünçbirserseriyigösterirler.Ya’nî,müslimânlarıvemüslimânlığıtahkîrederek,onusevimsizvenefreteşâyânolaraktanıtırlar.Müslimânbüyüklerinevemüslimânlığınbüyüktanıdığışeylereçirkinismlertakarlar.Müslimânlar,bugibigösterilerivesözleriveyazılarıvegazetelerigörmeğe,dinlemeğegitmemelivealmamalıveokumamalıdır.
Îmânlarınıçaldırmamakiçin,çokuyanıkolmalıdır.Birdinâliminibeğenmiyenveyâbirdinkitâbınıkusûrlu,hatâlıbulanbirkimse,eğernemâzkılıyor,oructutuyor,harâmlardansakınıyorise,bukimseninsözüveyâyazısıincelenmeğe,oâlim
veyâkitâbüzerindedurulmağadeğer.Dinkitâbına,dinadamına,diluzatankimse,ibâdetyapmıyorveharâmdansakınmıyorise,onunsözününbiriftirâ,birdin
düşmanlığıolduğunuanlamalıveinanmamalıdır.Dinadamlarını“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,dinkitâblarınılekelemek,bugündindüşmanlarınınâdetive
silâhıolmuşdur.Âliminkıymetiniancakâlimanlar.Gülünkıymetinibülbül,altınınayârınıkuyumcu,incininhâlisinideancakkimyâgeranlar.
Müslimânlar,Allahüteâlânınyasaketdiği,zararlışeylerialmaz,kullanmaz,dinlemez,okumazvebakmaz.Kimseyekötülükyapmaz.Kendinezararverenekarşılıkyapmaz.Sabreder.Onatatlıdilile,güleryüzilenasîhatverir.Müslimânlar,
Allahüteâlânınemretdiğiiyişeyleriöğrenmek,öğretmekveyapmakiçinuğraşır.Fenbilgilerinikâfirlerdedearaşdırır.Târîhboyunca,insanlığınüstünbirvarlıkolduğunudüşünemiyenler,islâmdîninedüşmanlıketmiş,gençlerialdatmağa
uğraşmışvehiçummadıklarıbirzemândayıkılıp,o,sımsıkısarıldıklarıdünyâzevklerinibırakmış,Cehennemegitmişlerdir.Çoğununismiunutulmuş,nâmvenişanlarıkalmamış,fekatislâmgüneşinûrunudünyâyayaymağadevâmetmişdir.
Kâfirler,dünyânındışıtatlı,içiacıolanvedışıyaldızlı,içizehrliolanvebaşlangıcıhoş,sonuboşolanrâhatlığınavegüzelliğinesarılıyor.Müslimânlar,Kur’ân-ı
kerîminemrlerine,ya’nîPeygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”yolunasarılmalıvebuışıklıyoldailerlemeğedurmadançalışmalıdır.Dindesonradanmeydânaçıkan,dindüşmanları,(Dinde reformcular) tarafındanvecâhil,ahmakkimselertarafındanuydurulan,bid’atlerdensakınmalıdır.]
Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Bid’at sâhibi olanlara, [ya’nî
Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”zemânındaveonundörthalîfesizemânlarındabulunmayıpda,dindesonradanmeydânaçıkarılan,uydurulansözleri,yazıları,usûlleriveişleri,ibâdetolarak,inananlara,yapanlaraveyapdıranlara]hurmet eden, dirilerini ve ölülerini medh eden, bunları büyük bilen, dîn-i islâmı yıkmağa, dünyâdan kaldırmağa yardım etmiş olur) buyuruyor.
Hermüslimân,hemîmânınıkorumağa,kapdırmamağaçalışmalı,hemde,AllahüteâlâyaveOnunPeygamberineinanmıyankâfirlerisevmemelidir.[Fekat,sevmediklerinede,kötülük,zulmyapmamalı,kâfirlerevebid’atsâhiblerinetatlıdil
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vegüleryüzilenasîhatetmelidir.Onlarınfelâketdenkurtulmalarına,se’âdetekavuşmalarınaçalışmalıdır.]Mazher-iCân-ıCânânbuyuruyorki,(Kâfirlerivebid’at
sâhibleriniveaçıkcagünâhişlemeğedevâmedenfâsıklarısevmememizemrolundu.Bunlarlakonuşmamalı,evlerine,toplantılarınagitmemeli,selâmvermemeli,
arkadaşlıkyapmamalıdır.Zarûretveihtiyâcolduğuzemân,zarûretmikdârıkadar,
buyasaklaraiznverilmişdir.Buzemân,onlarlaihtilâtcâizolurisede,kalbinyineonlarısevmemesilâzımdır).
Cihâd,câhilana,babalarınvedünyâçıkarlarıiçinuğraşanpapaslarınvekeyfleri,zevkleriiçinzulm,işkenceyapanşeflerinaldatdığı,inletdiğiinsanlarıküfrden,
felâketyolundankurtarmak,onlarıgüçkullanarak,islâmileşereflendirmekdir.Cihâd,küfr,işkencevekötülükiçindeyetişdirilmiş,karanlığaatılmışzevallıları,islâmışığıileaydınlanmalarınamâni’olandiktatörlerin,sömürücülerinzararlarınıyoketmekiçin,cânını,malınıfedâetmekdir.İnsanları,sonsuzCehennemazâbından kurtarmak, sonsuz Cennet ni’metlerine kavuşdurmak için, zor kullanmakdır.Cihâdıferdlerdeğil,devletyapar.Ferdlerinbaşkalarınasaldırmalarınacihâddeğil,çapulculuk,barbarlıkdenir.Cihâdakatılamıyanın,mücâhidleredüâetmesifarzdır.Kâfirler,cihâdsâyesindezâlimlerinişkencelerindenkurtularakîmân
ileşereflenir.İslâmiyyetiduyup,anladıkdansonra,îmânetmiyenlerden,islâmdevletininadâletialtındayaşamağıkabûledenlerindînine,cânına,mâlınadokunulmaz.Bunlar,islâmınadâleti,şefkatialtındahürverâhatyaşar.Cihâdsâyesinde,
hiçbirkâfir,işitmedim,bilseydiminanırdımdiyemiyecekdir.Müslimânlarıncihâd
etmekiçinçalışması,kuvvetlenmesifarzdır.Çalışmaz,cihâdetmezse,bütüninsanlığabüyükkötülüketmişolur.
19—(Kimyâ-i se’âdet) kitâbı,beşinciaslındadiyorki:Resûlullah“sallallahü
aleyhivesellem”buyurduki,(Îmânın temeli ve en kuvvetli alâmeti, müslimânları sevmek ve müslimânlara düşmanlık edenleri sevmemekdir). Cenâb-ıHakkınÎsâ
aleyhisselâmaemr-iilâhîsininmeâl-işerîfi,(Eğer yerlerde ve göklerde bulunan bütün mahlûkların ibâdetlerini yapsan, dostlarımı sevmedikce ve düşmanlarıma
düşmanlık etmedikce, hiç fâidesi olmaz)dır.Hermü’min,Allahüteâlâyadüşman
olanlarısevmemeli,islâmiyyeteyapışanlarısevmelidir.Bunusözlerindevemümkinise,hareketlerindebellietmelidir.Âsîvefâsıklarlaarkadaşlıketmemeli,fıskıçokolanlardan,çokkaçınmalıdır.Zâlimlerden,müslimânlaraeziyyetedenlerdendahâziyâdekaçınmalıdır.Fekat,yalnızkendisinezulmedenleriafvvezulmlerinesabretmeklâzımdırveçokiyidir.Büyüklerimizdenba’zıları,fâsıklaravezâlimlereçoksertdavranırdı.Ba’zılarıda,hepsineşefkatvemerhametgösterip,nasîhatederdi.Ya’nîherşeyinkazâvekaderileolduğunudüşünerek,fâsıklarave
zâlimlereacırlardı.Buhâl,büyükvekıymetliisede,câhiller,ahmaklar,buradaaldanır.Îmânlarıza’îfveislâmiyyeteuymakdagevşekolanlar,kendileriniAllahüteâlânınkazâvekaderinerâzısanır.Hâlbuki,burızâvebağlılığınalâmetivardır:Bir
kimseyidöverler,malınıalırlar,hakâretederlerde,hiçkızmaz,bunlarıafveder,
acırsa,kazâyarızâsıolduğuanlaşılır.Fekat,kendineyapılanlarakızıpda,Allahü
teâlâyakarşıgelenlereacıyarak,kaderleriböyleimişderse,dindegevşeklik,münâfıklıkveahmaklıketmişolur.İşte,kazâvekaderibilmiyenlerin,fâsıklaravekâfirlereacımalarıvebunlaramuhabbetetmeleri,îmânlarınınsağlamolmadığınaalâmetdir.İslâmiyyetekarşıduranlarıvemüslimânlaradüşmanolanlarısevmemek,
bunlarıdüşmanbilmekfarzdır.Cizyevermeğikabûledenleride,sevmemekfarzdır.Mücâdelesûresininsonâyetindemeâlen,(Allahü teâlâya ve kıyâmet gününe
îmân edenler, Allahü teâlânın ve resûlünün düşmanlarını sevmezler. O kâfirler ve
münâfıklar, mü’minlerin anaları, babaları, oğulları, kardeşleri ve başka yakınları olsa da, bunları sevmezler. Böyle olan mü’minleri Cennete koyacağım) buyuruldu.
Kâfirlerei’timâdederek,bunlarımüslimânlarınbaşınata’yînetmek,müslimân–38 –

lığı aşağılamak olup büyük günâhdır. Bid’at sâhiblerini, ya’nî müslimân görünüp,müslimânlarınîmânlarınıbozmakistiyenlerisevmemek,selâmlarınıbilealmamak, bunların zararlarını müslimânlara duyurmak lâzımdır. Îmânı olup ve
ibâdet edip ve günâhlardan kaçıp da, yalancı şâhidlik, haksız hâkimlik, yalan,
dedikodu,iftirâ,alaygibihareketvesözveyazılarıilemüslimânlarıincitenlerle
konuşmamak,sevişmemeklâzımdır.Îmânıolupdaibâdetetmiyenlere,fâizalmak
vevermek,alkollüiçkileriiçmek,kumaroynamakgibiharâmişliyen,fekatmüslimânlarıincitmiyenfâsıklarakarşıyumuşakdavranıp,nasîhatetmeli,yolagelmezlerse,selâmvermemeli,görüşmemeli,fekathastaoluncaziyâretetmeliveselâmınacevâbvermelidir.[Sözile,yazıilevekabakuvvetilemüslimânlarasaldırmayankâfirleretatlısöz,güleryüzgöstermeli,kimseyekötülükyapmamalıdır.]
20—İslâmiyyetkarşısında,kâfirlerdürlüyollartutmuş,kollaraayrılmışisede,
ikikısmdatoplanırlar:Birincikısmdakiler,dünyâişleriniveibâdetleriniyapıpmüslimânlarasaldırmaz.Bunlar,islâmınkuvvetivebüyüklüğükarşısında,küçüklüklerinianlamış,cizyevermeğikabûlederekislâmınhâkimiyyetineveadâletinesığınmışdır.Bukâfirlere(Ehl-i zimmet) veyâ(Zimmî) denir.Böylekâfirlerisevmemek,düşmanbilmeklâzımisede,bunlaraeziyyetetmek,kalbleriniincitmekharâmdır.(Fetâvâ-i Hayriyye)de,(Siyer) kısmındadiyorki,(Müslimânınyapmasıyasakolanşeyi,zimmînindeyapmasıyasakdır.Zinâ,açıkdaorucyimek,oyun,çalgı,fâiz,açıkgezmekonlaradayasakdır.Yalnıziçkivedomuzonlarayasakdeğildir.Hastalarına,ziyâfetlerinegitmek,onlarlayolculuketmekcâizdir).(Mültekâ)
ve(Dürr-ül-muhtâr)davediğerfıkhkitâblarında,ta’zîrbahsindediyorki,(Kâfirlere,senzinâyapıcısınveyâbuma’nâdafenâsöyliyen,onlarıdagîbeteden,bunlarakâfirdiyerekincitenmüslimânta’zîrolunur.Ya’nîsopailedöğülür.Çünki,bunlarıincitmekdegünâhdır.Bunlarınmalınadokunmakdagünâhdır).(Dürr-ül-muhtâr), beşincicilddediyorki,(Zimmîye,ya’nîgayr-imüslimvatandaşazulmetmek,
müslimânazulmetmekdendahâfenâdır.Hayvanazulm,işkenceetmek,zimmîye
etmekdendahâfenâdır.Zimmîyieziyyetlendirmemekiçinselâmvermekvemüsâfehaetmekcâizolur.Açıkçagünâhişliyenfâsıkaselâmvermekdeböyledir).
(Berîka) kitâbı,elâfetlerinianlatırkendiyorki,(İnsanaveyemeklerezararverenkarıncaları,eziyyetetmedenvesuyaatmadanöldürmekcâizdir.İçindekarıncabulunanodunu,yerevurupsilkeledikdensonrayakmakcâizdir.Fâre,bit,pire,akrebveçekirgeyiherzemânöldürmekcâizdir.Bitidiriolarakyereatmakve
hercanlıyıyakmakmekrûhdur.Zararverenkediyi,kuduzköpeğiveyırtıcıhayvanlarıkeskinbıçaklakesmekvevurmak,zehrlemekcâizdir.Döğmekcâizdeğildir.Döğmek,terbiyeiçinolur.Hayvanınaklıolmadığıiçinterbiyeedilmez.Öldürülmesivâcibolanı,başkaçârebulunmadığızemânyakaraköldürmekcâizolur).
Gangrengibihastalığıtedâvîiçininsanınbuuzvunukesmekcâizolur.Taşalmakiçinmesâneyi[böbreği,safrakesesini]yarmakcâizdir.Hiçbirsebeble,hiçbir
canlınınyüzünevurmakcâizdeğildir.
İkincikısmkâfirleregelince,bunlar,islâmgüneşininparlamasınadayanamaz.
Bütündevletkuvvetleriile,propagandavâsıtalarıile,yalanveçirkiniftirâlaryaparak,islâmdîniniyıkmağaçalışırlar.Buzevallılar,anlıyamıyorki,islâmiyyetidünyâdankaldırmak,insanlarıse’âdetden,râhatlıkdanvekurtuluşdanmahrûmbırakmakdemekdirvekendilerinivebütünbeşeriyyeti,felâketlere,sıkıntılarasürüklemek, kısaca bindiği dalı kesmek demekdir. Enfâl sûresi, altmışıncı âyetinde
meâlen,(Kâfirlerin hücûm ve işkencelerine uğramamak, onları da, se’âdet-i ebediyyeye kavuşdurmak için, insan gücünün yetdiği kadar durmadan çalışınız. En mükemmel harb vâsıtalarını yapınız!) buyurulmuşdur.Buradakâfirlerimüslimân
olmaklaşereflendirmeğiveyâcizyekabûlederekislâmiyyetinhimâyesialtınagirenlerinçalışmalarına,ibâdetlerinekarışmayıp,canlarını,mallarını,nâmûslarını
korumağıemrediyor.Busûretle,bütündünyânınislâmbayrağıaltındabirleşme–39 –

sini,îmânetmesini,sevişmesiniistiyor.İslâmiyyetianladığıhâldeinâdedip,inanmıyanlarıdaiçinealan,umûmîbiradâletvese’âdetkurmağı,bütüninsanlara,hayvanlara,dirilere,ölülere,ya’nîherşeye,birrâhatlıkkazandırmağıemrediyor.
21 — Âhıretde Cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselâma
tâbi’olanlaramahsûsdur.Dünyâdayapılanhayrâtvehasenât,ya’nîbütüniyilikler,bütünkeşfler,bütünhâllervebütünilmlerResûlullahın“sallallahüaleyhive
sellem”yolundabulunmakşartıile,âhıretdeişeyarar.Yoksa,AllahüteâlânınPeygamberinetâbi’olmıyanlarınyapdığıheriyilik,dünyâdakalırveâhıretinharâbolmasınasebebolur.Ya’nî,iyilikşeklindegörünen,bireristidrâcdanbaşkabirşey
olamaz.
22—Nitekim,dünyâdakifâidelivehayrlıişlerdencenâb-ıHakkın,ençokbeğendiği,câmi’yapmakdır.Câmi’yapmanın,çoksevâbolduğunubildirenhadîs-i
şerîflervardır.Böyleolmaklaberaber,Tevbesûresi,onsekizinciâyetindemeâlen,
(Kâfirlerin câmi’ yapmaları câiz değildir. Yerinde ve yarar bir iş değildir. Onların
câmi’ yapmaları ve diğer bütün beğendikleri işleri, kıyâmetde kendilerine yaramıyacak ve Muhammed aleyhisselâma tâbi’ olmadıkları için, Cehenneme girip, çok
acı azâblarda sonsuz olarak cezâlandırılacaklardır) buyuruldu.
Âl-iİmrânsûresi,seksenbeşinciâyetindemeâlen,(Muhammed aleyhisselâmın
getirdiği İslâm dîninden başka din istiyenlerin, dinlerini Allahü teâlâ sevmez ve kabûl etmez. Dîn-i islâma arka çeviren, âhıretde ziyân edecek, Cehenneme girecekdir) buyuruldu.
Birkimse,binlerceseneibâdetetseveömrünü,nefsinitemizlemeklegeçirseve
güzelhuylarıileyanındakilerevekeşfetdiğiâletlerile,bütüninsanlarafâideliolsa,Muhammedaleyhisselâmatâbi’olmadıkçaebedîse’âdetekavuşamaz.
Nisâ sûresi, onüçüncü âyet-i kerîmesinde meâlen, (Allahü teâlânın ve Peygamberi Muhammed aleyhisselâmın emrlerine aldırış etmiyenler, beğenmiyenler,
asra, fenne uygun değildir, modern ihtiyâclara kâfi değildir diyenler, kıyâmetde
Cehennem ateşinden kurtulamıyacaklardır. Bunlara, Cehennemde, çok acı azâb
vardır) buyuruldu.
23—Budünyâ,âhıretintarlasıdır.Buradatohumlarınıekmeyipyiyenler,böylecebirtohumdankatkatmeyvekazanmakdanmahrûmkalanlar,nekadartâli’siz
veahmakdır.Kardeşinkardeşdenkaçacağı,ananınevlâdınıtanımıyacağıogüniçin,
hâzırlanmıyorlar.Böylekimseler,dünyâdada,âhıretdedezarardadırlarvesonundapişmânolacaklardır.Aklıbaşındaolan,budünyâyıfırsatbilir.Bukısazemânda,yalnızdünyâlezzetleriilezevklenmekiçindeğil,belkibufırsatda,tohumekmekvebirhayrlıiş,ya’nîAllahüteâlânınbeğendiğiişiyaparak,âyet-ikerîmede
bildirilenkatkatfazlameyveleritoplamakistemelidir.Cenâb-ıHak,bukısazemândayapılacak,hayrlıişlereveibâdetleresonsuzni’metlerihsânedecekdir.Peygamberinetâbi’olmıyan,islâmiyyetibeğenmiyenlerede,sonsuzazâbyapacakdır.
[Nitekim, Nisâ sûresi yüzyetmişikinci âyet-i kerîmesinde meâlen, (Muhammed aleyhisselâma inanıp, âhırete yarayan işleri yapanlara [ya’nîahkâm-ıislâmiyyeyeuyanlara], Allahü teâlâ, va’d etdiklerini verecek ve ayrıca çok ihsân yapacakdır. Allahü teâlâya ibâdet etmeği, ya’nî Muhammed aleyhisselâma itâ’at etmeği,
aşağılık, gericilik sanıp, kendilerine asrî ve münevver diyerek, büyüklük taslıyanlara, çok azâb edecekdir. Kendilerini herkesin üstünde sanan bu kâfirleri, Cehennemden kurtaracak bir yardımcı, Allahü teâlâdan başka bir kuvvet sâhibi bulunmıyacakdır) buyuruldu.]
Niçinböylesonsuzazâbyapacağınıkendisibilir.İnsanlarınkısaaklları,bunun
sebebinikavrıyamaz.Meselâ,dünyâdayapılancinâyetlerede,çeşidlicezâlaremr
etmişdir.Bunlarınsebebinivehikmetinihiçbirinsananlıyamaz.İşte,böylegeçicikısabirzemândakiküfre,sonsuzazâbedecekdir.
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Kur’ân-ıkerîmdekiemrleriniveislâmiyyetinhükmlerininhepsiniaklauydurmağa, akla beğendirmeğe kalkışan, Peygamberlik makâmının derecesini anlamamışveinanmamışolur.Böyle,islâmiyyetiaklile,felsefeileîzâhaveinandırmağaçalışankitâblarıokumamalıdır.
24—(Elmünkızü-aniddalâl) kitâbındadiyorki:Aklileanlaşılanşeyler,hisuzvlarıileanlaşılanlarınüstündeolduğuvebunlarınyanlışınıçıkardığıgibi,ya’nîhis
uzvlarımız,aklileanlaşılanşeylerianlıyamıyacağıgibi,aklda,Peygamberlikmakâmındaanlaşılanşeylerikavramakdanâcizdir.İnanmakdanbaşkaçâresiyokdur.
Akl,anlıyamadığışeylerinasılölçebilir.Bunlarındoğruveyanlışolduğunanasıl
karârverebilir?(Gadâ-ül-mülâhazât) kitâbındaaklauygunbiryazıbulunmadığı
(Cevâb Veremedi) kitâbımızdauzunyazılıdır.
Naklyoluileanlaşılan,ya’nîPeygamberlerin“aleyhimüsselâm”söylediklerişeyleri,aklilearaşdırmağauğraşmak,düzyoldagüçgiden,yüklübirarabayı,yokuşaçıkarmakiçinzorlamağabenzer.Yokuşadoğruat,kamçılanırsa,çabalayaçabalaya,yâyıkılıpcanıçıkar.Yâhud,alışmışolduğudüzyolakavuşmakiçinsağa,
solavegeriyekıvrılarakarabayıyıkarveeşyâlarharâbolur.Aklda,yürüyemediği,anlıyamadığıâhıretbilgileriniçözmeğezorlanırsa,yâyıkılıp,insanaklınıkaçırırveyâbunlarıalışmışolduğu,dünyâişlerinebenzetmeğekalkışarak,yanılır,aldanırveherkesialdatır.Akl,hiskuvvetiileanlaşılabilenveyâhissedilenlerebenzeyenveonlarabağlılıklarıbulunanşeyleribirbirleriileölçerek,iyilerinikötülerindenayırmağayarayan,birmi’yârdır,birâletdir.Böyleşeylerebağlılıklarıolmayan varlıklara eremiyeceğinden, şaşırıp kalır. O hâlde, Peygamberlerin bildirdiklerişeylere,akladanışmaksızıninanmakdanbaşkaçâreyokdur.Görülüyor
ki,Peygamberlere“aleyhimüssalâtüvesselâm”tâbi’olmak,aklıngösterdiğibirlüzûmdurveaklınistediğivebeğendiğibiryoldur.Peygamberlerin,aklındışındave
üstündebulunansözlerini,akladanışmağakalkışmak,aklaaykırıbirişolur.Geceninkoyukaranlığındabilinmiyenyerlerde,pervâsızcayürümeğeveengindenizde,acemikaptanın,pusulasızyolalmasınabenzerki,herânuçuruma,girdâbadüşebilirler.Nitekim,felsefecilervetecribelerihayâlleriileîzâhakalkışanmaddeciler,akllarıdışındabulunansözlerininçoğundayanılmış,biryandanbirçokhakîkatleri meydâna çıkarırken, bir tarafdan da, insanların se’âdet-i ebediyyeye
kavuşmalarınamâni’olmuşlardır.Tecribelerindışınataşmıyanaklsâhibleri,bu
acıklıhâli,herzemângörmüşvebildirmişdir.Misâlleriçokdur.FelsefecilerinüstâdlarındanolanAristoiçinmeşhûrAlmankimyâgeriprofesör(F.Arnd)ında,İstanbuldaçıkan,türkçe(Tecribî kimyâ) kitâbındaki(Fenveilmterakkîsinin,hemenhemenbinbeşyüzseneiçindedurmuşolması,kısmenAristofelsefesininkabâhatidir)yazısı,budoğrusözlerdenbiridir.
Dîn-iislâmdaaklınermediğişeylerçokdur.Fekat,aklauymayanbirşeyyokdur.
ÂhıretbilgileriveAllahüteâlânınbeğenipbeğenmediğişeylerveOnaibâdetşeklleri,eğeraklınçerçevesiiçindeolsalardıveakliledoğruolarak,bilinebilselerdi,
binlercePeygamberingönderilmesinelüzûmkalmazdı.İnsanlar,dünyâveâhıret
se’âdetinikendilerigörebilir,bulabilirdiveAllahüteâlâ,hâşâPeygamberleriboş
yerevelüzûmsuzgöndermişolurdu.Hiçbirakl,âhıretbilgilerinibulamıyacağı,çözemiyeceğiiçindirki,Allahüteâlâ,herasrda,dünyânınhertarafına,Peygamber
göndermişveensonvekıyâmetekadardeğişdirmemeküzerevebütündünyâya,
Peygamberolarak,Muhammedaleyhisselâmıgöndermişdir.BütünPeygamberler,aklilebulunacakdünyâişlerinedokunmayıp,yalnızbunlarıaraşdırmak,bulupfâidelenmekiçinçalışmağıemrveteşvîkbuyurmuş,kendileridünyâişlerinden
herbirinin,insanlarıebedîse’âdetevefelâketenasılsürükliyebileceklerinianlatmışveAllahüteâlânınbeğendiğivebeğenmediğişeyleriaçıkolarakbildirmişlerdir.Ohâlde,insâfetmeliki,Allahüteâlânınsonsuzkudretinininceliklerinimeydânaçıkaran,bugünküteknikbilgilerdenvetecribelerdenhaberiolmayanveis–41 –

lâmbüyüklerininkitâblarınıokuyupanlamakşöyledursun,bunlarınismlerinibileişitmemişolduğu,sözlerindenanlaşılan,bircâhilin,felesofmaskesi,profesöretiketi,gazeteyazarıperdesialtındaçalışanbirkâfirin,tâmolmayanaklıile,ortaya
atdığıbirdüşünce,nasılolurda,AllahınPeygamberinin“sallallahüaleyhivesellem”sözlerindenüstüntutulur?Peygamberimizinkitâblarımızdayazılıilm,sıhhat,fen,ahlâk,hak,adâletvebütünse’âdetkollarınıkavrayanvebindörtyüzsenedenberidünyânınhertarafındagelmiş,ilm,tecribeveaklsâhiblerinihurmet
vehayrânlıkdabırakanvehiçbirisindekimsetarafındanbirkusûrvehatâbulunmamışolan,emrlerivesözleri,bircâhilsözüilenasıllekelenebilir?Bundandahâ büyük bedbahtlık ve zevallılık olabilir mi? Tâm akl, şaşmıyan, yanılmayan
akldır. Etrâfa düşünceler savuran bu câhil, değil aklın erişemiyeceği şeylerde,
belkikendigünlükişlerinde,hiçyanılmadığınıiddi’âedebilirmi?Böylebiriddi’âya,
kimseinanırmı?Değilbirinsan,bugünenakllıtanınanhıristiyanların,kendiaralarında,enakllılarıolarak,seçdiklerimeb’ûsları,bütünakllarıile,bütünilmleri
ile,başbaşavererek,yapdıklarıkanûnları,azzemânsonra,yinekendileribeğenmeyipdeğişdiriyor.Yeryüzündehiçbozulmıyanvedeğişdirilemiyecekbirşeyvardırki,odaAllahüteâlânınKur’ân-ıkerîmiveResûlullahın“sallallahüaleyhive
sellem”hadîs-işerîfleri,ya’nîmubâreksözleridir.
Ahkâm-ıislâmiyyeyiiyicekavramışvebugünkümedeniyyetintemeliniteşkîl
eden,fenkollarınıntârîhçesiniincelemişbirfenadamı,pekaçıkolarakgörürki,
târîhboyuncahiçbirzemânda,hiçbirteknikbaşarı,hiçbirfennîhakîkat,islâmiyyetekarşıdurmamış,dâimâonauygunbulunmuşdur.Nasıluygunolmasınki,tabî’atiincelemekvemaddeilekuvvetüzerindeçalışmakvefenbilgilerindeaklagüvenmek, islâmiyyetin emr etdiği şeydir. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmin birçok
yerlerinde,(Sizden evvel gelip geçenlerin hayâtlarını, gitdikleri yolları ve başlarına gelenleri, gözden geçirip, onlardan ders alınız. Yerleri, gökleri, canlıları,
cansızları ve kendinizi inceleyiniz! Gördüklerinizin içini, özünü araşdırınız. Bütün
bunlarda yerleşdirmiş olduğum kuvvetimi, kudretimi, büyüklüğümü ve hâkimiyyetimi bulunuz, görünüz, anlayınız!) meâlindeemrlerbuyurmakdadır.
Îmânınaltışartındanbirincisi,Allahüteâlânınvarolduğunainanmakdır.Fen
bilgisi olan akllı bir kimse, bunu düşünerek kolayca anlayabilir. Îmânın diğer
şartlarıvebütünibâdetler,bundansonraöğrenilir.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmin
birçokyerinde,kâfirleri,nedenakllarınıkullanmadıklarıiçinvenedenyerleri,göklerivekendileriniinceliyerekdüşünmedikleriveböyleceîmânakavuşmadıkları
için,azarlamakdaveaşağılamakdadır.(Ma’rifetnâme)dediyorki,(Büyükislâm
âlimiSeyyidŞerîfCürcânî,aklıolan,iyidüşünenbirkimseiçin,astronomiilmi,Allahüteâlânınvarlığınıanlamağa,çokyardımederdiyor.İmâm-ıGazâlî“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,astronomiveanatomibilmiyen,Allahüteâlânın
varlığınıvekudretinianlıyamaz).
Evet,Îsâaleyhisselâmınhakolandîni,azzemânsonradüşmanlarıtarafından
sinsicedeğişdirilmişdi.Bolüsadındakibiryehûdî,Îsâyainandığınısöyliyerekve
Îsevîliğiyaymayaçalışıyorgörünerek,gökdeninenİncîliyoketdi.Dörtkişiortayaçıkıp,onikiHavârîdenişitdikleriniyazarak,İncîladındadörtkitâbmeydânageldiisede,Bolüsünyalanları,bunlaradakarışdı.Barnabas[Barnabée]adındakibir
Havârî,Îsâaleyhisselâmdanişitdiklerinivegördüklerinidoğruolarakyazdıisede,
buBarnabasİncîlideyokedildi.Uydurmaİncîllerzemânlaçoğalarak,heryerde
başkabirİncîlokunuroldu.[Kitâbınsonundakiismcedvelinde(Barnabas) isminebakınız!]BüyükKostantinputperestiken,nasrâniyyetikabûletmişveİstanbulşehrinibüyültüpi’mâretmişveKostantiniyyeisminivermişdi.Bütünİncîllerinbirleşdirilmesiniemretmiş,mîlâdın325.cisenesinde,İznikde318papasıtoplayıp,yazdırdığıyeniİncîleeskidîniolanputperestlikdendebirçokşeysokdurmuşdu.Noelgecesininyılbaşıolmasınıdakabûletmiş,yenibirhıristiyanlıkdîni
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kurulmuşdu.ÎsâaleyhisselâmınİncîlindeveBarnabasınyazdığıİncîldeAllahınbir
olduğubildirilmişdi.Eflâtununortayaatdığıteslîs[Trinite]fikri,ilkyazılandört
bozukİncîldeyeralmışdı.Kostantin,buteslîsfikrinideyeniİncîlekoydurdu.Aryüsismindekibirpapas,buyeniİncîlinyanlışolduğunu,Allahınbirolup,Îsâaleyhisselâmın,Onunoğludeğil,kuluolduğunusöylediisede,bunudinlemediler,hattâaforozetdiler.AryüsMısrakaçdıveoradatevhîdineşretdiisede,öldürüldü.
Kostantindensonragelenkrallar,Aryüsünmezhebiile,yenihıristiyanlıkarasındaşaşkınoldu.İstanbuldaikincivesonraüçüncü,dahâsonra,İzmirileAydın
arasındabulunanEfes[Ephesus]dedördüncüveKadıköydebeşinciveİstanbuldaaltıncımeclislerkurulup,yeniyeniİncîllermeydânaçıkdı.Nihâyet,Almanpapası,LutherMartinveCalvin[Kalven]931[m.1524]senesindesondeğişiklikleriyapdı.Buyeniİncîleinananhıristiyanlara(Protestan)denildi.Böylece,hıristiyanlıkdîni,aklvehakîkatdışında,acâibbirşeklaldı.Avrupadahıristiyanlığakarşı,yerindeolarakyapılmışolanhücûmlar,İslâmiyyetekarşınasıltevcîholunabilir?
Âhıretdeazâblardankurtulmak,ancakMuhammedaleyhisselâmatâbi’olmağabağlıdır.Onungösterdiğiyoldagiden,Allahüteâlânınsevgisinekavuşur.Ona
tâbi’olan,Allahüteâlâyasâdıkkulolmakse’âdetineerer.Dünyâyagelmişolan
yüzyirmidörtbindenziyâdePeygamberinenbüyükleri,Onatâbi’olmağıistemişdir.Mûsâ“aleyhisselâm”Onunzemânındabulunsaydı,Obüyüklüğüileberâber,
Onatâbi’olmağıseverdi.Îsâaleyhisselâmıngökdeninip,Onundîniyolundayürüyeceğiniherkesbilir.Onunümmetiolanmüslimânlar,Onatâbi’olduklarıiçin,
bütüninsanlarınhayrlısıveeniyilerioldu.CennetegireceklerinçoğubunlarolduveCenneteherkesdenöncegireceklerdir.
25—Kur’ân-ıkerîm,nazm-ıilâhîdir.Nazm,lügatda,incileriipliğedizmeğedenir. Kelimeleri de, inci gibi, yanyana dizmeğe nazm denilmişdir. Şi’rler birer
nazmdır.Kur’ân-ıkerîminkelimeleriarabîdir.Fekat,bukelimeleriyanyanadizen,
Allahüteâlâdır.Bukelimeler,insandizisideğildir.Muhammed“aleyhisselâm”,
Allahüteâlâtarafından,mubârekkalbinebildirilenşeyleri,arabcaolarakanlatırsa,Kur’ân-ıkerîmolmaz.Bunlara(Hadîs-i kudsî) denir.Kur’ân-ıkerîmdekiarabîkelimeler,Allahüteâlâtarafındandizilmişolarakâyetlerhâlindegelmişdir.Cebrâîlismindekibirmelek,buâyetleri,bukelimelerlevebuharflerleokumuş,Muhammed“aleyhisselâm”da,mubârekkulaklarıileişiterek,ezberlemişvehemen
Eshâbına okumuşdur. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmi Kureyş kabîlesinin lügatı
ile,diliilegönderdi.(Redd-ül-muhtâr) kitâbı,üçüncücild,yemînbahsindebuyuruyorki,((Feth-ul-kadîr) kitâbındadadenildiğigibi,Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmi,harfvekelimeolarakgönderdi.Buharflermahlûkdur.Buharfvekelimelerinma’nâsı,kelâm-ıilâhîyitaşımakdadır.Buharflere,kelimelereKur’ândenir.Kelâm-ıilâhîyigösterenma’nâlardaKur’ândır.Bukelâm-ıilâhîolanKur’ânmahlûkdeğildir.Allahüteâlânın,başkasıfatlarıgibi,ezelîveebedîdir).Kur’ân-ıkerîm,Kadrgecesindeinmeğebaşlamışvehepsinininmesiyirmiüçsenesürmüşdür.
Tevrât,İncîlvebütünkitâblarvesahîfelerise,hepsibirden,birdef’adainmişdi.
Hepsi,insansözünebenziyorduvelafzlarımu’cizedeğildiler.Onuniçinçabukbozuldu,değişdirildiler.Kur’ân-ıkerîmise,Muhammedaleyhisselâmınmu’cizelerininenbüyüğüdürveinsansözünebenzememekdedir.Bunlar,imâm-ıRabbânî
(Mektûbât)ının, üçüncü cildi, yüzüncü mektûbunda ve (Huccet-ullahi alel’âlemîn)deveZerkânînin(Mevâhib) şerhı,beşincicildindeuzunyazılıdır.
Cebrâîl“aleyhisselâm”hersenebirkerregelip,oânakadarinmişolanKur’ân-ı
kerîmi, Levh-il-mahfûzdaki sırasına göre okur, Peygamber “sallallahü aleyhi ve
sellem”efendimizdinlervetekrârederdi.Âhıreteteşrîfedeceğisene,ikikerregelip,temâmınıokudular.Muhammed“aleyhisselâm”veEshâb-ıkirâmdançoğu,
Kur’ân-ıkerîmitemâmenezberlemişdi.Ba’zılarıda,ba’zıkısmlarıezberlemiş,bir–43 –

çokkısmlarınıyazmışlardı.Muhammed“aleyhisselâm”,âhıreteteşrîfetdiğisene,
halîfeEbûBekr“radıyallahüanh”,ezberbilenleritoplayıpveyazılıolanlarıgetirtipbirhey’ete,bütünKur’ân-ıkerîmi,kâğıdüzerineyazdırdı.Böylece,(Mushaf) veyâ(Mıshaf) denilenbirkitâbmeydânageldi.OtuzüçbinSahâbî“radıyallahüteâlâanhümecma’în”buMushafınherharfinin,tâmyerindeolduğunasöz
birliğiilekarârverdi.Sûrelerbellideğildi.ÜçüncühalîfeOsmân“radıyallahüanh”,
hicretinyirmibeşinci[25]senesinde,sûreleribirbirindenayırdı.Yerlerinisıraladı.AltıdânedahâMushafyazdırıp,Bahreyn,Şâm,Mısr,Kûfe,Yemen,Mekkeve
Medîneyeverdi.Bugün,bütündünyâdabulunanmushaflar,hepbuyedisindenyazılıp,çoğalmışdır.Aralarındabirnoktafarkıbileyokdur.
Kur’ân-ıkerîmdeyüzondörtsûrevealtıbinikiyüzotuzaltıâyetvardır.Âyetlerinsayısının6236danazveyâdahâçokolduğudabildirildiisede,buayrılıklar,
büyükbirâyetin,birkaçküçükâyetsayılmasındanveyâbirkaçkısaâyetin,birbüyükâyet,yâhudsûrelerinevvelindekiBesmelelerinbirveyâayrıayrıâyetsayılmasındanilerigelmişdir.Buhusûsda(Bostân-ül-ârifîn)degenişbilgivardır.
Herşâ’irin,nazmyapmakkâbiliyyetibaşkadır.Meselâ,MehmedÂkifinveNâbîninşi’rleriniiyibilenustabiredebiyyâtçıya,MehmedÂkifin,sonyazdığıbir
şi’rinigötürüp,bu,Nâbîninşi’ridirdesek,buşi’ri,hiçişitmemişolduğuhâlde,
okuyunca:(Yanılıyorsunuz!BenNâbîefendininveMehmedÂkifin,tabî’at-ı
şi’riyyeleriniiyibilirim.Buşi’rNâbînindeğil,MehmedÂkifindir)demezmi?Elbetteder.İkiTürkşâ’irinintürkçekelimelerinazmetmesi,dizmesiçokfarklıolduğugibi,Kur’ân-ıkerîmhiçbirinsansözünebenzemiyor.Kur’ân-ıkerîmininsansözüolmadığıtecribeiledeisbâtedilmişdirveherzemânedilebilir.Şöyle
ki,birarabşâ’iri,birsahîfede,edebîsan’atinceliklerinigöstererek,birşeyyazmış,bununarasınabirkaçsatırhadîs-işerîfvebaşkayerindede,aynışeyianlatanbirâyet-ikerîmekoyup,hepsibirarada,islâmdanveKur’ândanhaberiolmıyan,arabîsikuvvetlibirisine,biradamınyazısıdiyeokutdurulmuşdur.Okurken,hadîs-işerîfegelince,durmuşve(Burası,yukarısınabenzemiyor.Buradakisan’atdahâyüksek)demişdir.Sıra,âyet-ikerîmeyegelince,şaşkınbirhâlde
(Burasıhiçbirsözebenzemiyor.Ma’nâiçinde,ma’nâçıkıyor.Hepsinianlamağaimkânyok)demişdir.
Kur’ân-ıkerîm,hiçbirdile,hattâarabcayadatercemeedilemez.Herhangibir
şi’rin, kendi diline bile, tâm tercemesine imkân yokdur. Ancak meâli ve îzâhı
olur. Kur’ân-ı kerîmin ma’nâsını anlamak için tercemesini okumamalıdır. Bir
âyetinma’nâsınıanlamakdemek,Allahüteâlânın,buâyetde,nedemekistediğinianlamakdemekdir.Buâyetinherhangibirtercemesiniokuyankimse,murâd-ı
ilâhîyiöğrenemez.Tercemeedenin,bilgiderecesinegöreyapdığımeâliniöğrenir.
Bircâhilin,birdinsizinyapdığıtercemeyiokuyanda,Allahüteâlânındediğinideğil,tercemeedenin,anladımsanarak,kendikafasındananlatmakistediğiniöğrenir.
Köylüyeâidbirkanûnu,hükûmet,doğrucaköylüyegöndermez.Çünki,köylüokuyabilsebile,anlıyamaz.Bukanûnönce,vâlîleregönderilir.Vâlîler,iyianlayıp,îzâhınıekliyerek,kaymakamlara,bunlardadahâaçıklayarak,muhtârlara anlatır. Muhtâr, yalnız okumakla anlıyamaz. Muhtâr da, ancak, köylü dili
ile,köylüyesöyler.İşte,Kur’ân-ıkerîmde,ahkâm-ıilâhiyyedir.Kanûn-ırabbânîdir.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmdekullarınase’âdetyolunugöstermişvekendikelâmınıinsanlarınenyükseğinegöndermişdir.Kur’ân-ıkerîminma’nâsını,
yalnızMuhammed“aleyhisselâm”anlar.Başkakimse,tâmanlıyamaz.Eshâb-ı
kirâm“aleyhimürrıdvân”,anadiliolarakarabîbildikleri,edîbvebelîğolduklarıhâlde,ba’zıâyetlerianlıyamaz,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”sorarlardı.
MeselâÖmer“radıyallahüanh”,biryerdengeçerken,Resûlullahın“sallallahü
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aleyhivesellem”,EbûBekr-iSıddîka“radıyallahüanh”birşeyanlatdığınıgördü.
Yanlarınagidipdinledi.Sonra,başkalarıda,gördüisede,gelipdinlemeğeçekindiler.Ertesigün,Ömeri“radıyallahüanh”görünce,(YâÖmer,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,dünsizebirşeyanlatıyordu.Bizedesöyle,öğrenelim)
dediler.Çünki,dâimâ,(Benden duyduklarınızı, din kardeşlerinize de anlatınız! Birbirinize duyurunuz!) buyururdu.Ömer“radıyallahüanh”,(DünEbûBekr“radıyallahüanh”,Kur’ân-ıkerîmdenanlıyamadığıbirâyetinma’nâsınısormuş,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,onaanlatıyordu.Birsâatdinledim,birşeyanlıyamadım)dedi.Çünki,EbûBekrinyüksekderecesinegöreanlatıyordu.Ömer
“radıyallahüanhümâ”,okadaryüksekidiki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Ben, Peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra Peygamber gelmiyecekdir. Eğer, benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer Peygamber olurdu) buyurdu.Böyleyüksekolduğuhâldevearabîyiçokiyibildiğihâlde,Kur’ân-ıkerîmin
tefsîrinibileanlıyamadı.Çünki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,herkese,derecesinegöreanlatıyordu.EbûBekrinderecesi,ondançokdahâyüksekdi.
Fekat,buda,hattâCebrâîl“aleyhisselâm”dahî,Kur’ân-ıkerîminma’nâsını,esrârını,Resûlullahasorardı.[(Hadîka)da,dilâfetlerinianlatırkenbuyuruyorki,(...
Resûlullahın, Kur’ân-ı kerîmin hepsinin tefsîrini Eshâbına bildirdiğini imâm-ı
Süyûtîhabervermekdedir).]
Hülâsa,Kur’ân-ıkerîminma’nâsınıyalnızMuhammed“aleyhisselâm”anlamış
vehadîs-işerîfleriilebildirmişdir.Kur’ân-ıkerîmitefsîredenOdur.Doğrutefsîr
kitâbıda,Onunhadîs-işerîfleridir.Dinâlimlerimiz,uyumıyarak,dinlenmiyerek,
istirâhatlarınıfedâederek,buhadîs-işerîfleritoplayıp,tefsîrkitâblarınıyazmışlardır.(Beydâvî) tefsîribunlarınenkıymetlilerindendir.Butefsîrkitâblarınıdaanlıyabilmekiçin,otuzsenedurmadançalışıp,yirmianailmi,iyiöğrenmeklâzımdır.
Buyirmianailminkolları,seksenilmdir.Anailmlerdenbiri,(Tefsîr) ilmidir.Bu
ilmlerinayrıayrıâlimleriveçokkitâblarıvardır.Bugünkullanılanba’zıarabîkelimeler,fıkhilmindebaşkama’nâya,tefsîrilmindeisedahâbaşkama’nâyagelmekdedir.Hattâaynıbirkelime,Kur’ân-ıkerîmdekiyerine,aldığıedâtlaragöre,başkama’nâlarbildirmekdedir.Bugenişilmleribilmiyenlerin,bugünküarabcayagöre,yapdıklarıKur’ântercemeleri,Kur’ân-ıkerîminma’nâsındanbambaşkabirşey
oluyor.Kur’ân-ıkerîminma’nâsından,mezâyâsından,rumûzundan,işâretlerinden,
herkesîmânınınkuvvetikadar,birşeyanlıyabilir.Tefsîr,anlatmakla,yazmaklaolmaz.Tefsîr,dinbüyüklerininkalblerinedoğanbirnûrdur.Tefsîrkitâbları,bunûrunanahtarıdır.Çekmeceyianahtarlaaçınca,mücevherlermeydânaçıkdığıgibi,
otefsîrleriokumakla,kalbebunûrdoğar.Seksenilmiiyibilenler,tefsîrlerianlayıp,bizimgibidincâhillerinebildirmekiçin,çeşidliderecedekiinsanlaragöre,binlerlekitâbyazmışlardır.(Mevâkib), (Tibyân) ve(Ebülleys) gibi,türkçekıymetlitefsîrler,bukitâblardandır.(Tibyân tefsîri),hicretin[1110]senesindeyapılmışbirtercemedir.KonyalıVehbîefendinintefsîri,birva’zkitâbıdır.Yeniyazılantürkçetefsîrlerinveilmihâllerin,enkıymetlisisanılanlarındabile,şahsîdüşüncelerbulunmakda,okuyanlarazararı,fâidesindençokolmakdadır.Heleislâmdüşmanlarının,
bid’atsâhiblerinin,Kur’ân-ıkerîminma’nâsınıbozmakiçinyapdıklarıtefsîrvetercemekitâbları,birerzehrdir.Bunlarıokuyangençzihnlerde,birtakımşübheler,
i’tirâzlarhâsıloluyor.Zâten,bizimgibi,dinbilgisiazolanların,islâmiyyetiöğrenmekiçin,tefsîrvehadîs-işerîfokumasıuygundeğildir.Çünki,Kur’ân-ıkerîmive
hadîs-işerîfiyanlışanlamakveyâşübheetmekinsanınîmânınıgiderir.Yalnızarabcabilmekle,tefsîrvehadîsanlaşılmaz.Arabcabilenleri,dinâlimisanan,aldanır.
Beyrutvebaşkayerlerdeanadiliarabcaolan,arabedebiyyâtınıiyibilen,çokpapasvar.Fekat,hiçbirininislâmiyyetdenhaberiyok.Çıkardıkları,m.1956baskılı
(El-müncid) ismindekilügatkitâbında,islâmismlerini,hattâMedîneninBakî’mezârlığınınisminivehattâ,Resûlullahefendimizinvefâttârîhinibileyanlışyazmışlardır.
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Kur’ân-ı kerîmin hakîkî ma’nâsını anlamak, öğrenmek istiyen bir kimse, din
âlimlerinin kelâm ve fıkh ve ahlâk kitâblarını okumalıdır. Bu kitâbların hepsi,
Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdenalınmışveyazılmışdır.Kur’ântercemesi
diyeyazılankitâblar,doğruma’nâveremez.Okuyanları,bunlarıyazanlarınfikrlerine,düşüncelerinevemaksadlarınaesîredervedindenayrılmalarınasebebolur.
Kur’ân-ıkerîmin,latinharfleriileyazılmasınadaimkânolmuyor.Çünkibuharflerde,Kur’ân-ıkerîmharflerininhepsininkarşılığıyokdur.Bununiçin,ma’nâbozuluyor.Okunan,Kur’ânolmayıp,ma’nâsızbirsesyığınıolacağım.1986baskılı
(El-muallim) mecmû’asındadauzunyazılıdır.Meselâ,ehadyerineehatderse,nemâzfâsidoluyor.
Bugün,çokkimsenin,böylebozuktercemelerivelatinharfiileyazılmış,neolduğubelirsizkitâbları(türkçe Kur’ân) diyegençliğinönünesürdükleri,köyleredağıtdıklarıgörülüyor.(ArabcaKur’ân,yabancıdildir.Onuokumayın!Özdilimizlebunuokuyun)diyorlar.Böylesöyliyenleredikkatedilirse,çoğununnemâzkılmadığı,oructutmadığı,harâmlara,hattâdinsizliğedalmışbulunduğu,müslimânlığa,yalnızlâfilebağlıolduğuanlaşılıyor.Bukimseler,radyoda,barlardaBeethovenin9senphonisini,MozartınFigarosunuveMolyerinşi’rlerininiçinalmanca,italyanca,fransızcasöylüyorlarvedinliyorlar?Bunlaryabancıdildir.Öztürkçesöylemeklâzımdırdemiyorlar?Busenfonileri,komedileritürkçeyetercemeetmiyorlar.Çünki,türkçeyetâmçevrilemiyeceğinibiliyorlar.Türkçesinden,nefslerizevk
alamıyor.TürkçelerineBeethovenin,Şopenineseridenilemiyor.İştemüslimânlar
da,butercemelerdenKur’ân-ıkerîminzevkınialamaz,rûhlarınıbesliyemez.
DiyânetİşleriBaşkanlığıtarafındanhâzırlanıp1381[m.1961]deneşredilen,
(Kur’ân-ı kerîmin türkçe meâli) adındaki tercemenin önsözünde de, yukarıda
bildirdiklerimizçokgüzeldilegetirilmişdir.DiyânetişlerireîsimuhteremH.HüsnüErdemimzâsınıtaşıyanbuönsözdediyorki,(Kur’ân-ıkerîmgibiilâhîbelâgat
veîcâzıhâizbirkitâb,yalnıztürkçeyedeğil,hiçbirdilehakkıyleçevrilemez.Eskitefsîrlerinışığıaltındaverilenma’nâlaradatercemedeğil,meâldemekuygundur.Kur’ânınyalnızma’nâsınıifâdeedensözleri,Kur’ânhükmündetutmak,nemâzdaokumakveaslınahakkıylevâkıfolunmadanahkâmçıkarmakcâizolmaz.
Hiçbirterceme,aslınınyerinitutamaz.Kur’ân-ıkerîmde,muhtelifma’nâlaragelenlafzlarvardır.Böylebirlafzıtercemeetmek,çeşidlima’nâlarınıbireindirmek
olurki,verilentekma’nânın,murâd-ıilâhîolduğubilinemez.Bununiçin,Kur’ân
tercemesidemeğecesâretedilemez.Kur’ân-ıkerîmitercemeetmekbaşka,tercemeyiKur’ânyerinekoymağakalkışmakbaşkadır).Önsözdensonrayapılanaçıklamalardadiyorki,(Builâhî,beşerüstüvemûcizkitâbıntamhakkınıvererekaynentürkçeyeçevrilmesimümkindeğildir.Bui’tibârla,enisâbetliyol,âyetlerikelimekelimeaynentercemeetmekyerine,arabcaaslındananlaşılanma’nâvemeâlitürkçeileifâdeyoluolsagerekdir.Kur’ân-ıkerîminnazm-ıcelîlini,aslındaki
îcâzvebelâgatinimuhâfazaederektercemeetmekmümkindeğildir.Fekat,meâlolaraktercemesimümkindir.Birdildenbaşkabirdileyapılantercemelerde,her
ikidilinhusûsiyyetlerinihakkıylebelirtmeğeimkânyokdur.AvrupadailkKur’ân
tercemesi537[m.1141]delâtinceyeyapılmışdır.919[m.1513]daitalyancaya,1025
[m.1616]dealmancaya,1056[m.1647]dafransızcayave1057[m.1648]deingilizceyetercemeedilmişdir.Bugün,budillerinherbirindeotuzkadartercemeleri
vardır.Ancakçeşidlieğilimlikimselerinyapdıklarıtercemelerde,pekyanlış,hattâgarazkârâneolanlarvardır.Kur’ân-ıkerîmibaşkadilleretercemeetmekcâizdir.Fekat,tercemedenislâmdînininahkâmınınhepsiöğrenilemez.Hadîs-işerîflerle,icmâ’vekıyâsyoluilesâbitolanhükmlerdevardır.Bunlar,tafsîlâtıile,fıkh
kitâblarındanöğrenilir).
SeyyidAbdülhakîmArvâsî“rahmetullahialeyh”buyurduki,İstanbulda,Bâyezîdumûmîkütübhânesi,şeyhul-islâmVeliyyüddînefendikısmında,binyedi–46 –

yüzaltınumaralıkitâbın224.cüsahîfesindediyorki,(Kur’ântercemesi,Kur’ân
değildir. Çünki Kur’ân, ma’lûm mûciz olan nazmdır. Terceme edilince, îcâzı
zâilolmakdadır.Birşi’rtercemeedilince,şi’rolmakdançıkar).Kitâb,imâm-ıNevevînin(Ezkâr) kitâbınınşerhidir.Müellifi,EbûAbdüllahMuhammedŞemsüddînUkaylîBehnesîşâfi’înakşî1001[m.1592]devefâtetmişdir.Behnes,Mısr-ı
vüstâdabirkasabadır.
Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmde,(Benim kitâbım arabîdir) diyor.(Muhammed
aleyhisselâma, bu Kur’ânı arabî dil ile indirdim) buyuruyor.Ohâlde,Allahüteâlânınmelekileindirdiğikelimelerin,harflerinvema’nâlarıntoplamıKur’ândır.
Böyle olmıyan kitâblara, Kur’ân-ı kerîm denemez. Bu kitâblara Kur’ân diyen
müslimânlıkdan çıkar. Kâfir olur. Başka dile, hattâ arabîye çevrilirse, Kur’ân
açıklamasıdenir.Ma’nâsıbozulmadanda,birharfibiledeğişince,Kur’ânolmaz.
Hattâ hiçbir harfi değişmeden, okunmasında ufak değişiklik yapılırsa, Kur’ân
denmez.
(Rıyâd-ün-nâsıhîn)dediyorki:Arabîgramerşartlarınauyanvema’nâyıdeğişdirmiyen,fekatba’zıkelimeleriOsmânradıyallahüanhıntopladığınabenzemiyen
Kur’ân-ıkerîme(Kırâet-i şâzze) denir.Bununemâzdada,başkayerdedeokumak
câizdeğildir,günâhdır.Kırâet-işâzzeyi,Eshâb-ıkirâmdan“radıyallahüteâlâanhümecma’în”birkaçıokumuş,fekatsözbirliğiolmamışdır.Eshâb-ıkirâmdanbirininokuduğubildirilmiyenbirokumağa(Kırâet-i şâzze) denmez.Böyleokuyanıhabsetmek,döğmeklâzımdır.Dinâlimlerindenhiçbirininokumadığışekldeokumak,ma’nâyıvekelimeleribozmasabile,küfrdür.
Kur’ân-ıkerîminbaşkadillereyapılançevirmelerineKur’ândenmez.Bunlara,
Kur’ân-ı kerîmin meâli, ya’nî açıklaması denir. Bunlar, mütehassıs olan ve iyi
niyyetli,hâlismüslimânlartarafındanhâzırlanmışise,Kur’ân-ıkerîminma’nâsınıanlamakiçinokunabilir.Bunabirşeydenmez.Bunlar,Kur’ândiyeokunamaz.
Bunları,Kur’ândiyeokumak,sevâbolmaz.Günâholur.Müslimânlar,Kur’ân-ıkerîmi,Allahüteâlânınindirdiğigibiokumalıdır.Ma’nâsınıbilmedenokumakdasevâbdır.Ma’nâsınıanlıyarakokumak,elbettedahâçoksevâbvedahâiyidir.
Mısr,Irâk,Hicâz,Fasarabcalarıbirbirinebenzemiyor.Kur’ân-ıkerîm,bunlardanhangisinindiliileaçıklanacak?Kur’ân-ıkerîmianlamakiçin,şimdikiarabcayıdeğil,Kureyşdilinibilmeklâzımdır.Kur’ân-ıkerîmianlamakiçin,yıllarcadirsekçürütmek,çalışmaklâzımdır.Biz,böyleçalışıpanlıyan,islâmâlimlerininyazmışolduklarıtefsîrlerden,açıklamalardanokuyupanlamalıyız.Dermeçatmatercemeleriokuyangençler,Kur’ân-ıkerîmi,mitolojikhikâyeler,lüzûmsuz,fâidesiz
düşünceler, bayağı sözler sanır. Kur’ândan, islâmdan soğuyup, kâfir olur. Demekki,gençlerinönüneKur’ântercemelerinisürerek,öztürkçeKur’ânokuyunuz,
yabancıdilolanarabcaKur’ânıokumayınızdemek,müslimânyavrularının,şehîd
evlâdlarınındinsizyetişmesiniistiyenislâmdüşmanlarının,zındıklarınyenibirtaktiği,hîlesiolsagerekdir.
İbniHacer-iMekkîhazretleri,(Fetâvâ-i fıkhiyye) kitâbınınotuzyedincisahîfesindebuyuruyorki,(Kur’ân-ıkerîmiarabîdenbaşkaharfileyazmakvebaşkadile terceme edip, Kur’ân-ı kerîm yerine bunu okumak, sözbirliği ile harâmdır.
Selmân-ı Fârisî “radıyallahü anh” Fâtihayı Îrânlılara fârisî harflerle yazmadı.
Tercemesinideyazmadı.Fâtihasûresininfârisîtefsîriniyazdı.Arabîdenbaşkaharf
ileyazmakveböyleyazılmışKur’ânıokumakharâmdır.Kur’ân-ıkerîmiarabîharflerle,okunduğugibiyazmaksûretiiledeğişdirmekbile,sözbirliğiileharâmdır.Böyleyapmak(Selef-i sâlihîn)in,ya’nîilkyıllardakimüslimânlarınyapdıklarınıbeğenmemek,onlarıcâhilbilmekolur.Meselâ,Kur’ân-ıkerîmde,(Ribû) yazılıisede,
(Ribâ) okunur.Bunu,okunduğugibi(Ribâ) yazmakcâizdeğildir.Kur’ân-ıkerîmiböyleyazarkenvebaşkadiletercemeederken,Allahkelâmınınîcâzıbozulmakda,nazm-ıilâhîdeğişmekdedir.Herhangibirsûredebulunanâyetlerinyerlerinide–47 –

ğişdirmekharâmdır.Çünki,âyetlerinsırasıkat’îolarakdoğrudur.Sûrelerinsıralarınındoğruluğuisezannîdir.Bununiçin,sûrelerinyerinideğişdirerekokumak,
yazmakmekrûholmuşdur.Kur’ân-ıkerîmibaşkaharflerleveyâtercemesiniyazmak,okumak,öğrenmesinikolaylaşdırırdemekdoğrudeğildir.Kolayolsabile,câizolmasınasebebolamaz).
(Mevdû’ât-ül-ulûm)dadiyorki,(Kur’ân-ıkerîmdekibilgilerüçkısmdır:Birincisinihiçbirkulunabildirmemişdir.Kendisini,ismlerinivesıfatlarınıkendinden
başkakimsebilemez.İkincikısmbilgileri,yalnızMuhammedaleyhisselâmabildirmişdir.BuyücePeygamberdenveOnunvârisiolanrâsihâlimlerdenbaşkakimse bunları anlıyamaz. Müteşâbih âyetler böyledir. Üçüncü kısm bilgileri, Peygamberinebildirmişveümmetineöğretmesiniemrbuyurmuşdur.Builmlerdeikiyeayrılır:Birinciler,geçmişinsanlarınhâllerinibildiren(Kısas) vedünyâda,âhıretdeyaratmışolduğuveyaratacağışeyleribildirenhaberler(Ahbâr)dır.Bunlar,
ancakResûlullahınbildirmesiileanlaşılır.Aklile,tecribeileanlaşılamaz.Üçüncükısmbilgilerinikincileri,akl,tecribevearabîilmlerileanlaşılabilir.Kur’ân-ı
kerîmdenahkâmçıkarmakvefenbilgilerinianlamakböyledir.İmâm-ıNesefî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Akâid)debuyuruyorki,arabîilmleregörema’nâverilir.
İsmâilîsapıklarıgibi,başkama’nâlarvermek,ilhâdveküfrolur.
Kendiaklıvegörüşleriilebozuktefsîrleryapanlarbeşdürlüdür:
1—Tefsîriçinlâzımolanbilgileribilmiyencâhillerdir.
2—Müteşâbihâyetleritefsîredenlerdir.
3—Sapıkfırkalardakilerin,zındıklarınvedindereformcuların,bozukdüşünceveisteklerineuyguntefsîryapanlardır.
4—Delîlvesenedileiyianlamadantefsîryapanlardır.
5—Nefseveşeytânauyarakyanlıştefsîryapanlardır).
26—Ahkâm-ıislâmiyyeninhepsiKur’ân-ıkerîmdençıkmakdadır.Kur’ân-ıkerîm,bütünPeygamberlere“salevâtullahialeyhim”gönderilmişolan,bütünkitâblardakiahkâmıvedahâfazlasınıkendisindetoplamakdadır.Gözlerikör,ilmleri
az,akllarıkısaolanlar,bunugöremez.Kur’ân-ıkerîmdekibuahkâmüçkısmdır:
Birincikısmahkâmı,ilmveaklsâhibi,(İbâret-i nass) ileve(İşâret-i nass) ileve
(Delâlet-i nass) ileve(Mazmûn-i nass) ileve(İltizâm-i nass) ileve(İktizâ-i nass)
ilekolaycaanlıyabilir.Ya’nî,herâyet-ikerîmede,ibâret,delâlet,işâret,iltizâm,
iktizâvetazammünbakımındançeşidlima’nâlarvehükmlervardır.(Nass),ma’nâlarıaçıkvemeydândaolanâyet-ikerîmelerevehadîs-işerîfleredenir.
Kur’ân-ıkerîmdekiahkâmdanikincikısmıaçıkcaanlaşılmaz.İctihâdveistinbâtyoluilemeydânaçıkarılabilir.
Ahkâm-ıictihâdiyyede,Eshâb-ıkirâmdanbiri,Peygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”uymayabilirdi.Fekatbuahkâm,Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem”zemânındahatâlıveşübheliolamazdı.Çünki,Cebrâîl“aleyhisselâm”gelerek,yanlışolanictihâdlar,Allahüteâlâtarafındanhemendüzeltilir,hakilebâtılbirbirindenhemenayrılırdı.Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”âhıreteteşrîfindensonrameydânaçıkarılanahkâmise,böyleolmayıp,doğruileyanlışictihâdlarkarışıkkaldı.Bundandolayıdırki,vahyzemânındaictihâdolunanahkâmı,hem
yapmak,hemdeinanmaklâzımdır.Peygamberimizdensonraictihâdolunanahkâmıdayapmaklâzımisede,icmâ’hâsılolmıyanictihâdlardaşübheetmek,îmânıgidermez.[Buhusûs(Mektûbât)ınikincicild,36.cımektûbsonundadayazılıdır.]
Kur’ân-ıkerîmdebulunanahkâmdanüçüncükısmı,okadarderinvegizlidirki,
bunlarıanlayıpçıkarmağainsangücüyetişemiyor.Bunlar,Allahüteâlâtarafından
bildirilmedikçe,anlaşılamaz.BudaancakPeygamberimize“sallallahüaleyhive
sellem”gösterilmiş,bildirilmişdir.Başkasınabildirilmez.Buahkâmda,Kur’ân-ı
kerîmdençıkarılıyorisede,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”tarafından
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açıklanmış olduklarından, bunlara (Sünnet) denir. Birinci ve üçüncü kısm ahkâmdakimse,Peygamberden“sallallahüaleyhivesellem”ayrılamaz.Bütünmüslimânların,bunlarainanmasıvetâbi’olmasılâzımdır.Ahkâm-ıictihâdiyyedeise,
hermüctehidinkendiçıkardığıhükmetâbi’olmasılâzımdır.Başkamüctehidlerin
ahkâmınatâbi’olamaz.Birmüctehid,başkamüctehide,ictihâdındandolayıyanıldı,doğruyoldanayrıldıdiyemez.Zîrâ,hermüctehide,kendiictihâdıhakdırvedoğrudur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”uzakmemleketleregönderdiğiEshâb-ıkirâma,karşılaşacaklarımes’elelerde,Kur’ân-ıkerîminhükmüilehareketetmelerini,Kur’ân-ıkerîmdebulamazlarise,hadîs-işerîflerdearamalarını,
buradadabulamazlarise,kendire’yveictihâdlarıileameletmeleriniemrbuyururdu.Kendilerindendahââlim,dahâyüksekolsalarbile,başkalarınınfikrveictihâdlarınatâbi’olmakdanmen’ederdi.HiçbirmüctehidveEshâb-ıkirâmdanhiçbirisi“radıyallahüteâlâanhümecma’în”başkalarınınictihâdlarınabozukdemedi.Kendilerineuymıyanlara,fâsıkvesapıkgibikötüşeylersöylemedi.
Eshâb-ıkirâmdan“radıyallahüteâlâanhümecma’în”sonragelenmüctehidlerinenbüyüğü,imâm-ıa’zamEbûHanîfedir“radıyallahüanh”.Bubüyükimâm,
herhareketinde,vera’vetakvâüzereidi.HerişindePeygamberimize“sallallahü
aleyhivesellem”tâmma’nâsıiletâbi’idi.İctihâdveistinbâtda,öyleyüksekbirdereceyeulaşmışdıki,burayakimsevaramadı.
[Kendisindendahâönceleri,dahââlimvedahâyüksekkimselergeldiisede,onlarınzemânındasapıtmalaryayılmamışolduğundan,doğruyuayıracakmi’yârlar
hâzırlamamışlar,diğerdahâkıymetliişlerleuğraşmışlardır.]
İmâm-ıŞâfi’îhazretleri,İmâm-ıa’zamınictihâdınıninceliğinden,azbirşeyanlıyabildiğiiçindirki,(Bütünmüctehidler,imâm-ıa’zamEbûHanîfeninçocuklarıdır)demişdir.Îsâ“aleyhisselâm”,kıyâmeteyakınbirzemânda,gökdeninerek,
Muhammed aleyhisselâmın dînine göre hareket edecek ve Kur’ân-ı kerîmden
ahkâmçıkaracakdır.İslâmbüyüklerindenimâm-ıMuhammedPârisâhazretleribuyuruyorki,(Îsâ“aleyhisselâm”gibibüyükbirPeygamberin,ictihâdileçıkaracağıbütünahkâm,Hanefîmezhebindekiahkâmabenziyecek,ya’nî,İmâm-ıa’zamın
ictihâdınauygunolacakdır).Buda,İmâm-ıa’zamın“radıyallahüanh”ictihâdının,
nekadarçokisâbetlivedoğruolduğunubildiriyor.Evliyâ,kalbgözleriyle,Hanefîmezhebini,büyükdenizgibi,diğermezhebleri,ufakdereler,ırmaklargibigörmüşolduklarınısöylemişlerdir.İmâm-ıa’zamEbûHanîfehazretleri,ictihâdında
dasünnetetâbi’olmakda,herkesdenilerigitmiş,Mürselhadîsleribile,Müsnedhadîslergibi,senedolarakalmışdırveEshâb-ıkirâmınsözlerini,kendigörüşlerinin,
buluşlarınınüstündetutmuşdur.Onların,Peygamberimizin“sallallahüaleyhive
sellem”yanında,sohbetindebulunmakşerefiilekazandıklarıderecelerinbüyüklüğünü,herkesdendahâiyianlamışdır.Diğerhiçbirmüctehidböyleyapamamışdır.İmâm-ıa’zamiçin,kendigörüşüileahkâmçıkarıp,Kur’ân-ıkerîmevehadîs-i
şerîflere bağlı kalmamışdır diyenler, yeryüzünde asrlardan beri ibâdet etmekde
olanmilyonlarcamüslimânı,yanlışveuydurmayoldabulundurmaklavehattâmüslimânlıkdanayrıkalmaklalekelemişoluyor.Bunuise,yâkendicehllerinidebilmeyenkarakafalıcâhiller,yâhuddîn-iislâmıyıkmak,bozgunauğratmakisteyenislâm
düşmanları,zındıklarsöyler.Birkaçcâhil,birkaçzındık,birkaçhadîsezberleyip,ahkâm-ıislâmiyyeyibukadarcıksanarak,işitmediklerivebilmediklerihükmleriinkâr
ediyor.Evet,birkayakovuğundailişmişkalmışbirböcek,yerlerivegökleri,budelikdenibâretsanır.
Ehl-isünnetinreîsi,fıkhınkurucusu,imâm-ıa’zamEbûHanîfedir“rahmetullahiteâlâaleyh”.Bütündünyâdatatbîkolunanahkâm-ıislâmiyyenindörtdeüçü,
onundur. Kalan dörtde birinde de, ortakdır. İslâmiyyetde ev sâhibi, âile reîsi
odur.Bütündiğermüctehidler,onunçocuklarıdır.
[Bir müctehidin çıkardığı ahkâmın hepsine (Mezheb) denir. Ehl-i sünnetin
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yüzlercemezhebinden,bugündörtimâmınmezhebikitâblarageçmişolup,diğerlerikısmenunutulmuşdur.Budörtimâmınismlerivevefâttârîhleri:EbûHanîfe
150,MâlikbinEnesEsbahî179,MuhammedŞâfi’î204veAhmedbinHanbel241
dir.Müctehidolmıyanlarınbütünhareketlerindeveibâdetlerinde,budörtmezhebdenbirindebulunmasılâzımdır.Demekki,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”yolu,Kur’ân-ıkerîmilevehadîs-işerîflerile,ya’nîsünnetilevemüctehidlerinictihâdlarıilegösterilenyoldur.Buüçvesîkadanbaşka,birde,(İcmâ’-ı
ümmet) vardırki,Eshâb-ıkirâmınveTâbi’îninsözbirliğiolduğu,İbniÂbidînde
(Habs) bahsindeyazılıdır.Ya’nîgördükleriveişitdiklerizemân,hiçbirisininred
veinkâretmediğişeylerdir.Şî’îlerin(Minhâc-üs-sâlihîn) kitâbında,ölmüşolana
tâbi’olmakcâizdeğildirdemeleridoğrudeğildir.]
Dîn-i islâm, bu dört vesîka ile bizlere gelmişdir. Bu dört vesîkaya (Edille-i
şer’ıyye) denir.Bunlarındışındakalanherşeybid’atdir,zındıklıkdırvedinsizlikdir.Tesavvufbüyüklerininkalblerinegelenilhâmlar,keşfler,ahkâm-ıislâmiyye
içinsenedvevesîkaolamaz.Keşflerin,ilhâmlarındoğruolupolmadığı,islâmiyyeteuygunolupolmamalarıileanlaşılır.Tesavvufun,vilâyetinyüksektabakalarında bulunan Evliyâ da, ilmi olmıyan, aşağı derecelerdeki müslimânlar gibi, bir
müctehidetâbi’olmakmecbûriyyetindedir.Bistâmî,Cüneyd,Celâleddîn-iRûmî
veMuhyiddîn-iArabîgibiEvliyâ,herkesgibi,birmezhebetâbi’olarakyükselmişlerdir.Ahkâm-ıislâmiyyeyeyapışmak,birağaçdikmekgibidir.Evliyâyahâsılolan
ilmler,ma’rifetler,keşfler,tecellîler,aşk-ıilâhîvemuhabbet-izâtiyye,buağacın
meyvelerigibidir.Evet,ağaçdikmekdenmaksad,meyveeldeetmekdir.Fekat,meyvekazanmakiçin,ağaçdikmekşartdır.Ya’nî,îmânolmazsaveahkâm-ıislâmiyyeyapılmazsa,tesavvufveevliyâlıkhâsılolamaz.Böyleiddi’âdabulunanlar,zındıkdır,dinsizdir.Böylekimselerden,arslandankaçmakdandahâçokkaçmalıdır.
Arslan,insanınyalnızcanınıalır.Bunlarise,dîniniveîmânınıalır.[(Merec-ül-bahreyn)de,AhmedZerrûkdanalarakdiyorki,imâm-ıMâlik“rahmetullahiteâlâ
aleyh”,(Fıkhöğrenmeyip,tesavvufileuğraşan,dindençıkar.(Zındık) olur.Fıkh
öğreniptesavvufdanhaberiolmıyan[(Bid’at sâhibi), ya’nî]sapıkolur.Herikisiniedinen,hakîkatevarır)buyurdu.Fıkhıdoğruöğrenenvetesavvufunzevkınialan,
kâmilinsanolur.Tesavvufbüyüklerininhepsikemâlegelmedenöncebirfıkhâlimininmezhebindeidi.Tesavvufcununmezhebiyokdurdemek,mezheblerinhepsini bilir, hepsini gözetir, evlâ olanı, ihtiyâtlı olanı yapar demekdir. Cüneyd-i
Bağdâdî,Süfyân-ıSevrîninmezhebindeidi.Abdülkâdir-iGeylânî,hanbelîidi.Ebû
Bekr-iŞiblî,mâlikîidi.İmâm-ıRabbânîveCerîrî,hanefîidi.Hâris-iMuhâsibî,şâfi’îidi“Kaddesallahüteâlâesrârehüm”.]
27—SeyyidAbdülhakîmefendi“rahmetullahialeyh”(Eshâb-ı Kirâm) kitâbındabuyuruyorki,(İctihâd,insangücününyetdiğikadar,ya’nîcehdilezahmetçekerekçalışmakdemekdir.Ya’nî,Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdesarîhveaçık
bildirilmemişbulunanahkâmıvemes’eleleri,açıkvegenişanlatılmışmes’elelerebenzeterek,meydânaçıkarmağauğraşmakdır.BunuancakPeygamberimiz“sallallahü
aleyhivesellem”veOnunEshâbınınhepsivediğermüslimânlardanictihâdmakâmınayükselenleryapabilirki,buçokyüksekinsanlara,(Müctehid) denir.Cenâb-ı
Hak,Kur’ân-ıkerîminbirçokyerinde,ictihâdetmeğiemrediyor.Ohâlde,ma’nâlarıaçıkçaanlaşılmayanâyet-ikerîmevehadîs-işerîflerinderinliklerindebulunan
ahkâm-ıislâmiyyeyivemesâil-idîniyyeyi,mefhûmilevedelâletileanlıyabilenbüyüklere,ya’nîmutlakmüctehidlere,ictihâdetmekfarzdır.Müctehidolmakiçin,arabîyüksekilmleritemâmenbilip,Kur’ân-ıkerîmiezberbilmek,herâyet-ikerîmenin
ma’nây-ımurâdîsini,ma’nây-ıişârîsinivema’nây-ızımnîveiltizâmîsinibilmekve
âyet-ikerîmeleringeldiklerizemânlarıvegelmesebeblerinivenehakkındageldiklerini,küllîvecüz’îolduklarını,nâsihveyâmensûholduklarını,mukayyedveyâmutlakolduklarınıvekırâet-iseb’aveaşeredenvekırâet-işâzzedennasılçıkarıldıkla–50 –

rınıbilmek,Kütüb-isittedekivediğerhadîskitâblarındaki,yüzbinlercehadîsiezberdenbilmekveherhadîsinnezemânveneiçinîrâdbuyurulduğunuvema’nâsınınnekadargenişlediğinivehangihadîsindiğerindenönceveyâsonraolduğunuve
bağlıbulunduğuhâdiselerivehangivak’avehâdiselerüzerinebuyurulduğunuve
kimlertarafındannaklverivâyetolunduğunuvenakledenkimselerinnehâldeve
neahlâkdaolduklarınıbilmek,fıkhilmininüsûlvekâ’idelerinitanımak,onikiilmi
veKur’ân-ıkerîminvehadîs-işerîflerinişâretlerini,rumûzlarınıveaçıkvekapalı
ma’nâlarınıkavramakvebuma’nâlarkalbindeyeretmişolmak,kuvvetliîmânsâhibiolmakveitmînâniledolu,nûrluvesâfbirkalbevevicdânamâlikolmaklâzımdır.İctihâdvetefsîrhakkında,fârisî(Redd-i Vehhâbî) kitâbındauzunbilgivardır.
(Redd-i Vehhâbî) kitâbı,1264h.deDelhîdeve1415deİstanbuldatab’edilmişdir.
Bütünbuüstünlükler,ancakEshâb-ıkirâmdavesonra,ikiyüzseneiçindeyetişen,ba’zıbüyüklerdebulunabildi.Dahâsonraları,fikrler,re’ylerdağılıp,bid’atlerçıkıpyayıldı.Böyleüstünkimselerazalaazala,dörtyüzsenesonra,buşartlarıhâizkimse,ya’nîmutlakmüctehidolarakmeşhûrolangörülmedi).Hicretden
dörtyüzsenesonra,müctehideihtiyâcdakalmadı.Çünki,AllahüteâlâveOnun
ResûlüMuhammedaleyhisselâm,kıyâmetekadarhayâtşekllerindevefenvâsıtalarındayapılacakdeğişikliklerin,yeniliklerinhepsineşâmilolanahkâmınhepsinibildirdiler.Müctehidlerde,bunlarınhepsinianlayıp,açıkladılar.Sonragelen
âlimler,buahkâmın,yenihâdiselerenasıltatbîkedileceklerini,tefsîrvefıkhkitâblarındabildirirler.(Müceddid) denenbuâlimlerkıyâmetekadarmevcûddur.
(Fenvâsıtalarıdeğişdi.Yenihâdiselerlekarşılaşıyoruz.Dinadamlarıtoplanarak
yeni tefsîrler yazılmalı, yeni ictihâdlar yapılmalıdır) diyerek, nasslara ilâveler,
değişiklikleryapmaklâzımolduğunusavunanların(Zındık) veislâmdüşmanıolduklarıanlaşılır.İslâmdüşmanlarınınenzararlısıingilizlerdir.
İslâmdüşmanlığı,zulm,istibdât,hîlevehıyânetüzerinekurulmuşolanİngiliz
İmperatorluğu,KanadaveAvustralyaileAsyadaveAfrikadakırkmemleketikültüremperyalizmivekuvvetyoluileişgâlederek,ingilizsömürgesiyapdı.İğrenç
ingilizpolitikasıgereğiolaraköncebuülkelerindilleri,dinleri,örfveâdetleritahribedildi.Sonradayeraltıveyerüstüzenginliklerisömürüldü.Herdürlüdirenme
kanlıbirşekldebasdırıldı.İslâmdîniniöğretenbütünmedresevemektebleride
kapatdılar.Halkadoğruyolugösterebilecekbütünâlimlerivedinadamlarını,hattâtalebeleribileöldürdüler.YalnızÇanakkaleharbindeingilizlerin274binmüslimânışehîdetdiği,18.3.2000târîhliTürkiyegazetesindeyazılıdır.Yeninesillerin
dinsizyetişmesiiçindeİslâmdîniniöğretenkitâblarıimhâetdiler.
1877deOsmânlı-Rusharbiesnâsında,İngiltere,Hindistânınilhâkınıîlânederken,MidhatPâşanındesteğinidahâöncedengarantilemişdi.Çünki,MidhatPâşa,
meşhûrİskoçlocasınakayıdlıolmasısebebiileingilizhükûmetitarafındaningilizajanıgibikullanılarak,OsmânlıDevletiniharbesokmuşveSultânAbdül’azîz
Hânıdaşehîdetdirmişdi.
BatıyaşartlandırılandevletadamlarıileBatılıuzmanolarakgörevlendirilenajanlarınişbirliğisâyesinde;“Fenbilgisidinadamınalâzımolmaz!”iftirâsındabulunarak,medreselerdenfenderslerikaldırıldı.Ondansonrada,fenbilgilerindenmahrûmedilendinadamlarını,“Fenbilgilerindenanlamadıkları”gerekçesiile,câhillikilesuçlayıp,horlamaksûretiylegençleridindensoğutdular.
28—Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”yapdığıvekaçındığışeyleriki
kısmdır:
Birisi,ibâdetolarakyapdığıvekaçındığışeylerdir.Hermüslimânınbunlaratâbi’olmasılâzımdır.Bunlarauymayanşeylerbid’atdir.İkincisi,âdetolarakya’nî,
bulunduklarışehrinveomemleketlerdekiinsanlarınyapmakdaolduklarışeylerdir.Bunlarıdabeğenmiyen,çirkindiyen,kâfirolur.Fekat,bunlarıyapmak,mecbûrîdeğildir.Bunlarauymayanşey,bid’atdeğildir.Bunlarıyapıpyapmamak,
memleketlerinveinsanlarınâdetlerinebağlıdır.Mubâhkısmındandırlar.Dinile
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bağlılıklarıyokdur.Hermemleketinâdeti,başkabaşkadır.Hattâ,birmemleketinâdeti,zemânladeğişir.
[İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”abdestinsünnetlerinianlatırken,buyuruyor
ki,(Meşrû’ât,ya’nîibâdetler,ya’nîmüslimânlarayapılmasıemrolunanşeyler,dört
kısmdır:Farz,vâcib,sünnet,nâfile.Allahüteâlânınaçıkolarakbildirdiğiemrlerine(Farz) denir.Açıkolmayıp,zanederekanlaşılanemrlerine(Vâcib) denir.Farz
veyâvâcibolmayıp,Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”kendiliğinden
emretdiğiveyâyapdığıibâdetlere(Sünnet) denir.Bunlarıdevâmlıyaparak,nâdirenterketmişveterkedenlerebirşeydememişise,(Sünnet-i hüdâ) veyâ(Müekked sünnet) denir.Bunlar,islâmdînininşi’ârıdır.[Ya’nî,budînemahsûsdurlar.
Başka dinlerde yokdurlar.] Vâcibleri terk edeni görünce, terk etmesine mâni’
olurdu.Kendisiarasıraterketmişise,(Sünnet-i gayr-ı müekkede) denir.Müekkedsünneti,özrsüzolarakdevâmlıterketmekmekrûholur.Küçükgünâholur.Allahüteâlâ,bütünibâdetleresevâbvereceğiniva’detdi.Sözverdi.Fekat,ibâdete
sevâbverilmesiiçin,niyyetetmeklâzımdır.Niyyet,emreitâatveAllahüteâlânın
rızâsınakavuşmakiçinyapdığınıkalbindengeçirmekdemekdir.[Buüçkısmibâdetibellizemânlardayapmağa(Edâ etmek) denir.Zemânındayapmayıp,zemân
geçdikdensonrayapmağa(Kazâ etmek) denir.Edâveyâkazâetdikdensonra,kendiliğindentekrâryapmağa(Nâfile ibâdet) denir.]Farzlarıvevâciblerinâfileolarakyapmak,müekkedsünnetleriyapmakdandahâçoksevâbolur.Resûlullahın
“sallallahüaleyhivesellem”ibâdetolarakdeğilde,âdetolarak,devâmlıyapdığı
şeylere(Sünnet-i zevâid) denir.Elbiseleri,oturması,kalkması,iyişeyleriyapmağasağdanbaşlamasıböyledir.Bunlarıyapanlaradasevâbverilir.Bunlarasevâb
verilmesiiçin,niyyetetmeklâzımdeğildir.Niyyetedilirse,sevâblarıçoğalır.Zevâidsünnetlerivenâfileibâdetleriterketmekmekrûholmaz.)]
Bunlarla berâber, âdete bağlı şeylerde de Resûlullaha “sallallahü aleyhi ve
sellem” tâbi’ olmak, dünyâda ve âhıretde, insana çok şey kazandırır ve çeşidli
se’âdetlereyolaçar.
29—İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,nemâzınmekrûhlarınıanlatırken
buyuruyorki;(Kâfirlerinyapdıklarıvekullandıklarışeylerdeikikısmdır:
Birisi,âdetolarak,ya’nîherkavmin,hermemleketinâdetiolarakyapdıklarışeylerdir.Bunlardan,harâmolmayıp,insanlarafâideliolanlarıyapmakvekâfirlere
benzemeğidüşünmiyerekkullanmakhiçgünâhdeğildir.[Pantalon,fesveçeşidli
ayakkabı,çatal,kaşıkkullanmak,yemeğimasadayimekveherkesinönünetabaklariçindekoymakveekmeğibıçakiledilimlereayırmakveçeşidlieşyâveâletlerikullanmak,hepâdetebağlışeylerolupmubâhdırlar.Bunlarıkullanmak,bid’at
olmaz,günâholmaz.]Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”papaslarınkullandığıayakkabıyıkullanmışdır).Bunlardan,fâideliolmıyanlarıveçirkinvemezmûm
olanlarıkullanmakveyapmakharâmolur.Fekat,ikimüslimânbunlarıkullanınca(Âdet-i islâm) olurveüçüncükullananmüslimânaharâmolmaz.Birinciveikincimüslimângünâhkârolursada,başkalarıolmaz.(Kâmûs-ül-a’lâm)da,Timürtaş
pâşadadiyorki,(Osmânlısancağınınrenginive[bugünküay-yıldızlıTürkbayrağının]şeklinita’yînedenveozemânakadarbeyâzolanfesikırmızıyaboyayan,Timürtaşpâşadır).Abbâsîdevletininbayrağısiyâhidi.HalîfeMemûnzemânındayeşileçevrildi.Görülüyorki,fesmacarlardanalınmamışdır.Türkyapısıdır.
(Birgivî vasıyyetnâmesi)ndediyorki,(Kâfirlerinkullandıklarışeylerinikincikısmı,ibâdetolarakyapdıklarıvekâfirlikalâmetiolanveislâmiyyetiinkâretmekve
inanmamakalâmetiolanvetahkîretmemizvâcibolanşeylerdirki,bunlarıyapan
vekullanankâfirolur.Bunlar,ölümleveyâbiruzvunkesilmesiileveyâbunlarasebebolan,şiddetlidayak,habs,bütünmalınıalmakiletehdîdedilmedikcekullanılamaz.Bunlardanmeşhûrolanlarınıbilmiyerekveyâşakaolarakveyâherkesigüldürmekiçinyapanda,kâfirolur.Meselâ,papaslarınibâdetlerinemahsûsşeyikul–52 –

lanmakküfrolur.Buna(Küfr-i hükmî) denir.)Onlaramahsûsolanşeylerikullanmanınküfrolduğu,islâmâlimlerinintemelkitâblarındayazılıdır.(İbni Âbidîn) “rahmetullahiteâlâaleyh”beşincicild,dörtyüzseksenbirincisahîfeyiokuyunuz!Dindüşmanları,müslimânlarıaldatmakiçin,kâfirlerinâdetlerini,bayramlarını,müslimân
âdeti,müslimânlarınmubârekgünüdiyerek,bunlarıngâvurlukvekâfirlikolduğunuörtmeğeuğraşıyorlar.BüyükKostantininhıristiyanlıkdîninekarışdırdığıNoel
gecesiniveCemşîdinortayaçıkardığıNevruzgünümecûsîbayramını,millîbayram
olarak tanıtıyorlar. Müslimânların bu günlerde bayram yapmalarını istiyorlar.
Gençvesâfmüslimânlarbunlaraaldanmamalıdır.Güvendiklerihâlismüslimânlara,nemâzkılanakrabâlarına,dîninibilenbabadostlarınasorupöğrenmelidir.Bugün bütün dünyâda, gerek îmânı ve küfrü tanımakda, gerekse ibâdetleri doğru
yapmakda,câhilliközrdeğildir.Meşhûrolandinbilgilerinibilmediğiiçinaldanan,
Cehennemdenkurtulamıyacakdır.Allahüteâlâ,bugün,dîninidünyânınhertarafınaduyurmuş,îmânı,halâli,harâmı,farzları,güzelahlâkıöğrenmekpekkolaylaşmışdır. Bunları, lüzûmu kadar öğrenmek farzdır. Öğrenmeyip câhil kalan farzı
terketmişolur.Öğrenmeğelüzûmgörmiyen,ehemmiyyetvermiyenkâfirolur.
30—Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”tâbi’olmakyediderecedir:Birincisi,ahkâm-ıislâmiyyeyeinanarak,bunlarıöğrenmekveyapmakdır.Bütünmüslimânlarınveâlimlerinvezâhidlerinveâbidlerin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”tâbi’olması,buderecededir.Bunlarınnefsleriîmânetmemişdir.Allahüteâlâ,merhametederek,yalnızkalbinîmânınıkabûletmekdedir.
İkincisi,emrleriyapmaklaberâber,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”
bütünsözleriniveâdetleriniyapmakvekalbikötühuylardantemizlemekdir.Tesavvufyolundayürüyenlerbuderecededir.
Üçüncüsü,Resûlullahda“sallallahüaleyhivesellem”bulunanhâllere,zevklerevekalbedoğanşeyleredetâbi’olmakdır.Buderece,tesavvufun(Vilâyet-i hâssa) dediğimakâmdaelegeçer.Burada,nefsdeîmânveitâ’atedervebütünibâdetler,hakîkîvekusûrsuzolur.
Dördüncüsü,ibâdetlergibibütünhayrlıişlerhakîkîvekusûrsuzolmakdır.Bu
derece,(Ulemâ-i râsihîn) denilenbüyükleremahsûsdur.Burâsihilmliâlimler,
Kur’ân-ıkerîminvehadîs-işerîflerinderinma’nâlarınıveişâretlerinianlar.BütünPeygamberlerinEshâbı“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,böyleidi.Hepsininnefsleriîmânetmiş,mutmainneolmuşdur.Böyletâbi’olmak,yâtesavvufve
vilâyetyolundanilerleyenlereveyâbütünsünnetlereyapışarakbütünbid’atlerden
kaçanlaranasîbolur.Bugün,dünyâyıbid’atkaplamış,sünnetlergaybolmuşdur.
Bugün,sünnetleribulupyapışmakvebid’atderyâsındankurtulmak,imkânhâricindekalmışdır.Bid’atler,âdethâlinialmışdır.Hâlbuki,âdetlernekadaryerleşmişveyayılmışolsalarvenekadargüzelgörünselerde,dinveahkâm-ıislâmiyyeolamaz.Küfresebebolanveharâmolanşeyler,âdethâlinialsalar,halâlvecâizolmazlar.[Demekki,budereceyekavuşmakiçin,tesavvufyolundanilerlenir.
Buyola,tarîkatdenir.İlkasrlarda,sünnetlerinhepsineuymakkolayidi.Tesavvufalüzûmyokdu.]
Beşincisi,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”mahsûskemâlâta,yükseklikleretâbi’olmakdır.Bukemâlât,ilmveibâdetileelegeçemez.Ancak,Allahü
teâlâdan,lutfveihsânilegelir.Buderecedeolanlar,büyükPeygamberler“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”vebuümmetinpekazbüyükleridir.
Altıncısı,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”mahbûbiyyetvema’şûkıyyetkemâlâtınatâbi’olmakdırki,Allahüteâlânınçoksevdiklerinemahsûsdurve
lutfileelegeçmez,muhabbetlâzımdır.
Yedinciderece,insanvücûdününherzerresinintâbi’olmasıdır.Tâbi’metbû’a
okadarbenzerki,tâbi’olmaklıkaradankalkar.Bunlarda,sankiResûlullah“sallallahüaleyhivesellem”gibi,aynıkaynakdan,herşeyialır.
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31 — İKİNCİ CİLD, 67. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Hân-ı Hânân-ı cihâna yazılmış olup, Ehl-i sünnet i’tikâdını ve islâmın beş şartını ve günâhlardan tevbe etmeği bildirmekdedir:
MektûbumaBesmeleilebaşlıyorum.[Ya’nî,dünyâda,bütüninsanlarafâideli
şeyleriyaratıpgöndermeklemerhametedenveâhıretde,Cehennemihaketmişolan
mü’minleri,afvveinâyetbuyuran,mahlûkâtıyaratanveherânvarlıkdadurduran
vekorkuvedehşetdenmuhâfazabuyuranAllahüteâlânınism-işerîfiile,bumektûbuyazmağabaşlıyorum.]Onunseçdiği,beğendiğiiyiinsanlaraselâmetlerolsun!
[İbniÂbidîn,birincicild,altıncısahîfedebuyuruyorki,(Hayvankeserken,av
hayvanınaokatarken,avata’lîmedilmişköpeğigönderirken,(Bismillâh) veyâ(Allahü ekber) demekvâcibdir.Besmeleyitemâmsöylemekdeolur.Herrek’atde,Fâtihadanönce,Besmeleçekmekvâcibdiyenlervardır.Fekat,sünnetolduğudahâ
doğrudur.Abdestalmağa,yimeğe,içmeğeveherfâideliişebaşlarken,Besmeleçekmeksünnetdir.FâtihailesûrearasındaBesmeleçekmek,câizveyâmüstehabdır.
Yürümeğe, oturmağa, kalkmağa başlarken okumak mubâhdır. (Bismillâhillezî
lâ-yedurru ma’ asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüves-semî’ul’alîm),ya’nîbesmeleokuyarakbaşlananherşey,zararvermez.
Avretyeriniaçarken,necâsetbulunanyeregirerkenveBerâesûresini,evvelkisûreyebitişikokurkenvesigaraiçmeğevebunungibi,fenâkokuluşeyleri,meselâsoğan,sarmısakgibişeyleriyimeğe[vesakaltraşıolmağabaşlarken],Besmeleçekmekmekrûhdur.[Sigaranın,soğanvesarmısakgibifenâkokuluşeylerebenzetilmesi,tütünün,buşeylergibi,tab’anmekrûholduğunu,şer’anmekrûholmadığınıgöstermekdedir.]Harâmişlemeğebaşlarkenbesmeleçekmek,harâmdır.Hattâ,kat’îharâmolanşeye,bilebile,Besmeleçekenkâfirolurdediler.Kur’ân-ıkerîmniyyetiile,cünübünKur’ân-ıkerîmokumasıharâmdır.
Hamdetmek,nemâzdavâcib,hutbedeveherdüâdanönceveyimekden,içmekdensonrasünnetdir.Herhâtırladıkcasöylemekmubâhdır.Pisyerlerdesöylemek
mekrûh,harâmyidikden,içdikdensonrasöylemek,harâmdırvebelki,küfresebebolur.)].
Lutfederekgöndermişolduğunuzkıymetlimektûbunuzgeldi.Allahüteâlâya
hamdveşükrlerolsunki,şübhelerinartdığışuzemânda,hiçbirşeyeihtiyâcıolmıyansizingibibahtiyârlar,temizmayalarınınîcâbıolarak,hiçbirmünâsebetolmadığıhâlde,birköşedekalmış,unutulmuşolanbufakîrleridüşünmekle,iltifâtbuyuruyorvebutâifeyeîmânediyorsunuz.Nebüyükni’metdirki,çeşidlimeşgûliyyetvebağlılıklarınız,sizleribudevletdenalıkoymamışvedağınıkişleriniz,onlaramuhabbetinizemâni’olmamış.Bubüyükni’metinşükrünüyerinegetirmelisinizve(El mer’ü me’a men ehabbe), ya’nî,(Herkes, âhıretde, dünyâda iken sevmiş olduğu kimselerle berâber bulunacakdır) hadîs-işerîfindenümmîdliolmalısınız!
Eykıymetlivebahtiyârinsan!Yetmişüçfırkaiçinde,Cehennemdenkurtulan,
yalnız(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) fırkasıdır.Hermüslimân,Ehl-isünneti’tikâdınıöğrenmeli,îmânınıbunagöredüzeltmelidir.Asrlardanberidünyâyayayılmış
olanmüslimânlarınçoğu,Ehl-isünnetidi.[GelmişolanyüzbinlerleEhl-isünnet
âlimlerinin,milyonlarıaşankitâbları,dünyânınhertarafına,islâmiyyetiyaymış,
tanıtdırmışdır.Cehennemdenkurtulmakistiyen,budoğrukitâblarıbulup,okuyup
i’tikâdınıdüzeltmelidir.]Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındayazılıolani’tikâda
uymıyanfenâ,bozuki’tikâdlar,îmânlar,ya’nîbunlaragönülbağlamak,gönlüöldürenbirzehrdir.İnsanısonsuzölüme,ebedîazâbagötürür.Amelde,ibâdetlerdetenbellik,gevşeklikolursa,afvolunabilir.Ammâ,i’tikâddagevşekdavranmak
afvolunmaz.(Şirki, ya’nî küfrü, aslâ afv etmiyeceğim. Diğer bütün günâhları, istediğim kimselerden afv ederim!) meâlindekiâyet-ikerîmemeşhûrdur.
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Ehl-isünneti’tikâdınıkısaveözolarakbildiriyorum.Bunagörei’tikâdıdüzeltmelidir.Hakteâlâdan,yalvararak,bui’tikâdüzeredâimolmayıistemelidir.
[Herşeyinyokdanvarolduğunu,bütünvarlıklarınyokolduğunugörüyoruz.Bu
hâlsonsuzdanböylegelmişolamaz.Herşeyiyokdanvaredenvehiçyokolmıyan
biryaratıcıyaratmışdır.Buyaratıcı,varlığınıbildirmekiçin,Peygamberlervekitâblar göndermişdir. Peygamberler ve kitâblar, meşhûrdur. İsmleri, dünyânın
heryerindekikütübhânelerdeyazılıdır.Meydândaolanşey,inkârolunamaz.Allahüteâlânın,varlığınainanmamak,meydândaolanşeyiinkâretmekolur.Allahü teâlânın varlığına ve birliğine inanmamak, günlük hâdiseleri, kitâbda okuyup,inanmamakgibidir.Buda,akllıbirkimseninyapacağıbirşeydeğildir.]Bilinizki,Allahüteâlâ,kadîmolanZâtıilevardır.Ondanbaşkaherşey,Onunvaretmesiilevarolmuşdur.Onunyaratmasıileyoklukdanvarlığagelmişdir.O,sonsuz
olarakvaridi.Kadîmdir,ezelîdir.Ya’nîhepvaridi.Varlığındanevvelyoklukolamaz.Ondanbaşkaherşeyyokidi.Bunlarınhepsini,O,sonradanyaratdı.Kadîm
veezelîolan,bâkîveebedîolur.Hâdisvemahlûkolan,fânîvemuvakkatolur,ya’nî
yokolur.Allahüteâlâbirdir.Ya’nî,varlığılâzımolan,yalnızOdur.İbâdetehakkıolanda,yalnızOdur.Ondanbaşkaherşeyinvarolmasınalüzûmyokdur.Olsalardaolur,olmasalarda.Ondanbaşkahiçbirşey,ibâdetolunmağalâyıkdeğildir.
Allahüteâlânınkâmilsıfatlarıvardır.Busıfatları:Hayât, İlm, Sem’, Basar, Kudret, İrâde, Kelâm ve Tekvîndir. Bu sıfatları da, kadîmdir, ezelîdir. Varlıkları
Zât-iilâhîiledir.Mahlûklarınsonradanyaratılmasıveonlardaherânmeydânagelendeğişiklikler,busıfatlarınkadîmolmasınıbozmaz.Sıfatlarınbağlandığışeylerinsonradanvarolması,sıfatlarınezelîolmasınamâni’olmaz.Felsefeciler,yalnızaklagüvendiklerinden,akllarıdanoksânolduğundan,müslimânlardanmu’tezilefırkasıda,iyigöremediğinden,eşyâhâdisolduğuiçin,bunlarıvaredenveidâreedensıfatlardahâdisdirdeyipgeçdiler.Busûretlekadîmolan(Sıfât-ı kâmile)yi,
inkâretdiler.İlmsıfatı,zerrelerekadarişlemez.Ya’nî,Allahüteâlâ,ufaktefekşeyleribilmez.Çünki,eşyâdakideğişiklikler,ilmsıfatındadeğişiklikyapar.Kadîmolandaise,değişiklikolamaz,dediler.Hâlbukibilmedilerki,sıfatlarezelîdir.Bunlarıneşyâyate’allukları,bağlantılarıhâdisdir.
Noksânsıfatlar,Ondayokdur.Allahüteâlâ,maddelerin,cismlerin,arazların,
ya’nîhâllerinsıfatlarındanvebunlaralâzımolanşeylerdenmünezzehdir,uzakdır.
Allahüteâlâ,zemânlıdeğildir,mekânlıdeğildir,cihetlideğildir.Biryerde,birtarafda değildir. Zemânları, yerleri, cihetleri O yaratmışdır. Birşey bilmiyen bir
kimse,Onu,Arşınüstündesanır,yukarıdabilir.Arşda,yukarısıda,aşağısıda,
Onunmahlûkudur.Bunlarınhepsini,sonradanyaratmışdır.Sonradanyaratılanbirşey,kadîmolana,herzemânvarolana,yerolabilirmi?Yalnızşukadarvarki,Arş,
mahlûklarınenşereflisidir.Herşeydendahâsâfvedahânûrludur.Bununiçin,aynagibidir.Allahüteâlânınbüyüklüğüoradagörünür.Bununiçindirki,ona(Arşullah) denir.Yoksa,Allahüteâlâyagöre,Arşda,diğereşyâgibidir.Hepsi,Onun
mahlûkudur.YalnızArş,aynagibidir.Diğereşyâdabukâbiliyyetyokdur.Aynadagörünenbirinsana,aynanıniçindedirdenilirmi?Oinsanınaynayaolannisbeti,karşısındabulunandiğereşyâyaolannisbetigibidir.İnsanın,hepsineolanmünâsebetiaynıdır.Yalnız,aynailediğereşyâarasındafarkvardır.Ayna,insanınsûretinigösterebiliyor,diğereşyâise,göstermiyor.
Allahüteâlâ,maddedeğildir,cismdeğildir,araz,hâldeğildir.Hudûdlu,boyutludeğildir.Uzun,kısa,geniş,dardeğildir.Ona,(Vâsi’)ya’nîgenişderiz.Fekat;bu
genişlik,bizimbildiğimiz,anladığımızgibideğildir.O,(Muhît)dir.Ya’nîherşeyi
çevirmişdir.Fekat,buihâta,çevirmek,bizimanladığımızgibideğildir.O,(Karîb)dir.
Yakındırvebizimledir.Fekat,bizimanladığımızgibideğil!Onunvâsi’,muhît,karîbvebizimileberâberolduğunainanırız.Fekat,busıfatlarınnedemekolduğunubilemeyiz.Aklagelenherşeyyanlışdır,deriz.Allahüteâlâ,hiçbirşeyleittihâd
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etmez,birleşmez.HiçbirşeydeOnunlabirleşmez.Onahiçbirşeyhulûletmez.O
da,birşeyehulûletmez.Allahüteâlâ,ayrılmaz,parçalanmaz,tahlîl[analiz],terkîb[sentez]edilmez.Onunbenzeri,eşiyokdur.Kadını,çocuklarıyokdur.O,bildiğimiz,düşünebileceğimizşeylergibideğildir.Nasılolduğuanlaşılamaz,düşünülemez.Benzeri,nümûnesi,olamaz.Şukadarbilirizki,Allahüteâlâvardır.Bildirdiğisıfatlarıdavardır.Fekatkendisinde,varlığındavesıfatlarındaaklagelen,hayâlimizegelenherşeydenmünezzehdir,uzakdır.İnsanlarOnuanlıyamaz.Fârisî
beyttercemesi:
Rabbinizdeğilmiyim?Sorulduğunda,Onu
anlıyanlar,Ovardırdiyipkesdilersözü.
[İmâm-ıRabbânî266.cımektûbdadiyorki,(Allahüteâlâvardır,birdir.Hayydır,diridir.Herşeyigörür.Hareketleri,düşünceleri,dünyâveâhıretdekişeyleri,ezelde,birandabilir.Ovesıfatlarıveişleri,aklileanlaşılamazveanlatılamaz.
İnsanbirşeyyapmakirâdeedince,Odaisterse,hemenyaratır.İnsanınistemesine(Kesb) denir.Onunistemesine(Halk) denir.Onunsöylemeside,hepbirkelimedir.)]
İslâmâlimlerinin,(Allahüteâlânıngönderdiğini’metleridüşününüz.Allahüteâlânınnasılolduğunudüşünmeyiniz),sözlerimeşhûrdur.Allahüteâlânın
ismleri,(Tevkîfî)dir.Ya’nîdîninsâhibininbildirmesinemevkûfdur,bağlıdır.İslâmiyyetinsöylediğiismisöylemelidir.İslâmiyyetinbildirmediğiismsöylenemez.Nekadarkâmil,güzelismolsada,söylenmemelidir.Cevâddenir.Çünki
islâmiyyet,Cevâddemekdedir.Fekat,yinecömerdma’nâsındaolan(Sahî)ismisöylenemez.Çünkiislâmiyyet,Onasahîdememişdir.[Şuhâlde,tanrıdadenemez.Heleibâdetederken,ezânokurken,Allahismiyerine,tanrıdemek,çok
günâholur.]
Kur’ân-ıkerîmAllahkelâmıdır.Onunsözüdür.Sözünü,islâmharflerininveseslerininiçinesokarak,PeygamberimizMuhammedaleyhisselâmagöndermişdir.Bununlakullarınaemrlerini,nehy[ya’nîyasak]lerinibildirmişdir.
Bizmahlûklar,[buğazımızdakisesiplikcikleri],dilvedamağımızilekonuşuyor,arzûlarımızıharfvesesşeklindemeydânaçıkarıyoruz.Allahüteâlâdaseszarları,ağızdilolmaksızın,kendikelâmını,büyükkudretiile,harfvesesiçindekullarınagöndermişdir.Emrlerini,nehyleriniharfvesesiçindemeydânaçıkarmışdır.HerikikelâmdaOnundur.Ya’nîharfvesesiçinesokulmadanevvelki(Kelâm-ı nefsî)siveharfvesesiçindebulunan(Kelâm-ı lafzî)sihepOnunkelâmıdır.
Herikisinedekelâmdemekdoğrudur.Nitekimbizimde,nefsîvelafzîkelâmımızınikiside,sözümüzdür.Nefsîyehakîkîdeyip,lafzîyemecâzdemek,ya’nîkelâm
gibidemek,yanlışdır.Çünki,mecâzolanşeylerrededilebilir.Allahüteâlânınkelâm-ılafzîsinirededip,buna,Allahkelâmıdeğildirdemek,küfrdür.EvvelcegelenPeygamberlere“alânebiyyinâvealeyhimüssalevâtüvetteslîmât”gönderilen
kitâblar ve sahîfeler de, hep Allah kelâmıdır. O kitâblarda ve sahîfelerde ve
Kur’ân-ıkerîmdebulunanlarınhepsi,(Ahkâm-ı ilâhî)dir.Hervakteuygunolan
hükmleri,ozemânıninsanlarınagöndermişveonlarıbunlardanmes’ûltutmuşdur.
Allahüteâlâyımü’minlerCennetde,cihetsizolarakvekarşısındabulunmıyarak
venasılolduğuanlaşılmıyarakveihâtasız,ya’nîbirşekldeolmıyarakgörecekdir.
Allahüteâlâyıâhıretdegörmeğeinanırız.Nasılgörüleceğinidüşünmeyiz.Çünki,
Onu görmeği akl anlıyamaz. İnanmakdan başka çâre yokdur. Felsefecilere ve
mu’tezileismindekimüslimânlaraveEhl-isünnetdenbaşkabütünfırkalarayazıklarolsunki,körolduklarından,bunainanmakdanmahrûmkaldılar.Görmedikleri,bilmediklerişeyigördüklerişeylerebenzetmeğekalkarakîmânşerefinekavuşamadılar.
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Allahüteâlâ,insanlarıyaratdığıgibi,insanlarınişlerinide,Oyaratıyor.İyive
fenâşeylerinhepsiOnuntakdîri,dilemesiiledir.Fekat,iyiişlerdenrâzıdır,beğenir.Fenâlardanrâzıdeğildir,beğenmez.İyivekötüheriş,Onunistemesiveyaratmasıileisede,Onuyalnız,birkötüşeyinyaratıcısıolarakadlandırmakedebsizlikolur.Kötülüklerinyaratıcısıdememelidir.İyivekötününyaratıcısıdırdemelidir. Meselâ, herşeyin hâlıkıdır demeli. Fekat, pisliklerin veyâ domuzların
hâlıkıdememelidir.Onakarşıedeb,böyleolur.Mu’tezilefırkası[veba’zısapık
kimseler]nekadarbayağıdüşünüyor!İyi,kötüherişini,insan,kendiyaratırdiyor.Aklda,dindebununyanlışolduğunugösteriyor.Doğrusöyliyenâlimler,ya’nî
Ehl-isünnetinbüyükleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”insanın,yapdığıişde,kendikuvvetidete’sîrediyordedivebute’sîre(Kesb) isminiverdiler.Çünki,elintitremesiile,isteklekaldırılmasıarasındaelbettefarkvardır.Titremelereinsankudretivekesbikarışmıyor.İhtiyârîhareketlereisekarışıyor.İşte,bukadarkarışmaları,süâlevecezâyasebebolmakda,insan,sevâbveyâgünâhkazanmakdadır.İnsanlarınkudretveihtiyârınainanmıyan,insanlarıâcizvemecbûrzan
edenkimse,dinâlimlerininsözlerinianlamamışdır.Bubüyüklerininsandakudretveirâdevardemeleri,insanheristediğiniyaparveistemedikleriniyapmazdemekdeğildir.Böyleolmakkullukdanuzakdır.Büyüklerinsözü,insanlar,emrolunanşeyleriyapabilirdemekdir.Meselâ,beşvaktnemâzkılabilir.Malınkırkdabirinizekâtverebilir.Onikiayda,birayoructutabilir.Yolveyiyecekparasıolan,
ömründebirkerrehacyapabilir.Bunlargibi,ahkâm-ıislâmiyyeninhepsiniyapabilir.Allahüteâlâ,çokmerhametliolduğuiçin,insanlarınza’îfliğinevekuvvetlerininazlığınagöre,bütünibâdetlerdeenhafîf,enkolayolanlarıemretmişdir.(Allahü teâlâ, sizlere kolaylık istiyor, güçlük istemiyor) ve(Allahü teâlâ sizlere hafîf, kolay emr etmek istiyor. İnsanlar, za’îf, kuvveti az yaratılmışdır) meâlindeki
âyet-ikerîmelermeşhûrdur.
[Dindeharac,zorlukyokdur,demeninma’nâsıdabudur.Ya’nî,Allahüteâlâkolaylıkemretmişdir,demekdir.Yoksa,herkes,hoşunagidenşeyleriyapsın,nefsinezorgelenşeyleriyapmasın,ibâdetlerirâhatvekolayvekeyfinegöredeğişdirsindemekdeğildir.Dindeufakbirdeğişiklikyapmak,küfrdür,dinsizlikdir.]
Peygamberler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”Allahüteâlâtarafındankullarınagönderilmişinsanlardır.ÜmmetleriniAllahüteâlâyaçağırmak,azgın,yanlışyoldan,doğru,se’âdetyolunaçekmekiçingönderilmişlerdir.Da’vetlerinikabûledenlere,Cennetimüjdelemişler,inanmıyanlarıveinanıpdayapmıyanlarıCehennem
azâbıilekorkutmuşlardır.OnlarınAllahüteâlâdangetirdikleriherhaberdoğrudur,
yanlışlıkyokdur.Peygamberlerinsonuncusu,Muhammedaleyhisselâmdır“sallallahüaleyhivesellemealeyhivealeyhimecma’în”.Onundînibütündinlerineshetmiş,yürürlükdenkaldırmışdır.Onunkitâbı,geçmişkitâblarıneniyisidir.Onundînikıyâmetekadarbâkîdir.Kimsetarafındandeğişdirilmiyecekdir.Îsâ“aleyhisselâm”gökdeninecek,Onundîniileameledecek,ya’nîOnunümmetiolacakdır.
[Ba’zıkimseler,din,zemânagöredeğişir,islâmahkâmıtefessühetmiş,eskimişdir.Asrımızınîcâblarınıkarşılayacakbirdinlâzımdırdiyor.Evet,din,zemânladeğişir.Fekatbunu,sâhibi,ya’nîAllahüteâlâdeğişdirir.NitekimÂdemaleyhisselâmdanberi,çokkerredeğişdirmişveensonolarakvekıyâmetekadarbütünîcâbları,
ihtiyâclarıkarşılayacak,enmükemmel,enüstünbirdinolarak,Muhammedaleyhisselâmındîninigöndermişdir.Zevallıinsanlar,Allahüteâlânınmükemmeldediğidindendahâiyisinimiyapabilecek?Evetmilletlerinkanûnlarıda,zemânladeğişir.Fekat,bunuancakmilletmeclislerideğişdirebilir.Herbekçiveçobandeğil!(Mecelle)ninotuzdokuzuncumaddesindeveşerhindediyorki,(Ahkâmzemânladeğişir.Örf
veâdetetâbi’olanahkâmdeğişir.Nassileanlaşılanahkâmzemânladeğişmez.)]
Muhammedaleyhisselâmınkıyâmetdenhaberverdiğişeylerinhepsidoğrudur.
Kabrazâbı,kabrinölüyüsıkması,kabrdeMünkerveNekîrdenilenikimeleğinsü–57 –

âlsorması,kıyâmetdeherşeyinyokolacağı,göklerinyarılacağı,yıldızlarınyollarındançıkıpdağılacakları,küre-iErdın,dağlarınparçalanmasıveherkesinmezârdan
çıkması,mahşeryerinetoplanması,ya’nîrûhlarıncesedleregelmesi,kıyâmetgünününzelzelesi,ogünündehşeti,korkusuvekıyâmetdesüâlvehesâbvedünyâda
yapılmışolanşeylereorada,ellerin,ayaklarınvehera’zânınşehâdetetmesiveiyilikvekötülükdefterlerininuçaraksağveyâsoltarafdanverilmesiveiyiliklerinve
günâhların,orayamahsûsbirterâzîdedartılmasıhakdır,doğrudur.Oradasevâbı
ağırgelen,Cehennemdenkurtulacak,azgelen,ziyânedecekdir.Oradakiterâzî,bilinmiyenbirterâzîolup,ağırvehafîfgelmesidünyâterâzîsininaksinedir.Yukarı
çıkankefeağırdır,aşağıinenhafîfdir.[Oradayerçekimikuvvetiyokdur.]
OradaöncePeygamberler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”,sonrasâlihkullar
ya’nîEvliyâ-ikirâm“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”,Allahüteâlânınizni
ile, günâhı çok olan mü’minlere şefâ’at edecekdir. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhivesellem”buyurduki:(Ümmetimden büyük günâhları olanlara şefâ’at edeceğim). Cehenneminüzerindesırâtköprüsüvardır.Mü’minler,buköprüdengeçip,Cennetegidecekdir.Kâfirlerinayaklarıkayarak,Cehennemedüşeceklerdir.
[Sırâtköprüsüdeyince,bildiğimizköprülergibisanmamalıdır.Nitekim,sınıfgeçmekiçin,imtihânköprüsündengeçilirdiyoruz.Hertalebeimtihânköprüsünden
geçer.Hepsiburadangeçdiğiiçinköprüdiyoruz.Hâlbuki,imtihânın,köprüyebenziyenhiçbirtarafıyokdur.İmtihânköprüsündengeçenlerolduğugibi,geçemeyip,
yuvarlananlardaolur.Fekatbu,köprüdendenizeyuvarlanmağabenzemez.İmtihânköprüsününnasılolduğunu,buradangeçenlerbilir.Sırâtköprüsündendeherkesgeçecek,ba’zılarıdageçemeyipCehennemeyuvarlanacakdır.Fekat,buköprüveburadangeçmekveCehennemedüşmek,dünyâköprülerigibiveimtihânköprüsügibideğildir.Bunlarahiçbenzemez.]
Mü’minleremükâfâtveni’metiçinhâzırlanmışolanCennetvekâfirlereazâb
içinhâzırlanmışolanCehennem[şimdi]vardır.Herikisinide,Allahüteâlâ,yokdanvaretmişdir.[Kıyâmetdeherşeyyokedilip,tekrâryaratıldıkdansonra]ebedîolarakvarlıkdakalacaklar,hiçyokolmıyacaklardır.Süâlvehesâbdansonra,
mü’minlerCennetegirince,buradasonsuzkalacaklar,Cennetdenhiççıkmıyacaklardır. Bunun gibi, kâfirler de, Cehenneme girince, Cehennemde sonsuz kalacaklar,ebedîolarakazâbçekeceklerdir.Bunlarınazâblarınınazaltılmasıcâizdeğildir.[İbniTeymiyye,kâfirlerinCehennemdesonsuzkalacaklarınıinkâretmekdedir.](Onların azâbları hafîfletilmiyecek, onlara hiç yardım olunmıyacakdır) meâlindekiâyet-ikerîmemeşhûrdur.Kalbindezerrekadarîmânıbulunanı,günâhlarınınçokluğusebebiileCehennemesoksalarda,günâhlarıkadarazâbedip,sonunda,Cehennemdençıkarılırveonunyüzünüsiyâhyapmazlar.Kâfirlerinyüzleriise,siyâhyapılır.Mü’minleriCehennemdezincirlerebağlamazlar.Boyunlarınatasmatakmazlar.Böylecekalblerindekizerreîmânınhurmeti,kıymetibelli
olur.Kâfirleriise,kelepçevezincirlerebağlarlar.
Melekler,Allahüteâlânınkıymetlikullarıdır.Allahüteâlânınemrlerineısyân
etmelericâizdeğildir.Emrolunduklarınıyaparlar.Evlenmeleriyokdur.Doğurmazlar,çoğalmazlar.Allahüteâlâ,bunlardanba’zılarınıpeygamberolarakseçmişdir.[Diğermeleklere]Vahy[haber]götürmekvazîfesiileşereflendirmişdir.Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmat”kitâblarınıvesahîfelerinigetirenbunlardır.[MeselâEn’âmsûresiniCebrâîl“aleyhisselâm”ilebirlikdeyetmişbinmelekgetirmişdir.]Bunlarhatâetmez,unutmaz.Hîleyapmaz,aldatmazlar.BunlarınAllahüteâlâdangetirdiklerihepdoğrudur.Şübheli,ihtimâllideğildir.Melekler,Allahüteâlânınazameti,celâli,büyüklüğündenkorkudadır.Kendilerineverilenemrleriyapmakdanbaşkaişleriyokdur.
ÎMÂN: Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındayazılıolan,Peygamberimizden“sallallahüaleyhivesellem”gelenhaberlereinanmakveinandığınısöylemekdemek–58 –

dir.[Herlisanilesöylemenincâizolduğu,(Dürr-i yektâ)dayazılıdır.]İbâdetler,
îmândan değildir. Fekat, îmânın kemâlini artdırır ve güzelleşdirirler. İmâm-ı
a’zamEbûHanîfe“aleyhirrahme”,îmânartmazveazalmaz,buyuruyor.Çünki
îmân,kalbintasdîketmesi,kabûletmesi,inanmasıdemekdir.İnanmanınazı,çoğuolmaz.Azalanveçoğalanbirinanışa,inanmakdeğil,zanvevehmdenir.Îmânınkâmilveyânoksanolması,ibâdetlerinçokveazolmasıdemekdir.İbâdetçok
olunca,îmânınkemâliçokdenir.Ohâlde,mü’minlerinîmânları,Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”îmânlarıgibiolmaz.Çünki,bunlarınîmânlarıibâdetlersebebiilekemâlintepesinevarmışdır.Diğermü’minlerinîmânlarıorayayaklaşamaz.Hernekadar,herikiîmân,îmânolmakdaortakiselerde,birincisi,ibâdetler vâsıtası ile, başka dürlü olmuşdur. Sanki aralarında benzerlik yokdur.
Mü’minlerin hepsi, insan olmakda, Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”ileortakdır.Fekat,başkakıymetler,üstünlüklerbunlarıyüksekderecelere
çıkarmışdır.İnsanlıkları,sankibaşkadürlüolmuşdur.Sanki,müşterekolaninsanlıkdandahâyüksekinsandırlar.Belki,insanbunlardır.Başkalarısankiinsandeğildir.
İmâm-ıa’zamEbûHanîfe“aleyhirrahme”(Benelbettemü’minim)demelidir,
diyor.İmâm-ıŞâfi’î“aleyhirrahme”ise(Beninşâallahmü’minim)demelidir,buyuruyor.Bununikisidedoğrudur.İnsanşimdikiîmânınısöylerken(Benelbette
mü’minim)demelidir.Sonnefesdekiîmânınısöylerken(Beninşâallahmü’minim)
der.Fekat,buradada,şübhelisöylemekdense,elbettedemekdahâiyidir.
Mü’minin,büyükdahîolsa,günâhişlemekleîmânıgitmez.Kâfirolmaz.İşitdiğimegöre,İmâm-ıa’zam,Bağdâdınbüyükâlimleriile,biryerdeoturmuşlardı.Birigelipdediki:(Birmü’min,babasınıhaksızolaraköldürse,(vesonraşerâbiçerek)serhoşolsavezinâetse,îmânıgidermi?).İşitenâlimlerinhepsi,omü’mine
kızdı.Bunusormağalüzûmyok!Îmânıelbetgider.Kâfirolurdediler.İmâm-ıa’zam
“aleyhirrahme”buyurduki,(Okimseyinemü’mindir.Günâhişlemekle,îmânıgitmez).Âlimler,bucevâbıbeğenmeyip,İmâm-ıa’zamadiluzatdılar.Sonra,İmâm
sözünüisbâtedince,hepsikabûletdi.Günâhıçokolanbirmü’min,sonnefesibuğazınagelmedenevvel,tevbeederse,kurtulmasıçokumulur.Çünki,Allahüteâlâ,
tevbeyikabûledeceğiniva’dbuyurmuşdur.Eğertevbeetmekşerefinekavuşamadıise,onunişi,Allahüteâlânınirâdesinekalmışdır.İstersegünâhlarınınhepsini
afvederekCennetesokar.İsterseCehennemateşiileveyâsıkıntılarilegünâhlarıkadar,azâbyapar.Fekatsonundakurtularak,yineCennetegirer.Çünki,âhıretdemerhametekavuşamıyan,yalnızkâfirlerdir.Zerrekadarîmânıolan,rahmete
kavuşacakdır.Eğergünâhlarındandolayıöncelerirahmetekavuşamazsa,sonundaAllahüteâlânınlutfü,inâyetiilekavuşacakdır.[Onbirincimaddeyebakınız!]
YâRabbî!Senbizlerehidâyetverdikdensonra,doğruyolugösterdikdensonra,
kalbimizin,mürtedlertarafınakaymasından,bizlerikoru!Bizleremerhametet!
Şuhâlimizeacı!Bizleribuküfrveirtidâtkaranlığındanancaksenkoruyabilirsin!
Ehl-isünnetâlimlerine“Allahüteâlâonlarınçalışmasınabolbolmükâfâtversin!”
görehalîfelikdenkonuşmak,dîninesâsbilgilerindendeğildir.Ya’nîîmânabağlıbirşeydeğildir.Fekat,ba’zılarıbundataşkınlıkyapdığından,[hocaşeklinegiren,çenesikuvvetlibirkaçzındık,kendilerineâlimdeyip,sözleriile,kitâbvemecmû’alarıile,
iftirâederek,müslimânlarızehrlediklerinden],doğrumüslimânlarınâlimleri,halîfeliğeâidbilgileri,kelâmilmine,ya’nîîmânbilgisinesokmuş,işindoğrusunubildirmişlerdir.PeygamberlerinsonuncusuolanMuhammedMustafâdansonra“aleyhi
vealeyhimüssalevâtüvetteslîmât”müslimânlarınhalîfesi,ya’nîPeygamberefendimizin“aleyhisselâm”vekîlivemüslimânlarınreîsi,EbûBekr-iSıddîkdır“radıyallahüanh”.Ondansonra,halîfeÖmer-ül-Fârûkdur“radıyallahüanh”.Ondansonra,Osmân-ıZinnûreyn“radıyallahüanh”,ondansonra,AlîibniEbîTâlibdir“radıyallahüanh”.Budördününüstünlüksıraları,halîfeliklerisırasıgibidir.Bunlardan
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Şeyhaynın[ya’nîilkikisinin],diğerikisindendahâüstünolduğunu,Eshâb-ıkirâmın
veTâbi’în-iızâmınhepsisöylemişdir.Busözbirliğini,dinimâmlarımızbildirmekdedir.Meselâimâm-ıŞâfi’înin“aleyhirrahme”sözümeşhûrdur.Ehl-isünnetinreîslerinden olan Ebül-Hasen-i Eş’arî buyuruyor ki, (Şeyhaynın, diğer bütün ümmetdenüstünolduğumuhakkakdır.Bunainanmıyan,yâcâhildirveyâzındıkdır).
İmâm-ıAlî“radıyallahüanh”buyuruyorki,(Beni,EbûBekrileÖmerden“radıyallahüanhümâ”üstüntutan,iftirâetmişolur.İftirâedenleridövdüklerigibi,onudöverim).Abdülkâdir-iGeylânîhazretleri,(Gunye-tüt-tâlibîn) kitâbındabuyuruyor
ki:Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Allahü teâlâdan istedim ki, benden sonra Alî “radıyallahüanh”halîfe olsun. Melekler dedi ki: Yâ Muhammed “sallallahüaleyhivesellem”!Allahü teâlânın dilediği olur. Senden sonra
halîfe, Ebû Bekr-i Sıddîkdır.) Abdülkâdir-iGeylânî“kuddisesirruh”yinebuyurdu
ki,Alî“radıyallahüanh”dediki,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”banabuyurduki:(Benden sonra halîfe Ebû Bekr olacakdır. Ondan sonra Ömer, ondan sonra Osmân, ondan sonra da sen “radıyallahüanhüm”olacaksın!).
İmâm-ıHasen,İmâm-ıHüseyndendahâüstündür“radıyallahüanhümâ”.Ehl-isünnetâlimleri“rahmetullahialeyhimecma’în”buyurduki:İlmdeveictihâddaÂişe“radıyallahü anhâ”, Fâtımadan “radıyallahü anhâ” üstündür. Abdülkâdir-i Geylânî
“radıyallahüanh”,(Gunye) kitâbındadiyorki,(Âişe“radıyallahüanhâ”dahâüstündür).Bufakîregöreise,ilmdeveictihâddaÂişe,zühdvedünyâdankesilmekdeise,
Fâtımadahâileridir.Bununiçindirki,hazret-iFâtımaya(Betûl) [ya’nîçoktemiz]demişlerdir“radıyallahüanhümâ”.Âişe“radıyallahüanhâ”ise,Eshâb-ıkirâmaislâmiyyetiöğretirdi.Eshâb-ıkirâm,bütünmüşkillerini,ondansorupöğrenirdi.
Eshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”arasındakimuhârebeler,meselâDevevak’ası
veSıffînvak’ası,iyiniyyetlerle,güzelsebeblerleyapılmışolup,nefsinarzûlarıile,
inâdvedüşmanlıkiledeğildi.Çünki,onlarınhepsibüyükidi.KalbleriPeygamber
efendimizin“sallallahüaleyhivesellem”sohbetindevemubâreknazarlarıkarşısındatemizlenmiş,hırs,kinvedüşmanlıkgibişeylerkalmamışdı.Bunlarınsulhlarıda,ayrılıkvemuhârebeleride,Hakiçinidi.Herbiri,kendiictihâdınagörehareketetmişdir.İctihâdlarınauymıyanlarainâdvedüşmanlıketmiyerek,onlardan
ayrılmışdır.İctihâdıdoğruolanlaraikiveyâonsevâb,isâbetetmiyenlerede,birsevâb vardır. O hâlde, doğruyu bulmağa çalışıp da bulamayıp yanılanlarına da,
doğruolanlargibi,diluzatmamaklâzımdır.Çünki,bunlarda,sevâbkazanmışdır.
Ehl-isünnetâlimleribuyuruyorki,bumuhârebelerdeEmîr[ya’nîAlî]“radıyallahüanh”haklıidi.Onauymıyanictihâdlardoğrudeğildi.Fekat,hiçbirinediluzatılamaz.Nerdekaldıki,kâfirvefâsıkdenilebilsin!BumuhârebelerdeAlî“radıyallahüanh”buyurduki,(Kardeşlerimizbizdenayrıldı.Onlarkâfir,fâsıkdeğildir.Çünki,ictihâdlarınagörehareketediyorlar).Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Eshâbıma dil uzatmakdan sakınınız!).Görülüyorki,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”Eshâb-ıkirâmınınhepsinibüyükbilmemizvehepsinihurmetle,iyiliklesöylememizlâzımdır.Bubüyüklerdenhiçbirinifenâbilmemeli,kötüsanmamalıyız!Onlarınbirbirleriileolanmuhârebelerini,başkalarınınsulhlarındandahâiyibilmelidir.Kurtuluşyolubudur.Çünki,Eshâb-ıkirâmısevmek,Peygamberefendimizi“sallallahüaleyhivesellem”sevmekdenilerigelir.Onlaradüşmanlık,Onadüşmanlıkolur.[Büyükâlim,EbûBekr-i
Şiblî“kuddisesirruh”buyurduki:(Eshâb-ıkirâmahurmetetmiyenbirkimse,Muhammedaleyhisselâmaîmânetmişolmaz“radıyallahüteâlâanhümecma’în”.)].
[Âlûsî,(Gâliyye) kitâbındadiyorki,(Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmdeEshâb-ıkirâmıövmekdedir.İlkhicretedenlerdenveEnsârdanveiyilikdebunlarınizindeolanlardanrâzıolduğunubildirmekdedir.Allahüteâlâ,ancakmü’minolaraköleceğini
bildiğikulundanrâzıolur.Kâfirolaraköleceğinibildiğikulundanrâzıolduğunubildirmesineimkânyokdur.Bununiçin,Eshâb-ıkirâmıövenâyet-ikerîmeler,onların
–60 –

âdilolmadıklarınıveResûlullahınvefâtındansonramürtedolduklarınısöyliyenleriredetmekde,böylesöyliyenlerinkötüniyyetli,zındıkolduklarınıbildirmekdedir.
Eshâb-ıkirâmınhepsiniövenhadîs-işerîflerpekçokdur.Bunlarınmeşhûrlarından
biri,DârimîninveİbniAdîninbildirdikleri,(Eshâbım yıldızlar gibidir. Hangisine
uyarsanız hidâyete kavuşursunuz!) hadîs-işerîfidir).AhmedNâmıkîCâmînin“rahmetullahi aleyh” (Üns-üt-tâibîn) kitâbı fârisîdir. Rızâ şâh zemânında Tahranda
basılmışolanınkırkdördüncüsahîfesinde,dörthalîfeismleriileyazılarakherbirive
Eshâb-ıkirâmınhepsiçokövülmekdevehepsinisevmemizlâzımdırdemekdedir.Eshâb-ıkirâmın“aleyhimürrıdvân”kıymetini,büyüklüğünübilemiyen,bubüyüklerikendilerigibisanıp,kötüleyensapıklaraçokşaşılır.Cehennemegidecekleribildirilen,yetmişikibid’atfırkasınınenkötüsübunlardır.Bunlar,hazret-iAlînin“radıyallahüanh”izindegidiyoruzdiyerek,müslimânlarınçoksevdiği,mubârek(Alevî) isminikendilerinetakıyorlar.İslâmdüşmanlığınıbumubârekisminmaskesialtındayapıyorlar.Şunuiyibilmelidirki,(Alevî) isminitaşıyankimselerikikısmdır.
Biri,müslimânisminitaşıyansinsiislâmdüşmanları,ya’nîzındıklardır.Bunlarınismine aldanmamalıdır. İkinci kısm (Alevîler), hazret-i Alîyi seven hakîkî müslimânlardır.Yalancıalevîler,temizgençlerialdatıyorlar.[m.1958]de,İstanbuldatürkçebasdırdıkları(Hüsniyye) ismlibirkitâbdaki,uydurmahikâyeleri,câhillerveen
çok köylü kadınlar arasına yayarak, islâm büyüklerini kötüliyorlar. Bu kitâbın,
Mürtezâadındakibiryehûdîtarafındanarabîolarakyazıldığı,(Tuhfe) kitâbındabildirilmekdedir.Sonra,İbrâhîmEsterâbâdîismindebirhurûfîninfârisîyetercemeetdiğive958[m.1551]deöldüğü(Esmâ-ül müellifîn)deyazılıdır.(Eshâb-ı Kirâm)da
ve(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbındaki(Tezkiye-i Ehl-i beyt) risâlesindeobozukyazılar,çirkiniftirâlar,vesîkalarlaçürütülmüş,Mürtedâ,436[m.1044]de,kardeşiRadîbinTâhirde,[406]daBağdâddaölmüşdür.Türkçe (Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn) kitâbında,Eshâb-ıkirâmınüstünlükleriuzunyazılıdır.Bukitâb,m.1998deİstanbulda(HakîkatKitâbevi)tarafındanbasdırılmışdır.
Hurûfîdenilenzındıklarıni’tikâddaveameldebirçoknoktaları,Ehl-isünnetdenayrılıyorisede,bunlarıntaşkınlıkyapanları,kâfirolmakdadır.Bunlar,yokolmaküzereiken,içlerinden,şâhİsmâ’îlindevletkurmasıile,çoğaldılar.Memleketimizedesokularak,hemenhemenbütüntekkelerebulaşmışvebirçokma’sûmlarbusârîhastalığayakalanarak,ebedîölümesürüklenmişdir.Cenâb-ıHak,bizleri,Ehl-isünnetindoğru,temizi’tikâdındanayırmasın.Müslimânlararasındabölücülükyapanvehhâbîlikvekızılbaşlıktehlükesindenmuhâfazabuyursun!Âmîn.
(Tuhfe-i isnâ aşeriyye) başındadiyorki:Busapıkinanışıkuran,AbdüllahbinSebe’adındaYemenlibiryehûdîdir.Sentanrısındediğiiçinhazret-iAlîbunuMedâyinesürdü.[Bununyehûdîolduğu,34[m.654]senesindeMısrdanMedîneyegelip,müslimânolduğunusöylediği,(Müncid)deyazılıdır.]Budalâletfırkası,herasrdabaşkabirhâlalmış,şâhİsmâ’îlzemânında,bellibirşeklesokularak,kitâblar
yazılmışdır.Şî’îlik,hazret-iAlîzemânındakuruldu.İnsanlararasındayayılmasıdahâ sonr a başl ad ı. Hicr et in altm ış sen es ind e (Kî sâ niy ye), altm ış alt ı sen es ind e
(Muhtâriyye) veyüzdokuzsenesinde(Hişâmiyye) fırkalarıortayaçıkdıisede,tutunamadılar,yokoldular.Asrlarboyuncamüslimânlarıdoğruyoldanayıran(Zeydiyye) fırkası,yüzonikisenesindeveötekifırkalarınhepsidahâsonrameydânaçıkdı.Müslimânlararasındabölücülükyapanbid’atfırkalarınınbirkaçıEshâb-ıkirâmzemânındaortayaçıkmış,diğerlerininortayaçıkmasıvehepsininkuvvetlenerekmüslimânlararasınayayılması,Eshâb-ıkirâmınhepsininölümündensonraolmuşdur.Eshâb-ıkirâmaiftirâedenler,üçgrubdatoplanmakdadır:
1)(Tafdîliyye), hazret-iAlî,Eshâbınenüstünüdür,diyorlar.
2)(Sebbiyye), Eshâb-ıkirâmdanbirkaçındanbaşkası,zâlim,kâfiroldular,diyorlar.Bunlarısebbediyorlar.Ya’nîkötülüyorlar.
3)(Gulât), hazret-iAlî“kerremallahüteâlâvecheh”tanrıdırdiyorlar.(Sebeiy–61 –

ye) ve(Nusayriyye) fırkalarıböyledir.İbâdetetmezler.Bufırkayı,Abdüllahbin
Sebe’ismindekibiryehûdîkurmuşdur.
Bunlar,herzemân,hazret-iAlîninvehazret-iAbbâsın“radıyallahüanhümâ”
torunlarındanbirininetrâfınatoplanıpçeşidlifırkalaraayrıldılar.İmâm-ıZeynel’âbidînvefâtedince,çoğubununoğluZeydinyanındatoplandı.EmevîhükümdârıHişâmbinAbdülmeliktarafındanIrâkvâlîsiolanYûsüf-iSekafîileharbetmeğegiderlerken,birkısmıZeyddenayrıldı.Zeydbunlara(Râfizî) dedi.Kendileriise(İmâmiyye) adınıaldılar.Zeydinyanındakalanlara(Zeydî) denildi.Her
ikiside,(Resûlullahdansonrahilâfetonikiimâmdadır)dediler.
(Oniki imâm): AlîbinEbîTâlib,Hasen,Hüseyn,Zeynel’âbidîn,MuhammedBâkır,Ca’fer-iSâdık,MûsâKâzım,AlîRızâ,MuhammedCevâdTakıy,AlîNakıy,
HasenAskerîZekiyveMuhammedMehdîdir.Buonikiimâmınçeşidlioğullarına bağlanarak başka başka fırka oldular. Bugün, çoğu imâmiyye olup üç ana
inançdanbirincisindeiselerde,inançlarında,zemânlaçeşidlideğişikliklerolmuşdur.Bunlar,şimdikendilerine(Ca’ferî) diyorlar.Ca’ferîlerhakkında,kitâbınsonundakiismcedvelinde,(Ca’fer-i Sâdık) kelimesindeuzunbilgivardır].
Muhbir-isâdık[ya’nîhepdoğruhaberverici]“sallallahüteâlâaleyhivesellem”
kıyâmetalâmetlerindenhernehaberverdiise,hepsidoğrudur.Yanlışlıkolamaz.
Ozemângüneş,âdetdışıolarakgarbdandoğacakdır.Hazret-iMehdî“aleyhirrıdvân” çık ac ak, Îsâ “aleyh iss el âm” gökd en inec ek, Decc âl çık ac ak, (Ye’cûc ve
Me’cûc) denileninsanlaryeryüzüneyayılacakdır.
[(Huccet-ullahi alel’âlemîn)dediyorki,(Ye’cûcveMe’cûcdenilenkimseler,Nûh
aleyhisselâmınoğluYâfesinsoyundandırlar.Yüzleriyassı,gözleriküçük,kulakları çok büyük, boyları kısadır. Herbirinin bin çocuğu olur. Cin ve insanların
adedlerininondadokuzuYe’cûcveMe’cûcdur.Arkasındakaldıklarıseddihergün
oyarlar.Geceeskisigibiolur.Kâfirdirler.Sedarkasındançıkıncainsanlarasaldırırlar.İnsanlarşehrlere,binâlarasaklanırlar.Hayvanlarıbitirirler.Nehrleriiçipkuruturlar.ÎsâaleyhisselâmveEshâbıbunlarakarşıdüâederler.Boyunlarındayarahâsılolup,birgecedehepsiölür.Hayvanlarbunlarıyiyerekçoğalırlar.Piskokularındanyeryüzüyaşanamıyacakbirhâlalır).(Ye’cûc) ve(Me’cûc) çokeskizemânda,birdıvârarkasınabırakılmış,kıyâmeteyakın,yeryüzüneyayılacak,ikikötümilletolduğu,Kur’ân-ıkerîmdehaberverilmişdir.Arkeolojikaraşdırmalar,yer
altındakalmışşehrleri,dağtepelerindekidenizfosillerinibulduğunagöre,odıvârınbugünmeydândabulunmasıvebuinsanlarınçoksayıdaolmalarılâzımgelmez.
Nitekim,bugünkümilyarlarcainsannasılikikişidenmeydânageldiise,oikimilletinde,bugünnerdeolduklarıbilinemiyenbirkaçkişidenüreyerekyeryüzünükaplıyacaklarıdüşünülebilir].
(Dabbetülerd) denilenhayvânçıkacak,gökleribirdumankaplayıp,bütüninsanlaragelip,cânlarınıyakacak,herkesbununacısındandüâedip,(YâRabbî!Bu
azâbıüzerimizdenkaldır.Sanaîmânediyoruz!)diyecekdir.Alâmetlerinsonuncusu,birateşdirki,Adendençıkacakdır.[Aden,Yemendedir.]Hindistândabirisi,
Mehdî olduğunu iddi’â etmişdi. Mezârı da Fere şehrinde imiş. Meşhûr, hattâ
ma’nâsıtevâtürderecesinevarmışbirçokhadîs-işerîflerböylelerininbui’tikâdve
sözleriniyalanlamakdadır.[Memleketimizdede,ba’zıcâhiller,tesavvufkitâblarındantercemeedereksöyliyenveyazankimselereMehdîdiyor.Bunları,kendisiyazıyorsanıyorlar.]Hâlbukibirçokhadîs-işerîflerdebuyurulduki:(Mehdînin
başı hizâsında bir bulut olacakdır. Bulutdan bir melek: Bu Mehdîdir, sözünü dinleyiniz! diyecekdir.) Birhadîs-işerîfdebuyurulduki:(İsmini duyduğunuz kimselerden, yeryüzüne [ya’nî,ozemânbilinenmemleketlerinçoğuna]dört kişi mâlik
oldu. İkisi mü’min, ikisi de kâfir idi. Mü’min olan iki kişi, Zülkarneyn ile Süleymân “aleyhimesselâm” idi. Kâfir olan ikisi de, Nemrûd ile Buhtunnasar idi. Beşinci olarak, yeryüzüne, benim evlâdımdan biri, ya’nî Mehdî de, mâlik olacakdır).
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Birhadîs-işerîfdebuyurulduki:(Kıyâmet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim
evlâdımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın
ismi gibi olur ve dünyâyı adâletle doldurur. Ondan önce dünyâ zulmle dolu iken,
onun zemânında adl ile dolar). Birhadîs-işerîfdebuyurulduki:(Eshâb-ı Kehf, hazret-i Mehdînin yardımcıları olacakdır ve Îsâ “aleyhisselâm” bunun zemânında gökden inecekdir. Îsâ “aleyhisselâm”, Deccâl ile harb ederken, hazret-i Mehdî, onunla berâber olacakdır. Bunun hükümdârlığı zemânında, her zemânkinin aksine
olarak ve hesâbların tersine olarak, Ramezân-ı şerîfin ondördüncü günü güneş tutulacakdır ve birinci gecesinde ay tutulacakdır). Ohâlde,insâfetsinlerki,bualâmetler,[câhillerin,Mehdîzanetdiklerikimselerdeve]oölenadamdavarmıdır,
yokmudur.Hazret-iMehdînindahâbirçokalâmetlerini,Muhbir-isâdık“aleyhissalâtüvesselâm”habervermişdir.AhmedibniHacer-iMekkîhazretleri(Elkavlülmuhtasar fî alâmâtil-Mehdî) ismindekikitâbında,hazret-iMehdîninikiyüzeyakınalâmetleriniyazmışdır.GeleceğibildirilenMehdîninalâmetlerimeydândaiken,
başkalarınıMehdîsananlar,nekadarcâhildir.Allahüteâlâ,onlara,doğruyugörmeknasîbeylesin![Celâleddîn-iSüyûtînin(Cüz’ün minel-ehâdis vel-âsâr-il-vâride-ti fî hakk-ıl-Mehdî) kitâbındadahazret-iMehdîninalâmetleribildirilmekdedir].
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Benî İsrâîl, yetmişbir fırkaya ayrılmışdı. Bunlardan yetmişi Cehenneme gidip, ancak bir fırkası kurtulmuşdur. Nasârâ da, yetmişiki fırkaya ayrılmışdı. Yetmişbiri Cehenneme gitmişdir. Bir zemân sonra, benim ümmetim de yetmişüç kısma ayrılır. Bunlardan yetmişikisi, Cehenneme gidip, yalnız bir fırkası kurtulur). Eshâb-ıkirâm,bubirfırkanınkimlerolduğunusordukda,(Cehennemden kurtulan fırka, benim ve Eshâbımın gitdiği yolda gidenlerdir) buyurdu.[Buhadîs-işerîfindört(Sünen) kitâbındabulunduğu(Milel-Nihâl) tercemesindeyazılıdır.]Okurtulanfırka,Ehl-isünnetvelcemâ’atdirki,insanlarıneniyisinin“sallallahüaleyhivesellem”yolunasarılmışlardır.YâRabbî!Bizleri,Ehl-isünnetâlimlerinin“rahmetullahialeyhimecma’în”bildirdiğiîmândan,i’tikâddanayırma!Onlarlabirlikolduğumuzhâlde,bu
dünyâdançıkar!Bizionlarlahaşreyle,yâRabbî!Bizehidâyetverdikdensonra,
kalblerimizi doğrudan kaydırma ve bize yüce katından rahmet ver. Sen ihsân
edenlerinenbüyüğüsün!
İslâmınbirincişartı,AllahüteâlâyavePeygamberine“sallallahüaleyhivesellem”îmândır.Ya’nîonlarısevmekvesözlerinibeğenip,kabûletmekdir.
İ’tikâdıdüzeltdikdensonra,islâmiyyetinemrleriniyapmakveyasaketdiğişeylerdenkaçınmak,ya’nîahkâm-ıislâmiyyeyiyapmak,elbettelâzımdır.Beşvaktnemâzı,gevşekvetenbelolmaksızın,kılmalıdır.Ta’dîl-ierkânilekılmalıdırvecemâ’atilekılmalıdır.(Müslimân ile kâfiri birbirinden ayıran nemâzdır). [Nemâzı
doğruveiyikılanbirkimsemüslimândır.Nemâzıdoğrukılmıyanveyâhiçkılmıyankimseninmüslimânlığışübhelidir.]Birkimse,nemâzıdoğruveiyikılınca,islâmipineyapışmışolur.Çünki,nemâz,islâmınbeşşartındanikincisidir.
İslâmınüçüncüşartı,zekâtvermekdir.
İslâmındördüncüşartı,Ramezân-ışerîfayındahergünoructutmakdır.
Beşincişart,Kâ’be-imu’azzamayıhacetmekdir.
İslâmınbirincişartı,îmânolup,kalbileinanmakvedililedesöylemekdir.Diğerdörtşartise,vücûdileyapılacakvekalbileniyyetedilecekibâdetlerdir.Nemâz,bütünibâdetlerikendisindetoplamışdırvehepsindendahâüstündür.Kıyâmetdeevvelânemâzsorulacakdır.Nemâzdoğruise,diğerlerininhesâbı,Allahüteâlânınyardımıile,kolaygeçecekdir.
Dindeyapılmasıyasakedilenlerden,mümkinolduğukadarsakınmalıdır.Allahüteâlânınrâzıolmadığışeyleri,öldürücüzehrbilmelidir.Kusûrlarınıdüşünüp,
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bunlarıyapdığınamahcûbolmalı,utanmalıdır.Pişmânolupüzülmelidir.Hiçgünâhyapmamağakarârvermelidir.[Buüzülmeğevekarâra(Tevbe etmek) denir.
GünâhlarınıafvetmesiiçinAllahüteâlâyayalvarmağa(İstigfâr etmek) denir.]Allahüteâlânınbeğenmediğişeyleriutanmadan,sıkılmadansöyliyenveyapan,Allahüteâlâyakarşıdurmuş,inâdetmişolur.Buinâdları,hemenhemenonlarıislâmiyyetdençıkarır.
[(Rıyâd-un-nâsıhîn) kitâbınındördüncükısmı,ikincibâbının,üçüncüfaslında
buyuruyorki:(Harâmları,büyükgünâhveküçükgünâhdiyeikiyeayırmışlarise
de,küçükgünâhlardanda,büyükgünâhgibikaçınmak,hiçbirgünâhıküçümsememek gerekdir. Çünki, Allahü teâlâ, intikâm alıcıdır ve ganîdir. İstediğini yapmakdahiçkimsedençekinmez.Gazabını,düşmanlığınıgünâhlariçindegizlemişdir.Küçüksanılanbirgünâh,intikâmına,gadabınasebebolabilir).
(Rıyâd-un-nâsıhîn) üçüncü bâbı, birinci faslında buyuruyor ki: (Küfrden ve
bid’atdenbaşkagünâhlarikiyeayrılır:Birincikısm,Allahüteâlâilekularasında
olan günâhlardır. İçki içmek, nemâz kılmamak ve bunlar gibi. Bu günâhların,
büyüğünden ve küçüğünden, çok sakınmalıdır. Resûlullah “aleyhisselâm” buyurduki:(Bir zerrecik [ya’nîçokaz]bir günâhdan kaçınmak, bütün cin ve insanların ibâdetleri toplamından dahâ iyidir). Günâhlarınhepsi,Allahüteâlânınemriniyapmamakolduğundan,büyükdür.Fekat,ba’zısı,ba’zısınagöreküçükgörünür.Meselâ,yabancıkadınaşehvetlebakmak,zinâyapmakdandahâküçükdür.[El
ile,ihtiyâcınıgidermek,herikisindendahâküçükdür.]Birküçükgünâhıyapmamakbütüncihânınnâfileibâdetlerindendahâsevâbdır.Çünki,nâfileibâdetyapmakfarzdeğildir.Günâhlardankaçınmakise,herkesefarzdır.Büyükgünâhlardankaçınabilmekiçin,başkaçâreyoksa,küçükgünâhıişlemekcâizolur.
Hergünâhıyapdıkdansonratevbeve(istigfâr etmek) defarzdır.Hergünâhın
tevbesikabûlolur.(Kimyâ-i se’âdet)debuyuruyorki:(Şartlarınauygunyapılan
tevbe,muhakkakkabûlolur.Tevbeninkabûledileceğindeşübheetmemelidir.Tevbeninşartlarınauygunolmasındaşübheetmelidir).Tevbeedilmiyenherhangibir
günâhdanAllahüteâlâintikâmalabilir.Çünki,Allahüteâlânıngadabı,günâhlar
içindesaklıdır.Allahüteâlâpekkuvvetli,herkesegâlibveintikâmalıcıdır.Yüzbinseneibâdetedenmakbûlbirkulunu,birgünâhiçin,sonsuzolarakrededebilirvehiçbirşeydençekinmez.BunuKur’ân-ıkerîmbildiriyorveikiyüzbinseneitâ’at
edeniblîsin[şeytânın],kibredip,secdeetmediğiiçin,ebedîmel’ûnolduğunu,haberveriyor.Yeryüzündehalîfesiolan,Âdemaleyhisselâmınoğlunu,biradamöldürdüğüiçin,ebedîtardeyledi.Mûsâ“aleyhisselâm”zemânında,Bel’ambinBâûrâ(İsm-i a’zam)ıbiliyordu.Herdüâsıkabûlolurdu.İlmiveibâdeti,oderecede
idiki,sözleriniyazıpistifâdeetmekiçin,ikibinkişihokka,kalemileyanındabulunurdu.BuBel’am,Allahüteâlânınbirharâmına,azbirmeyletdiğiiçin,îmânsızgitdi.(Onungibilerköpekgibidir)diyedillerdekaldı.Kârûn,Mûsâaleyhisselâmınakrabâsıidi.Mûsâ“aleyhisselâm”bunahayrdüâedipvekimyâilmiöğretip,okadarzenginolmuşduki,yalnızhazînelerininanahtarlarınıkırkkatırtaşırdı.Birkaçkuruşzekâtvermediğiiçin,bütünmalıilebirlikde,yeraltınasokuldu.
Sa’lebe,sahâbearasındaçokzâhididi.Çokibâdetederdi.Câmi’dençıkmazdı.Bir
kerresözündedurmadığıiçin,sahâbîlikşerefinekavuşamadı,îmânsızgitdi.Peygamber efendimize “sallallahü aleyhi ve sellem” onun için düâ etmemesi emr
olundu.Allahüteâlâ,nicekimselerden,birgünâhsebebiile,böyleintikâmalmışdır.Ohâlde,hermü’miningünâhişlemekdençokkorkmasılâzımdır.Ufakbirgünâhişledikdetevbe,istigfâretmesi,yalvarmasılâzımdır.
[(Rıyâd-un-nâsıhîn) ikincikısm,ikincibâbı,birincifasldadiyorki,(Tevbeve
istigfârkalbile,dililevegünâhişliyena’zâilebirlikdeolmalıdır.Kalbpişmânolmalı.Dil,düâetmeli,yalvarmalı.A’zâdagünâhdançekilmelidir.)Birçokâyet-ikerîmede(Beni çok zikr edin) ve(İzâ câe) sûresinde(Bana istigfâr edin. Düâlarını–64 –

zı kabûl ederim, günâhlarınızı afv ederim) buyuruldu.Görülüyorki,Allahüteâlâ,
çokistigfâredilmesiniemrediyor.Bununiçin,MuhammedMa’sûmhazretleri,ikincicild,80.cimektûbunda(Buemreuyarak,hernemâzdansonrayetmişkerreistigfârediyorum.Ya’nî,(Estagfirullah) diyorum.Sizdebunuçokokuyunuz!Herbirinisöylerkenma’nâsını(BeniafvetAllahım)olarakdüşünmelidir.Okuyanıve
yanındakileri,derdlerden,sıkıntılardan,hastalıklardankurtarır.Çokkimse,okudu.Fâidesihepgörüldü)buyurdu.Yatarken,sağtarafayatıp,birE’ûzüveBesmele,birÂyet-el-kürsî,üçİhlâs,birFâtiha,birKul-e’ûzüler,bir(tevekkeltü alellah
lâ havle velâ kuvvete illâ billah) oku.Büyüklerimiz,cinleridef’için,bukelime-i
temcîdiokurdu.Sonra,biristigfârdüâsıya’nî,(Estagfirullâhel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh),bir(Allahümmagfirlî ve li-vâlideyye ve lil mü’minîne vel mü’minât) vebirsalevât-ışerîfevebir(Allahümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn) veüçveyâonveyâkırkyâhudyetmişkerreistigfâr
vebirkelime-itevhîdokuyupuyumalıdır.Bütüngeceokuyupuykusuzkalmamalıdır.Hastayaşifâiçin,yetmişistigfârokumalı,temâmolunca,başıüzerineüfürmelivekısabirdüâetmelidir.Düâlarınveistigfârınkabûlolmasıiçin,nemâzlarıkılmakveharâmlardansakınmakveabdestliokumaklâzımdır.İstigfârıvedüâlarıabdestliokumakmüstehabdır.EybüyüklerinbüyüğüAllahım!Muhammed
aleyhisselâmınhaberverdiğigibi,Sanainanıyorum.Benikabûlet!Beniafvet!Muhammedaleyhisselâm,Senibizehabervermeseydi,bunoksanaklımızla,kendimiz
bulmak,Senitanımakşerefinekavuşamazdık.Hayvanlardanaşağıolur,Cehenneminateşindeyanmak,cezâmızolurdu.EybüyükPeygamber!Seninbizimüzerimizdekihakkınsonsuzdur.Bizi,Allahımızıtanımaklaşereflendirdin.Müslimânolmakse’âdetinekavuşdurdun.Sonsuzyanmakazâbındankurtardın.Bununiçin,bendensanasonsuzselâmlar,sonsuzdüâlarolsun!Allahım!BubüyükPeygamberibizetanıtan,analarımıza,babalarımızavehocalarımızaveEhl-isünnetkitâblarını
yazanlaraveyayanlararahmeteyleyâRabbî!Âmîn.]
İkincikısmgünâhlar,kullararasındadırki,bunlaratevbeetmekiçin,okuluhoşnûdetmek,râzıetmekdelâzımdır).(Kimyâ-i se’âdet) kitâbındabuyuruyorki,hadîs-işerîfdebuyurulduki:(Gizli yapılan günâhın tevbesini gizli yapınız! Âşikâre
yapılan günâhın tevbesini âşikâre yapınız! Günâhınızı bilenlere, tevbenizi duyurunuz!).
Ohâldeislâmdînineinanmıyanlar,müslimânlarasıkıntıverenleröldükdensonra,bunlariçin,(Belkitevbeetmişdir,irtidâddanvazgeçmişdir)demekboşdur.Bunlarınzulmyapana’zâlarınıniyilikyapması,diliiledüâetmesivemazlûmlarıhoşnûdedecekvasıyyetdebulunmalarılâzımdır.Böyletevbeetmiyenmürtedlerinölülerinehüsn-izanedilmez].
Oradakiinsanlarınbilmediği,belkisizindahîanlamadığınız,Cenâb-ıHakkın
sizemahsûskıldığıbirdevlete,birni’metesâhibsiniz.Şöyleki,vaktinsultânıyedinciceddindeni’tibârenmüslimânolup,Ehl-isünnetdendirvehanefîmezhebindendir.Hernekadar,kıyâmetinyakınolduğu,Resûlullahınzemânındanuzakbulunanzemânımızda,birkaçsenedenberiba’zıilmtalebeleri,içlerindekipislikden
doğanihtirâsveçirkinisteklerinitatminiçindevletadamlarınavesultânlarayaklaşmışveonlarıngözlerinegirmeğeçalışmışveböylecesağlamdindeşekveşübhelerortayaçıkarmışlar,ahmaklarıdoğruyoldanayırmışlarisede,böyleşânıbüyükbirpâdişâhın,sizinsözünüzüdinleyip,kabûlbuyurmasıbüyükbirse’âdetdir.
Ehl-isünnetvecemâ’ati’tikâdınauygunolanhakveislâmkelimesiniaçıkveyâişâretileonaanlatınız!Onunhuzûrundaimkânnisbetindehakehlinin,doğruyolun
âlimlerininsözleriniarzediniz!Hattâdâimâ,biryolunubulup,mezhebvedinle
ilgilibilgilerianlatmakiçinfırsatkollayınız!Böylece,İslâmınhakîkatiortayaçıkar. Sapıklık, bâtıllık ve küfrün ve kâfirliğin çirkinliği ve kötülüğü anlaşılmış
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olur.Küfrünbâtılolduğuzâtenâşikârdır.Aklıolanbirkimseonubeğenmez.Küfrünbâtılolduğunuçekinmedensöylemeli,onlarıntapındıklarıbâtılilâhları,tanrıları,enağırdillenefyveredetmelidir.Çünkihaküzereilâh,ancakveancaktereddütsüzveşübhesiz,göklerinyaratıcısıdır.Kâfirlerintapındıkları,yaratıcıdiyeövdüklerişeyler,birsivrisineğiyaratmışmıdır?Hepsibirarayagelse,birşeyyaratamaz.İbâdetetdiklerişeylerdenbirini,birsivrisinekısırsa,kendinibundankoruyamaz.Nasılolurda,başkalarınızarardankoruyabilir?Kâfirler,buyapdıklarınınkötüolduğunuişitince,kabâhatlerinianlıyarak,putlarımız,heykellerimiz,
Allahüteâlânınyanındabizeşefâ’atedecek.BiziOnayaklaşdıracaklar.Onuniçin,
bunlaraibâdetediyoruzdiyorlar.Bunlar,nekadarabdaldır.Bucânsızşeylerin,
kendilerineşefâ’atedeceklerinineredenbilmişler?Hakteâlânın,kendisineortak
yapılanvebüyükdüşmanıolanbuputların,şefâ’atlerinikabûledeceğini,nereden
anlamışlardır?Bunlarınhâli,şuahmaklarabenzerki,hükûmetekarşıısyânedenlere,yardımeder.Sıkışdığımızzemân,hükûmetinyardımınakavuşmamıziçin,bu
âsîler,bizeşefâ’atveiltimâsedecekdirderler.Nekadarahmaklıkdırki,âsîlerehurmetediyorvebunlarınşefâ’atiilehükûmetbiziafvedecekdirdiyorlar.Hâlbuki,
bunlarınhükûmeteyardımetmesiveâsîleribasdırmasılâzımidi.Ancakböylece
hükûmeteyaklaşırvedoğruyoldayürümüşolurveemniyyeteverâhatakavuşmuş
olurlardı.Ahmaklar,birkaçtaşıelleriileyontarak,senelerleonatapıyor.Kıyâmetgünü,ondanyardımbekliyorlar.Ohâlde,kâfirlerindinlerininbozukluğumeydândadır.[Putperestliğinnezemânbaşladığı(Mesmû’ât)ın52.cisahîfesindeyazılıdır.]
Müslimânlardan,doğruyoldanayrılanlara,(Bid’at sâhibi) denir.Doğruyol,Muhammed“sallallahüaleyhivesellem”inveOnundörthalîfesinin“aleyhimürrıdvân”yoludur.AbdülkâdirGeylânî“kuddisesirruh”(Gunye) kitâbındabuyuruyorki:(Yetmişikibid’atyolununesâsı,dokuzfırkadırki,hâricî,şî’î,mu’tezile,mürci’e,müşebbihe,cehmiyye,dırâriyye,neccâriyyevekilâbiyyedir.Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”veÇihâryâr-igüzînin“aleyhimürrıdvân”zemânındabunlarınhiçbiriyokdu.Bunlarınmeydânaçıkması,ayrıayrıyollaraayrılması, Eshâb-ı kirâmın ve Tâbi’în-i ızâmın ve Fükahâ-i seb’anın “rıdvânullahi
aleyhimecma’în”ölümlerindensenelercesonraidi).
[(Fükahâ-i seb’a), yedibüyükâlimdemekdir.Buhârîmuhtasarıolan(Tecrîd-i
sarîh) tercemesi,birincicild,otuzdördüncüsahîfesindediyorki,(Medîne-imünevvereninbuyediâlimi,Sa’îdibniMüseyyib,KâsımbinMuhammedbinEbî
Bekr-iSıddîk,Urve-tebniz-Zübeyr,Hârice-tebni-Zeyd,EbûSeleme-tebni-AbdürrahmânbinAvf,UbeydüllahibniUtbeveEbûEyyûbSüleymân“radıyallahüanhüm”idi)].
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Benden sonra müslimânlar arasında çok ayrılık olacakdır. O zemânlarda yaşıyanlar benim yoluma
ve Hulefâ-i râşidînin “aleyhimürrıdvân” yoluna yapışsın! Sonradan meydâna çıkan, moda olan şeylerden kaçınsın! Çünki, dinde yenilik, reform yapmak doğru yoldan çıkmakdır. Benden sonra, dinde yapılacak değişikliklerin hepsi dinsizlikdir).
Buhadîs-işerîfgösteriyorki,Peygamberimizden“sallallahüaleyhivesellem”
veHulefâ-irâşidîndensonra,dindemeydânaçıkarılanbubozukmezhebler,kıymetsizdir.Bunlaragüvenilmez.Allahüteâlâyaçokşükredelimki,bizi,Cehennemdenkurtulan(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) fırkasındaneyledi.Cehennemegidecek
olanyetmişikibid’atfırkasındanetmedi.Onlarınbozuki’tikâdlarınakapılmakdanmuhâfazabuyurduveba’zıkimseleriAllahlıkderecesineçıkaran,[Senyaratdın,sendendinisteriz]diyenlerdeneylemedi.İnsankendiişini,hareketinikendiyaratıyordiyenlerdendeeylemedi.CennetdeAllahüteâlâyıgörmeğeinanmıyanlardandaetmedi.Hâlbukibugörmek,dünyâveâhıretni’metlerininenbüyüğüdür.Şuikifırkadandaetmediki,insanlarıneniyisinin“sallallahüaleyhivesel–66 –

lem”Eshâbınadiluzatarak,onlarıincitiyor.Budinbüyüklerinifenâsanıyor.Onları,birbirinedüşmanidi,düşmanlıklarınıvekinlerinigizliyerekikiyüzlülüklegeçiniyorlardıbiliyorlar.Hâlbuki,Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmde,Eshâb-ıkirâmın
“aleyhimürrıdvân” birbirlerini her zemân sevdiklerini bildiriyor. Bu iki fırka,
Kur’ân-ıkerîmeinanmamışoluyor.Aralarındakinvedüşmanlıkvardırdiyorlar.
Allahüteâlâaklveinsâfversinvedoğruyolugöstersin!Yineşükrlerolsunki,bizleri,Allahüteâlâyamaddevecismdiyen,Onuzemânlı,mekânlıbilenlerden,yaratanı,mahlûklarınabenzetenlerdenetmedive[paraya,mevkı’a,rütbeye,râhatakavuşmak,keyfsürmekiçin,dinlerinisatan,ecdâdınınmukaddesâtınıayaklar
altınaalan(Mürted)lerden,ahmaklardaneylemedi].
Şunudaiyibilmeklâzımdırki,idâreciler,cem’ıyyetleriidâreedenler,rûhgibidir,cângibidir.Millet,ya’nîbütüninsanlarda,cesed,bedengibidir.Rûhiyiise,
bedendesâlih,iyiolur.Rûhbozukise,bedendebozukolur.Ohâlde,âmirlerin
iyiolmalarına,[milletiidâreiçin,islâmdüşmanıolmıyanlarınseçilmesine]çalışmak,herkesiniyiliğineçalışmakolur.Herhangibirkimseyiıslâhetmeğeçalışmak,
onaislâmiyyetibildirmekleolur.Herneyollaolursaolsun,milletiidâreedeceklerinmüslimânolmalarınaçalışmaklâzımdır.Müslimânoldukdansonra,onlara,
(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) i’tikâdınıbildirmelidir.Bozukfikrlerinortadankalkmasınaçalışmalıdır.Bunlarıyapmaknasîbolanbirkimse,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” vârisi olur. Bu fırsat, size bedâva nasîb olmuşdur.
Bununkıymetinibiliniz!Buyoldanekadarçokyazsam,yeridir.Fekatsizebukadaryetişir.İnsanlarıherşeyekavuşduran,ancakAllahüteâlâdır.
[(Mecelle)ninotuzdokuzuncu(39)maddesinde,(Zemânındeğişmesiile,âdetedayananhükmlerdeğişebilir)diyor.Fekat,(Nass) ilebildirilmişolanahkâmhiçbirzemândeğişmez.Herâdet,delîl-işer’îolamaz.Birâdetdenhükmçıkarılabilmesiiçin,buâdetinNasslaramuhâlifolmamasıvesâlihmüslimânlararasındaSelefdengelmişolmasılâzımdır.Harâmişliyenlerçoğalır,harâmlarâdethâlinegelirse,yinehalâlolmazlar.Küfralâmetlerideâdetolur,müslimânlararasınayayılırsa,islâmâdetiolmaz.Küfralâmetiolmakdançıkmazlar.Mubâholanâdetlerdevefenbilgilerindezemânauyulur.Teknikdeilerliyenlereayakuydurulur.Din
bilgilerinde,ibâdetlerdezemânauyulmaz.Îmânbilgileri,dinbilgilerizemânladeğişmez.Bunlarıdeğişdirmek,zemânauydurmakistiyenler,Ehl-isünnetdenayrılır,kâfirveyâsapıkolurlar].
ÇOK MÜHİM TENBÎH
Erkekolsun,kadınolsun,herinsanın,hersözünde,herişinde,Allahüteâlânın
emrlerine,ya’nîfarzlaraveyasaketdiklerine[harâmlara]uymasılâzımdır.Birfarzınyapılmasına,birharâmdansakınmağaehemmiyyetvermiyeninîmânıgider,kâfirolur.Kâfirolarakölenkimse,kabrdeazâbçeker.ÂhıretdeCehennemegider.
Cehennemdesonsuzyanar.Afvedilmesine,Cehennemdençıkmasınaimkânveihtimâlyokdur.Kâfirolmakçokkolaydır.Hersözde,herişdekâfirolmakihtimâli
çokdur.Küfrdenkurtulmakdaçokkolaydır.Küfrünsebebibilinmesedahî,hergünbirkerreistigfâretse,ya’nî(Estagfirullah)dese,muhakkakafvolur,ya’nî,(Yâ
Rabbî!Bilerekveyâbilmiyerekküfresebebolanbirsözsöyledimveyâişyapdım
ise,nâdimoldum,pişmânoldum.Beniafvet)diyerektevbeetse,Allahüteâlâya
yalvarsa,muhakkakafvolur.Cehennemegitmekdenkurtulur.Cehennemdesonsuzyanmamakiçin,hergünmuhakkaktevbeveistigfâretmelidir.Butevbedendahâ mühim bir vazîfe yokdur. Kul hakkı bulunan günâhlara tevbe ederken, bu
haklarıödemekveterkedilmişnemâzlaratevbeederken,farzlarıkazâetmeklâzımdır.Kitâbımızda276dan287ortasınakadarokuyunuz!
İnsanbeşer,durmazşaşar,eylerhatâ,üçerbeşer.
Düzovadayürüriken,ayağınısürter,düşer.
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32 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 38. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Molla İbrâhîm için yazılmışdır. Bu ümmetin yetmişüç fırkaya ayrılacağını bildiren hadîs-i şerîfi açıklamakdadır:
Hadîs-i şerîfde bu ümmetin yetmişüç fırkaya ayrılacağı, bunlardan yetmişiki
fırkanınCehennemegidecekleribildirildi.Buhadîs-işerîf,yetmişikifırkanınCehennemateşindeazâbgöreceklerinibildiriyor.Cehennemdesonsuzkalacaklarını
bildirmiyor.Cehennemateşindesonsuzazâbdakalmak,îmânıolmıyanlariçindir.
Ya’nîkâfirleriçindir.Yetmişikifırka,i’tikâdlarıbozukolduğuiçinCehennemegireceklervei’tikâdlarınınbozukluğukadaryanacaklardır.Yetmişüçüncüolanbirfırkanıni’tikâdıbozukolmadığıiçin,Cehennemateşindenkurtulacaklardır.Bubirfırkadabulunanlararasındakötüişyapmışolanlarvarsavebukötüişleritevbeveistigfârileveyâşefâ’atileafvolunmadıise,bunlarındagünâhlarıkadarCehennemde yanmaları câizdir. Yetmişiki fırkada olanların hepsi Cehenneme girecekdir.
FekathiçbiriCehennemdesonsuzkalmıyacakdır.BirfırkadabulunanlarınhepsiCehennemegirmiyecekdir.BunlardanyalnızkötüişyapanlarCehennemegirecekdir.
Cehennemegirecekleribildirilmişolanyetmişiki(Bid’at fırkaları), (Ehl-i kıble) olduklarıiçin,bunlarınhepsinekâfirdememelidir.Fekatbunların,dindeinanmasızarûrîlâzımolanşeylereinanmıyanlarıve(Ahkâm-ı islâmiyye)denhermüslimânın
işitdiği, bildiği şeyleri te’vîlini bilmeden red edenleri kâfir olur. (Ehl-i sünnet)
âlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”bildiriyorki,(Birmüslimânınbirsözündenveyâbirişindenyüzşeyanlaşılsa,bunlardandoksandokuzuküfresebebolsavebirimüslimânolduğunugösterse,bubirşeyianlamak,onuküfrdenkurtarmak
lâzımdır).HerşeyindoğrusunuAllahüteâlâbilir.EnsağlamsözOnunsözüdür.
BuümmetinfakîrlerininzenginlerindenyarımgünönceCennetegirecekleribildirildi.Buyarımgün,beşyüzdünyâsenesidir.Çünki,Allahüteâlânınbildirdiğibir
gün,bindünyâsenesikadarzemândır.BöyleolduğuHacsûresindeaçıkcabildirilmişdir.NiçinbukadarzemânolduğunuancakAllahüteâlâbilir.Çünkiâhıretde,
dünyâdabulunangece,gündüz,ay,seneyokdur.Cenneteerkengirecekleribildirilenfakîrler,islâmiyyeteuyanvesabredenfakîrlerdir.İslâmiyyeteuymak,islâmiyyetinemretdikleriniyapmakveyasaketdiklerindensakınmakdemekdir.Fakîrliğindederecelerivemertebelerivardır.Mertebelerininenyükseği,fenâmakâmındaelegeçer.Bumertebedeolanfakîr,Allahüteâlâdanbaşkaherşeyifakîr,muhtâcbilir.[Allahüteâlâyamuhtâcolmıyan,ya’nîOnakarşıfakîrolmıyanhiçbirmahlûk yokdur.] Mahlûkların hepsini unutur. Hiçbirini hâtırına getirmez. Fakîrlik
mertebelerinin hepsine kavuşan, birkaçına kavuşandan dahâ üstündür. Bunun
içindirki,fenâmakâmınakavuşankimseninzâhirenfakîr,muhtâcolması,fenâmakâmınakavuşupdazâhirenfakîrolmıyandandahâefdaldir,dahâkıymetlidir.

33 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 101. ci MEKTÛB
Bu mektûb şeyh Abdüllaha yazılmışdır. Kur’ân-ı kerîmin âyetlerini felsefecilerin anladıklarına göre tefsîr ve te’vîl etmek câiz olmadığını bildirmekdedir:
Allahüteâlâsizeselâmetversinvebelâlardankorusun!(Tebsîr-ür-rahmân)
adındaki kitâbı göndermişsiniz. Ba’zı yerlerini okudum. Geri gönderiyorum.
[(Tebsîr-ür-rahmân veTeysîr-ül-menân) tefsîrkitâbıdır.Hanbelîâlimlerinden
Zeyn-üd-dînAlîbinAhmedErmevîyazmışdır.Yediyüzon(710)senesindevefât
etmişdir.]
Kıymetlikardeşim!Bukitâbıyazanın,eskiyunanfelsefecilerininyolunaoldukçakaymışolduğuanlaşılıyor.Hemenhemen,onlarıPeygamberlerlebirderecede
tutacak “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Hûd sûresindeki bir âyet-i kerîmeye
verdiği ma’nâ gözüme ilişdi. Bu âyete, Peygamberlerin hâline uymıyarak eski
yunanfelsefecilerigibima’nâvermekdedir.Peygamberlerinsözüilefelsefecilerin
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sözünü bir değerde tutmakda, (Onlar için âhıretde yokdur) âyet-i kerîmesine
(Peygamberlerinvefelsefecilerinsözbirliğiile)ve(Ancak ateş ile azâb) âyet-ikerîmesine,(hisederekyâhudaklî,nazarîolarak......)demekdedir.Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtüvettehıyyât”sözbirliğibulunanyerde,eskiyunanfelsefecilerininsözbirliğininnekıymetivardır?ÂhıretdekiazâbıbildirenvehelePeygamberlerinsözlerineuymıyansözlerininneehemmiyyetiolur.Onunbildirdiğigibifelsefeciler,Cehennemazâbınınaklî,nazarîolduğunusöyliyor.Busözleri,cesedin
azâbıhisedeceğineinanmadıklarınıgöstermekdedir.HâlbukiPeygamberler,azâbınhisedileceğinisözbirliğiilebildirmişlerdir.Bukitâb,başkayerlerindede,
Kur’ân-ı kerîmin âyetlerini, felsefecilerin bildirdikleri gibi yazmakdadır. Peygamberlerinyolundaolanlarauymıyanyazılarındandolayıbukitâb,gizlihattâapaçıkzararlarıtaşımakdadır.Bunusizebildirmeğilüzûmlugördüğümiçin,birkaçkelimeilebaşınızıağrıtdım.Selâmederim.

34 — İKİNCİ CİLD, 19. cu MEKTÛB
Bu mektûb, Mîr Muhibbullaha yazılmışdır. Sünnet-i seniyyeye yapışmağı ve
bid’atlerden sakınmağı bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun!OnunPeygamberlerinesalâtvesizedüâlarederim.
KıymetlikardeşimseyyidMîrMuhibbullah!Buradakifakîrlerinhâlleri,gidişleri
çokiyidir.BununiçinAllahüteâlâyasonsuzhamdetmeklâzımdır.SizindeselâmetiniziçinvehâlinizindeğişmemesiiçinvedoğruyoldailerlemeniziçinAllahü
teâlâyadüâederim.Bugünlerde,nehâldebulunduğunuzubildirmediniz.Mesâfeninuzaklığı,haberleşmeyigüçleşdiriyor.Nasîhatvermek,dînimizinbirincivazîfesidirvePeygamberlerinenüstününeuymakdır“Onavehepsineüstündüâlar
veselâmlarolsun!”.OnauymakiçinOnunsünnetlerini,ya’nîbütünemrveyasaklarınıyerinegetirmekveOnunbeğenmediğibid’atlerdensakınmaklâzımdır.O
bid’atler,geceninkaranlığınıyokeden,tanyerininağarmasıgibiparlakgörünselerdehepsindenkaçmaklâzımdır.Çünki,hiçbirbid’atdenûryokdur,ışıkyokdur.
Hiçbirhastayaşifâyokdur.Hiçbirhastayailâcolamazlar.Çünki,herbid’at,yâbir
sünn et i yok eder, yâh ud sünn etl e ilg is i olm az. Fek at, sünn etl e ilg is i olm ıy an
bid’atler,sünnetdenaşırı,artıkolduklarıiçin,sünnetiyoketmişolmakdadırlar.Çünki,biremriemrolunandanziyâdeyapmak,buemrideğişdirmekolur.Bundananlaşılıyorki,nasılolursaolsun,herbid’atsünnetiyoketmekdedir.Sünnetetersdüşmekdedir.Hiçbirbid’atdeiyilikvegüzellikyokdur.Keşkibilseydimki,kâmilolan
budindeveAllahüteâlânınrâzıolduğuislâmiyyetde,ni’metlertemâmoldukdan
sonra,ortayaçıkanbid’atlerdenba’zılarına,nasılolmuşdagüzeldemişler?Bunlarniçinbilmemişlerki,birşeyyükseldikden,temâmoldukdan,beğenildikdensonra,bunayapılacakeklemelergüzelolamaz.Hakolan,doğruolanbirşeydeyapılacakherdeğişiklik,dalâletvesapıklıkolur.Kâmilolan,temâmolanbudindesonradanmeydânaçıkarılanbirşeyegüzeldemenin,dîninkemâleermediğinigöstereceğini ve ni’metin temâm olmadığını bildireceğini anlamış olsalardı, hiçbir
bid’ategüzeldiyemezlerdi.YâRabbî,unutduğumuzveyanıldığımızşeyleriçinbizlerihesâbaçekme!Sizeveyanınızdaolanlaraselâmederim.
[Sünnetkelimesinindînimizdeüçma’nâsıvardır:(Kitâb ve sünnet) birlikdesöylenince,kitâb,Kur’ân-ıkerîm,sünnetde,hadîs-işerîflerdemekdir.(Farz ve sünnet) denilince,farz,Allahüteâlânınemrleri,sünnetise,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”sünneti,ya’nîemrleridemekdir.Sünnetkelimesiyalnızolaraksöylenince,islâmiyyet,ya’nîbütünahkâm-ıislâmiyyedemekdir.Fıkhkitâblarıböyleolduğunubildiriyor.Meselâ(Kudûrî muhtasarı)nda(Sünnetieniyibilenimâmolur)diyor.(Cevhere) kitâbındaburayıaçıklarken(Sünnetdemek,buradaahkâm-ıislâmiyyedemekdir)diyor.Yetmişdördüncümaddeninsonunabakınız!
–69 –

Kalbitemizlemekiçinislâmiyyeteuymaklâzımolduğuanlaşıldı.İslâmiyyeteuymakda,emrleriyapmaklaveyasaklardanvebid’atlerdensakınmaklaolur.
Bid’at, dinde sonradan yapılan şey demekdir. Peygamberimizin “sallallahü
aleyhivesellem”vedörthalîfesinin“radıyallahüanhüm”zemânlarındabulunmayıpda,onlardansonra,dindemeydânaçıkarılan,ibâdetolarakyapılmağabaşlananşeylerdir.Meselâ,nemâzlardansonrahemen(Âyet-el-kürsî) okumaklâzım
iken,önce(Salâten tüncînâ)yıvebaşkadüâlarıokumakbid’atdir.Bunları,(Âyetel-kürsî)denvetesbîhlerdensonraokumalıdır.Nemâzdan,düâdansonrasecdeedip
dekalkmakbid’atdir.Ezânıho-parlörleokumakbid’atdir.Ho-parlör,sesçıkaran
birâletdir.Lugatkitâblarında,meselâ(Müncid)dediyorki,(Sesçıkaranâletlere
(Mizmâr) denir).Ho-parlör,mizmârınbirnev’idir.(Hâd-id-dâllîn)dediyorki,(Ebû
Nu’aymİsfehânînin(Hilyetül-Evliyâ)sındayazılıhadîs-işerîfde,şeytâna(Senin
müezzinin mizmârdır) buyuruldu).Ho-parlörileokunanezânın,şeytânezânıolduğu,buhadîs-işerîfdenanlaşılmakdadır.Dindeyapılanherdeğişiklikvereform
bid’atdir. Yoksa, çatal, kaşık, boyun bağı kullanmak, kahve, çay, tütün içmek
bid’atdeğildir.Çünki,bunlaribâdetdeğil,âdetdirvemubâhdırlar.Harâmdeğildirler.Bunlarıyapmak,dîninemretdiğişeyiterketmeğeveyânehy[yasak]etdiğişeyiyapmağasebebolmazlar.(Hadîka-tün-nediyye)dediyorki,(Bid’at,dinden
olmıyan,ibâdetolmıyan,âdetolanbirşeyise,dînimizbunuredetmez.Yimekde,
içmekde,elbisede,seyrüsefervâsıtalarındavebinâ,mesken,evişlerinde,ibâdet
yapmak,ya’nîAllahüteâlâyatekarrübniyyetetmeyip,yalnızdünyâişidüşünülürse,bunlarbiribâdetiyapmağamâni’olmadıkçaveyâbirharâmıişlemeğesebebolmadıkça,bid’atolmazlar.Dînimizbunlarımen’etmez).Bid’atüçdürlüdür:
1—İslâmiyyetinküfralâmetidediğişeylerizarûretolmadankullanmak,enkötübid’atdir.Dâr-ül-harbdekâfirlerehud’aolarakkullanmakcâizolurdenildiği(Berîka)da,467.cisahîfedeve(Mecmâ’ul-enhür)ün696.cısahîfesindeyazılıdır.
2 — Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” bildirdiklerineuymıyaninanışlardakötübid’atdir.
3—İbâdetolarakyapılanyenilikler,reformlar,ameldebid’atolupbüyükgünâhdır.Âlimler,ameldeki,ibâdetdekibid’atleriikiyeayırmışlar,haseneveseyyie
demişlerdir. İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh” âlimlerin hasene dedikleri
bid’atlerebid’atdememiş,sünnet-ihasenedemişdir.Bid’at-iseyyiedediklerine
bid’atdemiş,bunlarıçokkötülemişdir.Vehhâbîlerise,hasenedenilen,beğenilen
bid’atlerede,seyyiedemiş,bunlarıyapanlarakâfir,müşrikdemişlerdir.Üçüncü
kısmdabirincimaddeyebakınız!]

35 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 22. ci MEKTÛB
Bu mektûb, molla Maksûd Alî Tebrîzîye yazılmış olup, müşriklerin pis olması,
rûhlarının, i’tikâdlarının pis olmasıdır. Bedenlerinin, a’zâlarının pis olmayabileceğini bildirmekdedir:
Herhamd,Allahüteâlânınhakkıdır.Onunseçdiğitemizinsanlaraselâmederim.Şefkatliefendim!HüseynVâ’ızîtefsîrininiçingönderdiğinizianlıyamadık.Bu
tefsîrde,Tevbesûresi,yirmidokuzuncuâyetinitefsîrederken(Müşrikleriniçleri,
inanışlarıpisolduğuiçin,onlarelbettepisdir)buyurmakdadır.Hanefîmezhebiâlimleride,böyletefsîretmişdir.Ya’nî,Allahüteâlânın(Müşriklerpisdir)buyurması,kalblerinin,i’tikâdlarınınpisolduğuiçindirdemişlerdir.(Hüseyn tefsîri)ndede
yazılıolduğugibi,ba’zıâlimler,(Müşrikler,necâsetdensakınmadıklarıiçinpisdir)
demişisede,böyletefsîretmekuygundeğildir.Çünki,bugünmüslimânlarınçoğudanecâsetdensakınmıyor.Müslimânlarıncâhilleride,kâfirlergibitemizliğe
ehemmiyyetvermiyor.Necâsetdensakınmamak,insanınpisolmasınasebebolsaydı,müslimânlarınişigüçolurdu.Hâlbuki,(Müslimânlıkdagüçlükyokdur)buyu–70 –

ruldu.(Hüseyn tefsîri)nde(AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüanhümâ”buyurdu
ki,müşriklerinbedenleri,köpeklergibipisdir)diyedeyazıyorsada,dinbüyüklerindenböyleumûmauymayan,herkesinsöylediğinebenzemiyenhaberlerçokgelmişdir.Böylehaberlerieviripçevirip,anahaberlereuydurmaklâzımdır.Kâfirlerindışları,bedenlerinasılpisolurki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,
biryehûdîevindeyemekyidi.Birmüşrikinkabıiletahâretlendi.Ömer“radıyallahüanh”da,hıristiyankadınınınkabındantahâretlendi.Bunlar,âyet-ikerîmegelmedenönceyapılmışolabilirdenirse,zanetmeklecevâbverilmişolmaz.Âyet-ikerîmeninsonrageldiğiniisbâtetmeklâzımdır.Eğerisbâtedilebilirse,onlarınnecs,
pisolduğunu,dokunduklarışeyleripisveharâmyapacağınıgöstermez.Nihâyet,
i’tikâdlarınınpisolduğunugösterir.Çünki,hiçbirPeygamberkendidînindeveyâ
başkadinlerdeharâmolmuşveyâolacakbirşeyihiçyapmaz.Ya’nîsonradanharâmolacakşeyi,önceden,halâlikenyinekullanmaz.Meselâ,şerâbiçmeköncehalâlidi.Sonraharâmoldu.HiçbirPeygamberhiçbirzemândaşerâbiçmedi.Eğerkâfirlerinbedenlerinin,köpeklergibipisolduğu,sonradanbildirilecekolsaydı,AllahüteâlânınsevgilisiolanMuhammed“aleyhisselâm”,onlarınkablarınahiçbir
zemândokunmazidi.Nerdekaldıki,sularınıiçmişveyemekleriniyimişolsun!Sonra,birşeyinkendisipisolunca,herzemânpisdir.Birvaktpisolması,başkavakt
temizolmasıdüşünülemez.Müşriklerinbedenleripisolsaydı,herzemânpisolurduveMuhammed“aleyhisselâm”hiçbirvaktdokunmazdı.Neredekaldıki,onlardansuiçsinveyemekyisin.Birdeaynînecsolanherzemânnecsdir.Öncevesonra mubâh olamaz. Müşrikler aynî necs olsalardı, evvelden beri böyle olmaları
gerekirdi ve Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” önceden de buna uygun
olarakonlaramuâmeleederdi.Oolmayınca,bunasılolsun.Bundanbaşka,bunların bedenini pis bilmek, müslimânları, çok sıkıntıya sokar. Hanefî mezhebi
âlimlerineAllahüteâlâsonsuziyilikversinki,müslimânlarınişinikolaylaşdırdı.
Onlarıharâmişlemekdenkurtardılar.Bubüyükâlimlereteşekküredilecekyerde,diluzatmak,yapdıklarıisâbetlitefsîriayblamaknasıldoğruolabilir?Müctehidlerekarşıbirşeysöylenebilirmi?Çünkionlarınyanlışbuluşlarınada,birsevâb
verilmekdedir.Onlarınyanlışbulduklarınıyapanmüslimânlar,azâbdankurtulacakdır.Kâfirlerpisolunca,onlarındokunduğu,yapdığışeylerdepisveharâmolur.
Kâfirlerepisdiyenler,onlarınyapdıklarıyemekveşerbetlereharâmdemişolur
ki,böylesöyliyenler,kendilerinibuharâmdankoruyamaz.HeleHindistândakimüslimânlarınkorunmalarıimkânsızgibidir.Müslimânlar,heryerde,kâfirlerletemâs
hâlindeolduğundan,enkolayolanfetvâyıvermekdahâiyidir.Hattâ,kendimezhebineuygunolmasada,başkamezhebdekikolayfetvâsöylenmelidir.Bekarasûresi, yüzseksenbeşinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, size kolay olan şeyleri
yapdırmak istiyor, güç olanı istemiyor) veNisâsûresi,yirmisekizinciâyetindemeâlen,(Allahü teâlâ, ibâdetlerinizin hafîf, kolay olmasını istiyor. İnsan za’îf, dayanıksız yaratıldı) buyuruldu.Müslimânlarısıkışdırmak,onlarıincitmekharâmdır
veAllahüteâlânınbeğenmediğişeydir.Şâfi’îâlimleri,kendimezheblerindeyapılmasıgüçleşenşeylerinhanefîmezhebinegöreyapılmasınafetvâvermiş,müslimânlarınişinikolaylaşdırmışlardır.Meselâ,şâfi’îmezhebinegöre,zekâtvermekiçin,
zekâtın,Tevbesûresi,altmışıncıâyetindebildirilensekizsınıfinsanınhersınıfınaverilmesilâzımdır.Bunlardan,gönlünüalmasılâzımgelenkâfirsınıfı[vezekât
toplıyanme’mûrsınıfıvekölelikdenkurtarılacakborclusınıfı]bugünyokdur.Bunlarıbulupzekâtvermekimkânsızolmuşdur.Bununiçin,şâfi’îâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,hanefîmezhebinegörezekâtverilmesinefetvâverdi.Çünki,hanefîmezhebinde,busınıflardanherhangibirinevermekyetişir.
[Bunungibi,guslabdestialırken,hanefîmezhebindeağzıniçini,dişlerinarasınıvedişçukurunuyıkamakfarzdır.Kaplamavedolgularıniçinesugirmediğiiçin,
bunlarınguslabdestlerisahîholmaz,piskalırlar.Şâfi’îvemâlikîmezhebindeise,
ağıziçiniyıkamakfarzdeğildir.Hanefîmezhebindeolankimse,dişlerinizarûret
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ilekaplatıncaveyâdoldurunca,guslabdestialırken(YâRabbî!Şâfi’î[veyâmâlikî]mezhebinegöreguslabdestialıyorum)diyekalbindengeçirse,guslabdestisahîholurvetemiztemiznemâzkılabilir.(Hadîka) kitâbınınyediyüzdokuzuncusahîfesindediyorki,(Abdestvegusldebaşkamezhebitaklîdetmekcâizdir.Bunun
için,omezhebinşartlarınadauymaklâzımdır.Bütünşartlarınauymazsa,taklîdcâizolmaz.Kendimezhebineuymıyanişiyapdıkdansonrabile,taklîdyapmakcâiz
olur.MeselâEbûYûsüfhazretlerine,Cum’anemâzınıkıldıkdansonra,guslabdestialdığıkuyudafâreölüsügörüldüdediler.(Şâfi’îmezhebinegöreguslümüzsahîhdir.Çünki,hadîs-işerîfdekulleteynolansuyanecâsetkarışınca,üçsıfatındanbirideğişmedikcenecsolmazbuyuruldu)dedi.)Kulleteyn,ikibüyüktestidolusu,beşyüzrıtldır.İkiyüzyirmi[220]kilogramsudur.(Berîka) kitâbı,burayıaçıklarken,zarûretolanherişdedebaşkamezhebitaklîdcâizdir,diyor.(Dürr-ül-muhtâr)da,nemâzvaktlerininsonundadiyorki,(Zarûretzemânında,başkamezhebtaklîdedilir).İbniÂbidîn,bunuaçıklarken,diyorki,(Burada,ikikavldenbiribildirilmişdir.İkincikavlegöre,zarûretolsada,olmasada,harac,güçlükolduğuzemân,diğerüçmezhebdenbiritaklîdedilir.Muhtârolandabudur.Yapılmasındagüçlük
olduğuzemân,kendimezhebikolaylıkgösteriyorsaveyâyapılmasınıafvediyorsa,başkamezhebitaklîdetmeğelüzûmkalmaz).(Hadîka)nınikiyüzonbirincisahîfesinde,(Hüsn-üt-tenebbüh fit-teşebbüh) kitâbındanalarakdiyorki,(Birkimsenin nefsi, kolaylıkları yapmak istemezse, bunun azîmetleri bırakıp, ruhsatla
ameletmesiefdalolur.Fekatruhsatlaameletmek,ruhsatlarıaraşdırmağayolaçmamalıdır. Çünki nefse, şeytâna uyarak, mezheblerin kolay yerlerini araşdırıp
toplamak,ya’nî(Telfîk) etmekharâmdır.)]
Müşriklerinkendileripisolsaydı,îmânedince,temizolmamalarılâzımgelirdi.
Ohâlde,onlarapisdenilmesi,kalblerininpisolduğunubildirmekiçindir.Îmânedince,bupislikgider,temizolurlar.İ’tikâdlarının,kalblerininpisolması,bedenlerinin
pisolmasıdemekdeğildir.Buâyet-ikerîme,müşriklerinpisolduğunuhabervermekdedir. Haberi değişdirmek olmaz. Emrde ve yasakda değişiklik yapılabilir.
Bir şeyin nasıl olduğunu haber vermekde değişiklik yapılmaz. [(Hadîka)da dil
âfetlerinianlatırkendiyorki,(Allahüteâlâ,emrveyasaklarıbildirenyirmiâyet-i
kerîmedenesh,değişiklikyapmışdır).Kısasdavehaberlerdeneshyapmamışdır.]Haberdeğişmediğiiçin,müşriklerinherzemânpisolmasılâzımolur.Buda,müşriklik,i’tikâdpisliğidir.Böylece,anabilgiyeuyguntefsîryapılmışolur.Bilgilerçatışmaz.Kâfirlereveonlarıneşyâsınadokunmakharâmolmaz.Birgün,bunlarıanlatırken,meâl-işerîfi,(Ehl-i kitâbın, ya’nî yehûdî ve nasârânın pişirdiklerini, kesdiklerini yimeniz halâldir) olan,Mâidesûresininbeşinciâyetiniokumuşdum.Siz,halâlolan,buğday,nohudvemercimekdirdemişdiniz.Bugün,buhâledüşenmüslimânlardanbiri,busözünüzübeğenirsebirşeydiyemem.Fekatinsâfedilirse,sözün
doğrusumeydândadır.Ohâlde,müslimânlaramerhametedip,kâfirlerinpisolduğunuanlamamalıvekâfirlerlekarışan,alışverişedenmüslimânları,pisbilmemelidir.Böylemüslimânları,pisoldusanarak,bunlarınyemekveiçmelerindensakınmamalı,müslimânlardankaçınmak,ayrılmakyolunasapmamalıdır.Buhâl,ihtiyât
değildir.Buhâldenkurtulmak,ihtiyâtdır.Başınızıfazlaağrıtmıyayım.
Beyt:
Azsöyledim,dikkatetdim,kalbinikırmamağa,
Çekindimkalbkırmakdan,yoksasözümçokdursana!
Selâmederim.
Sabâh düâsı:
(Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr). 111.cisahîfeyebakınız!
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36 — BİR ÜNİVERSİTELİYE CEVÂB
Abdülhakîm efendinin, İstanbulda, Sultân Selîm Câmi-i şerîfi bağçesindeki,
(Medrese-tül-mütehassısîn)de tesavvuf müderrisi [Ya’nî, ilâhiyyât fakültesinde,
tesavvuf kürsîsi, ordinaryüs profesörü] iken, bir üniversitelinin süâline karşı, yazmış olduğu mektûbu, kelimelerini sâdeleşdirerek, aşağıya yazıyoruz:
Bütünkuvvetinizle,Allahüteâlânınkudretisâhasındandışarıçıkabilirseniz,çıkınız!Fekat,çıkamazsınız.Busâhanındışı,ademdiyârıdır.Oadem[ya’nîyokluk]
diyârıda,Onunkudretiiçindedir.
Bir sırası düşerek, İbrâhîm-i Edhemden “kuddise sirruh”, birisi nasîhat istedi.
Buyurdu ki, altı şeyi kabûl edersen, hiçbir işin sana zarar vermez. O altı şey şudur:
1 — Günâh yapacağın zemân, Onun rızkını yime! Rızkını yiyip de, Ona ısyân
etmek, doğru olur mu?
2 — Ona âsî olmak istersen, Onun mülkünden çık! Mülkünde olup da, Ona ısyân etmek, lâyık olur mu?
3 — Ona ısyân etmek istersen, gördüğü yerde günâh yapma! Görmediği bir yerde yap! Onun mülkünde olup, rızkını yiyip, gördüğü yerde günâh yapmak, uygun
değildir.
4 — Can alıcı melek, rûhunu almağa geldiği zemân, tevbe edinceye kadar izn
iste! O meleği kovamazsın. Kudretin var iken, o gelmeden önce tevbe et! O da, bu
sâatdir. Zîrâ, Melek-ül-mevt, ânî gelir.
5 — Mezârda, Münker ve Nekîr ismindeki iki melek, süâl için geldikleri vakt,
onları kov, seni imtihân etmesinler! Soran kimse dedi ki, (Buna imkân yokdur).
Şeyh buyurdu ki, (Öyle ise, şimdiden onlara cevâb hâzırla!)
6 — Kıyâmet günü Allahü teâlâ (Günâhıolanlar,Cehennemegitsin!)diye emr
edince, ben gitmem de! Soran kimse dedi ki, (Bu sözümü dinlemezler). Bunun üzerine, o kimse, tevbe etdi ve ölünceye kadar, tevbesinden vazgeçmedi. Evliyânın sözünde, rabbânî te’sîr vardır.
İbrâhîm-i Edhemden “kuddise sirruh” sordular ki, Allahü teâlâ, (Eykullarım!
Bendenisteyiniz!Kabûlederim,veririm)buyuruyor. Hâlbuki, istiyoruz, vermiyor?
Cevâb buyurdu ki, Allahü teâlâyı çağırırsınız, Ona itâ’at etmezsiniz. Peygamberini “sallallahü aleyhi ve sellem” tanırsınız, Ona uymazsınız. Kur’ân-ı kerîmi
okursunuz, gösterdiği yolda gitmezsiniz. Cenâb-ı Hakkın ni’metlerinden fâidelenirsiniz, Ona şükr etmezsiniz. Cennetin, ibâdet edenler için olduğunu bilirsiniz, hâzırlıkda bulunmazsınız. Cehennemi, âsîler için yaratdığını bilirsiniz, Ondan sakınmazsınız. Babalarınızın, dedelerinizin ne olduklarını görür, ibret almazsınız. Aybınıza bakmayıp, başkalarının ayblarını araşdırırsınız. Böyle olan kimseler, üzerlerine taş yağmadığına, yere batmadıklarına, gökden ateş yağmadığına şükr etsin!
Dahâ ne isterler? Düâlarının netîcesi, yalnız bu olursa, yetmez mi?
[Allahüteâlâ,Mü’minsûresininaltmışıncıâyetinde,(Düâ ediniz, kabûl ederim),
isteyiniz,veririmbuyuruyor.Düânınkabûlolmasıiçin,beşşartvardır:Düâedeninmüslimânolması,Ehl-isünneti’tikâdındaolması,harâmişlemekden,bilhâssaharâmyimekden,içmekdensakınması,farzlarıyapması,bilhâssabeşvaktnemâzkılması,Ramezânoruclarınıtutması,zekâtvermesi,Allahüteâlâdanistediğişeyinsebebiniöğrenip,bunuaramasılâzımdır.Allahüteâlâ,herşeyibirsebeb
ileyaratmakdadır.Birşeyistenince,oşeyinsebebinigönderirvebusebebete’sîr
ihsâneder.İnsanbusebebikullanıp,oşeyekavuşur.Evliyâsınınhâtırıiçin,âdetinibozarak,bunlardüâedinceveyâEvliyâyıkirâmvesîleedilerekdüâedilince,
bunlara(Kerâmet) olarak,sebebehâcetkalmadan,doğrucaistenileniverir.]
Siz, adem diyârından, bu varlık âlemine, kendiliğinizden gelmediğiniz gibi,
oraya, kendiniz gidemezsiniz. Gördüğünüz gözler, işitdiğiniz kulaklar, duygu
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edindiğinizorganlar,düşündüğünüzzekâlar,kullandığınızellerveayaklar,geçeceğinizbütünyollar,giripçıkdığınızbütünmahaller,hulâsa,rûhvecesedinizebağlı
bütün âletler, sistemler, hepsi ve hepsi, Allahü teâlânın mülk ve mahlûkudur.
SizOndanhiçbirşeygasbedemez,mülkedinemezsiniz!O,hayyvekayyûmdur.
Ya’nî,görür,bilir,işitirvehervarolanşeyi,herânvarlıkdadurdurmakdadır.Hepsininidâresinden,hâllerindenbirângâfilolmaz.Mülkünükimseyeçaldırmaz.Emrlerineuymayanlarıncezâsınıvermekdende,âcizkalmaz.Meselâ,Ayda,Merihde
vediğeryıldızlardainsanolmadığıgibi,buErdküresindedebulunmasaydı,birşeylâzımgelmezdi.Bundandolayı,büyüklüğündenbirşeyeksilmezdi.
Hadîs-ikudsîdebuyuruyorki,(Önce gelenleriniz, sonra gelenleriniz; küçüğünüz, büyüğünüz; dirileriniz, ölüleriniz; insanlarınız, cinleriniz; en müttekî, itâ’atli
kulum gibi olsanız, büyüklüğüm artmaz. Aksine olarak, hepiniz, bana karşı duran,
Peygamberlerimi “aleyhimüsselâm” aşağı gören, düşmanım gibi olsanız, ülûhiyyetimden bir şey eksilmez. Allahü teâlâ, sizden ganîdir, Ona hiçbiriniz lâzım değildir. Siz ise, var olmanız için ve varlıkda kalabilmeniz için ve her şeyinizle, hep
Ona muhtâcsınız).
Güneşdenziyâveharâretgönderiyor.Aydanışıkdalgalarıaksetdiriyor.Siyâh
toprakdan,tatlırenkli,hoşkokuluniceçiçekler,güzelyüzleryaratıyor.Rüzgârdangönüllereferahlıkverennefeslerdöküyor.Birçoksenelikuzaklıkdakiyıldızlardan,şuçıkdığınız,sonundagömüleceğiniztopraklaranûrlaryağdırıyor.Zerrelerindenicenicetitreşimlerlete’sîrleruyandırıyor.[Birtarafdan,beğenmediğiniz,
iğrendiğinizpislikleri,enküçük,enhakîrmahlûkları[mikroplar]vâsıtasıile,toprağaçevirip,çiğnediğinizbutopraklarıbitkifabrikasında,vücûdünüzmakinasınınyapıtaşıolan,protein,ya’nîyumurtaakımaddesihâlinedöndürüyor.Birtarafdandayinenebâtâtfabrikasında,toprağınsuyunu,havânınboğucugazıilebirleşdirerekveiçerisine,semâdangönderdiğienerjiyi,kudretidepoederek,nişastalı,şekerlimaddeleriveyağları,ya’nîvücûdünüzmakinesiniişletecekkudretkaynağınıyaratıyor.]Böylece,tarlalarda,çöllerde,dağlarda,derelerde,bitirdiğinebâtlardaveyeryüzündevedenizlerindibindegezdirdiğihayvanlarda,mi’delerinizegidecek,sizibesliyecekrızk,gıdâhâzırlıyor.Akciğerlerinizdekimyâhâneler
açarak,buradakanınızınzehriniayırıp,yerineoksijenyakıcımaddesinisokuyor.
Dimâglarınızda,fiziklaboratuvarlarıaçarak,buradahisuzvlarından,sinirlerden
gelenhaberleralınıp,demirtaşınamiknâtiskuvvetiniyerleşdirdiğigibi,beyninizeyerleşdirdiğiaklveyüreğinizeyerleşdirdiğikalbkuvvetlerite’sîriile,birânda,
çeşidliplânlarhâzırlanıp,emrler,hareketlermeydânagetiriyor.Yüreğiniziçokkarışık ve hârika dediğiniz te’sîrlerle, geceli gündüzlü çalışdırıp, damarlarınızda
kannehrleriakıtıyor.Sinirlerinizde,akllarınızışaşırtan,niceniceyolşebekeleri
dokuyor.Adalelerinizdesermâyelergizliyor.Dahâvedahâbirçokhârikalarla,vücûdünüzütechîzediyor,temâmlıyor.Hepsinefizikkanûnları,kimyâreaksiyonlarıvebiolojiolaylarıgibiismlertakdığınız,birnizâmveâhenkle,te’sîsediyor,montajyapıyor.Kuvvetmerkezleriniiçinizeyerleşdiriyor.Gerekentedbîrlerirûhve
şu’ûrunuzatersîmediyor.Zihndenilenbirhazîne,aklnâmındabirmi’yâr,fikrdedikleribirâlet,irâdedediğinizbiranahtarda,ihsânediyor.Herbiriniyerindekullanabilmeniziçinsizetatlı,acıihtârlar,işâretler,meyller,şehvetlerdeveriyor.Dahâbüyükbirni’metolarak,sâdıkveemînResûllerleaçıkca,ta’lîmâtgönderiyor.
Nihâyet,vücûdünüzmakinesiniişletipvetecribelerinigösterip,maksadagörekullanmanızveistifâdeetmeniziçinelinizeteslîmediyor.Bütünbunları,sizeveirâdenizeveyardımınızamuhtâcolduğundandeğil,mahlûklarıarasındasizeayrıbir
mevkı’,birsalâhiyyetvererek,mes’ûdvebahtiyârolmanıziçinyapıyor.Ellerinizi,ayaklarınızı,kullanabildiğinizheruzvunuzu,arzûnuzabırakmayıpda,yüreğinizinatması,ciğerlerinizinşişmesi,kanlarınızındolaşmasıgibi,sizdenhabersizkullansaydı,herişinizde,zorla,reflekshareketleriile,çolakel,kuruayakileyuvar–74 –

lasaydı,herhareketinizbirtitreme,herkımıldamanızbirsiğirmeolsaydı,kendiliğinizeveemânetleremâlikolduğunuzuiddi’âedebilirmiidiniz?Sizi,cansızlar
gibi,sâdedışkuvvetlerte’sîriileveyâhayvanlargibi,yalnızdışveiçkuvvetlerile
aklsız,şu’ûrsuzhareketetdirseidiveevlerinizetaşıdığınızni’metlerden,yükhayvanıgibi,ağzınızabirlokmaverseydi,onualıpyiyebilecekmiidiniz?
Doğmadanevvelki,doğduğunuzzemânkihâlinizidüşünüyormusunuz?Üzerindeyatıpkalkdığınız,yiyipiçdiğiniz,gezipdolaşdığınız,gülüpoynadığınız,derdlerinizedevâ,korkulara,sıcağa,soğuğa,açlığa,susuzluğa,yırtıcıvezehrlihayvanlarınvedüşmanlarınhücûmlarınakarşıkoyacakvâsıtalarıbulduğunuzşuyerküresiyapılırken,taşları,topraklarıhilkatfırınlarınınateşlerindepişirilirken,suyu
vehavâsı,kudretkimyâhânesindeinbiklerdençekilirken,sizneredeidiniz,neiçindeidiniz,hiçdüşünüyormusunuz?Bugün,bizimdediğinizkaraların,denizlerden
süzülüpayrıldığı,dağların,derelerin,ovaların,tepelerindöşenildiğizemân,acabâneredeidiniz?Denizlerinacısuları,Hakkınkudretiilebuhârlaşdırılarak,gökdebulutlaryapılırken,obulutlardanyağanyağmurlar,[çakanşimşeklerinvegüneşdengelenkudret,enerjidalgalarınınhâzırladığıgıdâmaddelerini,]yanmış,kurumuştopraklarınzerrelerineişletip,omaddeler,[ziyâveharâretşu’âlarıte’sîri
ile]oynayıptitreşerekhayâtınhücreleriniyetişdirirken,neredeidinizvenasıldınız?
Bugünkendinizemaymuntohumuderler,inanırsınız.Allahyaratır,yaşatır,öldürür,herşeyiOyaparderlerinanmakistemezsiniz.
Eyinsan!Acabâsennesin?Babanındamarlarındaneydin?Bunak,örümcekkafalı,gericidiyehakâretetdiğinbabana,vaktiyledamarlarıiçindesıkıntıverirdin.
Ozemân,senioynatankimdivesenonu,niçinrâhatsızediyordun?O,isteseidi,
senibirçöplüğeatabilirdi,fekatatmadı.Seni,biremânetgibisakladı.Bolbolbesleneceğinbirgülşenserây-ıismetetevdi’etdivenicezemânhimâyeneuğraşdıise,
senniçinsıkıntılarındanbabanımes’ûltutaraktahkîrediyorsunda,ni’metlerindenonaveyaratanınabirşükrpayıayırmıyorsun?Sonrasen,emânetininiçinherkesinkirletdiğiçöplükleredöküyorsun?
Etrâfın,arzûveemellerineuyduğuzemân,herşeyi,aklınla,ilminle,fenninle,gücünle,kuvvetinleyaratarakyapdığına,bütünbaşarılarıîcâdetdiğineinanıyorsun.
Hakkınsanaverdiğivazîfeyiunutuyorveoyüksekme’mûrlukdanisti’fâediyorve
emânetesâhibçıkmağakalkıyorsun.Kendinimâlikvehâkimtanımakvetanıtdırmakistiyorsun.Ötetarafdan,etrâfın,arzûlarınauymaz,dışkuvvetlersenimağlûb
etmeğebaşlarsa,ozemânda,kendindehasretvehusrândan,aczveyeisdenbaşkabirşeygörmüyorsun.Hiçbirirâdeveihtiyârasâhibolmadığını,herşeyincebrelindeesîrolduğunuvevarlığının,otomatikvefekatzembereğikırıkbirmakinagibiolduğunuiddi’âediyorsun.Kaderibir(İlm-i mütekaddim) değil,bir(cebr-i mütehakkim) ma’nâsındaanlıyorsun.Bunusöylerken,ağzının,gramofongibiolmadığınıda,sezmezdeğilsin.
Sofrana,sevdiğinyemeklergelmediğizemânelinegeçirebileceğinkuruekmeğiyimekle,yimeyipaçlıkdanölmekarasındahürveserbestbulunduğunvekuru
lokmalar,ağzınazorlatıkılmadığıhâlde,elini,diliniuzatır,onlarıyirsin.Hemyirsin,hemdebirşeyyapmadığınahükmedersin.Düşünmezsinki,elinveağzın,yinearzûnlaoynamışvebuoynayışbirsıtma,birtitremeolmamışdır.Fekat,böyle
mecbûrolduğunzemânlarındabile,irâdenemâlikolduğunhâlde,seniâcizbırakan,hâricîkuvvetlerkarşısındakendinimecbûr,esîr,hâsılıbirhiçbilirsin.
Yâhû!İşinyolunda,muvaffakıyyetvemuzafferiyyetyanındaolunca(Hep),işlerinaksi,tersolduğuzemânındaise,kaderincebrialtındaoyuncakbir(Hiç)diyeiddi’âetdiğinosen,bunlardanhangisisin?Hepmisin,hiçmisin?
EyÂdemoğlu!Eynoksanlıkvetaşkınlıkiçindeyüzeninsan!Siz,nehepsiniz,
nedehiçsiniz!Herhâldeikisiarasıbirşeysiniz.Evetsiz,îcâdetmekden,herşeye
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hâkimvegâlibolmakdan,şübhesizuzaksınız.Fekat,inkârolunamayanbirhürriyyetveihtiyârınız,sizihâkimkılan,birarzûveseçimhakkınızvardır.Siz,eşiortağıbulunmıyanbirhâkimvemutlak,başlıbaşınabirmâlikolan,Hakteâlânınemrialtında,ayrıayrıvemüşterekvazîfeleralan,birerme’mûrsunuz!Onunkoyduğuahkâmvenizâmile,Onunta’yînetdiğimevkı’lerinizvehalkedipemânetolarakverdiğisalâhiyyetvevâsıtalarınıznisbetindevazîfeyaparsınız.ÂmirancakO,
hâkimyalnızO,mâlikyineOdur.Ondanbaşkaâmir,Onabenzerhâkim,Onaortakmâlikyokdur.Sizinokadarbenimseyerek,hevesleatıldığınızmaksadlar,gâyeler, girişdiğiniz mücâdeleler, sarf etdiğiniz gayretler, duyduğunuz iftihârlar,
kazandığınız başarılar, Onun için olmadıkça, hep yalan, hep boşdur. O hâlde
kalblerinizde,niçinyalanayerveriyorsunuzda,şirkleresapıyorsunuz?Niçin,eşsizhâkimolan,Hakteâlânınemrlerineuymuyor,Onuma’bûdtanımıyorsunuzda,
binlerce,hayâlolan,ma’bûdlararkasındakoşuyor,hepinizsıkıntılariçindeboğuluyorsunuz?Herneyekoşuyorsanız,sizisürükleyenbiremel,birihtiyâr,birîmân
değilmidir?NiçinoemeliHakdanbaşkasındaarıyorsunuz?Niçin,oîmânıHakkatahsîsetmiyor,oihtiyârıbuîmânaveîmânınnetîcesiolanamelleresarfetmiyorsunuz?
Hakteâlânınhâkimliğinitanıdığınız,emânetiveemniyyetibozmayarakçalışdığınızzemân,birbirinizinekadarsevecek,nekadarbağlıkardeşlerolacaksınız.
Sizinokardeşliğinizden,Allahınmerhameti,neleryaratacakdır.Kavuşduğunuz
herni’met,hepHakkaîmânınhâsıletdiğikardeşliğinnetîcesiveAllahüteâlânın
merhametiveihsânıdır.Gördüğünüzhermusîbetvefelâketde,hepkızgınlığın,nefretinvedüşmanlığınnetîcesidir.Bunlarise,hakkıtanımamanın,zulmvehaksızlıketmenincezâsıdır.Buda,hukûkukendinizkurmağakalkışmanın,Hakteâlâile
yarışedebilecekşerîkleretâbi’olmanın,hâsılı,hâlistevhîdile,yalnızHakteâlâyaîmânetmemeninnetîcesidir.
Hulâsa,insanlığıkaplayansıkıntılarınbirincisebebi,Hakkakarşışirkvemüşriklikdir.İlmvefen,ilerlediğihâlde,insanlığınufklarınısarmışolanfesâdkaranlığı,hepşirkin,îmânsızlığın,vahdetsizliğinvesevişmezliğinnetîcesidir.Beşeriyyetnekadaruğraşırsauğraşsın,sevipsevilmedikçe,ızdırâbvefelâketdenkurtulamaz.Hakkıtanımadıkça,Hakkısevmedikçe,Hakteâlâyıhâkimbilip,Onakulluketmedikçe,insanlar,birbiriilesevişemez.HakdanveHakyolundanbaşkaher
nedüşünülse,hepsiayrılıkveperîşanlıkyoludur.Görmezmisiniz,câmi’egidenlersevişir,meyhâneyegidenlerdöğüşür.
Hak teâlâdan başka her neye gönül verseniz, her neye tapınsanız, hepsinin
zıddı,mukâbilivardır.Bunlarınhepside,Hakkınkudretiveirâdesialtındadır.Şerîki,nazîri,misli,zıddı,mukâbiliolmayan,yegânehâkim,ancakHakteâlâdırve
ancakOnunmukâbilibâtıldır,yanlışdırvevarlığımümkinolmıyanbiryoklukdur.
Hakteâlâdanbaşka,herneyetâbi’olur,herneyetapınır,Onunyerine,herneyisevervehakîkîhâkimtanırsanız,bilinizki,onlardasizinleberâberyanacakdır.
[Yukarıdakimektûbuningilizcetercemesi,Abdülhakîmefendininingilizcehâltercemesiilebirlikde,(The Proof of Prophethood) kitâbınıniçinde,HakîkatKitâbevitarafındanneşredilmişdir.]
Merkez-i dâire-i iflâs ve bî nevâî
Ser şâr-ı sahbây-ı hodgâmî ve nâ âşinâî
esseyyid
Abdülhakîmefendi
Kâfirintopuçok,hîlesiçok,azâbıçokdur.
Mü’mininilmiçok,hayâsıçok,râhatıçokdur.
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37 — İKİNCİ CİLD, 31. ci MEKTÛB
Bu mektûb, hâce Şerefüddîn Hüseyne yazılmışdır. Nasîhat etmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiğikullarınaselâmolsun!Sevgilioğlum!
Fırsatganîmetdir.Ya’nî,zemânçokkıymetlidir.Bukıymetlizemânlarıfâidesizşeylereharcetmemelidir.Allahüteâlânınrâzıolduğu,beğendiğişeyleriyapmaklageçirmelidir.Beşvaktnemâzı,dünyâişlerinidüşünmiyerekvecemâ’atilekılmalıdır.(Ta’dîl-i erkân) ilekılmağadikkatetmelidir.Teheccüdnemâzınıkaçırmamalıdır.[Teheccüd,gecenâfilenemâzkılmakdemekdir.Farznemâzborcuolangeceleride,kazânemâzlarınıkılmalıdır.]Sehervaktleriistiğfâretmelidir.Gafletden,
nefseuymakdanlezzetalmamalıdır.Dünyânıngeçicilezzetlerinealdanmamalıdır.
Ölümühâtırlamalı,âhıretindehşetveşiddetinigözönünegetirmelidir.Kısacası,
yüzümüzüdünyâdanâhıreteçevirmelidir.Dünyâişleriilezarûretmikdârıuğraşmalı,başkazemânlarda,hepâhıretikazandıracakişleriyapmalıdır.Sözünözü,gönülAllahdangayrisinetutulmakdankurtulmalı,bedenvea’zâlarıda,ahkâm-ıislâmiyyeyeuymaklasüslemelidir.
İşbudur,bundanbaşkaherşeyhiçdir!
[(Ma’rifetnâme)deyazılıhadîs-işerîflerdebuyuruyorki,(Mes’ûd o kimsedir ki,
dünyâ onu terk etmezden önce, o dünyâyı terk etmişdir), (Arzûsu âhıret olup, âhıret için çalışana, Allahü teâlâ dünyâyı hizmetci yapar), (Yalnız dünyâ için çalışana, yalnız kaderinde olan kadar gelir. İşleri karışık, üzüntüsü çok olur), (Âhıretin
sonsuz olduğuna inanan kimsenin, bu dünyâya sarılması, çok şaşılacak şeydir),
(Dünyâ sizin için yaratıldı. Siz de âhıret için yaratıldınız! Âhıretde ise, Cennetden
ve Cehennem ateşinden başka yer yokdur), (Paraya, yiyeceğe tapınan kimse helâk olsun!), (Sizlerin fakîr olacağınızı düşünmiyor, bunun için üzülmiyorum. Sizden önce gelmiş olanlara olduğu gibi, dünyânın elinize bol bol geçerek, Allahü teâlâya âsî ve birbirinize düşman olmanızdan korkuyorum), (Mal ve şöhret hırsının
insana zararı, koyun sürüsüne giren iki aç kurdun zararından dahâ çokdur), (Dünyâyı terk eyle ki, Allahü teâlâ seni sevsin. İnsanların malına göz dikme ki, herkes
seni sevsin!), (Dünyâ, geçilecek bir köprü gibidir. Bu köprüyü ta’mîr etmekle uğraşmayın. Hemen geçip gidin!), (Dünyâya, burada kalacağınız kadar, âhırete de,
orada kalacağınız kadar çalışınız!)
Dünyâzıll-izâildir.Onagüvenennâdimdir.Oseninlekalsada,senonunlakalmazsın.Dünyâdançıkmadanönce,kalbindendünyâsevgisiniçıkar.Dünyâlezzetlerinealdanmıyan,Cennetni’metlerinekavuşur.İkiâlemdeazîzvemuhteremolur.
Dünyâ harâbdır. Şerbetleri serâbdır. Ni’metleri zehrli, safâları kederlidir. Bedenleriyıpratır.Emelleriartdırır.Kendinikovalıyandankaçar.Kaçanıkovalar.
Dünyâbala,içinedüşenlerdesineğebenzer.Ni’metlerigeçici,hâllerideğişicidir.
Dünyâyavebunadüşkünolanlarainanılmaz.Çünki,bunlardavefâvesafâbulunmaz.Fânîolanınsevgisinikalbindençıkarki,bâkîolanıalasın.Kendinibilenkişininbudünyâyadüşkünolmasınaşaşılır.Şakîlerdünyâyasarılır.Sa’îdlerbâkîolanasarılır.Bedeninledünyâdaol,kalbinleâhıretibul!Nefsinarzûlarınıterkeden
pâkolur,âfetlerdenselâmetbulur.Allahüteâlânınrâzıolmadığınıterkedene,Allahüteâlâondaniyisiniihsâneder.Dünyâyıanlıyan,onunsıkıntılarındanüzülmez.
Dünyâyıanlıyan,ondansakınır.Ondansakınan,nefsinitanır.Nefsinitanıyan,Rabbinibulur.Mevlâsınahizmetedene,dünyâhizmetçiolur.Dünyâinsanıngölgesinebenzer.Kovalarsankaçar.Kaçarsan,senikovalar.Dünyâ,âşıklarınamihnetyeridir.Lezzetlerinealdanmıyanlara,ni’metyeridir.İbâdetedenlerekazançyeridir.
İbretalanlarahikmetyeridir.Onutanıyanlaraselâmetyeridir.Anarahminenisbetle,Cennetgibidir.Âhıretenisbetleçöplükgibidir.Yediyüzseksenaltıncı[786]
sahîfeyebakınız!
–77 –

Ölümdenönceolanherşeyedünyâdenir.Bunlardan,ölümdensonrafâidesiolanlar,dünyâdansayılmaz.Âhıretdensayılırlar.Çünkidünyâ,âhıretiçintarladır.Âhıreteyaramıyandünyâlıklar,zararlıdır.Harâmlar,günâhlarvemubâhlarınfazlası
böyledir.Dünyâdaolanlarahkâm-ıislâmiyyeyeuygunkullanılırsa,âhıretefâideli
olurlar.Hemdünyâlezzetine,hemdeâhıretni’metlerinekavuşulur.Maliyidedeğildir,kötüdedeğildir.İyilik,kötülük,onukullanandadır.Ohâlde,mel’ûnolan,
kötüolandünyâ,Allahüteâlânınrâzıolmadığı,âhıretiyıkıcıyerlerdekullanılan
şeylerdemekdir.KendiniveRabbiniunutup,lezzetlerine,şehvetlerinedüşkünolanlar,yoldahayvanınınsüsüile,palanıile,otuileuğraşıp,arkadaşlarındangerikalanyolcuyabenzer.Çöldeyalnızkalıp,helâkolur.İnsanda,neiçinyaratılmışolduğunuunutup,dünyâzînetlerinealdanır,âhırethâzırlığıyapmazsa,ebedîfelâketesürüklenir.Dünyâsevgisiâhıretehâzırlanmağamâni’olur.Çünki,kalbonudüşünmekle,Allahıunutur.Beden,onueldeetmeğeuğraşarakibâdetyapamazolur.
Dünyâileâhıret,doğuilebatıgibidirki,birineyaklaşan,ötekindenuzakolur.Bir
kimse,ibâdetiniyapmazvegeçiminde,kazancındaAllahüteâlânınemrleriniveyasaklarınıgözetmezse,dünyâyadüşkünolmuşolur.Allahüteâlâherkesinkalbini
bundansoğutur.Bunukimsesevmez.(Ma’rifetnâme)ninyazısıtemâmoldu.
Dünyâ,arabîbirkelimedir.Fenilminde(Enyakınşey)demekdir.Erdküresi,güneşden,aydan,yıldızlardandahâyakınolduğuiçin,Erdküresinedünyâdenir.Kıyâmetdenöncekizemân,kıyâmetdensonrakizemândandahâyakınolduğuiçin,birincisine(Dünyâhayâtı),ikincisine(Âhırethayâtı)denir.Dünyâkelimesinindinbilgisindekima’nâsı,(Enzararlı,fenâşey)demekdir.Küfresebebolanşeyler,harâmlar,
mekrûhlar, dünyâ demekdir. Mubâhlar, islâmiyyete uymağa mâni’ olunca, dünyâ
olurlar.Muhabbet,sevmek,hepberâberolmağıistemek,berâberolmakdanzevk,lezzetduymakdemekdir.İnsansevdiğinihiçunutmaz.Muhabbetinyerikalbdir.Kalb,
yürekdediğimizetparçasındabulunanbirkuvvetdir.Bukuvvetegönüldiyoruz.Birşeyiöğrenmek,aklileolur.Akl,dimâg,beyndediğimizetparçasındabulunur.Küfrü,harâmları,mekrûhlarısevmek,beğenmekküfrolur.Farzları,sünnetleri,beğenmemekdeküfrolur,dünyâolur.Müslimânolmakiçin,dünyâyaya’nîharâmlarakıymet
vermemeklâzımdır.Dünyâyıhâtırlamağıdakalbindençıkarana(Sâlih) müslimândenir.Halâlolsun,mubâholsun,mâ-sivâyı,ya’nîAllahüteâlâdanbaşkaherşeyihâtırlamağı kalbinden çıkarmağa (Fenâ-fillah) denir. Buna kavuşan müslimâna (Velî)
denir,(Evliyâ) denir.İnsanlarımüslimânvesâlihyapmakiçinuğraşanvelîye(Mürşid) denir.Evliyâ,herşeyiöğrenir,bilir.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuymakda,dünyâişlerindeaklınıkullanır.Hesâbınıyapmakda,san’atında,ticâretindehiçhatâyapmaz.Fekat,aklındakidüşünceler,kalbinesirâyetetmez,bulaşmaz.Dünyâyıseven,hâtırlayan
kalb,hastadır.Kalbintemizolması,dünyâdediğimizşeylerisevmekden,hâtırlamakdankurtulmasıdemekdir.Kalbhastalığınınilâcı,ahkâm-ıislâmiyyeyeuymakveAllahüteâlâyıçokzikretmek,ya’nîisminivesıfatlarınıhâtırlamak,kalbeyerleşdirmekdir. (Mektûbât Tercemesi) 236.cı sahîfeye bakınız! Mürşid-i kâmilin sohbeti veyâ
kitâblarınıokumak,butedâvîyikolaylaşdırır.Busohbete,bukitâblarakavuşmak,dünyâveâhıretse’âdetlerinekavuşmağasebebdir.Butedâvîyefâidesiolmayansohbetin
vekitâbların,taklîd,sahtevezararlıolduğu,felâketesebebolacağıanlaşılır.
İmâm-ıRabbânîhazretleri(Mektûbât) kitâbının1.cicild,275.cimektûbundabuyuruyorki:Sizinbuni’metekavuşmanız,islâmiyyetbilgileriniöğretmeklevefıkh
hükmlerini yaymakla olmuşdur. Oralara cehâlet yerleşmişdi ve bid’atler yayılmışdı.Allahüteâlâ,sevdiklerininsevgisinisizeihsânetdi.İslâmiyyetiyaymağasizivesîleeyledi.Öyleise,dinbilgileriniöğretmeğevefıkhahkâmınıyaymağaelinizdengeldiğikadarçalışınız.Buikisibütünse’âdetlerinbaşı,yükselmeninvâsıtasıvekurtuluşunsebebidir.Çokuğraşınız!Dinadamıolarakortayaçıkınız!Oradakilereemr-ima’rûfvenehy-imünkeryaparak,doğruyolugösteriniz!Müzzemmilsûresininondokuzuncuâyetindemeâlen,(Rabbinin rızâsına kavuşmak istiyen
için, bu elbette bir nasîhatdir) buyuruldu.]
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38 — İKİNCİ CİLD, 89. cu MEKTÛB
Bu mektûb, seyyid Mîr Muhibbullaha yazılmışdır. Dünyâda âhırete yarar iş görmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun!Allahüteâlâbizivesizi,dedelerinizindoğruyolundabulundursun!İnsanlarınenüstünü,sevgiliPeygamberinin“aleyhissalâtüvesselâm” sadakası olarak, düâmızı kabûl eylesin! Burada bulunan fakîrlerin hâli
veişleriçokiyidir.AllahüteâlâyadâimâhamdveminnetederizveOnunPeygamberinesonsuzsalâtveselâmederiz.SelâmetdeveâfiyetdeolmanızvedoğruyoldabulunmanızveilerlemeniziçinAllahüteâlâyadüâederim.Kıymetlivemerhametliefendim!Kazançzemânıgeçipgidiyor.Hergeçenan,ömrümüzüazaltmakda,ecelzemânınıyaklaşdırmakdadır.Bugünaklımızıbaşımızatoplamazsak,yarınâhetmekdenvepişmânlıkdanbaşkaelimizebirşeygeçmez.Bubirkaçgünlük
sağlıkzemânında,parlakdîneuygunyaşamağaçalışmalıyız!Ancakböylecekurtulmamızumulur.Dünyâhayâtı,işyapacakzemândır.Keyfyapacak,eğlenecekzemânileridegelmekdedir.Orada,dünyâdayapılanişlerinkarşılığıelegeçecekdir.
İşzemânınıeğlenceilegeçirmek,çiftçinintohumekmemesivemahsûlalmaması
gibidir.Dahâuzatarakbaşınızıağrıtmakdançekiniyorum.

39 — İKİNCİ CİLD, 58. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Muhammed Takıyye cevâb olarak yazılmış olup, âlem-i misâl hakkında bilgi vermekde ve tenâsüh olmadığını bildirmekde ve insan rûhlarının nakl
edilmediğini ve kümûn ve bürûz ne demek olduğunu bildirmekdedir:
Bütünâlemlerinrabbi,sâhibiolan,AllahüteâlâyahamdolsunvePeygamberlerininenyükseği,MuhammedaleyhisselâmavetertemizakrabâsınınveEshâbınınhepsineselâmlarolsun!Güzelahlâkınızınveulvîfıtratınızıneseriolankıymetli
mektûbunuzuokumaklaşereflendik.Allahüteâlâ,sizibütünaybvekusûrlardan
muhâfazabuyursun!Soruyorsunuzki,şeyhMuhyiddîn-iArabî“kuddisesirruh”,
(Fütûhât-ı mekkiyye) kitâbında, bir hadîs-i şerîf bildiriyor. Bu hadîs-i şerîfde,
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Allahü teâlâ, yüzbin Âdem yaratmışdır) buyurmakdadır.Muhyiddîn-iArabî“rahmetullahialeyh”sonraâlem-imisâldengördüğübirkaçşeyiyazıyorvediyorki,(Kâ’be-imu’azzamayıtavâfederken,yanımdabirkaçkişivardı.Bunlarıhiçtanımıyordum.Tavâfyaparken,arabî
ikibeytokudular.Birbeytinma’nâsışöyleidi:
Yıllarca,bizdesizingibi,
Hepimiz,tavâfetdikbuevi.
Bubeytiduyunca,bukimselerinâlem-imisâldenolmasıhâtırımageldi.Böyle
düşünürken, içlerinden biri, bana bakarak, ben, senin dedelerinden birisiyim,
dedi.Senölelikaçseneoldu?dedim.Kırkbinsenedençokdedi.Busözüneşaşdım
vetârîhciler,insanlarınilkbabasıolanÂdemden“aleyhisselâm”,bugünekadar,
yedibinsenegeçmediğinisöylüyordedim.Sen,hangiÂdemidiyorsun?Ben,yedibinsenedençoköncekizemânlardayaşıyanÂdeminevlâdındanım,dedi.Bunu
işitince,yukarıdakihadîs-işerîfihâtırladım).
[Tenbîh: Erdküresininömrünü,ya’nîyaratıldığıgündenkıyâmetekadarolan
zemânı, eski müneccimler, ya’nî astronomlar, seyyâre yıldızların adedince bin
sene,ya’nîyedibinsenedemişlerdir.Zîrâonlar,gezegenadediniyedibiliyordu.
Târîhlerinçoğundayazılıbulunanveba’zıdinkitâblarınadageçmişolanyedibin
sene,buradangelmekdedir.Ba’zılarıda,burcadedince,onikibinsene,birkısmı
da,meridyenderecesiadedince,üçyüzaltmış[360]binsenedediki,buüçadedde,
zanvefaraziyyehâlindedir.İdrîs“aleyhisselâm”buyurmuşki,(Bizler,Peygamberolduğumuzhâlde,dünyânınömrünübilemedik).
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Endülüsâlimlerininbüyüklerinden,EbûAbdüllah-iKurtubînin(Tezkire)sindenAbdülvehhâb-ıŞa’rânînin“kuddisesirruhümâ”hülâsaetdiği(Muhtasar) ismindekikitâbında(360binx360bin)ya’nîyüzyirmidokuzmilyar,altıyüzmilyon
seneolduğuyazılıdır.Bugünfenadamları,(Radyoaktifliksâati)denilenusûlile,
ya’nîPechblendfilizindeşimdimevcûdolankurşunveuranma’denlerininmikdârlarınisbetibulunup,bukadarkurşunun,şimdikiuranile,bukurşunatebeddületmişbulunanuranmikdârlarındanteşekkülüiçinlâzımolanzemânı,UranI’inbozulmasâbitesinegörehesâbederek,Erdkabuğununyaşınıya’nîdünyânınömrünü,dörtmilyarbeşyüzmilyonseneolarakbulmakdadırlar.]
Kıymetliyavrum!Bumes’eleüzerinde,Allahüteâlânınbufakîreihsânetdiği
bilgi şöyledir: İlk insan ve ilk Peygamber olan Âdemden “aleyhisselâm” önce
yaşayanÂdemler,hepâlem-imisâldeidi.Âlem-işehâdetdedeğildi.Âlem-işehâdetde,ya’nîgördüğümüzmaddeâlemindebulunan,yalnızbildiğimizbirÂdemvardı ki, Peygamber idi. Melekler kendisine karşı secde etmişlerdi. Allahü teâlâ,
balçıkçamurundaninsanşeklindebirheykelyapıp,bunuetevekemiğeçevirmişdi.
[Bugünbiliyoruzki,Allahüteâlâ,toprakmaddelerini,azotlu,fosforlutuzları,
bitkifabrikasında,proteinlere(yumurtaakımaddelerine)döndürmekde,bunebâtîproteinleride,hayvanvücûdünde,etevekemiğevea’zâşeklineçevirmekdedir.Bugünfenbunuanlayabildiğigibi,katalizörisminiverdiğimizmaddeleryardımıile,binlercesenesürecekolankimyâreaksiyonlarını,birsâniyede,pekçabuk,
yapabiliyoruz.İnsanlarbinlercesenelikbirişibirândayapıyorda,Allahüteâlânın,toprakmaddelerini,birkaçsenede,et,kemikmaddelerineçevirdiğini,bugün
bildiğimizegöre,birândaçevireceğifenyoluilekolaycaanlaşılmakdadır.Allahü
teâlâtoprakmaddelerini,birândaorganikhâleçevirip,rûhububedenebağlıyarak,ilkÂdemiyaratdığıgibi,kıyâmetdede,elemanları,birânda,birarayatoplayıp,insanvücûdünüyapacakvezâtenmevcûdolanöncekirûhları,buvücûdlara
verecekdir.İnsanınölmesi,rûhunbedendenayrılmasıdemekdir.Rûhölmez.Kıyâmetde,herşeyleberâber,rûhlardayokediliptekrâryaratılacakdır.Bugün,fizik,kimyâ,fizyolojiveastronomigibiilmlerdeAllahüteâlânınkudretiniiyianlıyan,zekîkimseler,Âdemaleyhisselâmınvekıyâmetdebütüninsanvehayvanlarıntoprakdançıkarılacaklarını,birfenolayıolarak,kolaycaanlıyabilir.Birasr
evvel,müslimânlar,buna,anlamadaninanıyordu.Bugünise,basîtbirfennîolay
şeklindegörüyorvepekbedîhîolarak,inanıyoruz.
AllahüteâlâCennetiveCehennemiyaratmış,herikisinide,cinveinsaniledolduracağınıhabervermişdir.Bununiçin,ilkinsanolanÂdemden“aleyhisselâm”
beri,herzemân,yeryüzündeîmânlılarvedinsizlerbulunmuşvebirbirleriileatışmışdır.Dinsizler,Allahdanbaşkaşeyleretapınmış,îmânlılarise,Allahüteâlânın
gönderdiğiPeygamberlerevekitâblaratâbi’olmuşdur.İlkinsanlar,ba’zıtârîhcilerinzanetdiğigibiveislâmdînineinanmıyanlarınuydurduğu,filmlerdegörüldüğügibi,ilmsiz,fensiz,görgüsüz,çıplak,vahşîkimselerdeğildi.Evetbugün,Asya,
AfrikaçöllerindeveAmerikaormanlarındatunçdevrindekilerebenziyenvahşîleryaşadığıgibi,ilkinsanlardadabilgisiz,basîtyaşıyanlarvardı.Fekat,bundandolayı,nebugünkü,nedeilkinsanlarınhepsiiçin,vahşîdirdenilemez.Âdem“aleyhisselâm”veonaîmânedenlerşehrlerdeyaşardı.Okumak,yazmakbilirdi.Demircilik,iplikyapmak,kumaşdokumak,çiftçilik,ekmekyapmakgibisan’atlarıvardı.Âdem“aleyhisselâm”ınboyuveömrükesinolarakbildirilmedi.Birrivâyetde,
binseneyaşayıp,beşyüzyaşındaikenPeygamberoldu.Allahüteâlâ,kendisineon
kitâbgönderdi.Cebrâîl“aleyhisselâm”,onikikerregelmişdi.Bukitâblarda,îmân
edilecekşeyler,çeşidlidillerdelügatlar,hergünbirvaktnemâzkılmak,[BununsabâhnemâzıolduğuİbniÂbidîndeyazılıdır.],guslabdestialmak,oructutmak,leş,
kan,domuzyimemek,birçoksan’atlar,tıb,ilâclar,hesâb,hendese[ya’nîgeomet–80 –

ri]gibişeylerbildirilmişdi.Altınüzerineparadahîbasmış,ma’denocaklarıişletilipâletleryapılmışdı.Nûhaleyhisselâmıngemisinin,ateşyanarak,kazanıkaynayarakhareketetdiğini,Kur’ân-ıkerîmaçıkçabildiriyor.Ba’zıtârîhciler,hiçbir
vesîka ve incelemeğe dayanmadan, yalnız dinleri inkâr etmek, Peygamberleri
küçültmekmaksadıile,ilkinsanlarvahşîidi,birşeybilmezdidiyerek,Âdem,Şis[Şît]
veİdrîs“aleyhimüsselâm”gibiPeygamberlerinbirermasal,birerhurâfeolduğunugöstermek,böylecemüslimânevlâdlarınıdinsiz,îmânsızyetişdirmekistiyorlar.
Hiçbirdîneinanmıyanlardanbirkısmıda,fenadamıgörünerekbozukdüşüncelerini, fen perdesi altında, etrâfa saçıyor. Meselâ (Bütün canlıların yapı taşı
olanhücre,milyonlarcaseneevvel,denizlerde,tesâdüfenkendikendinemeydânagelip,zemânlaküçükdeniznebâtlarıvehayvanlarıvesonrakaradakilermeydânagelmiş,ensoninsanhâlinedönmüşdür)gibişeylersöylüyorlar.Böylece,Âdem
aleyhisselâmıntoprakdanyaratılmadığını,Kur’ân-ıkerîminvemukaddeskitâbların,hâşâ,hikâyeolduklarını,ilkcanlımaddeyivücûdegetirenbüyükbirkudretinvarlığınainanmanınfenneuymıyacağınıanlatıyorlar.Böylekâfirlere(Dehrî)
denir.Bunlardanmüslimângörünenlere(Zındık) ve(Fen yobazı) denir.
Bufenyobazlarınekadarzevallıdır.Evet,fizyolojistHaldane,(Bundanmilyonlarcaseneevvel,sıcakdenizlerde,güneşdengelenültravioleşuâ’larte’sîriile,inorganikgazlardan,uzvîbileşiklermeydânagelmişveekviproduktifhâssasıolanilk
molekülün, ya’nî aldığı gıdâ maddelerini, kendi gibi canlı şekle çeviren hücre
molekülünün de, bu arada, bir tesâdüf eseri teşekkül etmiş) olmak ihtimâlini
söylemişdir.Fekat,bubirhipotez[faraziyye]olup,birtecribevehattâbirteori[nazariyye]biledeğildir.Ekviproduktifözelliğiolanbirmolekülünnasılmeydânageldiğinigösterenbirbilgi,hattâbirnazariyyebugünmevcûddeğildir.Fenbilgileri,müşâhedevetedkîkilmleridir.Fenolayları,öncehisuzvlarıileveyâbunlarıtakviyeedenâletlerlegözlenirveolayınsebebleritahmînolunur.Sonra,buolay,tecribevetekrâredilerek,busebeblerinte’sîrleri,rolleritesbîtedilir.Birhâdisenin
sebebiveoluştarzıbiliniyorsa,bunainanırız.Fekattecribeedildiğihâlde,sebeblerianlaşılamıyanhâdiselerdevardır.Bunlarasebebolarak,birçokfikrlerilerisürülür.Bufikrlermutlakdeğildir.Birhâdiseyi,muhtelifadamlarınbaşkabaşkatefsîretdiklerideolur.
Aynısebeblerleîzâhedilençeşidlihâdiselerinhepsinibirdenîzâhedebilecek
umûmîbirfikre,faraziyye[hipotez]diyoruz.Birveyâbirkaçhipotezile,birçokhâdiseleriîzâhetmekvebunlardanyenihâdiselerevarmakvebuhâdiseleritecribe
iletahkîkederek,hipotezlerindoğrugörülenlerinenazariyye[teori]denir.Birteori,azhipotezedayanırvenekadarçokhâdiseîzâhederse,oderecemükemmeldir.Haldaneninsözü,nihâyetbirhipotezdir,teoriolmakdanda,çokuzakdır.İnsanlar,bugünküderecedekalmayıp,ilkcanlılarınnesûretleyaratıldığıhakkında
doğrubilgiedinilirse,İslâmiyyetezararlıdeğil,fâideliolur.Çünki,canlıvecansız,
herşeyyokidi.Hepsi,sonradanyaratıldı.Birâyet-ikerîmeninmeâl-işerîfi,(Herşeyi nasıl yaratdığımı arayın, işlerimdeki intizâmı, incelikleri görün! Böylece varlığıma, kudretimin, bilgimin sonsuzluğuna inanın!)dir.Evet,dindüşmanları,ilkcanlı,kendikendinemeydânagelmişdediklerigibi,güneşsisteminin,yıldızların,çeşidlifizik,kimyâvebiolojihâdiselerininde,hepkendiliklerindenolduğunusöylüyor.Ehl-isünnetâlimleri,binlerlekitâblarında,bunlara,gereklicevâblarıverip,
hepsinisusdurmuşdur.Aldandıklarınıvesîkalarlaisbâtetmişlerdir.Dînimiz,Âdem
aleyhisselâmınbalçıkdanyaratıldığınıbildiriyor.Diğerhayvanlarınvenebâtların
ne sûretle yaratıldığını bildirmiyor ki, Haldane faraziyyesinin, dîne zararı dokunsun.İsterosöylesin,isterseDarwinveyâİbniSînâsöylesin,herşeyihareket
etdiren,yapan,yaratanAllahüteâlâdır.Bütünenerjişeklleri,hepOnunkudretinintezâhürüdür.Îmânıgideren;herhangibirhâdiseninkendikendineolduğuna
inanmakvehayvanların,tekhücrelilerden,yüksekyapılılaradoğru,birbirlerine
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venihâyetinsanadöndüğünüsöylemekdirki,fenbunugöstermiyorvefenadamlarıböylesöylemiyor.
İmâm-ı Gazâlînin “rahmetullahi aleyh” (Tehâfüt-ül-felâsife) kitâbından bir
parçasıarabîdentürkçeyetercemeedilerek(Ma’rifetnâme)ninkırkbeşincisahîfesineyazılmışdır.(Ma’rifetnâme)dediyorki:(Fenadamlarınınsözleriüçkısmdır: Birinci kısmdaki sözleri, fennin, tecribenin meydâna çıkardığı hakîkatleri
bildiriyor.Busözleri,islâmiyyeteuyuyorisede,yanlışkelimelerkullanıyorlar.Meselâbirşeykendiliğindenhareketedemez.Hercismihareketegetirenbirkuvvet
vardır.Bukuvvetler,tabî’atkuvvetleridir.Herşeyitabî’atkuvvetleriyapıyordiyorlar.İslâmiyyetdehiçbirşey,kendiliğindenhareketedemez.Hercismihareketegetirenbirkuvvetvardır.Bukuvvetler,Allahüteâlânınkudretidir.HerşeyiAllahüteâlâyapıyor,diyor.Görülüyorki,islâmiyyetvefen,aynışeyisöylemekde
olup,aradayalnız,ismfarkıvardır.Böylesözlerinei’tirâzetmeyiz.Yalnız,ismdeğişdiripkabûlederiz.İkincikısmdakisözleri,islâmiyyetinhabervermeyip,arayıp
bulunuz!dediğişeylerdir.Busözlerineinanıpinanmamak,îmânıngitmesinesebebolmaz.Meselâ,aytutulması,ErdküremizinGüneşileAyarasınagirmesinden
oluyor,diyorvezemânınıöncedenhesâbediyorlar.ÇünkiAy,Güneşkarşısında
olduğuvakt,parlakgörünür.Ay,Erdküresiningölgesinegirince,Güneşdenziyâ
alamayıpkararırvegörünmez,diyorlar.Güneştutulmasıda,AyınErdileGüneş
arasınagirerek,ErdüzerindeGüneşingörünmesinemâni’olmasısebebiiledir.Ay
tutulması,arabîaylarınortasında,Güneştutulmasıise,ayınilkveyâsongünüolur,
diyorlar.[Güneş,ErdveAy,karpuzgibi,küreşeklindeoluphepsi,birincisemâdahareketetmekdedir.Eskifizikciler,yediseyyâreyıldızdanherbirinin,birersemâdabulunduğunusöylerdi.Hâlbuki,yıldızlarınhepsininyerkürenindeiçinde
bulunduğubirincisemâdabulundukları,Tebârekesûresinde,bildirilmekdedir.]Fen
adamlarının,ikincikısmdanolan,böylesözlerinedei’tirâzetmeyiz.Müslimânların,böylesözlereinanmamasılâzımdırdiyerek,i’tirâzedenbirkimse,dînezarar
vermeğeveislâmiyyetiyıkmağauğraşmışolur.Çünki,hesâbvefizik,kimyâkanûnlarıvetecribeler,busözlerindoğruluğunugösterirken,bunlarislâmiyyeteuygun
değildirdenirse,fenadamlarıbusözlerindeşübheetmeyip,bunlarauymayanislâmiyyetindoğruolduğundaşübheeder.Görülüyorki,islâmiyyeteyersizveyolsuzyardımetmekistiyencâhillerinzararı,yoluilehücûmedenlerinzararlarından
dahâbüyükdür.[MedîneliMuhammedOsmânefendide,1341[m.1923]deİstanbuldabasılmış(Basîret-üs-sâlikîn) kitâbında,Erdindöndüğünüredetmekde,sahîhhadîsleremevdû’diyerekde,gençleriyanıltmakdadır.Hâlbukiislâmâlimleri,
dünyânınyuvarlakolduğunu,döndüğünü,birçokkitâblarında,meselâEbûBekr
Râzî (Küriyet-ül-Erd) kitâbında ve (Şerh-ı Mevâkıf)de isbât etmişlerdir. Fıkh
âlimleribununüzerinemes’elelerkurmuşlardır.Bekarasûresinin22.ciâyetinde
meâlen,(Rabbiniz Erdı sizin için, yatak gibi döşedi) buyuruldu.(Tefsîr-i Azîzî)de,
(Üzerindeoturmanız,uyuyabilmeniziçin,yeryüzünüsâkin,hareketsizyapdı)diyor.Nahlsûresininonbeşinciâyetindemeâlen,(Erdın sizi sarsmaması için, üzerinde dağlar döşedim) buyuruldu.(Sâvî tefsîri), burada(Erdınhareketetmemesi,sizeızdırâbyapmamasıiçindağlarıyaratdı)ve(Beydâvî)de,(Dağlaryaratılmadanevvel,Erd,yüzüdüzküreidi.Dönerkenyâhudbaşkasebebilehareketederidi.Dağlaryaratılınca,hareketine,ızdırâbına,sarsılmasınamâni’oldular)diyor.Mü’minsûresinin64.cüâyetindemeâlen,(Allah, Erdı size karâr yapdı) buyuruldu.(Şeyhzâde), (AbdüllahibniAbbâs,karârmenzil,konacakyerdemekdirdedi)diyor.Görülüyorki,âyet-ikerîmelervetefsîrler,Erdyüzününbirbeşik,yatakgibi,sarsıntısız,
râhatolduğunubildiriyor.Erdınsarsıntısız,hareketsizolmasından,bununmihverietrâfındadönmediğinivegüneşetrâfındahareketetmediğinianlamakdoğrudeğildir.Erdınbuikihareketibugünkat’îolarakbilinmekde,nemâzvaktlerihesâb
edilmekdedir.Üçüncükısmda,54.cümaddeyebakınız!]İmâm-ıGazâlî,sözünedevâmederek,buyuruyorki:Kat’îvedoğruoldukları,hesâbvetecribeileanlaşılan
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hâdiselerkarşısında,âyet-ikerîmevehadîs-işerîfleri(Te’vîl etmek), ya’nîma’nâlarınıçevirip,bunlarauydurmaklâzımdır.Böylete’vîllerçokyapılmışdır.[Şunu
dasöyliyelimki,âyet-ikerîmevehadîs-işerîflerema’nâvermek,bizimgibi,câhillerinişideğildir.Dinâlimiolmak,ya’nîdindesözsâhibiolmakiçin,ictihâdderecesineyükselmeklâzımdır.Şimdidünyâdaböylebirâlimyokdur.Şimdi,âlimolmıyanlar,çeşidlimaksadlarla,dinkitâblarıyazıyorveâyet-ikerîmevehadîs-işerîflere,çalakalem,ma’nâlarverip,Allahüteâlâböylesöylüyor,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”böyleemrediyor,diyorlar.İslâmiyyetioyunhâlinesokuyorlar.Böyledinkitâblarınıalmamalı,okumamalıdır.Dinâlimlerininsözlerinideğişdirmedenyazankitâbbulupokumaklâzımdır.Fekat,neyazıkki,böyledin
kitâbı,bugünhemenyokgibidir.Dinbüyüklerininisminikoyarak,onlardantercemediyereksatılankitâblarınçoğundada,ilâveler,değişdirmelerveyâçıkarmalaryapılarak,kitâblarınzararlıbirşeklesokulduğuacıacıgörülüyor.Asrlardan
bericâhillerinbuşekldekitâblaryazmışolduğunu,heleâyet-ikerîmevehadîs-i
şerîflere, kendi zemânlarındaki, fen bilgilerinden yanlış olanlarına uydurarak,
yanlışvegülünçma’nâlarvermişoldukları,mevcûdvehattâmeşhûrba’zıkitâblardaeseflegörülmekdedir.]İslâmdînineinanmıyanlarıençoksevindirenşey,fen
ileisbâtedilen,meydândaolanhakîkatleri,müslimânlarınredetmesi,bunlarkâfirlikdir,demesidir.Çünki,busûretlegençlerialdatmalarıçokkolayolur.Fen
adamları,maddenin,hücrenin,canlınınvecansızınyokiken,sonradanvarolduğunusöyledikdensonra,isterdenizdetesâdüfenolsun,isterbaşkadürlümeydânagelsin,islâmiyyetezararvermez.Çünki,herşeyiyapanAllahüteâlâdır.
Üçüncükısmdanolansözleri,islâmiyyetdeaçıkçabildirilmişolanlarauymıyan
sözlerdir.Bunlarınhepsifaraziyye,ya’nîzanileveyâfenperdesialtında,koyubir
te’assubvefenyobazlığıilesöyledikleridir.Herşeyinyokdanyaratılmışolduğu,
Âdemaleyhisselâmınçamurdanyapılanbedeninin,etvekemiğedönüpcanlanması,Allahüteâlânınvarolduğuvesıfatlarıvekıyâmetdeolacakşeyler,tekrârdirilmek,îmânınesâslarındandır.Bunlarauymıyan,bunlaraolanîmânıbozacaksözlereinanılmaz.Fenadamı,bunlarauymıyansözsöylemez.Çünkibunlar,fenneuymıyanşeylerdeğildir.Herkesibunlarainandırmakveaksinisöyliyenleriredetmek
lâzımdır).
ÂdemaleyhisselâmınevlâdıçoğalarakArabistân,Mısr,AnadoluveHindistânayayılmışdı.Nûh“aleyhisselâm”zemânındatûfanda,hepsiboğularak,yalnızgemidekilerkurtuldu.İnsanlarbunlardantüredi.Zemânlaçoğalarak,Asya,Afrika,
Avrupa,AmerikaveOkyanusyaya,ya’nîbütünyeryüzüneyayıldı.Buyayılma,hem
karadan,hembüyükgemilerle,denizdenolmuşdu.OzemânlardaAsyadanAmerikayaveOkyanusadalarına,belkikarayollarıvardı.
Fen ilerledikce, müslimânların, görmeden, akl ermeden, inandıkları birçok
şeyler,birerikişer,fenyoluileanlaşılmakdadır.Meselâ,bugünAvrupaveAmerikada,mekteblerde,şöyleokutuluyor:(Eskijeolojikdevrlerde,güneykıt’alarıarasındakarayollarınınbulunduğukabûledilmişdir.MeşhûrMeteorolojiâlimiAlfredWegener,Kontinentverschiebung[karalarınkayması]nazariyyesinikurmuş
vebeş[bugüniçinaltı]kıt’anınevvelcebirbirinebağlıolup,sonrayavaşyavaşayrıldıklarınısöylemişdir.Başkabirprofesör,kıt’alararasındaköprügibikaraparçalarıolduğunu,Zoocoğrafiktecribeleredayanarak,iddi’âetmişdir.Wegeneregöre,PaleozoikumveMezozoikumdevrlerinde,kıt’alarbirbirlerineyapışıkidi.Paleozoikumsonunakadar,hayvanlar,CenûbîAmerikaileAfrika,Asya[doğruca
Hindistândan]veAvustralyaarasındakarayolculuğuyapmışlar,Eosendeni’tibârenAfrikadayaşayanhayvanlar,karadan,CenûbîAmerikayageçmişlerdir)teorileriöğretilmekdedir.
Görülüyorki,Âdemaleyhisselâmıntoprakdanyaratıldığıveinsanların,yeryüzüne,Sûriye,IrâkveortaAsyadanyayıldıkları,fenbilgileriilede,anlaşılmakda–83 –

dır.Hâdiselerideğilde,propagandalarıyazanvehakîkatleredeğilde,siyâsîmenfe’atlerekoşanba’zıtârîhciler,islâmiyyeteveislâmbüyüklerine,körükörünehakâretetmekdehâlâinâdederken,fenadamları,fenbilgileri,islâmınbüyüklüğünü,doğruluğunu,güngeçdikcedahâyakındangörmekdeveanlamakdadır].
Allahüteâlâ,Âdemaleyhisselâmdaherşeyinbirnümûnesini,misâliniyaratmışdır.Ondabirçoksıfatlar,latîfeler,kuvvetlervardır.Allahüteâlâ,Onuyaratmadan
çokönce,Onunbirlatîfesini,birsıfatını,uzunzemâniçinâlem-imisâldeOnunşeklindeyaratmış,Onunisminivermiş,Onunbütünişlerinivekıyâmetekadarolacak
evlâdlarını,ismleriilebirlikde,âlem-imisâldemeydânaçıkarmışdır.Hepsizemânlarındayaşamışdır.HattâCennetlikveyâCehennemlikolmuşlar,kıyâmetlerikopmuş,hesâblarıgörülmüş,CenneteveCehennemegitmişlerdir.Allahüteâlânındilediğiçokuzunzemânsonra,Âdemaleyhisselâmınsıfatlarındanvelatîfelerinden
başkabirisi,yineâlem-imisâlde,evvelkigibiyaratılıp,bunundavaktitemâmoluncasıfatlarındanvelatîfelerinden,üçüncüsünündevresibaşlamışdır.Bunundevresibitince,dördüncüsıfat,âlem-imisâldegösterilmişdir.Böyledevâmetmişvebütünsıfatlarıvelatîfeleritemâmolunca,enson,bütünsıfatlarıvelatîfelerikendisinde toplamış olan Âdem “aleyhisselâm”, âlem-i şehâdetde, ya’nî madde âlemindeyaratılmışdır.Allahüteâlâ,kendisinikıymetlieylemişdir.ÖncedengelenyüzbinlerceÂdemler,hepbuÂdemaleyhisselâmınparçalarıvebaşlangıçlarıdır.[Güneşdoğmadanönce,ziyâsınınsıfatlarınınyavaşyavaşgörünmesigibidir.]
Muhyiddîn-iArabînin“kuddisesirruh”,kırkbinseneönceölendedesi,âlem-i
şehâdetdekidedesininlatîfevesıfatlarındanbirinin,âlem-imisâldekivarlığıidi.
Kâ’be-imu’azzamayıâlem-imisâldetavâfetmişdi.Çünki,herşeygibi,Kâ’benin
deâlem-imisâldesûreti,benzerivardır.Bufakîr,[ya’nîİmâm-ıRabbânî“kuddisesirruh”]çokdüşünüyor,araşdırıyorum,âlem-işehâdetde,birÂdemdenbaşka
göremiyorum.Âlem-imisâldekigörünüşlerdengayrıbirşeybulamıyorum.Kırkbinseneönceyaşadığınısöyleyenkimsenin,bensenindedelerindenbiriyim,demesi de gösteriyor ki, Âdem aleyhisselâmdan önce bulunan Âdemler, Âdem
aleyhisselâmın latîfelerinin ve sıfatlarının görünüşleridir. Âdem aleyhisselâmdanbaşkabirervarlıkdeğildirler.Çünki,başkaÂdeminoğulları,buÂdemaleyhisselâmınoğullarınındedesiolamaz.
Kalblerihasta,bilgileriazolanba’zıkimseler,buvak’avebenzerleriniişitince,
tenâsühsanıyor.Böyleceâleminkadîmolduğunu,yokdanvaredilmediğinisöylüyorlarvetekrâryokolacağını,kıyâmetinkopacağınıinkârediyorlar.Kendilerini,
şeyh,mürşidolaraktanıtanba’zıdinsizler,tenâsühainanıyor.Rûhlarolgunlaşmadanönce,birbedendenayrılınca,başkabirbedenegeçer.Kemâlegeldikdensonra,insanlaragelmezler,tenâsühyoluileolgunlaşmışolurlar,diyorvetenâsühügösterenbirçokhikâyeleruyduruyorlar.Hâlbukitenâsüha,ya’nîöleninsanrûhunun
başkabirçocuğageçerektekrârdünyâyagelmesineinanmakküfrdür.Tenâsühvardırdiyen,dîn-iislâmainanmamışolur.Ya’nî,müslimânlıkdançıkar.Anlamıyorlarki,tenâsühilerûhlarkemâlegelirse,Cehennemkimleriçinolur,kimlerazâb
görür?Bunainanmak,Cehennemiinkâretmekvehattâöldükdensonratekrârdirilmeğeinanmamakolur.Zîrâonlaragöre,rûhunolgunlaşmasınavâsıtaolanbedeneihtiyâcıkalmamışdırki,bedenlehaşrolunsun.Buyalancışeyhlerinsözleri,
tıbkı,eskifelsefecilerin[veşimdikispritizmacıların,medyumların]sözlerinebenziyor. Eski felsefeciler, bedenlerin tekrâr dirileceklerine inanmıyordu. Cennet
ni’metleriveCehennemazâblarıyalnızrûhlaraolacak,diyordu.Bunlar,ofelsefecilerdendedahâfenâdır.Çünki,onlartenâsühurededip,azâbınsâdecerûhaolacağınısöyliyorlar.Bunlarise,hemtenâsühainanıyor,hemdeâhıretazâbınıinkâr
ediyor.Bunlaragöreazâb,sâdecedünyâdadırverûhlarıntemizlenmesiiçindir.[Cinninheykellere,hastaveçocuklaragirerekkonuşduklarıgörülmüşdür.Böylekonuşanlarıikirûhlusanıyorlar.Böylesanmakda,tenâsühainanmakdemekdir.]
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Süâl: Emîrden“kerremallahüvecheh”veba’zıEvliyâdan“kaddesallahüesrârehümül’azîz”gelenhaberleregöre,bunlar,dünyâyagelmedenyıllarcaönce,şaşılacakişleryapmışlar.Tenâsühyokdurdersek,buhaberlerenasılinanılabilir?
Cevâb: Budinbüyüklerininyapmışolduklarıişleri,yalnızrûhlarıyapmışdır.Allahüteâlâ,bunlarınrûhlarınıinsanşeklinesokarak,buşekller,insangibiişgörmüşdür.Yoksa,mubârekrûhları,başkabedenleregirmişdeğildir.Tenâsühise,bir
insanrûhunun,kendibedeninegelmedenönce,başkabedenete’alluketmesinedenir.Birrûhun,bedenşeklialması,tenâsühdeğildir.Meleklervecinde,insanşeklinegiripbirçokşeyyapmakdadırki,hiçtenâsühdeğildir.Birinsanahulûletmek
değildir.Birbedenegirmekdeğildir.
Meleklere,cinneçeşidlişeklalabilmekkuvvetiverdiğigibi,Allahüteâlâçoksevdiğikullarınınrûhlarınada,bukuvvetivermekdedir.Başkabedeneihtiyâcyokdur. [Havâda, her zemân su buhârı vardır ve görünmez. Kaynar sudan, kazan
borusundançıkanbeyâzsis,buhârdeğildir.Çokküçüksudamlacıklarıdır.Renksizgazlargörünmez.Havâdakirenksizsubuhârı,soğuksabâhlardaçiğhâlindedânelerşeklindegörüldüğügibi,rûhlarda,görülecekşeklleralabilmekdedir.]İşitdiğimize,okuduğumuzagöre,Evliyâdanbirçoğu,birândaçeşidliyerlerdegörülmüş,birbirineuymıyanişleryapmışlar.Buradadalatîfeleri,insanşeklinegirmekde, başka başka bedenler hâlini almakdadır. Bunun gibi, meselâ Hindistânda
oturanveşehrindenhiççıkmamışolanbirVelîyi,hâcılarKâ’bedegörüpkonuşduklarını,başkalarıda,meselâaynıgündeİstanbulda,birkısmkimselerde,buVelî
ile,yineogün,Bağdâddagörüşdüklerinisöylemişlerdir.Buda,oVelîninlatîfelerininmuhtelifşeklleralmasıdır.Ba’zanoVelîninbunlardanhaberiolmaz.Senigördükdiyenlere,yanılıyorsunuz,ozemân,evimdeidim.Omemleketleregitmemişdim,oşehrleribilmiyorumvesizleridetanımıyorumder.Yinebunlargibi,güçhâldebulunankimseler,korkuvetehlükelerdenkurtulmakiçin,ölüveyâ
diriolanba’zıEvliyâdanyardımistemişdir.Obüyüklerin,kendişekllerindeolarak,hemenoradabulunduklarınıveimdâdlarınayetişdiklerinigörmüşlerdir.Bu
Evliyânın“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”,yapdıklarıyardımdanba’zanhaberiolmakda,ba’zandaolmamakdadır.[Buhâl,bilhâssamuhârebelerdegörülmüşdür.]Böyleyardımlarıyapanlar,odinbüyüklerininrûhlarıvelatîfeleridir.Latîfeleriba’zan,buâlem-işehâdetde,ba’zandaâlem-imisâldeşeklalmakdadır.NitekimPeygamberimizi“sallallahüaleyhivesellem”birgecede,binlercekimse,
rü’yâdagörüpistifâdeetmekdedir.Bugördükleri,hepOnun“sallallahüaleyhive
sellem”latîfelerininvesıfatlarınınâlem-imisâldekişeklleridir.Yinebunlargibi,
sâlikler,mürşidlerininâlem-imisâldekisûretlerindenistifâdeederlervebuyolla
müşkilleriniçözerler.
Ehî-zâdeAbdülhalîmefendi(Riyâdüssâdât fî isbât-il-kerâmât lil-Evliyâ-i hâlel-hayât ve ba’del-memât) kitâbındaEvliyânınvefâtdansonradakerâmetleriolduğunuisbâtetmekdedir.
Ba’zıEvliyânınkümûnvebürûzetmesi,(Tenâsüh)değildir.Çünki,tenâsühde
rûh,ikincibirbedenehayâtvermek,ondahisveharekethâsıletmekiçinte’alluk
eder.Bürûzetmekdeise,rûhunbaşkabirbedenete’alluketmesi;bunlarıhâsıletmekiçindeğil,bubedeniolgunlaşdırmak,derecesiniyükseltmekiçindir.Nitekim
cinde,birinsanate’allukeder,ondabürûzeder.Fekat,bute’alluku,bukimseye
hayâtvermekiçindeğildir.Çünki,bukimse,cinte’alluketmedenöncediridirve
duyar,hareketeder.Te’allukdansonra,bukimseninhareketleriveba’zısözleri,
ocinnîninsıfatlarının,hareketleriningörünmesidir.Evliyânınbüyükleri“kaddesallahüteâlâesrarehümül’azîz”kümûnvebürûziçin,birşeysöylememiş,böylece,
câhilleriyanlışinanışlarasürüklemeğesebebolmamışlardır.
Bufakîre“rahmetullahialeyh”göre,kümûnvebürûzalüzûmyokdur.BirVelî,bircâhiliterbiyeetmek,yetişdirmekiçin,ondabürûzetmeksizin,Allahüteâlâ–85 –

nınverdiğibirkuvvetle,kendiyükseksıfatlarını,okimseyeaksetdirir.Teveccüh
veiltifâtbuyurarak,oiyisıfatlarıondayerleşdirir.Böylece,oaşağıderecedekiinsan,yükselerekkâmilolur.Âdîsıfatlardankurtulupiyisıfatlarakavuşur.Bunun
içinde,kümûnvebürûzahiçhâcetyokdur.Bu,öylebüyükbirni’metdirki,Allahüteâlâ,dilediğikimselereihsâneder.Onunni’metleri,ihsânlarıpekçokdur.
Ba’zıkimselerde,rûhlarnakledilirdiyor.Birrûh,kemâleerdikdensonra,kendibedeninibırakıpbaşkabirbedenegirebilirdiyor.Misâlolarak,bukemâleermiş,bukuvvetikazanmışbirzâtınkomşusubulunanbirgençölmüşdü.Buzâtın
rûhu,ihtiyârlamışolanbedenindenayrılıp,gencinölübedeninegirdi.İhtiyârınbedeniölüp,gençdirildi,diyorlar.Böylesözler,doğrudeğildir.Tenâsühadayanan
hikâyelerdir.Çünki,birrûhunölübirbedenehayâtvermesiiçinte’alluketmesi,
tenâsühdemekdir.Rûhnaklinintenâsühdenfarkı,tenâsühainananlar,rûhun,noksanolduğunu,tenâsühyoluilekemâlbulduğunusanıyor.Bunlarise,rûhukâmil
bilipkemâleerdikdensonra,başkabedenenakledebiliyor,diyor.Bufakîregöre,rûhunnaklineinanmak,tenâsühainanmakdandahâkötüdür.Çünki,tenâsüh,
rûhuolgunlaşdırmakiçindirdiyorlar.Busözleriyanlışolmaklaberâber,rûhkemâleerdikdensonra,başkabedeneniçingeçsin?Kemâlbulankimse,dünyâyıseyr
ve temâşâ için genç bedenlere neden nakl etsin? Kemâl bulan rûh, bedenlere
girmekdeğil,bedenlerdenkurtulmakister.Çünki,rûhunbedenete’alluketmesindenmaksadelegeçmiş,kemâlhâsılolmuşdur.Bundanbaşka,rûhnaklinde,birinci beden ölerek ikinci beden dirilmekdedir. Hâlbuki, birinci bedenin, kabrde
azâbveyâsevâbgörmesilâzımdır.İkincibedenintekrârdirilmesi,dünyâda,kıyâmetkopup,haşrolmasıdemekdir.Bilmiyorumki,rûhnaklineinananlar,kabrazâbınavekıyâmetgününeîmânediyorlarmı?Yazıklarolsunki,böyleîmânsızlar,kendilerinidinadamıtanıtmış,kitâbları,mecmû’alarıile,milletemüslimânlıköğretmeğekalkışmışlardır.Gençleri,kendilerigibidinsiz,îmânsızyapmağaçalışıyorlar.YâRabbî,bizleriböyleyazılarainanmakdan,aldanmakdankoru!Sevgilidînimizden,kıymetliîmânımızdanayırma!Buküfrveşaşkınlıkdaninsanıancaksen
korursun.
EK: Sırasıgelmişken,(Âlem-i misâl) içinde,birkaçşeybildireyim:Âlem-imisâl,bütünâlemlerinengenişidir.Âlemlerinhepsindebulunanherşeyin,âlem-imisâldebirsûreti,birgörünüşüvardır.Akla,hayâlegelenşeylerin,ma’nâların,düşüncelerin de bu âlemde bir sûreti vardır. Âlimlerimiz, Allahü teâlânın misli,
benzeriyokdur,fekatmisâlivardırdemişlerdir.Bufakîr,mektûblarımdayazmışımdırki,tâmtenzîhmertebesinde,misliolmadığıgibi,misâlideyokdur.Nahlsûresinde,(Allahü teâlâ için misâller getirmeyin) meâlindekiâyet-ikerîme,bumertebeyeişâretetmekdedir.İnsana,(Âlem-i sagîr) denir.Âlem-ikebîrdekiherşeyin,
insandabirnümûnesivardır.Âlem-imisâlinde,âlem-isagîrdekinümûnesi,benzeri,insanınhayâlidir.Çünki,herşeyinhayâlimizdebirsûretivardır.Tesavvufyolundailerleyensâliklerin,hâllerinin,derecelerinindehayâldebirersûretivardır.
Sâliklere,hâllerinihaberverenhayâldir.Hayâlolmasaydıveyâvazîfesiniyapmasaydı,tesavvufcular,hâllerinibilemezdi.Bununiçindirki,zıllerin,görünüşlerinüstündekimertebelereilerleyenler,kendihâllerinecâhilveşaşkınolur.Çünki,insanhayâli,zıllerinsûretinigösterebilir.Hayâlzıllindışınaçıkamaz.Zât-iilâhînin
âlem-imisâldesûretininolmadığınıbildirmişdik.Âlem-imisâlinörneğiolanhayâlde,sûret-iilâhîolabilirmi?Bununiçin,Zât-ıilâhîdeninsanınnasîbi,ancakcehldir,bilmemekdir.Bilinmeyenşeyiçin,birşeysöylenemez.Bundandolayı,(Allahüteâlâyıtanıyanlarındillerisöyleyemez)buyurmuşlardır.Bilinenşeyanlatılır.
Bundandolayı,zıllerâlemindeçokşeylersöylenir.Zılâlemindençıkanlarındilisöylemezolur.Allahüteâlânınfi’llerinin,sıfatlarının,ismlerininzıllerineveasllarınayükselenlerinhâlleri,işteböyledir.Görülüyorki,hayâldebulunabilenherşey,
zıldenhâsılolmakdadır.Fekat,matlûbun[ya’nîZât-ıilâhînin]nişânları,alâmet–86 –

leriolduklarından(İlm-ül-yakîn) denilenbilgiyesebebolurlar.(Ayn-ül-yakîn) ve
(Hakk-ul-yakîn) denilenbilgiler,zıllerinüstünde,hayâlindışındahâsılolanbilgilerdir.Hayâlbilgilerindenkurtulmakiçin,tesavvufun(Seyr-i enfüsî) dediğiyolu
vedereceleride,(Seyr-i âfâkî) denilenyolgibiaşmak,âfâkveenfüsündışındailerlemeklâzımdır.Evliyânınçoğu,ancaköldükdensonra,burayavarmakdadır.Bu
dünyâhayâtında,hayâldenkurtulmalarıimkânsızdır.Evliyânınbüyüklerinden,pek
azseçilmişleri,budünyâhayâtındaiken,budevleteerdirmekleşereflendirirler.
Dünyâdaolduklarıhâlde,bilgilerinehayâlkarışmaz.Hayâlarayagirmedenmatlûbakavuşurlar.Başkalarına,şimşekgibiçakıpgeçenZât-ıilâhînintecellîleri,bu
büyükleredâimîolur.(Vasl-ı uryânî)yekavuşurlar.
Ni’metekavuşanlara,bolbol,âfiyetolsun,
Zevallı,fakîrâşıklar,birkaçlokmayladoysun!
Süâl: Ba’zıkimseler,uykuda,rü’yâda,âlem-imisâlvehayâlinsûretlerinigörerek,kendilerinibüyükbirhükümdârveyâyüksekmevkı’sâhibigörür.Veyâhud
büyükdinâlimiolmuş,herkes,ilmöğrenmekiçin,etrâfınatoplanmışgörür.Hâlbuki,âlem-işehâdetde,ya’nîuyanıkiken,bunlarınhiçbirihâsılolmamakdadır.Böylerü’yâlardoğrumudur,yoksaaslı,esâsıyokmudur?
Cevâb: Böylerü’yâlarboşveesâssızdeğildir.Burü’yâyıgörenkimsede,mevkı’sâhibiolmak,âlimolmakhâlivekâbiliyyetivardemekdir.Fekat,kuvvetiaz
olup,âlem-işehâdetdehâsılolacakkadardeğildir.Eğer,buhâl,zemânlakuvvetlenirse,Allahüteâlânınlütfuile,âlem-işehâdetdedehâsılolur.Eğerâlem-işehâdetdehâsılolacakkadarkuvvetlenmezseâlem-imisâldegörünmeklekalır.Kuvvetimikdârınca,oradagörünür.Tesavvufyolununsâliklerininrü’yâlarıdaböyledir. Kendilerini yüksek makâmlarda, Velîlerin mertebelerinde görürler. Bu
hâl,âlem-işehâdetdenasîbolursa,pekbüyükni’metdir.Yokeğer,âlem-imisâldegörünmeklekalırsa,hiçkıymetiyokdur.Çöpçüler,hammallar,rü’yâda,kendilerinihâkim,pâşagörür.Hâlbuki,uyanıkiken,ellerinebirşeygeçmez.Rü’yâlarıüzülmekden,pişmânlıkdanbaşkabirşeyeyaramaz.Ohâlde,rü’yâlaragüvenmemeli,uyanıkikenelegeçenesevinmelidir.
Bengüneşiseverim,nedersemondanderim,
Geceyleişimyokdur,benrü’yâyıneylerim.
Bunun içindir ki, büyüklerimiz rü’yâlara ehemmiyyet vermemiş, talebenin
rü’yâsını ta’bîr etmeğe lüzûm görmemişlerdir. Uyanık iken ele geçene kıymet
vermişlerdi.Bundandolayı,devâmlıgörünenlereehemmiyyetvermişler,hiçgayb
olmıyanhuzûru,kazancbilmişlerdi.Allahüteâlâdanbaşkaherşeyiunutmak,hiçbirşeyihâtırlamamak,bunlariçindâimîidi.Başlangıcındanihâyetdeelegeçeceklerdercedilmişolanlara,bukemâllerzorveuzakdeğildir.

40 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 31. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Molla Bedreddîne yazılmışdır. Âlem-i ervâh ve âlem-i misâl ve
âlem-i ecsâd üzerinde bilgi vermekde, kabr azâbını anlatmakdadır:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiği,sevdiğikimselereselâmolsun!Diyorsunuzki,rûhbubedenebağlanmadanönce,âlem-imisâldeidi.Bedendenayrıldıkdansonrada,âlem-imisâlegidecekdir.Bununiçin,kabrazâbıâlem-imisâlde
olacakdır.Âlem-imisâldekielemi,acıları,rü’yâdaduymakgibiolacakdır.Sonra,
bubilgininçeşidlikollarıvardır.Eğeriznverirseniz,bukonudasizeçokşeyleryazarım.
Cevâb: Böylehayâller,aslsızsözler,doğruolmakdançokuzakdır.Böyledüşüncelerin,sizidoğruyoldansapdırmasındankorkuyorum.Hiçvaktimyokisede,bu
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konudabirkaçkelimeyazmakiçinkendimizorlayacağım.İnsanlarıdoğruyolakavuşduran,yalnızAllahüteâlâdır.
Kıymetlikardeşim!Mümkinlerâlemini,ya’nîmahlûkları,üçkısmaayırmışlardır:(Âlem-i ervâh), (Âlem-i misâl) ve(Âlem-i ecsâd). Âlem-imisâle(Âlem-i berzah) dademişlerdir.Çünkibuâlem,(Âlem-i ervâh) ile(Âlem-i ecsâd) arasındadır.Buâlem,aynagibidir.Diğerikiâlemdekihakîkîvarlıklarvema’nâlar,buâlemdelatîfşekllerdegörünürler.Çünki,ikiâlemdekiherhakîkateveherma’nâyauygunbirerşekl,heyet,buâlemdebulunur.Buâlemde,kendiliğindenhiçbirhakîkat,hiçbirmaddevema’nâyokdur.Buradakişekller,heyetler,ötekiâlemlerden
aksedengörüntülerdir.Aynadahiçbirşeklvesûretyokdur.Aynadabirşeklgörünürse,başkayerdengelenbirgörünüşdür.Âlem-imisâldeböyledir.Buiyianlaşılınca,derizki,rûhbubedenete’alluketmedenönce,kendiâlemindeidi.Rûh
âlemi,âlem-imisâldendahâüstündür.Rûh,bedenete’allukedince,bedeneâşık
olarak,bumaddeâlemineiner.Âlem-imisâlilebirilgisiyokdur.Rûhbubedene
te’alluketmeden,ilgilenmedenönce,âlem-imisâlileilgisiolmadığıgibi,bedene
olanilgisibitdikdensonrada,buâlemileilgisiolmaz.Şukadarvarki,Allahüteâlânın dilediği zemânlarda, rûhun ba’zı hâlleri, bu âlemin aynasında görünür.
Rûhunhâllerininiyiliği,kötülüğüburadananlaşılır.Keşfverü’yâlar,böylehâsıl
olmakdadır.İnsanınhisleri,duygularıgaybolmadanda,âlem-imisâldekişekllerigördüğüçokolmuşdur.Rûh,bedendenayrıldıkdansonra,ulvîise,yükselir.Süflî
ise,alçalır.Âlem-imisâlilebirilişiğiolmaz.Âlem-imisâl,görünenbirâlemdir.Bir
varlıkâlemideğildir.Varlıkâlemleriikidir.Âlem-iervâhveÂlem-iecsâd.Ya’nî
rûhâlemiilemaddeâlemi,varlıkâlemidir.Bunlardabulunanşeyler,yalnızgörünüşdeğildir.Kendileridevardır.Âlem-imisâldeise,hiçbirvarlıkyokdur.Yalnız,
âlem-iervâhdaveâlem-iecsâddabulunanvarlıklariçinbiraynagibidir.Rü’yâda,
âlem-i misâldeki elem, acı, sıkıntı görünür. Bu da, görenin hak etdiği azâbın,
âlem-i misâldeki görüntüsünün görülmesidir. Onu gafletden uyandırmak için,
kendinidüzeltmesiiçin,kendisinegösterirler.
Kabrazâbı,rü’yâda,âlem-imisâldekigörüntülerigörmekdeğildir.Kabrazâbı,rü’yâgibideğildir.Kabrazâbı,azâbıngörüntüsüdeğildir.Azâbınkendisidir.
Bundanbaşka,rü’yâdagörülenacı,azâb,azâbınkendisidirdenilsebile,dünyâdakiacılar,azâblargibidir.Kabrazâbıise,âhıretazâblarındandır.Birbirlerinehiçbenzemezler.Çünki,dünyâazâbları,âhıretazâblarıyanındahiçkalır.Allahüteâlâ,o
azâblardanbizikorusun!Eğer,âhıretazâblarındanbirkıvılcımdünyâyagelse,herşeyiyakar,yokeder.Kabrazâbını,rü’yâdagörülenazâbgibisanmak,kabrazâbınıbilmemekden,anlamamışolmakdanilerigelmekdedir.Azâbınkendisiile,görünüşünükarışdırmakdanhâsılolmakdadır.Böyleyanlışdüşünmek,dünyâazâbıileâhıretazâbınıaynısanmakdandaolur.Böylesanmak,pekyanlışdır.Yanlışvebozukolduğumeydândadır.
Süâl: Zümersûresininkırkikinciâyetininmeâli,(Allahü teâlâ, insan ölürken
rûhunu bedeninden ayırır. Ölmediği zemân, uykuda da, rûhunu ayırır)dir.Bu
âyet-ikerîmedenanlaşılıyorki,insanölürkenrûhuayrıldığıgibi,uyurkendeayrılmakdadır.Böyleolunca,rü’yâdakiazâbı,dünyâazâblarındansaymak,kabrazâbınıise,âhıretazâblarındandırdemeknasıldoğruolur?
Cevâb: Uykudaiken,rûhunbedendenayrılması,birkimsenin,geziye,eğlenmek
için,kendivatanından,gülerek,sevinerekayrılmasınabenzerki,gezdikdensonra, sevinç içinde yine vatanına döner. Rûhun gezinti yeri, âlem-i misâldir. Bu
âlemdegörecekmeraklıvetatlışeylervardır.Ölürkenrûhunayrılmasıböyledeğildir.Buayrılık,vatanıyıkılan,evleri,binâlarıyokolankimseninvatanındanayrılmasıgibidir.Bununiçindirki,uykudakiayrılmasında,sıkıntıveacıyokdur.Tersine,sevinçverâhatlıkvardır.Ölürkenayrılmasındaise,çokacılarvegüçlüklerhâsılolur.Uyuyaninsanınvatanıdünyâdır.Ona,dünyâdakiişlergibiişyaparlar.Ölen
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kimseninise,vatanıyıkılır.Âhıretegöçeder.Onaâhıretişleriyaparlar.Bununiçindirki,[Deylemînin“rahmetullahialeyh”bildirdiğihadîs-işerîfde],(İnsan ölünce, kıyâmeti kopmuş olur) buyuruldu.
Sakın,hayâldehâsılolankeşflereveâlem-imisâldegörünenşeylerealdanarak,
(Ehl-i sünnet ve cemâ’at) fırkasıâlimlerininbildirdiklerii’tikâddanayrılmayınız!
Allahüteâlâ,obüyükâlimlerinçalışmalarınabolbolmükâfâtversin!Rü’yâlara,
hayâllerealdanmayınız!Çünki,bukurtuluşfırkasınauymadıkca,âhıretdeazâblardankurtulmakdüşünülemez.Kıyâmetdekurtulmakistiyenler,kendigörüşlerinibırakarak,bubüyüklereuymağacanlabaşlaçalışmalıdır.[Ehl-isünnetfırkasıâlimlerininbildirdikleridoğrui’tikâdıanlatan,herlisândabinlercekitâbyazılmışdır.Arabî(Emâlî kasîdesi) vebununarabîşerhiolan(Nuhbe) kitâbıvefârisî(Türpüştî risâlesi) meşhûrdur.Türkçe(Birgivî vasıyyetnâmesi) veHüseynHilmiIşıkın(Ehl-i sünnet kasîdesi) çokfâidelidir.Bukasîde(Fâideli Bilgiler) ve(Cevâb Veremedi) kitâblarında mevcûddur.] Habercinin vazîfesi, bildiğini söylemekdir.Yazınızdakigevşekliğigörünce,hayâllerinizekapılarak,bubüyüklereuymakse’âdetindenayrılmakfelâketinedüşeceğinizdenvekendikeşflerinizinakıntısınakapılacağınızdançokkorkdum.NefslerimizinkötülüklerindenveişlerimizinbozukluğundanAllahüteâlâyasığınırız.Şeytân,büyükdüşmanımızdır.Doğruyoldankaydırıpsapdırmamasıiçin,çokuyanıkolmalısınız!Ayrılıkbirseneolmadan,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”sünnetine[ya’nîEhl-isünnetfırkasıâlimleriningösterdikleriyola]uymakiçinyapdığınıztitizliklervekurtuluşun,
ancakobüyüklerinyolunasarılmakdaolduğunugösterençalışmalarınızneolmuş?
Bunlarneçabukunutulmuş.Hayâllerinizinarkasındasürükleniyorsunuz.Sizinlebuluşmamızınçokgecikeceğianlaşılıyor.Yaşayışınaöyledüzenvermelisinki,
kendinikurtarmakümmîdiyokolmasın!YâRabbî!Bizleremerhametet!İşlerimiziniyiolmasınınasîbeyle!Doğruyoldabulunanlarabizdenselâmolsun.

41 — DÖRDÜNCÜ CİLD, 29. cu MEKTÛB
Bu mektûb Muhammed Ma’sûm “kuddise sirruh” tarafından, mirzâ Ubeydüllah beğe yazılmışdır. Nasîhatin lâzım olduğunu, cihâdın kıymetini bildirmekdedir:
Ba’zıları zan eder ki, tesavvuf, kendi hâline bakıp, başkasına karışmamak,
kimseyeilişmemekdir.Bu,doğrudeğildirvedindeyaraaçmağasebebolur.Böylesöyleyen,acabâtesavvufadamıvetesavvufcusözüdeyince,kimlerihâtırlıyor?
Eğer,EbûBekr-iSıddîka“radıyallahüanh”bağlananbüyükleridemekistiyorsa,bubüyüklerinyolu,sünnet-iseniyyeyeyapışmakvebid’atlerdenkaçmakolduğu, kitâblarında yazılıdır. Hâlbuki, (Emr-i ma’rûf) ve (Nehy-i münker) ve
(Buğd-ı fillâh) ve(Cihâd-ı fî sebîlillâh), Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”sünnetinden,belkiislâmiyyetinvâciblerindenvefarzlarındandır.Ohâlde,
emr-ima’rûfuterketmek,bubüyüklerinyolunuterketmekolur.Nitekim,bunlardanİmâm-ıMuhammedBehâeddîn-iBuhârî“kuddisesirruh”(Bizimyolumuz
urve-ivüskâyayapışmak,ya’nîResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”yolundaveOnunEshâbınınizindegitmekdir)buyurdu.Bununiçindirki,buyoldaaz
biriş,büyükkazançhâsılediyor.Buyoldanayrılan,büyüktehlükeleredüşüyor.
Eğertesavvuf,emr-ima’rûfuterketmekolsaydı,tesavvufunreîslerindenolanMuhammedBehâeddîn-iBuhârî“kuddisesirruh”kendihocası,üstâdıolanSeyyid
EmîrGilâlhazretlerineemr-ima’rûfdabulunmazdı.Hocasınakarışmakedebemuhâlifiken,yineemr-ima’rûfyapdıveBuhârânınâlimlerinitoplayarak,Allahüteâlânınisminiyükseksesletekrâretmeninislâmiyyetdemakbûlolmadığını,hepsininhuzûrundaisbâtetdivehocasınabundanvazgeçmesininlüzûmunubildirdi.Hocasıda,dînigüzelvedoğrusözeâşıkolduğundan,kabûledip,terkeyledi.
Tesavvufehli,insanınecâtakavuşduracakvehelâkegötürecekşeyleribildirmek
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için,binlerlekitâbyazdı.Buçalışmaları,emr-ima’rûfdeğildirdenedir?TesavvufbüyüklerindenhâceMu’înüddîn-iÇeştîyehocası,(Dostunyoluçokincevetehlükelidir. Herkese nasîhat et ve tehlükeyi bildir!) buyurmuşdu. Şeyh-i ekber
Muhyiddîn-iArabî“kuddisesirruh”vahdet-ivücûdüdünyâyayaydığıhâlde,zemânındaki sôfîleri simâ’ ve raksdan ya’nî mûsikîden ve dans etmekden niçin
men’ediyordu?Birkısmıitâ’atedipvazgeçdi.Birçoğudadinlemedi,vazgeçmedi.Fekat,kabâhatlerinii’tirâfederoldular.[(Hadîka)daveEhîÇelebî(Hediyye) kitâbında buyuruyor ki, (Emr-i ma’rûf yapmak farzdır. Ancak, münkere,
fitneyeyolaçanemr-ima’rûfuyapmamaklâzımolur).]
Gavs-isamedânîseyyidAbdülkâdir-iGeylânî“kuddisesirruh”(Gunyet-üt-tâlibîn) kitâbında,uzunuzadıyaemr-ima’rûfuanlatıyor.Biryerindediyorki:(Bir
kimse,birgünâhişliyenigörüpdemen’edince,kendinezarargelmekihtimâlibulunduğuzemân,acabâmen’etmesicâizolurmu?Bizekalırsaolur.Hattâçokkıymetliolur.Allahüteâlâiçinkâfirlerlecihâdetmekgibisevâbverilir.Helezâlim
hükûmetadamlarıelindenmazlûmukurtarmakvememleketikâfirlikkapladığıbir
zemândaîmânıizhâriçinolunca,böylezemânlarda,nehy-imünkeryapılmasınıulemâ da söyl üy or) buy ur uy or. Evl iy ân ın büy ükl er i, sôf iyy en in imâml ar ı, emr-i
ma’rûfuvenehy-imünkeriterkediciolsalardı,kitâblarındabunlarıyazarlarmıve
buderecemübâlegaederlermiidi?Abdülkâdir-iGeylânîhazretleribuyuruyorki:
Kur’ân-ıkerîmevehadîs-işerîflereveaklauygunşeylere(Ma’rûf), bunlarauymıyanşeylere(Münker) denir.[(Hadîka)dadilâfetlerinianlatırkenbuyuruyorki,
(Nassilevemüctehidlerinsözbirliğiileyasakedilenşeylere(Münker) denir).]Bununbeheriikikısmdır.Birincikısmma’rûfvemünkerlermeydândaolup,âlimolan
veolmayanbunlarıbilir.Beşvaktnemâzkılmak,Ramezân-ışerîfayındaoructutmak,zekâtvermek,hacetmekgibişeylerinfarzolduğu(Ma’rûf) vezinâ,alkollü
içkileriniçilmesi,hırsızlık,yankesicilik,fâizalıpvermek,başkasınınmalınıgasb
etmekvebunlargibişeylerinharâmolduğu(Münker)dir.Bunlarıhermü’minin
emrvenehyetmesilâzımdır.İkincikısmı,yalnızâlimlerbilir.Allahüteâlâiçin,
negibişeylerevenasılinanmaklâzımolduğugibi.Bukısmdaolanları,âlimleremr
venehyeder.Eğerbirâlim,bunlarıbildirdiise,âlimolmayanında,gücüyeterse,
bildirmesicâizolur.Münkerinikincikısmı,dahâziyâdeîmânda,i’tikâddaolanbozukluklardır.Hermü’mininEhl-isünneti’tikâdınayapışması,bozukîmândan,ya’nî
dalâletden,i’tikâddabid’atdenkaçınmasılâzımdır.Dinbilgilerindeâlimolmıyan
kimse,bid’atsâhibleriilemünâkaşaetmemeli,onlardanuzaklaşmalı,selâmvermemelidir.Bayramlarda,sevinçlizemânlardaziyâretlerinegitmemeli,cenâzelerinenemâzkılmamalı,onlaraacımamalıdır.İ’tikâdlarıbozukolduğuiçin,onları sevmemeği ibâdet bilmelidir. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, bir
hadîs-işerîfde,(Îmânında veyâ ibâdetinde bid’at, bozukluk bulunan bir kimseye,
Allah için sert bakanın kalbini, Allahü teâlâ îmânla doldurur ve korkudan korur)
buyurdu.
[(Kenz-i mahfî)dediyorki,(Cehlvehayvâniyyet,ya’nîbid’atvefıskçoğalanyerlerdeoturmaknehyolundu.DîninimuhâfazaiçinhicretedenCennetilemüjdelendi. Bir mahallede sâlih, ârif kimse kalmayıp, fesâd ve bid’at artınca, başka
mahalleyehicretetmekveyâböylebirşehrdenbaşkaşehrehicretetmekvâcibolur.
Bütün şehrlerde, müslimânlara saldırılıyorsa, başka islâm memleketine hicret
edilir.Böylebiridâreyoksa,insanhaklarınariâyetedilen,ibâdetetmekserbest
olan bir memlekete yerleşmek lâzım olur. İkinci kısm, otuzsekizinci maddeye
bakınız!Zîrâonlarınarasındabulunan,gelecekbelâyaortakolur.Enfâlsûresinin
yirmibeşinciâyet-ikerîmesindemeâlen,(Zulm edenlere ve etmiyenlere birlikde
gelen fitne ve belâdan korkunuz, sakınınız) buyuruldu.)]
TesavvufbüyüklerindenFudaylbinIyâd“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Bid’atsöyleyenleriveyapanlarısevenlerinibâdetlerini,Allahüteâlâkabûletmezvekalb–90 –

lerindenîmânlarınıçıkarır.Bid’atsâhibinisevmeyeninibâdetiazolsada,Allahü
teâlânınbunuafvbuyurmasınıümmîdederim.Yoldabid’atsâhibinekarşıgelirsen,yolunudeğişdir)ve(SüfyânbinUyeynedenişitdim,buyurduki,bid’atsâhibinincenâzesindebulunankimseyecenâzedenayrılıncayakadar,Allahüteâlâgazabeder)buyurdu.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(Bir kimse, bir
bid’at meydâna çıkarsa veyâ bir bid’ati işlese, Allahü teâlânın ve meleklerin ve bütün insanların la’neti, onun üzerine olsun. Onun ne farzları, ne de, nâfile ibâdetleri kabûl olmaz) buyurdu.Abdülkâdir-iGeylânîninsözüburadatemâmoldu.
Sôfiyye-ikirâmınyolukimseyekarışmamakolsaydı,bunlarınbirisi(Sôfiyyearasındannikârkalkıncabunlardahayrkalmaz)buyurmazdı.Şeyh-ulislâmHirevîAbdüllahEnsârîbuyurduki,(Sôfiyyearasındaemr-ima’rûfavenehy-imünkerenikâr denir). [Nikâr kalkınca diyen, Ebül-Hasen Alî bin Muhammed Müzeyyen
olduğu,(Nefehât)deEbûSa’îd-iHarrâzanlatılırkenyazılıdır.]Sôfiyye-ialiyyeye
busûretleiftirâeden,düşünmüyormuki,Kur’ân-ıkerîmvehadîs-işerîfler,kıyâmetdekisevâblarveazâblarladoludur.Günâhişliyenlerehâzırlandığıbildirilen
şiddetliazâblarainanankimse,dinkardeşinibutehlükedenkurtarmakistemezmi?
Ona,elîmazâbdankurtulmakyolunugöstermezmi?Bira’mânınyolundakuyuveyâateşbulunursa,yâhudbirkimse,başkabirdünyâtehlükesinedüşerse,bunlar
elbettebukimseyebildirirvekurtuluşyolunugösterir.Kendihâlinebırakmazlar.
Ohâlde,dahâelîmveşiddetlivesonsuzolanâhıretazâbınıniçinbildirmesinlerve
kurtuluşyolunugöstermesinler?Bildirmeyenvegöstermeyen,âhıretazâbınıkabûletmiyor,inanmıyorvekıyâmetgününeîmânetmiyordemekdir.
Allahü teâlâ, kimseye karışılmamasını sevseydi, Peygamberleri göndermez,
dinleribildirmez,insanlarıislâmdînineda’vetetmezvediğerdinlerinyanlış,bozukolduğunuhabervermezdivegeçmişPeygamberlereinanmayanlarıazâblarla
helâkeylemezdi.Herkesikendihâlinebırakır,kimseyebirşeyemretmezveinanmayanlaraazâbyapmazdı.Allahüteâlâ,müslimânlara[ya’nîislâmdevletine,insanlarınislâmiyyetiişitmelerine,müslimânolmalarınamâni’olan]kâfirlerilecihâdetmeğiniçinemreyledi?Hâlbuki,cihâddakâfirleriçineziyyetveölümolduğugibi,müslimânlaradavardır.Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdecihâdiçin
vecihâdedendevletleriçinveşehîdleriçinfazîletler,meziyyetlernesebebdenbildirildi?İslâmdüşmanlığıyapanzâlimkrallarasaldırmak,onlarasıkıntıvermekve
Allahüteâlânınbumahlûklarınıharâbetmek,niçinemrolundu?Nitekiminsana,
kendinefsinedüşmanlıketmesinivenefslerin,Allahüteâlâyadüşmanolduğunu
bildirdivenefsilecihâdetmeğecihâd-ıekberisminiverdiveAllahüteâlâneden
rızâsınıveyakınlığınıbucihâdabağladı?Allahüteâlâ,niçinnefslerikendibaşınabırakmadı?Demekkibunlar,Allahüteâlânındüşmanlarıdır.Allahüteâlâ,düşmanlarındanintikâmalınmasınıistemekdedir.Allahüteâlânihâyetsizmerhametindendolayı,evvelâPeygamberleri“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”sonrabunlarınyerine,EvliyâyıveUlemâyıda’vetcigönderdi.Bunlarındillerivekalemleriilesevâblarınıveazâblarınıbildirerek,özrevebehâneyeyolbırakmadı.Allahüteâlânınirâdesiniveâdetinikimsedeğişdiremez.Hakîkatibilmeyenlerinvegörmiyenlerinsözüile,nizâm-ıâlembozulmaz.Allahüteâlâ,isteseydi,herkesidoğruyolahidâyeteder,Cennetesokardı.Fekat,ezeldeCehennemiinsanlavecinle
doldurmakistedi.Allahüteâlânınbüyüklüğünüanlayabilenbirkimse,Onasebebinisoramaz.
KorkusundanOnakimağızaçabilir;
Teslîmolmakdanbaşkaneyapılabilir?
Peygambere“sallallahüaleyhivesellem”tâbi’olan,insanlarıda’vetetmekde
veemr-ima’rûf,nehy-imünkeretmekdedetâbi’olur.Bunlarıyapmayan,Onatâbi’olmuşdeğildir.Azgınkâfirler,Allahüteâlânındüşmanıolmasaydı,(Buğd-ı fil–91 –

lâh) farzolmazdı.İnsanıAllahüteâlâyayaklaşdıranşeylerinbirincisiolmazdı.Îmânıntemâmlayıcısıolmazdı.VilâyetinelegeçmesineveAllahüteâlânınrızâsınınve
hubbununhusûlünesebebolmazdı.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”
(İbâdetlerin efdali, müslimânları müslimân oldukları için sevmek, kâfirleri, kâfir
oldukları için, sevmemekdir) buyurdu.Allahüteâlâ,Mûsâaleyhisselâma,(Benim
için ne işledin) diyesordukda,(YâRabbî!Seniniçinnemâzkıldım,oructutdum,
zekâtverdim,isminiçokzikretdim)deyince,(Yâ Mûsâ, nemâzların sana burhândır. Orucların Cehennemden siperdir. Zekât kıyâmet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir. İsmimi söylemen de, kabr ve kıyâmet karanlığında seni aydınlatan nûrdur. Ya’nî bunların fâideleri hep sanadır. Benim için ne yapdın?) buyurdukda,Mûsâ“aleyhisselâm”,(YâRabbî!Seniniçinolanamelibanabildir!)diye
yalvardı.Cenâb-ıHak:(Yâ Mûsâ! Dostlarımı benim için sevdin mi ve düşmanlarıma benim için düşmanlık etdin mi?) meâlindekiâyet-ikerîmeilecevâbverdi.Mûsâ“aleyhisselâm”da,Allahiçinamelin,(Hubb-i fillâh) ve(Buğd-ı fillâh) olduğunuanladı.
Muhabbet,sevgilinindostlarınısevmeği,düşmanlarınadüşmanlıketmeğiîcâb
eder.Busevgivedüşmanlık,sâdıkolanâşıklarınelindeveirâdesindedeğildir.Çalışmaksızın,zahmetçekmeksizinkendiliğindenhâsılolur.Dostundostlarıgüzelgörünürvedüşmanlarıçirkinvefenâgörünür.Dünyânıngüzelgörünüşlerinekapılanlarahâsılolanmuhabbetde,bunuîcâbetdiriyor.Seviyorumdiyenbirkimse,
sevgilisinindüşmanlarındankesilmedikcesözününerisayılmaz.Bunamünâfık,
ya’nîyalancıdenir.Şeyh-ul-islâmAbdüllah-iEnsârî“kuddisesirruh”buyuruyor
ki,(Ebül-HüseynbinSem’ûn,birgünhocamHusrîyiincitmişdi.Oândanberi,kalbimdeonakarşısoğuklukduyuyorum).Büyüklerinmeşhûrolan,(Üstâdınıincitenedarılmaz,gücenmezisen,köpeksendendahâiyidir)sözünüburadahâtırlatmakyerindeolur.Muhabbetinbuikişartı,Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîfdebildirilmekdedir.[Arzûedenler,yirmidokuzuncumektûbunFârisîolanaslınaveyâ
ArabîveTürkîtercemelerinemürâce’atbuyursun.]Buâyet-ikerîmelerdenanlaşıldığınagöre,Allahüteâlânındüşmanlarınısevmek,insanıAllahüteâlâdanuzaklaşdırır.Teberrîetmedikce,tevellîolmaz.Ya’nîuzaklaşmadıkça,dostlukolmaz.
Fekatbu,ba’zılarınınyapdığıgibi,insanı,Eshâb-ıkirâmısevmemekyolunasapdırmamalıdır.Çünki,düşmanlık,düşmanlaraolacakdır.Bunlarınzanetdiğigibi,
dostlaradüşmanlıkmerdûddur.Sahâbe-ikirâmınhepsi,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”huzûrlarınavesohbetlerinevekalbe,rûhaşifâolanmubâreknazarlarınakavuşmaklaşereflendiklerindenbirbirlerinisever,kâfirleredüşmanlık ederdi. Hepsi Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” sevgilileri idi.
Bunlardanbirinebiledüşmanlık,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”muhabbetinşartıolabilirmi?Böylesöyliyenler,sevgiyerinedüşmanlıklarınıbildirmişolmuyormu?
Süâl: Evliyâ-ikirâmdan“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”(vahdet-i vücûd)
vardırdiyenler,budünyâdaherşey,Allahüteâlâyıgösterenbireraynadır.Hepsinde,Hakteâlânınkemâlsıfatlarındanbaşka,birşeygörünmüyor.Ohâlde,herşeyiiyibilmek,herşeyisevmek,hiçbirşeyifenâgörmemeklâzımgelmezmi?Nitekim,
Mutlakfenâlıkyokdurcihânda.
demişlerdir. [Felemenkli felesof Spinozanın panteizm felsefesi, müslimânların
vahdet-ivücûdkitâblarındankopyadır.]
Cevâb: Kâfirlerisevmemek,onlarakalbiledüşmanlıketmekveharbîleresert
davranmakveonlarlamuhârebeetmek,Kur’ân-ıkerîmde,açıkolarakemredilmişdir. Bunda şübheye imkân yokdur. Kâfirlerin aslı ne olursa olsun, bizlere
Kur’ân-ıkerîmetâbi’olmakfarzdırvezarûrîdir.Bizimişimiznassiledir,fussile
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değildir.[Ya’nîKur’ân-ıkerîmvehadîs-işerîfleriledir.Evliyânınkitâbıiledeğildir.MeselâMuhyiddîn-iArabîhazretlerinin(Füsûs) kitâbındabildirdiği,nassamuhâlifkeşfleribizesenedolamaz.]KıyâmetdeCehennemdenkurtuluş,se’âdet-iebediyyeyekavuşmak,nassabağlıdır.Fussabağlıdeğildir.Hayâller,rü’yâlar,Evliyânınkalblerinedoğankeşflerveilhâmlar,nassyerinegeçemez.Keşfi,ilhâmıhatâlı
olanlar,kendilerininassauydurmağavevicdânvekeşflerineuymasadahînassile
ameletmeğemecbûrdur.Bunlar,doğrukeşflerinhâsılolmasıiçinvekalbgözlerinin,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvesselâm”,ayaklarınıntozlarıilesürmelenmesiiçinAllahüteâlâyadurmadan,yalvarmalıdır.Şunudasöyleyelimki,vahdet-ivücûdtanıyanEvliyâ,mevcûdâtımertebelereayırıyor.Hermertebeninhâli
vehükmübaşkabaşkadırdiyor.İslâmiyyetinesâsıolankesret,ya’nîçoklukahkâmınıeldenbırakmıyor.Bunuterketmeği,ilhâdvezındıklık,ya’nîmüslimânlıkdan
ayrılmakbiliyorlar.Emr-ima’rûfyapmakvefâsıklarıvekâfirlerifenâbilmek,diğer ahkâm-ı islâmiyye gibi, kesret ahkâmı olduğundan, bunları terk edenleri,
(mülhid) ve(zındık) bilmişoluyorlar.Mutlakfenâlıkyokdurdiyenlerinde,nisbî
[birbakımdan]fenâlıkvardırdemesilâzımdır.Kâfirlerifenâbilmekdekiveonlardanuzaklaşmakdakinisbîfenâlıkkâfîdir.
Vahdet-ivücûdtanıyanlar,zehryimiyor.Başkalarınınyimesinedemâni’oluyor.Akrebi,yılanıöldürüyorvebaşkalarına,bunlardankorkmalarınıvesakınmalarınısöylüyorlar.Kendilerineitâ’atedenleribeğenip,dinlemeyenleri,karşıgelenlerisevmiyorlar.Vahdet-ivücûdsâhiblerininbüyüklerinden,Celâleddîn-iRûmî“kuddisesirruh”(Mesnevî)de:
Busözeinanmayanı,şuânda,
görüyorum,başaşağıCehennemde.
buyuruyor.Bubüyükler,tatlıyemekleri,lezîzşerbetleri,nefîskumaşları,hazînsesleri,nazîfkokuları,latîfmanzaraları,melîhsûretleri,tatsızlarından,çirkinlerinden
dahâçokistiyorveseviyorlar.Kendilerineyakınolanlarıgözetiyor,bunlarıhimâyeediyor,kendilerinivebunlarıtehlükelerdenkoruyor,fâidelişeyleriçekip,zararlışeylerdenkaçınıyorlar.İhtiyâclarınıeldeetmeğeuğraşıyorlar.Çocuklarınıterbiyeediyorlar.Mühimişlerindebirbirlerinedanışıyorvekızlarınıveâileleriniaçık
gezdirmeyip,yabancılarınbunlarayaklaşmasınamüsâ’adeetmiyorlar.Çocuklarınıfenâarkadaşlardankoruyorlar.Zâlimlerevedüşmanlarınacezâlarınıveriyorve
hastalarınızararlıgıdâlardanperhîzediyorlar.Bunlar,vahdet-ivücûdmudur?Yoksakesret-ivücûdmu?Ohâlde,bualçakdünyâişlerinde,kesretahkâmınariâyetiterketmekmubâholduğuhâlde,bunlarıgözetipde,âhıretişlerindebuahkâma
riâyetfarzolduğuhâlde,terketmekvevahdet-ivücûdhîlesiile,kullukvazîfelerindenkurtulmakistemek,insâfayakışırmıveaklauygunolurmu?Bununsebebi,ahkâm-ıilâhiyyeyeinanmamakvePeygamberlerei’tikâdetmemekdirvekıyâmetevekıyâmetdekiazâblaraveni’metlereîmânsızlıkdır.Vahdet-ivücûdtanıyanlardan,hâlleridoğruolanların,dinlerindekikuvvet,işlerininahkâm-ıislâmiyyeyeuygunluğu,kitâblardauzunuzadıyayazılıdır.Pederimveüstâdım,sebeb-ihayâtımvese’âdetimabdestde,tahâretdevenemâzdapekziyâdedikkatveedeblereriâyetederdive(Bunları,babamdangörereköğrendim.Herbiredebe,bütünincelikleriileriâyeti,kitâblardanöğrenmekkolaydeğildir)buyururdu.Babaları,ya’nî
bufakîrindedesi,vahdet-ivücûdsâhibive(Füsûs) kitâbınınma’rifetlerinde,eşi
bulunmayanbirârifiken,ahkâm-ıislâmiyyeyigözetmesi,fevkal’âdeçokidi.Kendileribudavranışı,üstâdıRükneddîn-iÇeştîhazretlerininhareketlerindengörereköğrendiklerini,onunise,vahdet-ivücûdEvliyâsınınbüyüklerindenolduğuve
hâlvekeşflerinemağlûbolduğuhâlde,ahkâm-ıislâmiyyeyeyapışmakdaferd-ikâmilidiği,herkescema’lûmidi,buyururlardı.Ubeydüllah-iAhrârhazretlerivahdet-ivücûdemâilolduklarıhâlde,ahkâm-ıislâmiyyeyeyapışmakdaveislâmiyyetiyaymakda,misliyokidi.Çokdef’abuyururduki,(Eğerbenşeyhliketseydim,
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hiçbirşeyh,kendisinetalebebulamazdı.Fekat,şeyholmakiçindeğil,dîni,islâmiyyetiyaymakiçinemrolundum).Şeyh-iekberMuhyiddîn-iArabî,hadîsilmindesâhib-iisnâdvefıkhilmindeictihâdmakâmındaidi.Buyururidiki,(Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Hesâba çekilmeden evvel, hesâbınızı
görünüz) emrleriile,ba’zımeşâyıh,hergünvehergeceyapdıklarıişlerdenkendilerinihesâbaçekiyor.Ben,hesâbdaonlarıgeçdimveişlediklerimleberâber,düşündüklerimdede,hesâbımıgörüyorum).Vahdet-ivücûdunkurucusuvereîsigibiolan,
Sultân-ül-ârifîn Bâyezîd-i Bistâmî ve Seyyidüttâife Cüneyd-i Bağdâdî, tepeden
tırnağakadar,islâmiyyeteuymuşidiler.Bâyezîdnemâzkılarkengöğüskemiklerininhırıltısıişitilirdi.Hallâc-ıMansûrunsözleriniherkesişitmişdir.Bununlaberâber,hergecegündüzdebinrek’atnemâzkılardıvei’dâmolunduğugününgecesindebeşyüzrek’atkılmışdı. [(Ma’rifetnâme) dediyorki,(Evliyânınikialâmetivardır:Etta’zîm-üli-emrillahveşşefakatüli-halkıllah.Ya’nî,Allahüteâlânınemrlerineta’zîmvehurmetvemahlûklarınaşefkatdir).]
Nekadarşaşılırki,kimseyekarışmamalı,vicdânlaratecâvüzetmemelidiyenlerdenba’zıları,herbiribaşkayolasapmışbulunanYehûdî,Cûkiyye,Berehmen,Mülhid,Zındık,Ermeni,[Mason]vemürtedkâfirleriileiyigörüşüyorvesevişiyorlar
da, Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” sünnetine, ya’nî yoluna yapışan
Ehl-isünnetvel-cemâ’atemürteci’,gericiveyobazdiyorve(Cehennemden kurtulacak yalnız bunlardır) diyemüjdelenenve(Benim ve Eshâbımın yolunda yürüyenler yalnız bunlardır) diyemedh-usenâyamazharolanbuhakîkîmüslimânlaradüşmanlıkediyorlar.Kâfirlerilesulhvedostlukedip,budoğrumüslimânlarıincitmekdenvebunlarıtahkîrveyoketmekdenzevkalıyorlar.Âlemlererahmetolan
Muhammedaleyhisselâmınizindegidenleredüşmanlık,Kur’ân-ıkerîmdeadâvetleemrolunankâfirleredostluk,nasılvahdet-ivücûddurvenasılberâberlikdir?Bu
düpedüzkâfirlikveislâmdüşmanlığıdeğilmidir?[Altıncıcildde55.cimektûbabakınız!Bumektûbuntercemesi(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbımızailâveedilmişdir.]
Peygamberlerin,Eshâb-ıkirâmın,Tâbi’îninveSelef-isâlihînin“radıyallahüanhümecma’în”hepsi,emr-ima’rûfvenehy-imünkeryapmakiçinnekadaruğraşdı.Buyoldanekadareziyyetlerevecefâlarakatlandılar.Kimseyekarışmamakdînimizdeiyiolsaydı,kalbinbirgünâhıinkâretmesi,îmânınalâmetibuyurulmazdı.
Nitekim,hadîs-işerîfde,(Günâh işleyeni, eliniz ile men’ ediniz, buna kuvvetiniz
yetmezse, söz ile mâni’ olunuz. Bunu da yapamaz iseniz, kalbiniz ile beğenmeyiniz! Bu ise, îmânın en aşağısıdır) buyuruldu.Emr-ima’rûfyapmamakiyiolsaydı,
günâhişleyenbirkavmhelâkolurken,bunlaraemr-ima’rûfyapmayanâbidde,birlikdehelâkolmazdı.Nitekim,birhadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, Cebrâîl aleyhisselâma, filân şehri yerin dibine geçir, diye emr etdi. Cebrâîl, yâ Rabbî! Bu şehrdeki filânca kulun sana bir ân ısyân etmedi. Hep itâ’at ve ibâdet ediyor deyince, onu
da berâber geçir! Zîrâ günâh işleyenleri görünce, bir kerrecik yüzünü değişdirmedi) buyuruldu.
Süâl: Mâide sûresi, yüzsekizinci âyet-i kerîmesinde meâlen; (Ey îmân eden
kullarım! Kendinize dikkat ediniz! Doğru yolu bulursanız, başkasının sapıtması size zarar vermez) buyurulmakdadır.Burada,emr-ima’rûfvenehy-imünkeryapmağamüsâ’adeedilmiyordenirse?
Cevâb: Buradakidoğruyolubulmakiçin,emr-ima’rûfvenehy-imünkerideyapmaklâzımdır.Ya’nîâyet-ikerîmedemeâlen;(Ey mü’min kullarım! Emr etdiğim
işleri, ibâdetleri yapar ve emr-i ma’rûf ve nehy-i münker eder iseniz, başkalarının
yoldan çıkması, size zarar vermez) buyurulmakdadır. Bu âyet-i kerîmenin, ne
zemânveneiçingeldiğivebundansonraemr-ima’rûfvenehy-imünkerhakkında,niceâyet-ikerîmevehadîs-işerîfleremrbuyurulduğu,kitâblardayazılıdır.
Süâl: Emr-ima’rûfvenehy-imünkervekâfirlerilecihâd,Peygamberlerinyoludur.Evliyânınyolu,vicdânlaradokunmamak,kimseyekarışmamakdeğilmidir?
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Cevâb: Bunlarnassilefarzdır.Farzlarherkesiçindir.Ba’zıkimseleremahsûsdeğildir. Farzları yapmakda, Peygamberler, Evliyâ, âlimler ve câhiller müsâvîdir.
Tekrârsöyliyelimki,Cehennemdenkurtulmakvese’âdet-iebediyyeyekavuşmak,
Peygamberleretâbi’olmağabağlıdır.Evliyânınvilâyetden,muhabbetden,ma’rifetdenvekurb-iilâhîdenellerinehernegeçerse,bunlarıPeygamberleretâbi’vetufeyl
olmaksâyesindekazanırlar.Buyolungayrısıdalâletyoludur,şeytânlarınyoludur.
AbdüllahibniMes’ûd“radıyallahüanh”,buyuruyorki,birgünPeygamber“sallallahüaleyhivesellem”bizebirdoğruçizgiçizdive(Bu, insanı Allahü teâlânın rızâsına kavuşduran doğru yoldur) buyurdu.Sonra,buhattınikitarafına,balıkkılçığı
gibi,eğikçizgilerçizip,(Bunlar da, şeytânların sapdırdığı yollardır) buyurdu.Ohâlde,birkimse,Peygamberleretâbi’olmadan,doğruyoldayürümekisterse,muhakkakiğriyolasapar.Eğerelinebirşeylergeçerse,istidrâcdır.Ya’nî,sonuzararveziyândır.Ubeydüllah-iAhrâr“kuddisesirruh”buyurduki,(Kalbegelenbütünkeşfleri, hâlleri bize verseler, fekat kalbimizi Ehl-i sünnet i’tikâdı ile süslemeseler,
kendimimahvolmuşvehâlimiharâbbilirim.Bütünharâblıkları,felâketleriüzerimeyığsalar,lâkinkalbimiEhl-isünnetvel-cemâ’ati’tikâdıileşereflendirseler,hiç
üzülmem). Evliyâya hâsıl olan hâller, keşfler, eğer Peygamberimize “sallallahü
aleyhivesellem”tâbi’olmaklaberâberise,nûrüstünenûrolurveislâmiyyetinincelikleri,esrârıhâsılolmağabaşlar.Sahâbe-ikirâmınhepsi“radıyallahüteâlâanhümecma’în”veSelef-isâlihînveMeşâyıh-ımüstakîm-ülahvâl,böyleidi.Tesavvufda,nübüvvetyoluvevilâyetyoludiyeayrılanikiyol,hakîkatdeislâmiyyetingösterdiğitekbiryoldur.Zîrâherikiside,insanıPeygambere“sallallahüaleyhivesellem”tâbi’olmakşartıileerdiriyor.Bunungibi,Allahüteâlânınrızâsına,ma’rifetinegötürenyollar,mahlûklarınnefeslerikadardır,sözüdedoğrudur.Çünki,herhayâli,aslınakavuşduranbiryolvardırvehermahlûkun(Ayn-ı sâbite)si,ya’nî(Mebde-i te’ayyün)ü,ya’nîyaratılmasınavevücûddakalmasınavâsıtaolanism-iilâhîbaşkadır.Buyollarınhepsindenvâsılolmak,ahkâm-ıislâmiyyeyiyapmağabağlıdır.İslâmiyyetdenayrılan,yoldakalırveyâyoldançıkar.Ohâlde,bütünyollarınbaşlangıcıislâmiyyetdir.Ya’nîislâmiyyet,birağacıngövdesinebenzer.Bütüntarîkatler,
ya’nîyollar,buağacındalları,damarları,filizleri,yapraklarıveçiçeklerigibidir.
[Emr-ima’rûfikisûretileyapılır:Birincisi,söz,yazıvehernev’yayınvâsıtası
iledir.Bunuyaparken,bilgiaziseveşahsa,âdetlere,kanûnlaradikkatveri’âyet
edilmezse,fitneyesebebolabilir.İkinciyol,hâlile,islâmıngüzelahlâkınauyarak,
nümûneolmakdır.Herkesetatlıdil,güleryüzgöstermek,kimseyiincitmemek,kimseninmalına,ırzınagözdikmemek,kanûnlarauymak,vergilerini,borçlarınıödemek,ente’sîrli,enfâidelinasîhatyapmakolur.Bununiçindirki,(lisân-ıhâl,lisân-ıkaldenentakdır)demişlerdir.Görülüyorki,islâmıngüzelahlâkınauygunyaşamak,emr-ima’rûfvenehy-imünkeryapmanınengüzelyoludur.Mühimbirfarzı yapmakdır. İbâdet etmekdir. Tesavvuf, insanı, Rabbine yapdığı ibâdetlerde
lâzımolanihlâsaveinsanlarakarşılâzımolangüzelahlâkakavuşduranyoldur.İnsanabuyoluMürşid-ikâmilöğretir.Herilminmütehassıslarıvardır.İnsan,birilmi,bununmütehassısındanöğrenir.Tesavvufilmininmütehassısı,İnsân-ıkâmildir.Başkailmlerinmütehassıslarınakâmildenmez.]
HudâRabbim,nebîmhakkâMuhammeddirResûlullah,
hemislâmdînidirdînim,kitâbımdırkelâmullah.
Akâidde,ehl-isünnetoldumezhebim,hamdolsun,
amelde,EbûHanîfemezhebi,mezhebimvallah.
DahîzürriyyetiyimÂdemaleyhisselâmınhem,
Halîlinmilletiyim,dahîkıblemKâ’be,Beytullah.
Hepeshâb-ıgüzîn,tâbi’învemüctehidlerin,
nekimvarehl-isünnetvel-cemâ’at,cümleehlullah.
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42 — İKİNCİ CİLD, 81. ci MEKTÛB
Bu mektûb Muhammed Murâda gönderilmiş olup, nasîhat vermekde ve vera’
ile takvâyı övmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçipbeğendiğikimselereselâmolsun!Kıymetlidostlarımın,dünyânınyaldızlı,süslügünâhlarınaaldanmışolmasındankorkuyorum.Bunlarıngüzelvetatlıgörünüşlerine,çocuklargibikapılacaklarınıdüşünereküzülüyorum.İblîsmel’ûnunun[veinsanşeytânlarının]dürtmesiile,mubâhlardanşübhelilere,şübhelilerdenharâmlarakaymalarındanvesâhibinekarşı
mahcûbveutanacakhâledüşeceklerindençoksıkılıyorum.Tevbeveistiğfârdevâmlı
olmaklâzımdır.Harâmlarıveşübhelişeyleri,öldürücüzehrbilmelidir.Nazm:
Sanasöyliyeceksözümhepşudur,
ki,çocuksunveevçoksüslüdür.
Allahüteâlâlutfederek,keremederek,acıyarak,kullarınaçokşeylerimubâhetmiş,iznvermişdir.Rûhuhasta,kalbibozukolduğuiçin,mubâhlarladoymayıp,bitmeztükenmezmubâhlarıbırakarak,ahkâm-ıislâmiyyeninhudûdundandışarıtaşanlar,şübheliveharâmlarauzananlar,nekadarbedbahtvezevallıdır.Ahkâm-ıislâmiyyeninhudûdunugözetmek,buradandışarıtaşmamaklâzımdır.Âdetüzere,alışkanlıkilenemâzkılanveoructutançokdur.Fekat,ahkâm-ıislâmiyyeninhudûdunugözeten,harâmveşübhelileredüşmemeğedikkatedenpekazdır.Doğruvehâlisibâdetedenleri,âdetüzere,bozukibâdetedenlerdenayıranfark,Allahüteâlânınemrlerinigözetmekdir.Çünki,nemâzveorucunhâliside,bozuğudagörünüşdeberâberdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Dîninizin
direği, temeli vera’dır). Birhadîs-işerîfde,(Hiçbir şey vera’ gibi olamaz) buyurdu.
[İbniÂbidîn,imâmlığınşartlarındabuyuruyorki,(Şübhelilerdensakınmağa,
ya’nîşübhelilerdenittikâya(Vera’) denir.Harâmlardansakınmağa,(Takvâ) denir.Şübheliolmakkorkusuilemubâhlarınçoğunuterketmeğede(Zühd) denir).
(Hadîka) sonundadiyorki,(Zemânımızdavera’vetakvâsâhibiolmakgüçleşdi.
Şimdi,kalbinivedilinivea’zâyıharâmlardankoruyanveinsanlara,hayvanlarahaksızolarakzulmetmiyenveücretsizolarakbirişyapdırmıyanveherkesinelindekinionunhalâlmülkübilenkimse,takvâsâhibiolur.Birkimseninelindekimalın
gasbedilmiş,çalınmış,fâiz[kumar,rüşvet],zulm,hıyânetilealınmışharâmmalın
kendisiolduğubilinmedikce,mallarınıbuyollardanedinmekdeolduğubilinsedahî,elindekibumalınonunhalâlmülküolduğunukabûletmeklâzımdır.Bunuverince,mülk-ihabîsisede,almakcâizolur.Verileninharâmmalolduğubilinirse,
bunuondanhiçbirsûretlealmakcâizolmaz.Çeşidlikimselerdenaldığıharâmmallarıbirbirleriileveyâkendihalâlmalıile,yâhudkendindeemânetbulunanmallarilekarışdırırsavebunlarıbirbirlerindenkolaycaayıramazsa,bukarışımlar,kendimülküolur.Bukarışımlara(mülk-i habîs) denir.Harâmmallarıayırabilirsekendilerini,sâhiblerineveyâbunlarınvârislerinevermesi,ayıramazise,tazmînetmesilâzımolur.Tazmînetmek,kendihalâlzekâtmalındanonlarınmislini,mislinemâlikdeğilse,gasbetdiğigündekikıymetiniödemekleolur.Tazmînetmedenevvel,
habîsmalıkullanmakcâizolmadığıiçin,tammülkdeğildir.Tammülkolmayanmalınzekâtıverilmez.Tazmîndensonra,habîskarışımıkullanmasımubâholur[Ve
zekâtınıvermesilâzımolur.Sâhibinibildiğihâlde,tazmînetmedenevvelkullanamazvesadakavehediyyeveremezvezekâtnisâbınakatmasılâzımolmaz.Sâhiblerini, vârislerini bilmiyorsa, mâl-ı harâmın ve habîs karışımın hepsini sadaka
vermesivâcibolur.Sâhibisonrazuhûrederse,kendisinetazmînetmesidelâzım
olur.].Harâmmalı,bey’,hediyye,kirâ,âriyyet,borcödemekvebaşkasûretlerle
birkimseyeverirse,habîsmalınkendisiolduğunubilenin,bunualmasıcâizolmaz.
Sadakaolarakverdiğifakîr,harâmmalıkendisinehediyyeederse,bunukendisi
dekullanabilir.Sâhibibilinenhabîsmalıda,sadakavehibeolarakalmakcâizol–96 –

madığıgibi,bey’veicâregibiyollarilealmakdacâizdeğildir.Buyollarilehalâl
hâledönmez.Eline,sâhibibilinenharâmmal,meselâparageçen,bunusâhibine
vermeli,sâhibibilinmiyorsa,fakîresadakavermelidir.Başkayerevermesigünâh
olur.Bumalıalmak,fakîrlerdenbaşkakimseyecâizolmaz.Yalnızvârisin,harâm
malolduğunubildiğihâlde,mîrâsıalmasıcâizolur,denildi.Yetmişsekizincimaddebaşınabakınız!Bey’veşirâdakolaylıkolmakiçin,imâm-ıKerhîninkavliilefetvâverilmişdir.Şöyleki,birsatışdasemen[para]gösterilmedenakdyapılıpda,semenolarakharâmolduğubilinenşeyverilirse,buşeykarşılığıalınanmebî’halâl
vetîbolur.Fekat,harâmolduğubilinenveyâkendindevedî’a[emânet]bulunan
şey,semenolarakgösterilereksözkesilirvebusemenverilirse,satınalınanmebî’,harâmolur.Harâmsemeneişâretedip,başkaşeyiverirseveyâbaşkasemene
işâretedip,harâmsemeniverirse,mebî’harâmvehabîsolmaz.)(İbni Âbidîn) “rahmetullahiteâlâaleyh”,gasbıanlatırkendiyorki,(Gasb,birkimseninmalınızor
ilealmakveyâkendindekiemânetmalıinkâretmekdir.Büyükgünâhdır.Malda
değişiklikolduise,sâhibi,malıilekıymetindekideğişikliğiveyâyalnızkıymetini
ister.Gasbetdiğiyerdeödemesilâzımolur.Tazmîndensonrakullanmasıcâizise
de,sataraketdiğikâryinehalâlolmaz.Kârısadakavermesilâzımdır.Muhtelifkimselerdengasbetdiklerinibirbirleriileveyâkendimülküilekarışdırırveayrılamazlarsa,hepsikendihabîsmülküolur.Fekat,tazmînetmedikce,bukarışımıkullanmasıhalâlolmaz.Tazmînetmekle,gasbgünâhındankurtulmaz).Şernblâlî(Dürer) hâşiyesindediyorki,(Zâlim,gasbetdiğimallarıkendimalıilekarışdırırsa,kendimülküolurlar.Kendihalâlmalı,sâhiblerineödeyecekmikdârdannisâbmikdârıfazlakalırsa,tazmînetmedenevvelde,karışımınzekâtınıvermesilâzımolur.Karışımnisâbmikdârıise,fekattazmînedecekvenisâbmikdârıartacakkadarkendininayrıhalâlmalıyoksa,zekâtılâzımolmaz.)]
Oradakisevdiklerimiz,hernekadartatlıyemeklere,süslüelbiseyedüşkünisede,
hakîkîlezzetvefâidevera’sâhiblerininyidiklerindevegiydiklerindedir.Mısra’:
Makâmsâhiblerineverenonu,
Vera’sâhiblerine,veriyorbunu.
Onunilebununarasındakifark,çokbüyükdür.Çünki,Allahüteâlâ,onubeğenmez,bundaniserâzıdır.Sonra,kıyâmetdeonunhesâbıgüç,bununisekolaydır.Yâ
Rabbî,bizlereacı,doğruyoldanayırma!

43 — İKİNCİ CİLD, 66. cı MEKTÛB
Bu mektûb, arabî olarak Hindistân vâlîlerinden Hân-ı hânâna “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmış olup, tevbe, inâbet, vera’ ve takvâyı anlatmakdadır:
MektûbumaBesmeleilebaşlıyorum.Ya’nîbumektûbuyazabilmekiçin,rahmeti,ihsânıbololanAllahüteâlâyasığınıyor,Onagüveniyorum.Herhamd,şükrOnun
hakkıdır.Onunseçdiği,sevdiğiiyiinsanlaraselâmederim.Kıymetliömrümüz,günâhişlemekle,kusûr,kabâhatyapmakla,yanılmakla,fâidesiz,lüzûmsuzkonuşmaklageçipgidiyor.Bununiçin;tevbeden,Allahüteâlâyaboyunbükmekdensöyleşmemiz,vera’vetakvâdankonuşmamızhoşolur.Nûrsûresi,otuzbirinciâyet-ikerîmesindemeâlen,(Ey mü’minler! Hepiniz, Allahü teâlâya tevbe ediniz! Tevbe etmekle kurtulabilirsiniz) buyurmuşdur. Yirmisekizinci cüz’ sonundaki, Tahrîm
sûresi,sekizinciâyet-ikerîmesindemeâlen,(Ey îmân eden seçilmişler! Allahü teâlâya dönünüz! Hâlis tevbe edin! Ya’nî tevbenizi bozmayın! Böyle tevbe edince,
Rabbiniz, sizi belki afv eder ve ağaçlarının, köşklerinin altından [önünden]sular
akan Cennetlere sokar) buyurmuşdur.En’âmsûresi,yüzyirminciâyet-ikerîmesindemeâlen,(Açık olsun, gizli olsun günâhlardan sakınınız!) buyurmuşdur.Günâhlarınatevbeetmek,herkesefarz-ıayndır.Hiçkimsetevbedenkurtulamaz.Nasıl
kurtulurki,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”hepsitevbeederdi.
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PeygamberlerinsonuncusuveenyükseğiolanMuhammed“aleyhivealeyhimüssalevât”buyuruyorki,(Kalbimde [envâr-ıilâhiyyeningelmesineengelolan]perde hâsıl oluyor. Bunun için hergün, yetmiş kerre istigfâr ediyorum). Yapılangünâhda,kulhakkıbulunmayıp,zinâyapmak,alkollüiçkiiçmek,çalgıdinlemek,yabancıkadınlarabakmak,Kur’ân-ıkerîmiabdestsiztutmakve[şî’î,nusayrî,vehhâbîvebaşka]yanlışinanışlarasaplanmakgibi,yalnızAllahüteâlâilekendiarasındaolursa,böylegünâhlaratevbeetmek,pişmânolmakla,istigfârokumakla,Allahüteâlâdanutanıp,sıkılıp,Ondanafvdilemekleolur.Farzlardanbiriniözrsüz
terketdiise,tevbeiçin,bunlarlabirlikde,ofarzıdayapmaklâzımdır.
[(Tergîb-üs-salât)dadiyorki,Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Birnemâzıözrsüz,
vaktindensonrakılan,seksenhukbeCehennemdeyanacakdır.Birhukbeseksen
senedir.Hersenesiüçyüzaltmışgündür.Hergünü,seksendünyâsenesidir).Kazâyakalannemâzıkılacakkadarvaktlerinherbirigeçdikçe,bubirnemâzıngünâhıkatkatartar.Yâbirkaçnemâzolursa,çokçetinolur.Hernebehâsınaolursaolsun,birânönce,kazâetmekveafvıiçintevbeetmek,çokyalvarmaklâzımdır.Nemâzkılmıyanın,Allahüteâlânınbüyüklüğükarşısındatitremesi,erimesilâzımdır.
Allahüteâlânınemrlerine(Farz),yasaketdiğişeylere(Harâm) denir.Farzlarıyapmağa,harâmdansakınmağa(İbâdet etmek) denir.Allahüteâlâ,ibâdetyapanlarısever.BunlarıâhıretdeCennetesokacağını,sonsuzni’metlervereceğini
Kur’ân-ıkerîmdebildiriyor.Kur’ân-ıkerîmAllahkelâmıdır.İnsansözüdeğildir.
Harâmişleyen,Cehennemdeyanacakdır.Harâmlarderecederecedir.Büyükharâmıncezâsıçokolacakdır.Büyükharâmlardanbiri,beşvaktnemâzdanbirinivaktindekılmamakdır.Nemâzınfarzolduğunainanmıyan(Kâfir) olur.Kâfir,müslimândeğildir.Cehennemdesonsuzyanacakdır.İnanıpda,tenbelliklekılmıyan,kâfirolmaz.Buna(Fâsık) denir.Fâsık,yinemüslimândır.Harâmişlediğiiçin,birmüddetCehennemdeyanacakdır.Birnemâzıvaktindekılmıyanınbunukazâetmesi
farzdır.Kazâetmezse,birnemâziçinseksenhukbeyanacakdır.Hiçbiribâdeti,hiçbiriyiliğionuCehennemdenkurtarmaz.Yalnız,birmüslimâna,birfarzıöğretirse,buazâbdankurtulur.Fekat,bununhemkazâkılması,hemdeharâmişlemeklemeşhûrolmamasılâzımdır.Meselâ,kadınlarınbaşı,saçı,kolu,bacağıaçıksokağaçıkmasıharâmdır.BunanasîhatvererekveyâEhl-isünnetâlimininyazmış
olduğudoğrubirdinkitâbıvererek,harâmişlemesinemâni’olanınbütüngünâhlarıafvolur.Fekat,kendisininbirharâmişlememesilâzımdır.Ancakbununkazâborçlarıafvolur.Cehennemdeyanmakdankurtulur.(Hakîkat Kitâbevi)ninbütünkitâblarıdoğrudur.]
Günâhda kul hakkı da varsa, buna tevbe için, kul hakkını hemen ödemek,
onunlahalâllaşmak,onaiyilikvedüâetmekdelâzımdır.Malsâhibi,hakkıolanölmüş ise, ona düâ, istigfâr edip çocuklarına, vârislerine verip ödemeli, bunlara
iyilikyapmalıdır.Çocukları,vârisleribilinmiyorsa,malvecinâyetmikdârıparayıfakîrlere,miskînleresadakaverip,sevâbınıhaksâhibineveeziyyetyapılananiyyetetmelidir.Alî“radıyallahüanh”buyuruyorki,EbûBekr“radıyallahüanh”doğrusözlüdür.Ondanişitdimki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”(Günâh işliyen biri, pişmân olur, abdest alıp nemâz kılar ve günâhı için istigfâr ederse, Allahü teâlâ, o günâhı elbette afv eder. Çünki, Allahü teâlâ, Nisâ sûresi yüzdokuzuncu âyetinde: Biri günâh işler veyâ kendine zulm eder, sonra pişmân olup, Allahü
teâlâya istigfâr ederse, Allahü teâlâyı çok merhametli ve afv ve magfiret edici bulur, buyurmakdadır) dedi.Birhadîs-işerîfde,(Bir kimse, bir günâh işler, sonra pişmân olursa, bu pişmânlığı, günâhına keffâret olur. Ya’nî, afvına sebeb olur) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Günâhı olan kimse, istigfâr eder ve tevbe eder, sonra bu
günâhı tekrâr yapar, sonra yine istigfâr söyler, tevbe eder. Üçüncüye yine yapar ve
yine tevbe ederse, dördüncü olarak yapınca, büyük günâh yazılır) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Müsevvifler helâk oldu) buyurdu.Ya’nî,ileridetevbeederimdiyen–98 –

ler, tevbeyi gecikdirenler ziyân etdi. Lokman hakîm Velî veyâ Peygamber idi
“radıyallahüteâlâanh”.Oğlunanasîhatederek,(Oğlum,tevbeyiyarınabırakma!
Çünki,ölümânsızıngelipyakalar)dedi.İmâm-ıMücâhidbuyuruyorki,(Hersabâhveakşamtevbeetmiyenkimse,kendinezulmeder).AbdüllahibniMubârek
buyurduki,(Harâmolarakelegeçenbirkuruşu,sâhibinegerivermek,yüzkuruş
sadakavermekdendahâsevâbdır).Âlimlerimizbuyuruyorki,(Haksızalınanbir
kuruşusâhibinegerivermek,kabûlolanaltıyüzhacdandahâsevâbdır).YâRabbî!Kendimizezulmetdik.Bizeacımaz,afvetmezsen,hâlimizpekfenâolur.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Allahü teâlâ buyuruyor ki: Ey kulum! Emr etdiğim farzları yap, insanların en âbidi olursun. Yasak
etdiğim harâmlardan sakın, vera’ sâhibi olursun. Verdiğim rızka kanâ’at eyle, insanların en ganîsi olursun, kimseye muhtâc kalmazsın). Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”EbûHüreyreye“radıyallahüanh”buyurduki,(Vera’ sâhibi ol ki, insanların en âbidi olursun!). Hasen-iBasrî“rahmetullahialeyh”buyururki,(Zerrekadarvera’sâhibiolmak,binnâfileorucvenemâzdandahâhayrlıdır).EbûHüreyre“radıyallahüanh”buyurduki,(KıyâmetgünüAllahüteâlânınhuzûrundakıymetliolanlarvera’vezühdsâhibleridir).Mûsâaleyhisselâma
vahyedilmişdirki,(Bana yaklaşanlar, sevgime kavuşanlar içinde, vera’ sâhibleri gibi yaklaşan olmaz).Büyükâlimlerdenba’zısıbuyurduki,(Birkimse,şuon
şeyi,kendinefarzbilmedikce,tamvera’sâhibiolmaz:Gîbetetmemeli.Mü’minleresû-izanetmemeli,kötübilmemeli.Kimseilealayetmemeli.Yabancıkadınlara,kızlarabakmamalı.Doğrusöylemeli.Kendinibeğenmemekiçin,Allahüteâlânın,kendisineyapdığıihsânları,ni’metleridüşünmeli.Malınıhalâlyereharc
edip,harâmlaravermemeli.Nefsi,keyfiiçin,mevkı’makâmistemeyip,buraları
insanlarahizmetyeribilmeli.Beşvaktnemâzıvaktindekılmağıbirincivazîfebilmeli.Ehl-isünnetâlimlerininbildirdiğiîmânveişleriiyiöğrenip,kendinibunlarauydurmalı.YâRabbî!Bizlereihsânetdiğinnûru,hidâyetiartdır.Biziafvet!
Senherşeyiyapabilirsin).
Kerem, şefkat ve ihsân sâhibi kıymetli efendim! Bütün günâhlara tevbe etmeknasîbolurvevera’iletakvâ[ya’nîharâmlarınveşübheliolanlarınhepsinden
sakınmak]müyesserolursa,büyükni’met,yüksekdevletelegeçmişolur.Bu,ele
geçm ezs e, ba’zı gün âhl ar a tevb e etm ek ve ba’zı har âml ar a ver a’ eyl em ek de
ni’metdir.Buba’zılarınbereketvenûrları,belkihepsinesirâyetederde,bütüngünâhlaratevbeetmeğevetamvera’sâhibiolmağayolaçar.(Birşeyinbütünüelegeçmezse,hepsinieldenkaçırmamalıdır)buyuruldu.YâRabbî,bizebeğendiğinşeyleriyapmaknasîbeyle!Peygamberlerinenyükseği,efendisi,izzet,şerefyolcularınınreîsiolanMuhammedMustafânın“aleyhivealeyhimvealââl-iküllinminessalevâtiefdalühâveminetteslîmâtîekmelühâ”sadakasıolarak,bizlerisenindînindebulunmakdanvesanaitâ’atetmekdenayırma!
[Dünyâyamilyarlarcainsangelmiş.Birmüddetyaşamışlar.Sonra,ölüpgitmişler.Bunlarınba’zılarızenginimiş,ba’zılarıfakîr.Kimigüzelimiş,kimiçirkin.Kimizâlimimiş,kimimazlûm.Ohâllerinindehepsigeçdi,unutuldu.Onlarınbirkısmıinanmış,müslimânidi.Gerikalanları,inanmamışkâfirlerdi.Hepsi,yâsonsuz
yokolacak.Yâhudkıyâmetkopup,tekrârdirilipinanmıyanlarsonsuzazâbçekecek.Herikihâldede,inanmışolanlarahiçazâb,hiçsıkıntıyok.Ammâikincihâldeinanmıyanlarsonsuzvepekacıazâbçekecekler.İnanmışolarakölmüşolanlar,
şimditâmrâhatvehuzûriçindeler.Îmânsızolanlarise,sonsuzolarakateşdeyanmakihtimâli,korkusuiçindeler.Eyinsan!İyidüşün!Birkaçsenesonra,sende,bunlardanbiriolacaksın.Şimdi,geçmişsenelerinnasılbirhayâlolduise,ozemân,bütünömrün,bütünhayâtın,çalışmaların,didinmelerinhephayâl,birrü’yâgibiolacak.Ozemân,senoikikısmınhangisindenolmakistersin?Hiçbirindenolmakistememdiyemezsin.Bunaimkânyok!Çâresiz,onlarınarasınagideceksin!Sonsuz
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ateşde yanmağı, ihtimâl bile olsa, ister misin? Allahın var olduğunu, Cennete,
Cehennemeinanmağı,aklda,ilmde,fenderededemiyor.Böyleşeyolamazdiyemiyorlar.İnanmıyanlar,inkâretmelerineaklile,fenilebirvesîkagösteremiyorlar.
Hâlbukiinanmaklâzımolduğunugösterenvesîkalarsayılamıyacakkadarçokdur.
Dünyâkütübhâneleribuvesîkalarıbildirenkitâblarladoludur.Onlarnefslerine,
zevklerinealdanarakinkârediyorlar.Zevklerindenbaşkabirşeydüşünmiyorlar.Hâlbuki,islâmiyyetzevkıyasaketmemişdir.Zevklenmeninzararlıolmasınıyasaklamışdır.Ohâlde,aklıolankimse,zevkleriniAllahüteâlânıngösterdiğiyoldante’mîneder.İslâmıngüzelahlâkıilesüslenir.Herkeseiyilikeder.Kendisinekötülükyapanlaraiyiliklekarşılıkverir.İyilikyapamazsa,hiçolmazsasabreder.Bölücüolmaz.
Yapıcıolur.Böylece,kendisidehemzevklerine,hemderâhata,huzûrakavuşur.
Hemde,âhıretinsonsuzazâblarındankurtulur.Görülüyorki,bütünrâhatlıkların,
se’âdetlerinbaşı,îmânetmekde,müslimânolmakdadır.[Ya’nî,ahkâm-ıislâmiyyeyeuymaklâzımdır.Allahüteâlâ,kullarınaçokacıdığıiçin,fâidelişeyleriyapmalarınıemretmişdir.Buemrlere(Farz) denir.Zararlışeyleriyasaketmişdir.Bunlara
(Harâm) denir.Farzlarınveharâmlarınhepsine(Ahkâm-ı islâmiyye) denir.Dinler,
Allahüteâlânınkullarınarahmetidir,ihsânıdır.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuyanındüâlarımuhakkakkabûlolur.Nemâzkılmıyanın,açıkkadınlarabakanınveharâmyiyenin,içenin,ahkâm-ıislâmiyyeyeuymadığıanlaşılır.Bunundüâlarıkabûlolmaz.İslâmiyyeteinananveuyan,Allahüteâlânınihsânınakavuşur,mes’ûdolur.İnanmıyan,buse’âdetdenmahrûmkalır.]Îmânetmekde,çokkolaydır.Îmânetmekiçin,bir
yereparavermek,malvermek,zorbirişyapmak,birisindeniznalmakgibi,hiçbir
şeyyapmaklâzımdeğildir.Hattâ,îmânlıolduğunukimseyebildirmek,bellietmek
bilelâzımdeğildir.Îmân,altışeyiöğrenip,bunlarakalbinden,gizliceinanmakdemekdir.Îmâneden,Allahüteâlânınemrlerineteslîmolur.Ya’nîseveseveyapar.Böylece,müslimânolur.Kısacası,hermü’minmüslimândır.Hermüslimân,mü’mindir.]

44 — İKİNCİ CİLD, 82. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Hâce Şerefeddîn Hüseyne gönderilmiş olup, harâmlardan sakınmağı, ahkâm-ı islâmiyyeye yapışmağı bildirmekdedir:
YâRabbî,dünyâyıgözümüzdeküçültveâhıretinbüyüklüğünü,ehemmiyyetini
kalblerimizeyerleşdir!Eyakllıoğlum!Harâmlarınsüsüne,yaldızınasakınaldanmaveçabukgeçen,tükenenlezzetlerinekapılma!Bütünhareketlerinin,duruşlarının,gidişlerinin,islâmiyyeteuygunolmasınaçokdikkatet!Onunışıklarıaltında
yaşamağaçalış!Herşeydenönce,Ehl-isünnetvel-cemâ’atâlimlerinin“Allahüteâlâonlarındurmadançalışmalarına,çokmükâfâtversin”bildirdiği,kitâblarındayazdığıi’tikâdıöğrenmekveîmânınıbunagöredüzeltmeklâzımdır.Ondansonra,fıkh
ahkâmınıöğrenmeli,farzlarıyapmağasarılmalı,halâle,harâmadikkatetmelidir.
Farzlarınyanında,nâfileibâdetlerin,hiçkıymetiyokdur.Zemânımızınmüslimânları,farzlarıbırakıp,nâfileibâdetleresarılıyor,nâfileibâdetleriyapmağa[meselâ,
kadınerkekkarışıkolarakmevlidokutmağa,câmi’yapmağa,sadakavehayrâtyapmağa]ehemmiyyetverip,farzları[meselâbeşvaktnemâzkılmağı,Ramezân-ışerîfayındaoructutmağı,zekâtvermeği,uşrvermeği,borçödemeği,halâlı,harâmlarıöğrenmeğivekadınların,kızlarınsokağaçıkarken,başlarını,sarkansaçlarını,
kollarını,bacaklarınıörtmelerini,radyovetelevizyonda,dindüşmanlarınınîmânıveahlâkıbozansözlerinidinlemelerini]hafîfveehemmiyyetsizgörüyorlar.
[Fransada,LiyonşehrinebağlıCharvieukasabasınınbelediyyereîsiGerard,câmi’e
gelenmüslimânlarınhergünartdığını,kiliseyegidenfransızlarınazaldığınıgörünce,
kudurarak,câmi’idozerleyıkdırmışdır.Buvahşeti,bualçaklığı18.8.1989târîhligazeteleryazdı.Hiçbirislâmkitâbıokumamış,islâmınışıklıyolundanhaberiolmıyan,
bucâhil,ahmak,âdî,piskâfirlerin,islâmiyyetesaldıranradyolarını,televizyonlarını,
kitâblarınıevesokmamalı,temizkadınlarımızı,ma’sûmçocuklarımızı,bunlarınhü–100 –

cûmlarından,yalanlarından,iftirâlarındankorumalıyız!Bunların,dinhürriyyetini,insanhaklarını,yardımlaşmağımedhedenyaldızlıyalanlarınaaldanmamalıyız!]
Olurolmazyerlerebirçokparasarfediyorlarda,birkuruşzekâtıbirmüslimânavermeğibenimsemiyorlar.Hâlbuki,bilmiyorlarki,birkuruşzekâtıyerinevermek,binlerlelirasadakavermekden,katkatdahâsevâbdır.Zekâtvermek,Allahü
teâlânınemriniyapmakdır.Sadakavehayrâtınçoğuise,şöhret,hurmetvenefsin
şehvetlerinikazanmakiçinolur.Farzlaryapılırkenarayariyâ,gösterişkarışmaz.Nâfileibâdetlerdeise,gösterişçokolur.Bununiçindirki,zekâtı,âşikârevermeklâzımdır.Busûretleinsaniftirâdankurtulur.Nâfilesadakayı,gizlivermelidirki,kabûlihtimâlifazlaolur.Sözünözüşudurki,dünyânınzararındankurtulabilmekiçin,
ahkâm-ıislâmiyyeyeyapışmakdanbaşkaçâreyokdur.Dünyâzevklerinibüsbütün
bırakamıyanların,hiçolmazsa,hükmenterketmesi,ya’nîdünyâyıterketmişsayılmalarılâzımdır.Bununiçinde,hersözüveherişiislâmiyyeteuygunyapmalıdır.
[Kâfirlerin, mürtedlerin, ba’zı emellerine kavuşmak için, islâmiyyete uygun
işleryapmaları,dünyâdafâideliolur,râhat,mes’ûdyaşamalarınasebebolurisede,
kıyâmetgünündefâidevermez.Çünkionlar,îmânlaşereflenmemişdir.İbâdetlerinkabûlolmasıiçin,iyilikleresevâbkazanabilmekiçin,îmânsâhibiolmaklâzımdır.(İfsâh)dadiyorki,(İbâdetlerinenkıymetlisi,farz-ıaynolanlardır.Farzlardan
sonraenkıymetlisi,şâfi’îdesünnetnemâzlar,hanbelîdecihâddır.Hanefîdevemâlikîdeise,ilmöğrenmekveöğretmekvesonracihâddır.)].

45 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 1. ci MEKTÛB
Esseyyid, Mîr Muhammed Nu’mân hazretlerine yazılmış olup, Allahü teâlânın
ve sıfatlarının ve fi’llerinin kullarına çok yakın olduğunu bildirmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiği,beğendiğikimselereiyilikler,selâmlarolsun!Kıymetlimektûbunuzgeldi.Çokzahmetbuyurmuşsunuz.Cenâb-ıHak
sa’yinizimeşkûreylesin!Allahüteâlânınfi’llerininvesıfatlarınınvezâtınınbuâleme,herşeydendahâyakınolduğununaçıklanmasını,tekrârtekrâr,soruyorsunuz
vecevâbınıçokmerakediyorsunuz.Bununiçin,birazbildirmeğemecbûroldum:
Herşey,kendimâhiyyeti,hakîkati,özüileşeydir.Birşey’ekendimâhiyyetinivermeğevebirvericiyelüzûmyokdur.Çünki,herşeyinmâhiyyeti,kendisindedir.Bunun
içindirki,hiçbirşeyinmâhiyyetiyapılmazdenilmişdir.Hercismin,birözü,mâhiyyetivardır.Cismlere,mâhiyyetlerinivermekiçin,birişyapmaklâzımdeğildir.Fekat,mâhiyyetlerivücûdagetirmekiçin,birişyapılır.Meselâ,boyacınınişi,kumaşıboyamak
içindir.Yoksa,kumaşıkumaşyapmakveboyayıboyayapmakiçindeğildirki,buna
lüzûmyokdur.Ohâlde,birşeyemâhiyyeti,sonradanverilmez.Oşeyinvemâhiyyetinin,birlikdemeydânagelmesiiçinişyapılır.Herşey,kendimâhiyyetiileşeydir.Bu
sözümüz,zılda,gölgededoğruolmuyor.Birşeyinzılli,aksi,gölgesi,hayâli,aynadakigörüntüsü,kendimâhiyyetiilezılveaksolmayıp,kendilerinimeydânagetirenaslınmâhiyyetiilezılveaksolmuşdur.Çünki,görüntünün,gölgeninmâhiyyetiyokdur.
Gölgedebulunanmâhiyyetonumeydânagetirenaslşeyinmâhiyyetidir.Ohâldeasl,
gölgesine,gölgeninkendindendahâyakındır.Çünki,gölgeaslınmâhiyyetiileya’nî,
aslilegölgeolmuşdur.Kendimâhiyyetiiledeğil.Çünki,kendimâhiyyetiyokdur.
Buâlem,mahlûklarınhepsiAllahüteâlânınfi’llerinin,işlerininzılleri,aksleri,
görünüşleriolduğundan,buâleminaslıolanfi’ller,âleme,âlemdendahâyakındır.
Fi’llerde,sıfât-ıilâhiyyeninzılleriolduğundan,Allahüteâlânınsıfatlarıâleme,âlemdenveâleminaslıolan,fi’llerdendahâyakındır.Çünki,aslınaslıdırlar.Sıfât-ıilâhiyyede,Zât-ıilâhîninzılleriolduğuiçinveAllahüteâlânınzâtı,kendisi,bütün
asllarınaslıolduğuiçin,Allahüteâlânınzâtı,âleme,âlemdenveef’âlvesıfât-ıilâhiyyedendahâyakındır.Bunlarıdikkatleokuyupanlıyanaklsâhibleri,insâfederlerse,sözümüzükabûlederler.Eğerinanmıyanolursa,neehemmiyyetivardır.Çünkibizimonlarasözümüzyokdur.
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46 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 17. ci MEKTÛB
Bu mektûb, dînine çok bağlı olan bir hanıma yazılmış olup, i’tikâdları bildirmekde, ibâdetlere teşvîk etmekdedir:
Görünen,görünmiyen,bilinen,bilinmeyenbütünni’metlerigönderen,bizlere
kurtuluşyolunugösterenveçoksevdiğiMuhammedaleyhisselâmınümmetiyapmaklaşereflendirenAllahüteâlâyahamd-üsenâlarolsun!
Bütünmahlûklaraherni’meti,iyilikleriverenyalnızAllahüteâlâdır.Herşeyivar
eden,varolmakni’metiniverenOdur.Herân,varlıkdadurdurandaOdur.Kâmil,iyi
sıfatlar,insanlara,Onunrahmetiile,acımasıileverildi.Hayât,ilm,sem’,basar,kudretvekelâmsıfatlarımızhepOndandır.Sayılamıyanni’metlerihepOvermekdedir.
İnsanlarısıkıntıdankurtaranOdur.Düâlarıkabûleden,belâlardankurtaranhepOdur.
ÖylebirRazzakdırki,kullarınınrızklarını,günâhlarındandolayıkesmiyor.Afvıve
merhametiokadarboldurki,günâhişliyenlerinyüzkaralarınımeydânaçıkarmıyor.
Hilmiokadarçokdurki,kullarınıncezâlarınıvermekdeaceleetmiyor.
Öylebirihsânsâhibidirki,keremveihsânlarınıdostvedüşman,herkesesaçıyor.Bütünni’metlerininenşereflisi,enkıymetlisi,enüstünüolarakda,kullarına
müslimânlığıaçıkcabildiriyorvebeğendiğiyolugösteriyor.Mahlûklarıneniyisineuyarakse’âdet-iebediyyeyekavuşmağıemrbuyuruyor.İşte,Onunni’metleri,
ihsânları Güneşden dahâ açık ve Aydan dahâ âşikârdır. Başkalarından gelen
ni’metleridegönderenOdur.Başkalarınınihsânetmesi,biremânetcinin,birisineemânetvermesigibidir.Başkasındanbirşeyistemek,fakîrdenbirşeybeklemekdir.Câhilde,bunuâlimgibibilir.Kalınkafalıda,zekîkimsegibianlar.
Nazm:

Vücûdümünherzerresi,gelsededile,
şükrününbindebiriniyapamazbile.

İyilik yapana teşekkür edileceğini, herkes bilir. Bu, insanlık îcâbıdır. İyilik
edenlerehurmetedilir.Ni’metsâhibleri,büyükbilinir.Ohâlde,herni’metinhakîkîsâhibiolanAllahüteâlâyaşükretmek,insanlıkîcâbıdır.Aklınlüzûmgösterdiğibirvazîfe,birborcdur.Fekat,Allahüteâlâ,heraybvekusûrdanuzak,insanlarise,aybkirlerinevenoksanlıklekelerinebulaşmışolduğundan,Onunlahiçmünâsebetleri,alâkalarıyokdur.Onunasılbüyükbileceklerini,nasılşükredeceklerinianlıyamazlar.Onakarşısöylenmesinigüzelsandıklarışeyler,Onaçirkingelebilir.Onubüyültmek,hurmetetmeksandıkları,hakâretveküçültmekolabilir.
Onahurmetveşükrşeklleri,yineOndanbildirilmedikce,OnalâyıkolacağınagüvenilemezveOnunkabûledeceğibiribâdetolamaz.Çünki,insanlarınhamdetmeleri,Onabelkihakâretolur.İşte,Onuntarafındanbildirilen,ta’zîm,hurmetve
şükrşekli,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”bildirdikleridinlerdir.Onakalbileyapılacakhurmetler,dindebildirilmiş,dilileyapılacakşükrler,
oradagösterilmişdir.Heruzvunyapacağıişleri,açıkvegenişolarak,beyânbuyurmuşlardır.Ohâlde,Allahüteâlâyainanmakilevekalbinvebedeninyapmasıile
şükretmek,ancakdîneuymaklaolur.Allahüteâlâya,dînindışındayapılacakhurmeteveibâdetegüvenilemez.Çokdef’atersineolup,sevâbsanılan,günâholur.
Busöylenilenlerdenanlaşılıyorki,dîneuymak,insanlıkîcâbıdırveaklınistediği
vebeğendiğibirşeydir.Allahüteâlâya,Onundîninindışındaşükredilemez.
Allahüteâlânınbildirdiğiherdin,ikikısmdır:İ’tikâdveamel.Ya’nîîmânveahkâm.Bunlardani’tikâd,herdindeaynıdır.İ’tikâd,dîninaslıvetemelidir.Dinağacınıngövdesidir.Amelise,ağacındalları,yapraklarıgibidir.[Eskidinlerdebildirilmişolani’tikâdlarzemânlabozulmuşdur.Şimdidoğrui’tikâd,yalnızislâmdînininbildirdiğii’tikâddır.Budoğru]İ’tikâdıolmıyan,Cehennemdenkurtulamaz.
Kıyâmetdeazâbdankurtulmasınaimkânyokdur.Ameliolmıyanlarınkurtulma–102 –

sıumulur.Bunlarınişi,Allahüteâlânınirâdesinekalmışolup,isterseafveder,isterse,günâhlarıkadarazâbederek,sonraCehennemdençıkarır.Cehennemdeebedîkalmak,islâmdînininbildirdiğidoğrui’tikâdıolmayanlar,ya’nî,Muhammed
aleyhisselâmın bildirdiği islâm dîninden olan şeylere inanmıyanlar içindir. Bu
i’tikâdıolupda,ameliolmıyanlar,ya’nîkalbilebedenahkâmınıyerinegetirmiyenler,Cehennemegirselerbile,sonsuzkalmıyacaklardır.
İ’tikâdedilecekşeyler,dîninesâsı,müslimânlığınzarûrî,lâzımtemeliolduğundan,bunlarıbildirmekveöğrenmekherkeselâzımdır.[Bunlarıöğrenmek,herinsanınbirincivazîfesidir.Îmânveahkâmbilgileriniöğrenmiyenveçocuklarınaöğretmiyen,insanlıkvazîfesiniyapmamışolur.Bunlarıöğrenmekherkesinhakkıdır.
İnsanhaklarınınbirincisidir.]
Ahkâmı,ya’nîemrleriveyasaklarıyerinegetirmek,temelolmayıp,uzunvegenişdeolduğundan,bunlarıfıkh[veahlâk]kitâblarınabırakarak,yalnızpeklâzım
olanlarıbildirilecekdir,inşâallahüteâlâ.
[Îmânvei’tikâdaynıdır.Bunlarıanlatangenişvederinilme(İlm-i kelâm) denir.
Kelâmilmiâlimleri,çokbüyükinsanlardırvekelâmkitâblarıpekçokdur.Bukitâblara,(Akâid kitâbı) dadenir.Ameledilecek,ya’nîkalbilevebedenileyapılacak
vesakınılacakşeylere,(Ahkâm-ı islâmiyye) veyâsâdece(İslâmiyyet) deriz.Beden
ileyapılacakahkâm-ıislâmiyyeyibildirenilme(İlm-i fıkh) denir.Dörtmezhebinkelâmkitâblarıaynıolup,fıkhkitâblarıbaşkabaşkadır.Halkiçin,ya’nîtahsîliolmayanlariçinyazılmışolanveherkesinbilmesi,inanmasıveyapmasıgerekenkelâm
(ya’nîîmân)veahlâkvefıkhbilgilerinikısacaveaçıkcaanlatankitâblara(İlm-i hâl)
kitâblarıdenir.Dîninibilenvesevenvekayıranmubârekinsanlarınilm-ihâlkitâblarını alıp, çoluğuna ve çocuğuna öğretmek, her müslimânın birinci vazîfesidir.
Kendilerinedinadamıisminivesüsünüverencâhilvesapıkkimselerinsözlerinden
veyazılarındandinöğrenmeğekalkışmak,kendiniCehennemeatmakdır].
İ’TİKÂD EDİLMESİ ÇOK LÂZIM OLANLAR: Allahüteâlâzâtıilevardır.
Varlığıkendikendiyledir.Şimdivarolduğugibi,hepvaridivehepvarolacakdır.
Varlığının önünde ve sonunda yokluk olamaz. Çünki, Onun varlığı lâzımdır.
Ya’nî(Vâcib-ül vücûd)dur.Omakâmda,yoklukolamaz.Allahüteâlânınvarlığı
ilmîveaklîyollarileanlaşılır.İlmîyola(Limmî yol)dadenir.Buikiyolileanlamak,(Es-se’âdet-ül ebediyye) kitâbınınsonundakirisâledeisbâtedilmekdedir.Allahüteâlâbirdir.Ya’nîşerîki,benzeriyokdur.Vâcib-ülvücûdolmakdaveülûhiyyetdeveibâdetolunmağahakkıolmakdaortağıyokdur.Ortağıolmakiçin,Allahüteâlânınkâfîolmaması,müstekılolmamasılâzımdır.Bunlarisekusûrdur,noksanlıkdır.Vücûbveulûhiyyetiçinnoksanlıkolamaz.Okâfîdir,müstekıldir.Ya’nî
kendikendinedir.Ohâldeşerîke,ortağalüzûmyokdur.Şerîkin,ortağınlüzûmlu
olmasıise,birkusûrdurvevücûbaveulûhiyyeteyakışmaz.Görülüyorki,şerîkiolduğunu düşünmek, ortaklardan her birinin noksan olacağını gösteriyor. Ya’nî
şerîk bulunmasını düşünmek, şerîk bulunamıyacağını meydâna çıkarıyor. Demekki,Allahüteâlânınşerîkiyokdur.Ya’nîbirdir.
Allahüteâlânınkâmil,noksanolmıyansıfatlarıvardır.Bunlara(Ülûhiyyet sıfatları) denir.Bunlar,hayât[diriolmak],ilm[bilmek],sem’[işitmek],basar[görmek],
kudret[gücüyetmek],irâde[istemek],kelâm[söylemek]vetekvîn[yaratmak]dır.
Busekizsıfata,(Sıfât-ı sübûtiyye) ve(Sıfât-ı hakîkiyye) denir.Busıfatlarıdakadîmdir.Ya’nî,sonradanolmadeğildir.Kendindenayrıolarak,ayrıcavardır.Ehl-i
sünnetâlimleriböylebildirmekdedir.“Allahüteâlâ,onlarınçalışmalarınımeşkûr
eylesin!”.Ehl-isünnetdenbaşka,yetmişikifırkadanhiçbiri,Allahüteâlânınayrıcasıfatlarıolduğunubilememişdir.Hattâ,Sôfiyye-ialiyyenin,ya’nîtesavvufbüyüklerininsonradangelenleri,Ehl-isünnetdenolduklarıhâlde,busıfatlara,Zât-ıilâhîninaynıdırdiyerekyetmişikifırkayabenzemişlerdir.Evetbunlaronlargibi,sıfatlarıyokdemiyorisede,sözleriningelişindensıfatlarıyokbildiklerianlaşılıyor.
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Yetmişikifırka,sıfatlarıyokbilmekle,Allahüteâlâyıkusûrdankoruyor,Onukâmilbilmişoluyoruzdiyor.Akllarıncakusûrukemâlsanarak,Kur’ân-ıkerîmdenayrılıyorlar.Allahüteâlâ,onlarıdoğruyola,Kur’ân-ıkerîmekavuşdursun!
Allahüteâlânın,bunlardanbaşkasıfatları,yâi’tibârî[varkabûledilen]veyâselbî[bulunmasıcâizolmıyan]dir.Meselâkıdem[varlığınınevvelindeyoklukolmamak],ezeliyyet[varlığınınbaşlangıcıolmamak]vevücûb[yokluğumümkinolmıyan]veülûhiyyetgibi.Meselâ,Allahüteâlâcismdeğildir.Cismdendeğildir.Maddedeğildir.A’raz,ya’nîhâldeğildir.Mekânıyokdur.Zemânlıdeğildir.Birşeyegirmiş,biryereyerleşmişdeğildir.Hudûdlu,birşeyleçevrilmişdeğildir.Birtarafda,
bircihetdedeğildir.Birşeyemensûbdeğildir.Birşeyebenzemez.Misli,ortağıve
zıddıyokdur.Anası,babası,zevcesi,çocuklarıyokdur.[Allahbabadiyenkâfirolur.]
Bunlarınhepsimahlûkda,sonradanyaratılanlardaolanşeylerdir.Hepsinoksanlıkvekusûralâmetleridir.Bütünbunlar,(Sıfât-ı selbiyye)dir.Bütünkemâlsıfatları,Allahüteâlâdavardır.Bütünnoksansıfatlar,yokdur.
Allahüteâlâküllîleri,cüz’îleri,büyükleri,zerreleri,âlimdir,bilir.Hergizliyibilir.Yerlerdevegöklerdeenküçükzerreleribilir.Herşeyiyaratan,Odur.Yaratdıklarınıelbettebilir.Yaratmakiçin,bilmeklâzımdır.Ba’zızevallılar,zerreleribilmez
diyor.Zerreleribilmemeği,kemâl,büyüklüksanıyor.Bunungibi,Allahüteâlâisteristemez,akl-ıfe’âldedikleribirşeyiyaratmışdırdiyerekbunuda,kemâlsanıyorlar.Bunlar,nekadarcâhildirki,câhilliğikemâlsanıyor.Fizikilminintanıdığıkuvvetlergibi,isteristemezişyapmağıbüyüklükzanediyorlar.Akl-ıfe’âldiyebirşey
uydurmuşlar.Herşey,bundanhâsıloluyordiyorlar.Yerleri,göklerivebunlardabulunan herşeyi yaratanı, kuvvetsiz, te’sîrsiz biliyorlar. Bu fakîre göre, dünyâda,
bunlardandahâcâhilvedahâalçakkimseyokdur.Ba’zılarıda,buahmaklarıfenadamı,müsbetilmsâhibisanıp,birşeybilirzanediyorvedoğrusöyleyicisanıyorlar.
Allahüteâlâ,ezeldenebede,ya’nîöndekisonsuzdan,sonrakisonsuzakadar,bir
kelâmilesöyleyicidir.Bütünemrleri,obirsözdendir.Bütünyasakları,yineobir
sözdendir.Bunungibi,bütünhaberleri,süâlleri,hepobirsözdençıkmakdadır.Tevrâtveİncîlkitâblarıobirsözügösteriyor.ZebûrveKur’ân-ıkerîmde,osözeişâretediyor.Bunungibi,diğerPeygamberlerenâzilolankitâblarvesahîfeler,hep
obirsözünaçılmasıdır.Ezelveebed,osonsuzluklarıileberâber,omakâmdabir
ânolunca,hattâândemekbilesığmazisede,başkakelimeolmadığındanândeniliyor,oândabulunansözde,elbettebirkelime,hattâharf,belkidebirnoktadır.Noktademekde,ândemekgibi,başkakelimebulunmadığıiçindir.Yoksanoktademekde,yerindeolmaz.Allahüteâlânınkendindekivesıfatlarındakigenişlikvedarlık,bizimbildiğimizvealışdığımızgibideğildir.O,mahlûklarınsıfatıolan
genişlikvedarlıkdanmünezzehdir,uzakdır.
Allahüteâlâyımü’minlerCennetdegörecekdir.Fekat,nasılolduğubilinmiyen
birgörmeklegöreceklerdir.Nasılolduğubilinmiyeni,anlaşılmıyanıgörmekde,nasılolduğuanlaşılmıyanbirgörmekolur.Belki,görende,nasılolduğubilinmiyen
birhâlalırveöylegörür.Bu,birmu’ammâ,birbilmecedirki,budünyâda,Evliyânınbüyüklerindenseçilmişlerebildirilmişdir.Buderin,güçmes’eleherkesegizli
iken,bunlarahakîkatolmuşdur.Bunu,Ehl-isünnetdenbaşka,nemü’minlerinfırkaları,nedekâfirlerinbirferdianlıyamamışdır.Bubüyüklerdenbaşkası,Allahü teâlâ görülemez, demişdir. Bunlar, bilmedikleri şeyleri, gördükleri şeylere
benzeterekdüşündükleriiçin,yanılmışdır.Böylebenzetmelerin,ölçmelerin,bozuknetîcevereceğimeydândadır.[Bugünbirçokkimsede,buyanlışölçüvebenzetmekdendolayıîmânlarınıgaybedip,ebedîfelâketesürükleniyor.]Bugibiderinmes’elelerdeîmânşerefinekavuşmak,ancakMuhammedaleyhisselâmınsünnetine[ya’nîyoluna]uymakışığıilenasîbolur.AllahüteâlâyıCennetdegörmeğeinanmakşerefindenmahrûmolanlar,buse’âdetekavuşmaklanasılşereflenebilirki,(inkâreden,mahrûmkalır)sözümeşhûrdur.Cennetdeolupdagörmemek
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deuygundeğildir.Çünki,islâmiyyet,Cennetdeolanlarınhepsigörecekdirdiyor.
Birkısmıgörecek,birkısmıgörmiyecekdemiyor.Bunlara,Mûsâaleyhisselâmın
Fir’avnaverdiğicevâbısöylerizki,Tâhâsûresi51ve52.âyetlerindemeâlenbuyuruyorki:(Fir’avn dedi ki: Bizden evvel gelip geçenlerin hâlleri ne oldu?). Cevâbındadediki:(Onların hâlleri ve istikbâllerini, Rabbim bilir. Levh-il-mahfûzda yazılmışdır. Rabbim hiçbir şeyde yanılmaz ve unutmaz.) Benise,sizingibibir
kulum.Ancak,banabildirdiğikadarbilirim.
Cennetde,herşeygibi,Allahüteâlânınmahlûkudur.Allahüteâlâ,mahlûklarınınhiçbirisinegirmez,birindebulunmaz.Fekatmahlûklarınınba’zısındaOnun
nûrları zuhûr eder. Ba’zısında ise, o kâbiliyyet yokdur. Aynada, karşısındaki
cismleringörünüşleri,zuhûrediyor.Taşda,toprakdaiseetmiyor.Allahüteâlâ,her
mahlûkunaaynınisbetdeisede,mahlûklar,birbirlerininaynıdeğildir.Allahüteâlâ,dünyâdagörülemez.Buâlem,Onugörmekni’metinekavuşmağaelverişlideğildir.Dünyâdagörülürdiyen,yalancıdır,iftirâcıdır.Doğruyuanlıyamamışdır.Bu
dünyâda,buni’metnasîbolsaydı,herkesdenönce,Mûsâ“aleyhisselâm”görürdü.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”mi’râcda,budevletleşereflendiise
de,budünyâdadeğildi.Cennetegirdi.Oradangördü.Ya’nî,âhıretdegörmüşoldu.Dünyâdagörmedi.Dünyâdaiken,dünyâdançıkdı,âhıretekarışdıvegördü.
Allahüteâlâ,yerlerin,göklerinyaratıcısıdır.Dağları,denizleri,ağaçları,meyveleri,ma’denleri,[mikropları,hayvanları,atomları,elektronları,molekülleri]yaratanOdur.Birincisemâyıyıldızlarlasüslediğigibi,yeryüzünü,insanlarıyaratmaklasüslemişdir.Basîtcismleri,elemanları,Oyaratmışdır.Bileşikcismler,Onunyaratmasıilehâsılolmuşdur.HerşeyiyokdanvaredenOdur.Ondanbaşkaherşey
yokidi.Hiçbirikadîmdeğildir.Bütündoğrudinler,Allahdanbaşka,herşeyinyok
iken,sonradanvarolduğunu,Ondanbaşkakadîmbulunmadığınıbildirmekdedir.
Başkasınıkadîmbilenlerekâfirdemişlerdir.Huccet-ülislâm,İmâm-ıGazâlî,(Elmünkız-ü anid-dalâl) kitâbında,Allahüteâlâdanbaşkasınıkadîmbilene,kâfirdedi.[Bukitâbı,HakîkatKitâbevi,ofsetilebasdırmışdır.]
Gökl er i, yıld ızl ar ı ve başk a şeyl er i kad îm bil enl er in, yal an söyl ed ikl er in i
Kur’ân-ı kerîm bildirmekdedir. Yerlerin yokdan var edildiğini gösteren âyet-i
kerîmelerçokdur.Herzemânyanılanaklauyarak,Kur’ân-ıkerîmeinanmıyankimse,nekadarsefîhdir.(Allahü teâlâ, bir kimseye nûr vermezse, o münevver olamaz.)
İnsanlar,mahlûkolduğugibi,bütünişleri,hareketleride,Allahüteâlânınmahlûkudur.ÇünkiOndanbaşka,kimsebirşeyyapamaz,yaratamaz.Kendimahlûk,
yaratılmışolan,başkasınınasılyaratabilir?Yaratılmakdamgası,kudretinazolduğunaalâmetdirveilminnoksanolduğunaişâretdir.Bilgisi,kuvvetiazolan,yaratamaz.Îcâdedemez.İnsanınişinde,kendinedüşenpay,kendikesbidir.Ya’nîoiş,
kendikudretiveirâdesiileolmuşdur.Oişi,yaratan,yapan,Allahüteâlâdır.Kesb
eden,kuldur.Görülüyorki,insanlarınihtiyârîişleri,istiyerekyapdıklarışeyler,insanın kesbi ile Allahü teâlânın yaratmasından meydâna gelmekdedir. İnsanın
yapdığıişde,kendikesbi,ihtiyârı[ya’nîbeğenmesi]olmasa,oiş,titremeşeklinialır.
[Mi’denin,kalbinhareketigibiolur.]Hâlbuki,ihtiyârîhareketlerin,bunlargibiolmadığımeydândadır.Herikisinide,Allahüteâlâyaratdığıhâlde,ihtiyârîhareketle,titremehareketiarasındagörülenbufark,kesbdenilerigelmekdedir.Allahü
teâlâ,kullarınamerhametederek,onlarınişlerininyaratılmasını,onlarınkasdlarına,arzûlarınatâbi’kılmışdır.Kulisteyince,kulunişiniyaratmakdadır.Bununiçin
de,kulmes’ûlolur.İşinsevâbıvecezâsı,kulaolur.Allahüteâlânınkullarınaverdiğikasdveihtiyâr,işiyapıpyapmamakdamüsâvîdir.Herişiyapmanınveyapmamanıniyiveyâfenâolduğunu,Peygamberleri“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”ile
kullarınaaçıkcabildirmişdir.Kul,herişinde,yapıpyapmamakdaserbestolup,ikisindenbirinielbetteseçecek,iş,iyiveyâfenâolacak,günâhveyâsevâbkazanacakdır.Allahüteâlâkullarına,emrleriniveyasaklarınıyerinegetirecekkadarkudret
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[ya’nîenerji]veihtiyâr[ya’nîbeğenmek,seçmek]vermişdir.Dahâçokvermesine,lüzûmyokdur.Lüzûmukadarvermişdir.Bunainanmayan,kolayşeylerianlayamıyankimsedir.Kalbihastaolduğundan,ahkâm-ıislâmiyyeyeuymamağabehânearamakdadır.
[Allahüteâlâ,insanlarairâdedenilenkuvvetivermeğiveinsanların,istedikleriniyapmakda,istemedikleriniyapmamakdaserbestolmalarınıezeldeirâdeetmişdir.Hiçbirşeyizorlayapdırmamakdadır.İnsanlarınirâdesâhibiolmaları,Allahü
teâlâböyleistediğiiçindir.İnsanın,dilediğiniyapabilmesi,insanınirâdesâhibiolduğunugösterdiğigibi,Allahüteâlânındaezeldebuirâdeyiirâdeetmişolduğunugöstermekdedir.Allahüteâlâ,insandairâdeolmasınıezeldeirâdeetmeseydi,
insandairâdeyaratmasaydı,insanbirişiyapmakdaserbestolamaz,mecbûrolurdu.Böyleolmaklaberâber,insanbirşeyyapmağıirâdeedince,dileyince,Allahü
teâlâdairâdeediyorveyaratıyor.İnsanlarınirâdeetdikleriniyaratan,Allahüteâlâdır.İnsan,hiçbirdileğiniyaratamaz,yapamaz.İnsanınirâdeetdiğini,sonraAllahüteâlâda,irâdeediyorveyaratıyor.Herşeyiyapan,yaratan,yalnızAllahüteâlâdır.Ondanbaşkayaratıcıyokdur.Ondanbaşkasınayaratıcıdemek,yaratdıdemek,hemyanlışdır,hemde,Allahüteâlâyabaşkasınışerîk,ortakyapmakolurki,
ençokyasaketdiği,enşiddetlivesonsuzazâbyapacağınıbildirdiğibirşeydir.]
Busöylediklerimiz,kelâmilmininderinmes’elelerindendir.Bununenkolay,en
açıkbildirilmeside,yazdığımızdır.Doğruyolunâlimlerininbildirdiklerineinanmaklâzımdır.Bukonudamünâkaşaetmekle,araşdırmaklauğraşmamalıdır.
Nazm:

Hücûmedilemez,hermeydânda,
siperlenmeklâzımdır,ba’zanda!

Allahüteâlâ,kullarınamerhametederek,Peygamberler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”göndermişdir.Bunlarlakullarınadoğruyolu,se’âdet-iebediyyeyolunu
göstermiş,kullarınıkendineçağırmışdır.Rızâsının,sevgisininyeriolanCennete
da’vetetmişdir.Böylebirihsânsâhibininda’vetinikabûletmiyen,nekadarzevallıdır. Onun ni’metlerinden mahrûm kalan ne kadar ahmakdır. Bu büyüklerin,
Allahüteâlâdanbildirdiklerihaberlerinhepsidoğrudur.Hepsineîmânetmeklâzımdır.Akl,doğruyu,iyiyibulanbirâletisede,yalnızbaşınabulamaz,noksandır.
Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gelmesi ile temâmlanmışdır.
Kullaraözr,behânekalmamışdır.Peygamberlerinbirincisihazret-iÂdemdir.Sonuncusu ise, hazret-i Muhammed Resûlullahdır “aleyhi ve aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât”.Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”hepsineîmânetmek
lâzımdır.Hepsinima’sûm[ya’nîgünâhsız]vedoğrusözlübilmelidir.Bunlardanbirineinanmamak,hepsineinanmamakdemekdir.Çünki,hepsiaynıîmânısöylemişdir. Ya’nî, hepsinin dinlerinin aslı, temeli [ya’nî îmân edilecek şeyleri] birdir.
[Vehhâbîler,Âdemaleyhisselâmınpeygamberolduğunainanmıyorlar.(Keşf-üşşübühât) kitâblarınınbaşında,(PeygamberlerinevveliNûhaleyhisselâmdır)diyor.
Bozukinanışlarındanbiridebudur.]Îsâ“aleyhisselâm”ölmedi.Yehûdîler,kendisini öldürmek istedikleri zemân, Allahü teâlâ onu diri olarak göke kaldırdı.
Kıyâmeteyakınbirzemândagökden[Şâma]inecekveMuhammedaleyhisselâmın
dîninetâbi’olacakdır.Evliyânınbüyüğü,tesavvufderyâsınındalgıcıMuhammed
Behâeddîn-iBuhârîhazretlerininyetişdirdiğiEvliyânınbüyüklerindenolanhâce
MuhammedPârisâhazretleri(Füsûl-i sitte) kitâbındabuyuruyorki:(Îsâ“alânebiyyinâvealeyhissalâtüvesselâm”gökdeninip,imâm-ıa’zamEbûHanîfemezhebineuygunictihâdedecek,onunhalâldediğinehalâldiyecek,harâmdediğineharâmdiyecekdir).
MELEKLER: Allahüteâlânınkıymetlikullarıdır.[İçlerindenbirkısmı,diğer
meleklereveinsanların]Peygamberlerine“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”haber
getirmekvazîfesiileşereflenmişlerdir.Emrolunduklarınıyaparlar.İsyânetmez–106 –

ler.Yimeleri,içmeleriyokdur.Evlenmezler.Erkek,dişideğildirler.Çocuklarıolmaz.Kitâblarıvesahîfeleri,onlargetirmişdir.Emînolduklarıiçin,getirdikleride
doğrudur.Müslimânolmakiçin,meleklere,böyleinanmaklâzımdır.Doğruyoldabulunanâlimlerinçoğunagöre,insanlarınyükseği,meleklerinyükseğindendahâüstündür.Çünkiinsanlar,şeytânvenefsleriilesavaşıyor.İhtiyâclarıolduğuhâldeyükseliyor.Meleklerise,zâtenyüksekyaratılmışlardır.Melekler,tesbîh,takdîsediyorsada,bunacihâdıdakatmak,insanlarınyükseklerinemahsûsdur.Nisâ
sûresi,doksandördüncüâyetindemeâlen,(Mallarını, canlarını fedâ ederek din düşmanları ile, Allah rızâsı için cihâd eden müslimânlar, oturup, ibâdet edenlerden
dahâ üstündür. Hepsine de, Cenneti söz veriyorum) buyuruldu.
Muhbir-isâdıkın[ya’nîhepdoğruhaberverici]“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”kabrvekıyâmethâllerinden,Haşrdan[kabrdenkalkıncaarasâtmeydânında toplanmak] ve Neşrden [hesâbdan sonra Cennete, Cehenneme dağılmak],
Cennetden,Cehennemdenhaberverdiğişeylerinhepsidoğrudur.Âhıreteinanmak,Allahüteâlâyainanmakgibi,îmânınşartıdır.Âhıretiinkâreden,Allahüteâlâyıinkâretmişgibi,kâfirdir[Allahadüşmandır].
Kabrazâbıvekabrinsıkmasıvardır.Bunainanmayankâfirolmaz.Bid’atsâhibi olur. Çünki, meşhûr olan hadîslere inanmamış olur. [Bunlar, bu hadîslerin,
doğruhadîsolmasındaşübheetdikleriiçin,kabrazâbınainanmıyor.Hadîsolduklarınıkabûletselerdi,inanırlardı.Bundandolayı,kâfirolmıyor,yalnızEhl-isünnetdenayrılmışoluyorlar.Hâlbuki,hadîsolsada,olmasada,kabrazâbınainanmam.Aklvetecribe,bunukabûletmiyor,diyenkâfirolur.Şimdiböyleinanmıyanlar, kâfir oluyor.] Kabr, dünyâ ile âhıret arasında geçid olduğundan, kabr
azâbı,dünyâazâblarıgibigeçicidirveâhıretazâblarıcinsindendir.Ya’nî,birbakımdan dünyâ azâblarına, bir bakımdan da, âhıret azâblarına benzemekdedir.
Kabrazâbıençok,dünyâdaüstüneidrârsıçratanlaravemüslimânlararasındasöz
taşıyanlaraolacakdır.(Münker) ve(Nekîr) ismindekiikimelekkabrdesüâlsoracakdır.Busüâlecevâbvermek,birderddir.[MünkerveNekîr,nasılolduğubilinmiyendemekdir.Cum’anemâzısonundakiyazıyıokuyunuz!]
Kıyâmetgünüvardır.Ogün,elbettegelecekdir.Ogün,göklerparçalanacak,yıldızlardağılacak,yeryüzüvedağlar,parçaparçaolacakdırveyokolacaklardır.
Kur’ân-ıkerîm,bunlarıhaberveriyorvemüslimânlarınbütünfırkaları,bunainanıyor.Bunainanmıyankâfirolur.Birtakımhayâlîşeylerle,inkârınıgüzelgöstersede,ilmivefenniarayakatıp,câhillerialdatsada,yinekâfirdir.Kıyâmetde,bütünmahlûklar,yokolup,tekrâryaratılacak,herkesmezârdankalkacakdır.Allahüteâlâçürümüştozolmuşkemikleriyinediriltecekdir.Ogün,terâzîkurulacak,
herkesinhesâbdefterleriuçarak,iyileresağtaraflarından,fenâlarasoltaraflarındangelecekdir.Cehennemüzerindekisırâtköprüsündengeçilecek,iyilergeçipCennetegidecek,Cehennemlikler,Cehennemedüşecekdir.Bubildirdiklerimiz,olmıyacakşeylerdeğildir.Muhbir-isâdık“sallallahüteâlâaleyhivesellem”haberverdiğinden,hemenkabûletmek,inanmaklâzımdır.Hayâlekapılarakşübheyedüşmemelidir.Allahüteâlâ,Haşrsûresiyedinciâyetindemeâlen,(Resûlümün “sallallahü aleyhi ve sellem” getirdiklerini alınız!) ya’nî, her söylediğine inanınız!
buyuruyor.KıyâmetgünüAllahüteâlânınizniile,iyiler,kötülereşefâ’atedecek,
arayagireceklerdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(Şefâ’atim, ümmetimden, günâhı büyük olanlaradır) buyuruyor.Kâfirler,hesâbdansonra,Cehennemegirecek,Cehennemdeveazâbdaebedîkalacaklardır.Mü’minler,Cennetde
ve Cenn et ni’metl er ind e sons uz kal ac akl ard ır. Gün âh ı, sev âb ınd an çok olan
mü’minlerin,Cehennemegirip,günâhlarınakarşılık,birmüddetazâbgörmeleri
câizisede,bunlar,Cehennemdesonsuzkalmıyacaklardır.Kalbindezerrekadar
îmânbulunanbirkimse,Cehennemdesonsuzkalmıyacak,rahmet-iilâhiyyeyekavuşarakCennetegirecekdir.
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[KâdîzâdeAhmedefendininyazdığı(Âmentü şerhi) kitâbı,ikiyüzdokuzuncu
sahîfedediyorki,(Cehennemdebiryervardırki,Zemherîrderler.Ya’nî,soğuk
Cehennemdir.Soğukluğupekşiddetlidir.Birândayanılmaz.Kâfirlere,birsoğuk,
birsıcak,sonrasoğuk,sonrasıcakCehennemeatılarak,azâbyapılacakdır).CehennemdesoğukZemherîrazâblarıbulunduğu,(Kimyâ-i se’âdet) kitâbı,dördüncü
rükn,altıncıaslındaveİmâm-ıMuhammedGazâlînin(Dürret-ül-fâhire) kitâbınıntercemesiolan(Kıyâmet ve Âhıret hâlleri) kitâbınınsonunda,(Nefs muhâsebesi) bahsindedeyazılıdır.Hadîs-işerîflerdeaçıkçabildirilmekdedir.
Dincâhilleri,islâmiyyete,yalanveiftirâilesaldırırken(Peygamberler,hepsıcak
memleketlerdegeldiğiiçin,Cehennemazâbınınateşolduğunusöylemişler,hepateşlekorkutmuşlar.Kutblarda,şimâlsoğukmemleketlerdegelselerdi,buzileazâbyapılacağını söylerlerdi) diyor. Bunlar, hem çok câhil, hem de ahmak kâfirlerdir.
ZâtenKur’ân-ıkerîmdenhaberleriolsaydıveislâmbüyüklerininsözleriniduysalardıvebirazakllarıolsaydı,hemenmüslimânolurlardı.Hiçolmazsa,böyleuluorta,yalanlarıyazmakdan,belkisıkılırlardı.Dînimiz,hemCehennemde,soğukazâblar olduğunu bildiriyor, hem de Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” yalnız sıcak
memleketlere değil, yeryüzünde, sıcak ve soğuk, her memlekete gönderildiğini
haberveriyor.Kur’ân-ıkerîm,Peygamberimizesorulansüâllere,soranlarınbilgilerineveanlayışlarınagörecevâbvermekdedir.Âhıretdekibilinmiyenvarlıklarıda,
dünyâdagördüklerine,bildiklerinebenzeterekanlatmakdadır.Mekkeliler,kutubları,buzmemleketleriniduymadıklarıiçin,Cehenneminsoğukazâblarınıonlarabildirmek,fâidesizolurdu.Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdebuinceliğeuygunhaberlerinbulunması,şimdikikâfirlerindahâçoksapıtmasınasebebolmakdadır].
Mü’minvekâfir,sonnefesdebelliolur.Birçokkimse,bütünömrüncekâfirkalıp,sonundaîmânakavuşur.Bütünömrüîmânilegeçip,sonundatersinedönende
olur.Kıyâmetde,sonnefesdekihâlebakılır.YâRabbî!Bizedoğruyolugösterdikden,îmânileşereflendirdikdensonra,şaşırmakdan,yoldançıkmakdankoru!Bizerahmetet,acı!Yolgösterenancaksensin!
ÎMÂN: Dindenolduğusözbirliğiilebildirilmişolanşeylere,kalbileinanmağa
vedililedeîmânınısöylemeğederler.Îmânedilecekşeyler,Allahüteâlânınvar
old uğ un a, bir old uğ un a, kit âbl ar ın a, sah îf el er e ve Peyg amb erl er e, Mel ekl er e
îmândır.ÂhıretdeHaşra,Neşre,Cennetdeebedîni’metlere,Cehennemdeebedî
azâblara,göklerinyarılmasına,yıldızlarındağılmasına,arzınparçaparçaolmasınainanmakdır.Beşvaktnemâzınfarzolduğunavebunemâzlarınrek’atlarının
adedlerine,malınzekâtınıvermekfarzolduğunaveRamezân-ışerîfayındahergünoructutmanınvegücüyetene,Mekke-imükerremeşehrinegidip,hacetmeninfarzolduğunainanmakdır.Şerâbiçmenin,[domuzetiyimenin,]haksızyere
adamöldürmeninveanayababayakarşıgelmeninvehırsızlıkvezinâetmeninve
yetîmmalıyimeninvefâizalıpvermenin[vekadınlarınaçık,çıplakgezmelerinin
vekumaroynamanın]harâmolduklarınaîmânlâzımdır.Îmânıolanbirkimse,büyükbirgünâhişlerse,îmânıgitmezvekâfirolmaz.Günâha,ya’nîharâmahalâldiyenkâfirolur.Harâmişliyenfâsıkolur.Benelbettemü’minimdemelidir.Îmânlı
olduğunusöylemelidir.Mü’minimderken,inşâallahdememelidir.Bundan,şübhe
ma’nâsıçıkabilir.Evet,sonnefesiçininşâallahdenirsede,dememekdahâiyidir.
Dört halîfenin birbirinden yükseklikleri, hilâfetleri sırası iledir. Çünki, doğru
yoldaolanâlimlerinhepsidiyorki,(Peygamberlerden“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”sonra,insanlarınenüstünü,EbûBekr-iSıddîk“radıyallahüanh”hazretleridir.
Ondansonra,Ömer-ül-Fârûk“radıyallahüanh”hazretleridir).Efdâlolmak,ya’nîüstünlük,bufakîregörefazîleti,meziyyeti,iyisıfatlarıçokolmakdeğildir.Önceîmânagelmek,diniçinherkesdençokmalvermekvecânınıtehlükelereatmakdır.Ya’nî
dinde,sonragelenlere,üstâdolmakdır.Sonragelenler,herşeyi,öncekilerdenöğrenir.Buüçşartınhepsi,Sıddîk“radıyallahüanh”hazretlerindetoplanmışdır.Herkes–108 –

denönceîmânagelmiş,malınıvecânınıdiniçinfedâetmişdir.Buni’met,buümmetde,ondanbaşkasınanasîbolmamışdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”vefâtınayakın,buyurduki:(Bana malını, cânını, Ebû Bekr kadar çok fedâ eden, başkası yokdur. Eğer, dost edinseydim, elbette Ebû Bekri dost edinirdim). Birhadîs-i
şerîfdebuyurulduki:(Allahü teâlâ, beni size Peygamber gönderdi. İnanmadınız. Ebû
Bekr inandı. Bana malı ile, cânı ile yardım etdi. Onu hiç incitmeyin ve Ona hurmet
ve ta’zîm edin!). Birhadîs-işerîfdebuyurduki:(Benden sonra Peygamber gelmiyecekdir. Eğer gelseydi, elbette Ömer Peygamber olurdu). Emîr[Alî]“radıyallahüanh”
buyurduki:(EbûBekrileÖmerden,herbiri,buümmetinenyükseğidir.Benionlardanüstüntutan,iftirâcıdır.İftirâedenlerdövüldüğügibi,onudöverim).
Eshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”arasındaolanmuhârebeleri,iyisebeblerdendolayıbilmelidir.Buayrılıkları,nefsinarzûları,mevkı’,rütbe,sandalyekapmak,başageçmeksevgisindendeğildi.Çünki,bütünbunlarnefs-iemmâreninkötülükleridir.Onlarınnefsleriise,insanlarıneniyisinin“aleyhivealeyhimüssalevât”sohbetinde,karşısındatertemizolmuşdu.Şukadarvarki,Emîrin“radıyallahüanh”hilâfetizemânındaolanmuhârebelerde,ohaklıidi.Ondanayrılanlar,hatâetdi.Fekat,ictihâdhatâsıolduğundan,birşeydenemez.Nerdekaldıki,fâsıkdenilsin!Onlarınhepsiâdilidi.Herbirininverdiğihaber,makbûlidi.Emîreuyanlarınveondan
ayrılanlarınverdiklerihaberler,doğrulukdavegüvenilmekdefarksızidi.Aralarındakimuhârebeler,i’timâdıngitmesinesebebolmamışdır.Ohâlde,hepsinisevmek
lâzımdır.Çünki,onlarısevmek,Peygamberefendimizin“sallallahüaleyhivesellem”
sevgisindendolayıdır.Birhadîs-işerîfde,(Onları seven, beni sevdiği için sever) buyurmuşdur. Onları sevmemekden, herhangi birine düşmanlık etmekden çok sakınmalıdır. Çünki, onlara düşmanlık, Peygamberimize “sallallahü aleyhi ve sellem”düşmanlıkolur.Hadîs-işerîfde,(Onlara düşmanlık eden, bana düşman olduğu için eder) buyurmuşdur.Obüyüklerita’zîmetmek,hurmetetmek,insanlarınen
iyisini ta’zîm etmek, hurmet etmekdir. Onlara hurmetsizlik, tahkîr etmek, Onu
tahkîr olur. İnsanların en iyisinin “aleyhissalâtü vesselâm” sohbetini, sözlerini
ta’zîmetmek,kıymetvermekiçinEshâb-ıkirâmınhepsineta’zîmetmek,kıymetvermeklâzımdır.EvliyânınbüyüklerindenEbûBekr-iŞiblî“kuddisesirruh”buyuruyorki,(Eshâb-ıkirâma“radıyallahüteâlâanhümecma’în”ta’zîmetmiyen,kıymet
vermiyenbirkimse,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”îmânetmemişolur).
A’MÂL-İ ŞER’IYYE: İ’tikâdıdüzeltdikdensonra,islâmiyyetinemretdiğişeyleriyapmaklâzımdır.Resûl-iekrem“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(İslâmın binâsı beş direk üzerine kurulmuşdur. Birincisi, Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resûlüh, demek ve bunun ma’nâsına inanmakdır). Buşehâdetkelimesininma’nâsı,(Görmüşgibibilirveinanırımki,Allahü
teâlâdanbaşka,varlığılâzımolan,ibâdetveitâ’atolunmağahakkıolan,hiçilâh,hiçbirkimseyokdur.Görmüşgibibilir,inanırımki,Muhammed“sallallahüaleyhive
sellem”Allahüteâlânınhemkulu,hemPeygamberidir.Onungönderilmesiile,OndanöncekiPeygamberlerindinleritemâmolmuş,hükmlerikalmamışdır.Se’âdet-i
ebediyyeyekavuşmakiçin,ancakOnauymaklâzımdır.Onunhersözü,Allahüteâlâtarafındankendisinebildirilmişdir.Hepsidoğrudur.Yanlışlıkihtimâliyokdur)
demekdir.[Müslimânolmakistiyenbirkimse,öncebukelime-işehâdetivema’nâsınısöyler.Sonraguslü,nemâzıvelâzımoldukca,farzları,harâmlarıöğrenir.]
Îmânedilecek,i’tikâdedilecekşeyleri,yukarıdabildirdik.
İslâmınikincişartı,dînindireğiolan,beşvaktnemâzıvaktindekılmakdır.Nemâz, ibâdetlerin en üstünüdür. Îmândan sonra, en kıymetli ibâdet, nemâzdır.
Îmângibi,onundagüzelliği,kendindendir.Başkaibâdetleringüzelliğiise,kendilerindendeğildir.Nemâzıdoğrukılmağaçokdikkatetmelidir.Önce,kusûrsuzbir
abdestalmalı,gevşeklikgöstermeden,nemâzabaşlamalıdır.Kırâetde,rükü’da,secdelerde,kavmede,celsedevediğeryerlerinde,eniyiolarakyapmağauğraşmalıdır.
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Rükü’da,secdelerde,kavmedevecelsedetumânîneti[heruzvunhareketsizdurmasını]lâzımbilmelidir.Nemâzıvaktinevvelindekılmalı,gevşeklikyapmamalıdır.
Makbûlolan,sevilenkul,sâhibininemrlerini,yalnızOnunemriolduğuiçinyapankuldur.Emriyapmakdagecikmek,inâdcılıkveedebsizlikolur.Fârisîyazılmış
fıkhkitâblarındanmeselâ,(Tergîbüssalât ve teysîrül-ahkâm) kitâbıvebununbenzeribirkitâb,hervaktyanınızdabulunmalıdır.[(Tergîbüssalât) kitâbı,yüzkadar
kitâbdantoplanmışdırveüçkısmdır.Birincikısm,nemâzınfarzolması,ikincisiabdest,üçüncüsüabdestibozanlardır.Bukitâb,Nûr-iOsmâniyyeKütübhânesinde
vardır.HakîkatKitâbevitarafındanyenidentab’edilmişdir.]Dinmes’elelerinibu
kitâblardanbakıpöğrenmelidir.[Olurolmazkimselerin,parakazanmakiçinyazdığıkitâbvemecmû’alardandinöğrenen,yanlışşeyleröğrenir.Doğrumüslimânların,Allahrızâsıiçinyazmışolduklarıkitâblarıbulupokumalıdır.İslâmiyyetiöğrenmekiçin,eniyitürkçekitâb,Kâdîzâdenin(Birgivî vasıyyetnâmesi şerhi) veyineKâdîzâdenin(Âmentü şerhi) kitâblarıile(Mevkûfât), (Dürr-i Yektâ şerhi), (Ey
oğul ilmihâli) ve(Mevâhib-i ledünniyye tercemesi) ve(Mecmû’a-i zühdiyye) ve
(Miftâh-ul-Cennet ilm-i hâli)dir.Fâtihcâmi’işerîfiders-iâmlarından,ibtidâ-idâhilmedresesimüdîr-iumûmîsiİskilibliMuhammedÂtıfefendinin(İslâm yolu) ilmihâlkitâbıdaçokfâidelidir.1959senesindebasılmışdır.1926daAnkaradai’dâm
edilmişdir.Bunlar,islâmharfleriilebasılmışdır.Birkitâbagüvenebilmekiçin,yalnızisminedeğil,kitâbıyazanınisminedebakmalıdır.]Ehl-isünneti’tikâdınıvefıkh
bilgileriniöğrenmedenönce,Gülistânkitâbıvehikâyekitâblarıokumamalıdır.Fıkh
kitâblarıyanında,Gülistânvebenzerikitâblarlüzûmsuzdur.[Gülistânlüzûmsuz
olursa,dindüşmanıolangazetelerinvemecmû’alarıntiryâkilerineacabânedenir.]
Dindelâzımolanları,önceokumakveöğrenmekveöğretmeklâzımdır.Bunlardan
fazlasıikinciderecedekalır.[Yâ,dinbilgileriniöğrenmeden,başkaşeyleröğrenenlerveçocuklarınadoğrudinbilgisiöğretmiyerek,para,mal,mevkı’kazanmalarınauğraşanlar,nekadaraldanıyor.İstikbâlite’mînetmek,acabâbunlarıkazanmak
mıdır?Yoksa,Allahüteâlânınrızâsınıkazanmakmıdır?]
Teheccüdnemâzınızarûretolmadıkca,eldenkaçırmamalıdır.[Teheccüd, gecenin
üçdeikisigeçdikdensonra,kılınannemâzadenir,imsâkvaktindenöncekılınır.Teheccüd,uykuyuterketmekdemekdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”
muhârebelerdebile,teheccüdkılardı.Kazânemâzlarıolan,teheccüdzemânında,kazânemâzıkılmalıdır.Hemkazâborcuödenir,hemdeteheccüdsevâbınakavuşur.Teheccüd ve diğer nâfile nemâzların nasıl kılınacakları (İslâm Ahlâkı) kitâbımızda
yazılıdır.]Geceuyanmakgüçolursa,hizmetçilerinizdenbirkaçınaemrediniz!Sizio
zemânuyandırsınlar,uykudabırakmasınlar.Birkaçgecekalkınca,artıkâdetolur,uyanırsınız.Teheccüdvesabâhnemâzlarınauyanmakisteyen,yatsıyıkılıncahemenyatmalıdırvegece,boşşeylerleuykusuzkalmamalıdır.Teheccüdzemânındatevbe,istigfâretmek,Allahüteâlâyailticâetmek,yalvarmak,günâhlarınıdüşünmek,ayblarını,kusûrlarınıhâtırlamak,kıyâmetdekiazâblarıdüşünüpkorkmak,Cehennemin
sonsuzacılarındantitremeklâzımdır.Afvvemagfiretiçinçokyalvarmalıdır.Ozemânveherzemânyüzkerre(Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüv el hayyel kayyûme ve etûbü ileyh) demelivema’nâsınıdüşünereksöylemelidir.[Azîm,zâtıvesıfatlarıkemâldedemekdir.Kebîr,zâtıkemâlde,celîl,sıfatlarıkemâldedemekdir.]Bunuikindinemâzındansonra[tesbîhlerdenvedüâdansonra]yüzdef’aokumalıdır.Abdestsizokunabilir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Kıyâmetde, sahîfesinde çok istigfâr bulunanlara, müjdeler olsun!). [MuhammedMa’sûm-iFârûkî,ikincicildin80.ci
mektûbundabuyuruyorki,(Belâlardan,sıkıntılardankurtulmakiçin,istigfârokumak
çokfâidelidirvetecribeedilmişdir.Ölümdenbaşka,herderddenkurtarır.Eceligeleninde,ağrısız,sıkıntısızölümüneyardımeder.Hersıkıntıdankurtaracağıverızkıartdıracağı,hadîs-işerîfdebildirildi.Herfarznemâzdansonra,bunuüçkerreokumalıveyalnız(Estagfirullah) diyerekyetmişetemâmlamalıdır).(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbının344.cüsahîfesinebakınız!İstigfârıvebütündüâları,ma’nâlarınıdü–110 –

şünmeden, temiz kalb ile söylemezse, yalnız ağız ile söylerse, hiç fâidesi olmaz.
Ağızileüçkerresöyleyince,temizkalbdesöylemeğebaşlar.Günâhişlemeklekararmışolankalbinsöylemesiiçin,ağızileçoksöylemeklâzımdır.Nemâzkılmıyanın
veharâmlokmayiyeninkalbisimsiyâholur.Böylekalblerdesöylemeğebaşlaması
için,ağızileenazyetmişkerresöylemelidir.]Duhâya’nîkuşlukvakti,hiçolmazsa
ikirek’atnemâzkılmaklâzımdır.Teheccüdvekuşluknemâzlarınınençoğuoniki
rek’atdir.[Nâfilenemâzlarda,geceikirek’atde,gündüzdörtrek’atdeselâmverilir.]
Herfarznemâzıkılınca,Âyet-el-kürsîokumağaçalışmalıdır.Peygamberimiz
“sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki, (Farz nemâzlarından sonra Âyet-elkürsî okuyan kimse ile Cennet arasında, ölümden başka mâni’ yokdur). Beşvakt
nemâzdansonra,sessizce,otuzüçkerrekelime-itenzîh(Sübhânallah) veotuzüç
kerretahmîd(Elhamdülillah) veotuzüçdef’atekbîr(Allahü ekber) veensonra,
birkerre(Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerîke leh, lehülmülkü velehül hamdü yühyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr) demelidirki,hepsiyüzolur.
Hergünvehergeceyüzkerre(Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm)
demelidir.Çoksevâbdır.Hersabâhbirkerre(Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr) demeliveherakşam(Mâesbaha)yerine(Mâemsâ)diyerek,hepsiniaynenokumalıdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bu düâyı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfâ etmiş olur). Abdestliokumakşartdeğildir.Hergünvehergeceokumalıdır.
İslâmınüçüncüşartı,malınzekâtınıvermekdir.Zekâtvermek,elbettelâzımdır.
Zekâtıseveseveveislâmiyyetinemretdiğikimselerevermelidir.
Bütünni’metlerin,mallarınhakîkîsâhibiolanAllahüteâlâ,zenginlereverdiğini’metlerinkırkdabirini,müslimânlarınfakîrlerinevermelerini,bunakarşılık,
çoksevâb,katkatmükâfâtvereceğini[vezekâtıverilenmalıelbetteartdırırımve
hayrlıyerlerdekullanmanızınasîbederim.Zekâtıverilmiyenmâlı,derdile,belâ
ileistemiyerekharcetdiririm,elinizdenalır,düşmanlarınızaveririm,sizdebuhâli
görür,kendiniziyer,yanıpkavrulursunuz!]buyurupda,bukadarazbirşeyi[istediğinherhangibirdinkardeşine]vermemek,nebüyükinsâfsızlıkveinâdcılıkolur.
Allahüteâlânınemrleriniyapmamak,hepkalbinbozukolmasındandır.Kalbinbozukolması,islâmiyyetetaminanılmamasıdır.Mü’minolmakiçin,yalnızkelime-işehâdeti[Eşhedüenlâ...]söylemekyetişmez.Münâfıklar[kalbikâfirolduğuhâlde,müslimângörünenzındıklar]dabunusöylüyor.Kalbdeîmânbulunduğunaalâmet,islâmiyyetinemrleriniseveseveyapmakdır.Zekâtniyyetiilefakîrebiraltınvermek,yüzbinaltınsadakavermekdendahâsevâbdır.Çünki,zekâtvermek,farzıyapmakdır.Zekâtniyyetiolmadanverilenlerise,nâfileibâdetdir.Farzibâdetinyanındanâfileibâdetlerinhiçkıymetiyokdur.Denizyanında,damlakadarbiledeğildir.Şeytânaldatarak,kazâlarıkıldırtmıyor,nâfilekılmağı,[nâfilehaccaveumreyegitmeği]güzelgösteriyor.Zekâtverdirmeyip,nâfilehayrları,gözegüzelgösteriyor.[Sünnetlerinvenâfilelerin,sözverilenbüyüksevâbları,farzborcuolmıyanlar,kazâlarınıödeyenleriçindir.Kazâsıolanların,farzlardanbaşkahiçbiribâdetlerine,hiçsevâbverilmez.]
İslâmınşartınındördüncüsü,mubârekRamezânayında,hergünoructutmakdır.MubârekRamezânayındahergün,muhakkakoructutmalıdır.Olurolmazsebeblerle,bumühimfarzıeldenkaçırmamalıdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Oruc, mü’mini Cehennemden koruyan bir kalkandır).
Hastalıkgibi,mecbûrîbirsebebleoructutulmazsa,[gizliyimeliveözrbitince]hemenkazâetmelidir.HepimizOnunkuluyuz.Başıboş,sâhibsizdeğiliz.Sâhibimizinemrlerine,yasaklarınagöreyaşamalıyızki,azâbdankurtulabilelim.İslâmiyyeteuymıyanlar,inâdcıkul,aksi,âsîme’mûrolurki,cezâçekmelerilâzımgelir.
İslâmınbeşincişartıhacdır[ömründebirkerre,Mekkeşehrinegidip,hacvazîfeleriniyapmakdır].Hacvazîfesininşartlarıvardır.Hepsi,fıkhkitâblarındayazılıdır.Hadîs-işerîfde,(Kabûl olan bir hac, geçmiş günâhları yok eder) buyuruldu.
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Cehennemdenkurtulmakistiyen,halâlveharâmlarıiyiöğrenmeli,halâlkazanıp,harâmdankaçınmalıdır.İslâmiyyetinsâhibininyasaketdiğişeylerdensakınmalıdır. İslâmiyyetin hudûdunu aşmamalıdır. Gaflet uykusu ne zemâna kadar
sürecek,kulaklardanpamuknevaktatılacak?Ecelgelince,insanıuyandıracaklar,gözlerikulaklarıaçacaklar.Fekat,ozemânpişmânlıkişeyaramıyacak.Rezîl
olmakdanbaşka,elebirşeygeçmiyecekdir.Hepimizeölümyaklaşıyor.Âhıretin
çeşidçeşidazâbları,insanlarıbekliyor.İnsanöldüğüzemân,kıyâmetikopmuşdemekdir.Ölümuyandırmadanveişişdengeçmedenönceuyanalım!Allahüteâlânınemrleriniveyasaklarınıöğrenip,şubirkaçgünlükömrümüzü,bunlarauygun
geçirelim.Kendimiziâhıretinçeşidliazâblarındankurtaralım!Tahrîmsûresialtıncıâyetindemeâlen,(Ey îmân edenler, kendinizi ve çoluk çocuğunuzu öyle bir ateşden koruyun ki, onun tutuşdurucusu insanlarla taşlardır) buyuruldu.
Îmânı,i’tikâdıdüzeltdikdenveislâmiyyeteuygunibâdetleriyapdıkdansonra,
vaktleri,kalbitemizlemekilema’mûretmeklâzımdır.Allahüteâlâyıhâtırlamadan,
birângeçirmemelidir.Vücûd,eller,ayaklardünyâişleriileuğraşırken,kalbhepAllahüteâlâileolmalı,Onuhâtırlamaklalezzetduymalıdır.Budevlet,büyüklerimizingösterdiğiyolda,herkese,azzemândanasîboluyor.Elhamdülillahsiz,böyleolduğunubiliyorsunuz.Belkide,çokazolsabile,birşeyhâsılolmuşdur.Elegeçeni
bırakmamakveşükretmeklâzımdırveartmasınaçalışmalıdır.Herkesin,sonradan
kavuşabildiğişeyler,buyolda,başlangıcdaelegeçer.Ohâlde,kazanclarınınazıda,
pekçokdur.Çünki,dahâbaşlangıcdanihâyetdenhaberleriolur.Fekat,elegeçen,
nekadarçokolsada,azgörmelidir.Amaşükretmeğieldenbırakmamalıdır.Hem
şükretmeli,hemdedahâartmasınıistemelidir.Kalbintemizolmasındanmaksad,
Ondanbaşkasınınsevgisinikalbdençıkarmakdır.Kalbinhastaolması,iştebuçeşidlibağlılıklardır.Bubağlılıklarkesilipatılmadıkca,hakîkîîmânnasîbolmaz.İslâmiyyetinemrleriniveyasaklarınıyerinegetirmekkolayverâhatolmaz.
Nazm:

Onudüşün,oldukçacânın!
Kalbintemizliği,zikriiledirânın!

[Zikr etmek, Allahü teâlâyı hâtırlamak demekdir. Bu da, kalb ile olur. Zikr
edince,kalbtemizlenir.Ya’nîkalbdendünyâsevgisiçıkar.Allahsevgisiyerleşir.Birçokkimselerin,birarayatoplanarakhayhuyetmesi,oynaması,dönmesi,zikrdeğildir.Yüzsenedenberi,tarîkatdiyerek,birçokşeyuyduruldu.Dinbüyüklerinin,Eshâb-ıkirâmınyoluunutuldu.Câhiller,hattâfâsıklarşeyholarakzikrveibâdetismialtında,günâhişledi.Helesonzemânlarda,harâmgirmeyen,kızılbaşlık,mezhebsizlikkarışmayanbirtekkekalmamışdı.Bugünneİstanbulda,nedeAnadoludave
Mısr,Irâk,Îrân,SûriyeveHicazda,ya’nîhiçbirislâmmemleketinde,tesavvufâlimiyokgibidir.Fekatsahtemürşidler,müslimânlarısömürentarîkatcılarçokdur.Din
büyüklerinin,eskidenkalma,hâliskitâblarınıokuyup,ibâdetleribunlaragöredoğrultmalıdır.Tarîkatcılık,şeyhlik,mürîdlikgibiismlerinperdesialtındaişgörenzındıklara,malvedinhırsızlarınaaldanmamalı,bunlardankaçınmalıdır].
Yemekleri,keyfiçin,lezzetiçinyimemeli,Allahüteâlânınemrleriniyerinegetirmeğekuvvetbulmakiçinyimelidir.Eğerönceleri,böyleniyyetedemezseniz,her
yemekde,zorileböyleniyyetediniz.Hakîkîniyyetyapabilmeniziçin,Allahüteâlâyayalvarınız!Tesavvuf,azyimek,aziçmekdeğildir.Herkesinhalâldenkazanıp,
doyuncayakadaryimesilâzımdır.Ubeydüllah-iAhrâr“rahmetullahialeyh”(Mesmû’ât) kitâbında,110.cusahîfedediyorki,(Şâh-ıNakşibendBehâüddîn-iBuhârî
buyurduki,birşeyyimek,açkalmakdaniyidir.AlâüddevleRükneddînbuyurduki,
birşeyyimek,açkalmakdaniyiolduğunu,öncedenbilseydim,azyiyinizdemezdim.)
Yenivetemizgiyinmelivegiyinirkenibâdetiçin,nemâziçinsüslenmeğeniyyetetmelidir.Birâyet-ikerîmedemeâlen,(Her nemâzı kılarken süslü, temiz, sevilen elbiselerinizi giyiniz!) buyurulmuşdur.Elbiseyiherkesegösterişiçingiymemelidirki,
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günâhdır.[İbniÂbidînorucunmekrûhlarınıanlatırken,güzelgiyinmekmubâhdır
diyor.]Bütünhareketler,işler,sözler,okumak,dinlemek,[oğlunumektebegöndermek] hep Allah rızâsı için olmalıdır. Onun dînine uygun olmasına çalışmalıdır.
Böyleolunca,insanınhera’zâsıvekalbiAllahüteâlâyamütevecciholur.Onuzikr
eder[ya’nîhâtırlar].Meselâ,büsbütüngafletolanuyku,ibâdetlerikuvvetlevesağlamyapmakniyyetiileuyunursa,bütünuykuibâdetolur.Çünki,ibâdetniyyetiile
uyumakdadır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Âlimlerin
uykusu ibâdetdir). Evet,bunlarıyapmak,sizebugüniçingüçolacağınıbiliyorum.
Çünki,çeşidlimâni’leretrâfınızısarmışdır.Âdete,modayakapılmışbulunuyorsunuz.Ayblanmak,izzet-inefsedokunmakkuruntularınatutulmuşsunuz.Bütünbunlar,ahkâm-ıislâmiyyeyiyerinegetirmenizemâni’olmakdadır.Hâlbuki,Allahüteâlâ,islâmiyyeti,bozukâdetleri,çirkinmodalarıkaldırmakiçinvenefs-iemmârenin
benlik,izzet-inefsçılgınlıklarınıyatışdırmakiçingönderdi.Fekat,Allahüteâlânın
ismini,kalbdehâtırlamağadevâmnasîbolursavebeşvaktnemâzgevşekdavranmadan,şartlarıilekılınırsavehalâlveharâma,eldengeldiğikadardikkatedilirse,bu
mâni’lerdenkurtulmanız,orayaçekilmenizumulur.Bunasîhatleriyazmanınikincibirsebebide,bunlaryapılmasabile,kendikusûrvekabâhatinianlamağayarar
ki,budabüyükni’metdir.Bulmayıpda,bulmadığınıanlamamakdanvekusûrunu
bilmemekden ve vazîfeyi yapmadığına utanmamakdan, Allahü teâlâya sığınırız.
Böylekimseler,islâmiyyetitanımıyan,kulluğunuyapmıyaninâdcıcâhillerdir.
[MuhammedMa’sûmSerhendî“rahmetullahialeyh”,ikincicildinyüzkırkıncı
mektûbundadiyorki,(Hadîs-ikudsîde(Bir Velî kuluma düşmanlık eden, benimle harb etmiş olur. Kulumu bana yaklaşdıran şeyler arasında, en sevdiğim, ona
farz etdiğim şeydir. Nâfile ibâdet [de] yaparak, bana yaklaşan kulumu çok severim. Çok sevdiğim kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. İstediğini elbette veririm. Bana sığındığı zemân, elbette korurum) buyuruldu.)Buhadîs-ikudsî,ikincikısmınonyedincimaddesininüçüncüsahîfesindeve
Nevevînin(Hadîs-i erba’în)i,38.cihadîsindeve(Hadîka)nınyüzseksenikincive(Kıyâmet ve Âhıret)inyüzaltmışdördüncüve(Fâideli Bilgiler)inaltmışyedincisahîfesindeîzâhedilmekdedir.Farzlarlahâsılolankurb,ya’nîAllahüteâlâyayaklaşmak,nâfilelerlehâsılolandan,elbettedahâçokdur.Fekat,ihlâsileyapılanfarzlar
kurbhâsıleder.İhlâs,ibâdetleri,Allahüteâlâemretdiğiiçinyapmakdır.Ehl-isünnetolanhermü’mindebirazihlâsvardır.Takvâileveibâdetyapmakla,kendisine(Feyz) denilenkalbnûrlarıgelir.BirVelîninkalbindensaçılanbufeyzlerdenalırsa,ihlâsıçabukveçokartar.(Takvâ), harâmlardannefretetmek,harâmişlemeği
hâtırabilegetirmemekdir.Allahüteâlâyayaklaşmak,Onunrızâsına,sevmesinekavuşmakdemekdir.Sonsözünsonunabakınız!Allahüteâlânınmü’minlerinkalblerinegönderdiğinûrlar,feyzler,ibâdetlerivetakvâsıçokolanlara,gelmekdedir.
Ya’nî,bunlarınfeyzalmakisti’dâdları,kâbiliyyetleriartar.Feyzler,Resûlullahın
mubârekkalbindenyayılmakdadır.Gelenfeyzlerialmakiçin,Resûlullahısevmek
lâzımdır.Sevmekde,Onunilmini,güzelahlâkını,mu’cizelerini,kemâlâtınıöğrenmeklehâsılolur.Resûlullahda,onugörüpseverse,feyzalmasıçoğalır.Bununiçin,
sohbetinde bulunup, güzel yüzünü görenler, tatlı sözlerini işitenler, dahâ çok
feyzaldılar.Eshâb-ıkirâm,bununiçin,çokfeyzalıp,kalbleridünyâsevgisinden
temizlenerek,ihlâssâhibioldular.Kavuşduklarınûrlar,feyzler,Evliyânınkalblerindendolaşarak,zemânımızakadargeldi.Birkimse,kendizemânındabulunan
birVelîyitanıyıp,çoksevervesohbetindebulunarak,kendinisevdirirse,ResûlullahınmubârekkalbindenVelîninkalbinegelmişolannûrlar,bununkalbinedeakarakkalbitemizlenir.Sohbetinekavuşamazsa,onudüşünmesi,ya’nîVelîninşeklini,yüzünühâtırınagetirmeside,sohbetindebulunmuşgibiolur.Mazher-iCân-ı
Cânân,DelhîdenKâbildekişâhBehîketeveccühederek,yüksekderecelerekavuşdurdu.Mazher-iCân-ıCânânhazretleri,(Bütünfeyzlere,bütünni’metlere,üstâdlarımaolansevgimsebebiilekavuşdum.Kusûrluibâdetlerimiz,biziAllahüteâlâ–113 –Se’âdet-iEbediyye1-F:8

yayaklaşdırmağasebebolabilirmi?)dedi.Ya’nî,mürşidisevmek,onunkalbinden
saçılanfeyzlerialmağasebebolur.Feyzalınca,ihlâshâsılolur.İhlâsileyapılanibâdetde,insânıhakîkîîmânakavuşdurur.(Künûz-üd-dekâık)dekihadîs-işerîfde,
(Herşeyin menba’ı vardır. İhlâsın, takvânın menba’ı, kaynağı, Âriflerin kalbleridir) buyuruldu. Velî olmak için, ya’nî Allahü teâlâya yakın olmak, ya’nî Onun
sevgisinekavuşmakiçin,ihlâsileahkâm-ıislâmiyyeyeuymaklâzımdır.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuymak,önceEhl-isünnetâlimlerininbildirdiklerigibiîmânetmek,sonraharâmlardansakınmakvefarzolanibâdetleri,ihlâsileyapmakdır.]
(Ehl-isünnet)i’tikâdı,nazmüzreeycivân,
olduaşağıdasana,açıkdililebeyân:
Doğruolani’tikâdı,isterisenkardeşim,
gecegündüz,bukitâbıokuhemde,pekcandan!
Rûhunarahmeteylesin,Hak,EbûHanîfenin,
Kur’ânyolunugösterdi,bizeoyüceNu’mân.
Dünyâyagönülbağlama,akarömürsugibi,
İslâmiyyeteuyankimse,herdemolurşâdümân.
Önceilmihâliöğren,çocuğunadaöğret.
dinbilgisiöğrenmezsen,olursunsonrapişmân!
Düşmanlarımızsinsice,nasılsaldırıyorbak,
sendedîniyaymakiçin,çalışgaybetmezemân!
Dinsizlerhepyalanla,gençlerialdatıyor,
İslâmıyokedecekler,artıkgafletdenuyan!
Müslimânlardaşaşırmış,tuzağadüşmüşçoğu,
(Ehl-ikıble)sözdehepsi,ayrılmışlarhakyoldan,
İlm-ihâliöğrenmiyen,kendinikoruyamaz.
Kâfirveyâsapıkolur,(Ehl-isünnet)olmıyan!
Doğruolanbilgileri,yayanlarayardımet!
cihâdsevâbınıkazan,olsunbundamalrevân.
Resûlullahhiçdurdumu.Eshâbıuyudumu?
dîniyaymakiçinhepsi,olmuşdubirkahramân!
Çalışboşdurmasendahî,dindüşmanıpekkavî,
içdendışdanezecekler,gidecek,dinleîmân.
Eshâbaçirkinsöyleme,hepsininkadrinibil,
birbiriniseverlerdi,bunaşâhiddirKur’ân!
EnüstünEbûBekrdir,Ömer,Osmân,Alîhem,
Mu’âviyeyideçoksev,OdurKur’ânıyazan!
Rabbimizcismdeğildir,zemânı,mekânıyok,
maddeyehulûleylemez,böyleolmalıîmân!
Mahlûkamuhtâcdeğildir,ortağı,benzeriyok,
herşeyiOduryaratan,hemdevarlıkdatutan.
İyi,kötü,îmân,küfr,madde,kuvvet,enerji,
hepsiniOvarediyor,yaratamazhiçinsan!
herkeseakl,irâdeverdi,hemyolgösterdi,
kimiyilikdilerise,yaratırhemenRahmân.
Önce,i’tikâdıdüzelt,emri,yasağıgözet,
se’âdetekavuşamaz,islâmiyyetdenayrılan!
Tâöncedenâdetoldu,kimekerseobiçer,
pekaldandı,ziyânetdi,ekmedenbuğdayuman!
Yetmişüçfırkadanancak(Ehl-isünnet)kurtulan,
Resûlullahınyolunuonlardırbizesunan!
–114 –

47 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 34. cü MEKTÛB
Bu mektûb, mîr Muhammed Emînin annesine yazılmışdır.
Nasîhatlerinbirincisi,Ehl-isünnetâlimlerinin,kitâblarındabildirdiklerinegöre,i’tikâdıdüzeltmekdir.Çünki,Cehennemdenkurtulanyalnızbufırkadır.Allahüteâlâ,obüyükinsanlarınçalışmalarına,bolbolmükâfâtversin![Dörtmezhebinictihâdderecesineyükselmişmüctehidlerinevebunlarınyetişdirdikleribüyük
âlimlere (Ehl-i sünnet) âlimi denir. Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâbları çokdur.
Meârifnezâretinin465numaralıruhsatıile1217senesindeİstanbuldayazılmışolan
türkçe(Necât-ül müsallî) kitâbındaAhmedŞevkıefendiçokgüzelanlatmakdadır.]İ’tikâdı(Îmânı)düzeltdikdensonra,fıkhilmininbildirdiğiibâdetleriyapmak,
ya’nîislâmiyyetinemrleriniyapmak,yasaketdiklerindenkaçınmaklâzımdır.Beş
vaktnemâzı,üşenmeden,gevşeklikyapmadan,şartlarınaveta’dîl-ierkânadikkat
ederek,kılmalıdır.Nisâbmikdârımalıveparasıolan,zekâtvermelidir.İmâm-ı
a’zambuyuruyorki:(Kadınlarınsüsolarakkullandıklarıaltınvegümüşündezekâtınıvermeklâzımdır).
Kıymetliömrü,lüzûmsuzmubâhlarabileharcamamalıdır.Harâmilegeçirmemek,elbettelâzımdır.Tegannîveşarkı[veçalgıâletleri]ilemeşgûlolmamalı,bunlarınnefsevereceklerilezzetealdanmamalıdır.Bunlarbalkarışdırılmış,şekerle
kaplanmışzehrdir.
(Gîbet) etmemelidir.Gîbetharâmdır.[Gîbet,birmüslimânınveyâzimmîningizli
birkusûrunu,arkasındansöylemekdir.Harbîlerinvebid’atsâhiblerininveaçıkcagünâhişliyenlerinbugünâhlarınıvemüslimânlarazulmedenlerinvealışverişdeonlarıaldatanlarınbufenâlıklarınımüslimânlaraduyurarak,bunlarınşerrindensakınmalarınasebebolmakvemüslimânlığıyanlışsöyliyenlerinveyazanlarınbuiftirâlarınısöylemeklâzımdır,gîbetolmaz(Redd-ül muhtâr: 5-263).]
Nemîme, ya’nî müslimânlar arasında söz taşımamalıdır. Bu iki günâhı işleyenlereçeşidliazâblaryapılacağıbildirilmişdir.Yalansöylemekveiftirâetmek
deharâmdır,sakınmaklâzımdır.Buikifenâlık,herdindedeharâmidi.Cezâlarıçokağırdır.Müslimânlarınayblarınıörtmek,gizligünâhlarınıyaymamakvekusûrlarınıafvetmekçoksevâbdır.Küçüklere,emraltındabulunanlara[zevceye,çocuklara,talebeye,askere],fakîrleremerhametetmelidir.Kusûrlarınıyüzlerinevurmamalıdır.Olurolmazsebeblerleozevallılarıincitmemeli,dövmemelivesövmemelidir.[Hiçkimsenindînine,malına,canına,şerefine,nâmûsunasaldırmamalı,
herkesevehükûmeteolanborclarıödemelidir.Rüşvetalmakvevermekharâmdır.Yalnızzâliminzulmündenkurtulmakiçinveikrâhedilincevermekrüşvetolmaz.Fekat,bunualmakdaharâmolur.]Herkes,kendikusûrlarınıgörmeli,Allahüteâlâyakarşıyapdığıkabâhatleridüşünmelidir.Allahüteâlânın,kendisinecezâvermekdeaceleetmediğini,rızkınıkesmediğinibilmelidir.[Ananın,babanın,
hükûmetin,ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunemrlerineitâ’atetmeli,ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolmıyanlaraısyânetmemeli,karşıgelmemeli,fitneyesebebolmamalıdır.][(Mektûbât-ı Ma’sûmiyye) ikincicild,123.cümektûbabakınız!]
İ’tikâdı düzeltdikden ve fıkhın emrlerini yapdıkdan sonra, bütün zemânları,
Allahüteâlâyızikrilegeçirmelidir.Buna,büyüklerinbildirdiğigibi,devâmetmelidir.Buna,ya’nîkalbin,Allahüteâlâyızikretmesinemâni’olanherşeyi,düşman
bilmelidir.Ahkâm-ıislâmiyyeyenekadarçokyapışılırsa,Onuanmanınlezzetiartar.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuymakda,gevşeklik,tenbellikartdıkca,olezzetdeazalırvekalmazolur.[Zikrinçeşidlerivardır.Bunlardanbiri,(Allahüekber,Allahü
ekber.Lâilâheillallahüvallahüekber.Allahüekbervelillâhilhamd)dır.Buna(Tekbîr-i teşrîk) dedenir.Hergünçoksöylemelidir.(İstigfâr düâsı) da,fâidesipekçok
olanbirzikrdir.İslâmdüşmanlarınınyalanlarına,iftirâlarınaaldanıpda,onlarıntuzaklarınadüşmemeğeçokdikkatetmelidir.]Dahâneyazayım?Aklıolanabukadaryetişir.Allahüteâlâhepimizese’âdet-iebediyyeyekavuşduranşeyleriyapmak
nasîbeylesin!Âmîn.
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48 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 35. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Mirzâ Menû Cehre yazılmış olup, nasîhat vermekdedir:
Allahüteâlâ,hayrlıömürlerihsânbuyursun!Se’âdet,iyiliklerverip,başınızdan
geçenacılarıunutdursun!
Yavrum!Gençlikde,nefsinarzûları,insanıkapladığıgibi,ilmöğrenilecek,ibâdetyapılacakenkârlızemândagençlikdir.Gençlikde,şehvetin,asabiyyetinkapladığıânlarda,islâmiyyetinbiremriniyerinegetirmek,ihtiyârlıkdayapılanaynıibâdetdençoküstünvekıymetliolur.[Helebaşkamâni’lerdearayakatılırsa,bunlarıdinlemeyipyapılanibâdetinsevâbıokadarçokdurki,ancakAllahüteâlâbilir.]
Çünki,mâni’lerkarşısında,ibâdetiyapmakgüçlüğü,sıkıntısı,oibâdetlerin,şânını,
şerefinigöklereçıkarır.Mâni’olmayarak,kolayyapılanibâdetler,aşağıdakalır.Bunun içindir ki, insanların yüksekleri, meleklerin yükseklerinden dahâ üstün olmuşdur.Çünkiinsan,mâni’lerarasındaibâdetediyor.Meleklerise,mâni’olmadan
emreitâ’atediyor.Harbzemânında,askerinkıymetiartarvemuhârebedeufakbir
hizmetleri,sulhzemânındakibüyükgayretlerindendahâkıymetliolur.Gençlikarzûları,Allahüteâlânındüşmanıolannefsinveşeytânınsevdiğişeylerdir.İslâmiyyeteuygunşeylerise,Allahüteâlânınsevdiğişeylerdir.Allahüteâlânındüşmanlarınısevindirip,bütünni’metleriveren,hakîkîsâhibigazabagetirmek,akllıvezekîinsanlarınyapacağışeydeğildir.Allahüteâlâ,hepimizeaklauygunhareketlernasîbedip,nefse,şeytânavezındıkların,ya’nîmüslimânisminitaşıyandindüşmanlarınınsözlerineveyazılarınaaldanmakdanmuhâfazabuyursun![Heledinsizlerin,
müslimânlarlaalayedenlerinçoğaldığı,müslimânevlâdlarınıdindençıkaranpropagandalarınyayıldığızemândayapılanazbiribâdete,doğruolmakşartıile,katkatçoksevâbverilecekdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurdu
ki,(Ey Eshâbım! Siz öyle bir zemânda geldiniz ki, Allahü teâlânın emrlerinden onda dokuzunu yapıp, birini yapmazsanız, helâk olursunuz, Cehenneme gidersiniz! Bir
zemân gelecek ki, o zemânın mü’minleri, emrlerin birini yapabilip, dokuzunu bıraksalar, Cehennemden kurtulurlar. O zemânda îmânı olanlara müjdeler olsun!)].

49 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 57. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mevlânâ Hamîd Ahmedî için yazılmışdır. Âlemin yokdan var edilmiş olduğunu bildirmekde ve Yunan felsefecilerinin akl-ı fe’âl dedikleri şeyi red
etmekdedir:
ÂlemlerinrabbiolanAllahüteâlâyahamdolsunvePeygamberlerinenüstününesalâtveselâmolsun.Allahüteâlâkendiliğindenvardır.Allahüteâlânınvarlığıkendisindendir.Şimdivarolduğugibi,geçmişdedehepvardı.İleridedehepvardır.Varlığındanöncevevarlığınınsonundayokolmasımümkindeğildir.Hepvar
olmasılâzımdır.Yokluk,Onayaklaşamaz.Allahüteâlâdanbaşkaherşeye(Âlem)
denir.Âleminhepsi,maddeninfizikhâlleri,[ya’nî,katı,sıvıvegazcismlerveatomlar,moleküller,enerjiler],gökler,akllar,nefsler,[hücreler,bütüncanlılar],elementlervebileşikcismler,Onunyaratmasıilevarolmuşlardır.Yokiken,sonradanvücûdegelmişlerdir.SonsuzvarolanyalnızOdur.Ondanbaşkaherşey,yokidiler.Sonradanvaroldular.Sonra,yineyokolacaklardır.Yerküresiniikigündeyaratdı.Sonra,gökleriveyıldızlarıdaikigündeyaratdı.Ya’nîyokdanvareyledi.(Ha-mîm Secde) sûresinindokuzuncuâyetindemeâlen,(Yeri iki günde yaratdı) veonikinciâyetindemeâlen,(Sonra, yedi gökü de iki günde var eyledi) buyuruldu.Birkimseortayaçıkıp,Kur’ân-ıkerîminbuâyetleriniinkârederek,mahlûklardanbirkısmınavegöklere,yıldızlaraveelementlere,akllara,rûhlarakadîmderse,bununahmakolduğuanlaşılır.Bütündinler,Allahdanbaşkaherşeyinhâdisolduklarını,ya’nî
yokiken,sonradanvaredilmişolduklarınıbildirmişlerdir.Bütündinlerinbusözbirliğini,Huccet-ül-islâmimâm-ıMuhammedGazâlî,(El-münkızü aniddalâl) ki–116 –

tâbındabildirmekdedir.Âlemdebulunanşeylerdenbirkaçınakadîmdiyeninkâfirolacağınıyazmışdır.Görülüyorki,mümkin,ya’nîmahlûkolanşeylerdenbirininkadîmolduğunusöylemek,dindençıkmakvefelsefeciolmakdemekdir.Allahüteâlâdanbaşkaherşeyyokidivehepsiyineyokolacaklardır.Kıyâmetkopacağızemân,yıldızlaryerlerindenayrılıpdağılacak,göklerparçalanacak,yeryüzüve
dağlardaparçaparçaolacak,hepsiyokolacaklardır.BöyleolacaklarınıKur’ân-ı
kerîmaçıkcabildirmekdedir.Müslimânlarınbütünfırkaları,bunusözbirliğiilehabervermişdir.(El-hâkka) sûresinde,birâyet-ikerîmedemeâlen,(Sûra bir kerre
üfürülünce, yeryüzü ve dağlar, yerlerinden kaldırılıp silkilecekdir. O gün kıyâmet
kopacak, gök yarılacak ve dağılacakdır) ve(Tekvîr) sûresinde,birâyet-ikerîmede meâlen, (Güneşin karardığı, yıldızların yerlerinden ayrılıp döküldükleri ve
dağların dağılıp saçıldıkları zemâna...) ve(İnfitâr) sûresinde,birâyet-ikerîmede
meâlen,(Gökün yarıldığı ve yıldızların dağılıp yok oldukları zemân...) ve(Kasas)
sûresininsonâyetindemeâlen,(Herşey yok olacakdır. Yalnız O kalacakdır!) buyurulmuşdur.
Kur’ân-ıkerîmde,bunlargibi,dahâniceâyetlervardır.Bunlarınyokolacaklarınainanmamak,câhillikolur.Yâhud,Kur’ân-ıkerîmeinanmıyanfelsefecilerin,yaldızlıyalanlarınaaldanmakdır.Görülüyorki,mahlûklarınyokolacaklarınainanmak,
yokdanvaredildiklerineinanmakgibi,îmânınşartıdır.İnanmakelbetlâzımdır.
Âlimlerdenbirkaçı,yedişey,ya’nîArş,Kürsî,Levh,Kalem,Cennet,Cehennemve
Rûhdenilenmahlûklaryokolmıyacak,sonsuzvarolacaklardırdediler.Busözleri,bunlaryokolamazdemekdeğildir.Allahüteâlâ,varetmişolduğuşeylerden,dilediklerinitekrâryokedecek,dilediklerinide,yalnızkendibileceğifâidevesebeblerdendolayı,hiçyoketmiyecek,bunlarebedî,ya’nîsonsuzvarolacaklardırdemekdir.Allahüteâlâ,dilediğiniyaparveistediğiniemreder.Bütünbuyazılanlardan
anlaşılıyorki,âlemya’nîherşey,Allahüteâlânındilemesivekudretiilevardır.Var
olmalarıiçinvevarlıkdakalmalarıiçinAllahüteâlâyamuhtâcdırlar.Çünki,bâkî
olmakdemek,varlığınherandevâmetmesidemekdir.Başkabirşeyolmakdemek
değildir.Hemvarolmak,hemdevarlıkdakalabilmek,Allahüteâlânınirâdesi,dilemesiileolur.Eskifelsefecilerin(Akl-ı fe’âl) dedikleri[veşimdikidindüşmanlarının(Tabî’at kuvvetleri) dedikleri]şeyneoluyorki,mahlûklarınvarlığıveyokluğu,onunemrindeolsun?Bununvarlığındabileçeşidlilâflarediyorlar.Çünki,bu
ismikoyduklarışey,kısaakllarıileortayaatılmışdır.İslâmındoğrubilgilerinegöre,bunlar,Allahüteâlânınyaratmasınasebebolanşeylerdir.Busebebleride,Allahüteâlâyaratmışdırveyaratmakdadır.Mahlûklarınvarlıklarının,Allahüteâlâdanolduklarınainanmayıp,böylehayâlî,uydurmaismlerebağlamak,büyükahmaklıkdır.Hattâvarlıklar,Allahınmahlûklarıolmayıpda,akllarınınesîriolankısagörüşlülerinuydurduklarıbirşeyinkulları,köleleriolmağıaşağılıkbilir,utanırlar.Böylekulolmakdansa,yokolmağıisterler.Herşeyegücüyeten,dilediğiniyapabilenbir
yaratıcınınmahlûkuolmayıpda,uydurmabirşeyinkuluolarakvarolmakistemezler. Böyle ahmaklara, ancak Kehf sûresindeki âyet-i kerîmede bildirildiği gibi,
(Ağızlarından çıkan söz, çok kötüdür. Hep yalan söylüyorlar) denilir.
Îmânıntohumubeşvaktnemâzdır,
müslimânımdiyen,kılsagerekdir.
Nemâzınlezzetiniduyamıyanlar,
rûhunutedâvî,etsegerekdir.
Bilmekistersenkim,necâtbulmayan,
nemâzahiçehemmiyyetvermiyen!
Mîzânterâzîdehayrınbulmıyan,
ezânıişitip,gelmiyenlerdir.
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50 — KAYYÛM-İ RABBÂNÎ, MUHAMMED MA’SÛM
FÂRÛKÎNİN BİRİNCİ (4. cü) CİLD, 14. cü MEKTÛBU
Allahü teâlânın emrlerine yapışmağı, nemâzın ehemmiyyetini bildirmekdedir:
Bubirköşedeunutulmuşuhâtırlıyarak,kardeşimmevlânâMuhammedHanîf
Kâbilîilegönderdiğinizmektûbgeldi.Okuyunca,çoksevindirdi.Ortağı,benzeriolmıyancenâb-ıHakkabağlılığınızıveOnunmuhabbetininateşiileyandığınızıanlayınca,sevincimizkatkatartdı.Buâhırzemânfitnevezulmetiiçinde,Allahüteâlâ,birkulununkalbine,kendisevgisiniyerleşdirirvekendihicrânı,ayrılığıileonuyakarsanebüyükni’metdir!Buni’metinkıymetinibilipşükrünüyapmaklâzımdır.Durmayıp,bununartmasınaçalışarak,aşk-ıilâhînin,ensonderecesine yükselmesini beklemelidir. Hakîkî matlûbdan başka, hiçbir şeye gönül
bağlamamalı, fâidesi olmıyan şeylerle uğraşmamalıdır. Muhabbet ateşi, nefs-i
emmâreninazgınlığındanmeydânagelen,benlik,izzet-inefsperdesiniyakarak,
ezelîveebedîkemâlâtınnûrları,kalbiaydınlatmalıdır.Birâyet-ikerîmedemeâlen,
(Ni’metlerime şükr ederseniz, onları artdırırım) buyurulmakdadır.
Eymes’ûdvebahtiyârkardeşim!Mâdemki,Allahüteâlânınsevdiğikullarının
yolundayürümekarzûsundasın,buyolunşartlarınıveedeblerinigözetmelisin!En
önce,sünnet-iseniyyeyeyapışmakvebid’atlerdensakınmaklâzımdır.Çünki,Allahüteâlânınsevgisineulaşdıranyolunesâsı,buikisidir.İşlerinizi,sözlerinizive
ahlâkınızı,dîninibilenveseven,dindârâlimlerinsözlerinevekitâblarınauydurmalısınız.Sâlihkullargibiolmalısınızveonlarısevmelisiniz.Uykuda,yemekdeve
söylemekdeaşırıgitmeyiportaderecedeolmalısınız.Sehervakti,[ya’nîgecelerin
sonunda]kalkmağagayretetmelisiniz.Buvaktlerdeistigfâretmeği,ağlamağı,Allahüteâlâyayalvarmağıganîmetbilmelisiniz.Sâlihlerledüşüpkalkmağıaramalısınız.(İnsanın dîni, arkadaşının dîni gibidir) hadîs-işerîfiniunutmayınız!Şunu,iyi
bilinizki,âhıreti[se’âdet-iebediyyeyi]istiyenlerindünyâlezzetlerinedüşkünolmamasılâzımdır.
Mubâholanlezzetleribırakamazsanız,hiçolmazsa,harâmlardanveşübhelilerdenkaçınınızki,âhıretdekurtulmakumulsun.Fekat,herdürlüaltınvegümüşeşyânınveçayırdaotlıyanhayvanlarınveticâreteşyâsınınzekâtınıvetoprakdan,tarladan,ağaçdanalınanmahsûllerinuşrunudaherhâldevermeklâzımdır.Bunların
verilecekmikdârları,fıkhkitâblarındabildirilmişdir.
Zekâtıvefıtraları,islâmiyyetinemretdiğikimseleresevesevevermelidir.Akrabâyıziyâretetmeli,mektûblagönüllerinialmalıdır.Komşularınhaklarınıgözetmelidir.Fakîrlereveborcistiyenleremerhametetmelidir.Malı,parayı,islâmiyyetiniznvermediğiyerlereharcetmemeli,iznverilenyerede,isrâfetmemelidir.
[Ribâdanya’nîfâizden,kumarlıvekumarsızoyunlardansakınmalıdır.]Parayıoyunlara,harâmlara,çalgılara,süslenmeğe,gösterişyapmağa,öğünmeğe,maltoplamağakullanmamalıdır.Bunlaradikkatedince,mal,zarardankurtulurvedünyâlıklar,âhıretlikhâlinialır.Belkidebunlaradünyâdenmez.
İyibilinizki,nemâz,dînindireğidir.Nemâzkılanbirinsan,dîninidoğrultmuş
olur.Nemâzkılmayanın,dîniyıkılır.Nemâzları,müstehabzemânlarındaveşartlarınaveedeblerineuygunolarakkılmalıdır.Bunlar,fıkhkitâblarındabildirilmişdir.Nemâzlarıcemâ’atilekılmalıvebirincitekbîriimâmilebirlikdealmağaçalışmalıdırvebirincisafdayerbulmalıdır.[Câmi’egeçgelip,birincisafageçmekiçin,
saflarıyarmak,cemâ’ateeziyyetvermekharâmdır.]Bunlardanbiriyapılmazsa,mâtemtutmalıdır.Kâmilbirmüslimân,nemâzadurunca,sankidünyâdançıkıpâhıretegirer.Çünki,dünyâdaAllahüteâlâyayaklaşmak,çokaznasîbolur.Eğernasîbolursa,odazılle,gölgeye,sûreteyakınlıkdır.Âhıretise,aslayakınlıkyeridir.
İştenemâzda,âhıretegirerek,buradanasîbolandevletdenhissealır.Budünyâdahasretvefirâkateşiileyanansusuzlar,ancaknemâzçeşmesininhayâtsuyuile
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serinleyiprâhatbulur.Büyüklükvema’bûdluksahrâsındaşaşırmışkalmışolanlar,nemâzgelinininçadıreteklerialtındavuslatın[matlûbakavuşmanın]kokusunuduyarakhayrânolurlar.AllahüteâlânınPeygamberi“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Bir mü’min nemâz kılmağa başlayınca, Cennet kapıları onun için
açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennetde olan hûru’în onu
karşılar. Bu hâl, nemâz bitinceye kadar devâm eder).
Buyolunbüyüklerindenbirinibuluncayakadar,Kur’ân-ıkerîmokuyarak,ibâdetleriyaparakvekıymetlikitâblardavehadîs-işerîflerdebildirilendüâları,tesbîhleriokuyarakvaktlerinizima’mûrediniz!Budüâvetesbîhlerdenveibâdetlerdenbir
kısmını, bu fakîr toplamışdım. Mevlânâ Muhammed Hanîf almışdı. Zemânınızın
çoğunu,(Lâ ilâhe illallah) kelimesinisöylemeklegeçiriniz.Nefsivekalbitemizlemekde çok te’sîrlidir. Hergün, belli mikdâr okursanız iyi olur. Abdestli ve abdestsiz
söylenebilir.Buyolunbüyüklerinisevmeğise’âdetinsermâyesibiliniz.Buyoldailerletenenkuvvetlivâsıtanın,bumuhabbetolduğunubiliniz!Fârisînazmtercemesi:
Aradığınhazîneninnişânınıverdimsana!
Belkisenkavuşursun,bizvaramadıksada!
Allahüteâlâsizevedoğruyoldagidenlereselâmetverâhatlıklarversin!
[(Dürr-i yektâ şerhi)ndediyorki,(Kur’ân-ıkerîminbirçokyerindeemrolunan
(Salât) kelimesi,hergünbeşvaktde,herkesinbildiğişekldekılınannemâzdır.Busalâtin,husûsîhareketleriyapmakvehusûsîşeyleriokumakolduğu,Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”tarafındanbildirilmiş,kendisideböylekılmışolduğunu,Eshâb-ıkirâm,Tâbi’îne,onlarda,Tebe’itâbi’înebildirmişler,herasrdabulunanâlimlerinhaberleri,tevâtürilebizlerekadargelmişdir.[Tevâtür,birhaberinağızdanağızayayılmasıdemekdir.Butevâtürhaberleri,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarıile,bütündünyâyayayılmışdır.]Tarîkatşeyhiolduğunusöyleyenba’zımülhid
ve zındıklar, câhil müslimânlara, (Sana nemâzı bağışladım. Artık kılma) yâhud
(AllahınvePeygamberinemretdiğinemâz,herkesinyapdığı,yatıpkalkmakvebellişeyleriokumakdeğildir.AllahınisminizikretmekveOnunbüyüklüğünüdüşünmekdemekdir)derse,nemâzıinkârvemüslimânlarıifsâdetmişolur.Mahkemekarârıilekatlilâzımolur.Tutuldukdansonrayapdığıtevbesikabûlolmaz.Nemâzıinkâreden,ya’nîvazîfeolduğunainanmıyankâfirolur.İnanıpda,tenbellikileterkeden
(fâsık) olur.Ya’nîbüyükgünâhişlemişolur.Kılmağabaşlayıncayakadarhabsolunur.Kılmağabaşlayınca,kılmadıklarınıdakazâetmesiveayrıcatevbeetmesilâzım
olur.)Dürr-iyektânınyazısıtemâmoldu.Nemâzınnasılkılınacağını,kazânemâzlarını,bütündinbilgilerini,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındanöğrenmeli,sinsi
düşmanlarınvezındıklarınyaldızlıyazılarınavetatlısözlerinealdanmamalıdır.
İslâmiyyetdeşeyh-ul-islâm,ya’nîdiyânetişlerireîsleriveislâmmüftîlerivardı.
Müftî adını taşıyan devlet me’mûrlarının da bulunduğu zemânlar oldu. İslâm
müftîsiilemüftîdenilenme’mûrlarıbirbirinekarışdırmamalıdır.İslâmmüftîleri,
Allahüteâlânınemrleriniveyasaklarını,ya’nîahkâm-ıislâmiyyeyibildirenâlimleridi.Müftîdenilendevletme’mûrlarıise,zâtenahkâm-ıislâmiyyeyibilmezlerdi.Allahüteâlânınyasaketdiğibirşeyi,kanûnemretseydi,buşeyiyapmakcâizdeğildirdemezlerdi.Allahüteâlânınemretdiğibirşeyi,birzâlimterketseydi,buşeyi yapmak lâzım olduğunu söyleyemezlerdi. Susarlar veyâ tersini söylerlerdi.
Böylece,kendileridindençıkar,müslimânlarıdagünâhaveyâküfresürüklerlerdi. Cengiz askerinin, islâm memleketlerine yayılıp, câmi’lerin yıkıldığı, müslimânlarınöldürüldüğüzemânlardaveFâtımîlerveResûlîlerzemânlarında,hattâ
Abbâsîlerzemânında,böylemüftîdenilendevletme’mûrları,harâmlaracâizdirdediler.Hattâ,Kur’ân-ıkerîmemahlûkdurdediler.Müftîadıverilenbume’mûrlarınböyleuydurmafetvâlarvererekdîninyıkıldığızemânlarda,fıkh,ilmihâlkitâblarınauyanlar,doğruyoldakaldı.Dinlerinikurtarabildi.
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Fetvâdemek,herhangibirşeyinahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolupolmadığınıbildirmekdemekdir.Yalnız,(uygundur)veyâ(câizdeğildir)demek,fetvâolmaz.Bucevâbın,hangifıkhkitâbının,hangiyazısındanalındığınıdabildirmeklâzımdır.Fıkh
kitâblarınauymıyanfetvâlaryanlışdır.Bunlarabağlanmakcâizdeğildir.İslâmbilgileriniöğrenmeden,bilmeden,âyet-ikerîmeveyâhadîs-işerîfokuyupda,bunlarakendikafasına,kendigörüşünegörema’nâverenlereislâmâlimidenmez.BunlarBeyrutdakipapaslargibi,arabcabilenbirtercümanolabilir.Nekadaryaldızlı,parlaksöyleselerveyazsalarda,hiçkıymetiyokdur.(Ehl-i sünnet âlimleri)ninanladıklarınave
bunlarınyazdığıfıkhkitâblarınauymıyansözleriveyazılarıAllahüteâlâbeğenmez.
İbniÂbidîn,dördüncücild,üçyüzbirincisahîfede,kâdî,ya’nîhâkimlerianlatırkenbuyuruyorki,(Fâsıkınmüftîolmasıuygundeğildir.Bununverdiğifetvâlara
güvenilmez.Çünkifetvâvermek,dinişlerindendir.Dinişlerindefâsıkınsözükabûledilmez.Diğerüçmezhebdedeböyledir.Böylemüftîlerebirşeysormakcâiz
değildir.Müftîninmüslimânolmasıveakllıolmasıda,sözbirliğiileşartdır.Âdile,sâlihaolankadınınvedilsizinfetvâsıkabûlolunur.Müftîvehâkim,imâm-ıa’zam
EbûHanîfeninsözüneuygunolarakfetvâverir.Aradığınıonunsözlerindeaçıkca bulamazsa, imâm-ı Ebû Yûsüfün sözünü alır. Onun sözlerinde bulamazsa,
imâm-ıMuhammedŞeybânîninsözünüalır.Ondansonraimâm-ıZüferin,dahâsonra Hasen bin Ziyâdın sözünü alır. Müctehid-i fil-mezheb âlimlerinden eshâb-ı
tercîholanmüftîler,ictihâdlararasındadelîllerikuvvetliolanlarıseçerler.Müctehidolmıyanlar,bunlarıntercîhetmişolduklarısözeuyar.Böyleyapmıyanmüftîlerinvehâkimlerinsözükabûledilmez.Demekki,tercîhehlininseçmemişolduğuşeylerde,İmâm-ıa’zamınsözünüalmaklâzımdır.Müftîninmüctehid-ifil-mezhebolmasılâzımdır.Böyleolmıyanamüftîdenilemez,nâkıl,fetvâyıileticidenir.
Nâkıllerfetvâları,meşhûrfıkhkitâblarındanalır.Bukitâblar,meşhûrolanmütevâtirhaberlergibikıymetlidirler).(Mecelle)ninönsözündekimazbata[kararnâme]ninsonundadiyorki,(NasılyapılacağıNassileaçıkçabildirilmemişolup,ictihâdileanlaşılanbirişiçin,çeşidliictihâdlarbulunduğuzemân,imâm-ımüslimîn
hazretleri,buictihâdlardanhangisiileamelolunmasınıemrederse,oişibuemregöreyapmakvâcibolur.)
(Redd-i vehhâbî) kitâbındadiyorki,Nisâsûresinde, (Bir işde anlaşamazsanız,
bu işin hükmünü Allahdan ve Resûlullahdan anlayınız!) meâlindekiellisekizinci
âyet-ikerîme,(Birişdeanlaşamazsanız,buişinnasılyapılacağını,âlimolanlarınızAllahınkitâbındanveResûlullahınsünnetindenanlasınlar.Âlimolmıyanlarınız ise, âlimlerin anladıklarına uyarak yapsınlar) demekdir. Görülüyor ki, bu
âyet-ikerîme,mezhebimâmlarınıtaklîdetmeğiemretmekdedir.İbniHümâm,
(Feth-ul-kadîr) kitâbındadiyorki,(Müftîninmüctehidolmasılâzımdır.İctihâdderecesineyükselmişâlimolmıyandinadamımüftîolamaz.Müctehidolmıyandin
adamımüftîyapılırsa,bununmüctehidlerinbildirdikleriniokuyup,öğrenip,bunlarısöylemesilâzımdır).(Kifâye) kitâbında,orucuanlatırkendiyorki,(Müctehid
olmıyandinadamı,birhadîsişitince,buhadîsdenkendianladığınauyarakamel
edemez.Müctehidlerinâyet-ikerîmelerdenvehadîs-işerîflerdenanlıyarak,öğrenerekverdiklerifetvâileameletmesilâzımdır.Böyleyapmazsa,vâcibiterketmiş
olur).(Takrîr) kitâbındadaböyleyazılıdır.(Mekâtîb-i şerîfe) kitâbınınseksensekizincimektûbundabuyuruyorki,(Hadîs-işerîfde,(Her yüz senede bir müceddid
zâhir olur. Ümmetimin işlerini yeniler) buyuruldu.Meselâ,sultânlariçindeÖmer
binAbdül’Azîz,dinbilgilerindeimâm-ıŞâfi’î,tesavvufdaMa’rûf-iKerhî,esrârbilgilerinde imâm-ı Muhammed Gazâlî, feyz vermekde ve hârikalar, kerâmetler
göstermekde, Abdülkâdir Geylânî, hadîs ilminde Celâlüddîn-i Süyûtî, tarîkat,
hakîkat ve akâid bilgilerinin inceliklerini açıklamakda ve kalblere akıtmakda
imâm-ıAhmedRabbânîmüceddid-ielf-isânî,müceddididiler.Hepsi,islâmiyyetinyayılmasına,kuvvetlenmesinehizmetetdiler.)]
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51 — BEŞ VAKT NEMÂZ
Hermüslimânın,otuzüçfarzıbilmesilâzımdır.Otuzüçfarzşunlardır:
Îmânınşartı
:ALTI
(6)
İslâmınşartı
:BEŞ
(5)
Nemâzınfarzı
:ONİKİ
(12)
Abdestinfarzı
:DÖRT
(4)
Guslünfarzı
:ÜÇ
(3)
Teyemmümünfarzı :ÜÇ
(3)
Teyemmümün farzına iki diyenler de vardır. Bu zemân, hepsi otuziki farz
olur.Ellidörtfarzbaşkaolup,(İslâm Ahlâkı) kitâbımızdayazılıdır.Emr-ima’rûf
venehy-imünkeryapmakvekötü,çirkinsözsöylememek,ellidörtfarzdadır.
Âkılvebâligolanhermüslimânınhergünbeşnemâzvaktininherbirinde,bir
kerrenemâzkılmasıfarzdır.Birnemâzınvaktigelince,bunemâzıedâya[kılmağa]başladığıvakt,kılmasıfarzolur.Kılmadıise,vaktinsonunda,ya’nîvaktinçıkmasına,abdestalıpnemâzabaşlıyacakkadarzemânkalınca,kılmasıfarzolur.Özrüyokikenkılmadanvaktçıkarsa,büyükgünâholur.Özrüolanında,olmıyanın
da,vaktindekılmadığınemâzı,vaktiçıkdıkdansonra,kazâetmelerifarzolur.Çocukbâligolunca,kâfirveyâmürtedmüslimânolunca,kadıntemizlenince,delive
baygınşifâbulunca,uykudaolanuyanıncadaböyledir.Yenimüslimânolanaevvelânemâzınşartlarınıöğrenmesifarzolur.Öğrendikdensonra,kılmasıdafarz
olur.Vaktgirdikdensonra,kılmadanuyumaközrolmaz.Bunun,vaktçıkmadan
uyanmasıiçintedbîralmasıfarz,vaktgirmedenuyuyanınalmasıise,müstehabdır.
Beşnemâz,kırkrek’ateder.Bunlardanonyedirek’ativaktlerindekılmakfarzdır.
Üçrek’ativâcibdir.Yirmirek’atisünnetdir.Beşvaktinherbirindesünnetnemâz
kılmak da emr olundu. Sünnetler farzdan başka oldukları için, bunlara ayrıca
niyyetedilir.Şöyleki:
1—Sabâhnemâzıdörtrek’atdir.Önce,ikirek’atsünneti,sonraikirek’atfarzıkılınır.Busünnet,çokkuvvetlidir.Vâcibdiyenlerdevardır.
2—Öğlenemâzı,onrek’atdir.Önce,dörtrek’atilksünneti,sonradörtrek’at
farzı,farzdansonradaikirek’atsonsünnetikılınır.
3—İkindinemâzı,sekizrek’atdir.Önce,dörtrek’atsünneti,sonradörtrek’at
farzıkılınır.
4—Akşamnemâzı,beşrek’atdir.Önceüçrek’atfarzı,sonraikirek’atsünneti
kılınır.
5—Yatsınemâzıonüçrek’atdir.Önce,dörtrek’atsünnet,sonradörtrek’atfarz,
sonraikirek’atsonsünnet,bundansonraüçrek’atvâcibolan(Vitr nemâzı) kılınır.
İkindiveyatsınınilksünnetleri,(Gayr-ı müekkede)dir.Bunlarınikincirek’atlerindeotururken,ettehıyyâtü...densonra,Allahümmesallialâ...sonra...bârikalâ...
sonunakadarokunur.Ayağakalkınca,üçüncürek’atde,önceBesmeleçekmeden,
Sübhâneke...okunur.Hâlbuki,öğlenemâzınınilksünneti(Müekked)dir.Ya’nî,
kuvvetleemrolunmuşdur.Sevâbıdahâçokdur.Bunda,birincioturuşda,farzlardaolduğugibi,yalnızettehıyyâtüokunup,sonraüçüncürek’atiçin,hemenayağakalkılır.Kalkınca,önceBesmeleçekip,doğrucaFâtihaokunur.
Öğleninveyatsınınfarzındansonradörtrek’atveakşamınfarzındansonraaltırek’atdahâkılmakmüstehabdır,çoksevâbdır.Hepsinibirselâmileveyâiki
rek’atdebirerselâmilekılabilir.Herikişekldede,ilkikirek’atleri,sonsünnetleryerinesayılır.Bumüstehabnemâzları,sonsünnetlerdensonraayrıcakılmak
daolur.
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Birincirek’at,nemâzadurunca,diğerrek’atlerayağakalkıncabaşlarvetekrâr
ayağakalkıncayakadardevâmeder.Sonrek’atise,selâmverinciyekadardevâm
eder.İkirek’atdenaznemâzolmaz.Akşamınfarzıilevitrdenbaşka,hernemâz,
çiftrek’atlidir.İkincisecdedensonra,çiftrek’atlerdeoturulur.
Herbirrek’atdenemâzınfarzları,vâcibleri,sünnetleri,müfsidlerivemekrûhlarıvardır.İleridekisahîfelerdebunları(Hanefî) mezhebinegörebildireceğiz.

52 — NEMÂZIN FARZLARI (ABDEST ALMAK)
Nemâzınfarzıonikiolup,yedisidışındadır.Ya’nî,nemâzabaşlamadanöncedir.
Bunlara(Nemâzın şartları) dadenirki,şunlardır:Hadesden tahâret, necâsetden
tahâret, setr-i avret, istikbâl-i kıble, vakt, niyyet, tahrîme tekbîri. Herşeyinvücûdü,ya’nîvarolması,birişinyapılmasınabağlıdır.Bubağlılık,beşdürlüolur:İş,
buşeyinmâhiyyetininiçindeise,onunbirparçasıise,buişe,(Rükn) denir.Dışındaise,buşeyete’sîrediyorsa,(İllet) denir.Nikâh,evlenmeninilletidir.Te’sîretmiyorsa,işinyapılması,buşeyinvücûdünüîcâbediyorsa,(Sebeb) denir.Vakt,nemâzınsebebidir.Îcâbetmiyorsa,işinyapılmamasıile,oşeydeyokolursa,(Şart)
denir.Yokolmazsa,(Alâmet) denir.Ezân,nemâzınalâmetidir.Nemâzınfarzlarındanbeşi,nemâzıniçindedir.Bubeşfarzdanherbirine(Rükn) dedenir.[Ba’zı
âlimler,tahrîmetekbîrinin,nemâzıniçindeolduğunusöylemişlerdir.Bunlaragöre,nemâzınşartlarıda,rüknleride,altıolmakdadır.]
Hadesdentahâretikidir:
1—Abdestsizolanınabdestalmasıdır.
2—Cünübolanın,gusletmesidir.
Vüdû,abdest;teveddî,abdestalmak;gasl,birşeyiyıkamak;igtisâl,guslabdestialmak;guslde,guslabdestidemekdir.Abdestiolmıyana(Muhdis) denir.Gusl
abdestiolmıyana(Cünüb) denir.
(Halebî-i sagîr)debuyuruluyorki,(Abdestinfarzları,sünnetleri,edeblerivemenhî,ya’nîmemnû’olanşeylerivardır.Abdestsizolduğunubilerekzarûretsiznemâz
kılankâfirolur.Nemâzkılarkenabdestibozulanhanefî,hemenomuzunaselâm
verip,nemâzdançıkar.Vaktçıkmadanabdestalıp,nemâzınıbaşdantekrârkılar.
Mâlikîmezhebinde,nemâzıbozulmaz.Oandaözrsâhibiolur).
Hanefîmezhebinde,abdestin farzı dörtdür: Yüzü,birkerreyıkamak.Yüz,iki
kulakmemesivesaçkesimiileçenearasıdır.İkikolu,dirsekleriilebirlikde,bir
kerreyıkamak.Başındörtdebirkısmınımeshetmek,ya’nîyaşelibaşasürmek.İki
ayağı,ikiyandakitopukkemikleriilebirlikde,birkerreyıkamakdır.[Şâfi’îdeve
mâlikîdeniyyetdefarzdır.Niyyet,kalbileistemekdir.Söylemekfarzdeğildir.Mâlikîdeabdestebaşlarkenniyyetşartdır.Kâfirinniyyetetmesisahîhdeğildir.Kulakmemesihizâsındakiderivesaçlar,hanefîdeyüzdendir.Yıkamakfarzdır.Mâlikîdebaşdandır.Meshetmesifarzolur.Şâfi’îdeyüzüyıkarkenniyyetetmeklâzımdır.Suyüzedeğmedenönceniyyetederse,abdestisahîholmaz.]Yüzüzerindekisakalıyıkamakfarzdır.Sarkansakalı,diğerüçmezhebdeyıkamakfarzdır.
Şî’îler,ayaklarınıyıkamıyor,çıplakayaküzerinemeshediyorlar.
Abdestin sünnetleri onsekizdir:
1—Halâyagirerkenveabdestebaşlarken,Besmeleçekmek.Tenhâyerbulamıyan,sıkışıncabaşkalarıyanındaörtünerek,abdestbozabilir.
2—Elleri,bilekleriileberaber,üçkerreyıkamak.
3—Ağzı,ayrıayrısuile,üçkerreyıkamak.Buna(Mazmaza) denir.
4—Burnu,ayrıayrısuile,üçkerreyıkamak.Buna(İstinşâk) denir.
5—Kaşların,sakalın,bıyığınaltındakigörünmiyenderiyiıslatmaksünnetdir,
farzdeğildir.Bunlarınüzeriniyıkamakfarzdır.Kıllarseyrekolupaltlarındakiderigörünüyorsa,deriyiyıkamak,ya’nîıslatmakfarzolur.
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6—Yüzünüyıkarken,ikikaşınaltınııslatmak.
7—Sakalınsarkankısmınımeshetmekdir.Bunuyıkamakhanefîdefarzdeğildir.Şâfi’îdeçenealtındakideriyiyıkamakfarzdır.
8—Sakalın,sarkankısmınıniçine,sağelinyaşparmaklarını,tarakgibisokmak
[tahlîletmek].
9—Dişleri,birşeyileoğmak,temizlemek.
10—Başınhertarafını,birkerremeshetmek.
11—İkikulağı,birkerremeshetmek.Kulaklayanakarasınıyıkamakfarzdır.
12—Enseyi,üçerbitişikparmaklarla,birkerremeshetmek.
Sonüçünübirlikdeyapmakiçin,ikielıslatılıp,ikieldede,üçbitişikinceparmakbirbirineyapışdırılıp,içtarafları,başınönünde,saçlarınbaşlangıcınakonmak
üzereikielbaşakonur.İkielinbuüçparmağınınuçları,birbirinedokunmalıdır.
Başveşehâdetparmaklarıveavuçiçlerihavadaolup,başadokunmaz.İkiel,arkayadoğruçekilerek,üçerparmak,başımesheder.Eller,arkadakisaçkenârına
gidince,üçerparmak,başdanayrılıp,ikielinavuçiçleri,kafanınyantarafındaki
saçlarüzerineyapışdırılıp,arkadanöneçekilerek,başınyantaraflarımeshedilir.
Sonraşehâdetparmaklarıkulaklarıniçtarafınavebaşparmaklarıniçyüzü,kulak
arkasınakonup,kulaklaryukarıdanaşağımeshedilir.Sonra,diğerüçparmakların dış yüzleri enseye konup, ensenin ortasından, iki tarafına doğru çekilerek
meshedilir.[Başıbuşekldemeshetmek,Mâlikîmezhebindefarzdır.]
13—Elveayakparmaklarınınarasınıtahlîletmekdir.Ayakparmaklarınıtahlîl
için,solelinküçükparmağısağayağınküçükparmağındanvesonra,solayağınbüyükparmağındanbaşlıyarak,ayakparmaklarıarasına,sıraile,alttarafdansokulur.
14—Yıkanacakyerleri,üçkerreyıkamakdır.Herbirinde,uzvunheryeriıslanmalıdır.Üçkerresudökmekdeğil,üçkerretamyıkamaksünnetdir.Üçdenfazlayıkamakmekrûhdur.Üçüsayarkenşaşırırsa,üçyapar.Fazlaolduise,mekrûholmaz.
15—Hanefîde,yüzüy›kayacağ›zemân,kalbileniyyetetmeksünnetdir.[Ağ›z
iledeniyyetetmek,kalbileyap›lm›şolanniyyetitekrâretmekolurki,bid’atolur.
Ağ›ziledeniyyetetmeğesünnetdir,müstehabd›rveyâbid’atdirdenildiği(‹bni
Âbidîn)deyaz›l›d›r.Sünnetdirveyâbid’atdirdenilenbirşeyiyapmamaklâz›molduğu, (Berîka), (Hadîka)da ve (‹bni Âbidîn)de bildirilmekdedir. Bunun için,
ağ›ziledeniyyetetmemelidir.Heribâdetyap›l›rkenniyyetetmekfarzd›rvesonrainşâallahdemekcâizdir.Yaln›zyemîn,tilâvet[Kur’ân-›kerîmokumak],zikr
veezâniçinvebiribâdetinparças›yap›l›rken,meselâabdestvegusliçinayr›ayr›niyyetşartdeğildir.]
16—Tertîbdir.Ya’nî,sıraileikieli,ağzı,burnu,yüzü,kolları,başı,kulakları,
enseyiveayaklarıyıkamakvemeshetmekdir.Tertîbşâfi’îdefarzdır.
17—Delk,yıkananyerlerioğmakdır.Delkvemuvâlâtmâlikîdefarzdır.
18—Müvâlât,heruzvu,birbiriarkasındanyıkayıparavermemekdir.
Abdestin edebleri: Edeb,buradayapılmasısevâbolup,yapılmazsahiçgünâholmayanşeylerdemekdir.Hâlbuki,sünnetiyapmaksevâbolup,yapmamak,tenzîhîmekrûhdur.Edeblere,mendûbvemüstehabdadenir.Abdestinedeblerinden,
(Halebî-yi sagîr)debildirilenlerşunlardır:
1—Abdesti,nemâzvaktigirmedenöncealmakdır.Özrsâhiblerinin,vaktgirdikdensonraalmasılâzımdır.
2—Halâdatahâretlenirken,kıbleyisağveyâsoltarafaalmakdır.Abdestbozarken,kıbleyeönünüvearkasınıdönmektahrîmenmekrûhdur.Ayaklarıaçıpçömelmekedebdir.
3—Necâsetbulaşmamışise,suiletahâretlenmekedebdir.Necâset,dirhemmikdârından[ya’nîbirmiskalden,dörtgramveseksensantigramdan]azise,yıkamak
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sünnetdir.Dirhemmikdârıbulaşmışise,yıkamakvâcib,fazlasınıyıkamakfarzdır.
Yıkamakdaadedyokdur.Temizleninceyekadaryıkamalıdır.Solelin,birveyâiki
veyâüçparmağınıniçiileyıkanır.
4—Tahâretlendikdensonra,bezilekurulanmakdır.Bezyokise,elilekurulamalıdır.
5—Tahâretlendikdensonra,avretmahallini,hemenörtmekdir.Tenhâdalüzûmsuzaçmak,edebibozar.
6—Başkasındanyardımistemeyip,abdestikendisialmakdır.İstemedensudökenolursa,câizdir.
7—Kıbleyekarşı,abdestalmakdır.
8—Abdestalırkenkonuşmamakdır.
9—Heruzvuyıkarken,kelime-işehâdetokumakdır.
10—Abdestdüâlarınıokumakdır.
11—Ağzınasağelilesuvermekdir.
12—Burnunasağelilesuvermek,soleliletemizlemekdir.
13—Ağzıyıkarken,dişleri(Misvâk) iletemizlemekdir.Sağelparmaklarıuzatılıp,başparmaklaküçükparmakmisvâkınaltından,diğerüçparmakdaüstünden
tutarak,üçkerresağ,üçkerredesolyandakidişlerüzerinehafîfcesürülür.Kuvvetlesürmemeli,dişleribozar.Hafîfsürülüncedişlerivedişetlerinikuvvetlendirir.Misvâk,ArabistândabulunanErâkağacınındalından,birkarışuzunlukdakesilen parçadır. Erâk dalı bulunmazsa, zeytin veyâ başka dallardan da olabilir.
Nardalıolmaz.Çünkiacıdır.Yinilenveiçilenşeyleracıolmamalıdır.Misvâkbulunmazsa,fırçadakullanılabilir.Budayoksa,sağelinbaşparmağınısağyandakidişlerüzerine,ikinciküçükparmağınısoldişlerüzerineüçkerresürerektemizlemelidir.Birininmisvâkini,tarağını,bununizniile,başkasınınkullanmasışer’an
mekrûhdeğildir.Tab’anmekrûhdur.Sigaraiçmekdeşer’andeğil,tab’anmekrûhdur.
14—Ağzıyıkarken,orucludeğilse,ağzıçalkalamakdır.Buğazındahafîfgargarayapmakabdestdede,gusldedesünnetdir.Orucluikenmekrûhdur.
15—Burnuyıkarken,suyukemiğeyakınçekmekdir.
16—Kulağımeshederkenbirerparmağı,kulakdeliğinesokmakdır.
17—Ayakparmaklarınınaralarınıtahlîlederken,solelinküçükparmağıileve
alttaraflarındantahlîletmekdir.
18—Elleriyıkarken,genişyüzüğüyerindenoynatmakdır.Dar,sıkıyüzüğüoynatmakiselâzımolup,farzdır.
19—Subolisede,isrâfetmemekdir.
20—Suyu,yağsürergibiazkullanmamakdır.Üçdef’adada,yıkananyerden
enazikidamlasudamlamalıdır.
21—Abdestaldığıkabıdolubırakmakdır.İbriğinağzınıkıbleyekarşıdurdurmalıdır.Yolcu,kıblecihetini,ibriğinağzınabakarakkolaycaanlar.
22—Abdestbitinceveyâortasında(Allahümmec’alnîminettevvâbîn...)düâsınıokumakdır.
23—Abdestdensonra(Sübhâ), ya’nîikirek’atnemâzkılmakdır.
24—Abdestliiken,abdestalmakdır.Ya’nînemâzkıldıkdansonra,abdestliiken,
yeninemâziçin,birdahâabdestalmakdır.
25—Yüzüyıkarken,gözpınarını,çapaklarıtemizlemekdir.
26—Yüzü,kolları,ayaklarıyıkarken,farzolanyerlerdenbirazfazlasınıyıkamak.Kollarıyıkarken,avucasudoldurmalı,bunudirseğedoğruakıtmalıdır.
27—Abdestalırken,kullanılansudan,elbiseye,üste,başasıçratmamakdır.
–124 –

28—İbniÂbidîn,abdestibozanlardadiyorki,(Kendimezhebindemekrûholmıyanbirşey,başkamezhebdefarzise,bunuyapmakmüstehabdır).İmâm-ıRabbânî,286.cımektûbdadiyorki,(Mâlikîde,abdesta’zâsınıuğmakfarzolduğuiçin,
muhakkakuğmalıdır).İbniÂbidîn,ric’îtalâkıanlatırkendiyorki,(Hanefîmezhebinde olanın, mâlikî mezhebini taklîd etmesi evlâdır. Çünki, imâm-ı Mâlik,
İmâm-ıa’zamıntalebesigibidir).
Abdestalırken,yapılmasımenhî,ya’nîyasakolanlar,onikidir.Bunlarıyapmak
harâmveyâmekrûhdurki,şunlardır:
1—Halâda,kırdaabdestbozarken,kıbleyiöne,arkayagetirmemelidir.
Kıbleyevemıshafakarşıayakuzatmakda,mekrûhdur.Mıshafyüksekdeise,
mekrûholmaz.Ayrıbirşeyesarılımıshaf,mıskailehalâyagirilebilir.
2—Tahâretlenmekiçin,biriyanındaavretyeriniaçmakharâmdır.
3—Sağeliletahâretlenmemelidir.
4—Suolmadığızemân,gıdâmaddesiile,gübreile,kemikile,hayvangıdâsıile,
kömürilevebaşkasınınmalıile,saksı,kiremitparçasıile,kamışileveyaprakile
vebezile,kâğıdiletahâretlenmekmekrûhdur.
5—Abdestalınanhavuzatükürmemelivesümkürmemelidir.
6—Abdesta’zâsını,hudûdundanpekaşırıveyâeksikolarakyıkamamalıveüçdenazveyâçokyıkamamalıdır.
7—Abdesta’zâsını,tahâretdekuruladığıbezilekurulamamalıdır.
8—Yüzüyıkarken,suyuyüzeçarpmamalı,alınüstündendökmelidir.
9—Suyaüflememelidir.
10—Ağzıvegözlerisıkıkapamamalıdır.Dudağıngörünenkısmındavegözkapağındaıslanmadıkazbiryerkalırsa,abdestkabûlolmaz.
11—Sağelilesümkürmemelidir.
12—Baş,kulaklarveyâensedenbirini,herdef’asındaeliayrıayrııslatarak,birdenfazlameshetmemelidir.Herdef’asındaıslatmadantekrârlanabilir.
Tenbîh: Zarûret,mecbûriyyetolmadıkcaaşağıdakionbirşeyeri’âyetetmelidir:
1—İkieliçolakolan,tahâretlenemez.Kollarıtoprağa,yüzünüdıvarasürerek
teyemmümeder.Yüzündedeyaravarsa,nemâzıabdestsizkılar,terketmez.
2—Hastaolana,zevcesi,câriyesi,çocukları,kardeşleriabdestaldırır.
3—Taşvebenzerleriiletahâretlenmek,suyerinegeçer.
4—Deliolanveyâbayılankimse,yirmidörtsâatdeayılamazsa,iyiolunca,nemâzlarınıkazâetmez.İçki,afyon,ilâcileaklıgiden,hernemâzıkazâeder.Yatarakbaşıileîmâedemiyecekkadarağırhastalığıyirmidörtsâatdençokdevâmeden
kimseden,aklıbaşındaolsabile,nemâzsâkıtolur.
5—Halâyahusûsîşalvarilevebaşıörtülügirmekmüstehabdır.
6—Halâyagirerkenelinde,AllahüteâlânınismiveKur’ân-ıkerîmyazılıbir
şeybulunmamalıdır.Birşeyesarılmışveyâcebdeolmalıdır.Mıskaböyledir.
7—Halâyasolayaklagirip,sağayaklaçıkmalıdır.
8—Halâdaavretyerini,çömelinceaçmalı,konuşmamalıdır.
9—Avretyerinevenecâsetebakmamalı,halâyatükürmemelidir.
10—Halâdabirşeyyimemeli,içmemeli,şarkısöylememeli,ıslıkçalmamalı,[sigaraiçmemeli],sakızçiğnememelidir.
11—Hiçbirsuya,câmi’dıvarına,kabristânaveyolaabdestbozmamalıdır.
ABDESTİ BOZAN ŞEYLER: (Halebî) kitâbındadiyorki,(Hanefîmezhebindeyedişey,abdestibozar:Birincisi,öndenvearkadançıkanşeyler,meselâyellenmek,abdestibozar.Yalnız,erkeğinvekadınınönündençıkanyel,abdestibozmaz.
Bu,azkimsedeolur.Ağızdan,kulakdanvederidekiyaradançıkankurdlar,boz–125 –

maz.İhtikan,ya’nîlâvmanâletininucuveinsanparmağı,arkadansokupçıkarılınca,etrâfıyaşisebozar.Kuruise,yineabdestitâzelemekiyiolur.Birparçasısokulup,birparçasıdışardakalanherşeyde,böyledir.Birşeyinhepsigiripçıkarsa,
abdestide,orucudabozar.Bâsurmemesiçıkan,eliileveyâbezgibibirşeyilesokarsa,abdestibozulur.
Erkek,idrâryolunayağsokup,sonradışarıakarsa,İmâm-ıa’zamagörebozulmaz.Kadın,vajinallâvajyapınca,çıkansıvı,abdestibozar.
Erkek,idrârkaçırmamakiçin,idraryolunanebâtîpamukkoymasıcâizdir.Sızdığında vesvese, şübhe ederse, koyması müstehab olur. Sızmağa mâni’ olursa,
koymasıvâcibolur.Sun’îpamukkullanmamalıdır.Pamuğundışardakalankısmı
ıslanmadıkca,abdestibozulmaz.Pamuk,kuruolarakçıkarsa,yinebozulmaz.Kadınlarınönlerinesokduğu,kürsüfdenilenbezdeböyledir.Fekatsokmayıp,aralığakoyarsa,içtarafııslanınca,bozulur.Pamuğunhepsigirmişse,yaşolarakçıkınca,bozar.Arkayasokulup,gaybolannebâtîpamuk,kuruçıkıncadabozar.Bâkirekızlarınyalnızhayzzemânında,evlivedulolanlarınise,herzemânkürsüfkullanmalarımüstehabdır.İstincâdansonra,çamaşırındalekeolanlar,ikikabaetiarasınauzuncapamukkoyarak,mak’adıörtmeli,abdestalacağızemânpamuğabakıp,temizisetekrâryerinekoymalı,kirlenmişise,değişdirmelidir.
İdrârkaçıran,çamaşırınınkirlenmemesineçokdikkatetmelidir.Kenâruzunluğuonbeşsantimetrekadarmurabba’[kare]şeklindebirbezinbirköşesineelli
santimetrekadaripbağlanır.İpindiğerucuhalkayapılıp,donatakılıolançengelli
iğneyegeçirilir.Bezzekerinucunasarılır.Kenârlarıüzerineipisarılıp,ilmikyapılır.İdrâr,fazlasızıyorsa,beziniçinepamukkonur.İdrârkaçırınca,yaşpamuk
atılır.Bezedebulaşmışise,ipinucundançekilir,ilmikaçılır.Bezyerindençıkar.
İpindiğerucu,iğnedençıkarılıp,bezyıkanıpvekurutulup,tekrârkullanmakiçin
saklanır.Birbez,bağıilebirlikdeaylarcakullanılabilir.İhtiyârlardazekerküçülüp,ucunabezsarılamıyor.Bunlar,küçükbirnaylontorbayabezkoyup,zekerive
husyeleritorbayasokar.Ağzınıbiripilebağlar.İdrâryapacağızemân,ipiçözer.
İçindekileriçıkarır.Bezıslanmışisedeğişdirir.Böyletemizlikyapan,prostathastalığınayakalanmaz.158.cisahîfeyebakınız!
Abdestibozanlarınikincisi,ağızdançıkannecsşeylerdir.Bunlardankayvekatıkan,kan,safra,mi’dedengelenyemek,su,ağızdolusuolunca,abdestibozarlar.
Hepsikabanecsdirler.Sütemençocuğunkusduğuşeyde,kabanecsdir.Balgam
kusmakbozmaz.Başdangelensıvıkanıkusunca,tükrükdenazisebozmaz.Ağzın
içi,abdestinbozulmasında,içorgansayılır.Orucunbozulmasında,bedenindışısayılır.Bununiçin,dişdenveağızdakiyaradançıkıpağızdandışarıçıkmıyankanabdestibozmaz.Ağızdandışarıçıkınca,tükrükdençoksabozar.Başdangelenkatı
kan,çokolsadahîbozmaz.Mi’deden,ciğerdengelenkansıvıise,Şeyhaynagöre
“rahmetullahialeyhimâ”,azolsadahîabdestibozar.Kulağadamlatılanyağ,kulakdanveyâburundançıkıncabozmaz.Ağızdançıkarsabozar.Burunaçekilenşey,
burundan,günlercesonrada,gerigelirsebozmaz.
Üçüncüsü,deridençıkankan,cerâhat,sarısu,ağrılıçıkanrenksizsu,hanefîde
bozar.Bunların,mâlikîdeveşâfi’îdeabdestibozmadıkları,fârisî(Menâhic-ül-ibâd)
kitâbındayazılıdır.Çiçekhastasındanveherhangibirçıbandan,kulakdan,burundan,yaradançıkankan,sarısuveelemile,ağrıileakanrenksizsu,guslabdestindeyıkanmasılâzımolanyereyayılırsabozar.Meselâ,burundangelenkan,kemiklerigeçerse,kulakdangelen,kulakdeliğindençıkarsabozar.Çıbandaki,yaradakikanı,sarısuyupamuklaemersebozar.Bunlardanelemsiz,ağrısızolarakçıkan,
akanrenksizsubozmaz[Tahtâvî]. Birşeyiısırınca,oşeyüzerindekangörürse,bozulmaz.Misvâk,kürdanüzerindekangörünce,ağzınabulaşmadıise,bozulmaz.
Ya’nîorayaparmağınıkoyunca,parmağındakangörürsebozulur.Gözüağrıyan
kimseden,hepyaşakarsa,özrsâhibiolur.Ağrıolmadan,herhangibirsebebleağ–126 –

lamaklavesoğan,duman,gazlarte’sîriile,gözyaşıakıncabozmaz.Şâfi’îdeikisi
debozmaz.Kadın,çocuğunuemzirincebozmaz.Çokdaolsa,terlemeklebozulmaz.
Kulak,göbek,memedenağrı,hastalıkilegelensıvıbozar.Sülük,çokkanemerse,bozar.Sinek,sivrisinek,pire,tahtabitigibihaşereler,çokemselerdebozulmaz.
Azolupyayılmıyanderidekikanveağızdahâsılolup,ağızdolusuolmıyankanve
dışarıçıkanazkay,abdestibozmadıklarıiçin,necsdeğildirler.
Abdestibozanlarındördüncüsü,uyumak,dörtmezhebdedebozar.Hanefîde,
mak’adıngevşekolacağıbirhâlde,meselâyanveyâsırtüstüyatarakveyâdirseğineyâhudbirşeyedayanıpuyumakdır.Dayandığışeyçekilincedüşmezse,bozulmaz.Nemâzdauyumak,dizleridikip,başınıdizlerinekoyarak,dizçökerek,bağdaşkurarak,teverrükederekuyursa,bozulmaz.Teverrük,kadınlarınnemâzdaoturduklarıgibioturmakdır.Birdizinidikip,diğeruyluğuüzerineoturupuyursabozulur.Çıplakhayvanüstündeuyursa,hayvanyokuşçıkıyorveyâdüzyerdegidiyorsa,bozulmaz.Palanveeğerüzerindeuyursahiçbozulmaz.
Beşincisi,bayılmakvedeliolmaklavesar’atutmaklabozulur.Yürürkensallanacakkadarserhoşolmakdabozar.
Altıncısı,rükü’vesecdeleriolannemâzdakahkahailegülmek,abdestidebozar.Çocuğunbozulmaz.Nemâzdatebessüm,nemâzıda,abdestidebozmaz.Yanındakiler işitirse, kahkaha denir. Kendi de işitmezse, tebessüm denir. Yalnız
kendiişitirse(Dahk) denir.Dahk,yalnıznemâzıbozar.
Yedincisi,(Mübâşeret-i fâhişe) ya’nîçıplakolarak,(Sev’eteyn)i,ya’nîçirkinyerlerinisürtünmek,erkeğinde,kadınındaabdestinibozar).Kadınınderisineşehvetiledokunmak,hanefîdeabdestibozmaz.
Saç,sakal,bıyık,tırnakkesmekabdestibozmaz.Kesilenyerleriyıkamaklâzım
olmaz.(Fıkh-i Gîdânî)ninfârisîşerhindediyorki,(Tırnakkesince,abdestbozulmaz.Elleriyıkamakmüstehabolur).Yarakabuğunundüşmesiiledebozulmaz.
Abdestalırken,deriüzerindekiyarıkyıkanır.Sudeğdiremezse,mesheder.Mesh
edemezse,terkolunur.Ayağındakiyarığamerhemsürmüşise,merheminüstünü
yıkar.Yıkamakyarayazararverirse,mesheder.Yıkadıkdansonramerhemdüşerse,altıiyiolmuşise,altınıyıkar.İyiolmamışise,yıkamaz.[55.cimaddeyebakınız!]İkielindeyarık,yaraolupsuzararverirseteyemmümeder.Birelisağlam
ise,bununileabdestalır.Elidirsekden,ayağıtopukdankesilmişise,kesikyeriyıkar.
(Halebî-i kebîr)dediyorki,(Abdestaldığınıbilip,sonrabozulduğundaşübhe
ederse,abdestivarkabûledilir.Abdestibozulduğunubilip,sonraabdestaldığındaşübheederse,abdestalmasılâzımolur.Abdestarasında,ba’zıyeriniyıkadığındaşübheederse,orasınıyıkar.Abdestaldıkdansonraşübheederse,yıkamaklâzımdeğildir.Abdestaldıkdansonra,üzerindeyaşlıkgören,idrârmı,sumuşübheetse,ilkolarakbaşınageldiise,yenidenabdestalır.Birkaçdef’a,böyleşübhe
etdiise,şeytânınvesvesesiolduğuanlaşılırveabdestitâzelemez.Vesveseyiönlemekiçin,abdestaldıkdansonra,donuna,peştemalınasuserpilmesi(Kimyâ-yı
se’âdet)dedeyazılıdır.Veyânebâtîpamukkullanmalıdır.Kab,kacak,elbise,bedenin,suyun,kuyunun,havuzunvecâhillerin,kâfirlerinhâzırladığıyağ,ekmek,
elbise,yemekvesâireninpisolmasındaşübheetse,temizkabûledilir.)
Kur’ân-ıkerîmiabdestsiztutmakharâmdır.Ezberdenokumakcâizdir.Yatağa
abdestligirmeksünnetdir.(Şir’at-ül-islâm) şerhindediyorki,(Kur’ân-ıkerîmiyatakda,yatarakezberdenabdestsizokumakcâizdirvesevâbdır.Fekat,başınıyorgandandışarıçıkarmalıvebacaklarıbitişdirmelidir.)
Vedî,mezîçıkıncadörtmezhebdedeabdestbozulur.Hanbelîdeguslabdestide
lâzımolur.(İnâye).Cünübvehayzlıolarakcâmi’egirmekharâmdır.Abdestsizgirmekmekrûhdur.(Dürer Gurer). Önden,arkadançıkarakabdestibozanlar,has–127 –

talıklaçıkar,sızarsaveabdestalmakda,şiddetlisoğuk,hastalık,ihtiyârlıkgibisebeblerle,harac[güçlük]olursa,Mâlikîdeabdestbozulmaz.
(Kitâbürrahme)dediyorki,(Devâmlıidrârkaçırmağa(silis-ül-bevl)denir.Bundan
korunmakiçin,birkababirfincannohudveikifincansirkekonur.Üçgünsonra,her
günüçkerreüçernohudyinirvebirerçaykaşığısirkeiçilir.Yâhud,birkaşıkyüzerliktohmuvezencefilvetarçınvekarabiber,incetozedilipkarışdırılır.Sabâhaçkarnaveyatarkenbirçaykaşığıtoz,suileyutulur.)986[m.1578]dayazılmışolantürkçe(Menâfi’ unnâs) da,silis-ül-bevliçinmuhtelifilâclarvardır.Bunlardanbiri,ikidirhemgünnük,ikidirhemçörekotu,dörtdirhembalilekarışdırıp,sabâhakşambirer
cevizmikdârıyinir.Günnük,birağaçzamkıdır.Sakızgibidir.Kokusundanbelliolur.

53 — MEST ÜSTÜNE MESH, ÖZR SÂHİBİ OLMAK
MEST ÜZERİNE MESH — Abdestalırkenayaklarıyıkamakyerine,hiçözr
vezarûretolmasabile,yaşelile,birkerre,mestüzerinemeshedilmesi,erkekiçin
de,kadıniçindecâizdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”mubârek
ayaklarınamestgiyip,bunlarınüstünemeshetdivecâizolduğunudasöyledi.Gusl
abdestialırken,mestüzerinemeshedilmez.Teyemmümederken,ayaklarımesh
etmekfarzdeğildir.
Mest,ayağınyıkamasıfarzolanyeriniörten,sugeçirmezayakkabıdemekdir.
Mest,büyükolupda,parmaklar,mestinucunakadargitmezvemesh,boşyerüzerinerastlarsacâizolmaz.Mestinağızkısmıgenişolup,yukardanbakınca,ayakgörünürsezararıolmaz.Mestin,birsâatyolyürüyünce,ayakdançıkmayacakşekldesağlamveayağauygunolmasılâzımdır.Ağaçdan,camdan,ma’dendenmestolamaz.Zîrâsertşeylebirsâatyürünemez.Tabanıileayaküstüveyâyalnıztabanıderikaplanmışçorapüstüneveyâsertolup,yürürkenaşağıdüşmiyençorapüzerine
meshcâizdir.[Mâlikîde,mestinderidenolmasışartdır.]Mestlikimsenin,abdestibozulunca,buabdestsizlik,abdestuzvlarınayayılırken,ayaklaradeğil,mestlereyayılır.Mestlerinhadesdentemizlenmeside,meshetmekleolur.Demekki,mestlerabdestsizliğinayaklarageçmesinemâni’olmakdadır.Yalnızayaklarınıyıkayıp,
mestgiyenbirkimse,sonradiğeruzvlarınıyıkayıpabdestinitemâmlasa,sonra,abdestibozulsa,sonraabdestalırken,bunlarüzerinemeshedebilir.Çünki,mestlerigiyerken,tamabdestalmışolmakşartdeğildir.Fekat,abdestibozulduğuzemân,
bozulanabdestin,tamalınmışolmasışartdır.Meselâ,teyemmümederek,mestgiydiise,suyugörünce,bozulanabdestitamolmadığından,suileabdestalırken,mesh
edemez.Ayaklarınıdayıkar.Özrsâhibiolankimse,tamabdestalıp,özrakmadan
önce,mestlerinigiyerse,sonraabdestiözrlebozulsada,yirmidörtsâatmeshedebilir.Özrüakdıkdansonragiyerse,yalnızonemâzvaktiiçindemeshedebilir.
Mestüzerinemeshmüddeti,mukîmolaniçin,yirmidörtsâatdir.Müsâfiriçin,
üçgünüçgece,ya’nîyetmişikisâatdir.Bumüddet,mestigiydiğizemândeğil,mest
giydikdensonra,abdestibozulduğuzemânbaşlar.Özrsâhibiiçinmeshmüddeti,
nemâzvaktiçıkıncayakadarolduğu(Fetâvâ-i Hayriyye)deyazılıdır.Özrsâhibi,
özresebebolanşeyidurduğuzemân,abdestalıp,oşeytekrârbaşlamadanönce,
mestlerinigiyse,tahâret-ikâmileilegiymişolur[Mâlikîde,guslabdestiiçinçıkarılıncayakadarmeshetmekcâizdir.].
Hanefîmezhebindemesh,mestlerinyukarıdakiyüzlerineyapılır.Tabanaltına
yapılmaz.Sünnetüzeremeshetmekiçin,sağelinyaşbeşparmağı,sağmestüzerine,solelinparmaklarıda,solmestüzerine,boyluboyuncayapışdırılıp,ayakparmaklarıüzerinegelenucundan,bacağadoğruçekilir.Elayalarımestedeğdirilmez.
Meshinüçelparmağıenindeveboyundaolmasıfarzdır.Bununiçinde,üçparmağıveyâyaşolupsuyudamlamakdaolanparmakuçlarıveyâparmaklarlabirlikde
elayasınıveyâyalnızelayasınımestucunakoyup,bacağadoğruçekmekyetişir.
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Parmakları,mestinyankenârınakoyup,mestüzerindegenişliğinekaydırmakda
câizolur.Mesh,elindışyüzüiledecâizisede,içleriileyapmaksünnetdir.Mestinaltınaveyâtopuklarınyanlarınaveyâbacaktarafınameshcâizdeğildir.[Mâlikîde,sağeliıslatıp,parmakdiplerisağmestinüstucunakonur.Başparmakucu
sol,diğerüçparmakuçlarısağkenârındaolarak,ağzınakadarçekmekvesoleli
altınaböylekoyup,topuğaveburadanağzınakadarçekmekvesonrasolelisolmestinüstüne,sağelialtınakoyupçekmekvâcibdir.]Biruzvuyıkadıkdansonra,eldekalanyaşlıkla,mestüzerinemeshedilir.Biruzvu,meselâ,başıveyâenseyimeshdenkalanyaşlıkla,meshedilmez.Abdestalıp,mestgiymişbirkimse,yenidenabdestalıp,meshetmiyerek,mestliayaklarınısuyasoksa,birayağıveyâyarıdanfazlasııslanmazsa,meshyerinegeçer.İçinesugirip,ayağııslanırsa,mestleriçıkarıp,
ayaklarını da yıkamak lâzım olur. Yaş ot üstünde yürüyerek veyâ yağmur ile,
mestlerinüstüıslanırsa,meshyerinegeçerveniyyetlâzımolmaz.Mestlikimse,abdestibozuldukdanyirmidörtsâatgeçmeden,sefereçıksa,bumestlereüçgünve
gecemeshedebilir.Müsâfirikenmukîmolsa,yirmidörtsâatgeçmişise,mestleri
çıkarıp,ayaklarınıyıkayarakabdestalır.Mâlikîdemestüzerinemeshmüddeti,gusl
abdestiiçinçıkarılıncayakadardır.Mestüzerine,birinciabdestbozulmadanönce,
ikincibirmest,çizme,plâstik,naylon,lâstikayakkabıgiyse,dışdaki,sugeçirmezse,bununüzerinemeshedebilir.Suyuçokgeçirirseyineedebilir.Çünki,içdekiıslanarak,içdekinemeshetmişolur.İkinciyi,abdestibozuluncagiymişise,yalnıziçdeki meste, mesh edebilir. İkinciye, ya’nî dışdaki ayakkabılara mesh etdikden
sonrabununbiriçıksa,ikincisinideçıkarıp,içdekimestlerehemenmeshetmesilâzımgelir.Diğerayağındakiniçıkarmayıpbununüzerineveçıkanayağındakibirincimestüzerine,birlikdemeshetmesidecâizdir.Ayağınüçparmağısığacakkadar
yırtığıbulunanbirmestüzerinemeshetmekcâizdeğildir.Yırtık,bundanazise,mesh
câizolur.[Mâlikîde,yırtık,ayağınüçdebirindenazise,meshcâizolur.Mâlikîde,
bedenin,elbisenintemizolmasısünnetolduğuhâlde,mestintemizolmasıfarzdır.]
Birmestinbirkaçyerinde,küçükyırtıklarvarsa,bunlartoplanınca,üçparmakolursa,bunameshcâizolmaz.Birmestde,ikiparmak,diğermestdedeikiveyâbirparmakgörünecekkadaryırtıkolsa,bunlarameshedilebilir.Çünki,üçparmak,ikimest
içindeğil,birmestiçindir.Hâlbuki,muhtelifuzvlardakinecâsetveyâgörünenavretyerlerimikdârlarıbirarayatoplanıp,hepsiüzerinehükmolunur.Meshcâizolmıyan yırtık, üç parmağın ucu değil, üç parmağın bütünü görünecek kadardır.
Yırtık,parmaküzerindeise,oparmaklarsayılır.Yırtıkbaşkayerdeise,üçküçük
parmakgörünecekkadarolmamalıdır.Yırtık,üçparmakdanuzunolsa,açılankısmı,üçparmakdanazolsa,meshcâizolur.Mestindikişyeri,uzunsökülse,fekataçılmayıpayakgörünmese,meshcâizolur.Yırtıkveyâsökülenyer,yürürkenaçılıp,
ayakdan üç parmak görünür, durunca açılmazsa, mesh edilmez. Bunun tersine
olursa,meshcâizolur.Topukkemikleriyukarısındakiyırtık,nekadarolursaolsun,
meshemâni’olmaz.Çünki,mestlerin,burasınıörtmesilâzımdeğildir.Üstdenveyâyandanilikli,bağlıveyâfermuvarlakapalımestler,ayakkabılarüzerinemeshcâizdir.[Şâfi’îde,mestinhiçyırtığı,deliğiolmamasılâzımdır.]
Ayağıntopuğu,mestintopuğundançıkınca,mestayakdançıkdısayılır.Fekat
ekserîkitâblar,ayağınyarıdanfazlası,mestintopukkemiklerihizâsındanyukarı
çıkmadıkca,ayakdançıkdısayılmazdiyor.Bunagöre,mestgenişolup,yürürken,
topuğumestdençıkıp,girenkimseninmeshicâizolur.Yürürkenabdestibozulmaz.
Yırtığı,üçparmakdanfazlaaçıkolanmestinastarısağlamolsavemestedikilmişolup,ayakgörünmese,meshcâizolur.
Birveyâikiayağımestdençıkınca,abdesti,oândabozulmaz.Abdestinbozulmasışimdiayaklarasirâyeteder.Yalnızayaklarınıyıkasa,meshederekalmışolduğuabdestitemâmlamışolur.Meshmüddetibitincede,yalnızayaklarınıyıkar.
Fekat,herikisûretdede,yenidenabdestalmakdahâiyiolurdenildi.Çünki,mu–129 –Se’âdet-iEbediyye1-F:9

vâlâthanefîdesünnet,mâlikîmezhebindeisefarzdır.
İmâme,ya’nîsarıkvekalensüve,ya’nîtakkeveherbaşlıkvebürka’ya’nîpeçevemaskeüstüneveeldivenüstünemeshetmekcâizdeğildir.
Cebîreya’nîkırıkkemiğinikiyanınabağlanantahtalarüzerinemeshcâizdir.Yaranın,çıbanın,deridekiçatlakveyâyarıklarınüzerineveyâiçinekonanmerhem,
pamuk,fitil,gazbezi,flaster,sargıbağıgibişeylerinçözülmesi,çıkarılmasıyaraya zarar verirse veyâ bunlar çıkınca, yıkamak veyâ mesh etmek zarar verirse,
bunlardanmerhem,lâstikgibi,sugeçirmiyenlerüzerinesuakıtılır.Sugeçirenler
üzerinemeshedilir.Yarayasoğuksuzararverirse,sıcaksuileyıkamaklâzımolur.
Sıcaksudazararverirse,meshetmeklâzımolur.Meshdezararverirse,üzerinde
bulunanşeyüzerinemeshedilir.Sargıbezinin,sağlamderiüstünerastlayankısmıüzerinedevesargılararasındakideriyede,meshedilir.Bunlarınyarıdanfazlasınameshcâizdir.Bunlarameshetmekde,yarayazararverirse,meshedilmez.
Bunlarımesh,yarayazararvermezse,bunlarımeshlâzımolur.Bunlarıkaldırıpaltlarındaki sağlam deriyi yıkamak, yaraya zarar vermezse, yıkamak lâzım olur.
[Yaraüstündekisargıyaveyâmerhememeshincâizolmasıiçin,yarayıyıkamanın
veyâ mesh etmenin, yaraya zarar vermesi, dört mezhebde de şart olduğu, (Elfıkh-u alel-mezâhib-il-erbe’a)dayazılıdır.Zarar,şifânıngecikmesiyâhudelemin
ya’nîağrınınartmasıdemekdir.]Meshetdikdensonra,bunlar,yaraiyiolmadanalınırveyâdüşerlerse,meshbozulmaz.Yaraiyiolupdadüşerlerse,altlarınıyıkamak
lâzımolur.Bütünbunlarüzerinemesh,altlarınıyıkamakyerinegeçer.Bunlara
meshedenlerözrsâhibiolmaz.Bunlar,sağlamkimselereimâmolabilir.Tabîb-i
müslim-i hâzıkın ıslatılmaması lâzımdır dediği bir yer, yara gibi olur. Bunlara
meshetmekde,erkek,kadın,muhdisvecünübhepbirdir.Hiçbiriiçinniyyetlâzım
değildir. İbni Âbidîn “rahmetullahi aleyh” abdestin farzları sonunda diyor ki,
(Elinde,yara,yarıkbulunankimse,suyukullanamazise,ya’nîellerinesualamaz
veyüzünü,başını,kulaklarını,ayaklarınısuyasokamazise,teyemmümeder.Kolundan,ayağındanbirkısmıkesikolankimse,kalanyerinyüzeyiniyıkar).Habsde,eliayağıbağlıolan,teyemmümedemezse,abdestsiz,birşeyokumadan,rükü’
vesecdeyapar.Bunudayapamazsa,ayakdaîmâeder.Kurtuluncaiâdeeder.
ÖZR SÂHİBİ olan,istediğizemânabdestalır.Buabdestile,istediğikadarfarz
venâfilenemâzkılarveKur’ân-ıkerîmokur.Nemâzvaktiçıkıncaabdestibozulmuş
olur.Hernemâzvaktigirdikdensonra,yeniabdestalıp,buvaktçıkıncayakadarher
ibâdetiyapar.Öğledenbaşkadörtnemâzdanbirininvaktigirmedenevvelaldığıabdestile,bunemâzıkılamaz.Çünki,öğlenemâzınınvaktibaşlarken,birnemâzınvaktiçıkmıyor.Özrsâhiblerinin,devâmedenözrleri,abdestinibozmaz.Fekat,başka
birabdestbozansebebilebozulur.Vaktçıkınca,özrsebebiiledebozulmuşolur.
Özrsâhibiolmakiçin,abdestibozanbirşeyin,devâmüzeremevcûdolmasılâzımdır.Edâsıfarzolanherhangibirnemâzvaktiiçinde,nemâzvaktininbaşından
sonunakadar,abdestalıp,yalnızfarzıkılacakkadarbirzemân,abdestlikalamıyankimse,özrügördüğüandanitibâren,özrsâhibiolur.Meselâ,istihâdakanı,idrârvebaşkaakıntılar,içsürmesi,yelkaçması,yaradankan,irinvememeden,göbekden,burundan,gözden,kulakdankanveyâağrıileherhangibirsıvı,irinakmasıgibi,abdestibozanşeylerdenbiri,hepmevcûdolur,ya’nîbirnemâzvaktinin
başındansonunakadar,birabdestalıp,farzıkılacakkadar,durdurulamazsa,okimse,özrsâhibiolur.Birnemâzvaktigirdikden,farzıkılacakkadarzemânsonraözr
başlasa,vaktinsonuyaklaşıncayakadarbekler,hiçdurmadıise,vaktinsonunda
abdestalıp,ovaktinnemâzınıkılar.Nemâzvaktiçıkdıkdansonra,sonrakinemâz
vaktiiçindedurursa,öncekinemâzınıi’âdeeder.İkincinemâzvaktininbaşından
sonunakadarhiçkesilmezse,özrsâhibiolduğuanlaşılırvekılmışolduğuönceki
vaktinnemâzınıi’âdeetmez.
[(El-fıkh-u alel mezâhibil-erbe’a)dadiyorki,(Mâlikîmezhebininikincikavli–130 –

negöre,özrsâhibiolmakiçin,hastalıksebebiileçıkan,abdestibozanbirşeyinbir
kerreçıkmasıkâfîdir.Birnemâzvaktiiçindedevâmlıçıkmasılâzımdeğildir.Nemâzdanevvelveyânemâziçindeidrâr,yelkaçıranhastalarınveihtiyârlarınabdestlerininvenemâzlarınınbozulmamasıiçin,haracvemeşakkathâlinde,bunlarınmâlikîmezhebinitaklîdetmeleriveimâmolmalarısahîholur.)]
Özrsâhibininözrü,sonrakihernemâzvaktinde,birkerre,birazakınca,özrüdevâmediyorsayılır.Birfarznemâzınvaktindehiçgelmezse,ya’nînemâzvaktibaşındansonunakadarözrsüzgeçerse,okimseözrsâhibiolmakdankurtulur.Abdestalırkenveyânemâzkılarken,özrükesilip,sonrakiikincivaktinsonunakadar
hiçgelmezse,özrlüikenaldığıabdestivenemâzıi’âdeeder.Nemâzbitdikdenveyâteşehhüdmikdârıoturdukdansonrakesilirse,nemâzınıi’âdeetmez.Teyemmüm
edereknemâzkıldıkdansonra,suyugörenkimsede,nemâzınıi’âdeetmez.Birilâclaveyâbağlamaklaveyânemâzıoturarakîmâilekılmakla,özrüdurdurmakvâcibdir.Birdirhemmikdârıkanvesâire,yıkanınca,nemâzkılıncayakadar,tekrârbulaşmıyacağızanolunursa,yıkamakvâcibdir.[Özr,yalnızabdestibozanşeylerdir.
Abdestveyâguslabdestialamıyanhasta,özrlüolmaz.Yerinegöre,meshederek
veyâteyemmümederek,nemâzlarınısağlamkimsegibikılar.]
Cemâ’atilenemâzanlatılırken,özrlükimseninsağlamkimselereimâmolamıyacağıbildirilmekdedir.Orada,devâmlıabdestsizolmakdanbaşka,üzerindedirhemdençoknecâsetbulunanın,çıplakolanın,Kur’ân-ıkerîmidoğruokuyamayanın da, böyle olmıyanlara imâm olamıyacakları bildirilmekdedir. Kaplama ve
dolgudişibulunankimsenin,kaplamavedolgusuolmıyanhanefîlereimâmolabilmesiiçin,şâfi’îyiveyâmâlikîyitaklîdetmesilâzımdır.Yetmişincimaddeyiokuyunuz!
Özrsüz,sağlamikenkılmadığınemâzlar,hastaveözrlüikendekazâedilir.Sadakavehiçbirhayrlıiş,kazânemâzıyerinegeçemez.İbniTeymiyyeninsapıkyazılarınaaldanmamalıdır.
Gelkardeşim,dinlebendenhoşsözü,
söylüyorumsana,esrârıözü:
Ahmed-iSerhendî,bunuşerheyledi,
görde(Mektûbât)ıbakneyledi.
Okitâbdanelersöyler,hemneler,
Ondaoynatmışnezevklicilveler.
İlm-inâfi’,cümle(Mektûbât)dadır.
Hernevarsamahzende,hepsiandadır.
Okitâbdır,se’âdethazînesi,
Ondatevhid,madde,ma’nâbilgisi.
Mektûbât-ıAhmedîsâyesinde,
Onunulûm-ibî-nihâyesinde.
Geldi(Se’âdet-iEbediyye)vücûde,
teşekküreylerimRabb-ivedûde.
İlâhî!Bukitâbıeylemebrûr!
Berâtolsunbana,mahşerde,hemnûr!
Salâtolsun,selâmolsunResûle!ki,
vücûdegeldi,(Se’âdet-iEbediyye).
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54 — GUSL ABDESTİ
Nemâzın doğru olması için, abdestin ve guslün doğru olması lâzımdır. İbni
Âbidîn, (Dürr-ül-muhtâr) şerhinde buyuruyor ki: (Cünüb olan her kadının ve
erkeğinvehayzdanvenifâsdankurtulankadınların,nemâzvaktininsonunaonemâzıkılacakkadarzemânkalınca,guslabdestialmasıfarzdır).
Farzları yapanlara çok sevâb vardır. Yapmıyanlara da, büyük günâh vardır.
(Gunyet-üt-tâlibîn) kitâbının bildirdiği hadîs-i şerîfde, Resûlullah “sallallahü
aleyhivesellem”buyuruyorki:(Gusl abdesti almağa kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince [ya’nîpekçokdemekdir]sevâb verilir. O kadar günâhı afv olur.
Cennetdeki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevâb, dünyâda bulunan herşeyden dahâ hayrlı olur. Allahü teâlâ, Meleklere, bu kuluma bakınız! Gece, üşenmeden kalkıp, benim emrimi düşünerek, cenâbetden gusl ediyor. Şâhid olunuz ki,
bu kulumun günâhlarını afv ve magfiret eyledim buyurur).
(Ey Oğul İlmihâli)nindoksanbirincisahîfesindeyazılıhadîs-işerîfde,(Kirlenince, çabuk gusl abdesti alın! Çünki kirâmen kâtibîn melekleri, cünüb gezen kimseden incinir) buyuruldu.Yine,aynısahîfede:İmâm-ıGazâlîbuyurduki,birkimse,rü’yâdabanadediki,(Birmikdârzemân,cünübkaldım.Şimdiüzerimeateşdengömlekgiydirdiler.Hâlâateşiçindeyim).(Zevâcir) ve(Risâle-i ünsiyye) kitâblarındakihadîs-işerîfde,(Resim, köpek ve cünüb kimse bulunan eve rahmet
melekleri girmez) buyuruldu.Nemâzkılanvekılmıyanherkes,birnemâzvaktinicünübgeçirirse,çokacıazâbgöreceği(Zevâcir)deyazılıdır.Öğleezânındansonracünübolan,öğlenemâzınıkılmamışise,ikindivaktinekadar;kılmışise,akşam
nemâzınakadargusletmelidir.Yıkanamazsa,teyemmümetmelidir.Hanefîmezhebindeguslünfarzıüçdür:
1—Ağzınhepsiniiyiceyıkamak.Ağızdolususuiçmekledeolurisede,yutmak
mekrûhdurdiyendeolmuşdur.
2—Burnuyıkamak.Burundakikurukiraltınıveağızdaki,çiğnenmişekmek
altını yıkamazsa gusl sahîh olmaz. Hanbelî mezhebinde, mazmaza ve istinşâk,
abdestalırkende,gusldedefarzdır.
3 — Bedenin her yerini yıkamakdır. Bedenin, ıslatılmasında harac olmıyan
yerleriniyıkamakfarzdır.Yıkananyerlerioğalamaklâzımdeğilisede,müstehabdır.İmâm-ıMâlikileİmâm-ıEbûYûsüflâzımdırbuyurdu.Göbekiçini,bıyık,kaş
vesakalıvealtlarındakiderilerivebaşdakisaçlarıveferciyıkamakfarzdır.Gözleri,kapalıküpedeliğini,sünnetderisialtınıyıkamakfarzdeğildir,müstehabdır.
Kadınlar,örülüsaçındibleriniıslatınca,örgüyüyıkamaklâzımdeğildir.Saçdibleriıslanmazsa,örgüyüaçmaklâzımolur.Örülmemişsaçlarınhertarafınıdayıkamakfarzdır.Traşolursa,kesilensaçları[vediğerkıllarıvetırnakları]yıkamak
lâzımdeğildir.İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”beşincicildikiyüzyetmişbeşinci
sahîfedediyorki,(Cünübiken,kasıklarıtraşetmekmekrûhdur).[Cünübikensaç,
tırnakkesmenindemekrûholduğuburadananlaşılmakdadır.]Pire,sinekkirlerininvekınanınveinsankirinin,akıcıyağların,çamurunaltınıyıkamakfarzdeğildir.Deriyeyapışmış,hamur,mum,sakız,katıyağ,balıkpulu,çiğnenmişekmek,
[Tırnakdakiojedenilenboya]gibisugeçirmiyenşeylerinaltınıyıkamaklâzımdır.
Dişlerinarasındavedişçukurundabulunanyemekartıklarınınaltınasugeçmezse,altıyıkanmazsaguslabdesticâizolmaz.Yüzüksıkıise,çıkarmakveyâhareket
etdirmeklâzımdır.Küpedeböyledir.Küpedeliğinde,küpeyoksavedelikaçıksakulağııslatırken,delikıslanırsa,yetişir.Islanmazsa,deliğiparmaklaıslatmalıdır.Bütünbunlardaıslandığınıçokzanetmekyetişir.Ağzınıveyâbaşkayeriniyıkamağıunutup,nemâzkılsa,sonrahâtırlasa,orasınıyıkayıpfarzıtekrârkılar.Tenhâyeryoksa,başkasınınyanındaavretyeriniaçmaz.Tenhâoluncıyakadarbekler.Nemâzvaktidaralırise,başkalarıyanındatahâretlenmez.Donunudayıkamaz.
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Necâsetilenemâzkılar.Çünki,harâmdankaçmak,farzıyapmakdandahâçoksevâbdır.Sonratenhâyerbuluncatahâretlenir,donunuyıkarvenemâzıiâdeeder.
Abdestinveguslünvâcibleriyokdur.Guslünsünnetleri,abdestinsünnetlerigibidir.Yalnızguslde,abdestdekisıraileyıkamak,sünnetdeğildir.Müstehablarıda,
aynıolupyalnız,gusldekıbleyedönülmezvedüâokunmaz.Yalnızbesmeleçekilirvekelime-işehâdetsöylenir.Havuzda,nehrde,denizde,yağmuraltındaıslanan,
ağzınıveburnunudayıkasa,abdestveguslalmışolur.
Sünnetüzereguslabdestialmakiçin,önce,temizolsalardahî,ikieliveavretyeriniyıkamalıdır.Sonrabedenindenecâsetvarsayıkamalı,sonra,tambirabdestalmalı,yüzünüyıkarken,gusleniyyetetmeli,ayaklarıaltındasutoplanmıyorsa,ayaklarıdayıkamalıdır.Sonrabütünbedeneüçdef’asudökmelidir.Önceüçdef’abaşa,sonrasağomuza,sonrasolomuzadökmeli,herdöküşde,otaraftemâmıslanmalıdır.Birincidökmedeoğmalıdır.Guslde,biruzvadökülensuyu,başkauzvlaraakıtmakcâizolup,orasıdatemizlenir.Çünki,gusldebütünbeden,biruzvsayılır.Abdestalırkenbiruzvadökülensuile,başkauzvıslanırsa,yıkanmışsayılmaz.
Gusltemâmolunca,tekrârabdestalmakmekrûhdur.Guslederkenabdestibozulursa,birdahâalmaklâzımolur.Şâfi’îyivemâlikîyitaklîdedenlerbunadikkatetmelidir.Abdestbozulmadan,başkayerdealmakveyânemâzkılıpsonraalmakcâizdir.
Abdestdeveguslde,lüzûmundanfazlasukullanmakisrâfolup,harâmdır.Sekiz rıtl [ya’nî binkırk dirhem-i şer’î veyâ üç buçuk kilo] su ile, sünnete uygun
gusledilebilir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”birMüd[ya’nîikirıtl,ya’nî
875gr.]suileabdestalır,birsâ’hacmindesuileguslederdi.[Birsâ’4200gramsudur.Çünki,bufakîr,mercimekleyapdığımtecribeleregöre,birsâ’4,2litredir.Ya’nî,
dörtlitrevebirlitreninbeşdebiridir.]
[Hanefî mezhebinde dişlerin arası ve diş çukuru ıslanmazsa gusl temâm olmaz.Bununiçin,dişkaplatıncavedoldurunca,guslabdestisahîholmaz.İnsancenâbetlikdenkurtulmaz.Evet,imâm-ıMuhammedegöresallanandişlerialtıntel
ilebağlamakvedüşen,çıkarılandişyerinealtındiştakmakcâizdir.İmâm-ıa’zam
ise,altıncâizolmadığınıictihâdbuyurmuşdur.İmâm-ıEbûYûsüf,birrivâyetde,
imâm-ıMuhammedgibibuyurmuşdur.Eshâb-ıkirâmdanArfecebinSa’da,altın
buruntakmasıiçiniznverilmesi,İmâm-ıa’zamagöre,yalnızArfeceyemahsûsdur
denilmişdir.NitekimZübeyrveAbdürrahmân“radıyallahüteâlâanhümâ”için,
ipekgiymelerineiznverilmişdiveyalnızbunlaramahsûsdu,denilmişdir.Fekat,fetvâ,İmâm-ıMuhammedkavliileolup,guslabdestialırkençıkarılabilentakmadiş,
kulakveburunun,altındanolmalarıcâizgörülmüşdür.İmâmlarımızınbuayrılığı,takmadişinvesallanandişesarılantellerinaltındanolupolmamasındadırve
guslemâni’olmıyacakşekldeçıkarılmasımümkinolduğuhâldedir.Yoksa,guslbahsinde,hanefîmezhebininbütünimâmları,dişlerinıslanmasılâzımolduğunusöylemekdedir.Ya’nî,altın,gümüşvenecsolmıyanbaşkamaddelerdenyapılankaplamavedolgularınaltlarınasugeçmeyince,hanefîmezhebiâlimlerininhepsinegöre,guslabdesticâizolmaz.
(Halebî-yi kebîr)dediyorki,(Dişlerarasındayemekartığıkalıp,altıyıkanamazsa,guslcâizolur.Çünki,suakıcıolup,buartıklarınaltınasızar.Fekatbuartıklar,
çiğnenerekkatılaşmışise,guslabdesticâizolmaz.Doğrusuda,budur.Çünki,su,
bununaltınasızmaz.Bundazarûretveharacdayokdur).(Kâdîhân), (Nâtifî)den
alarakdiyorki,(Dişarasındayemekartığıbulunursa,gusltemâmolmaz.Bunuçıkarıpaltınıyıkamaklâzımdır).
(Mecmû’a-i Zühdiyye)dediyorki,(Gerekaz,gerekçok,dişlerinarasındakalanyemekkırıntısı,katıhamurgibiolupda,suyugeçirmezse,guslemâni’dir).
(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,(Dişlerinarasındaveyâdişçukurundabulunanşey,
guslabdestinezararvermezdiyefetvâverenolmuşisede,buşey,katıolup,altı–133 –

nasugeçmezise,guslabdesticâizolmaz.Endoğrusudabudur).İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”bunuaçıklarkenbuyuruyorki,(Zararıolmazdiyefetvâverilmesi,su,dişdekişeyinaltınasızıp,ıslatacağıiçindir.(Hulâsat-ül-fetâvâ)dada,böyleyazmakdadır.Bufetvâdandaanlaşılıyorki,altınasugeçmezse,guslcâizolmaz.
(Hilye) kitâbıdaböylediyor.(Münyet-ül-musallî) şerhindedeböyleyazılıdır.Çünki,sudişesızmadığıgibi,burdazarûretveharacyokdurdemekdedir).
(Merâkıl-felâh)ıaçıklıyanTahtâvîbuyuruyorki,(Dişçukurundaveyâdişlerarasındakiyemekartıklarınınaltınasugeçerse,guslcâizolur.Bunlar,sertolupaltınasugeçmezise,guslcâizolmaz.(Feth-ul-kadîr)dedeböyleyazılıdır).
Tahtâvî(Dürr-ül-muhtâr) hâşiyesindediyorki,(Dişleriarasınaveyâdişçukurunagirenyemekparçasıaltınasusızacağıiçinguslemâni’olmaz.Suyunsızdığındaşübheederse,bunlarıçıkarıpdişlerinarasınıveçukurunuyıkamalıdır).
Hermüslimânınibâdetyaparkenveharâmdansakınırken,kendimezhebiâlimlerinin,(Fetvâböyledir),(Eniyisibudur),(Endoğrusözbudur)gibibildirdiklerineuymasılâzımdır.Kendiarzûsuileyapdığıbirşey,bunauymasınamâni’olur
vebumâni’olmanınönlenmesinde(harac), meşakkatbulunursa,kendimezhebindedoğruolduğubildirilenbaşkabirsözeuymasılâzımdır.Meselâ,ödünçverdiğininsenedineödemetârîhikoymakharâmdır.Fâizolur.Fekatbaşkasınahavâleedilmekyoluile,ikisinindebellitârîhdeödemelericâizolur.Böyledeyapamazsa,hanefîmezhebindebulunankimse,hanefîmezhebindekiâlimlerinfetvâolarak
seçilmemişza’îfsözlerineuyarak,işinigörür.İkincikısm,1.cimaddeyeveüçüncükısm,12.cimaddeyebakınız!Böylekurtuluşyoludabulamazsa,diğerüçmezhebdenbirinitaklîdederek,ya’nîbirmezhebeuyarakoişiyapar.Hanefîmezhebininâlimleri,bukimseninbaşkamezhebitaklîdetmesininvâcibolduğunubildiriyor.Meselâ,(İbni Âbidîn), üçüncücildin190.cısahîfesindeta’zîrianlatırkenbuyuruyorki,(BüyükâlimİbniEmîrHâc,(Tahrîr) şerhinde:Şer’îdelîlgösteriyor
ki, bir müctehidin sözü ile amel etmek ve ihtiyâc olunca, başka bir müctehidi
taklîdetmeklâzımdır.Budelîl,(Bilenlerden sorunuz!) âyet-ikerîmesidir.Bellibir
hâdiseilekarşılaşılınca,bununnasılyapılacağısorulur.Buişhakkında,birmüctehidinsözübiliniyorsa,oişibusözeuyarakyapmakvâcibolurdemekdedir).Görülüyorki,başkamezhebitaklîdetmesivâcibolmakdadır.Başkabirmezhebitaklîdetmesidemümkinolmazsa,haracasebebolanşeyiyapmasındazarûretolupolmadığınabakılır:
A—Haracasebebolanşeyiyapmasındazarûretvarsa,ofarzıterketmesiveyâharâmızarûretmikdârıişlemesicâizolur.Zarûretileyapılanşeyde,zarûretbitinceharacdevâmederse,yineböyledir.
B—Haracasebebolanşey,zarûretolmadanyapılmışveyâzarûretilebirkaç
şeyyapılabilirvebunlardanharacbulunanşeyiyapmağıseçerse,farzıterketmesicâizolmaz.Fıkhâlimleri,bukâ’ideyeuyarakbirçokmes’eleyiçözmüşlerdir:
1—Sallanandişgümüştelilebağlanınca,imâm-ıMuhammed,gümüşkokuyapar,altınteliseyapmazdedi.Zarûretolduğuiçinaltınilebağlamakharâmolmaz
dedi.İmâm-ıa’zamise,gümüşteldekokuyapmaz.Altıntelilebağlamakzarûret
olmadığıiçin,harâmolurdedi.İmâm-ıMuhammedin“rahmetullahiteâlâaleyh”
kavliileamelolunur.Başkamezhebitaklîdeihtiyâcyokdur.
2—Birerkeğin,zevcesiilesütkardeşoldukları,fekatbirininveyâherikisinin
birkerreemmişolduğuanlaşılsa,hanefîmezhebinegörenikâhlarıbozulur.Yâ,ayrılırlar.Yâhud,şâfi’îmezhebinitaklîdederler.Nikâhlarındavelîleribulunmamış
ise,yenidenşâfi’îmezhebinegörenikâhyaparakevlikalırlar.Doyuncıyakadarbeş
kerreemmişise,şâfi’îmezhebinitaklîdmümkinolmaz.Ayrılmalarılâzımolur.
3—Akşamnemâzıiçinotobüsüdurduramıyan,inipyerdevaktindekılar.Sonragelenbaşkaotobüsebiner.Yâhud,vaktindensonra,şâfi’îyitaklîdederek,yat–134 –

sıilebirlikdekılmasıcâizolur.İkindinemâzıiçinotobüsüdurduramıyanın,inip
yerdekılmasışartdır.Çünki,şâfi’îdedeikindiakşamilebirlikdekılınmaz.
4—Fakîrolup,nafakate’mînedemiyenkimseyi,zevcesimahkemeyeverip,boşanmakisterse,hanefîolanhâkimboşayamaz.Şâfi’îmezhebindeolanhâkimboşar.Hanefîolanzevce,şâfi’îolanhâkimemürâce’ateder.Buhâkim,boşar.Buhâkiminhükmünâfizolur.İkincikısmda,otuzsekizincimaddeyebakınız!
İnsanıbirşeyyapmağazorlıyansemâvîsebebe,ya’nîinsanınelindeolmıyarak
hâsılolansebebe(Zarûret) denir.İslâmiyyetinemrveyasaketmesivetedâvîedilemiyenşiddetliağrıvebiruzvunyâhudhayâtıntelefolmaktehlükesivebaşkabirşeyyapamamakmecbûriyyetihepzarûretdir.Birfarzınyapılmasınamâni’veyâharâmişlemeğesebebolanıönlemeninmeşakkatli,güçolmasına(Harac) denir.
Herhangibirsebebiledişkaplatanveyâdişdoldurtankimsenin,hanefîmezhebiâlimlerinin“rahmetullahialeyhimecma’în”sözbirliğiileguslabdestininsahîh
olmıyacağıyukarıdabildirilmişdi.Bununguslabdestininsahîholmasınısağlamak
içinuyulacakhanefîmezhebiâlimlerininbaşkasözlerideyokdur.Ba’zıkimseler,
bunundişkaplatmadanveyâdoldurtmadanevvel,guslabdestialmasıveherzemânbunlarüzerinemeshetmesicâizolurdiyorisede,busözdoğrudeğildir.Çünki,mestüzerinemeshayaklaramahsûsdurvegusldedeğil,abdestalmakdadır.Kaplamavedolgununyaraüzerindekisargıyabenzemediğidebirkaçsahîfeileridebildirilecekdir.
İbâdetyapmakdaveyâharâmdansakınmakda,haracolunca,haracbulunmıyan
başkamezhebitaklîdetmeklâzımolduğu,birçokkitâblarda,meselâ(İbni Âbidîn)de
ellibirinciveikiyüzellialtıncıveikincicildbeşyüzkırkikinciveüçüncücildyüzdoksanıncısahîfelerdeve(Mîzân)ınonsekizincisahîfesindeve(Hadîka) ve(Berîka) kitâblarınınsonundave(Fetâvâ-yı hadîsiyye)deve(Fetâvâ-yı Hayriyye)ninedeb-ülkâdîkısmısonundaveimâm-ıRabbânî(Mektûbât)ıüçüncücildinin22.cimektûbundayazılıdır.Bumektûbbirincikısm35.cimaddededir.Bumaddeyebakınız!Şâfi’îâlimlerindenmollaHalîlSi’ridînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Ma’füvât) kitâbındaveşerhindedeyazılıdır.Taklîdeniyyetedenkimsenin,niyyetetmedenönce
kılmışolduğu,ovaktinnemâzısahîholur.Dahâöncekivaktlerinkini[ya’nî,kendi
mezhebineuygunkıldığınemâzlarısahîholur.Kendimezhebineuygunkılmadığınemâzları]kazâetmesilâzımgelir.Tahtâvî,(Merâkıl-felâh) hâşiyesi,doksanaltıncısahîfesinde ve ayrıca bunun tercemesi olan (Ni’met-i islâm)da şöyle yazıyor: (Bir
hanefîninkendimezhebinegöreyapamadığıbirişiyapabilmesiiçinşâfi’îmezhebinitaklîdetmesindebirbe’syokdur.(Bahrürrâık) ve(Nehrülfâık)dadaböyleyazılıdır.Fekatbuişiyaparken,şâfi’îmezhebininşartlarınıdayerinegetirmesilâzımdır.Haracolmadanveşartlarınıyapmadantaklîdederse,buna(Müleffık) denirki,
kolaylarıarayıptoplayıcıdır.Bu,câizdeğildir.Hanefîyolcununşâfi’îmezhebinitaklîdedereköğleileikindinemâzlarınıveakşamileyatsınemâzlarınıbirlikdekılabilmesiiçin,bunlarıkılarken,imâmarkasındaFâtihaokuması,kendi(Sev’eteyn)ine,
ya’nîikiçirkinyerineeliayasıvenikâhilealmasıebedîharâmolanonsekizkadındanbaşkakadınınderisinederisideğerse,abdestalması,abdesteniyyetetmişolmasıveaznecâsetdendesakınmasılâzımdır).Mâlikîyidetaklîdedebilir.
Mâlikîveyâşâfi’îmezhebinitaklîdetmekiçin,guslde,abdestalmakdavenemâzdaniyyetederken,bumezhebedetâbi’olduğunuhâtırlamakyetişir.Ya’nî,guslabdestialmağabaşlarken(Niyyetetdimguslabdestialmağavemâlikîveyâşâfi’îmezhebineuymağa)sözünükalbindengeçirenbirkimseninguslabdestisahîholur.Ağzındakaplamaveyâdolgubulunanhanefîmezhebindekibirkimse,böyleniyyet
edince,boyabdestisahîholur.Cünüblükdenkurtulur,temizolur.Böylekimsenin,
nemâzkılacağıveKur’ân-ıkerîmitutacağızemân,mâlikîveyâşâfi’îmezhebinegöredeabdestalmasılâzımdır.Şâfi’îmezhebinitaklîdedince,çokihtiyârveyâbâligolmamışgösterişliçocukdaolsa,nikâhlanmalarıcâizolanerkeklekadınınde–135 –

rileribirbirlerinedokununcaikisidevekendininveyâbaşkasınınikiabdestbozmauzvlarınaelayasıiledokununca,nemâzabdestialmalıdır.Cemâ’atilenemâz
kılarkende,herrek’atdeFâtihaokumalıdır.Necâsetdençoksakınmalıdır.Cemâ’ate
geçgelince,imâmlabirlikderükü’aeğilir.Fâtihanınbirkısmınıveyâhepsiniokumaz.Mâlikîyiveyâşâfi’îmezhebinitaklîdetmesi,takvâdeğildir,fetvâdır,ruhsatdır.Takvâ,kaplamavedolguları,takmadişledeğişdirmeğedenir.
Kaplamavedolgusuolanhanefîler,dörtmezhebiçinsöylenmişolan(Ümmetimin müctehidleri arasındaki ayrılık, rahmet-i ilâhiyyedir) hadîs-i şerîfindeki
rahmetekavuşarak,mâlikîveyâşâfi’îmezhebineuymakla,cenâbetlikdenkurtuluyor.Çünki,şâfi’îvemâlikîmezheblerindeguslabdestialırken,ağzı,burnuyıkamakfarzdeğildir.Niyyetetmek,farzdır.Başkamezhebitaklîdederken,oişin
omezhebdesahîholmasınamâni’olan,fekatkendimezhebindeveyâdiğerbir
üçüncümezhebdemâni’olmıyanikincibirharachâsılolursa,buişiherüçmezhebegöreyapmağadevâmeder.İzzeddînbinAbdisselâmşâfi’îveimâm-ıSübkîve
İbniHümâmveKâsımgibiâlimlerincâizdedikleritelfîk,böyleikiözrileyapılan
taklîddir.Üçüncümezhebitaklîdeimkânyoksa,kendimezhebindekiözrüzarûrethâlinegirerekibâdetisahîholur.İkinciözrdevâmlıdeğilise,buözrbulunmadığızemânlardakiibâdeti,bumezhebegöresahîholur.Görülüyorki,ikincimezhebegöredeözrühâsılolanın,üçüncümezhebitaklîdetmesitelfîkdeğildir.
Hanefîmezhebindekibirkimsenin,dişlerikaplamavedolguluikenguslabdestisahîholmadığından,nemâzlarıdasahîholmaz.Şâfi’îveyâmâlikîmezhebinitaklîdebaşlayıncayakadarkılmışolduğunemâzlarıkazâetmelidir.Nemâzlarınsünnetleriyerinekazânasılkılınacağıyetmişdördüncümaddedebildirilmişdir.
Ba’zıları,dişlerinyıkanmasıiçinâyetvehadîsvarmıdiyor.Şunuiyibilmeliki,
(Edille-i şer’ıyye) dörtdür.Yalnızikisinisöylemekmezhebsizlikolur.Âyet-ikerîmedenvehadîs-işerîfdenma’nâçıkaracakâlim,bugünyokgibidir.Bizler,âyetlerinvehadîslerinma’nâlarınıiyianlamışvefıkhkitâblarındabildirmişolanbüyük âlimlerden birini, kendimize, imâm, rehber edindik. Onun gösterdiği gibi
ibâdetediyoruz.Bizimrehberimiz,imâm-ıa’zamEbûHanîfedir.Dörtmezhebden
birinitaklîdedenkimse,Kur’ân-ıkerîmevehadîs-işerîflereuymuşolur.]
Onbir dürlü gusl abdesti vardır: Beşifarzdır.Bunlardanikisi,kadınınhayzve
nifâsdankurtuluncaguslabdestialmasıdır.
(Hayz), akmakdemekdir.Sekizyaşınıbitirip,dokuzyaşınabasdıkdanbirkaç
günveyâay,yâhudsenelersonra,sıhhatlibirkızınveyââdetzemânısondakîkasındani’tibâren(Tam temizlik) geçmişolankadınınönündençıkanveenazüçgün,
ya’nîilkgörülmesindeni’tibârenyetmişikimu’tedilya’nîvasatîsâatdevâmeden
kanadenir.Buna(Sahîh kan) dadenir.Âdetzemânındansonrabaşlıyanonbeşveyâdahâziyâdegüniçindehiçkangörülmezseveöncesivesonrasıhayzgünleriolursa,butemizgünlere(Sahîh temizlik) denir.Onbeşveyâdahâziyâdetemizgüniçindefâsidkanya’nîistihâzakanıbulunursa,bugünlerinhepsine(Hükmî temizlik)
veyâ(Fâsid temizlik) denir.Hayzmüddetiiçindekangörülmiyengünlerede(Fâsid temizlik) denir. Sahîh temizliğe ve hükmî temizliğe (Tam temizlik) denir.
Tamtemizlikdenöncevesonragörülüp,üçvasatîgündevâmedenkanlarikiayrıhayzolurlar.Beyâzdanbaşkaherrengevebulanıkolanahayzkanıdenir.Birkız,
hayzgörmeyebaşlayınca(bâliga) olur.Ya’nîkadınolur.Hayzgörmiyenkızınve
menîsiolmıyanoğlanın,onbeşyaştemâmolunca,bâligsayılacağı(Dürr-i Yektâ)
şerhindeyazılıdır.Hayzkanıgörüldüğüandan,kesildiğigünekadarolangünlerinsayısına(Âdet zemânı) denir.Âdetzemânıençokongündür.Enazüçgündür.Şâfi’îvehanbelîmezheblerinde,ençoğuonbeş,enazıbirgün,mâlikîdeençoğu15günisede,ilkgörülenkanhayzolur.Mâlikîveşâfi’îmezhebinitaklîdeden
hanefîmezhebindekibirkadınınâdetiongünüaşarsa,bugünlerdekılmadığınemâzlarınıtemizlendikdensonrakazâeder.
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Hayzkanınındurmadanhepakmasılâzımdeğildir.İlkgörülenkankesilip,üç
günsonratekrârgörülürse,aradakitemizlik,fâsidtemizlikolup,sözbirliğiilehep
akd ı kab ûl edil ir. Onunc u gün ünd en önc e gör ül ürs e, imâm-ı Muh amm ed in
imâm-ıa’zamEbûHanîfedenrivâyetetdiğinegöre,ongüniçindehepakdıkabûl
edilir.İmâm-ıMuhammedinbildirdiğibaşkabirrivâyetdevardır.İmâm-ıEbûYûsüfeveşâfi’îyevemâlikîyegöreise,onbeşincigündenöncegörülünce,bütüntemizlikgünlerindehepakdıkabûledilir.Birkız,birgünkan,sonraondörtgüntemizlik,sonrabirgünkangörsevebirkadın,birgünkan,ongüntemizlikvebirgün
kangörseveyâüçgünkan,beşgüntemizlikvebirgünkangörse,imâm-ıEbûYûsüfe göre, kızın ilk on günü hayz olur. Birinci kadının âdet günü kadarı hayz
olup, sonraki günlerin hepsi istihâza olur. İkinci kadında, dokuz günün hepsi
hayzolur.İmâm-ıMuhammedinbirincirivâyetinegöre,yalnızikincikadınındokuzgünühayzolur.İmâm-ıMuhammedinikincirivâyetinegöre,yalnızikincikadınınilküçgünühayzolup,diğerlerihayzolmazlar.Biz,aşağıdakibilgilerinhepsini,(Mültekâ) kitâbındantercemeederek,imâm-ıMuhammedinbirincirivâyetinegöreyazdık.Birgün,tamyirmidörtmu’tedil,ya’nîvasatîsâatdemekdir.Evlenmemiş(Bâkire) kadınların,yalnızhayzzemânında,evliolanlarıniseherzemân,
fercinağzına(Kürsüf) denilenbezveyâsafnebâtîpamukkoymalarıvebunakokusürmelerimüstehabdır.Sun’ipamuksıhhatezararlıdır.Kürsüfünhepsiniferciniçinesokmalarımekrûhdur.Kürsüfüzerinde,aylarca,hergünkanlekesigören
kız,ilkongünhayzlı,sonrayirmigünistihâzalıkabûledilir.(İstimrâr) denilenbu
kankesilinceyekadar,hepböyledevâmeder.
Birkız,üçgünkangörüp,birgüngörmese,sonrabirgüngörse,ikigüngörmese,birgündahâgörüpbirgüngörmese,yinebirgüngörse,buongününhepsihayz
olur.Heray,birgünkangörse,birgüngörmese,böyleongünbirergüngörüpgörmese,gördüğügünlerdenemâzıveorucuterkeder.Ertesigünlerdeguslabdesti
alıpnemâzlarınıkılar(Mesâil-i şerh-i vikâye).Mâlikîmezhebis.889dadır.
Üçgünden,ya’nîyetmişikisâatden,beşdakîkabileazolanveyenibaşlıyaniçin
ongündençoksürünce,onuncugündensonraveyeniolmıyanlardaâdetdençok
olup,ongünüdeaşınca,âdetdensonrakigünlerdegelmişolanvehâmileveâyise[ihtiyâr]kadınlardanvedokuzyaşındanküçükkızlardangelenkanlar,hayzolmaz.Buna(İstihâza) veyâ(Fâsid kan) denir.Kadınellibeşyaşlarında(Âyise) olur.
Âdetibeşgünolan,güneşinyarısıdoğuncakangörüp,onbirincisabâhıgüneşinüçdeikisidoğarkenkankesilse,ya’nîongünübirkaçdakîkaaşmışolsa,âdetzemânıolanbeşgündensonragelenler,istihâzaolur.Çünki,güneşindoğmazemânının
altıdabirikadar,ongünüveongeceyiaşmışdır.Ongüntemâmoluncagusledip,
âdetdensonrakigünlerdekılmadığınemâzlarıkazâeder.
İstihâzagünlerindebulunanbirkadın,idrârınıtutamıyanveyâsıksıkburnukanayankimsegibi,özrsâhibiolur.Elliüçüncümaddedebildirildiğigibi,nemâzkılmasıveoructutmasılâzımolurvekangelirkendahîvatycâizolur.İstihâzakanı
hastalıkalâmetidir.Uzunzemânakması,tehlükeliolur.Tabîbemürâce’atetmek
lâzımolur.Kardeşkanı(Sang-dragon)denilenkırmızısakızıtozedipsabâh,akşambirergramısuileyutulursa,kanıkeser.Gündebeşgramalınabilir.
İmâm-ıMuhammedinbirkavlinegöre,birkız,ömründeilkolarak,birgünkan
görse,sonrasekizgüngörmeseveonuncugünyinegörse,ongününhepsihayzolur.
Fekat,birgüngörse,dokuzgüngörmese,onbirincigünüyinegörse,hiçbirihayz
olmaz.Kangörülenikigünistihâzaolur.Çünki,onuncugündensonragörülenkandanöncekitemizlikgünlerinin,imâm-ıMuhammedegörehayzsayılmıyacağıyukarıdabildirilmişdi.Onuncuveonbirincigünlerikangörürse,aradakitemizlikler
dehayzsayılarak,ongünühayz,onbirincigünüistihâzaolur.
Birkadınınhayzvetemizlikzemânıçokdef’a,herayaynıgünsayısındaolur.
Buradabiraydemek,birhayzbaşından,ikincihayzbaşınakadargeçenzemânde–137 –

mekdir.Âdetzemânıbelliolankadın,birkerre,başkasayıdasahîhkangörünce
âdetideğişir.Temizliksayısıda,birkerre,başkasayıdasahîhtemizlikgörmekle
değişir.Fâsidkanvefâsidtemizlik,âdetideğişdirmez.
Yenihayzdakikanmüddeti,ongünügeçersevebununüçveyâziyâdegünü,öncekiâdetzemânıgünlerinerastlamazsa,âdetzemânıdeğişirsede,günsayısıdeğişmez.Âdetzemânınarastlarsa,rastladığıgünsayısıhayz,kalanıistihâzaolur.
Âdetibeşgünkanveellibeşgüntemizlikolankadın,beşkan,kırkaltıtemizlik,onbirkangörse,âdetzemânıdeğişir,sayısıdeğişmez.Beşkan,elliyeditemizlik,üç
kan,ondörttemizlik,birkangörse,sayısıüçolur.Zemânıdeğişmez.Buradakiondörtgünlükfâsidtemizlik,devâmlıkandemekdir.Yenihayzdakikanmüddeti,on
günügeçmezsevesonrasahîhtemizlikolursa,kangünlerininhepsiyenihayzolur.
Sonrasahîhtemizlikolmazsa,öncekiâdetsayısıdeğişmez.Âdetdensonraveon
gündenöncekesildiğinemâzvaktininsonuyaklaşıncıyakadarbeklemesimüstehabolur.Sonragusledip,ovaktinnemâzınıkılar.Sonravatycâizolur.Beklerken,
guslüvenemâzıkaçırırsa,nemâzvaktiçıkıncaguslsüzvatycâizolur.
Kızdailkolarakvekadındaâdetindenonbeşgünsonragörülenkanüçgünden
öncekesilince,nemâzvaktininsonuyaklaşıncayakadarbekler.Sonragusletmedenyalnızcaabdestalıp,onemâzıkılarveöncekılmadıklarınıkazâeder.Onemâzıkıldıkdansonrakanyinegelirse,nemâzkılmaz.Yinekesilirse,vaktsonuna
doğruyalnızabdestalıp,onemâzıkılarvekılmadıklarıvarsakazâeder.Üçgün
temâmoluncıyakadarböyleyapar.Fekatgusletsebile,vatyhalâlolmaz.
Kangelmesiüçgünügeçdiise,âdetdenöncekesilince,âdetzemânıgeçinceye
kadar,gusletsebile,vatyhalâlolmaz.Fekatnemâzvaktisonunakadarkanlekesi görmezse, gusl edip o nemâzı kılar. Kılmadıklarını kazâ etmez. Oruc tutar.
Kankesildiğigündensonra,onbeşgünhiçgelmezse,kesildiğigün,yeniâdetinin
sonuolur.Fekat,kanyinebaşlarsa,nemâzıbırakır.TutmuşolduğuorucuRamezândansonrakazâeder.Kandurursa,yinenemâzvaktininsonunayakıngusledip,
nemâzınıkılar.Oructutar.Ongünekadarböyledevâmeder.Ongündensonra,
kangörsede,tekrârgusletmedenkılarvegusldenöncevatyhalâlolur.Fekatvatydenönceguslabdestialmakmüstehabolur.Fecrdoğmadanöncekankesilse,fecrindoğmasına,yalnızguslabdestialıpelbisesinigiyecekkadarzemânolurda,Allahüekberdiyecekkadarfazlazemânkalmazsa,ogününorucunututar.Fekat,yatsıyıkazâetmesilâzımolmaz.Tekbîrisöyliyecekkadardazemânolursa,yatsıyıkazâetmesidelâzımolur.İftârdanöncehayzbaşlarsa,orucubozulur.Ramezândan
sonrakazâeder.Nemâziçindehayzbaşlarsa,nemâzıbozulur.Temizlenincefarz
nemâzıkazâetmez.Nâfileyikazâeder.Fecrdoğdukdansonra,uyanıncakürsüfündekanlekesigören,oandahayzlıolur.Uyanınca,yatarkenkoyduğukürsüfünü
temizgören,yatarkenhayzdankurtulmuşdur.İkisinedeyatsıyıkılmakfarzdır.Çünki,nemâzınfarzolması,vaktininsondakîkasındatemizolmağabağlıdır.Vaktnemâzınıkılmadanöncehayzgören,bunemâzıkazâetmez.
İkihayzarasında(Tam temizlik) bulunmasılâzımdır.Butamtemizlik(Sahîh
temizlik) ise,öncekivesonrakikanlarınbaşkaikihayzolacakları,sözbirliğiilebildirildi.Ongünlükhayzmüddetiiçinde,kangörülengünlerarasındabulunantemizlikgünlerihayzkabûledilmekde,ongündensonrakiistihâzalıgünlerise,temizkabûledilmekdedir.Birkızüçgünkangörüp,sonraonbeşgünkesilse,sonrabirgünkan,sonrabirgüntemizlik,sonraüçgünkangörse,kangörülenilkve
sonüçgünler,ikiayrıhayzolurlar.Çünki,âdetiüçgünolacağından,ikincihayz,
aradakibirgünlükkandanbaşlıyamaz.Bubirgün,önündekitamtemizliğifâsid
yapar.MollaHüsrev“rahmetullahiteâlâaleyh”(Gurer)ininşerhindediyorki,(Bir
kız,birgünkan,ondörtgüntemizlik,birgünkan,sekizgüntemizlik,birgünkan,
yedigüntemizlik,ikigünkan,üçgüntemizlik,birgünkan,üçgüntemizlik,birgün
kan,ikigüntemizlik,birgünkangörse,imâm-ıMuhammedegöre,bukırkbeşgün–138 –

denyalnız,ondörtgündensonraolan,ongünhayzolup,diğerleriistihâzaolur).
Çünki,buongündensonratamtemizlikolmadığıiçin,yenihayzbaşlamaz.Sonraki temiz günler, hayz zemânında olmadıkları için, hep akdı kabûl edilmez.
(İmâm-ıEbûYûsüfegöreise,ilkongünveikitarafıtemizlikolandördüncüon
günhayzolurlar).Çünki,sonrakifâsidtemizlikgünleri,imâm-ıEbûYûsüfegöre,hepakdıkabûledilir.Aşağıdakibirincimaddeyegöre,ongünhayzdansonra,
yirmigüntemizlik,sonraongün[dördüncüongün]hayzolur.
Onbeşgüniçindehiçtemizgünolmadan,kan(İstimrâr) ederse,âdetinegöre
hesâbolunur.Ya’nî,âdetindensonrabaşlıyarakbirevvelkiayiçindekitemizlikgünükadartemizlikvesonraâdetikadarhayzkabûledilir.
İstimrârkızdaolursa,arabî(Menhel-ül-vâridîn) vetürkçe(Mürşid-ün-nisâ) kitâblarında,bunundörtdürlüolduğubildirilmekdedir:
1—İlkgörülenkanistimrârederse,ilkongünhayz,sonrayirmigüntemizkabûledilir.
2—Kız,sahîhkanvesahîhtemizlikgördükdensonraistimrârederse,bukız,
âdetibelliolankadınolur.Meselâ,beşgünkangörse,sonrakırkgüntemizolsa,
istimrârbaşındanbeşgünhayz,sonrakırkgüntemizkabûledilir.Kankesilinceyekadarböyledevâmeder.
3—Fâsidkanvefâsidtemizlikgörürse,ikisideâdetkabûledilmez.Temizlik
onbeşgündenazolduğuiçinfâsidise,ilkgörülenkanistimrâretmişgibikabûledilir.Onbirgünkanveondörtgüntemizolsa,sonraistimrâretse,birincikan,ongünüaşdığıiçinfâsiddir.Onbirinciveistimrârınilkbeşkangünleritemizlikgünleriolup,bubeşincigündensonra,ongünhayz,yirmigüntemizlikolmaküzeredevâmeder.Temizliktamolup,kanlıgünkarışdığıiçinfâsidise,böylefâsidtemizlikilekangünleritoplamıotuzugeçmezse,yineilkkanistimrâretmişgibikabûl
edilir.Onbirgünkanveonbeşgüntemizlikdensonraistimrâretmesiböyledir.
Onaltıgününilkgünükanlıolduğuiçin,fâsidtemizlikdir.İstimrârınilkdörtgünleritemizlikolur.Toplamlarıotuzuaşarise,ilkongünhayzolup,sonraistimrârakadarolangünlerinhepsitemizkabûledilip,istimrârdansonraongünhayz,yirmigüntemizolarakdevâmeder.Onbirgünkan,sonrayirmigüntemizlik,sonra
devâmetmekböyledir.
4—Sahîhkanvefâsidtemizlikgörürse,sahîhkangünleriâdetolur.Sonraotuz
günekadartemizlikkabûledilir.Meselâ,beşgünkanveondörtgüntemizlikden
sonraistimrâretse,ilkbeşgünkanvebundansonrayirmibeşgüntemizolur.Bu
yirmibeşgünütemâmlamakiçin,istimrârınilkonbirgünütemizkabûledilir.Bundansonra,beşgünühayz,yirmibeşgünütemizolarakdevâmedilir.Bunungibi,
üçgünkan,onbeşgüntemizlik,birgünkanvesonraonbeşgüntemizlikdensonraistimrâretse,ilküçgünsahîhkanvesonraistimrârakadarolangünlerinhepsifâsidtemizlikolup,üçgünhayz,sonraotuzbirgüntemizolur.İstimrârzemânındaise,üçgünhayz,sonrayirmiyedigüntemizolarakdevâmeder.İkincitemizlikondörtgünolsaydı,imâm-ıEbûYûsüfegörehepakdıkabûledileceğinden,bununilkikigünüdehayz,sonraonbeşgüntemizlikolmaküzeredevâmedilir.Çünki,ilküçgünkanveonbeşgüntemizliksahîholduklarından,âdetkabûlolunurlar.
Âdetzemânınıunutankadına(Muhayyire) veyâ(Dâlle) denir.
(Nifâs), lohusademekdir.Elleri,ayakları,başıbelliolandüşükdegelenkanda
nifâsdır.Nifâszemânınınazıyokdur.Kankesildiğizemân,gusledipnemâzabaşlar.Fekat,âdetikadargüngeçmeden,cimâ’edemez.Ençokzemânıkırkgündür.
Kırkgüntemâmolunca,kankesilmesede,gusledip,nemâzabaşlar.Kırkgünden
sonragelenkan,istihâzaolur.Birinciçocuğunda,yirmibeşgündetemizlenenkadınınâdeti,yirmibeşgünolur.Bukadınınikinciçocuğundakan,kırkbeşgüngel–139 –

senifâsıyirmibeşgünsayılıp,yirmigünüistihâzaolur.Yirmigünlüknemâzlarını
kazâeder.Ohâldenifâsgününüdeezberlemeklâzımdır.İkinciçocukdakan,kırk
gündenönce,meselâotuzbeşgündekesilirse,bununhepsinifâsolurveâdetiyirmibeş günden, otuzbeş güne değişmiş olur. Ramezânda, sahûrdan [ya’nî fecrden]sonra,hayzdanveyânifâsdankesilenogünyimez,içmez.Fekat,ogünükazâeder.Hayzvenifâssahûrdansonrabaşlarsa,ikindidensonradaolsa,ogünyiyip,içer.
Hayz ve nifâs günlerinde nemâz, oruc, câmi’ içine girmek, Kur’ân-ı kerîmi
okumakvetutmak,tavâf,cimâ’,dörtmezhebdedeharâmdır.Oruclarıkazâeder.
Nemâzlarıkazâetmez.Nemâzlarıafvolur.Hernemâzvaktindeabdestalıp,onemâzıkılacakkadarzemânoturupzikr,tesbîhederse,eniyinemâzınsevâbınıkazanır.
[Sekizyaşınıtemâmlıyankıza,anasının,anasıyoksa,ninelerinin,ablalarının,halaveteyzelerininhayzvenifâsilminibildirmelerifarzdır.Bildirmezlerse,kendilerivezevcleribüyükgünâhagirerler.]
(Cevhere) kitâbındabuyuruyorki,(Kadının,hayzbaşladığınıkocasınabildirmesilâzımdır.Kocasısoruncabildirmezse,büyükgünâholur.Temiziken,hayzbaşladıdemeside,büyükgünâhdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Hayzın başladığını ve bitdiğini kocasından saklayan kadın mel’ûndur) buyurdu.Hayz
hâlindede,temizikendekadınadübüründenyaklaşmakharâmdır.Büyükgünâhdır).Böyleyapan,mel’ûndur.Puştluk,ya’nîcinsîsapıklıkdenilenoğlankirletmek
dahâbüyükgünâhdır.Buna(Livâta) denir.Enbiyâsûresinde,livâtaya(Habîs işdir) buyuruyor.Kâdîzâdenin,(Birgivî) şerhinde,Peygamberimiz,(Lût kavmi gibi livâta yapanları, suç üstü yakalarsanız, ikisini de öldürünüz!) buyurdu.Ba’zıâlimler,ikisinideyakmalıdır,dedi.Livâtayapanlararasındasür’atileyayılanAidsdenilenkorkunçhastalığındomuzetiyiyenlerdedahâvahîmolduğuAmerikadatesbîtedilmişdir.1985devirüsüteşhîsolunanbuhastalığınilâcıbulunamamışdır.
Farzolanguslünüçüncüsü,cünüboldukdansonra,nemâzkılmasılâzımolduğu zemân yıkanmakdır. Cünüb olmak üç dürlüdür: Haşefe, ya’nî zekerin ucu
[sünnet derisi altındaki, yuvarlak kısm] ferce dâhil olunca veyâ erkekde koyu
beyâzvekadındaakıcısarımenî,yerindenşehvetlekopupçıkıncaveyâihtilâmile,
ya’nîrü’yâdaşehvetlenipuyandığızemân,menîveyâmezyakmışolduğunugörünce,erkekvekadıncünübolur.Hanefîdeveşâfi’îde,vedîvemezyçıkıncacünüb
olmaz.Fekat,çıkmışolanmenîsıcakdanincelerekmezygibigörünür.
Cum’a,fıtrbayramıvekurbanbayramınemâzlarıiçinveArefegünü,Arafât
meyd ân ınd a gusl abd est i alm ak sünn et-i zev âi dd ir. Cün üb old uğ un u unut an,
Cum’anemâzıiçinguslederse,temizolur.Fekat,farzsevâbınakavuşamaz.
Meyyitigasletmek,vâcib-ikifâyedir.Cenâzeyıkanmadan,nemâzıkılınmaz.
Kâfir,müslimânolunca,guslabdestialmasımüstehabdır.
Buonbirdenbaşka,hacveumreiçinihrâmagirerken,Mekkeye,Medîneyegirerken,Müzdelifedevakfeyedururken,cenâzeyıkayacağızemân,hacamatoldukdansonra,Kadr,Arefe,Berâtgecesivedeliiyiolunca,çocukonbeşyaşınagirincegusletmekmüstehabdır.Hayzbitince,cimâ’ederseikisiiçinbirguslyetişir.
Cum’avebayramda,başkasebeblegusledince,bunemâzlarınguslsevâbıhâsılolur.
Dayakyimek,ağırbirşeykaldırmakveyâbiryerdendüşmekgibisebeblerlemenîçıkınca,hanefîdevemâlikîdegusllâzımolmaz.Şâfi’îmezhebindeise,lâzımolur.
Şâfi’îmezhebinitaklîdedenhanefînin,bunadadikkatetmesilâzımdır.
Şehvetileyerindenayrılanmenî,idrâryolundakalıp,dışarıçıkmazsa,gusllâzımolmaz.Sonraburadan,şehvetsizdeçıkınca,gusllâzımolur.İhtilâmolan,
ya’nîrü’yâdaşehvetlenenkimse,uyanıp,eliilezekerinisıkıp,menîakmasa,şehvetigeçdikdensonraakınca,gusllâzımolur.Cünübolup,bevlyapmadangusleden
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kimseden,sonramenîningerikalankısmı,şehvetsizaksa,tekrârgusllâzımolur.
Nemâzkılmışsa,kazâetmez.Bununiçin,hanefîdevehanbelîdegusldenönce,idrârçıkararak,idrâryolundakalmışolanmenîparçasınıçıkarmak,sonragusletmeklâzımdır.Şâfi’îde,bevletmişisede,tekrârguslabdestialmasılâzımdır.Mâlikîde,bevletmemişisede,tekrârguslabdestilâzımolmaz.
Haşefe,ferceveyâkadınınveyâerkeğindübürünegirince,menîaksada,akmasada,herikisinegusletmekfarzolur.(Sodomie)de,ya’nîhayvânaidhâledinceve
(Nekrofili)de,ya’nîölüyeidhâledinceakmazsa,hanefîdegusllâzımolmaz.İdhâl
edilenhayvan,kesilipyakılır.Etiniyimekdecâizdir.Buikisini,(Sadist) denilen
rûhhastalarıyapar.Çokçirkinvebüyükgünâhdır.
İhtilâmolankimse,uyanınca,yatakda,elbiseveyâbacağındayaşlıkgörse,bununmezydenilenbeyâzakıcısıvıolduğunuanlarsaveyâuyanıkikenmezyaksa,
gusllâzımolmaz.İhtilâmolduğunuhâtırlamadan,menîgörse,gusllâzımolduğu,
sözbirliğiilebildirildi.Mezysansaihtiyâtengusllâzımolur.İhtilâmolduğunu,hâtırlayankimse,biryerdemenîgörmezse,gusletmez.Kadın,gusletdikdensonra,
zevcininmenîsininartığıçıksa,gusletmez.Serhoşayıldığızemân,üstündemenî
görse,gusllâzımolur.Bayılandaböyledir.Kadınerkekuyanıp,yatakdamenîgörseler,ikisideihtilâmhâtırlamasa,ikisidegusleder.Cin,insanşeklindecimâ’yaparsa,insanagusllâzımolur.İnsanşeklindegelmezse,bundanlezzetalan,gusletmez.Fercdenbaşkayerinesürtmekleçıkanerkekmenîsi,rahmegirse,kadıngusl
etmez.Busûretlehâmilekalsa,guslederveogündenberikıldığınemâzlarıkazâeder.
Çocuk zekeri, hayvan zekeri, ölü zekeri, zeker gibi herşey veyâ parmak ve
prezervatifkullanıncafercesokulduklarızemân,lezzetduyarsa,gusllâzımolur.
Lezzetduymazsa,gusletmesiiyiolur.(Merâkıl-felâh)dadiyorki,(Kadınerkek,
birbirinigörmekle,düşünmekle,menîakıncacünübolur).Kadınınguslveabdest
sularıvehamâmparasınızevciverir.İhtiyâcmaddelerini,kadınzenginolsada,erkeğinalmasılâzımdır.İdrâryaparken,menîdeçıkarsa,zekerimünteşirise,gusl
eder.
Kadıncünübikenhayzgörürse,istersehemengusleder.İsterse,hayzbitinceyekadarbekleyip,sonraikisiiçinbirgusleder.
(Dürr-ül-müntekâ)dadiyorki,(Erkeklerinerkekhamâmına,kadınlarınkadın
hamâmınagitmelericâizdir.Avretmahallinikalınvebolhavlıileörtmekfarzdır.
Başkasınınincevedarhavlıileörtülüavretmahallinebakmakdaharâmdır.Hamâmcınınuyluklarıkeselemesiveörtülüikenbakmasıcâizdir.Havlıaltındakiavretmahallinetemâsetmesi,bakmasıharâmdır.Erkekerkeğin,kadınkadınınavretolmıyanyerlerineşehvetsizbakmasıvetemâsetmesicâizdir.Erkeğinkâfirkadınlarınada,şehvetsizbakmasıdaharâmdır).Nassileveyâicmâ’ilebildirilmişolan
harâmaehemmiyyetvermiyeninîmânıgider,mürtedolur.
Cünübkimse,kılmadığınemâzvaktiçıkıncayakadargusletmezse,günâholmaz.
Dahâgecikdirmesibüyükgünâhdır.Cünübikenuyumak,cimâ’yapmakgünâhdeğildir.Zevceilebirlikde,birkurnadan,birkapdangusletmekcâizdir.Cünübün
eliniveağzınıyıkamadanyiyipiçmesitenzîhenmekrûhdur.Çünkiağzına,elinesürülensu,müsta’melolur.Müsta’melsuyuiçmekisemekrûhdur.Hayzgörenkadınböyledeğildir.Çünkihayzhâlindeikenguslabdestialmasıemrolunmadı.[Hayz
hâlindekikadın,göğsünüyıkamadan,çocuğunuemzirebilir.Cünübkadının,yıkamadanemzirmesimekrûholur.]Çocukemzirenkadınınabdestibozulmaz.
KendiavretyeriaçıkikenveavretyeriaçıkolanlaryanındaKur’ân-ıkerîmokumakmekrûhdur.Biryeriaçıkolan,başınıyorgandançıkarıpokumalıdır.
Müsâfirolduğuevdecünübolankimse,guslabdestialırsaiftirâya,şübheyeuğrayacağındankorkarsa,gusletmez.Suvarkenteyemmümetmesidecâizolmaz.Pis
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olarak,niyyetetmeden,iftitâhtekbîrisöylemeden,ayakdabirşeyokumadan,rükü’vesecdegibihareketyaparaknemâzkılargörünmesicâizdir.[Mezhebsiz,reformcuimâmarkasındakılmakzorundaolandaböyleyapar.]
Cünübveyâhayzlıikencâmi’egirmek,hattâcâmi’içindengeçmekharâmdır.Geçecekbaşkayolbulamazsaveyâcâmi’decünübolursaveyâcâmi’denbaşkayerde
subulamazsa,teyemmümedipgirerveçıkar.Kur’ân-ıkerîmokumasıveMushafı tutması ve Kâ’be-i mu’azzamayı tavâf etmesi, dört mezhebde de harâmdır.
Kur’ân-ıkerîmiveâyet-ikerîmeyazılışeyleriabdestsiztutmakdaharâmdır.Yapışıkolmıyanbirşeyiçinde,meselâçantadaikentutmakcâizdir.Fâtihayıvedüâ
âyetlerini,düâniyyetiileokumasıveherdüâyıokumasıharâmdeğilisede,düâyı
abdestliokumakmüstehabdır.Tefsîrler,Kur’ân-ıkerîmgibidir.Başkadinkitâbları,düâgibidir.Fıkhyazılıkâğıdlarabirşeysarmakcâizdeğildir.Allahüteâlânın
vePeygamberlerin“aleyhimüsselâm”ismleriyazılıise,bunlarısilip,sonrabirşey
sarılabilir.Fekat,bunlaradasarmamaklâyıkdır.Çünki,Kur’ân-ıkerîminharfleridemuhteremdir.(Hadîka)dave(Letâif-ül-işârât) kitâbında(Meselâ,Hûdaleyhisselâmagelenkitâbislâmharfleriileidi)buyuruyor.(Hadîka), ikincicildi,altıyüzotuzüçüncüsahîfesindediyorki,(Üzerinde,dokuyarakveyâboyailemubârek
yazıbulunanhalıyı,hasırı,musallâyıya’nîseccâdeyiyeresermek,üzerineoturmak
vehernesûretileolursaolsunkullanmakveparalar,mihrâblarvedıvarlarüzerlerineyazmakmekrûhdur.Bunlarıdıvaraasmakmekrûholmaz).[Kâ’be-imu’azzamaresmide,yazıgibidir.Resm,nakşbulunmıyanseccâdekullanmalıdır.]
Tekrârbildirelimki,guslabdestialırkenağzıniçiniyıkamak,hanefîvehanbelî
mezheblerindefarzdır.Ohâldehanefîler,muhtâcolmadıkça,dişkaplatmamalıve
doldurtmamalıdır.Dişleriçürütmemelidir.Bununiçindedişlere,dînimizinemretdiğigibibakmalıvemisvâkkullanmalıdır.(Larousseillustrémedical)ismindeki
Fransanınkıymetlitıbkitâbı,ağıztemizliğihusûsundadiyorki,(Bütündişma’cûnlarıvetozlarıvesuları,dişlerezararverir.Eniyidiştemizlemevâsıtası,sertbirfırçadır.Önce,dişlerikanatırsada,korkmamalıdır.Dişetlerinikuvvetlendirirveartıkkanamaz).Herkeseuyarak,ma’cûnkullanıyordum.İkidişimçürümeğebaşladı.Fransızcakitâbıokuyunca,misvâkkullanmağabaşladım.Dişleriminçürümesidurdu.Altmışseneyigeçdi,dişlerimdenvemi’demdenhiçşikâyetimolmadı.İbniÂbidîn,(Redd-ül-muhtâr)dabuyuruyorki,(Abdestalırkenmisvâkkullanmak
sünnet-imüekkededir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Misvâk kullanarak kılınan
nemâz, misvâksız nemâzdan yetmiş kat üstündür). Misvâk,düzveikinciküçükparmakkalınlığında,birkarışboyundaolmalıdır.Misvâk,ArabistândayetişenErâk
ağacınındalıdır.[Düzgünucundan,ikisantimetrekadar,kabuğusoyulup,burası
birkaçsâatsudatutulur.Sonra,ezilince,fırçagibiaçılır.]Erâkağacıbulunmazsa,
zeytin dalından yapılır. Nar ağacından yapmamalıdır. Bunlar da bulunmaz ise
veyâbirkimsenindişleriyokise,parmaklarıile,busünnetiîfâetmelidir.Misvâkınotuzdançokfâidesivardır.Tahtâvînin(Merâkıl-felâh hâşiyesi)ndehepsiyazılıdır.Birincisi,sonnefesdeîmânilegitmeğesebebolur.Erkeklerin,orucsuziken
de,özrsüzsakızçiğnemelerimekrûhdur.Kadınlar,misvâkyerine,orucsuziken,sünneteniyyetedereksakızkullanmalıdır).
Süâl: Dînimizdedişyapdırmanıncâizolduğundabütünfukahâvemüctehidlerinittifâkıvardırdeniliyor.Gümüşdenmi,yoksaaltındanmıyapdırılacağıhusûsundakiihtilâfları,buittifâkate’sîredermi?
Cevâb: Dişyapdırmakdeyince,düşendişinyerinekonulanveistenilinceçıkarılabilentakmadişveyâsallanandişibağlamakanlaşıldığıgibi,dişdoldurtmakve
kaplatmakdaanlaşılır.Hanefîâlimlerinin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”
sallanandişlerialtıniledebağlamakcâizolduğunafetvâvermelerini,(Dişyapdırmanıncâizolduğundaittifâkvardır.Dişdoldurtmakvekaplatmakcâizdir)şeklindedeğişdirmek,yâfukahânınbeyânâtınıanlamamakveyâbubeyânları,kendisin–142 –

siveâdîisteklerinegöredeğişdirmekolurki,herikisidehemayb,hemdegünâhdır.Müctehidlerimiz,altınileveyâgümüşilebağlamakdaihtilâfetmişdir.Hanefîmezhebininfıkhkitâblarında,sallanandişi(Şed etmek), (Tadbîb etmek) deniliyor.Şed,telilekuvvetlibağlamakdemekdir.Meselâ(Şedd-üz-zünnâr), papaslarınkuşağınıbağlamağadenir.Tadbîb,şeritile,dadbegibi,ya’nîkapısürgüdemirigibi,enli,yassıbirşeyileşedetmek,sarmakdemekolduğu,Tahtâvîninve(İbni Âbidîn)in(Dürr-ül-muhtâr) hâşiyelerinde,tadbîbedilmişkürsîüzerineoturmağıbildirirkenve(Dürr-ül-müntekâ) ve(Câmi’ur-rumûz)dayazılıdır.(Bezzâziyye)
ve(Hindiyye)dediyorki,(Gümüşvealtınşekllerilesüslenmişkapdanyimek,içmekcâizdir.Fekat,elini,ağzınıgümüşe,altınadeğdirmemeklâzımdır.İmâmeyn,
böylekaplarıkullanmakmekrûhdurdedi.Tadbîbedilmişkapdaböyledir.Kürsîyi[kanepeyi]vehayvansemerinitadbîbetmekcâizisede,altınvegümüşbulunanyerlerineoturmamaklâzımdır.Mushafıncildinitadbîbetmekcâizdir.Fekat,
altına,gümüşedokunmamaklâzımdır).Buradandaanlaşılıyorki,tadbîbetmek,
bütünyüzeyikaplamakdemekdeğildir.Etrâfınametalşeridçevirmekdemekdir.
Fıkh kitâblarında, (Sallanan dişi altın ile tadbîb etmek câizdir) diyor. Bu söz,
sallanandişi,düşmekdenkorumakiçinaltıntelveyâşerîdilebağlamakcâizdirdemekdir. Çünki, bu tellerin altına su sızar. Hem de, gusl abdesti alırken, şimdi
takmadişlerçıkarıldığıgibi,telveşeridbağlardayerlerindençıkarılmakda,temizlenip,gusldensonrayerlerinekonulmakdadır.Çıkarılıptemizlenmezlerse,aralarındakalanyemekartıklarıağızdafenâkokuvetahrîbatyaparlar.(Sallanandişi
kaplatmakcâizolurdediler)demek,fıkhâlimlerineiftirâolur.Çünki,sallanandiş
kaplanamaz, bağlanabilir. Görülüyor ki, (Tadbîb) sözüne kaplatmak diyerek
bundan(dişkaplatmakcâizdir)fetvâsınıuydurmak,hakîkîbirdinadamınınyapacağışeydeğildir.Fıkhkitâblarında,(çürüyendişlerikaplatmakveyâdoldurtmak
câizdir)diyebiryazıbulunmadığıgibi,altınile,gümüşiledoldurtmakvekaplatmaksözüdeyokdur.
Fıkhbilgisiazolanvemüctehidlerinbeyânâtınıanlamıyanlar,(sallanandişleribağlamakveyâtakmadişyapdırmak)sözüile,(dişkaplatmakvedoldurtmak)
sözünübirbirinekarışdırıyor.Müctehidlerinbeyânlarını,hepsineyaymağaçabalıyorlar.Zarûretolduğuiçin,hepsicâizdirdiyorlar.Buzevallılaranlıyamıyorki,
oynayan dişi bağlamak ve çıkan diş yerine müteharrik diş [protez] takdırmak
içinzarûretaramağazâtenlüzûmyokdur.Çünki,yapmasıcâizolmıyanbirşeyiyapabilmekiçin,zarûretaranır.Dişleribağlamakveyâdiştakmakyasakedilmemişdirki,bunlarıyapmakiçinzarûretaransın.Kendiağzındakikaplamavedolguların gusl abdestine zarar vermediğine müslimânları inandırmağa kalkışan ba’zı
kimseler,gümüşyerinealtınilebağlamakiçinzarûretbulunduğunugörünce,bu
zarûretkelimesinibüyükbirsilâholarakyakalamışlar.(Dişyapdırmanınzarûret
olduğuittifâklabildirilmişdir)yaygarasınıkoparmışlardır.Böylece,hanefîmezhebindekimüslimânlarışaşırtmış,kâtı’-itarîk-ıilâhîolmuşlardır.Bunlar,sallanan
dişlerinkaydsızşartsızbağlanacağınınbeyânbuyurulmasınıbiricikdelîlolarakgösteriyorlar.Hâlbuki,dişlerisallanmazşekldebağlayantellerveçıkarılandişyerineprotezdenilensun’îtakmadişler,kolaycaçıkarılabilmekde,temizleniptekrâr
yerinekonmakdadır.Âlimlerimiz“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,guslabdestialırkençıkarılabilenbağlarıvetakmadişleribeyânbuyurmakdadır.(Guslabdestialırken,dişçukurlarınıvedişlerinarasınııslatmakfarzdır)buyuranâlimlerin,kaplamavedolgugibisuyugeçirmiyenmâni’lerecevâzverdiklerinisöylemek,
bubüyükinsanlara,çokçirkiniftirâolur.Buâlimler,gümüşyüzüktakmanında
câizolduğunusöylemişlerdir.Yüzüktakmanıncâizolması,altındakiderininıslanmasıafvolurdemekolmamışdır.Yüzüğü,çıkararakveyâoynatarakaltınııslatmak
lâzımdırdemişlerdir.Daryüzüğünaltııslanmazsa,abdestveguslsahîholmazbuyurmuşlardır.Dişkaplatmakdayüzüktakmakgibidir.Kaplamanınvedolgunun
altııslanmadığıiçin,guslsahîholmaz.
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Süâl: Guslabdestialırkenzarûretvemeşakkatolanyeresuyuulaşdırmakşart
değildir.Gözleriniçini,sünnetderisininiçinivekadınlarınörgülüsaçlarınıyıkamak,bununiçin,sâkıtoluyor.Başıağrıyankimsemeshedemezse,başınımeshetmesisâkıtoluyor.Zarûretiledişyapdırınca,dişlerinıslanmasısâkıtolmazmı?
Cevâb: Islatılmasında(Harac) bulunanbiryerıslanmazsa,guslabdestininkabûlolacağıhükmügeneldeğildir.Buhükm,bedendezarûrî,kendiliğindenhâsılolan
veyâislâmiyyetinemriileyapılanbirşeyiçindir.İnsanınyapdığışeyiçindeğildir.
İnsantarafındanyapılanşeylerdeharacolduğuzemân,haracbulunmıyanmezhebtaklîdedilir.Şiddetlibaşağrısı,kendiliğindenhâsılolanbirzarûretdir.Bubaşaeldokunduramamakharacdır.Bununiçin,bununbaşınıyıkaması,meshetmesisâkıtolmakdadır.Biryaraiyioldukdansonra,üzerindekiilâca,merheme,sargıyameshetmekcâizolmayacağı,bunlarıçıkarıp,altınıyıkamaklâzımgeldiği,cebîrebahsindebildirildi.Bunlarıkaldırmakdaharacolursabunlar,kendiliğinden
hâsılolanbirzarûretolmadıklarıiçin,başkamezhebtaklîdedilir.Başkaüçmezhebdedeharacvarsa,altlarınıyıkamaksâkıtolurdenildi.Çünki,bunlar,zarûret
ilekonulmuşidiler.Ya’nîyarayıtedâvîetmek,eskihâlinegetirmekiçinkonulmuşlardı.Guslabdestialırken,diğerüçmezhebdede,bütünbedenivesudanzarargörmiyenyarayıyıkamakfarzolduğuiçin,diğerüçmezhebdenbirinitaklîdetmeğe
imkân yokdur. Harac, ya’nî meşakkat, zorluk bulunduğu zemân haraca sebeb
olanşeyzarûrîvarise,buralarıyıkamaksâkıtolur.Saçlarıörgülükadının,yalnız
saçdipleriniıslatmasıfarzoldu.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,(Kadınlarınsaçlarınıkazımalarıyasakolduğuiçin,örgüyüçözmeleriafvedildi.Erkeklerdeise,buzarûretyokdur.)SaçlarınıkazımalarınınsünnetolduğuİbniÂbidîninbeşincicildindeyazılıdır.Bununiçin,erkeklerinörgülüsaçıaçıpyıkamalarılâzımdır.Kadınlarınörgülüsaçlarınıaçmamaları,erkeklerinörgüsünü
açmamasınasebebolmıyor.Çünki,birincisindezarûretveharacbirlikdevardır.
Erkeksaçındadaharacvarsada,zarûretyokdur.
Sun’îtakılanprotezdişleringusldeçıkarılmasındaharac[herhangibirzorluk]
yokdur.Kolaycaçıkarılıpaltlarındakideriyıkanır.Böyledişyapdırılmasıcâizdir.
Bunlarınbaşkamezhebitaklîdetmelerinelüzûmyokdur.
Süâl: İmâm-ıa’zam,dişyapdırmakhusûsundakizarûretin,gümüşkullanmaksûretiilegiderileceğinibuyurmuş.Bunubirvâ’ızınkitâbındaokudum.Yineokitâbda,İtkânîdiyorki,imâm-ıMuhammedinşöyledemesimüsâiddir:(Dişyapdırma
husûsundakizarûretin,gümüşkullanmaksûretiilegiderilmişolacağınıteslîmetmeyiz. Çünki, burunda koku yapan gümüş, dişde de koku yapar). Diş yapdırmakdazarûretolduğuaçıkcameydândadır,diyeokudum.Sizbunanedersiniz?
Cevâb: Okuduğunuzkitâbınbirvâ’ıztarafındanyazıldığıdoğruolmasagerekdir.Fıkhkitâblarınıbukadaryanlışvebozuknakledenkimse,yâçokcâhilbirzevallıveyâbüyükbiryalancıvesahtekârolabilir.Bakın(Redd-ül-muhtâr)da(Hazar-vel-ibâha) kısmında,busatırlardanasılbuyuruyor:(İmâm-ıa’zam,dişibağlamakileburunyapmağıbirbirindenayırdı.Burungümüşdenolunca,gümüşünkokuyapmasızarûretinebinâen,altındanburunyapdırmakcâizdirbuyurdu.Çünki,harâmolanşey,ancakzarûretiçinmubâholur.Hâlbuki,dişdegümüşkullanıncabuzarûretkalkıyor.A’lâolanaltınıkullanmağaihtiyâckalmıyor.İtkânîdedi
ki,birkimse,imâm-ıMuhammedhazretlerineyardımetmekiçinşöylediyebilir:
Dişi altınla bağlamakda olan zarûretin, gümüş kullanmakla kalkacağını kabûl
etmeyiz.Çünki,gümüş,burundaolduğugibi,dişdedekokuyapar).Görülüyorki,
neİmâm-ıa’zam,nedeimâm-ıMuhammed“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”(Diş
yapdırmakhusûsundakizarûret)diyebirşeybuyurmamışdır.Buzarûreti,kaplamadişibulunanbirkimse,cemâ’atingözündendüşmemekiçinveyâdişkaplatanlarayaranmakiçin,kendisiuydurmuşdur.İmâmlarımızdişbağlamakda(Gümüş
kokuyapınca,altınilebağlamakzarûretihâsıloluyor.Gümüşkullanmakkokuyap–144 –

mazsa,buzarûretkalmıyor)buyuruyor.Zarûretolupolmadığınısöylemek,bizim
gibiavâmın,ya’nîmüctehidolmıyandinadamlarınınişideğildir.Dînimiz,buradasözhakkınımüctehidlerevermişdir.Müctehidolmıyandinadamlarınınburadasözhaklarıyokdur.Söylerlerse,sözlerininkıymetiyokdur.Hicretindörtyüzsenesindensonraictihâdderecesineyükselmişbirâlimyetişmediğini,bulunmadığınıâlimlerimizsözbirliğiilebildirdiler.Âlimlerimiz,müctehidlerinfetvâlarınıbularak,fıkhkitâblarınayazdılar.Dişçukurundakiyemekartıklarınınaltınasusızmadığızemânguslabdestininkabûlolmıyacağıvebundazarûretveharacbulunmadığıfıkhkitâblarındaaçıkcayazılıdır.Bunuyukarıdabildirmişdik.Çünki,gusl
abdestialınacağızemân,dişçukurundakivedişlerarasındakiyemekartıklarınıtemizlemekmümkindirvebunuyapmakdaharac,ya’nîgüçlükyokdur.(Kâmûs) tercemesinde diyor ki, (Farzı yapmakda haraca sebeb olan, ya’nî yapmağa mâni’
olanzarûret,yâcebr,zorileolur.Kadınlarınsaçlarınıuzatmasıböyledir.Çünki,islâmiyyet,saçlarınıkesmeleriniyasaketmişdir.Yâhudhastabiruzvusıhhatekavuşdurmakvetehlükedenkorumakiçinolur.Yâhudda,başkaşeyyapmağaimkânolmadığıiçinolur).Haracbulunduğuzemân,başkamezhebitaklîdmümkinolmazise,
zarûretaranır.Kadınlarınörgülüsaçlarınıçözmelerindeharacvardır.Buharacdan
kurtulmakiçin,başkamezhebitaklîdetmeğedeimkânolmadığıvesaçlarınıuzatmalarındazarûretolduğuiçin,saçlarınınörgüleriniaçmalarıafvolunmuşdur.
Dişiçürüyen,ağrıyankimse,müslimân,sâlihbirdiştabîbinegider.Diştabîbi,
pamukileilâckoyarakşiddetliağrıdankurtarır.Sonra,bupamukatılır.Ağrısıgiderilmişdişiçin,onaikiyolgösterir:Birinciyol,çürümüş,telefolmuşdişiçıkarıp,
yerineprotezyapdırmasınısöyler.İkinciyol,çürümeğebaşlamış,hastadişinsinirinialıp,dolguveyâkaplama,ya’nîkronyapdırmasıdır.Dişinçürümesiyenibaşlamışise,dolguyapılarak,çürümesiazveyâçokzemândurduruluyor.Diştabîbininmehâretinegöre,budişuzunseneler,râhatkullanılıyor.Çürümeilerlemişise,
dolguyapılamıyor.Ancak,kaplamayapılarak,dişinyalnızkökündenistifâdeediliyor.Köküdeçürümüşise,dişçıkarılıpyerinesun’îdiş[protez]takılıyor.Protezikullanmak,kaplamagibi,kaplamadadolgugibirâhatolmuyor.Kaplamavedolgu,hastadişitedâvîetmiyor.Eskisıhhatinekavuşdurmuyor.Hastaolarak,ağrısızkullanılmasınayardımediyor.Dolgusu,kaplamasıolankimse,mâlikîveyâşâfi’îmezhebinitaklîdedince,özrsüzkimselergibitamsevâbkazanıyor.Bumezhebleritaklîdimkânıolmasaydı,dolguvekaplamazarûrethâlinedönerdi.Guslüve
nemâzlarısahîholurdu.Fekat,özrlüolduğuiçinsevâblarıazolurdu.Görülüyor
ki,başkamezhebitaklîdetmesi,ibâdetsevâbınınçokolmasınasebebolmakda,hem
dedişlerinsökülmesinemâni’olmakdadır.
Dişdebiruzvdur.Çürükdişitedâvîetmekzarûretdeğilmidir?Sallanandişibağlamanınzarûretolduğunusizdebildirmişdinizdiyerekkaplamavedolgununzarûretolacağınısöylemekdoğrudeğildir.Çünki,kaplamakvedolguyapmakdişitedâvî etmek değildir. Çürük dişin sinirini alarak, bunu ölü olarak, protez, ya’nî
sun’îdişgibikullanmakdır.Protezçıkarılabildiğiiçincâizdir.Kaplama,dolgu,çıkarılamadığıiçin,câizdeğildir.Bugünağrıyandişiprotezyapmakdaçokacı,harac
olmıyor.Dişinsiniriniöldürmekise,çokacı,pekzahmetlioluyor.(Protezikullanmakdaharacvardır.Dolguyu,kaplamayıkullanmakdaiseyokdur)diyenedeşâfi’îyi
taklîdcâizoluyor.Dolguvekaplamadişinkökündezemânlamikropyuvasımeydânagelip,çeşidliorganlardahastalıkyapıyor.Sun’îdişise,hiçmikropyapmıyor.
Dişağrısıveyâçürüğüolmadan,zînetiçinkaplamaveyâdolguyapdırmışolan
da,guslabdestialırkenşâfi’îveyâmâlikîmezhebinitaklîdetmelidir.Haracbulunduğuzemân,başkamezhebitaklîdetmekiçin,zarûretdebulunmasışartolmadığıİbniÂbidînde,nemâzvaktlerisonundaaçıkcayazılıdır.Ağrı,çürüksebebiile
kaplama,dolguyapmanındazarûretolmadığınıyukarıdabildirdik.Bununiçin,diş
yapdırmışmüslimânlarıpisbilmemeli,bunlaraşübheligözlebakmamalıdır.
–145 –Se’âdet-iEbediyye1-F:10

Kullanmasıerkeklereharâmolanaltının,dişiçinmubâholması,dişkaplatmanınvehattâbağlamanınzarûretolacağınıgösterirsanmak,pekyanlışdır.Erkekleringümüşeşyâkullanmasıcâizolmadığıhâlde,gümüşyüzükkullanmalarınaizn
verilmişdir.Gümüşyüzükmubâholdudiyerek,yüzüktakmakdazarûretvardırsanmakvealtın,gümüşburun,kulaktakmakcâizolduğuiçin,bunlarıtakmakzarûrîlâzımdırsanmakvebundandolayıda(dişkaplatmakiçinzarûretolduğundaâlimlerittifâketdi)demek,yanlışveiftirâvegünâholur.
Sonveenkuvvetlidelîlolarakbildirelimki,dörtmezhebinincebilgilerinevâkıf,derinâlimseyyidAbdülhakîm“rahmetullahiteâlâaleyh”efendininmubârek
elyazısıilehâzırladıkları(Nemâz risâlesi) bufakîrdedir.Buradabuyuruyorki,(Şâfi’îmezhebindeguslünfarzıikidir:Birisiniyyetdir.Ya’nî,heruzvasuilktemâsederken,gerekellere,gerekyüzevegereksâirbedenesudökerken“niyyeteyledim
cenâbetiref’[izâle]içingusletmeğe”demekdir.Ya’nîheryeriniyıkarkengönlündeböylebulundurmakdır.Hanefîde,buniyyetşartdeğildir.İkincisi,bütünbedenisuileyıkamakdır.Bedenindenecâsetvarsa,izâleetmekayrıcafarzdır.Ağzın
veburnuniçiniyıkamak,ya’nîburalarasuyuîsâletmekşâfi’îdefarzdeğildir.Hanefîmezhebindeise,buralarasuyuîsâletmekfarzdır.Bununiçindirki,hanefîmezhebindeolanlar,dişlerinikaplatamazlarvedoldurtamazlar.Çünki,buralarasuisâbetetmez.Dişinikaplatanveyâdoldurtan,şâfi’î[veyâmâlikî]mezhebinitaklîdeder).
[(El-mukaddemet-ül-izziyye)dediyorki,(Mâlikîmezhebinde,birkabdakitemizsuyanecâsetdüşse,üçvasfındanbirideğişmezise,bununlaabdestveguslsahîh,lâkinmekrûhdur.Mâ-imüsta’meldeböyledir.Halâyasolayaklavebaşıörtülügirilir.Etiyinenhayvanlarınbevlivepisliğitemizdir.Bunlarınveinsanınölüsüvekemiklerivetırnakları,boynuzvederilerivemenî,mezîvealkollüiçkiler
necsdir.Necsyereserilikalınşeyüzerindeveavuçiçindenazkan,irinbulaşınca
nemâz sahîh olur.[1] Gusle başlarken niyyet etmek, bütün vücûdü delk etmek,
[avuçiçiveyâhavluilehafîfsıvamak],muvâlât[aralıksız]vesaçı,sakalıhilâllamak,
sıkörülüsaççözülüphertarafınıhilâllamakfarzdır.Ağız,burunvekulakiçinive
saçlarıyıkamaksünnetdir.Yıkamadıkyerkaldığınıbiraysonrabilehâtırlayınca,
yalnızorayıhemenyıkar.Hemenyıkamazsa,guslübâtılolur.Hergusldenevvel
veyâsonraabdestalınır.
Abdestebaşlarkenveyâyüzüyıkarkenniyyetetmekvebaşınhepsinivesarkan
saçları, kulak üstündeki deriyi ve altındaki deri görünen hafîf sakalı mesh etmek,kesîfsakalıyıkamak,muvâlâtya’nîa’zalarıardardayıkamak,yıkananyerleri,kurumadanevveldelketmekdefarzdır.Örülüsaççözülmez.Avuçveparmak
içleriilezekeredokunmak,abdestaldığındaveyâbozulduğundaşübheetmek,oğlanınveyâmahremolmıyangençkadınınderisineveyâsaçınaşehvetiledokunmak,abdestibozar.[Lezzetkasdetmedendokunursavedokunurkenlezzetduymazsa,abdestibozulmaz.Yolda,naklvâsıtalarındavealışverişdetemâskorkusu
olanşâfi’î,hanefîveyâmâlikîmezhebinitaklîdetmelidir.]Bedendenkanvediğer
şeylerçıkmasıabdestibozmaz.Kulaklarıniçivedışı,yeniıslatılmışparmakilemesh
edilir.Tırnakkesince,traşoluncaabdestbozulmaz.Sakaltraşındaihtilâflıdır.El
ileistibrâvâcibdir.Teyemmümederekgiyilenmestüzerinemeshedilmez.Mesh
müddetiyokdur.İkindivaktiisfirârvaktinekadardır.Yatsınınâhırvakti,gecenin
ilksülüsüdür.MekkedeolanınKâ’beye,MekkedeolmıyanınKâ’becihetinedönmesifarzdır.Nemâzabaşlarken(Allahüekber)demek,Fâtihaokumak,kavmede
dikilmek,celsedeoturmak,oturarakbirtarafaselâmvermekveselâmverirken(Esselâmüaleyküm)demekfarzdır.İlkikirek’atdeZamm-ısûreokumak,ikiteşeh[1] Mâlikîmezhebinde,ikincikavlegöre,hernecâset,nekadarçokolsadahî,nemâzamâni’
değildir.Yıkamasıfarzdeğil,sünnetdir.
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hüdde oturmak, tehıyyât ve salevât okumak ve ikinci selâm sünnetdir. Sabâh
ikinci rek’atde sessiz kunût okumak, teşehhüdde şehâdet parmağı kaldırmak
müstehabdır.Sünnetiunutunca,secde-isehvlâzımolur.Bayramvecenâzenemâzlarısünnetdir.Fâsık,imâmolamaz.Başkamezhebdekiimâmaveözrlüolanimâmauymakcâizdir.
Mâlikîdesefermesâfesi,şâfi’îdeolduğugibi,seksenkilometredir.Günâholmıyanseferdedörtrek’atfarzlarıikikılmaksünnetdir.Dörtgünkalmağaniyyetetdiğimahaldemukîmolur.Müsâfirilemukîminbirbirlerineimâmolmalarımekrûhdur.Mâlikîyitaklîdedenhanefîmüsâfirilemukîm,birbirlerineimâmolurlar.
İkinemâzıcem’etmemekefdaldir.Vitrnemâzıvebayramdaonbeşnemâzınfarzındansonratekbîr-iteşrîksünnetdir.)Biribâdetiyaparken,başkabirmezhebi
taklîdetmek,kendimezhebindenayrılmakdeğildir.Omezhebin,farzlarınavemüfsidlerinetâbi’olmakdemekdir.Vâciblerde,mekrûhlardavesünnetlerde,kendi
mezhebineuyar.Meselâ,mâlikîyitaklîdedenhanefîmüsâfirin,dörtgünkalmağa niyyet etdiği yerde, farzları dört rek’at kılması farz olduğu için, dört kılar.
Mukîmolanauymasıveyâimâmolması,mâlikîdemekrûh,hanefîdesünnetolduğuiçin,kendimezhebineuyarak,cemâ’atilekılabilir.Biribâdetiyaparken,başkamezhebitaklîdetmekiçin,kendimezhebinegöreyapmakdaharac,meşakkat
bulunmasılâzımdır.Meşakkat,zorlukyokiken,taklîdedilmez.]
Dişkaplatmışveyâdoldurtmuşolanlarıngusldeveabdestdevenemâzkılarken
mâlikîveyâşâfi’îmezhebinitaklîdetmeleritakvâdeğildir.Mezhebtaklîdifetvâ
yoludur,kurtuluşçâresidir.Dindemeşakkatyokdur,kolaylıkvardırgibisözleri
zındıklar,silâholarakkullanarak,birçokfarzlarıterketmekdedir.Busözündoğrusu,Allahüteâlânınbütünemrleriniyapmakkolaydır,zorbirşeyemretmemişdir,demekdir.Yoksa,îmânıza’îfolanlarındediğigibi,nefsegüçgelenşeyleri,Allahüteâlâafveder.Herkeskolayınageleniyapmalıdır.Orahîmdir,hepsinikabûl
eder,demekdeğildir.Dişiçin,mâlikîveyâşâfi’îyitaklîdetmekmeşakkatdeğildir.
DartrveyâKefekidenilenvedişlerindibindehâsılolankireçlenmeler,salgılardan,kendiliklerindenhâsılolduklarıiçinvebunamâni’olançâre,ilâcbulunmadığıiçin,bunlarınmevcûdolmasındazarûretvardır.İzâleedilmesindeharacolanlar,deridekiçıbanın,yaranınüstündekizar,kabukgibiolup,altlarınıyıkamak,dört
mezhebdedelâzımolmaz.Bununiçin,başkamezhebitaklîdlâzımolmaz.
(Dişkaplatmavedolgumeselesihalolmuş,câizolduğunafetvâverilmişdir.Zararıolmadığıbildirilmişdir)diyorlar.İttihâdcılarzemânındadinişlerinekarışan
siyâsetadamlarının,sarıklımasonların,dinbüyüklerinikötülemek,dinbilgilerinibozmakiçinsöyledikleri,yazdıklarıyıkıcıpropagandalarafetvâdiyorlar.1329
[m.1911]senesindeİstanbuldaikincibaskısıyapılan(Mecmû’a-i cedîde) adındakifetvâkitâbında(Dişçukurudoldurulmuşkimse,guslederken,dişçukurunasu
vâsılolmasa,buvechleguslzarûretolsa,guslcâizolur)demekdedir.Bufetvâyı113.
ncüşeyh-ul-islâmHasenHayrullahefendininverdiğibildirilmekdedir.Hâlbuki,
bukitâbın[1299]dakibirincibaskısındabufetvâyazılıdeğildir.Hayrullahefendiise,ikincidef’aolarak18Rebî-ul-evvel1293ve11Mayıs1876daŞeyh-ul-islâm
olmuşve15Receb1294ve26Aralık1877deayrılmışdır.Böylefetvâsıolsaydı,kitâbınbirincibaskısındabulunmasılâzımdı.İkincibaskınınönsözünde(Birincibaskıdabulunmıyanbirkaçfetvâyı,zemânımızşeyh-ul-islâmıMûsâKâzımefendinin
emriilebizekledik)demekdedir.Herfetvânınsonunda,bunakaynakolanfıkhkitâbınınadıvebildirdiğişeyyazılıolduğuhâlde,dişfetvâsıiçinböylebirkaynak
bildirilmemişdir.Müslimânlarıyanlışyolasürüklemekiçin,sinsicehâzırlanmışböyleyenitüreyenyazıları,fetvâzanederekaldanmamalı,îmânı,ibâdetleribozmamalı,uyanıkolmalıyız.
Biz,dişkaplatanların,dolduranlarınguslabdestlerininvenemâzlarınınsahîh
olmıyacağını anlatmak istemiyoruz. Dişlerini kaplatmış veyâ doldurtmuş olan
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hanefîlere,mâlikîveyâşâfi’îmezhebinitaklîdederek,guslabdestlerininvenemâzlarınınsahîholacağınıanlatmakistiyoruz.Budurumdakidinkardeşlerimizekolayyolu,çıkaryolugöstermekistiyoruz.Dişdoldurtmayın,kaplatmayındemiyoruz.Kaplamaveyâdolgusuolanimâmarkasındanemâzkılmayınızdademiyoruz.
Birincikısm,74.cümadde,5.cisahîfeyebakınız!Kaplaması,dolgusuolanlara,din
büyükleriningösterdiğikolaylığıhaberveriyoruz.Hanefîmezhebindeolupda,mezhebininbildirdiğigibiibâdetetmekistiyenleriçin,ya’nîmezheblerekıymetverenleriçin,bukadaruzunyazıyoruz.Mezhebkitâblarınakıymetvermeyipde,kendiaklına,görüşüne,düşüncesinegöreibâdetetmekistiyenleriçinyazmıyoruz.İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”,Ramezânhilâlinianlatırkenbuyuruyorki,(Birçokahkâm,zemânındeğişmesiiledeğişir.Haracolunca,za’îfrivâyetileamelolunur).Bundandaanlaşılıyorki,ahkâmınzemâniledeğişmesidemek,zorvaziyyetdebulunankimse,mezhebâlimlerininmeşhûrolmıyanictihâdlarınauyabilirdemekdir.Herkeskolayınageleniyapsındemekdeğildir.(Dürr-ül-muhtâr) üçüncü
cild,yüzdoksanıncısahîfedebuyuruyorki,(Mezhebdençıkankimseta’zîrolunur.
Ya’nîcezâlandırılır). (Sirâciyye fetvâsı)ndadaböyleyazılıdır.İbniÂbidînburadabuyuruyorki,(Dünyâmenfe’atiiçinmezhebinibırakankimseninsonnefesde
îmânsızgitmesindenkorkulur.)
Dişkaplatanveyâdoldurtanhanefîlerin,mâlikîveyâşâfi’îmezhebinitaklîdetmeleri,hanefîmezhebindençıkmakdemek,ya’nîmezhebdeğişdirmekdemekdeğildir.Yalnızguslde,abdestdevenemâzda,hanefîmezhebiilebirlikdemâlikîveyâşâfi’îmezhebininşartvemüfsidlerinedeuymakdadır.Özrüolmıyanlarında,başkamezhebinfarzlarınavemüfsidlerineuymasınınmüstehabolduğu(İbni Âbidîn)in
abdestbahsindeveimâm-ıRabbânînin(Mektûbât)ınınbirincicildikiyüzseksenaltıncımektûbundabildirilmekdedir.Hanefîdecâizolmıyanbirşeyi,şâfi’îdeveyâmâlikîdecâizolduğuiçin,zarûretveharacolmadanyapamaz.Meselâsağlamolanın
veyâkaplamadişiolduğuiçin,mâlikîmezhebinitaklîdedenhanefînin,derisinden
kan akınca veyâ idrâr kaçırınca, abdest alması lâzımdır. Bunun, vitr nemâzını
vâcib olarak kılması, yüzdört kilometreden az uzak yerde seferî olmaması ve
dörtgündenazseferîolduğuyerdenemâzlarınıcem’etmemesilâzımdır.Hastalık
veyâihtiyârlıksebebiile,ya’nî,zarûretileidrârkaçıranhanefînin,tekrârabdestalması,harac,zahmetolacağıiçin,bukimse,mâlikîmezhebinitaklîdederek,hemen
özrsâhibiolur,abdestibozulmaz.Ellidokuzuncumaddeninsonunabakınız!(Tahrîr) kitâbınışerheden,ya’nîaçıklıyanİbniEmîrHâcbuyuruyorki,(Nahlsûresi
kırküçüncüveEnbiyâsûresiyedinciâyetinde,(Zikr ehline sorunuz!), ya’nîbirhâdise,olaykarşısındaneyapacağınızı,bilenlerdensorunuzbuyuruldu.Buâyet-ikerîme,müctehidetâbi’olmak,uymakvebaşkamezhebitaklîdetmekvâcibolduğunugöstermekdedir.Tâbi’olduğumezhebeuyarak,birişiyaparken,harachâsılolursa,buiş,diğerüçmezhebden,haracbulunmıyanbirinitaklîdederekyapılır.)Dişdolduran,kaplatanhanefînin,şâfi’îveyâmâlikîmezhebinitaklîdetmesi,
böyledir.Diğerüçmezhebdedeharacvarsa,zarûretaranır.Zarûretdevarsa,bu
işiterketmek,yapmamakcâizolur.Yaraüzerindekisargıyıçıkarıp,yarayıyıkamak
yarayazararverdiğizemân,başkamezhebitaklîdeimkânolmadığıiçin,yarayıyıkamanınafvolarak,sargıyameshetmenincâizolmasıböyledir.Müctehidolmayan
bizimgibimukallidlerin,Eshâb-ıkirâmböyleyapardıdiyerekveyââyet-ikerîmedenvehadîs-işerîflerdenma’nâçıkararak,kendianladığımızagörehareketetmemizcâizdeğildir.İbniÂbidîntahâretianlatmağabaşlarkenbuyuruyorki,(Mukallidin,müctehiddengelenbilgilerindelîllerinisormasılâzımdeğildir).[İkincikısm,
onyedincimaddeyebakınız!].
Hakteâlâintikâmın,kuleliilealır.
İlm-ihâlibilmiyenler,onukulyapdısanır.
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55 — TEYEMMÜM
Teyemmüm,hanefîde,vaktgirmedenöncedesahîhdir.Diğerüçmezhebde,vakt
girmedenöncesahîhdeğildir.
Abdestvegusliçinsubulamamak,kullanamamak,yedidürlüolur:
1—Sudanbirmiluzakolan,niyyetetmekşartıile,teyemmümeder.Birmil,
dörtbinzrâ’dırki,1920metreeder.Şehrdeherzemânsuaramakfarzdır.
2—Hastanın,abdestveyâguslileveyâhareketetmekile,hastalığınınartacağıveyâiyiolmasıuzayacağı,kenditecribesiileveyâmütehassısveaçıkçagünâh
işlemiyenmüslimânbirdoktorunsöylemesiileanlaşılırsa,teyemmümeder.Hastalıkdansonra,ellerdeveayaklardakihâlsizlikdeözrdür.[İhtiyârlardakihâlsizlikdeböyledir.Bunlar,nemâzlarınıoturarakkılar.]
3—Abdestveguslyapamıyacakkadarbirhasta,parailedahî,biryardımcıbulamazsa,teyemmümeder.Yardımcıiledeteyemmümedemiyenkılmaz.İyioluncakazâeder.Zevcvezevceninbirbirlerineabdestaldırmalarıvâcibdeğildir.
4—Guslabdestialınca,soğukdanölmekveyâhastaolmaktehlükesivarsa,şehrdedahîolsa,hamâmparasıyoksavebaşkaçârebulamazsa,guslabdestiiçinteyemmümedervesuileabdestalır.
5—Suyakınisede,suyanındadüşman,yırtıcı,zehrlihayvan,ateşveyânöbetcivarsaveyâkendisimahbûsiseveyâabdestalırsanseniöldürürüz,malınıalırız
diyekorkuturlarsa,teyemmümederekkılarisede,busebeblerkultarafındanolduklarıiçin,guslveabdestalınca,bunemâzlarıtekrârkılmasılâzımdır.
6—Yolcununfazlasuyuvarsada,kendininveyolarkadaşlarınıniçmesineve
necâsetitemizlemesinevehayvanlarınalâzımolursa,teyemmümeder.Busuile
gusledip,necâsetilekılarsa,kabûlolurisede,günâhagirer.Önceteyemmümedip,
sonranecâsetiyıkarsa,tekrârteyemmümetmesilâzımolur.Çünkisuvarken,teyemmümedilmez.Cünübkimse,bedenininbirkısmınıyıkayacakkadarveyâabdestalacakkadarsubulursa,abdestvegusliçin,birteyemmümeder.Teyemmümdensonra,abdestibozulursa,osuile,sonraabdestalır.Abdestveguslde,bedenedökülensu,biryeredüşünce[elbisesinedeğil],pisolurveinsaniçemez.Hayvanaiçirilebilir.Susuzlukdanölecekkimse,fazlasuyuolandansatınalır.Satmaz
ise,zorile,kavgavetehdîdilealır.Abdestiçinsu,zorilealınamaz.
7—Kuyudansuçıkarmakiçin,kova,ipveyâparaileinecekkimsebulamıyan,
teyemmümedervesubulunca,nemâzıiâdeetmez.
(Halebî)de,meshbahsisonundadiyorki,(Birveyâikielindeçatlak,ekzamaveyâbaşkayaraolup,bunlarııslatmakzararverirse,bukimseabdestalamaz.Busebebdenabdestalamıyankimseye,hâtırileveyâparailebaşkasınınabdestaldırması,İmâm-ıa’zamagöremüstehabdır.Başkasındanyardımistemedenteyemmüm
edipkılarsa,nemâzıkabûlolur.Yardımcıveyâparabulamazsa,teyemmümetmesi,imâmeynegörede,câizolur).Bundananlaşılıyorki,yaralıelineeldiventakıp,
eldivenileabdestalabilirse,böyleabdestalmasılâzımolur.
Yukarıdayazılısebeblerdenbirisiileteyemmümedildikde,busebebbitince,teyemmümbozulur.Sebebbitmeden,başkabirsebebhâsılolurvesonrabirincisebebbiterse,birinciteyemmümyinebozulur.Yenidenteyemmümetmeklâzımolur.
Abdestsizveyâguslsüzkimse,cenâzevebayramnemâzlarınıkaçırmamakiçin,
suvarikenbile,teyemmümedebilir.Cum’anemâzınıvebeşvaktnemâzdanherhangibirininvaktinikaçırmakkorkusuolsa,suvarken,teyemmümedemez.Gusl
veyâabdestlâzımdır.Nemâzvaktikaçarsa,kazâeder.Meselâ,sabâhgüneşdoğmasıyakınikenuyanankimse,cünübisevehayzvenifâsdankesilmişise,acelegusl
eder.Güneşdoğarsa,sabâhnemâzını,kerâhetvaktiçıkınca,sünnetiilebirlikde
kazâeder.(Teyemmüm),lugatde kasdetmek,demekdir.
Teyemmümün farzı üçdür:
1—Cenâbetdentemizlenmekiçinveyâabdestsizlikdentemizlenmekiçinniy–149 –

yetetmekdir.Abdestsizbirkimse,talebesinegöstermekiçinteyemmümederse,
bununlanemâzkılamaz.
Teyemmümilenemâzkılabilmekiçin,yalnızteyemmümeniyyetetmekyetişmez.İbâdetolanbaşkabirşeyi,meselâ,cenâzenemâzıkılmakiçin,secde-itilâvet
yapmakiçinveyâabdestiçinveyâgusliçinteyemmümetmeğeniyyetlâzımdır.
Teyemmümeniyyetederken,abdestileguslüayırmağalüzûmyokdur.Abdest
içinniyyetetmekle,cenâbetdendetemizolur.Cenâbetdentemizlenmeğeniyyetedilenteyemmümilenemâzkılınabilir.Abdestiçinikinciteyemmümelüzûmyokdur.
2— (Menâhic) kitâbında diyorki, (Şâfi’î ve Hanbelî mezheblerinde, teyemmümyalnıztopraklayapılır.HanefîdeveMâlikîdeikikoludirseklerindenyukarısıvalıolarak,ikielinparmaklarıaçıkolarakavuçiçlerinitemiztoprağa,taşa,toprakveyâkireçsıvalıdıvarasürüpveileriye,geriyeoynatıp,avuçiçlerinienazüç
parmakmikdârıdeğmeküzere,ikiavucuniçleriileyüzünübirkerremeshetmek,
ya’nîsığamak.)
[Yüzütammeshedebilmekiçin,avuçlaraçıkvedörtparmakbirbirlerineyapışıkveikielinikişeruzunparmaklarınınuçlarıbirbirlerinedeğmişolarak,avuçiçlerisaçkesiminekonup,çeneyedoğruyavaşçaindirilir.Parmaklaryatayvaz’iyyetdealnı,gözkapaklarını,burnunikiyanınıvedudaklarınüzerleriniveçenenin
yüzkısmınıiyicesığamalıdır.Buesnâdaavuçiçlerideyanaklarısığar].
3—İkiavucutekrârtoprağasürüp,birbirineçarparak,tozutoprağısilkeledikdensonra,öncesolelindörtparmağıiçiile,sağkolunaltyüzünü,parmakucundandirseğedoğrusığayıpsonra,sağkoluniçyüzünü,solavuçiçiile,dirsekdenavucakadarsığamakdır.Buesnâdasolbaşparmakiçisağbaşparmakdışınısığar.Bir
rivâyetde,yüzüğüçıkarmakveparmaklarınyanlarınıdiğerelinparmaklarınıniçleriilemeshetmeklâzımdeğildir.Genişyüzükhareketetdirilir.Sonra,yineböylesağelile,solkolsığanır.Elayasınıtoprağasürmeklâzımdır.Toprağın,tozun
eldekalmasılâzımdeğildir.Avuçiçleriyüzününvekollarınıniğneucukadaryerinedeğmezse,teyemmümsahîholmaz.
Abdestvegusliçinteyemmümaynıdır.
Teyemmümün sünnetleri onikidir:
1—Toprağaavucuniçinikoymak.
2—Avuçları,topraküzerindeilerivegeriçekmek.
3—Avucdatoprakvarsa,toprakkalmayıncayakadar,ikieli,başparmakları
ilebirbirineçarpmak.
4—Elleritoprağakoyarkenparmaklarıaçmak.
5—Besmeleilebaşlamak.
6—Evvelâyüzü,sonrakollarımeshetmek.
7—Abdestalırgibi,çabukyapmak.
8—Müsâfirbirmiliçindesubulunduğunubilirse,aramasıfarz,zanedersesünnetdir.
9—Öncesağ,sonrasolkolumeshetmek.
10—Elleri,toprağavurarak,kuvvetlekoymak.
11—Kolları,yukarıdaanlatılanşekldemeshetmek.
12—Parmaklararasınımeshetmek.
Suyubulunmıyankimsenin,cünübolmasıcâizdir.
Toprakcinsindenolanhertemizşeyile,üzerindebunlarıntozuolmasabile,teyemmümedilir.Yanıpkülolanveyâsıcakdaeriyebilenşeyler,toprakcinsindendeğildir.
Ohâlde,ağaç,ot,tahta,demir,pirinç,yağlıboyasıvalıdıvar,bakır,altın,camileteyemmümedilemez.Kumileolur.İnci,mercânileolmaz.Kireçvealçıile,yıkanmış
mermer,çimento,sırsızfayans,sırsızporselençanakçömlekle,çamurileolur.Yal–150 –

nızçamurvarsa,suyuyarıdanazise,bununlateyemmümedilir.Suyuçoksa,birbez
çamurasokulup,çıkarılıprüzgârdakurutup,butozlubezleteyemmümedilir.Çamurlusuileteyemmümolmaz.Bununlaabdestalmaklâzımdır.Kireçlebadanaedilmiş
dıvardanteyemmümedilir.Buğday,kumaş,elbise,yasdıkgibi,teyemmümcâizolmıyaneşyâüzerineelkoyunca,el,teyemmümcâizolanşeylerintozuileveyâkülile
tozlanırsaveyâsilkildiklerizemânhavâyaböyletoz,külçıkarsa,bunlarlateyemmüm
edilebilir.Eveşyâsıüzerindebulunanorganiktozlarböyledeğildir.Birtoprakdan
birkaçkimseteyemmümedebilir.Çünki,teyemmümedilentoprakvebenzerleri,müsta’melolmaz.Teyemmümdensonra,elden,yüzdendökülentozmüsta’meldir.
Teyemmümedilebilecekşeyileteyemmümedilemiyecekşeykarışıkise,yarıdan
çokolanınismiverilir.Teyemmümü,nemâzvaktindenönceyapmakvebirteyemmümileçeşidlinemâzkılmakhanefîdecâizdir.Diğerüçmezhebde,nemâzvaktiçıkıncateyemmümbozulur.Müsâfir,birmilden[ya’nî1920metreden]az,mâlikîde
ikimildenazuzakdasubulunacağınıalâmetlerleveyâakllı,bâligveâdilbirmüslimânınhabervermesiile,çokzanetdiğizemânhertarafadoğru,dörtyüzzrâ’[ikiyüzmetre]giderekveyâbirinigöndererekveyâmümkinise,yalnızbakaraksuyuaramasıfarzolur.Çokzanetmezse,suyuaramasılâzımolmaz.Yanındaâdilbiribulunanbirkimse,suyusormadanteyemmümedipnemâzadursa,sonrasuolduğunuhaberalsa,abdestalıpnemâzıiâdeeder.Birmildenuzakdasuvarkenteyemmümile
nemâzkılmakcâizdir.Eşyâsıarasındasubulunduğunuunutankimse,şehrde,köyde[ma’mûrelikde]değilse,teyemmümilenemâzkılabilir.Suyununbitdiğinizaneden
kimse,nemâzdansonrasuyunugörse,teyemmümilekıldığınemâzıiâdeeder.Abdestsizkılanda,abdestsizolduğunuhâtırlayınca,nemâzıiâdeeder.
Müsâfirinyanındakilerdensuistemesivâcibdir.Suvermezlerse,teyemmümile
kılar.Arkadaşı,suyupiyasadakifiyâtınasatarsa,fazlaparasıolanmüsâfirinsatın
almasılâzımolur.Sâhibisuyunu,gaben-ifâhişile,ya’nîçokaldatmaklasatarsaveyâpiyasafiyâtıilealacakfazlaparasıyokise,teyemmümilekılmasıcâizolur.Burada(Gaben-i fâhiş)denmaksad,piyasadakifiyâtın,ikimislindenfazlasıdemekdir.Çıplakinsanın,avretiniörtecekbezalmasıdaböyledir.Fekat,susuzkimsenin
içmekiçinyüksekfiyâtlasualmasıcâizolur.Çölde,arkadaşındanipvekovaistemekdelâzımdır.Yollarda,içmekiçinkonulansuvarken,teyemmümedilebilir.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,beşincicilddebuyuruyorki,(İçmekiçinkonulmuşsudanabdestalmakcâizdeğildir.Teyemmümedilir).
Serbest[Mubâh]olansu,azise,cünübolanın,hâidkadından,abdestsizdenve
meyyitdenönceyıkanmasılâzımdır.Suyunsâhibi,başkalarındanönceyıkanır.Sâhibleriayrısularbirarayagetirilince,öncemeyyityıkanır.
Hâcının,yanındakizemzemsuyuileabdestalıpbitirmemesiiçinçâre,içineşeker,gülgibibirşeykoyup,safsuisminideğişdirmekdir.Veyâemînolduğukimseye,geriyedönemiyecekşekldehediyyeetmelidir.Hediyyealankimse,karşılık,az
birşeyhediyyeverirse,birincikimsehediyyesinigerialamaz.
Cünübbirkimse,teyemmümetdikdensonra,abdestibozulursa,hanefîdecünübolmaz.Mâlikîdeolur.Azsuvarsa,yalnızabdestalır.
İçmekiçin,necâsetyıkamakiçin,ekmekyapmakiçinlâzımolandanfazlasubulunca,teyemmümbozulur.Nemâziçindeikenbulursa,nemâzıdabozulur.Vâsıtaiçindeuyurken,suyanındangeçerse,teyemmümileolanabdesti,uyuduğuiçin
bozulur.Uyanıkiken,vâsıtadan,abdestalmağainemezse,teyemmümbozulmaz.
Cünübkimseninvücûdyüzeyininyarıdanfazlasıyaraveyâçiçek,kızılgibiise,
teyemmümeder.Derisininçoğusağlamiseveyaralıkısmlarııslatmadanyıkanmasımümkinise,suilegusledip,yaralarınüzerinimesheder.Meshzararverirse,üzerinebirveyâbirkaçbezkoyup,bunumesheder.Elleriyaraolan,yüzünüveayaklarınısuyasokar.Sokamazsa,teyemmümeder.Abdestaldıracakbiryardımcıbulunanhasta,teyemmümetmez.Hastaolanveihtiyârolan,secdeiçineğilemezseve
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başınısecdedenkaldıramazsa,sandalyayaveyâbirşeyedayanaraksecdedenbaşınıkaldırırveyâeğilir.Yâhudbunlarıyapmakiçin,birkimsebunayardımeder.Yaralıkısmlarııslatmadanyıkanamazsa,yineteyemmümeder.Abdestuzvlarından
hepsininyarıdançoğuveyâdörtabdestuzvundanikisisağlamise,abdestalıp,yaralıkısmlarıveyâuzvlarımesheder.Meshzararverirse,sargıüzerinemesheder.
Abdestuzvlarındanhepsininyarıdançoğuveyâabdestuzvlarınınüçüveyâdördü
deyaralıise,teyemmümeder.Teyemmümzararverirse,nemâzıkazâyabırakır.Müsâvîmikdârdaiseler,teyemmümetmemelidir.Teyemmümedenkimsenin,ba’zıyerleriyıkamasıcâizdeğildir.Bunungibi,birlikdeyapılamıyanşeylerotuzdörtdânedir.Başındaağrıolupmeshedemiyen,abdestiçin;yıkanamıyanda,gusliçinteyemmümedebilirdenildiisede,herikisinindesâkıtolacağınıbildirenfetvâdahâevvelverilmişolduğundan,busözleamelolunmaz.
Âlemdedoğrudostyokdur,
dediklerigerçekimiş.
KulunusaklıyanHakdır,
dediklerigerçekimiş.
Bulutâsümânaçıkar,
toprağarahmetleryağar,
gündoğmadannelerdoğar,
dediklerigerçekimiş.
Eğerinsan,eğermelek,
yalvarırım,geçerdilek.
Vefâsızdırçarh-ıfelek,
dediklerigerçekimiş.
Budünyâyagelengeçer,
herkeskabregirernâ-çar.
İnsan,birgünolur,göçer,
dedikleri,gerçekimiş.
Ağlamakdırbenimişim,
ağlagözümşimdengerü!
Irmakolakanlıyaşın,
çağlagözümşimdengerü!
Hudâbizeverdisevdâ,
sevmekoldu,artıkgıda.
Elegeçmezbudünyâda,
gülmegözümşimdengerü!
Düşünhâlinn’olduğunu,
ömürgülüsolduğunu.
Gecegündüzolduğunu,
bilmegözümşimdengerü!
Aldanmanefsintadına,
âgûdursunmabalına.
Düşüponunhayâline,
dalmagözümşimdengerü!
Sözünolsun,özeuygun,
hernedersen,Onama’lûm.
Bumeydânadüşdüyolun,
dönmegözümşimdengerü!
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56 — NECÂSETDEN TAHÂRET
İbniÂbidîn(Nemâzın şartları) başındadiyorki:(Bedende,elbisedevenemâz
kılacakyerdenecâset,pislikbulunmamakdır.Başörtüsü,başlık,sarık,mestvena’lın
daelbisedensayılır.Boyunasarılıatkınınsarkankısmı,nemâzkılanilebirlikde
hareketetdiğiiçin,elbisesayılırveburasıtemizolmazsa,nemâzkabûlolmaz.Yaygının,basdığıvebaşınıkoyduğuyeritemizolunca,başkayerindenecâsetbulunursa,nemâzkabûlolur.Çünkiyaygı,atkıgibibedenebitişikdeğildir.Kucağaoturan üstü necâsetli çocuk, kedi, kuş, ağzı akan köpek bozmaz. Çünki, bunların
kendileridurmakdadır.Fekatinsan,bunlarıkucağında,omuzunda,başkayerindetutarsa,taşımışolurvenemâzıbozulur.Salyasıakmıyanyırtıcıhayvanınvekedigibitemizhayvanlarınveçocuğunüstleritemizse,bunlarıtaşımakla,üstünde
tutmaklanemâzıbozulmaz.Çünki,bunlarıniçindekinecâsetleri,hâsıloldukları
yerdekapalıdır.Nemâzkılaninsanınkendinecâseti,kanıdahâsılolduğuyerdekapalıdır.Cebdekanlıyumurtataşımakdaböyledir.Yumurtadakikan,hâsılolduğuyerdekapalıolduğuiçinnemâzıbozmaz.Fekat,kapalışişeiçindeidrârtaşıyanınnemâzıcâizolmaz.Çünkişişe,bevlinmeydânageldiğiyerdeğildir.(Halebî-i
kebîr)dedeböyleyazılıdır.[Bundananlaşılıyorki,cebindekişişede,dirhemden
fazlakan,ispirtoveyâkapalıkutudakanlımendil,necsbezvarkennemâzkılmak
câizdeğildir.]İkiayağınbasdığıvesecdeetdiğiyerintemizolmasılâzımdır.Secdeetdiğibezküçükolsabile,başkataraflarıpisise,nemâzcâizolur.Necâsetüstüneörtülübez,cam,[naylon]üstündenemâzkabûlolur.Secdede,eteklerikuru
necâsetedeğerse,zararıolmaz.Birayağıaltındanecâsetolup,bunukaldırıp,tek
ayaküstündekılınca,basdığıyertemizise,kabûlolur.Ellerinvedizlerinkonduğuyerintemizolmasışartdeğildiyenlerçokdur.Eliüstünesecdeederse,elinikoyduğuyerintemizolmasılâzımdır.)
Katı,şeklalmışnecâset,insanderisinde,elbisesindeiseveyâbevl,kangibiakıcınecâset,mestüzerindeolsada,ancakyıkamaklatemizlenir.Kan,şerâb,ispirto,bevlgibisıvınecâsetdenbiribulaşmıştoprak,katınecâsetdemekdir.Katınecâset,kemer,çanta,mest,ayakkabıüzerindeolunca,uğmakla,silmekletemizlenir.
Emici olmıyan, düz parlak şeyler, meselâ cam, ayna, kemik, tırnak, bıçak,
yağlıboyalıeşyâ,verniklieşyâüzerindekikatıveyâakıcıhernecâset,elile,toprakileveyâherhangitemizşeyilesilip,üçsıfatı,(renk,koku,tat)gidincetemiz
olur.Kanlıbıçak,kelleateşetutupkanıgidincetemizolur.Necâsetakantoprak,
rüzgârlakuruyup,üçsıfatıgidince,temizolupburadanemâzkılınır.Fekat,teyemmümedilemez.Toprakdakiyaygı,hasır,elbiseveinsanınderisikuruyuncatemiz
olmaz.Bunlaranecâsetsürülünce,nemâziçinyıkamaklâzımdır.Yeredöşenmiş
olantuğla,fayans,toprağadikiliotlar,ağaçlar,kayalar,toprakgibikuruyuncatemizolur.
Kurumuşmenî,oğmakla,bulunduğuyervederitemizolur.Menîyaşisevekan
kuruda,yaşdaolsa,elbiseyivederiyiyıkamaklâzımdır.Necâsetinşeklinevebulaşdığıyerleregöre,temizlemeçeşidiotuzuaşmakdadır.
Necâsetliyağ,leşinvenecshayvanın,domuzunyağı,sabunyapılıncatemizolur.
Bütünkimyevîdeğişmelerböyledir.Necssuileyapılmışfırındaekmekpişirilebilir.Necstopraklayapılanküpgibişeyler,fırındançıkıncatemizolur.
Deride,elbisede,nemâzkılınanyerde,(Dirhem mikdârı) veyâdahâçokkaba
necâsetyokise,nemâzsahîholurisede,dirhemmikdârıbulunursa,tahrîmenmekrûholurveyıkamakvâcibolur.Dirhemdençokise,yıkamakfarzdır.Azise,sünnetdir.Şerâbındamlasınıdayıkamakfarzdırdiyendevardır.Diğerüçmezhebde
kabanecâsetlerinhepsininzerresinibileyıkamakfarzdır.[Mâlikîmezhebinde,ikincikavlegöre,necâsetnemâzamâni’değildir.Temizlemeksünnetdir.Şâfi’îde,is–153 –

tincâdansonrakalannecâsetinafvolduğu(Ma’füvât)dayazılıdır.]Necâsetmikdârı,bulaşdığızemândeğil,nemâzadururkenolanmikdârıdır.
(Dirhem mikdârı),katınecâsetlerdebirmiskal,ya’nîyirmikırat,ya’nîdörtgram
veseksensantigramağırlıkdır.Akıcınecâsetlerde,açıkelayasındakisuyunyüzü
genişliğikadaryüzeydir.Birmiskaldenazolankatınecâset,elbisenin,avuçiçindendahâgenişyüzüneyayılıncanemâzamâni’olmuyor.
NECÂSET İKİ DÜRLÜDÜR:
1 — Kaba necâset: İnsandançıkıncaabdesteveyâguslesebebolanherşey,eti
yinmiyenhayvanların,[yarasahâric]veyavrularınınyüzülmüş,dabağlanmamışderisi,eti,pisliğivebevlivesütçocuğununpisliği,bevliveağızdolusukusmuğu,insanınvebütünhayvanlarınkanıveşerâb,leş,domuzetivekümesveyükhayvanlarının,koyunvekeçininnecâsetleri,galîz,ya’nîkabadır.Kandörtmezhebdede
kabanecâsetdir.Menî,mezyveidrârdansonraçıkanvedîismindekibeyâz,bulanık,koyusıvı,hanefîvemâlikîdekabanecâsetdirler.Şâfi’îdeyalnızmenî,hanbelîdeise,herüçüdetemizdir.
Kedininbevliyalnızelbisedeveşehîdinkanı,kendiüzerindekaldıkçaveyinilenet,karaciğer,yürekvedalakdabulunupakmıyankanlarvebalıkkanıvebit,
pire,tahtabitipisliklerivekanlarıheptemizdir.Ya’nî,bunlarfazlabulaşıncada
nemâzkılınabilirdenildi.Serhoşedenbütüniçkilerde,şerâbgibikabanecâsetdirler.Hafîfdiyenlerinsözleriza’îfdir.Rakının,[ispirtonun]kabanecsolduğu(Halebî-i kebîr) ve(Merâkıl-felâh)davetürkçe(Ni’met-i islâm)dayazılıdır.
2 — Hafîf necâset: Hafîfolannecâsetlerden,biruzvaveelbiseninbirkısmına
bulaşınca,bukısmınveyâuzvundörtdebirikadarınemâzazararvermez.Etiyinendörtayaklıhayvanlarınbevliveetiyinmiyenkuşlarınpisliğihafîfdir.Güvercin,serçevebenzerlerigibietiyinenkuşlarınpisliğitemizdir.Fârepisliğivebevli
afvedilmişisede,suya,yağaazdadüşse,temizlemekiyiolur.Azmikdârdabuğdayakarışıpunolursaafvedilmişdir.Temizlenmelerivesıvıyadamlayıncanecs
yapmalarıbakımındankabanecâsetlehafîfnecâsetarasındafarkyokdur.
İğneucukadarelbiseyesıçrayanbevlvekandamlalarıvesokakdasıçrayançamurlarvenecâsetbuhârlarının,necâsetedokunarakgelengazların,rüzgârınveahırda,hamâmdameydânagelenbuhârlardan,dıvarlardahâsılolandamlalarınınelbiseye,yaşderiyedeğmesiafvedilmişdir.Bunlardankorunmakgüçolduğuiçin,
zarûretkabûledilmişdir.Fekat,necâsetinimbiklenmesiileeldeedilensıvınecsdir.Çünki,bunukullanmakdazarûretyokdur.Bununiçinrakıveispirtokabanecs
olupiçilmelerişerâbgibiharâmdır.[Rakının,ispirtonunnecsveharâmolduğu(Merâkıl-felâh)daTahtâvîhâşiyesindeyazılıdır.Ohâlde,alkollüiçkilervezarûretsiz
kullanılankolonya,ispirtovetentürdiyodgibialkollüilâclar,nemâzkılarken,elbisedenvederidenyıkanıptemizlenecekdir.İkincikısm,kırkikincimaddeyebakınız!]İspirtoocağındaısıtılanyemeknecsolmaz.
[(Dürr-ül-muhtâr)da,istincâfaslısonunda,(Toprakvesudanbiritemizise,karışımlarıolançamurtemizolur.Fetvâdaböyledir)diyor.(Eşbâh)ındördüncü
ka’idesindedeböyleyazılıdır.İbniÂbidîn,(Dürr-ül-muhtâr)ıaçıklarkendiyorki,
(Âlimlerinçoğununböylesöylediği(Feth-ul-kadîr)deyazılıdır.Böylefetvâverildiği,(Bezzâziyye)deyazılıdır.İmâm-ıMuhammedŞeybânîböylebuyurdu.Buçamurnecsolurdiyenlerdevardır.Fekat,bunlaragöredetemiztoprakilegübrekarışımıtemizkabûledilir.Çünkibundaihtiyâcvardır.)(Tergîb-üs-salât)dadiyorki,
[ba’zıâlimleregöre]gübrekarışıksıva,temizsuileyapılmışvegübresiçamurdan
azise,temizkabûledilir.245.cisahîfede6.cımaddeyebakınız!
İhtiyâcolduğuiçinhâzırlanankarışımlardakiikimaddedenbiritemizisevenecs
olanınyerinetemizinikullanmakdaharacvarsa,birincikavlegörekarışımındatemizolacağıanlaşılmakdadır.İspirtoluilâclar,kolonya,mürekkebvevernikler
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veboyalarböyledir.Şâfi’îmezhebinde,necssıvıların,ilâcveitriyâtislâhıiçinkullanılanmikdârlarınınafvedildikleri,(El-fıkh-ü alel-mezâhib-il-erbe’a)davemollaHalîlSi’ridînin(El-ma’füvât) kitâbınınSüleymânbinAbdüllahSi’ridî“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”şerhinin1368[m.1949]Kamışlıbaskısındayazılıdır.Haracolduğuzemân,za’îfolankavleuymakcâizolduğu,buikikitâbdavekitâbımızınikincikısm,1.cimaddesindeyazılıdır.Bununiçin,zordurumdakalınca,hanefîveşâfi’îmezhebindeolanın,böylekarışımlarınçokmikdârıilebirlikdenemâz
kılmalarıcâizolmakdadır.Temizkabûledilenilâcın,zarûretolmadaniçilemiyeceği,tevekkülbahsisonundayazılıdır.]
Necâsetden hâsıl olan amonyak gazının meydâna getirdiği nişadır temizdir.
Necâsetüzerindenkalkıpuçantozlar,sinekler,elbiseye,suyagelirse,pisyapmaz.
Köpeğinbasdığıçamurunnecs[pis]olmamasısahîhdir.[(Hadîka) sonundadiyorki,(Elbiseninbiryerinenecâsetbulaşsa,bulaşanyeriunutsa,zanetdiğiyeriniyıkasa,temizlendikabûledilir.Yaşayağıilenecsyerdeyürüse,yerkuruise,ayaklarınecsolmaz.Yeryaşolupayaklarıkuruise,ayaklarııslanırsa,necsolurlar.Köpeğinmesciddeyatdığıyerkuruise,necsolmaz.Yaşolup,necâsetineserigörülmezse,yinenecsolmaz.Ayakkabıilekılınannemâzınsevâbı,çıplakayaklakılınandankatkatfazladır.Üzerindenecâsetgörülmedikçe,sokakdagezilenayakkabıdaböyledir.Vesveseveşübheyeehemmiyyetverilmez.İçkisatandanalınanelbise, halı ve sâire temiz kabûl edilir. Başkası yanında gusl abdestinden sonra,
peştemalıçıkarmadanvesıkmadanüzerineüçkerresudöküncetemizolur.Her
şeyde asl olan, tahâretdir. Necâset bulaşdığı kesin bilinmedikce, zan etmekle
necsdenilmez.Ehl-ikitâbındâr-ül-harbdekesmişolduklarıhayvan,aksisâbitolmadıkca, temiz kabûl edilir. Mecûsînin, kitâbsız kâfirlerin etli yemeklerini yimek,hayvanıonlarınkesdiğikat’îbilinmediğiiçin,tenzîhenmekrûhdur.Şimdikasabdanalınanetlerdeböyledir.)]
Necâset,hertemizsuile,abdestveguslalınmışsuile,sirkevegülsuyugibiakıcımâyı’larlavetükürükiletemizlenir.Sütveyağlatemizlenmez.
Abdestde,gusldekullanılansuya(Müsta’mel su) denir.Busu,İmâm-ıa’zama
görekabanecâsetdir.EbûYûsüfegöre,hafîfnecâsetdir.İmâm-ıMuhammedegöre temizdir “rahmetullahi teâlâ aleyhim”. Fetvâ da böyledir. Bununla necâset
temizlenir.Fekat,abdestalınmazvegusledilmez.Şâfi’îdedeböyledir.İçmekve
hamuryapmakmekrûhdur.Peştemala,elbiseye,kurnayasıçrarsavenecâsettemizlemekdekullanılanhersu,iğneucukadarsıçrarsa,kabıveelbiseyipisletmez.Necâsettemizlemekdekullanılmışsular,biryerdebirikirse,busuyabulaşanşeyler,
pisolur.Abdestsizveyâcünübolankimseveyâhâidkadınveyâmüşrik,kâfir,necâsetbulaşmamışolanavucunubiryeresokupsualsaveyâkolunusokup,içindekitasıalsa,oyerdekisudörtmezhebdedepisolmaz.Necâsetüzerindenakansuyunyarıdanfazlasınecâsetetemâsederse,busupisolur.Azıdeğersevenecâsetinüçsıfatısudabulunmazsa,pisolmaz.Necâsetyanınca,külütemizolur.Tezek
yakarakısıtılanfırında,ekmekpişirilir.Merkeb,domuzveleş,tuziçinedüşüp,tuz
olsalar,temizolurlar.Kuyuyadüşengübre,zemânlaçamurhâlinegelse,temizolur.
Müsta’melsu,mâlikîdehemtemizdir.Hemdetemizleyicidir.Ya’nîmüsta’melsu
ileabdestalınırvegusledilir.[Menâhic-ül-ibâd]
Şıra, ya’nî üzüm suyu temizdir. Şerâb hâline dönünce pis olur. Şerâb, sirke
oluncatemizolur.Elbiseninveyâvücûdunbiryerinenecâsetgelse,buyeribulamasa,zanetdiğiyeriyıkasatemizolur.Nemâzdansonrameydânaçıksa,nemâzı
iâdeetmez.Döğenhayvanıbuğdayınbiryerinebevletse,herhangibirparçasıyıkansaveyâhediyyeverilse,yinilseveyâsatılsa,gerikalanlartemizolur.
Kurudukdansonradagörülenpislikler,kan,yukarıdabildirildiğiüzere,bulunduğuyerdençıkarılıp,kendisiveeserigiderilince,oyertemizolur.Yıkamakdabellibiradedyokdur.Birkerreyıkamakladaçıkarsakâfîdir.Necâsetgiderilipde,ese–155 –

ri,ya’nîrenkvekokukalırsa,zararıolmaz.Sıcakveyâsabunlusulâzımgelmez.
Necsboyaileboyanankumaşvebeden,üçkerreyıkanıncatemizolur.Surenksizakıncayakadaryıkamakdahâiyidir.Derialtınanecâset,meselâispirtoluilâcşırıngaedilse,iğneyeriniüçkerreyıkayıncatemizolur.Necâsetiçıkarmakiçinderiyikaldırmaklâzımolmaz.Deriye,yarayasürülennecsilâcınetekarışankısmıvenecs
sürmeçekilengözyıkanmaz.Dışarıdakalankısmveyaraüstündekikurumuşkan,
zararvermiyecekşekldeyıkanıpgiderilir.Zararolursayıkanmaz.Fekatüzerindedirhemmikdârınecâsetbulunankimseimâmolamaz.Görülmiyennecâsetler,meselâ
ispirtoveidrârbulaşaneşyâ,leğende,çamaşırmakinesinde,ayrısularile,temizlendiğizanedilinceyekadaryıkanır.Birkerreyıkamaklatemizlenirse,kâfîolur.Yıkarken,makinedekisuvediğereşyâ,necsolmazlar.Vesvese,şübheedenlerinüçkerreyıkamasıvehepsindesıkmasılâzımdır.Herkesin,kendikuvvetikadarsıkmasıkâfîdir.Çürük,inceveyâbüyükolduğuiçinsıkılmıyaneşyâ,meselâhalı,beden,deri
gibinecâsetiemenşeyler,herüçyıkayışda,kurutulur.Ya’nî,sudamlamasıkesilinceyekadarbeklenir.Desti,çanakvebakırgibinecâsetiemmiyenşeylerivedenizde,derede[muslukda]yıkananherşeyisıkmakvekurutmaklâzımdeğildir.
(Halebî)dediyorki,(Mutlaksuilevemukayyedsuilevehertemizmâyi’[sıvı]ilenecâsettemizlenir.Çocuk,memedekikusmuğunuyalarsaveelinekan,şerâbbulaşankimse,bunuyalayıptükürse,elide,ağzıdatemizolur.Elbise,yalamaklatemizolmaz.Yıkamaklâzımdır.Herhayvanınsafrası,bevligibidir.Hınzırdanbaşkaherhayvanveinsanölünce,kılı,kemiği,sinirivedişipisolmaz.Elini
kediyeyalatmakmekrûhdur.Yaşdongiyen,yellense,donnecsolmaz.Leşderisi,necsolmıyanmaddeiledabağlanıncatemizolur.Necsmaddeile,meselâleşyağıiledabağlanmışise,üçkerreyıkayıpsıkdıkdansonratemizolur.Etiyinmiyen
hayvan,ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunkesilinceyalnızderisitemizolur.Domuzderisi,yılanderisiveinsanderisihiçtemizolmaz.Çıplakkimse,dabağlanmamışleş
derisiileörtünemez.Böylederisatılamaz.Çünki,kendisipisdir.Pislenmişkumaş
böyledeğildir.Katıyağiçinefâredüşerse,fâreyetemâsedenyağatılır.Gerikalanyağtemizolur.Sıvıyağafâredüşse,hepsipisolur.Necsyağilevedomuzyağıileyağlanankösele,yıkanıncatemizolur.
Denizhayvanlarından,yimesicâizolmıyanlarda,temizdir.Buğdayiçinedevepisliğidüşüpunyapılmışiseveyâsıvıyağveyâsütiçinedüşmüş,sonraçıkarılmışise,
üçsıfatındanbirigörülmedikçeyiyipiçmekcâizolur.Piskumaşıntemiztarafında
nemâzkılınır.Ayakkabısı,çorabı,mestitemizolankimsenecsyerdenemâzkılarsa,kabûlolmaz.Bunlarıçıkarıp,bunlarınüstünebasarsakabûlolur.Bunlarınaltı
pisoluncadaböyledir).Tavukkesilip,tüyleridökülmekiçin,karnıyarılmadan,kaynarsuyakonursanecsolur.[Ebüssü’ûdefendifetvâsı,dördüncüsahîfesindebuyuruyorki,(Birtavukboğazlanıpiçivegursağıçıkarılmadan,kaynarsudahaşlasalar,
yolsalar,yimesihalâlolmaz,harâmdır.Kesipiçivegursağıçıkarılıp,içiyıkandıkdan
sonrahaşlanırsa,tüylerinenecâsetbulaşmamışise,yimesihalâlolur).(Redd-ül-muhtâr)dadiyorki,(Kaynamıyansıcaksudabırakılan,içiboşaltılmamıştavuğunyalnız
derisinecsolur,yolunup,içiboşaldıkdansonra,üçkerre,soğuksuileyıkanınca,heryeritemizolur.İşkembede,böyleüçkerreyıkamaklatemizolur).]
Herhangieti,şerâbveyâispirtoilekaynatınca,etnecsolur.Hiçbirsûretletemizlenemez.Üçkerretemizsuilekaynatıp,herbirindesoğutulunca,temizolurda
denildi.Necâsetkarışmışsütü,balı,pekmezitemizlemekiçin,birazsuilekarışdırıp,suuçuncayakadarkaynatılır.Sıvıyağıtemizlemekiçin,suileçalkalayıp,üsteayrılanyağalınır.Katıyağsuilekaynatılır.Sonraalınır.
Şâfi’îmezhebinde,karadayaşıyanhayvanlarınleşlerinecsolduğugibi,bunlarınbütünparçaları,tüyleri,kılları,kemikleri,derilerivebunlardançıkan,yumurtadanbaşkaherşeynecsdir.İnsandanvekarahayvanlarındançıkanakıcıkanlar
veserhoşedenheriçkinecsdir.Şâfi’îdehınzırınvekelbinbütünbedenidenecâ–156 –

set-igalîzadır.[Tüyleriyaşiken]Temâsetdikleriheryernecsolur.Buralarıtemizlemekiçin,yedikerreyıkanır.Bunlardanbirinetoprakkatıp,bubulanıksuileyıkanırveyânecsşeysuyakonupüzerinetoprakserpilirveyıkanır.Yâhudüzerine
öncetoprak,sonrasukonur.Topraklısuileyıkamadanöncenecâsetiizâleetmek
lâzımdır.Necâsetinyeriyaşise,öncetoprakkoymamalı,diğerikiusûldenbiriile
yıkamalıdır.Necâsetinizâlesibirkaçyıkamaklaolursa,bunlarınhepsibiryıkamak
sayılıp,sonraaltıkerredahâyıkamakvebunlardanbiritopraklıolmaklâzımdır.
Kokusunu,rengini,tadınıçıkarmakiçinolanyıkamalarınherbiriayrıyıkamaksayılır.Buikihayvandanbaşkanecâsetlerin,birkerredeolsa,yalnızmutlaksuile
yıkamaklatemizlenmelerikâfîolur.Şâfi’îdesütoğlanınınbevlihafîfnecâsetdir.
Sıkarakveyâkurutarakizâleetdikdensonra,üzerinesuserpince,akmasadahî,temizolur.Oğlansütdenmâadabirşey,birkerrebileyirseveyâikiyaşınıgeçerseve
sütemenkızınherzemân,bevlleriniyalnızsuileyıkayaraktemizlemeklâzımolur.
[VanulemâsındanMuhammedMazherefendi,(Misbâh-un-necât)dadiyorki,(Görünennecâsetüçeserikalmayıncayakadarvebundansonradabirkerre[mutlaksu
ile]yıkanır.Bueserlerbirazkalırsa,zararıolmaz.Görünmiyennecâsetüzerinden
suyubirkerreakıtmakkâfîdir.Kelbilehınzırınyaladığıkapvekıllarıyaşikenelbiseyeveyâbaşkaşeyedeğerlerse,oşeyialtıkerretemizsuilevebirkerretopraklı
suileyıkamaklâzımdır.Şâfi’îdenemâzvaktindenevvelteyemmümcâizdeğildir.Teyemmüm,hastalıkdaveseferdeyapılır.Mestüzerindehiçdelikolmamakveabdest
temâmoldukdansonra,ikisiniaynızemândagiymeklâzımdır.Bütünkarahayvanlarınınölüsünecsdir.Kelbvehınzırdanbaşkasınınderileridabağlanınca,pâkolur
isede,etiyinmiyenlerinpâkolmaz,postlarıüzerindenemâzkılınmaz.)]
İSTİNCÂ —Öndenvearkadannecâsetçıkınca,buyerleritemizlemeğeistincâ
denir. Gaz, taş çıkınca temizlemek, ya’nî tahâretlenmek lâzım değildir. İstincâ,
ya’nî tahâretlenmek sünnet-i mü’ekkededir. Ya’nî halâda abdest bozuldukdan
sonraerkekvekadının,taşileveyâsuile,önünüvearkasınıtemizliyerek,idrârve
pislikbırakılmamasısünnetdir.Kaçkerreyıkamaklâzımolduğusünnetdeğildir.Taş
iletemizlendikdensonra,ayrıcasuileyıkamaksünnetdir.Fekat,başkasınınyanındaavretyeriniaçmadansuileistincâyapamıyacaksa,pislikfazlaolsabile,suileistincâdanvazgeçer.Avretyeriniaçmaz.Nemâzıöylekılar.Açarsafâsıkolur.Harâm
işlemişolur.Tenhâbiryerbuluncasuileistincâyaparvenemâzıiâdeeder.Abdest
bozmakiçinveguslabdestialmakiçin,zarûretoluncaerkek,erkeklerarasındave
kadın,kadınlararasındaavretyeriniaçabilirsözüza’îfdir.Guslyerineteyemmüm
etmeklâzımolur.Çünki,İbniÂbidîn,yüzdördüncüsahîfedebuyuruyorki,(Biremriyapmak,birharâmişlemesinesebebolursa,harâmıişlememekiçin,oemr[te’hîr
edilirveyâ]terkedilir,yapılmaz).[Harâmişlememekiçinfarzterkedilince,harâm
işlememekiçinsünnetelbetteterkedilir.(İbni Âbidîn sahîfe:105).Mekrûhişlememekiçinbile,sünnetiterketmeklâzımgeldiği,(Uyûn-ül-besâir)deyazılıdır.]
Kemik, ta’âm, gübre, tuğla, saksı ve cam parçaları, kömür, hayvan yemi ve
başkasınınmalıilevemuhterem,ya’nîparaederşeyler,meselâipekile,câmi’den
atılanşeylerle,zemzemsuyuile,yaprakile,kâğıdileistincâtahrîmenmekrûhdur.
Boşkâğıdadasaygılâzımdır.Muhteremolmıyanismler,dîneyaramıyanyazılar
bulunankâğıdvegazeteileistincâcâizdir.Fekat,islâmharfleriileyazılmışhiçbir
kâğıdlaistincâedilmez.Menîvebevli,beziletemizleyipsonra,beziyıkamakcâizdir.Zevcivezevcesiolmıyanağırhastanınistincâyapmasılâzımdeğildir.Fekat,
kendineabdestaldırmasılâzımdır.Önüvearkayıkıbleyedönerekveayakdave
özrsüzçıplakabdestbozmakmekrûhdur.İdrârtoplananyerdeguslcâizdeğildir.
Gusledilenyerebevlyapmakcâizdeğildir.Fekat,bevlakar,gider,toplanmazsa,
bunlarcâizolur.İstincâdakullanılansu,necsolur.Elbiseyesıçratmamalıdır.Bunun için, istincâ yaparken, avret yerini açmak, tenhâ yerde yapmak lâzımdır.
Muslukbaşında,elinidonununiçinesokup,idrâryerini,avucdakisuyasürerekyı–157 –

kamakla, istincâ yapılmaz. İdrâr damlası bulaşınca, avucdaki su, necs olur ve
damladığıçamaşırpisolur.Busuyundamladığıyerlerintoplamıavuciçindenfazlaolursa,nemâzsahîholmaz.İmâmise,arkasındanemâzkılınmaz.İkieliçolakolanın,istincâyapdıracakmahremiyoksa,istincâyapmasısâkıtolur[Kâdîhân].
Erkeklerinyürüyerek,öksürerekveyâsoltarafayatarak(İstibrâ) etmesi,ya’nî
idrâr yolunda damlalar bırakmaması vâcibdir. Kadınlar istibrâ yapmaz. İdrâr
damlasıkalmadığınakanâ’atgelmedenabdestalmamalıdır.Birdamlasızarsa,hem
abdestbozulur,hemdeelbisekirlenir.Çamaşıraavuçiçindenazsızarsa,abdest
alıpkıldığınemâzmekrûholur.Çoksızarsa,nemâzsahîholmaz.İstibrâdagüçlük
çekenler, arpa kadar nebâtî pamuk idrâr deliğine koymalıdır. Sızan idrârı pamukemer.Hemabdestbozulmaz,hemdedonkirlenmez.Yalnızpamukuzunolup
ucunundışardakalmamasılâzımdır.Ucudışardakalırvebevlileıslanırsa,abdest
bozulur.Şâfi’îler,Ramezân-ışerîfde,pamukkoymamalıdır.Çünki,Şâfi’îmezhebindeorucubozar.[Abdestdevenemâzdaşâfi’îyitaklîdedenhanefîpamukkoyunca,orucubozulmaz.İhtiyârlardavehastalarda,zekerküçülüp,üzerinesarılıbez
çıkıyor.Böylekimseler,küçüknaylontorbaya,mendilkadarbezyerleşdirip,zekervehusyeleritorbayakoyar.Torbanınağzınıbağlar.Bezedirhemdenfazlaidrârsızarise,abdestalırken,bezdeğişdirilir.İdrârkaçıran,fekatözrsâhibiolmıyankimse,temizolarakbağladığıbezdeyaşlıkgörür,nevaktdamladığınıbilmezse,yüzotuzsekizincisahîfedeyazılı,hayzkanındaolduğugibi,gördüğüandadamladısayılır.Şübheedenkimse,nemâzadururkenbezebakar.Yaşlıkgörürise,yenidenabdestalır.Nemâzdaikenşübhelenirse,selâmverincehemenbakıp,damlamışgörürise,nemâzınıiâdeeder.Selâmdanbirkaçdakîkasonrabakıpgörürse,
nemâzınıabdestlikılmışsayılır.]İstibrâdansonraistincâyapılır.Suileistincâdan
sonrabezilekurulanır.Herkadın,herzemân,önüne(Kürsüf) denilenbezveyâ
pamukkoymalıdır.Ellidördüncümaddeyebakınız!
[İdrâr, kan kaçıranların ve necâset temizlemekde zahmet çekenlerin Mâlikî
mezhebinitaklîdetmeleri,(Ma’füvât) şerhindeyazılıdır.(El-fıkh-u alel-mezâhibil erbe’a)dadiyorki,(Mâlikîmezhebinde,sağlaminsandançıkanbevl,menî,mezî,vedî,istihâzakanı,gâitveyelabdestibozar.Mak’atdanvebedendentaş,solucan,cerâhat,sarısu,kançıkıncabozulmaz.Abdestibozanlar,hastalıkileçıkarsa
veçıkmasımen’olunamazsa,ikikavlvardır.Birincikavldebevl,birnemâzvaktininyarısındançokdevâmederveçıkmazemânıbelliolmazsa,abdestibozmaz.İkincikavlegöre,buüçşartolmasada,hastanınabdestinibozmaz.Çıkmadığızemân
abdestalmasımüstehabolur.Hastaların,ihtiyârların,abdestalmakdaharacvemeşakkatolduğuzemân,bukavlitaklîdetmelerisahîholur.Bevlinkesildiğizemânı
belliise,buzemândaabdestalmasıiyiolur.İstibrâzemânıuzunsürenveyâsonralarıdamlayanvebirnemâzvaktidevâmlıakmadığıiçinözrlüolamıyanhanefîve
şâfi’îler,mâlikîmezhebinitaklîdeder.İbniÂbidîn,Talâk-ıric’îdebuyuruyorki,
(Âlimlerimiz,zarûretolunca,mâlikîyegörefetvâverdi.Birmes’elehanefîdebildirilmemişise,mâlikîtaklîdolunur.)Kulaklarüstündekicild,başdemekdir.Mesh
edilmesifarzdır.Bucildin,yüzsayılarakgasledilmesi,hanefîkitâblarındayazılıdeğildir.Lezzetkasdederek,nikâhlamakcâizolankadınıncildine,saçınadokunmak
bozar.Gusldeağzıveburnuyıkamakfarzdeğil,sünnetdir.Hernemâzvaktiiçinayrıteyemmümyapılır.Kelb[köpek]vehınzır[domuz]necsdeğildir.Fekat,yinilmeleriharâmdır.Balığındahîkanınecsdir.Necâsetdentahâretbirkavlegörefarz,diğerkavlegöresünnetdir.Bâsûr,idrâr,gâitadamlalarıbedene,çamaşırabulaşırsa
afv olur. İnsanın ve hayvanın kanının, yara, çiban suyunun avuç içi kadarı afv
olur. Nemâzda her rek’atde Fâtiha okumak ve rükü’da, secdelerde tumânînet
[sâkindurmak]farzdır.İmâmıngizliokuduğurek’atlerdecemâ’atinFâtihaokumalarımüstehab,âşikâreokuduğuzemâncemâ’atindeokumasımekrûhdur.Kıyâmda,sağelsolelinüstündeolarak,göğüsilegöbekarasınakoymakveyâikieli
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ikiyanasalıvermekmüstehabdır.Farzlarda(E’ûzü...)okumakmekrûhdur.Fâtihayırükü’datemâmlamaknemâzıbozar.)
(Ez-Zehîre lil Kurâfî) Mâlikîfıkhkitâbınınikincibaskısı,1402[m.1982]deMısrdayapılmışdır.Buyuruyorki,(İmâm-ıMâlik,avâmınmüctehidleritaklîdetmelerivâcibdirbuyurdu.Mezhebler,Cennetegötürenyollardır.BunlardanbirindeilerliyenCennetegider.)
İmâm-ıMâlikdenİbnül-Kâsım“radıyallahüanhümâ”yoluilegelenrivâyetlerihâvî(El-müdevvene) kitâbınınsonbaskısıBeyrutdayapılmışdır.Buradabuyuruyorki,(Kadınınelayası,fercinedokununcaabdestibozulmaz.Soğukdan,hastalıkdandevâmlımezîsızarsaabdestbozulmaz.Şehvetle,düşündükçesızarsabozulur.İstihâzakanı,idrarsızarsa,birkavlegörebozulmazisede,hernemâziçin
abdestalmasımüstehabolur.Abdestdesakalhilâllanmaz.Ehl-ibid’atarkasında
nemâzkılınmaz).Kaş,kirpikveseyreksakalınaltınııslatmak,sıksakalınüstünü
yıkamak farzdır. Ayak parmakları arasını hilâllamak müstehabdır. Abdestden
sonra,bezilekurulanmakcâizdir.Abdestinfarzlarıyedidir.Guslünfarzlarıbeşdir. Hayâtın, malın gitmesi, hasta olmak, hastalığın artması, şifânın gecikmesi
korkusuvarsateyemmümcâizolur.Müslimântabîbbulamazsa,kâfirtabîbevetecribelerei’timâdolunur.]Elileyıkananbirşeytemizolunca,eldetemizolur.
(Dürr-ül-muhtâr) beşincicildde,altınvegümüşkullanmağıanlatırkendiyorki,
insanlarınbirbirleriarasındaolanişlere(Mu’âmelât) denir.Mu’âmelâtdabirfâsıkınveyâkâfirinsözüdekabûledilir.Akllıolançocukvekadındaerkekgibidir.
Bunlardanbiri,buetikitâblıkâfirdenaldımderse,yimesihalâlolur.[Çünki,eskideneti,hayvanıkesensatardı.]Birkişininhabervermesiilemülkyokolmaz.Bir
müslimân,etsatınalsa,sâlihbirmüslimân(bueti,kitâbsızkâfirkesdi)dese,buet,
satınalınankimseyegeriverilemezvesatınalanın,parasınıödemesilâzımolur.
Çünki,etinleşolduğunubilmedensatınalınca,mülküolmuşdur.Birmülkügiderecekhaberiikierkeğinveyâbirerkekleikikadınınbildirmelerilâzımdır.Mu’âmelâtüçeayrılır:Birincisi,ikisinindeyapmağamecbûrolmadığımu’âmeledir.Vekîl,mudâribveiznliolmakböyledir.İkincisi,ikisinindeyapmasılâzımolanişlerdir.Da’vâkonusuolanhaklarböyledir.Üçüncüsü,birisininyapmasılâzımolur.
Diğerininlâzımolmaz.Vekîliazletmek,iznigerialmakböyledir.Burada,vekîl
veme’zûnartıkişyapamazlar.Azledenveiznigerialanise,kendihakkınıkullanmakdaserbestdir.İkincisinde,haberverendeşâhidlikşartlarınınbulunmasılâzımdır.Üçüncüsünde,haberverenlerinsayılarınaveadâletsâhibiolmalarınabakılır.
Allahilekularasındaolanişlere(Diyânât) denir.Diyânâtdaâdilvebâligbir
müslimânınsözüneinanılır.Birkadında,birerkekgibidir.Suyunpisolduğunusöylerse,busuileabdestalınmaz.Teyemmümedilir.Fâsık[kötükimse]veyâhâlibelliolmıyanbirmüslimânsöylerse,kendiaraşdırır.Gâlibzannınagörehareketeder.Kâfirveyâçocuk,suyapisderseveinanırsa,dökmeli,sonrateyemmümetmelidir.Hediyyedeveiznvermekde,birçocuksözüdekabûledilir.İçeribuyurundeyincegirilir.Çocuğunsatınalmakiçiniznliolupolmadığısatanınçokzanileanlamasınabağlıdır.
Diyânâtdada,mülkügiderecekhaberi,ikimüslimânerkeğinveyâbirerkekle
ikikadınınbildirmelerilâzımdır.Meselâ,zevcilezevceninsütkardeşiolduklarınıâdilbirmüslimânsöylerse,kabûledilmez.Nikâhlarıbozulmaz.
İbniÂbidîn,istincâfaslısonundadiyorki,âdilbirkimse,biretinleşolduğunusöylese,meselâmürtedkesdidese,birbaşkaâdilde,leşdeğildese,meselâmüslimânkesdidese,leşkabûledilir.Suveherçeşidşerbetiçinveta’âmpisdese,ötekidepisdeğildese,temizkabûledilir.Haberverenlerçokise,sayısıfazlaolanlarındediklerikabûledilir.Temizvepiskumaşlarkarışmışvetemizleriazisevekaplarkarışıncatemizleriçokise,temizleriniaraşdırıp,temizzanetdiklerinikullanır.Kaplarıntemizlerieşitveyâazise,hepsipiskabûledilir.İkincikısm,41.cimaddeyebakınız!
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57 — SULAR VE ÇEŞİDLERİ
ki:

(Dürr-ül-muhtâr)davebununaçıklamasıolan(Redd-ül-muhtâr)dabuyuruyor

Küçükabdest[ya’nînemâzabdesti]veboyabdesti[ya’nîguslabdesti]almakiçin,
(Mutlak su) kullanılır.Ya’nîmutlaksuhemtemizdir,hemdetemizleyicidir.Mutlaksudemek,ismiyanında,başkakelimesöylenmiyen,yalnızsudenilensulardır.
Yağmur,dere,nehr,kaynak,kuyu,denizvekarsuları,mutlaksudur.Müsta’mel
suvepissuveçiçeksuyu,üzümsuyugibi,cinsi,sıfatıdasöylenensularmutlaksu
değildir.Bunlarileabdestveguslalınmaz.Bunlara(Mukayyed su) denir.Zemzemsuyuileabdestveguslalınır.Mekrûhdahîdeğildir.Güneşdedurmuşsuile
decâizdir.Fekattenzîhenmekrûhdur.
Ağaçdan,otdan,meyvadan,asmadançıkan,damlayansutemizdir.Fekatbunlarilevebunlarısıkarakçıkarılansularileabdestveguslcâizdeğildir.
Mutlaksuya,temizbirşeykarışınca,karışanşey,sudanfazlaise,sumukayyed
olur.Karışanşeyinfazlaolmasıdörtdürlüolur:Birincisi,katışeyinmeselâsüngerin,otunsuyutemâmemmesiileolur.İkincisi,sabungibitemizleyicimaddelerdenolmıyanbirşeyin,suileısıtılmasıileolur.Etsuyu,baklasuyuböyledir.Buhâlde,suyunüçsıfatıdeğişmesedevesuakıcılığınıgaybetmesede,mukayyedsuolur.
Sabun,sedrgibitemizleyicimaddeileısıtılansu,akıcılığınıgaybederse,mukayyedolur.Üçüncüsü,birkatıcisminsuyasoğukdakarışmasıdır.Karışanmadde,suyunisminideğişdirirse,koyuolmasada,mukayyedsuolur.Safranlısu,demirsülfatlı[zaclı]suboyacılıkda,mazılısudabakcılıkdakullanılacakkadarmaddeerimişise,böyledir.Hurmanebîzideböyledir.Hurma,kuruüzümsoğuksudabırakılır.Şekerisuyageçince,kaynayıncayakadarısıtılır.Soğuyuncasüzülür.Busıvıyanebîzdenir.Isıtmadansüzülürse,nakî’olur.Suyunismideğişmediğizemân,
sukoyuolursa,akıcılığıkalmazsa,mukayyedolur.Akıcılığıkalırsa,üçözelliğideğişsebile,temizkalır.İçinesafrandüşerekboyanmışsu,fasulye,nohud,yaprak,
meyveveotlarınsoğuksudakalarak,rengiveyâkokusu,tadıdeğişensu,böyledir.Doymuştuzeriyikleriileabdestveguslcâizdeğildir.
Dördüncüsü, suya mâyı’ hâlinde bir maddenin karışmasıdır. Küçük havuza
mâyı’[sıvı]hâlindebirtemizcismkarışınca,busıvınınüçsıfatıdasuyabenzemiyorsa,karışımınikisıfatıbozulursa,mukayyedolur.Birideğişirse,mukayyedolmaz. Sirkeli su böyledir. Bir veyâ iki sıfatı suya benziyorsa, karışımda, suyun
benzemiyenbirsıfatıdeğişince,mukayyedolur.Sütlüsuböyledir.Çünki,kokusuzolmalarıbenziyor.Kavunsuyukarışansudaböyledir.Çünki,renksizvekokusuzolmalarıbenziyor.Üçsıfatıdasuyabenziyorsa,karışansıvımikdârısudan
çokveyâmüsâvîise,mukayyedolup,abdestveguslcâizolmaz.Müsta’mel[abdestde,gusldekullanılmış]suyunkarışmasıböyledir.Müsta’melsu,temizkabûledildiğine göre, böyledir. Müsta’mel suyun küçük havuza, kurnaya akması ve abdestsizinelini,ayağınısokmasıveyâkendigirmesihepaynıdır.İçinesuakmıyan
küçükhavuzdanabdestalanlarınderisinedeğensumikdârı,yarısıolduğuvehavuza,azdaolsa,necâsetdüşdüğübilinmedikçe,buradanabdestalmakcâizolur.
Hergün suyu değişdirilen küçük havuzda birçok kimseler abdest alsa ve müsta’melsularıhavuzatekrârdüşse,câizolur.Fekat,buhavuza,pekazdanecâset
düşerse,abdestalmak,câizolmaz.Ba’zıâlimleregöre,küçükhavuza,biruzvsokulupyıkanınca,bütünhavuz,müsta’melsuolur.Bununiçin,subololanyerlerde,uzvlarıhavuzdayıkamamalı,havuzdanavuclasualıp,dışardayıkamalıdır.Suyuolmıyanyerlerdecâizdiyenâlimleregöre,havuzdaabdestveguslalınabilir.
Gasbedilensuileabdestsahîhisede,harâmdır.
İçinde,akıcıkanıolmıyanhayvânölmüşmutlaksuile,abdestveguslcâizdir.
Akreb,tahtakurusu,sivrisinekölüsübulunansuilecâizolur.Kanemmişsülük
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ölüncecâizolmaz.İpekböceğiveyumurtasıvenecâsetdeyaşıyankurdlar,bağırsaksolucanlarıvemeyvekurdlarıtemizdir.Bunlardakinecâsetbulaşıklarıpisdir.
Sudayaşıyanbalık,yengeç,sukurbağası,sudaölünce,busuileabdestvegusl
câizdir.Toprakkurbağasıveyılanından,akıcıkanıolmıyanlarıda,sudaölünce
câizolur.Bütünbunlar,sudançıkarılıp,ölünce,ölülerisuyadüşerse,yinecâiz
olur.Kurbağa,sudaparçalanırsa,yinecâizolur.Fekatiçilmez.Çünki,etiharâmdır.Ördek,kazgibikaradadoğup,sudayaşıyanhayvânölünce,küçükhavuz,necs
olur.
Hanefîde, küçük havuza, şâfi’îde ise, kulleteynden az olan suya, az necâset
düşerse,üçsıfatıdeğişmesede,necsolur.İnsaniçmezvetemizlikdekullanılmaz.
Üçsıfatıdeğişirsebevlgibioluphiçbirşeydekullanılmaz.Kulleteyn,beşyüzrıtldır.Rıtl130dirhem,dirhem3,36gramdır.Kulleteyn,220kilogramolmakdadır.
Uzunzemândurmaklaüçsıfatıdeğişensu,pisolmaz.Kokansuyunsebebibilinmezse,temizkabûledilir.Başkasınasorup,araşdırmaklâzımdeğildir.Mu’tezileyeinâdolmakiçin,ba’zannehryanında,havuzdanabdestalmalıdır.
Görünenveyâgörünmiyennecâset,hanefîdeakarsuyavebüyükhavuza,şâfi’îde
kulleteynmikdârıolansuya,mâlikîdeiseherhangimikdârdakisuyadüşerse,pisliğinüçeserindenbiri,ya’nîrengi,kokusuveyâtadıbelliolmıyanhertarafından
abdestveguslcâizolur.Meselâleşvarsaveyâinsanveyâhayvânbevlyaparsaveyâyırtıcıhayvâniçerse,aşağıtarafındabireserigörülmezsecâizolur.Ba’zıâlimleregöre,câizolmasıiçin,necâsetedeğensuyun,değmiyensudanazolmasılâzımdır.Suyundevâmlıakmasışartdeğildir.Necsyeresudökülerek,birmetrekadar
akar,üçsıfatıgiderse,temizolur.Birindetemiz,ötekindepissubulunanikikap,
birmetrekadaryüksekdendökülünce,havadakarışırlarsa,yeredüşensu,temiz
olur.
Samançöpünüsürükliyensuya,akıcısudenir.Enionzrâ’[4,8metre],boyuda
onzrâ’olankareşeklindekihavuza(büyükhavuz)denirki,sathı[alanı]yüzzrâ’
kare,ya’nîyirmiüçmetrekaredir.Muhîti[çevresi]onyedimetreolandâireninsathıda23metrekaredir.Derinliğinazolmasızararvermez.Birkimse,birçukurdan
biryolaçarak,çukurdakisu,buyoldaakarken,bundanabdestalsa,müsta’melsuyubiryerdetoplansa,buradandayolaçıpakıtılsa,akansuilebaşkasıabdestalsavesuyinebiryerdetoplansa,yineyolaçılsa,böylecehepsininabdestikabûlolur.
Necâseteserigörülünceyekadar,akansutemizolur.Bumisâlde,müsta’melsu,
necskabûledilmişdir.İçinedevâmlısuakanvedevâmlıtaşan[veyâiçindendevâmlı
sualıp,ikialışarası,suhareketsizkalacakkadaruzamıyan]küçükhavuzvehamâm
kurnası,akarsudemekdir.Bunlarınhertarafındanabdestalınır.Müsta’melsuyunüstdentaşmasılâzımdır.Dipdekidelikdenakarsa,akarsugibiolmaz.Havuzun çok küçük olup, müsta’mel suyun hepsinin akıp gidebilmesi şart değildir.
Havuzunyüzü,buztutmuşise,buzudelincesubuzadeğmiyorise,havuzdakisuyunyüzüdür.Eğerdeğiyorise,delikdekisuyunyüzüdemekdir.Necssuya,temiz
sugelip,karşıtarafdantaşarsa,eserikalmıyantaraflarıtemizolur.İçindekikadar
sutaşınca,hepsitemizolur.Taşansu,necâseteserigörülmedikçetemizdir.Leğen,
kovagibikaplardaböyledir.Meselânecskova,doldurulurvetaşarsanecâsetinüç
eserindenbirigörülmeyincesuda,kovadatemizolur.
(Mâ-i müsta’mel),ya’nîabdestdeveyâgusldekullanılanyâhudkurbetolarak
kullanılansu,meselâ,yimekdenöncevesonra,sünnetolduğuiçinelyıkamakda
kullanılansu,yıkananuzvdanayrılıncanecsolur.Ba’zıâlimleregöre,başkauzva,elbiseye,yeredüşdükdensonranecsolur.İlkdüşdüğüyerikirletmez.
EbûNasrAkta“rahmetullahialeyh”,(Kudûrî) şerhindediyorki,(Birsuya,temizşeylerkarışsa,suismideğişmedikçe,rengidönsebile,onunlaabdestalınır).
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Yoldarastlananbirsuyuntemizolduğuiyibilinirveyâtemizolduğuçokzanedilirse,bununlaabdestalınır.Hattâ,suazise,bunanecâsetkarışdığıiyibilinmedikçe,bununlaabdestalınırvegusledilir.Teyemmümedilmez.Çünki,hersuyunaslı
temizdir,zanilepisolmaz.Hâlbuki,zanile,aslıüzerekalır.Ya’nîtemizkabûledilir.İbâdetler,fazlazanedilmekle,temizvedoğruolur.Îmân,i’tikâdise,çokzan
iledoğruolamaz,iyibilinmekledoğruolur.Hamâmagirenkimse,kurnayıveyâhavuzudolugörse,içinenecâsetbulaşdığınıbilmedikçe,osuileabdestalırvegusl
edebilir.Suakıtıp,kurnayıtaşırmağalüzûmyokdur.
ARTIKLAR: Birkabdanveyâküçükhavuzdan,bircanlıiçerse,kalansuya(artık)denir.Sıvıveyemekartıklarınıntemizolupolmaması,artığıbırakanıntükürüğügibidir.Herinsanıntükürüğüveartığıtemizdir.Kâfirin,cünübünartığıda
temizdir.Cünüb,denizedalıpçıkınca,sonrasuiçersetemizolur.Ya’nî,suiçmesiağzınıyıkamakolur.Artığı,müsta’melsuoluyorki,müsta’melsuyanecsdiyenlervardırdenirse,müsta’melolan,kalansudeğil,içdiğisudur.Cünübün,yıkanmakiçin,tasyerinekurnayaavucunusokupsualmasıcâizolup,kurnadakisu,müsta’melolmadığıgibi,cünübünartığıda,müsta’melsayılmamışdır.Kadınınartığını,yabancıerkeğiniçmesiveerkeğinartığınıyabancıkadınıniçmesi,lezzetalacağıiçinmekrûhdur.Oğlanlarınberberlikyapmasıvehamâmdakeselemeside,lezzetesebebolursa,mekrûholur.Başkasınıntükürüğüdeböyledir.Etiyinenhayvânlarınağzınanecssürülmedikçe,artıklarıtemizdir.Atdaböyledir.Denizdeve
karadayaşayan,akıcıkanıolmıyanhayvânlardaböyledir.Bütünbunlarınartıklarıileabdestveguslalınırvenecâsettemizlenir.Atsütütemizdir,içilir.
Domuzun,köpeğinveyırtıcıhayvânlarınvehenüzfâreyiyenkedininartıkları,etlerivesütlerikabanecâsetdir.Bunlarıyimek,içmekharâmdır.Artıklarını
abdestde,gusldevetemizlikdekullanmakcâizdeğildir.İlâçolarakdakullanılmaz.
Mâlikîmezhebindedomuzveköpektemizdir.Fekatbunlarıyimek,Mâlikîmezhebindedeharâmdır.[27Hazîran1986târîhliTürkiyegazetesindediyorki,(Ottavaüniversitesimütehassısları,onaltımilletüzerindeyapdıklarıtedkîklerde,domuzetinin,karaciğerdekiöldürücüsirozhastalığınasebebolduğunutesbîtetdiler).]Fililemaymunda,yırtıcıhayvandır.Bunlar,avlarınıdişleriileparçalar.Henüzşerâb[vealkollüiçki]içmişolaninsanınartığıdaböyledir.Serhoş,içkiden
sonra,üçkerre,diliiledudaklarınıyalayıp,tükürüğünüyutarveyâatarsa,sonra
içdiğisuyunartığınecsolmaz.Ya’nîtükürüğündeiçkininkokusuvetadıkalmamasılâzımdır.Sokakdagezip,heppislikyiyereketikokantavuk,koyunvedeveninetiveartığımekrûhdur.Böyletavuküçgün,koyundörtgün,devevesığıron
gün sokağa bırakılmazsa, eti ve artığı mekrûh olmaz. Necâset yidikleri bilinmezse,artıklarımekrûholmaz.Temizsuvarkenmekrûholanartıklarlaveyırtıcıkuşlarınartığıilevefâreyidiğibilinmiyenkedininartığıilevefârenin,akıcıkanıolanyılanınartığıileabdestalmaktenzîhenmekrûhdur.Yırtıcıkuşlarıngagasıtemizise,artıklarımekrûholmaz.Fârenin,kedininetinecsisede,artıklarına,
müstesnâolarak,kabanecâsetdenilmedi.İkisininartığınıyimek,içmek,zenginleriçinmekrûholdu.Fakîrleriçinmekrûhdeğildir.Eşekvekatırartığıtemizdir.
Fekat,temizleyiciolupolmadığışübhelidir.Yabaneşeğiniyimekcâizdirveartığıtemizdir.Subulunmadığıyerde,mekrûholanartıkileabdestalmakmekrûholmaz.Böyleartıksuvarkenteyemmümedilmez.Temizsuyokiken,eşek,katırartığıileabdestalınırvesonrateyemmümedilir.Küçükçocuğunelinisuyasokması,kedininartığıgibidir.Ya’nî,elitemizolduğubilinmiyorsa,busuileabdestalmakveyâiçmek,tenzîhenmekrûholur.Artığımekrûholanbirhayvânınüzerindeiken,nemâzadurmakmekrûhdur.Birhayvânınteri,artığıgibidir.Meselâ,eşeğinteritemizdir.
Kişinoksânınıbilmekgibi,irfânolmaz!
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58 — SETR-İ AVRET ve KADINLARIN ÖRTÜNMESİ
Mükellefolan,ya’nîâkılvebâligolaninsanınnemâzkılarkenaçmasıveyâher
zemânbaşkasınagöstermesivebaşkasınınbakmasıharâmolanyerlerine(Avret
mahalli) denir.Erkeğinvekadınınavretmahalliniörtmesi,hicretinüçüncüsenesindegelen,(Ahzâb) vebeşincisenesindegelen(Nûr) sûrelerindeemrolundu.HanefîveŞâfi’îmezheblerindeerkeklerin,nemâziçinavretmahalli,göbekdendizaltınakadardır.Şâfi’îdegöbek,hanefîdedizavretdir.Buralarıaçıkolarakkılınan
nemâzsahîholmaz.Nemâzkılarken,vücûdündiğerkısmlarını,[kolları,başı]örtmek[veuzuncübbeveantâriyoksa,çorapgiymek]erkekleresünnetdir.Açıkkılmalarımekrûhdur.
Hürolankadınlarınellerindenveyüzlerindenbaşkaheryerleri,bilekleri,sarkansaçlarıveayaklarınınaltı,nemâziçinhanefîdeavretdir.Ellerinüstüavretdeğildirdiyenkıymetlikitâblarçokdur.Bunlaragöre,kadınlarınbileklerinekadar
ellerinin üstü açık kılmaları câiz olur. Fekat, kitâbların hepsine uymuş olmak
için,kadınlarınelleriörtecekkadaruzunkollunemâzlıkveyâgenişbaşörtüsüile
elleriörtülüolarakkılmaları,dahâiyiolur.Kadınlarınayaklarınemâzdaavretdeğildirdiyendevarsada,buâlimlerde,nemâzdaörtmesisünnet,açmasımekrûhdurdedi.[Sarkansaçında,ayakgibiolduğu(Kâdîhân)dayazılıdır.]Erkeğinveyâkadınınavretuzvlarındanherhangibirinindörtdebiri,birrüknaçıkkalırsa,nemâzbozulur.Azıaçılırsabozulmaz.Nemâzımekrûholur.Meselâ,ayağınındörtde biri açık olan kadının nemâzı sahîh olmaz. Kendisi açarsa hemen bozulur.
(Umdet-ül-islâm)dadiyorki,(Kadınıntopukkemiğiveyâbileğiveyâboynuveyâsaçıaçıkolarakkıldığınemâzısahîholmaz.İnceolupiçindekiuzvunşekliveyârengigörünenkumaş,yokdemekdir).Şâfi’îdekadınınikielindenveyüzünden
başkaheryeriherzemânavretdir.
İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”,(Redd-ül-muhtâr)dabuyuruyorki:
Avretyeriniörtmek,nemâzdada,nemâzdışındadafarzdır.İpekvegasbedilmiş,çalınmışkumaşlaörtülüolaraknemâzkılmaktahrîmenmekrûhdur.Hiçbirşeybulamıyanbirerkeğin,yalnızipekbulunca,ipekledeörtmesilâzımolur.Yalnızikenkılarkende,örtmekfarzdır.Temizelbisesibulunankimseninkaranlıkda,
yalnızikendeçıplakkılmasıcâizdeğildir.Kadınların,nemâzdışında,yalnıziken,
dizvegöbekarasınıörtmesifarzolup,sırtınıvekarnınıörtmesivâcib,başkayerleriniörtmesiedebdir.Evdeyalnıziken,başıaçıkdolaşabilir.Görünmesicâizolan
onsekizerkekyanında,incebaşörtüsüörtmelerievlâdır.İyiolur.Yalnızikenavretyeri,ancaközrileaçılabilir.Meselâhalâdaaçılır.Yalnızolarakguslabdestialırkenaçmakmekrûholurveyâcâizdirveyâküçükyerdecâizolurdadenildi.Nemâz
dışında,necâsetlielbiseiledeörtünmeklâzımolur.
(El-fıkh-u-alel-mezâhibil-erbe’a)dadiyorki,(Erkeklerinvekadınlarınnemâzdaörtmelerifarzolanveerkeklerinerkeklerevekadınlaravekadınlarınmahremlerinegöstermeleriharâmolanyerleri,dörtmezhebdeaynıdeğildir.Fekat,kadınlarınyüzlerindenveavuçiçlerindenvedışlarındanbaşkayerleriniyabancıerkeklerevemüslimânolmıyankadınlaragöstermelerivebunlarınbakmalarıüç
mezhebdedeharâmdır.Ancak,şâfi’îde,fitneyesebebolacağızemân,yüzüveelleride,yabancıerkeklerarasındaavretolur.)Kadınların,yabancıerkeklereyalnızyüzünüveavuçlarınıaçmasıcâizisede,erkeklerin,müslimânolsun,kâfirolsun,yabancıkadınlarınyüzlerineveavuçlarınaşehvetilebakmasıcâizdeğildir.Kadınlarınbakmasıcâizolanyerlerine,meselâyabancıkadınlarınyüzlerine,avuçlarınaveavretyerlerininresmlerinevekonuşançocuklarınavretyerlerine,lüzûmsuzolarakşehvetsizbakmakmekrûhdur.Konuşmağabaşlamamışolanküçükçocuklarınavretmahalli,yalnızsev’eteyndir.Erkekçocukların,onyaşınakadar,kızlarınise,gösterişlioluncıyakadargalîzavretlerine,bundansonra,bütünavretyer–163 –

lerinebakmakcâizdeğildir.Hayvânlarınavretmahalliyokdur.Oğlanlarınyüzüneşehvetilebakmakdaharâmolup,şehvetsizbakmak,güzelolsalardacâizdir.
(Fetâvâ-i Hayriyye)dediyorki,(Fitnetehlükesiolunca,âkılvebâligolangüzeloğlanı,babası,kendievine,terbiyesialtınaalır.Sefere,ilmöğrenmeğe,hacca
sakalsızgöndermez.Bunukadıngibikorur.Fekatyüzünepeçeörtmez.Sokakda
her kadının yanında iki şeytân vardır. Oğlanın yanında onsekiz şeytân vardır.
Bunlarabakanlarıaldatmağaçalışırlar.Ananın,babanınmeşrû’emrlerineitâ’at
etmesifarzdır.Fitnetehlükesiolmıyanâkıl,bâligoğlunubabasızorlaevindetutamaz).
[(Mecma’ul-enhür)ünikincicildindediyorki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Yabancı kadınların yüzlerine şehvet ile bakanların gözlerine, kıyâmet günü ergimiş kızgın kurşun dökülecekdir) buyurdu.(Birgivî vasıyyetnâmesi)ni
şerh eden, Kâdî zâde, göz âfetlerini anlatırken diyor ki, Nûr sûresi, otuzuncu
âyetindemeâlen,(Ey Resûlüm “sallallahüaleyhivesellem”! Mü’minlere söyle, harâma bakmasınlar ve avret yerlerini harâmdan korusunlar! Îmânı olan kadınlara
da söyle, harâma bakmasınlar ve avret yerlerini harâm işlemekden korusunlar!)
buyuruldu.
(Rıyâd-un-nâsıhîn)dediyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”vedâ’haccında,(Yabancı kadına şehvet ile bakan bir kimsenin gözleri ateşle doldurulup, sonra Cehenneme atılacakdır. Yabancı kadın ile toka edenin kolları ensesinden bağlanıp, Cehenneme sokulacakdır. Yabancı kadın ile, lüzûmsuz yere şehvet ile konuşanlar, her kelimesi için, bin sene Cehennemde kalacakdır) buyurdu.Birhadîs-işerîfdebuyurduki:(Komşu kadına ve arkadaşların kadınlarına şehvet ile bakmak, yabancı kadınlara bakmakdan on kat dahâ günâhdır. Evli kadınlara bakmak, kızlara bakmakdan bin kat dahâ çok günâhdır. Zinâ günâhları da böyledir).
(Berîka) kitâbındadiyorki,(Üç şey, göze cilâ verir: Yeşilliğe, akar suya ve güzel yüze bakmak) ve(Üç şey gözü kuvvetlendirir. Sürme çekmek, yeşilliğe ve güzel yüze bakmak) hadîs-işerîfleri,bakmasıhalâlolankimselerebakmanınfâidesinibildirmekdedir.Yoksa,yabancıkadınlara,kızlarabakmak,gözüza’îfletirve
kalbikarartır.Hâkim,BeyhekîveEbûDâvüdbildiriyorlarki,EbûÜmâmenin“radıyallahüanh”bildirdiğihadîs-imerfû’da,(Yabancı bir kızı görüp de, Allahü teâlânın azâbından korkarak, başını ondan çeviren kimseye Allahü teâlâ ibâdetlerin tadını duyurur) buyuruldu.İlkgörmesiafvolunur.Birhadîs-işerîfde,(Allah
için yapılan cihâdda düşmanı gözleyen veyâ Allah korkusundan ağlıyan veyâ harâmlara bakmıyan gözler, kıyâmetde Cehennem ateşini görmiyeceklerdir) buyuruldu].
Yediveyâonyaşındaolangösterişlikızlarveonbeşyaşınıdolduranveyâbâligaolanbütünkızlar,kadınhükmündedir.Böylekızlarınbaşları,saçları,kolları,
bacaklarıaçıkolarak,yabancıerkekleregörünmeleriveerkekleretegannîetmeleri, onlarla yumuşak, cilveli konuşmaları harâm olur. Kadınların, yabancı erkeklerle,alışverişgibi,ihtiyâcolduğuzemân,fitneyesebebolmıyacakşeklde,sert
konuşmasıcâizdir.Erkeklerarasındayüzünüaçmalarıdaböyledir.Kadınların,başı,saçı,kolları,bacaklarıaçıksokağaçıkmalarıveyabancıerkeklere,lüzûmsuzyere,sesleriniduyurmaları,erkeklereşarkısöylemeleri,plâkile,filmilededuyurmaları,Kur’ân-ıkerîm,mevlid,ezânokuyarakduyurmalarıbüyükgünâhdır.[Kadınların,kızlarınince,darveyâkürklüörtüileveküpe,gerdanlıkgibizîneteşyâsıaçıkolarakveerkeklergibigiyinerekvesaçlarınıerkeklergibitraşedereksokağaçıkmalarıharâmdır.Bununiçin,genişbileolsa,pantalonileörtünmeleride
câizdeğildir.Pantalon,erkekelbisesidir.(Tergîb-üs-salât)dakihadîs-işerîflerde,
(Örtülü olan çıplaklara ve erkek gibi giyinen kadınlara ve kadın gibi giyinen,
süslenen erkeklere la’net edildi). Heledarpantalon,erkekleredecâizdeğildir.Çünki,kabayerleridışardanbelliolmakdadır.Bundanbaşka,kadınlarınpantalongiy–164 –

melerieskidende,şimdideislâmâdetideğildir.Dinsizlerden,islâmtesettürünü
bilmiyenlerdengelmekdedir.Harâmlaryayılsa,yerleşselerde,islâmâdetiolamazlar.Kâfirlerebenziyenin,onlardanolacağı,hadîs-işerîfdebildirilmişdir.Pantalon,
mantoaltınagiyilebilirisede,mantonunpantalonyokmuşgibidizleriörtmesilâzımdır.Şalvar,çokgenişolduğuiçin,âdetolanyerlerde,kadınlariçinde,iyibir
örtüolur.Âdetolmıyanyerlerdefitneyesebebolursa,kullanmasıcâizolmaz.KâdîSenâullah-ıPâni-pütî,ŞâhVeliyyullah-ıDehlevînin(Tefhîmat) kitâbısonundakiyedincivasıyyetiniaçıklarken,(Gömleklevepeştemalsararakvena’lıngiyerek
vebenzerişeylerlesokağaçıkmak,eskidenislâmâdetiidi.Şimdi,buâdetinbulunmadığıyerlerde,bunlarlasokağaçıkmak,gösterişolur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,gösterişi,şöhretyapmağıyasaketmişdir.Mü’minlerinâdetiolanşeylerleörtünmelidir.Ayrılıkyapmamalıdır)buyuruyor.Genişmantoile
örtünmekâdetolanyerlerde,kadınınçarşaflasokağaçıkmasıdaböyledir.Ayrıca,islâmörtüsüilealayedilmesinesebebolarak,günâhdaolur.İkincikısmotuzdokuzuncumaddeninsondan3.cüsahîfesinebakınız!(Fâideli Bilgiler) 281den
başlıyarakkadınınörtünmesiuzunyazılıdır.]
Nemâzdavenemâzdışında,avretyerinibaşkalarınınyantaraflardangörmemeleriiçin,örtmekfarzolup,kendindenörtmesifarzdeğildir.Rükü’daiken,kendiavretyerinikendigörürse,nemâzıbozulmaz.Fekat,bakmasımekrûhdur.Camgibi,
naylongibi,altınınrengigörünenşeyile,örtüolmaz.Örtüdarolupveyâbolisede,
herhangi avret yerine yapışıp uzvun belli olması, nemâza zarar vermez. Fekat,
böyle,başkalarınakarşıörtülmüşolmaz.Başkasının,böylebelliolankabaavretinebakmakharâmdır.Erkeklerin(Sev’eteyn) denilenönvearkauzvlarıvekabaetleri(Kaba avret)dir.Yorganaltındaçıplakyatanbirhasta,başıyorganiçindeiken,
îmâilenemâzkılınca,çıplakkılmışolur.Başınıyorgandandışarıçıkarıpkılarsa,yorganlaörtülükılmışolup,câizolur.İnsanınörtünmesideğil,avretyerininörtünmesişartdır.Karanlıkda,yalnızodada,kapalıçadırdaçıplakkılmakcâizdeğildir.
Avretyeriniörtmekdenâcizkalankimse,nemâzdaoturduğugibiveyâdahâiyisi,ayaklarınıkıbleyeuzatıp,elleriileönünüörtüp,îmâilekılar.Çünki,avretyeriniörtmek,nemâzındiğerfarzlarındandahâmühimdir.[Görülüyorki,çıplakkalanında,nemâzıvaktindekılması,kazâyabırakmamasılâzımdır.Tenbelliklekılmıyanların ve kazâ nemâzlarını ödemiyenlerin, büyük suç altında sorumlu olduklarını,buradandaanlamalıdır.]Çıplakolan,yanındabulunanlardanörtüister.
Sözverilirse,vaktinsonunakadarbekler.Suolmayınca,suyuümmîdedenindevaktinsonunakadar,subeklemesi,ancakbundansonrateyemmümetmesilâzımdır.
Parasıolanınsuveörtüalmasılâzımdır.Dörtdebirindenazıtemizolanörtüden
başkabirşeybulamıyankimsenin,buörtüilekılmasıveyâoturupîmâilekılması
câizolup,dörtdebiritemizolanörtüile,ayakdakılmasılâzımdırvenemâzınıiâdeetmez.
Seferîolan,birmiliçinde,içmedenfazlasubulamazsa,necâsetliörtüilekılar
veiâdeetmez.Mukîmolanın,ya’nîmüsâfirolmıyanın,necsörtüilekılmasıcâiz
değildir.Temizlemesimümkinvelâzımdır.Çünki,şehrdesubulmakihtimâlifazladır.Subulunmadığımuhakkakise,mukîmdenecâsetliörtüilekılabilirveteyemmümeder.(Redd-ül-muhtâr)ınbeşincicildindebuyuruyorki:
İnsanların,birbirinegörünmesivebakması,dörtdürlüdür:
Erkeğinkadına,kadınınerkeğe,erkeğinerkeğe,kadınınkadınabakmasıdır.Erkeğinkadınabakmasıdadördeayrılır:
Erkeğinyabancıhürkadına,kendizevcesinevekendicâriyelerinevebakmasıcâizolanonsekizakrabâsına,başkalarınıncâriyelerinebakmasıdır.
Erkeklerinyabancıkadınınyüzündenveavuçlarınıniçindenvedışındanbaşkayerinebakmalarıdörtmezhebdedeharâmdır.Kızlarınyüzlerineşehvetilebakmalarıdaharâmdır.Bununiçin,kızlarınyüzlerinideörtmelerilâzımdır.Hasî,ya’nî
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burulmuş,husyeleriçıkarılmışolanınbakmasıdaharâmdır.İnsanıburmakharâmdır.Hayvanı,ancaksemizletmekiçincâizdir.
Erkeklerin,erkeğingöbeğiilediziarasınabakmalarıharâmdır.Bunundışına,
şehvetsizbakmalarıcâizdir.Zevcesinevekendicâriyelerinetepedentırnağakadar,şehvetiledahîbakmasıvebunlarınonabakmalarıcâizdir.
[Erkeğinavretmahalli,üçmezhebde,göbekiledizarasıdır.Hanefîdedizavretdir.Göbekavretdeğildir.Şâfi’îde,göbekavretolup,dizavretdeğildir.Mâlikîde
herikisideavretdeğildir.HanbelîveMâlikîninbirrivâyetlerinde,erkeğinyalnız
sev’eteyniavretolduğu(Mîzân-ül-kübrâ)dayazılıdır.Uyluklarınavretolmasındaicmâ’olmadığıiçin,uyluklarıaçıkolanlardan,ehemmiyyetvermiyenler,kâfir
olmakdankurtulmakdadır.Şî’îleregöreavretyeride,yalnızsev’eteyndir].
Erkek,nikâhlaalmasıebedî,sonsuzharâmolanonsekizkadınınvebaşkasının
câriyelerinin başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetdenemînise,bakabilir.Göğüslerine,koltukveyanlarına[böğürlerine],uyluk
ve dizlerine ve sırtına bakamaz. Kadınların buralarına da (Galîz) ya’nî (Kaba
avret) yerleridenir.Herkadının,buralarınınemâzda,yabancıerkeklerinyanında,şeklibelliolmamaküzeregenişolarakörtmelerilâzımdır.Câriyeler,görünmesicâizolanyerleriaçıknemâzkılabilirler.
İslâmdîninde,ikidürlükadınkıyâfetivardır:Birincisi,hürolanislâmhanımları,yüzlerindenveellerindenbaşka,heryerinitemâmörter.(Halebî-i kebîr)de,
meyyitinkefeninibildirirkendiyorki,(Erkeklerkamîsile,kadınlardır’ileörtünür.Herikiside,omuzdanayağakadarörter.Kamîsinyakasıomuzdan,dır’ınyakasıgöğüsdenayağakadaraçıkdır).Görülüyorki,islâmkadınları,şimdikimanto ile örtünmekde idi. Çarşafla örtünmeleri, sonradan âdet oldu. Geniş, uzun
manto,kalınbaşörtüsüveuzunçorap,şimdikiçarşaflardandahâiyiörtmekdedir.
(Dürer-ül-Mültekıte) dördüncüsahîfedediyorki,(İslâmiyyet,kadınlarınörtünmesiiçinbellibirörtüemretmedi).İkincisi,câriye[ya’nî,harbdeesîralınmışolan
hizmetcikadın]kıyâfetiolup,erkeklerinyanında,başlarını,saç,boyun,kolvebacaklarınıörtmelerilâzımdeğildir.Müslimânadıtaşıyanba’zıkadınların,islâmhanımıkıyâfetinibırakıp,câriye,hizmetcikıyâfetinibeğendikleri,eseflegörülmekdedir.
Kâfirler,zındıklar,müslimânhanımlarınıaldatmakiçin,(İslâmiyyetinbaşlangıcındakadınlarörtünmezdi.Peygamberzemânında,müslimânkadınları,başları,kollarıaçıkgezerlerdi.Sonradan,kıskançdinadamları,kadınlarınörtünmeleriniemretdiler.Kadınlar,sonradankapandı.Umacıgibioldu)diyorlar.Evet,kadınlaraçıkgezerdi.Fekat,hicretinüçüncüsenesinde(Ahzâb) vebeşincisenesinde(Nûr) sûrelerigelerek,Allahüteâlâörtünmeleriniemreyledi.(Mevâhib-i ledünniyye)dediyorki,(Hicretinyedincisenesinde,Haybergazâsındandönerken,
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,esîrlerarasındakiSafiyyeyi“radıyallahü
teâlâanhâ”birgeceçadırınaaldı.Eshâb-ıkirâm,Safiyyeninzevceolarakmışereflendiğini,yoksacâriyeolarakhizmetmietdiğinianlıyamadılar.Zevcelerelâzımolanhürmetivehizmetiyapabilmekiçin,bunuResûlullahadasorupanlamağasıkıldılar.Sabâhçadırdanörtülüçıkarılıp,perdearkasındagötürülürse,zevce
olduğunuanlarızdediler.Perdeiçindegötürüldüğünügörerek,zevcelikleşereflenmişolduğunuanladılar).Görülüyorki,Resûlullahzemânında,hürkadınlar,bütünbedenleriniörterlerdi.Birkadının,hizmetçiolmayıp,hürhanımolduğu,her
yeriniörtmesindenbelliolurdu.
Bakmasıcâizolanyere,şehvetdenemînolanındokunmasıdacâizdir.Birhadîs-işerîfde,(Ananın ayağını öpmek, Cennet kapısının eşiğini öpmek gibidir) buyuruldu.Fekat,yabancıgençkadınınelineveyüzünebakmakcâizolduğuhâlde,şehvetdenemînolsadahî,dokunmak,tokalaşmakcâizdeğildir.Herhangikadınilezinâetmekveyâherhangibiryerineşehvetiledokunmak,unutarakveyâyanılarak
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bile tutsa, hanefîde ve hanbelîde (Hurmet-i musâhere)ye sebeb olur. Ya’nî, o
kadınınnesebilevesütileolananasıvekızlarıileoerkeğinevlenmesi,kızında,
oğlanınoğluvebabasıileevlenmesiebedîharâmolur.[Birbabailekızıarasında
hurmet-i musâhere hâsıl olursa, kızın anası ile, ya’nî adamın zevcesi ile adam
arasındakinikâhbozulmaz.Kadınbaşkasıileevlenemez.Adamınbukadınıboşamasılâzımolur.Bukadınileevlikalmasıebedîharâmolur.Dâmâdilekayınvâlidesiarasındahurmet-imusâherehâsılolursa,dâmâdınzevcesiniboşamasılâzım
olur.Dâmâd,bukadınile,sonsuzolarak,birdahâevlenemez(Bezzâziyye).]Kızlar,kendilerindenemînolsalarda,yabancıerkekleredokunmalarıcâizdeğildir.
Şehvetiledokunurlarsa,hurmet-imüsâherehâsılolur.Kızınveihtiyârlarınşehveti,kalbininmeyletmesidemekdir.Şehvetesebebolmıyacakderecedeihtiyârkadınlamüsâfehaetmek[tokalaşmak]veeliniöpmek,kendindenemînolanacâizise
de,yapmamakdahâiyidir.
Erkeklerin, (Ebedî mahrem)leri olan kadınlarla berâber halvet etmeleri ve
sefere[meselâhacca]gitmelericâizdir.Biradamınebedîmahremolmıyankadınla(Halvet) [ya’nîtenhâyerdeyalnızkalmak],tarafeynegöre,harâmdır.Başkamüttekîerkekveyâbuadamınebedîmahremlerindenbiriveyâzevcesiilebirlikdebulunursa,harâmolmaz.Halvetetmekleveyâönündenbaşkayerineşehvetlebakmakla,hurmet-imusâherehâsılolmaz.(İbni Âbidîn) “rahmetullahiteâlâaleyh”,
imâmlığıanlatırkendiyorki,(Yabancıkadınçokolsada,halvetolur.Çokihtiyâr
kadınlaihtiyârerkeksefereçıkarveyalnızkalabilirler(Eşbâh). Ebedîmahremolan
onsekizkadındanbiriilehalvetcâizisede,yalnızsütkardeşilevegençkaynana
veyâgelinile,fitneşübhesiolunca,mekrûhdur.Yabancıgençkadınla,zarûretolmadan, konuşmak câiz değildir. Mescid gibi dışarıdan içerisi görünen umûma
açıkyerlerde[naklvâsıtalarında,dükkânlarda]yalnızkalmak,halvetolmaz).Bir
evin iki odası bir yer sayılmaz. Ebedî mahrem olan kadınların kimler olduğu,
ikincikısmda,34.cümaddede[569.cusahîfede]yazılıdır.
İmâm-ıEbûYûsüfe“rahmetullahiteâlâaleyh”göre,ekmekpişirmek,çamaşır
yıkamak[vekabaolmıyanavretyerlerininaçıkolmasılâzımgelenbaşkaişler]için
ücretleçalışmağamecbûrkalanmuhtâc,esîr,kimsesizkadınlar[işçiveme’mûrlar],işîcâbetdirdiğikadar,ayaklarınıvekollarınıaçabilir.Erkeklerin,bunları,iş
içingörmesiveşehvetsizbakmasıcâizolur.Baldızveyengenindeyabancıkadın
oldukları(Ni’met-i islâm)ınhackısmındave(Bahrülfetâvâ)dave(Alî efendi fetvâsı)ndayazılıdır.Bunlarındasaçına,başına,koluna,bacağınabakmakharâmdır.
Bunlargibiyabancıakrabâevinegidinceveyâonlargelince,kadınerkekbirlikdeoturmak,gülüpneş’elenmekcâizdeğildir.Berâberoturmakâdetolanveharâmolduğunaehemmiyyetverilmiyenyerlerde,fitneçıkarmamakveakrabâarasındadüşmanlıklarayolaçmamakiçin,kadınlarerkekakrabâyanındavesofrada
örtülüolarak,kısazemânoturur.Ciddîkonuşulur.Bugörüşmeninkısasürmesineveseyrekolmasınavebilhâssabiryerdeyalnızbulunmamalarınaçokdikkatetmelidir.Dîninibilenveuyan,bilgilivehâlismüslimânlar,böylebirlikdehiçoturmamalıdır.Câhillerlemünâkaşaetmemeli,dînimizböyleemrediyordiyeisrâretmemeli,dünyâişleriniilerisürerek,tatlısöyleyip,akrabâyıdarıltmıyarak,harâmdankaçınmağaçalışmalıdır.Kölede,sâhibiolankadınayabancıerkekdir.
Hâkiminmahkemedekarârverirkenveşâhidlerinşâhidlikyaparkenveevlenmekistediğikızı,şehvetkorkusuolsabile,birkerregörmelerivedoktorun,ebenin,sünnetcinin,lâvmanyapanın,lâzımolduğukadarbakmalarıcâizdir.Hastanın
lâvman[ihtikan]yapdırmasıcâizdir.(Dürr-ül-muhtâr),beşincicildi,dörtyüzyetmişsekizincisahîfesindediyorki,(Oğlunusünnetetdirmekmühimsünnetdir.İslâmiyyetinşi’ârıdır.Birşehrhalkıçocuklarınısünnetetdirmezse,halîfebunlarla
harbeder.Çocuğunsünnetolmayaşıbellideğildir.Yediileonikiarasıeniyidir).
Sünnetederken,toplucayüksekseslebayramtekbîrisöylenir.Sünnetolmıyanlar–167 –

daçeşidlihastalıklarolur.Fransızkitâbları,buhastalıkları(Affectionsduprépuce)
adıaltındauzunyazıyorlar.Kızların,ahkâm-ıislâmiyyeyeriâyetetmekşartıile,ilm
vedoktorluköğrenmeleriveöğretmelericâizolduğu(Hadîka)da,beşyüzellisekizincisahîfedevegözâfetlerindeyazılıdır.Kızlardanebe,nisâiyyemütehassısıyetişdirmeklâzımdır.Kadınları,kadındoktoragöstermelidir.Kadındoktorbulunmazsave
hastalıktehlükeliveyâçokağrılıise,nisâiyyemütehassısıerkeğedegöstermelidir.
Kadınlarınbirbirlerineavretyeri,erkeğinerkeğeavretyerigibidir.
Şehvetdenemînolankadınınyabancıerkeğebakması,erkeğinerkeğebakmasıgibidir.(Cevhere)deise,erkeğin,mahremiolankadınlarabakmasıgibidir,buyurmakdadır.Şehvetilebakmasıharâmolur.Gayr-ımüslimvemürtedkadınların[vemürtedamcavedayının],müslimânkadınlarınabakması,ya’nîmüslimân
kadınlarınbunlaragörünmeleri,yabancıerkekleregörünmelerigibi,üçmezhebdedeharâmdır.Bunlarmüslimânkadınlarınınbedeninebakamazlar.Hanbelîmezhebindecâizdir.
Bedendekibakmasıcâizolmıyanyerler,bedendenayrılırsa,öldükdensonradahî,bunlarabakmakcâizdeğildir.Kadınlarınsaçvebaşkakılları,ayaktırnakları
[eltırnaklarıdeğil]vekemiklerivücûddanayrıldıkdansonra,bunlarabakılamaz.
Kadınlarınbakılmasıharâmolanyerlerininaynadakiveyâsudakigörüntülerineşehvetsizbakmakharâmdeğildir.Çünki,kendilerideğil,aksleri,benzerlerigörülmekdedir.[Aksleri,resmleri,kendilerideğildir.Bunlarıgörmek,kendilerinigörmekolmaz.Resmlerine,sinemadakivetelevizyondakigörüntülerinebakmak,aynadakihayâllerinebakmakgibidir.Hepsineşehvetsizbakmakcâizolup,şehvetile
bakmakveyâşehvetesebebolacakgörüntülerinebakmak,böylesesleridinlemek
harâmdır.Bunlaraşehvetilebakanelbettevardır.Şehvete,harâmasebebolan
resmleriyapmak,basmak,resmetmekharâmolur.]Kadınlarınavretyerlerinecam,
herhangigözlükvesuarkasındanşehvetsizdebakmakvesuiçindekikadınabakmakcâizdeğildir,harâmdır.
İmâmın,hâfızın,müezzininho-parlördeki,radyodakisesleride,kendiseslerideğildir,benzerleridir.Bunlarauyarakkılınannemâzsahîholmaz.Kur’ân-ıkerîmive
ezânıho-parlörileokumak,bid’atdir.Çünki,sesçıkarmakiçinkullanılancansızcismlere(Mizmâr),çalgıdenir.Gökgürlemesi,top,tüfek,baykuş,papağan,çalgıdeğildirler.Sesçıkaraneğlenceâletleri,davul,dümbelek,zillimaşa,ney,kaval,ho-parlör,hepçalgıdır.Çalgı,kendiliğindensesçıkarmaz.Sesçıkarmakiçin,ya’nîkullanılmalarıiçin,davultokmağınıgerginderiyevurmak,neyiüflemek,kavalaveho-parlöresöylemeklâzımdır.Bunlardançıkanses,buçalgılarınhâsıletdiğisesdir.Üfleyenvesöyleyeninsanınsesideğildir.Ho-parlördenişitilenKur’ân-ıkerîmveezân
sesleri,hepho-parlörünhâsıletdiğiseslerdir.İmâmvemüezzinefendilerinseslerideğildir.Müezzinefendininsesiezândır.Çalgıdançıkansesilmvefenbakımındanve
dinveahkâm-ıislâmiyyebakımlarındanmüezzinefendininsesi,ya’nîezândeğildir.
Ezânabenzediğiiçin,ezânzanedilmekdedir.Ezân,müezzinefendinin,hattâ,sâlih
müslimânerkeğinsesinedenir.Busesebenzeyenkadının,çocuğun,ho-parlörünsesiezândeğildir.Başkasesdir.Muhtelîfçalgılarınsesleribaşkadırlar.Ho-parlörünsesi,insansesineçokbenzediğihâlde,insansesideğildir.Toprağakonanbirkarpuzçekirdeğindenkocamanbirkarpuzhâsıloluyor.Bukarpuzoçekirdekdeğildir.Çekirdekçürümüş,yokolmuşdur.Ho-parlörünmikrofonunasöylenensözde,yokolmakda,başkaseshâsılolmakdadır.Hadîs-işerîflerdebuyurulduki:(Kıyâmet yaklaşınca, Kur’ân-ı kerîm mizmârdan okunur) ve(Bir zemân gelir ki, Kur’ân-ı kerîm
mizmârlardan okunur. Allah için değil, keyf için okunur) ve(Kur’ân-ı kerîm okuyan
çok kimseler vardır ki, Kur’ân-ı kerîm onlara la’net eder) ve(Bir zemân gelecekdir
ki, müslimânların en sefîlleri, müezzinlerdir) ve(Bir zemân gelir ki, Kur’ân-ı kerîm
mizmârlardan okunur. Allahü teâlâ bunlara la’net eder). Mizmâr,hernev’içalgı,düdükdemekdir.Ho-parlörde,mizmârdır.Müezzinlerin,buhadîs-işerîflerdenkork–168 –

maları,ezânı,ho-parlörileokumamalarılâzımdır.Ba’zıdincâhilleriho-parlörünfâideliolduğunu,sesiuzaklaragötürdüğünüsöyliyorlar.Peygamberimiz,(İbâdetleri
benden ve eshâbımdan gördüğünüz gibi yapınız! İbâdetlerde değişiklik yapanlara
(bid’at ehli) denir. Bid’at sâhibleri, muhakkak Cehenneme gidecekdir. Bunların
hiçbir ibâdetleri kabûl olmaz) buyurdu.İbâdetlerefâidelişeylerilâveediyoruzdemekdoğrudeğildir.Böylesözler,dindüşmanlarınınyalanlarıdır.Birdeğişikliğinfâideliolupolmıyacağınıyalnızİslâmâlimlerianlar.Buderinâlimlere(Müctehid) denir.Müctehidlerkendiliklerindenbirdeğişiklikyapmazlar.Birilâvenin,değişikliğin
bid’atolupolmıyacağınıanlarlar.Ezânı(Mizmâr)ileokumağasözbirliğiilebid’at
denildi.İnsanlarıAllahüteâlânınrızâsına,sevgisinekavuşduranyolinsanınkalbidir.Kalb,yaratılışındatemizbiraynagibidir.İbâdetler,kalbintemizliğini,cilâsınıartdırır.Günâhlarkalbikarartır.Muhabbetyoluilegelenfeyzleri,nûrlarıalamazolur.
Sâlihlerbuhâlianlar,üzülür.Günâhişlemekistemezler.İbâdetlerinçokolmasınıisterler.Hergünbeşkerrenemâzkılınmasıyerine,dahâçokkılmakisterler.Günâh
işlemeknefsetatlı,fâideligelir.Bütünbid’atler,günâhlar,Allahüteâlânındüşmanıolannefsibesler,kuvvetlendirir.Ho-parlörileezânokumakböyledir.Kitâbdaki,
televizyondaki,imâmresmi,kendisigibidir.Oimâmaçokbenziyorisede,imâmın
kendisideğildir.Televizyondakihareketlerinigörse,sesiniduysada,bununarkasındanemâzkılınmaz.
Vücûdeyapışıkolmıyan,darolmıyanelbiseileörtülükadınaşehvetsizbakmak
câizdir.Kabaavretyerleridarelbiseileörtülmüşkadına,şehvetsizdebakmakharâmdır.Yabancıkadınıniççamaşırlarınaşehvetlebakmakharâmdır.Sıkı,darörtülmüş,kabaolmıyanavretyerlerineşehvetlebakmakharâmdır.
Kadınlarınaçıkvesüslüolaraksokağaçıkmalarıharâmolduğugibi,mahremolmıyanerkeğinbulunduğuyerlereböylegirmelerideharâmdır.Avretyeriaçıkolarakcâmi’içinegirmek,dahâbüyükgünâhdır.Avretmahalliaçıkolankimselerin
bulunduğuyereveyâharâmişlenenheryere(Fısk meclisi) denir.Müslimânların,
zarûretolmadıkça,fıskmeclislerinde,ya’nîfâsıklarıntoplandığıyerdeoturmalarınınvezevcelerinigöndermelerinincâizolmadığı(Bezzâziyye)deyazılıdır.Îmânıolanhanımların,sokağaçıkarkenbaş,saç,kol,bacakgibikabaolmıyanavret
yerlerinideörtmeleribildirildi.Îmânıngitmemesiiçin,harâmdançokkorkmalıdır.[Onsekizincimaddeyebakınız!]
[Yalnızkeyflerini,zevklerinidüşünenler,zevklerinekavuşmakiçin,başkalarınınzarara,felâketedüşmelerindençekinmiyenlerdiyorlarki:(Umacıgibiörtünmüşkadınıgörmek,insanasıkıntıveriyor.Süslü,açık,güzelkadına,kızabakmak
ise,insanaferahlık,neş’everiyor.Güzelbirçiçeğebakmak,koklamakgibitatlıoluyor).Hâlbuki,çiçeğebakmak,onukoklamakrûhatatlıgelmekdedir.RûhunAllahüteâlânınvarlığını,büyüklüğünüanlamasına,Onunemrlerineuymasınasebebolmakdadır.Kokulu,tuvâletli,açıkkızabakmakise,nefsehoşgelmekdedir.Kulak,
renkdenzevkalmaz.Gözdesesdenzevkalmaz.Çünki,anlamazlar.NefsAllahüteâlânındüşmanıdır.Zevklerinekavuşmakiçinherkötülüğüyapmakdançekinmez.
İnsanhaklarını,kanûnlarıçiğner.Onunzevklerininsonuyokdur.Kızabakmakla
doymaz.Onunlabuluşmak,herzevkınıyapmakister.Bununiçindirki,bütünkanûnlar,nefslerintaşkınlıklarınıönlemekdedir.Nefsintaşkınzevkleri,insanısefâlete,hastalıklara,âilefâci’alarına,felâketleresürüklemekdedir.Allahüteâlâ,bu
fâci’alaramâni’olmakiçin,kızlarınaçılmalarını,yabancıerkeklereyaklaşmalarını,içkiyi,kumarıyasaketmişdir.Nefslerininesîriolanlar,buyasaklarıbeğenmiyorlar.Bununiçin,Ehl-isünnetâlimlerininilmihâlkitâblarınıkötülüyor,gençlerinbu
kitâblarıokuyarakse’âdetekavuşmalarınamâni’oluyorlar.Kadınların,kızlarınpazaryerlerindevemağazalardaalış-verişyapmalarınıngünâholduğu,yukarıdakiyazılardananlaşılmakdadır.Müslimânlarınkızlarınıböylegünâhlardankorumaları
lâzımdır.Korumazlarsa,îmânlarıgider,kâfirolurlar.İslâmdüşmanları,kâfirliğiyaymakiçin,îmânıyokedenşeylerememleketinâdetidiyorlar.]
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59 – İSTİKBÂL-İ KIBLE
NemâzıKâ’beyekarşıkılmakdır.Kâ’beiçinkılmakdeğildir.Kıbleönce(Kudüs)
idi.Hicretdenonyediaysonra,Şa’bânortasındasalıgünüöğleveyâikindinemâzının üçüncü rek’atinde iken Kâ’beye dönülmesi emr olundu. Göz sinirlerinin
çaprazistikâmetiarasındakiaçıklık,Kâ’beyerastlarsa,HanefîveMâlikîmezheblerindenemâzsahîholur.Buzâviyetakrîben45derecedir.İstanbulunkıbleistikâmeti,cenûbdanyirmidokuzderecelikbirzâviye[açı]kadarşarkdadır.Buaçıya(Kıble zâviyesi) denir.Harîtaüzerindebirşehrile,Mekkeşehriarasındaçizilendoğruya(Kıble hattı) denir.Buhat,kıbleistikâmetinigösterir.Güneşbuhatüzerine
gelince,(Kıble sâati) olur.Buhatilebuşehrdengeçentûldâiresiarasındakizâviyeye (Kıble açısı) denir. Bir şehrin kıble istikâmeti, tûl ve arz derecelerine tâbi’dir.Şimâlnısfkürede,zevâlvaktinde,güneşinbulunduğucihetyâhudmahallîzevâlîzemânaayârlıbirsâatmakinesiüfkîolarakyüzüsemâyadoğruveakrebigüneşedoğrututulunca,akrebileonikirakamıarasındakizâviyeninortahattı[açıortayı],takrîbencenûbugösterir.Meyl-işemsveta’dîl-izemânsıfıranekadaryakın
isenetîceokadarhassasolur.İstanbulunkıbleistikâmetiikiyolilebulunur:1-Kıbleaçısıile.2-Kıblesâatiile.1-İstanbuldangeçentûldâiresininistikâmetinden,ya’nî
cenûbcihetindenKıbleaçısıkadarşarkınadönülürse,Kıbleyedönülmüşolur.Kaçısışöylehesâbolunur:Mekke-imükerremeninarz[enlem]derecesia´=yirmibirdereceyirmialtıdakîka,Greenwich’dentûl[boylam]derecesit´=otuzdokuzderece
ellidakîkadır.İstanbulunarzıa=41derece,tûlüt=29dereceolduğundan,arzderecelerininfarkı19derece34dakîka,tûlfarkıf=10derece50dakîkadır.İstanbuluntakrîbîkıbleaçısıK,(Ma’rifetnâme)dekihendesîîzâhdanistifâdeedilerek:
sin (39,83°– t) sin 10 ° 50 ´ 0,18795
=
=
= 0,56121
sin (a–21,43°) sin 19 ° 34 ´ 0,33490
∴
... K= 29 ° 18 dakîka bulunur.
tan K=

İhtâr:İstanbulunMekke-imükerremedentûlfarkıf,60°denküçükolduğuiçin,
buK,aşağıdakikat’îmüsâvâtınverdiğinetîceyeyakındır.Tûlfarkı120°dençok
ise,Mekke-imükerremeninErdküresimerkezinegöresimetriğiolannokta(tûlü–140,17°,arzı–21,43°)içintakrîbîdüstûrileKKıbleaçısıhesâbedilir.Netîcenin180°denfarkıalınaraktakrîbîkıblezâviyesi[açısı]bulunur.
Ş, Şehrin şâkülünün küre-i semâyı kesdiği nokta, Z, zevâl noktası, AZ, Nısfünnehâr dâiresidir.

Kürevîmüsellesâtdançıkarılanşumüsâvâtkat’îkıblezâviyesiniverir:
tan K =

sin (39,83 ° – t)
cos (39,83 ° – t) . sin a– 0,3925 . cos a
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Buradaavet,kıbleaçısıbulunacakyerinarzvetûldereceleridir.aekvatorun
şimâlinde(+),cenûbunda(–)dir.tLondra(Greenwich)nınşarkında(+),garbında(–)alınır.BulunanK,oşehrdenbiricenûba,diğerikıbleyemüteveccihikihat
[kavs]arasındakiaçıdır.
Kıbleyibulmakiçin,t´=39,83°kıbletûlüile–140,17°tûlü’ndenibâretçemberinikiyeayırdığıErdküresinde,cografîcenûbdani’tibâren,kıbleninşarkındabulunanyerlerdegarba,garbındabulunanyerlerdeşarka,Kaçısıkadardönülür.Bu
düstûrilebulunanK,garbadönülecekmahallerde(–),şarkadönülecekmahallerde(+)çıkmalıdır.Hesâbnetîcesibununtersiçıkarsa,(+180°)veyâ(–180°)ilâve
edilerekkıbleaçısıbulunur.Meselâ,t=67°,a=25°olanKarachiiçinCASIOhesâb
makinesindeşudüğmelerebasılır:
39.83–67=cosæ25sin–25cosæ0.3925=Min39.83–67=sin÷MR=INV
tanKıblezâviyesi[açısı]–87°27dakîkabulunur.
İstanbuliçin+28derece21dakîka[kısacası29°]bulunmakdadır.Kat’îve(takrîbî)olarakhesâbedilenba’zıK’laraşağıdadır.Sonüçdeğersimetriküsûlilebulunmuşdur.Münih:50°(47°),Londra:61°(52°),Basel:56°(50°),Frankfurt:52°
(47°),Tokyo:113°(130°),NewYork:122°(134°),Kumasi:115°(125°).
2-İstanbulda,kıblesâatiilekıbleistikâmetişöylebulunur:170.cisahîfedesağdakişekldeBnoktası,CŞkıblehattınınbirABmeyldâiresinidikkesdiğinoktadır.ABŞ
dikkürevîmüsellesde,Napiermüsâvâtınagöre,cos(90-a)=cotaniæcotanKdır.
DâimâtanAæcotanA=1olduğuiçin,sina=(1/tani)æ(1/tanK)dır.Buradan
tani=1/(sinaætanK)olur.Meselâ2şubatgünüiçinPrivileghesâbmakinasında
E/C1÷41sin÷28.21µtan=arctandüğmelerinebasınca,i=70,5derecebulunur. İstanbul için, dâimâ i=70,5 derecedir. ABC dik kürevî müsellesinde de, cos
(i+H)=tan∞æcotddir.ABŞmüsellesinde,cosi=tanaæcotdolduğundan,cotd
=cosi/tanaolup,cos(i+H)=tan∞æcosi÷tanaolur.E/C16.58µ+/–tanæ
70,5cos÷41tan=arccos–70,5=÷15=¥düğmelerinebasınca,Hfadl–ıdâirzemânı,ya’nîCZkavsiiçin1sâ.45dakîkabulunur.KedûsîninRub’-ıdâirehâşiyesindediyorki,(Ayârlanmışmürî,kıblehattınagetirilince,haytınkavs-iirtifâ’darastladığıderecenintemâmîsi,İstanbuldaKıblesâativaktininfadl-ıdâirderecesiolur.
15’ebölünce,fadl-idâirsâatiolur).Fadl-ıdâirsâatini12dençıkarıp,tâdil-izemân
ve tûl farkını hesâba katarak güneşin kıble hizâsında bulunduğu andaki (Kıble
Vakti) veyâ(Kıble sâati) hergüniçin,müştereksâategörehesâbedilir.Misâlimizde10sâ.33dak.olur.EzânîzuhrvaktindenFadl-ıdâirvebirTemkinçıkarılınca,ezânîKıblesâati5sâ.6dak.olur.Buandagüneşedönülürsekıbleyedönülmüşolur.Kıble,cenûbunşarkındaise,güneşdeşarkda,ya’nîöğledenevvelolup,vaktdüstûrundakiHnin(-)olmasıîcâbeder.∞=meyl-işemsdir.∞=a´=21.43°olunca,güneşsenedeikikerretamKâ’beninüstünegelir.Bugünlerde,bütündünyâdabuânda(kıblesâativaktinde),güneşedönenkıbleyedönmüşolur.
AhmedZiyâBeğ,tûlvearzderecelerinibirazbüyükalıp,hesâbılogaritmecedveliileyaparak,İstanbuliçinyaklaşıkK=29derecebulmuşdur.İstanbulda,Kandilliiskelesindekicâmi’tekrâryapılırken,mihrâbıbudüstûrilehesâbedilmişdir.
Pusula(kıblenümâ)ile,cenûbcihetinibulup,bundanotuzbirdereceşarkadönülürse,İstanbuldakıbleyedönülmüşolur.Fekatpusulanınibresimagnetikkutublarıgöstermekdedir.Bunlariseerdküresinineksenininkutublarıdeğildir.Magnetik
kutublarınyeridezemânladeğişmekdedir.Altıyüzsenekadarbirzemânda,hakîkîkutublaretrâfındabirdevryapmakdadır.Birşehrdepusuladoğrultusuilehakîkîkutubdoğrultusuarasındakizâviyeye(Sapma açısı) denir.Heryerinsapmaaçısıbaşkadır.Şimâldenşarka(+)veyâgarba(–)doğrupusulaibresinin30°sapdığımeskünmahallervardır.Biryerinsapmaaçısıda,hersenedeğişmekdedir.Ohâlde,bir
yerdecihet,pusulailebulunursa,kıbleaçısına,sapmaaçısınıeklemekveyâçıkarmak
lâzımdır.İstanbulunsapmaaçısıtakrîben+3°dir.Bununiçin,İstanbuldapusulaile
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anlaşılancenûbcihetinden:28°+3°=31°şarkadönünce,kıbleyedönülmüşolur.
Cenûbciheti,kutubyıldızıileveyâsâatileyâhudyereçizilen(Nısf-ün-nehâr)
hattıilebulunursa,kıbleaçısınasapmaaçısınıeklemeklâzımolmaz.İstanbulda
cenûbdan29dereceşarkadönülerek,kıblecihetibulunur.Bununiçinsâatımızımasa üzerine koyup, altı sayısı cenûba çevrilir. Yelkovan beş üzerine getirilince,
kıbleyigösterir.
Hastalıkvedüşman,hırsızkorkusuveyâyanlışbulmakile,kıbledenayrılmak
farznemâzlardada,câizisede,vapurda,trendekıbleyedönmekşartdır.
Müsâfir,vapurdavetrende,farznemâza,kıbleyekarşıdurup,secdeyeriyanına pusula koymalı. Vapur ve tren döndükce, kendisi kıbleye karşı dönmelidir.
Yâhudbaşkabirisi,sağasoladöndürmelidir.Nemâzdagöğsükıbledenayrılırsa,nemâzıbozulur.Çünki,vapur,tren,evgibidir.Hayvangibideğildir.Otobüsde,trende,dalgalıdenizdekıbleyedönemiyenlerin,farznemâzlarıcâizolmıyacağından,bunlar,yoldaolduklarımüddetçeşâfi’îmezhebinitaklîdederek,öğleileikindiyiveakşamileyatsıyıcem’edebilir.Hanefîmezhebindeolan,yoldakıbleyedönemiyecek
ise,yolaçıkdıkdansonra,gündüzbiryerdedurduğuzemân,öğlevaktindeöğleyi
kılınca,hemenikindiyidekılmalı,gecedurulduğuzemân,yatsıvaktindeakşamıve
sonrayatsıyıbiraradakılmalıvebudörtnemâzaniyyetederken(Şâfi’îmezhebinitaklîdederekedâediyorum)diyeniyyetetmelidir.Şâfi’îvemâlikîmezhebinegöre,girişveçıkışgünlerindenbaşkaüçgündenziyâdekalmağaniyyetetdiğibiryeregirince,yâhuddörtgündenöncebiteceğinisandığıişiiçingitdiğiyerdeonsekiz
gündençokkalıncamukîmolur.Buradançıkınca,80kilometreyegitmeğeniyyet
etmedikçe,seferîolmaz.(Fetâvâ-i fıkhiyye)debuyuruyorki,(Seferde,ikindiilecem’
ederekkılmakiçin,öğleyigecikdirse,öğlevaktiçıkdıkdansonra,mukîmolsa,önceöğlenemâzınıkazâeder.Öğleyikazâyabırakdığıiçingünâhagirmez.)Dişinde
kaplamaveyâdolguolduğuiçinmâlikîveyâşâfi’îmezhebinitaklîdeden,üçgündençokveonbeşgündenazkaldığıyerde,farzlarıkasretmemeli,dörtrek’atkılmalıdır.Kasrederse,ikirek’atkıldığıfarzlarımâlikîveşâfi’îmezhebinegöresahîholmaz.Dörtrek’atkılarsa,hanefîdemekrûholurisede,sahîholur.Derisi,yabancıkadınadeğinceveyânemâzdaabdestibozulunca,mâlikîmezhebinegöre,nemâzınınsahîholmasıda,böyledir.Bukimsenin,seferîolarakkaldığıyerde,harac
olmadan,nemâzlarınıcem’edemiyeceği54.cümaddesonundabildirilmişdir.
Ramezân-ışerîfinbaşlamasınıhesâbile,takvîmileöncedenanlamakcâizolmaz
isede,kıbleyihesâbile,kutupyıldızı[pusula]ilevenemâzvaktleriniastronomik
hesâblarla hâzırlanan takvîmden anlamak câizdir. Çünki hesâb ve âlet ile, temâmbulunmasada,çokzaneldeedilir.Kıblevenemâzvaktleri,fazlazanilekabûlolur.
Mihrâbbulunmıyan,hesâb,yıldızgibişeylerledeanlaşılamıyanyerlerde,kıbleyibilen,sâlihmüslimânlarasormaklâzımdır.Kâfire,fâsıkaveçocuklarasorulmaz.Kâfire,fâsıka,mu’âmelâtdainanılırsada,diyânâtda[ya’nîibâdetlerde]inanılmaz.Kıbleyibilenkimseyiaramağa,lüzûmyokdur.Kendisiaraşdırır.Karârverdiğicihetedoğrukılar.Sonradan,yanlışolduğunuanlarsa,nemâzıiâdeetmez.
Kıble,Kâ’beninbinâsıdeğildir,arsasıdır.Ya’nîyerdenArşakadar,oboşlukkıbledir.Bununiçinkuyu[deniz]dibinde,yüksekdağlarıntepesinde[tayyârede],bu
cihetedoğrukılınabilir.[Hâcıolmakiçinde,Kâ’beninbinâsınadeğil,oarsayagidilir.Başkayerleregiden,hâcıolamaz.]
İbniHacer-iMekkîhazretleri(Fetâvâ-i fıkhiyye)debuyuruyorki,(Kâ’beninbinâsını,şimdikişeklindendeğişdirmekcâizdeğildir,harâmdır.BugünkübinâyıHaccâcyapmışdır.HalîfeHârûn-ür-Reşîd,bunudeğişdirip,AbdüllahibniZübeyrin
yapdırdığıdoğruşeklivermekistedikde,imâm-ıMâlik“rahmetullahiteâlâaleyh”
mâni’oldu.Şimdidensonra,değişdirenolursa,fitneçıkmamakveeskibinâyızedelememekşartıileyapılandeğişiklikleriyıkmakvâcibdir.Yoksavâcibolmaz).
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Hastalıksebebi,malınçalınmaktehlükesiileveyâgemidebatmağasebebolursaveyâyırtıcıhayvan,düşmangörmektehlükesivarsaveyâhayvânındaninince,
yardımcısız binemiyecek ise ve hayvânı kıbleye karşı durdurunca, arkadaşlar
beklemezise,ikinemâzıcem’eder.Cem’edemezse,farzıdagücüyetdiğitarafa
doğrukılarveiâdeetmez.Çünki,buözrlerekendisisebebolmamış,semâvî,ya’nî
gayr-iihtiyârîolmuşdur.Kıblecihetinibilmiyenkimse,mihrâbabakmadan,bilenesormadan,kendiaraşdırmadankılarsa,kıbleyerastlamışolsabile,nemâzıkabûlolmaz.Fekat,rastlamışolduğunu,nemâzdansonraöğrenirsekabûlolur.Nemâzarasındaöğrenirsekabûlolmaz.Kıbleyiaraşdırıpda,karârverdiğicihetekılmazsa,rastladığınıanlasabile,tekrârkılmasılâzımolur.Bunungibi,abdestsizolduğunuveyâelbisesininnecsolduğunuveyâvaktgirmediğinisanarakkılanvesonrabuzannınındoğruolmadığınıanlıyan,tekrârkılar.
[Kıblecihetinianlamakiçin,güneşgörenbiryerebirçubukdikilir.Yâhud,bir
ipinucunaanahtar,taşgibibirşeybağlanıpsarkıtılır.Ogünkütakvîmyaprağındayazılı(Kıblesâati)vaktinde,çubuğun,ipingölgeleri,kıbleistikâmetini,güneşinbulunduğuyerde,kıblecihetinigösterir.Güneş,gölgeninkıbletarafındadır.]
Aşkınaldıbendenbeni,
seviyorumRabbimseni!
Seninsevgin,pektatlıymış,
seviyorumRabbimseni!
Nevarlığasevinirim,
neyokluğayerinirim.
Aşkınilezevklenirim,
seviyorumRabbimseni!
Emretdinibâdetleri,
medhetdiniyihâlleri,
verdinsonsuzni’metleri,
seviyorumRabbimseni!
Nenankörnefsimvaraceb,
zevkıiçin,banakıyarhep!
Benhakîkîzevkibuldum,
seviyorumRabbimseni!
İbâdetigüzelyapmak,
dünyâiçindeçalışmak,
gecegündüzişim,çünki,
seviyorumRabbimseni!
SevmeklâflaolmazHilmi,
Rabbin,çalışınızdedi.
Hâlindendeanlaşılsın;
seviyorumRabbimseni!
İslâmdüşmanlarınice,
çatıyordînesinsice.
Durursan,doğrumuolur,
seviyorumRabbimseni!
Âşıktenbelotururmu?
Ma’şûkatozkondururmu?
Düşmanısusdurda,söyle:
SeviyorumRabbimseni!
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Tûl dere celeri

Muhtelif arz ve tûl derecelerindeki mahallerin kıble açıları

Bucedveldetûldereceleri5’erderecearailecedvelinüstünevealtına,arzdereceleride
2’şerderecearailecedvelinortasınayukarıdanaşağıyadoğruyazılmışdır.Tûlderecelerindenaltıçiziliolanlargarbî(–),diğerlerişarkî(+)dır.Şimâlyarımküresindebulunanmahalleriçinbirinciveikincisıradakitûldereceleri,cenûbyarımküresindebulunanmahalleriçinise3.cüve4.cüsıradakitûlderecelerikullanılır.Kıbleaçısıaranılanmahallintûlderecesininbulunduğusütûnilebumahallinarzderecesininbulunduğusatırınkesişdiğiyerdekirakam,bumahallinkıbleaçısıderecesidir.Birincivedördüncüsıradakitûldereceleriiçinmahallincenûbundangarbına,ikinciveüçüncüsıradakitûldereceleriiçinisecenûbundanşarkınakıbleaçısıkadardönülüncekıbleyedönülmüşolur.Buaçılargüneşveyâ
kutubyıldızıileanlaşılancoğraficenûbistikâmetindenolup,pusulaileölçmelerdesapma
açısınıdahesâbakatmakîcâbeder.

60 — NEMÂZ VAKTLERİ
(Mukaddimet-üs-salât), (Tefsîr-i Mazherî) ve(Halebî-yi kebîr)dekihadîs-işerîfdebuyurulduki:(Cebrâîl aleyhisselâm Kâ’be kapısı yanında iki gün bana imâm oldu. İkimiz, fecr doğarken sabâh nemâzını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, herşeyin gölgesi kendi boyu uzayınca ikindiyi, güneş batarken [üstkenârıgaybolunca]akşamı ve şafak kararınca yatsıyı kıldık. İkinci günü de, sabâh nemâzını, hava aydınlanınca; öğleyi, herşeyin gölgesi kendi boyunun iki katı uzayınca; ikindiyi, bundan
hemen sonra, akşamı, oruc bozulduğu zemân, yatsıyı gecenin üçde biri olunca kıldık. Sonra, yâ Muhammed, senin ve geçmiş Peygamberlerin nemâz vaktleri budur.
Ümmetin, beş vakt nemâzın herbirini, bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar dedi). Buhâdise,mi’râcınertesigünü,hicretdenikiseneevvel,14temmuzgünüidi.
Kâ’beninirtifâ’ı12,24m,meyl-işems21derece36dakîka,arzderecesi21derece
26dakîkaolduğundan,fey-izevâl3,56cm.idi.Hergünbeşkerrenemâzkılınması
emrolundu.Nemâzsayısınınbeşolduğu,buhadîs-işerîfdendeanlaşılmakdadır.
Âkılvebâligolan,ya’nîaklıolup,evlenmeyaşınagelmişolanhermüslimânerkeğinvekadının,hergünbeşvaktnemâzı,vaktlerindekılmalarıfarzdır.Birnemâz,
vaktigelmedenöncekılınırsa,sahîholmaz.Hemde,büyükgünâholur.Nemâzın
sahîholmasıiçin,vaktindekılmaklâzımolduğugibi,vaktindekıldığınıbilmek,şübheetmemekdefarzdır.(Tergîb-üs-salât)dakihadîs-işerîfde,(Nemâz vaktlerinin
bir evveli vardır. Bir de sonu vardır) buyuruldu.Birmahalde,birnemâzınevvel
vakti,güneşinomahalzâhirîüfkhattındanbellibirirtifâ’ageldiğivaktdir.
Üzerindeyaşadığımız(Erdküresi),mihveri(ekseni)etrâfında,boşlukdadönmekdedir.Bumihver,ErdinmerkezindengeçerveErdinsathını(yüzeyini)ikinoktadadelenbirdoğrudur.Buikinoktaya(Erdinkutubları)denir.Güneşinveyıldızlarınüzerindehareketetdiklerizanolunanküreye(Semâ küresi) denir.Güneş
hareketetmez,fekat,Erdküresidöndüğüiçin,güneşhareketediyorzanediyoruz.
Etrâfımızabakıncayerilegök,büyükbirdâireninkavsiüzerindebirleşmişgibigörünüyor.Budâireye(Üfk-ı zâhirî hattı) denir.Güneş,sabâhları,buhattınşarktarafındandoğuyor.Semânınortasınadoğruyükseliyor.Öğlevakti,tepeyekadaryükselip, tekrâr alçalmağa başlıyor. Sonra üfk-ı zâhirî hattının garb tarafında, bir
noktadanbatıyor.Üfkdani’tibârenenyüksekolduğuvakt(zevâl vakti)dir.Buvakt,
güneşin(üfk-ızâhirîhattından)olanyüksekliğine,güneşin(Gâye-i irtifâ’ı) denir.
Semâyabakaninsana(Râsıd) denir.RâsıdınayaklarındangeçenErdınyarıçapı
istikâmetinerâsıdın(Şâkûlü) denir.Râsıd,yerküresininhâricindeherhangibiryükseklikdekibirMnoktasındadır.MEhattırâsıdınşâkûlüdür.Buşâkûledikolandüzlemlererâsıdın(Üfk düzlemleri) denir.
Altıüfkdüzlemivardır:Sahîfe180dekişeklinaltındakiyazıyıokuyunuz!1–RâsıdınayaklarındangeçenMF(Riyâdîüfk)düzlemi.2–YerküresinetemâsedenBN
(Hissîüfk)düzlemi.3–Râsıdınetrâfınıçeviren(Zâhirîüfkhattı)dâiresinin(LKdâiresinin) çizildiği LK düzlemi (Mer’î üfk) düzlemi. 4– Erdin merkezinden geçen
(Hakîkîüfk)düzlemi.5–Râsıdınbulunduğuyerinenyükseknoktasınınzâhirîüfk
hattındangeçenP(Şer’îüfk)düzlemidirki,budüzleminyerküresinikesdiğiqdâireye(şer’îüfkhattı)denir.Bubeşdüzlem,birbirlerineparaleldir.6–Râsıdınayaklarındangeçenüfk-ıhissîdüzlemine(Sathî üfuk) denir.Râsıdınbulunduğuyeryükseldikce,(zâhirîüfkhattı)dâiresibüyürvehissîüfkdanuzaklaşır.Hakîkîüfkayaklaşır.Bundandolayı,birşehrde,muhtelîfyükseklikleriçin,birnemâzınzâhirîmuhtelîfvaktleriolur.Hâlbuki,birşehrde,birnemâzıntekbirvaktivardır.Bundandolayı,nemâzvaktleriiçinzâhirîüfkhatlarıkullanılamaz.Yükseklikiledeğişmiyen(Şer’î
üfk)hattındanolanşer’îirtifâ’kullanılır.Hermahallinaltıüfkundanüçüiçinbirnemâzınbirernemâzvaktivardır:Hakîkî,zâhirîveşer’îvaktler.Güneşiveüfkugörenler,güneşin,şer’îüfkdan,nemâzvaktininirtifâ’ınageldiğişer’îvaktlerdekılar.Gör–175 –

miyenler,hesâbilebulunanşer’îvaktlerdekılar.Fekat,şer’îüfkhatlarınagöreirtifâ’lar,zâhirîüfkhatlarınagöreolan,zâhirîirtifâ’lardanuzundur.Nemâzvaktleriöğledensonraolduklarıiçinbuüfklarkullanılamaz.Buüçvaktdenherbirininriyâdîve
mer’îkısmlarıvardır.Riyâdîvaktler,güneşin,irtifâ’ından,hesâbilebulunur.Mer’î
vaktler,riyâdîvaktlere8dakîka20sâniyeekliyerekhâsılolur.Çünkiziyâ,GüneşdenErda8dakîka20sâniyedegelmekdedir.Yâhud,güneşinbelliirtifâ’ageldiğini
görerek anlaşılır. Riyâdî ve hakîkî vaktlerde nemâz kılınmaz. Bu vaktler, mer’î
vaktlerinbulunmalarınavâsıtaolurlar.Tulû’vegurûbüfklarınınirtifâ’larısıfırdır.
Zâhirî üfk hatlarının dereceleri, öğleden evvel, güneş doğarken başlar. Öğleden
sonra,hakîkîüfkdansonrabaşlar.Şer’îüfk,öğledenevvel,hakîkîüfkdanevvel,öğledensonra,hakîkîüfkdansonradır.Fecr-isâdıkvaktininirtifâ’ı,dörtmezhebdede,
-19derecedir.Yatsınemâzıvaktininbaşlamasıirtifâ’ı,İmâm-ıa’zamagöre,-19derece,ikiimâmavediğerüçmezhebegöre-17derecedir.Öğlevaktininbaşlamasıirtifâ’ı,gâyeirtifâ’ıdır.Gâyeirtifâ’ı,arzderecesinintemâmîsiilemeylincebrîtoplamıdır. Güneşin merkezinin, üfk-ı hakîkîden gâye irtifâ’ına yükseldiği görülünce,
mer’îhakîkî(Zevâl vakti) olur.Öğleveikindivaktlerininbaşlamasıirtifâ’larıhergün
değişmekdedir.Buikiirtifâ’hergünyenidenta’yînedilir.Güneşinkenârının,zâhirîüfukhattından,nemâzınirtifâ’derecesinegeldiğivaktgörülemiyeceğiiçin,fıkhkitâblarıbumer’îvaktinalâmetlerini,işâretlerinibildirmekdedir.Ya’nîzâhirînemâz
vaktleri,riyâdîvaktlerdeğil,mer’îvaktlerdir.Semâdabualâmetlerigöremiyenlerve
takvîm hâzırlayanlar, güneşin kenârının öğleden sonra sathî üfuk hatlarına göre
olanirtifâ’larageldiğiriyâdîvaktlerihesâbeder,sâatmakineleriburiyâdîvaktlere
gelince,mer’îvaktolurlar.Nemâzlarıbu(Mer’î vaktler)indekılınmışolur.
Hesâbile,güneşinhakîkîüfukdanirtifâ’noktasınageldiğiriyâdîvaktlerbulunmakdadır.Güneşinbirmer’îvaktegeldiği,buriyâdîvaktden8dakîka20sâniye
sonragörülürki,buna(Mer’î vakt) denir.Ya’nî,mer’îvaktriyâdîvaktden8dakîka20sâniyesonradır.Sâatmakinelerininbaşlangıçları,ya’nîhakîkîzevâlveezânîgurûbvaktleri,mer’îvaktlerolduğuiçin,sâatmakineleriningösterdikleririyâdîvaktler,mer’ivaktlerolmakdadır.Takvîmlereriyâdîvaktleryazıldığıhâlde,sâatmakinelerindemer’îvaktlerhâlinedönmekdedirler.Meselâ,hesâbilebulunan
vakt3sâat15dakîkaise,buriyâdî3sâat15dakîka,sâatmakinelerinde3sâat15
dakîka,mer’îvaktolmakdadır.Hesâbile,önce,güneşmerkezininhakîkîüfkagörenemâzınirtifâ’ınageldiği(Hakîkî riyâdî vaktler) bulunur.Bunlar,sonra(temkin) zemânı ile muâmele olunarak, (Şer’î riyâdî vaktler)e çevrilir. Ya’nî, sâat
makinelerinde,riyâdîvakteayrıca8dakîka20sâniyeilâveetmeklâzımdeğildir.
Birnemâzınhakîkîvaktiileşer’îvaktiarasındakizemânfarkına(Temkin) zemânıdenir.Temkinmikdârıhernemâzvaktiiçintakrîbenaynıdır.
Birmahalde,(Sabâh nemâzının vakti), dörtmezhebdede,(şer’î gece)ninsonundabaşlar.Ya’nî,(Fecr-i sâdık) denilenbeyâzlığınşarkdakiüfk-ızâhirîhattınınbir
noktasındagörülmesiilebaşlar.Orucda,buvaktdebaşlar.MüneccimbaşıÂrifbeğ
diyorki,(Fecr-isâdık,beyâzlıküfuküzerindeyayıldığıvaktbaşladığınıvebuvakt
irtifâ’-18,hattâ-16dereceolduğunubildirenza’îfkavllerdebulunduğuiçin,sabâhnemâzını,takvîmdeyazılıimsâkvaktinden15dakîkasonrakılmakihtiyâtlı
olur.)Fecrvaktininirtifâ’ınıbulmakiçin,berrakbirgecede,üfk-ızâhirîhattınave
sâatimizebakıp,fecrvaktianlaşılır.Buvakt,muhtelifirtifâ’lariçin,hesâbilebulunanvaktlerdenhangisineuyarsa,ovaktinhesâbındakullanılanirtifâ’,fecrirtifâ’ıolur.Şafakirtifâ’ıdaböylebulunur.İslâmâlimleriasrlardanberi,fecrirtifâ’ının
-19dereceolduğunuanlamışlar,diğerrakamlarındoğruolmadığınıbildirmişlerdir.Avrupalılar,beyâzlığınyayılmasınafecrdiyor.Bufecrinirtifâ’ı-18derecedir
diyorlar.Müslimânların,dinişlerinde,hıristiyanlaravemezhebsizleredeğil,islâm
âlimlerineuymasılâzımdır.Sabâhnemâzınınvakti,(Şemsî gece)ninsonundatemâmolur.Ya’nî,güneşinön[üst]kenârının,omahaldeki,üfk-ızâhirîhattındandoğ–176 –

duğugörülünceyekadardır.
(Semâ küresi),merkezindebirnoktagibi,Erdküresibulunanvegüneşilebütün
yıldızlarbununsathındakabûledilenbüyükbirküredir.Nemâzvaktleri,buküresathındadüşünülen(İrtifâ’ kavsleri ) ilehesâbolunur.Erdmihverinin[ekseninin]semâküresinikesdiğiikinoktaya(Semâ kutbu) denir.İkikutubdangeçendüzlemlere
(Meyl düzlemleri) denir.Budüzlemlerinsemâküresindehâsıletdikleridâirelere
(Meyl dâireleri) denir.Birmahallinşâkûlündengeçendüzlemlere(Semt düzlemleri) denir.Semtdüzlemlerininsemâküresinikesdiklerinidüşünürsek,küresathındahâsıletdikleribudâirelere,omahallin(Semt dâiresi=Azimut)leriveyâ(İrtifâ’ dâireleri) denir.Birmahallinsemtdâireleri,bumahallinüfuklarınıamûd[dik]olarak
keser.Erdküresiüzerindekibirmahalden,birçoksemtdüzlemlerivebirtekmeyl
düzlemigeçmekdedir.BirmahallinşâkûlüileErdınmihveri,Erdınmerkezindekesişirler.Buikidoğrudangeçendüzlem,bumahallinhemsemtdüzlemidir.Hemde,
meyldüzlemidir.Budüzleme,bumahallin(Nısf-ün-nehâr) düzlemidenir.Nısf-ünnehârdüzleminin,semâküresinikesdiğidâireye,omahallin(Nısf-ün-nehâr dâiresi = Meridiyen) denir.Nısf-ün-nehârsathı,omahallinüfk-ıhakîkîsathınıdikolarakkeserveüfk-ıhakîkîdâiresiniikimüsâvîkısmaayırır.Üfk-ıhakîkîsathınıkesdiğidoğruya,omahallin(Nısf-ün-nehâr hattı) denir. Güneşinmerkezindengeçen
semtdâiresinin,bumahallinhakîkîüfkunukesdiğisemâdakiNnoktasıilegüneşin
merkeziarasındakiGNkavs[yay]parçasına(Hakîkî irtifâ’ kavsi) denir.Bukavsin
derecesi,güneşinbumahalde,oandaki(Hakîkî irtifâ’ı=Altitude)dir.Şems,heran,
başkasemtdâirelerindengeçmekdedir.GüneşinbirZkenârındangeçensemtdâiresinin,bukenârıkesdiğinoktaile,hissî,mer’î,riyâdîvehakîkîüfukdüzlemlerinikesdiği,semâdakiikinoktaarasındakikavslerine,buüfuklaranazaran(Zâhirî irtifâ’ kavsi) denir.Bukavslerinderecesine,güneşinbuüfuklaragöre(Zâhirî irtifâ’)larıdenir.Sathîirtifâ’ı,hakîkîirtifâ’ındanfazladır.Şemsin,buüfuklardanaynıirtifâ’daolduğuvaktlerfarklıdır.Hakîkîirtifâ’,Erdınmerkezindençıkıp,semâdakihakîkîirtifâ’kavsininikiucundangeçenikiyarımdoğrununhâsıletdiğizâviyeninderecesidir.Buikiyarımdoğruarasındabulunanvesemâdakibukavsemuvâzî[paralel]olanmuhtelifuzunluklardaki,sonsuzsayıdakavslerindereceleri,birbirlerinemüsâvîolup,hepsihakîkîirtifâ’derecesikadardır.Diğerirtifâ’laramüsâvîolan
zâviyelerihâsıledenikiyarımdoğru,râsıdınbulunduğumahaldengeçenşâkûlün,
üfkukesdiğinoktadançıkarlar.Buirtifâ’zâviyelerinindereceleride,içlerindekikavslerinderecelerikadardır.Erdınmerkezindengeçenvemihverineamûdolansonsuz
birdüzleme(Mu’addilün-nehâr=Ekvator düzlemi) denir.Buekvatorsathının,Erd
küresinikesdiğidâireye(Mu’addilün-nehâr dâiresi=Ekvator) denir.Ekvatorsathınınveekvatordâiresininyeriveistikâmetisâbitdir,hiçdeğişmez.İkiside,Erdküresini,ikimüsâvîyarımküreyeayırır.GüneşinmerkeziileEkvatorsathıarasında
kalanmeyldâiresikavsininderecesine(Güneşin meyli) denir.Zâhirîtulû’danevvel,zâhirîüfukhattıüzerindekibeyâzlık,kırmızılıkdanikiirtifâ’derecesievvelbaşlar.Ya’nîgüneşüfk-ızâhirîhattına19dereceyaklaşıncabaşlar.Fetvâböyledir.Müctehidolmıyanların,bufetvâyıdeğişdirmeğehaklarıyokdur.20dereceyaklaşıncabaşladığını bildirenlerin de bulunduğu, İbni Âbidînde ve M.Ârif beğin takvîminde
yazılıdır.Fekat,fetvâyauymıyanibâdetler,sahîholmaz.
Güneşingünlükmahrekleri,birbirlerineveekvatordüzlemineparalelolan,semâküresiüzerindekidâirelerdir.Budâirelerinbulunduklarıdüzlemler,ErdinmihverineveNısf-ün-nehârdüzleminedikdirler.Üfukdüzlemlerinieğik[mâil]olarakkeserler.Ya’nî,güneşinmahreki,üfk-ızâhirîhattınıdikolarakkesmez.Güneşdengeçensemtdâiresi,üfk-ızâhirîhattınadikdir.Güneşinmerkezi,birmahallinNısf-ün-nehârdâiresiüzerinegelince,merkezindengeçenmeyldâiresiileomahaldekisemtdâiresiaynıolurvemerkezi,hakîkîüfukdangâyeirtifâ’ındaolur.
Güneşigörenleriçin,(Zâhirî zuhr vakti), ya’nî(öğle nemâzının zâhirî vakti), kul–177 –Se’âdet-iEbediyye1-F:12

lanılır.Bumer’îvakt,güneşinarkakenârızâhirîzevâlmahallindenayrılırkenbaşlar.Güneş,hermahallinsathîüfkundan,ya’nîgördüğümüz(Zâhirî üfuk hattından)
doğar.Önce,önkenârı,sathîüfukdan,ya’nîgördüğümüz(Zâhirî üfuk hattından)
gâyeirtifâ’ınagelince,buyüksekliğemahsûsolan,semâdaki(Zâhirîzevâlmahalli
dâiresi)negelerek,(Zâhirî mer’î zevâl vakti) başlar.Yereamûd[dik]olanbirçubuğungölgesininkısaldığıhisedilmezolur.Sonragüneşinmerkezi,omahallinsemâdakinısf-ün-nehâr[gündüzmüddetininortası]dâiresineyükselince,ya’nîhakîkîüfkanazaran,gâyeirtifâ’ındaolunca,(Hakîkî mer’î zevâl vakti) olur.Bundansonra,arkakenârın,omahallin,üfk-ısathîsiningarbtarafındangâyeirtifâ’ınaindiğivakt,
(Zâhirî zevâl vakti) biterek,gölgeninuzamağabaşladığıgörülürve(Zâhirî mer’î zuhr
vakti) olur.Güneş,zâhirîzevâlvaktindenhakîkîzevâlvaktineyükselirkenveburadanzâhirîzevâlvaktininsonunaalçalırken,güneşinvegölgeninhareketlerihisedilmez.Çünkimesâfevezemânpekazdır.Dahâsonra,arkakenâr,üfk-ısathîhattınıngarbtarafındangâyeirtifâ’ınainince,(Zâhirî mer’î zevâl vakti) temâmolup,(Şer’î
mer’î zuhr vakti) başlar.Buvakt,hakîkîzevâlvaktinden(Temkin) zemânısonradır.Çünki,hakîkîveşer’îzevâlvaktleriarasındakizemânfarkı,hakîkîvesathîüfuklararasındakizemânfarkıkadarolup,buda,(Temkin) zemânıdır.Zâhirîvaktler,
çubuğungölgesindenanlaşılır.Şer’îvaktler,çubuğungölgesindenanlaşılmaz.Hesâbilehakîkîzevâlvaktibulunup,bunatemkinilâveedilerek,riyâdîşer’îzevâlvaktiolur.Takvîmlereyazılır.Zuhrvakti,asr-ıevvelekadar,ya’nîherşeyingölgesi,hakîkîzevâlvaktindekiuzunluğundan,kendiboyumikdârıveyâasr-ısâniyekadar,ya’nî
boyununikimisliuzayıncayakadardevâmeder.Birincisi,ikiimâmavediğerüçmezhebegöre,ikincisi,İmâm-ıa’zamagöredir.
(İkindi nemâzının vakti), öğlevaktibitincebaşlıyarak,güneşinarkakenârının,
râsıdınbulunduğumahallinzâhirîüfukhattındanbatdığıgörülünceyekadarisede,
güneşsarardıkdansonraya’nîalt[ön]kenârızâhirîüfukhattınabirmızrakboyu
yaklaşıncayakadargecikdirmekharâmdır.Buvakt,üçkerâhetvaktininüçüncüsüdür.Şimdi,Türkiyede,takvîmlerde,ikindivaktleri,asr-ıevvelegöreyazılıdır.
Buvaktlerden,kışın36,yazın72dakîkasonrakılınca,İmâm-ıa’zamadauyulmuş
olur.Arzderecesi40ile42arasındaolanmahallerde,ocakayındanbaşlıyarak,her
ayiçin6dakîka,36yailâve,temmuzdansonra72dentarhedince,buaydaki,iki
asrvaktiarasındakizemânfarkıolur.
(Akşam nemâzının vakti), güneşzâhirîgurûbedincebaşlar.Ya’nî,güneşinüst
kenârının,râsıdınbulunduğumahallinüfk-ızâhirîsihattındangaybolduğugörülüncebaşlar.Şer’îveşemsîgecelerde,buvaktbaşlarlar.Güneşinzâhirîtulû’ve
gurûbunun görülemediği yerlerde ve hesâb yapılırken, şer’î vaktler kullanılır.
Ziyâsı,sabâhlarıenyüksektepeyegelince,şer’îtulû’vaktiolur.Akşamlarıburadançekildiğigörülüncede,mer’îşer’îgurûbvaktiolur.Ezânîsâatmakineleri,bu
vakt12yapılır.Akşamnemâzınınvakti,yatsınemâzınınvaktinekadardevâmeder.Akşamnemâzını,vaktinevvelindekılmaksünnetdir.(İştibâk-i nücûm) vaktinden,ya’nîyıldızlarçoğaldıkdan,ya’nîgüneşinarkakenârınınzâhirîüfukhattıaltınaondereceirtifâ’aindikdensonrayabırakmakharâmdır.Hastalık,seferî
olmak,hâzırta’âmıyimekiçin,bukadargecikdirilebilir.
(Yatsı nemâzının vakti), İmâmeynegöre,işâ-ievvelden,ya’nîgarbdakizâhirî
üfukhattıüzerinde,kırmızılıkgayboldukdansonrabaşlar.Diğerüçmezhebdede
böyledir.İmâm-ıa’zamagöre,işâ-isânîden,ya’nîbeyâzlıkgayboldukdansonra
başlar.Hanefîde,şer’îgeceninsonuna,ya’nîfecr-isâdıkınağarmasınakadardır.
Kırmızılığın gayb olması, güneşin üst kenârının, üfk-ı sathînin altında, onyedi
dereceirtifâ’aindiğivaktdir.Bundansonra,ya’nîondokuzdereceirtifâ’ainince,
beyâzlıkgaybolur.Şâfi’îmezhebindeyatsınemâzınınâhirvakti,şer’îgeceninyarısınakadardiyenlervardır.Yatsıyı,şer’îgeceninyarısındansonrakılmak,bunlaragörecâizdeğildir.Hanefîdeise,mekrûhdur.Mâlikîdeşer’îgeceninsonunaka–178 –

darkılmaksahîhisede,üçdebirindensonrakılmakgünâhdır.Öğleveakşamnemâzlarınıikiimâmınbildirdiğivaktlerdekılamıyan,kazâyabırakmayıp,İmâm-ı
a’zamınkavlinegöreedâetmeli,butakdîrde,ogünikindiveyatsınemâzlarınıda,
İmâm-ıa’zamınbildirdiğivaktdenöncekılmamalıdır.Vaktçıkmadan,hanefîdeiftitâhtekbîrialınca,mâlikîdeveşâfi’îdeise,birrek’atkılınca,nemâzıvaktindekılmışolur.A.Ziyâbeğ(İlm-i hey’et) kitâbındadiyorki:
(Kutbayaklaşdıkça,sabâhveyatsınemâzlarınınvaktlerininbaşlangıcı,ya’nî
fecrveşafakvaktleri,güneşindoğmavebatmavaktlerindenuzaklaşır.Ya’nîsabâhveyatsınemâzlarınınilkvaktleri,birbirineyaklaşır.Hermemleketinnemâz
vaktleri, hatt-ı üstüvâdan [Ekvatordan] uzaklığına, ya’nî arz derecesine [Enlem=Latitude=ª]vegüneşinmeyline,[Declination=∞]ya’nîayvegünleregöre,
değişir.)[Arzdereceleri,(90-meyl)denfazlaolanyerlerdegecevegündüzhiçolmaz.Arzderecesinintemâmîsi< meyl+19ise,ya’nîarzdereceleriilemeyl-işems
toplamı(90–19=71)veyâdahâziyâdeolanzemânlardagüneşinmeylinin,beşdereceden ziyâde olduğu yaz aylarında, şafak gayb olmadan, fecr başlar. Bunun
için,meselâarzderecesi480 50'olanParisşehrindeHazîranın12siile30uarasındayatsıvesabâhnemâzlarınınvaktleribaşlamaz].Hanefîmezhebindevakt,nemâzınsebebidir.Sebebbulunmazsa,nemâzfarzolmaz.Ohâlde,böylememleketlerdebuikinemâzfarzolmaz.Ba’zıâlimleregöreise,arzdereceleribunlarayakınolanyerlerdekivaktlerindekılmakfarzolur.[Buikinemâzvaktininbaşlamadığızemânlarda,vaktlerininolduğuensongününvaktlerindekılmakiyiolur.]
Nehâr-ışer’îninya’nîoruczemânınındörtdebiritemâmolunca,(Duhâ) ya’nî
kuşlukvaktiolur.Nehâr-ışer’îninyarısına(Dahve-i kübrâ) vaktidenir.Ezânîzemânagöre,Dahve-ikübrâ=Fecr+(24-Fecr)÷2=Fecr+12-Fecr÷2=12+Fecr÷2dir.
Ya’nîFecrvaktininyarısı,sabâh12deni’tibâren,Dahve-ikübrâvaktiolur.İstanbulda,13Ağustosda,müşterekzemânagörefecrvakti,3sâat9dakîka,gurûbvakti19sâat13dakîkaolduğundanşer’îgündüzmüddeti16sâat4dakîkavemüşterekzemânagöre,Dahve-ikübrâvakti8.02+3.09=11sâat11dakîkaolur.Yâhud,
müştereksâatagöre,gurûbveimsâkvaktleritoplamınınyarısıdır.
Güneş,zâhirîüfukhattınayaklaşdıkca,havatabakalarınınziyâyıkırmaderecesiartdığıiçin,ovavedenizgibidüzyerlerde,güneşinüstkenârı,zâhirîüfukhattının0,56derecealtındaolduğuzemân,doğdugörünür.Akşamlarıüfukdagayb
olmasıda,batmasındanbukadarsonraolur.
Bir mahallin şâkûlüne, ya’nî Erdın bu yerden geçen yarı çapına amûd [dik]
olansonsuzdüzlemlerebumahallin(Üfuk)larıdenir.Yalnızsathîüfklarböyledeğildir.Altıüfukvardır.Buüfuklarınyerleriveistikâmetlerisâbitdeğildir.Râsıdın
bulunduğumahallegöre,değişirler.(Üfk-ı hakîkî),ErdküresininmerkezindengeçensonsuzENüfukdüzlemidir.Birrâsıdın(Üfk-ı hissî)si,bulunduğumahallinen
alçakBnoktasındangeçen,ya’nîErdküresininsathınatemâsedensonsuzbirdüzlemdir. Erd küresinin merkezinden ve sathından güneşin merkezine giden iki
doğrunungüneşinmerkezindehâsıletdiklerizâviyeye[açıya]güneşin(İhtilâf-ı manzar)ıdenir.Senelikvasatîsi8,8sâniyedir.Güneşinmerkezininhakîkîüfkanazaran
irtifâ’ıileriyâdîveyâhissîüfuklaragöreirtifâ’larınınfarkıdır.İhtilâf-ımanzar,ayın,
güneşintulû’larınıngeçgörülmesinesebebolur.Râsıdın[Güneşebakankimsenin]
bulunduğu,herhangiyükseklikdekiMnoktasındangeçenFmüstevîsi[düzlem]
(Üfk-ı riyâdî)sidir.(Üfk-ı zâhirî hattı),MnoktasındabulunanrâsıdıngözündençıkıpErdküresineKnoktasındatemâsedenMKşu’â’ınınMnoktasınınşâkûlünün
etrâfındadeverânındanhâsılolanmahrûtun[koninin]Erdküresiiletemâseden
KnoktalarınınmeydânagetirdikleriLKdâiresidir.BudâiredengeçenveMnoktasınınşâkûlüneamûdolandüzlemerâsıdın(Üfk-ı mer’î)sidenir.Bumahrûtunsathı[yüzeyi](Üfk-ı sathî)sidir.(Üfk-ı zâhirî hattı), herhangibiryükseklikdebulunanrâsıdın,omahallinova,denizgibienaşağınoktalarıilesemânınbirleşmişgi–179 –

bigördüğübirdâiredir.Budâire,mer’îüfkun,Erdküresisathınıkesdiğinoktalardanmeydânagelmişdir.Bunoktalarınherbirindenbirsemtdüzlemigeçmekdedir.Güneşinbulunduğusemtdüzlemininkesdiği(K)noktasındangeçenüfk-ıhissîdüzlemi,semtdüzleminidikolarak,MShattıboyuncakeser.Buhissîüfkarâsıdın(Sathî üfk)udenirki,MKdüzlemidir.Birmahalde,muhtelifyükseklikleriçin,
muhtelifsathîüfuklarvardır.BunlarınErdküresinetemâsedenKnoktaları,zâhirîüfukhattınıhâsılederler.Râsıdıngözündençıkanşu’âistikâmetine,ya’nî
MSdoğrusuna(Sathî üfuk hattı) denir.SemtdüzlemininZSkavsi,güneşinsathîüfkanazaranirtifâ’ıolur.Bukavs,Râsıdıngözündençıkıp,bukavsinikiucundangeçenikiyarımdoğruarasındakizâviyeninderecesinigöstermekdedir.Güneşhareketetdiğiiçin,MSüfk-ısathîsininErdküresinetemâsetdiğiKnoktasıda,üfk-ızâhirîhattıüzerindehareketederek,üfk-ısathîherândeğişir.Râsıd,Kdan,semâdakiZSirtifâ’kavsinemuvâzîçizilenHKkavsininRâsıdilegüneşarasındakiMZdoğrusunukesdiğiHnoktasınabakınca,güneşigörür.Bukavsi,güneşinzâhirîüfukhattınanazaranirtifâ’ızaneder.BuHKkavsininderecesi,güneşinarkakenârınınsathîüfkanazaranZSirtifâ’ıkadardır.Bununiçin,sathîüfkanazaranirtifâ’olarak,
HK(zâhirî irtifâ’ı) kullanılmakdadır.Güneş,semâdakiSnoktasındangurûbetmekdedir.Râsıd,ErdüzerindekiKnoktasındangurûbetdisanır.Güneşveyıldızlar,bir
mahallinsathîüfkununaltınagirince,ya’nîbuüfkanazaranirtifâ’ısıfırolunca,bu
üfkunheryerindekirâsıdlar,bunlarıngurûbetdiklerinigörürler.Mnoktasındaki
râsıd,güneşinKnoktasındakiüfk-ısathîdengurûbunugörür.Ya’nî,güneşinüstkenârının,sathîüfkagöre,irtifâ’ısıfırolunca,Mnoktasındakirâsıdıngurûbvaktiolur.
Bunungibi,râsıdınbütünnemâzvaktleridesathîüfkagöreolanşer’îirtifâ’larıile
ma’lûmolur.Mdebulunanrâsıd,güneşinüfk-ısathîyenazaranolanZSşer’îirtifâ’ını, üfk-ı zâhirî hattına nazaran olan HK irtifâ’ olarak gördüğü için, nemâz

K= GüneşdengeçenSemtdüzlemininLK ZS=Güneşin,sathîüfkanazaranirtifâ’ını
gösteren,semâdakisemtdâiresikavzâhirîüfukhattınıkesdiğinokta.
sidir.Bukavsinderecesi,HKkavsinin
MS= Erd küresine K noktasında mümâs
derecesinemüsâvîdir.
olan [değen] üfk–ı hissî düzlemine
Râsıdın(üfk–ı sathî)sidenir.

O= Üfk-ıhakîkîileüfk-ısathîninkesişdiği
doğrunoktalarındanbiri.
HK=Güneşin kenârının üfk-ı zâhirî hattı
üzerindeki K noktasından irtifâ’ıdır.
1-Üfk-ıhakîkî,2-Üfk-ıhissî,3-Üfk-ı
Buirtifâ’,güneşinsathîüfkanazaran
riyâdî, 4-Üfk-ı sathî düzlemleri, 5-Üfk-ı
olanZSirtifâ’ınamüsâvîdir.
zâhirîhattı.6-Üfk-ışer’îhattı.
D=C=Ç=İnhitât-ıüfukzâviyesi.

G= GüneşinErddengörünüşü.

M= Mahallinherhangibiryüksekyeri.

GN= Güneşinhakîkîirtifâ’ı.

ZMF=Güneşinriyâdîirtifâ’zâviyesi.

B=Mahallinenalçakyeri.
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vaktlerininta’yîninde,üfk-ızâhirîhattınanazaranolanHK (zâhirî irtifâ’lar)ıkullanılır.Buirtifâ’lar,râsıdınriyâdî,hissî,mer’îvehakîkîüfklarınanazaranirtifâ’larındanfazladır.SathîüfkanazaranolanZSirtifâ’ındanhakîkîirtifâ’danZNinfarkına,Myüksekliğiiçin(İnhitât-ı üfuk zâviyesi) denir.İnhitât-ıüfukzâviyesininderecesikadarolansemtdâiresininkavsi,ya’nîNSkavsi(İnhitât-ı üfk)dur.Zâhirîüfuk
hattıgörülemiyendağlıkerâzîde,takvîmdeyazılı(Şer’i vaktler) kullanılır.
Râsıdbulunduğumahallinenaşağınoktasındaiken,riyâdî,hissî,mer’îüfuklarıaynıdır.Sathîüfkuyokdur.Zâhirîüfukhattı,buenaşağıBnoktasıetrâfındaküçükbirdâiredirvebuhattanazaranolanirtifâ’vebütünüfuklaranazaranolanirtifâ’larbirbirlerininaynıdır.Râsıdyükseldikçe,riyâdîüfkudayükselir.Hissîüfku,sathîüfukhâlinedöner.Zâhirîüfukhattı,hakîkîüfkunadoğrualçalırvebüyür.Büyüyenüfk-ızâhirîhattıdâirelerininnısfkutrları,ya’nîDaçılarıinhitât-ıüfuk
derecesikadarbirkavsdir.Güneşinsathîüfkanazaranirtifâ’larıolanZSkavsleri,(inhitât-ıüfuk)zâviyesikadarhakîkîirtifâ’danfazlaolur.
Güneşin,birüfkanazaranzevâlvaktinegelmesi,buüfkanazarangâyeirtifâ’ına
gelmesidemekdir.Râsıdenaşağınoktadaiken,bütünüfuklaravezâhirîüfukhattınanazaran,zevâlmahalleriaynıbirnoktadırvegüneşingünlükmahrekiningündüzkısmının,nısf-ün-nehârdâiresinikestiğinokta,185.cisahîfedekişekldegösterilenAnoktasıolup,mahrekingündüzkısmınınortasıdır.Bunoktaya(Hakîkî zevâl mahalli) denir.Yüksekmahallerdebulunanvegüneşigörenrâsıdların(Zâhirî
zevâl mahalleri), bulundukları yüksekliğe mahsûs, zâhirî üfûk hattı dâirelerine
nazaran,gâyeirtifâ’larındakinoktaların,semâdakihakîkîzevâlmahallietrâfında
hâsıletdikleri(Zevâl mahalli dâireleri) dir.Güneş,mahrekiüzerindegiderken,bu
dâirelerdenherbirininikinoktasınatesâdüfeder.Birincinoktayagelince(Zâhirî
zevâl vakti) başlar.İkincinoktayagelince,zâhirîzevâlvaktininsonuolur. Râsıd,
yükseldikce,inhitât-iüfukvâkı’olarak,(zâhirîüfukhattı)dâireleribüyür.Semâdakibu(Zevâl mahalli dâireleri) debüyür.Nısfkutrları,erdüzerindeki,zâhirîüfuk
hattıdâirelerininnısfkutrlarıolankavslerinderecelerikadardır.Râsıd,bulunduğumahallinenyüksekyerineçıkınca,semâdaki(zevâlmahallidâiresi),endışarda
veenbüyükolur.BuenbüyükzevâlmahallidâiresineRâsıdın(Şer’î zevâl mahalli) denir.Birmahallinenyüksekyerindebulunanrâsıdınüfk-ısathîsi(Üfk-ı şer’î)sidir.Güneşinkenârının,şer’îüfkagöreolanirtifâ’ına(Şer’î irtifâ’) denir.Şer’îirtifâ’,tulû’mahallindekişer’îüfkanazarangâyeirtifâ’ıkadarolunca,güneşinönkenârı,şer’îzevâlmahallidâiresinegirer.Üzerindekigölgeveziyâlıkısmları,isfirâr
zemânında,çıplakgözletefrîkedilemiyecekuzaklıkdakitepe,omahallintepesideğildir.Şer’îzevâlmahallidâiresininnısfkutru,enyüksektepedebulunanrâsıdıninhitât-ıüfukzâviyesikadardır.Zevâlvaktidâirelerigörülmez.Güneşinbudâireleregiripçıkdığı,yeredikilenbirçubuğungölgesininkısalıp,uzamasındananlaşılır.
İbniÂbidînoruclununyapmasımüstehabolanşeyleribildirirkenveTahtâvî(Merâkıl-felâh) hâşiyesindediyorlarki,(Alçakdabulunankimse,zâhirîgurûbudahâ
öncegörünce,yüksekdekindenönceiftâryapar.[İslâmiyyetde,hakîkîvaktlerdeğil,güneşigörenleriçinzâhirîvaktlermu’teberdir.]Gurûbugöremiyenleriçingurûb,şarktarafındakitepelerinkararmasıdır).Ya’nî,enyüksekyerdebulunanlarıngördüklerizâhirîgurûbdur.Ya’nî,şer’îüfukdanolangurûbdur.Gurûbugörmiyenleriçin,(Şer’î gurûb) vaktininmu’teberolduğu,(Mecma’ul-enhür) veşâfi’î
(El-envâr li-a’mâlil ebrâr) kitâblarındadabildirilmekdeolup,hesâbilebulunur.
Öğleveikindivaktlerinikolaycabulmakiçin,MuhammedMa’sûm-iFârûkîSerhendîninsohbetindeyetişmişAbdülhakSücâdilinfârisî(Mesâil-i şerh-i Vikâye)
kitâbınınHindistânda1294[m.1877]baskısındadiyorki:
(Güneşgörendüzbiryere,birdâireçizilir.Budâireye(Dâire-i hindiyye) denir.Dâireninortasına,dâirekutrunun[çapının]yarısıkadaruzun,düzbirçubuk
dikilir.Çubuğuntepesidâireninüçmuhtelifnoktasındanaynıuzaklıkdaolmalı–181 –

dırki,tamdikolsun!Budikçubuğa(Mikyâs) denir.Bumikyâsıngölgesi,öğleden
evvel,dâirenindışınakadaruzundurvegarbtarafındadır.Güneşyükseldikce,ya’nî
irtifâ’ıartdıkçagölgekısalır.Gölgeninucu,dâireyegirdiğinoktayaişâretkonur.
Öğledensonra,dâireninşarktarafındandışarıçıkdığınoktayadabirişâretkonur.
Buikiişâretarasındakalankavsin[yayın]ortasıile,dâireninmerkeziarasınadüz
birhatçizilir.Buhat,omahallin(Nısf-ün-nehâr hattı) olur.)Nısf-ün-nehârhattınınistikâmeti,şimâlvecenûbcihetlerinigösterir.Güneşinönkenârı,omahallin,üfk-ızâhirîhattından,gâyeirtifâ’ınagelince,(Zâhirî zevâl vakti) başlar.Bundansonra,gölgeninkısaldığıhisedilmez.Bundansonra,güneşinmerkezi,Nısf-ünnehâragelerek,hakîkîüfukdangâyeirtifâ’ındaolur.Buvakt,(Hakîkî zevâl vakti)dir.Hakîkîzevâlvaktinde,vasatîsâatile,zevâlvaktleri,arzdereceleriiledeğişmez.Güneş,buradanayrılırken,gölgedeNısf-ün-nehârhattındanayrılır,fekat
hisedilmez.Arkakenâr,üfk-ızâhirîhattınıngurûbmahallinenazaran,zâhirîgâyeirtifâ’ınainince,zâhirîzevâlvaktibiter.Buvakt(Zâhirî zuhr vakti) başlar.Gölgenin uzamağa başladığı görülür. Gölge boyunun değişmediği zemânın ortası
(Hakîkî zevâl vakti) dir.Londradateleskoplarla,güneşinmerkezininmeridiyendengeçişânıgörülerek,zevâlîsâatlerayâredilmekdedir.Bumer’îhakîkîzevâlvaktinde,hakîkîsâat12dir.Bu12ileta’dîl-izemânıncebrîtoplamı,mahallîsâatmakinesindeogünün(vasatî sâat) başlangıcıya’nî12siolur.Hesâbilebulunanriyâdîvaktler,sâatmakinelerindekimer’îvaktleridegösterir.Vasatîsâatmakinelerininbaşlangıcıolanbu(Mer’î zevâl vakti), güneşinzevâlvaktinegeldiğivaktolan
(Riyâdî zevâl vakti) nden8dakîka20sâniyesonradır.Enkısagölgeuzunluğuna
(Fey-i zevâl) denir.Fey-izevâl,arzvemeylderecelerinegöredeğişir.
Pergel,fey-izevâlboyukadaraçılır.Birayağı,nısf-ün-nehârhattınındâireyikesdiğinoktayakonur.Diğerayağınınnısf-ün-nehârhattınındâiredışındakikısmını
kesdiğinoktailemerkezarasındakimesâfenısfkutrolmaküzere,ikincibirdâire
çizilir.Mikyâsıngölgesibuikincidâireyegeldiğivakt,(Zâhirî asr-ı evvel vakti) olur.
İkincidâireyihergünyenidençizmeklâzımdır.Fey-izevâl,yalnızöğleveikindinemâzlarınınvaktlerinibulurkenkullanılır.Başkavaktleribulurkenkullanılmaz.
(Mecma’ul-enhür)deve(Riyâd-un-nâsıhîn)dediyorki,(Zuhrvakti,güneşinzevâlindenbaşlar.Ya’nî,arkakenârı,üfk-ızâhirîhattından,gâyeirtifâ’ınayükseldiği
mahalden,alçalmağabaşlayıncadır.Zevâlvaktinianlamakiçin,birçubukdikilir.Çubuğungölgesininkısalmasıdurunca,ya’nîkısalmazveartmazise,(Zevâl vakti)dir.
Buvaktdenemâzkılmakcâizdeğildir.Gölgeuzamağabaşlayınca,zevâlvaktitemâm
olur).Kitâbdabildirilengâyeirtifâ’ı,hakîkîüfkanazaranolanirtifâ’lardeğildir.Ön
kenârın, üfk-ı sathîden, ya’nî üfk-ı zâhirî hattının şark tarafından gâye irtifâ’ına
yükseldiğivearkakenârın,üfk-ısathîden,ya’nîzâhirîüfukhattınıngarbtarafınanazarangâyeirtifâ’ınaindiğiikimahalbildirilmekdedir.Çünki,vaktta’yînindehakîkîüfkundeğil,zâhirîüfukhattınınkullanılacağı(İmdâd) hâşiyesindeyazılıdır.Güneşinönkenârı,üfk-ısathîdenya’nîüfk-ızâhirîhattındangâyeirtifâ’ınayükselince(zâhirîzevâlvakti)başlar.Arkakenârıüfk-ısathîden,ya’nîüfk-ızâhirîhattının
gurûbmahallinenazaranzâhirîgâyeirtifâ’ındanalçalmağabaşlarken,zâhirîzevâlvaktitemâmolurvezâhirîzuhrvaktiolur.Buvaktdemikyâsıngölgesi,hisedilemiyecek
kadarazuzamışdır.İkindinemâzınınzâhirîvakti,bugölge,çubukboyukadaruzayıncabaşlar.Hakîkîzevâlvakti,birândır.Önvearkakenârlarınzâhirîzevâlvaktleriise,bukenârların,merkezlerihakîkîzevâlnoktasıvenısfkutrları,râsıdınbulunduğuyerinyüksekliğinemahsûsolan(İnhitât-ı üfuk) derecesikadarolan,semâküresindeki(Zâhîri zevâl mahalli) dâirelerinegiripçıkdıklarıvaktlerdir.Zâhirîzevâl
mahalli,birnoktadeğil,budâirelerin,güneşmahrekinikesdiğiikinoktaarasındakikavsdir.Budâirelerinenbüyüğü(Şer’î zevâl mahalli dâiresi)dir.İslâmiyyetdezevâlvakti,ya’nîgündüzmüddetininortası,güneşinönkenârınınbuşer’îdâireyegirdiğivearkakenârınınçıkdığı,ikinoktaarasındakizemândır.Güneşinönkenârıdâireyegirince,(Şer’î zevâl vakti) başlar.Arkakenârıbudâiredençıkınca,şer’îzevâlte–182 –

mâmolup,(Şer’î zuhr vakti) başlar.Buvakthesâbilebulunup,takvîmlereyazılır.
Akşamnemâzınınfarzındansonrakılınanaltırek’ate(Evvâbîn) nemâzıdenir.
İbâdetlerinvaktlerinita’yînvetesbîtetmek,ya’nîanlayıpanlatmak,dinbilgisiile
olur.Fıkhâlimleri,müctehidlerinbildirdiklerini(Fıkh) kitâblarındayazmışlardır.Bildirilmişolanvaktleri,hesâbetmekcâizdir.Hesâbilebulunanların,dinâlimleritarafındantasdîkedilmesişartdır.Nemâzvaktlerinivekıbleyihesâbileanlamanıncâizolduğu(İbni Âbidîn)de(Nemâzdakıbleyedönmek)bahsindeve(Fetâvâ-i Şemsüddîn Remlî)deyazılıdır.(Mevdû’ât-ul-ulûm)dadiyorki,(Nemâzvaktlerinihesâb
etmek,farz-ıkifâyedir.Müslimânların,nemâzvaktininbaşınıvesonunugüneşinhareketindenveyââlimlerintasdîketdiğitakvîmlerdenanlamalarıfarzdır).
Erdküresikendimihveri[Ekseni]etrâfında,garbdanşarkadoğrudönmekdedir.Ya’nî,masaüstünekonanbirErdküresineyukarıdanbakınca,şimâlmemleketlerinde,sâatibrelerihareketininterscihetinedoğrudönmekdedir.Buna(Hareket-i hakîkiyye) denir.Güneşinvesâbityıldızların,şarkdangarbadoğru,Erdküresietrâfındahergünbirdevryapdıklarıgörülür.Buna(Hareket-i ric’ıyye) denir.
Biryıldızın,bulunulanmahallinNısf-ün-nehârındanikigeçişiarasındakizemâna
bir(Yıldız günü) denir.Buzemânın24debirinebir(yıldız sâati) denir.Güneşmerkezinin,Nısf-ün-nehârdanikigeçişi,ya’nîikihakîkîzevâlvaktiarasındakizemâna(Hakîkî güneş günü) denir.Erdküresi,Husûfdüzlemi[Ekliptik] üzerinde,güneşetrafındada,garbdanşarkadoğruhareketederek,birsenedebirdevryapmakdadır. Erdın bu hareketinden dolayı, güneşin, Husûf düzlemi üzerinde, Erdın
merkezindengeçenveHusûfdüzleminedikolan(Husûf mihveri) etrâfında,garbdan şarka doğru hareket etdiği zan olunur. Bu hareket-i intikaliyyenin vasatî
sür’ati,sâniyedetakrîbenotuzkilometreisede,sâbitdeğildir.ErdınHusûfdüzlemiüzerindekimahreki,dâireolmayıp,beyzî(elips) şeklindeolduğuiçin,müsâvî zemânlarda gitdiği kavslerin dereceleri, birbirlerinin aynı değildir. Güneşe
yaklaşdıkcasür’atiartmakdadır.Erdınbuhareketisebebiile,güneşhergün,takrîben4dakîkalıkbirzemânkadar,yıldızlardangerikalıp,günlükdevrini4dakîkakadarsonratemâmlar.Bu(Hakîkîgüneşgünü),yıldızgününden4dakîkakadaruzunolur.Buuzunluk,hergün4dakîkadanbirazfarklıolmakdadır.Hakîkî
güneşgünlerininuzunluklarınınbirbirlerindenfarklıolmalarınınikincisebebi,Erd
mihverininHusûfdüzleminedikolmamasıdır.ErdınmihveriileHusûfmihveriarasında23derece27dakîkalıkzâviye[açı]vardır.Buzâviyeninmikdârı,hiçdeğişmez.Üçüncüsebeb,şemsingâyeirtifâ’ınınhergündeğişmesidir.HusûfveEkvatordüzlemleriErdınbirkutru[çapı]üzerindekesişirler.Aralarındatakrîben23,5
derecezâviyevardır.Erdınbukutruna(Behâr hattı) denir.Buzâviyeninmikdârıdadeğişmez.Erd,güneşinetrâfındahareketederken,mihverininistikâmetideğişmez.İstikâmetleriherzemân,birbirlerinemüvâzî[paralel]olur.22Hazîranda,
Erdınmihveri,husûfmihveriningüneştarafındadır.Ekvatorunşimâlindeki,yarım
yerküresininyarıdanfazlası,güneşkarşısındadır.Güneşinmeyli+23,5derecedir.
Erd,mahrekinindörtdebirinigidince,Erdınmihveri,güneşistikâmetinden90dereceayrılır.Behârhattı,güneşistikâmetinegelir.Güneşinmeylisıfırolur.Erd,mahrekininyarısınıgidince,Erdinmihveri,yinegüneşistikâmetinegelirisede,husûf
mihverinenazaran,güneşinaksitarafındabulunur.Ekvatorungüneştarafındaki
yarısı,Husûfdüzlemininüstündeolup,şimâlyarımküresininyarıdannoksanı,cenûbyarımküresininise,yarıdanfazlası,güneşinkarşısındaolur.GüneşEkvatorun23,5derecealtındaolup,meyli-23,5derecedir.Erd,mahrekinindörtdeüçünügidince,ya’nî21martda,behârhattı,yinegüneşistikâmetinegelip,güneşinmeyli
yinesıfırolur.Hasîbbeğ,(Kozmografya) kitâbındadiyorki:(Güneşden,birbirinemüvâzî[paralel]olarakgelenşuâ’lardan,Erdküresinetemâsederekgeçenlerin,butemâsnoktaları,büyükbirdâirehâsıleder.Budâireye(Tenvîr dâiresi) denir.GüneşinEkvatorüstündebulunduğualtıayda,Erdınşimâlyarıküresininyarıdanfazlası(Tenvîr dâiresi)ningüneşigörentarafındaolur.Budâireninbulun–183 –

duğuTenvîrdüzlemi,Erdküresininmerkezindengeçerek,Erdıikimüsâvîkısma
ayırırveşemsdengelenşu’âlarınistikâmetinedikdir.Erdinmihveride,Ekvator
düzleminedikolduğuiçin,tenvîrsathıileErdinmihveriarasındaki(Tenvîr zâviyesi),güneşinmeylikadardır.Bununiçin,arzdereceleri90°-23°27'=66°33'danziyâdeolanmahallerdegecesizgündüzlervegündüzsüzgecelerolur.Tenvîrdâiresiningüneşigörmiyentarafına,bunamüvâzîve19dereceuzakdabirdâireçizelim.Arzdereceleribuikidâirearasındaolanyerlerdefecrveşafakhâdiseleriolur.
Arzderecelerinintemâmîleri,(meyl+19)danazolanyerlerde,ya’nîarzdereceleriilemeyl-işemstoplamı90-19=71veyâdahâziyâdeolduğuyerlerdevezemânlarda,şafakgaybolmadanfecrbaşlar).Meyl-işems,arzderecesindenküçükolduğumahallerdegüneş,zevâldeiken,semânıncenûbtarafındabulunur.Güneşin
veyıldızlarıngünlükdevrleriniyapdıklarımahrekler,Ekvatoraparalelolandâirelerdir.Güneşingünlükmahreki,efrencîMartın21.cigünüveEylülayının23.
ncügünündeEkvatordüzlemiüzerindebulunarak,güneşinmeylisıfırolur.Buiki
günde,Erdınheryerinde,geceilegündüzmüddetlerimüsâvîolur.Nısffadlasıfırolacağıiçin,gurûbîzemânagörehakîkîzevâlvaktiilehakîkîzemânagörehakîkîtulû’vegurûbvaktleriheryerde6olur.Ezânîzemânagöreşer’îzuhrvaktleride,bütünmu’tebertakvîmlerde6olarakyazılıdır.Çünki,zuhrvaktindede,takrîben gurûb vaktindeki temkin zemânı mevcûddur. Bundan sonraki günlerde,
güneşingünlükmahrekleriEkvatordanuzaklaşarak,güneşinmeyli,22Hazîranda+23derece27dakîkave22Aralıkda-23derece27dakîkaolur.Sonrakigünlerde,meylinmutlakkıymetiazalmağabaşlar.Güneşekvatorunaltındaiken,şimâlyarımküresininçoğu,Tenvîrdâiresiningüneşigörmiyenarkatarafındaolur.
Erdküresi,mihverietrâfındadönerken,birmahallin(zâhirîüfukhattı)denilenküçükdâireninönkenârı,Tenvîrdâiresininayırdığıikiyarımküredenmünevverolan
kısmınagelince,güneşdoğar.Güneşinmeylisıfırdereceikentamşarkdandoğar.
Meylartdıkçatulû’vegurûbmahalleri,yazaylarında,zâhirîüfukhattınınşimâl
tarafınadoğru,kışaylarındaisecenûbunadoğrukayarlar.Mikdârlarıhergündeğişenbuzâhirîüfukhattıdâiresikavslerinegüneşin(Si’a=Amplitude)leridenir.
Güneş,tulû’dansonra,şimâlmemleketlerinde,dâimâcenûbadoğruyükselir.
Hakîkîgüneşgününün24debirinebir(Hakîkî güneş sâati) denir.Busâatbirimlerininuzunluklarıdahergünbaşkadır.Sâatmakinelerikullanarak,zemânmikdârlarınıölçmekiçinseçilenzemânbirimlerinin,ya’nî,günvesâatuzunluklarının,
hergünaynıolmalarılâzımdır.Bununiçin,(Vasatî güneş günü) düşünülmüşdür.Bunun24debirine(Vasatî sâat) denilmişdir.İbniÂbidîn,hayzbâbında,birinciye(muavvec), ikinciye(mu’tedil) veyâ(felekî) sâatdemekdedir.Vasatîgününuzunluğu,
birsenedebulunanhakîkîgüneşgünlerininuzunluklarınınortalamasıdır.Birmedârîsenede365,242216hakîkîgüneşgünübulunduğuiçin,vasatîgüneş,bukadargünde360derecelikyolgiderken,birvasatîgüneşgününde,59dakîka8,33sâniyelik
birkavsgider,demekdir.Hergünbukadargidenbirgüneş,Ekvatordüzleminde,
gündüzünenkısaolduğuzemânda,hakîkîgüneşilebirlikde,hareketebaşlasınlar.
Önce,hakîkîgüneşbunugeçer.Hakîkîgüneşgünü,vasatîgüneşgünündendahâkısaolur.Şubatortasınakadar,ikigüneşarasındakifarkhergünartar.Bundansonra,hakîkîgüneşinsür’atiazalarak,Nisanortasındabirleşirler.Bundansonra,vasatîgüneşdengeridekalır.Mayısortasındasür’atiartarak,Hazîranortasında,yinebirleşirler.Sonra,vasatîgüneşigeçer.Temmuzortasında,sür’atiazalarak,Ağustossonundabirleşirler.Sonra,vasatîgüneşingerisindekalır.Ekimsonundasür’atiartarak,aralarındakifarkazalmağabaşlar.Hareketebaşladıklarıyerde,tekrârbirleşirler.İkigüneşarasındakibumesâfefarklarını,vasatîgüneşinkaçdakîkadagideceği,Keplerkanûnunagörehesâbedilir.İkigüneşarasındakibirgünlükzemânfarklarına(Ta’dîl-i zemân) denilmişdir.Vasatîgüneşilerideise,Ta’dîl-izemânartı,gerideise,eksidir.Birsenedetakrîbî+16dakîkaile-14dakîkaarasındadeğişmekdedir.İkigüneşinbirleşdiklerizemânlarda,ya’nîsenededörtdef’asıfırolur.Herhan–184 –

gibirgündevasatîzemânagörebilinenvakte,ogünemahsûsolanTa’dîl-izemân,
+iseeklenerek,-iseçıkarılarak,oandakihakîkîzemânagöreolanvakteldeedi-
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lir.Ta’dil-izemânıngünlükdeğişmeleri+22sâniyeile-30sâniyearasındaolup,bir
senedekigünlükkıymetleri,kitâbımızınsonundakicedveldegösterilmişdir.
AhmedZiyâbeğdiyorki,(İnhitât-ıüfukzâviyesininaçısâniyesicinsindenkıymeti,râsıdınbulunduğuyerinüfk-ıhissîdenmetreolarakirtifâ’ınınkare-kökünün
106,92 ile çarpımına müsâvîdir). İstanbuldaki râsıda yakın olan en yüksek yer
Çamlıcatepesiolup,yüksekliği267metredir.Enbüyükinhitât-ıüfukzâviyesi29dakîkaolur.Reîs-ül-müneccimînTâhirefendi,hergününtemkininihesâbederek,1283
[m.1866]deKâhirerasadhânemüdîriolunca,hâzırladığıcedveldevefâdılİsmâ’îl
Gelenbevî(Merâsıd) kitâbındaveErzurumluİsmâ’îlFehîmbinİbrâhîmHakkı,1193
deyazdığıtürkçe(Mi’yâr-ül-evkat) kitâbındavemüneccim-başıseyyidMuhammed
Ârifbeğ,hicrîşemsî1286vekamerî1326senesitakvîmininsonundadiyorlarki,(İstanbulunenbüyükinhitât-ıüfkzâviyesi29dakîkaveüfk-ıhakîkîninaltında,ya’nî
sıfırınaltındaolanbukadarirtifâ’aâidziyânıninkisârı44,5dakîkavegüneşin(Nısfkutr-ı zâhirî)si,asgarî15dakîka45sâniyeolduğundan,buüçirtifâ’,güneşinhakîkîtulû’danevvelgörülmesinesebebolurlar.İhtilâf-ımanzarise,sonragörülmesinesebebolur.İlküçirtifâ’ıntoplamından(İhtilâf-ı manzar) mikdârıolan8,8sâni–185 –

yeçıkarılınca,birderece29dakîka6,2sâniyeolurki,bunagüneşin(İrtifâ’ zâviyesi) denir.Güneşinmerkezininhakîkîüfukdangurûbundansonra,arkakenârının,
bugurûbvaktinden,buirtifâ’zâviyesikadar,dahâaşağıya,ya’nîüfk-ışer’îyeinerek,ziyânınenyüksektepedengaybolmasıiçingeçenzemâna(Temkin) denir.[Meselâ,CASİOhesâbmakinasıile,]Herhangibirgünde,İstanbuldagüneşinmerkezininüfk-ıhakîkîdenhakîkîgurûbuveüstkenârınınüfk-ışer’îdenşer’îgurûbuvaktlerindekihakîkîüfkanazaranirtifâ’larıolansıfırdereceveeksibirderece29dakîka6,2sâniyeirtifâ’lariçin,nemâzvaktlerinibulmakdakullanılandüstûrile,buiki
gurûbvaktininfadl-ıdâirzemânlarıhesâbedilir.Zevâlvaktindehakîkîzevâlîsâatsıfırolduğuiçin,ikigurûbvakti,fadl-idâirzemânıkadarolur.İkivaktarasındakizemânfarkı(Temkin) olur).Meselâ21Martve23Eylüldeirtifâ’zâviyesi1derece29dakîka6,2sâniye,güneşinmerkezinin,hakîkîüfukdanbuirtifâ’mikdârıalçalmasıiçin,mahrekiüzerindegideceğizemân,ya’nîtemkin7dakîka52,29sâniyedir.Nemâzvaktleridüstûrundameyl-işemsveard-ıbeldebulunduğundanbirşehrintemkinzemânı,Ardderecesivegüniledeğişmekdedir.Birşehrintemkinmikdârı,hergünvehersâataynıdeğilisede,herşehriçin,vasatîbirtemkinzemân›vard›r.Butemkinmikdârlar›kitâb›m›z›nsonundakicedveldebildirilmişdir.Hesâbile
bulunantemkinmikdârlar›naikidakîkaihtiyâtilâveederek,‹stanbuliçintemkin,
vasatîondakîkakabûledilmişdir.Ardderecesi44derecedenazolanbiryerde,bir
senedekia’zamîveasgarîtemkinmikdârlar›n›nfark›birikidakîkakadard›r.Birşehrdetekbirtemkinvard›r.Buda,herhangibirnemâz›nhakîkîvaktindenşer’îvaktinibulmakiçinkullan›l›r.Hernemâziçin,ayr›ayr›temkinleryokdurvezâhirîvaktlerdedetemkinyokdur.Temkinmikdâr›n›birihtiyâtzemân›zanederek,imsâkvaktini3-4dakîkagecikdireninorucuvegurûbu3-4dakîkaönealan›norucuveakşam
nemâz›n›nfâsidolacağ›(Dürr-i yektâ)dadayazılıdır.Birmahalde,şemsinmeylive
temkinmikdâr›veta’dîl-izemânherandeğişdikleriiçinvehakîkîgurûbîzemânbirimleri, hakîkî zevâlî zemânlar›n›n birimlerinden cüz’î farkl› olduğu için, hesâb
olunannemâzvaktleri,tamdoğruolmaz.Vaktingirdiğindenemînolmakiçin,hesâbilebulunantemkinmikdâr›na2dakîkaihtiyâtzemân›ilâveedilmişdir.
Üç nev’i gurûb vardır: Şemsin merkezinin hakîkî irtifâ’ının sıfır olduğu vakte
(Hakîkî gurûb) denir.İkincigurûb,arkakenârın,râsıdınbulunduğumahallinzâhirîüfukhattınanazaranzâhirîirtifâ’ınınsıfırolduğu,ya’nîbuüstkenârının,mahallinüfk-ızâhirîhattındangaybolduğunungörüldüğüvaktdir.Buna(Zâhirî gurûb) denir.Üçüncügurûb,arkakenârın,şer’îüfkanazaranirtifâ’ınınsıfırolduğuhesâbolunanvaktdir.Buna(Şer’î gurûb) denir.Birşehrdebiradedşer’îüfukvardır.Buüçgurûbdan,zâhirîgurûbugörmekmu’teberolduğubütünfıkhkitâblarındayazılıdır.Hâlbuki,heryükseklikiçin,muhtelifzâhirîüfukhatlarıvardır.Üfk-ışer’îdengurûb,en
yüksektepedenbakıncagörülenzâhirîgurûbisede,bugurûbvaktivehakîkîgurûb
vaktiriyâdîgurûbdur.Ya’nîdâimâhesâbilebulunur.Hesâbilebulunanriyâdîhakîkîgurûbvaktinde,güneşyüksekyerlerinzâhirîüfukhatlarındangurûbetmemişgörülür.Buhâl,akşamnemâzınınveiftârvaktinin,birinciveikincigurûbvaktlerinde
değil,bunlardandahâsonra,şer’îgurûbvaktindeolduğunugöstermekdedir.Evvelâhakîkîgurûb,bundansonrazâhirîgurûblar,ensonra,şer’îgurûbolur.Tahtâvî,(Merâkıl-felâh) hâşiyesindediyorki,(Şemsingurûbetmesi,üstkenârınınüfk-ızâhirîhattından gayb olduğunu görmek demekdir. Üfk-ı hakîkîden gayb olması değildir).
Güneşinüfk-ızâhirîhattındanbatması,üfk-ısathîdengurûbetmesidemekdir.İkindiyikılamıyan,akşamıkıldıkdanveorucunubozdukdansonra,tayyâreilegarbtarafınagiderek,güneşigörse,ikindiyiedâvegüneşbatıncaakşamıi’âdevebayramdansonraorucunukazâeder.Tepeler,binâlarvebulutlarsebebiilezâhirîgurûbgörülemiyenyerlerde,gurûbvaktinin,şarkdakitepelerinkararmasıileanlaşılacağıhadîs-işerîfdebildirilmişdir.Buhadîs-işerîf,(Tulû’ ve gurûb vaktleri hesâb edilirken,
güneşin hakîkî ve zâhirî irtifâ’ları değil, şer’î üfukdan olan şer’î irtifâ’larının kullanılacağını) ya’nî,Temkinmikdârınıhesâbakatmaklâzımolduğunugöstermekdedir.
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Bütünnemâzlarınşer’îvaktlerinihesâbederkende,buhadîs-işerîfeuymak,ya’nî
temkinzemânlarınıhesâbakatmaklâzımdır.Çünkihesâbilehakîkîriyâdîvaktlerbulunur.Birnemâzınhakîkîvaktiileşer’îvaktiarasındabirtemkinzemânıfarkvardır. Bir şehrin en yüksek mahalline mahsûs olan temkin zemânı değişdirilemez.
Temkinzemânıazaltılırsa,öğlevedahâsonrakinemâzlar,vaktlerindenevvelkılınmışolur.Orucada,sahûrvaktigeçdikdensonrabaşlanılmışolur.Bunemâzlarveoruclarsahîholmazlar.1982senesinekadar,Türkiyedetemkinzemânınıkimsedeğişdirmemiş,bütünÂlimler,Velîler,Şeyh-ülislâmlar,Müftîler,bütünmüslimânlar,asrlar
boyuncanemâzlarınışer’îvaktlerindekılmışlarveoruclarınaşer’îvaktlerindebaşlamışlardır.Türkiyegazetesininhâzırlamışolduğudıvartakvîmlerinde,temkinzemânıdeğişdirilmemiş,nemâzveorucvaktleri,doğruolarakbildirilmişdir.
Birnemâzınevvelvaktini,şer’îüfkanazaranhesâbetmekiçin,güneşinbunemâzamahsûsolanirtifâ’ınıbilmeklâzımdır.Güneşin[merkezinin]meylibilinenbirgündekivearzderecesibilinenbirmahaldekimahrekiüzerinde,hakîkîüfkanazaran
nemâzınirtifâ’ınaulaşdığıhakîkîvaktinin,zevâldenveyâgeceyarısındanfarkınıbildirenhakîkîgüneşzemânıhesâbedilir.Buzemâna(Fadl-ı dâir=Zemân farkı) denir.Birnemâzamahsûsolanhakîkîirtifâ’ıöğrenmekiçin,fıkhkitâblarındayazılıolan
nemâzvaktibaşladığıanda,(Rub’-ı dâire) tahtasıveyâÜsturlâbile,güneşinüstkenârınınriyâdîüfkagöre,irtifâ’ıölçülür.Bundan,hakîkîirtifâ’ıhesâbedilir.[Sekstantile,üfk-ızâhirîhattındanolanzâhirîirtifâ’ölçülmekdedir.]SemâküresindekiKŞGkürevîmüsellesininGKkenârkavsi,GDmeylkavsinintemâmı,KŞkenâr
kavsi,KFirtifâ’ıkutbunya’nîarz-ıbeldenintemâmıveŞGkavsi,GNhakîkîirtifâ’ınıntemâmıdır.[s.185dekişekl:1].MüsellesinKkutupnoktasındakiHzâviyesininvebuzâviyekarşısındakiGAkavsininderecesi,Fadl-ıdâirdir.Bununderecesihesâbedilip,dörtmislialınarak,hakîkîzemânaçevrilir.Fadl-ıdâirzemânının
mikdârı,hakîkîveyâgurûbîzevâlvaktiileveyâgeceyarısıilemuâmeleedilerek,hakîkîzevâlîvegurûbîzemânlaragörenemâzın(Hakîkî vakti) eldeedilir.Sonra,gurûbîvaktdenbirtemkinçıkarılarakezânîyapılır.Zevâlîyeta’dîleklenerekvasatî
yapılır.Sonra,buezânîvevasatîgurûbîvaktlerden,bunemâzın(Şer’î vakti) elde
edilir.Bununiçin,güneşinkenârının,şer’îüfukdan,bunemâzınirtifâ’ındaolduğu
vaktile,merkezininhakîkîüfukdanbuirtifâ’daolduğuvaktarasındaki(Temkin zemânı) hesâbakatılır.Çünki,birnemâzınhakîkîvaktiileşer’îvaktiarasındakizemânfarkı,hakîkîüfukileşer’îüfukarasındakizemânfarkıkadardır.Buda,(Temkin zemânı)dır.Güneşinşer’îüfukdangeçmesi,hakîkîüfukdangeçmesindenevvel
olan,zevâldenevvelkivaktleriçin,hesâbilebulunanhakîkîvaktdentemkinçıkarılınca,şer’îvaktolur.İmsâkvetulû’vaktleriböyledir.AhmedZiyâbeğveKedûsî(Rub’-ı dâire) kitâblarındadiyorki,(Fecr,güneşinönkenârışer’îüfka19dereceyaklaşıncabaşlar.Hesâbilebulunanhakîkîfecrvaktindentemkinzemânıçıkarılarak,hakîkîzemânagöre,şer’îimsâkvaktieldeedilir).(Kedûsî)nin(İrtifâ’ risâlesi)nitercemeeden,Fâtihmedresesiders-iâmlarındanHezargradlıHasenŞevkı
efendi,dokuzuncubâbındadiyorki,(Bulduğumuzhakîkîimsâkvaktleritemkinsizdir.Oructutacakkimseninbundanonbeşdakîka,ya’nîikitemkinzemânıevvel,oruca başlaması lâzımdır. Böylece, orucu fâsid olmakdan kurtulur). Görülüyor ki,
şer’îezânîimsâkvaktinibulmakiçin,hakîkîgurûbîvaktdentemkinzemânınıniki
misliniçıkarmakda,ikitemkinçıkarılmazise,orucunfâsidolacağınıbildirmekdedir.[Gurûbîvaktdenşer’îvaktibulmakiçinbirtemkin,gurûbîvaktiezânîvakteçevirmekiçindeikincitemkinçıkarılmakdadır.]İbrâhîmHakkıhazretlerinin,Erzurumagörehâzırladığısenelikevkât-işer’iyyecedvellerindeveMustafâHilmiefendinin1307târîhli(Hey’et-i felekiyye) kitâbındada,ezânîsâatile,fecrvetulû’hakîkîvaktlerini,şer’îvakteçevirmekiçin,temkinzemânınınikimisliçıkarılmışolduğunugördük.AlîbinOsmânın(Hidâyet-ül-mübtedî fî Ma’rifet-il-evkât bi-rubid-dâire) kitâbındadaböyleyazılıdır.Kendisi801[m.1398]devefâtetmişdir.Güneşinşer’îüfukdangeçmesi,hakîkîüfukdangeçmesindendahâsonraolan,zevâl–187 –

den sonraki vaktlerde, şer’î vakti bulmak için hakîkî vakte temkin ilâve edilir.
Zuhr,asr,gurûb,iştibâkveişâvaktleriböyledir.A.Ziyâbeğ,bukitâbınınzuhrvaktikısmındadiyorki,(Vasatîsâatilehakîkîzevâlvaktinetemkinzemânıilâveedilince,vasatîsâatileşer’îzuhrvaktiolur.)Gurûbîzemânagörebilinenbirvaktiezânîzemânaçevirmekiçin,dâimâbirtemkinçıkarılır.Öğlevesonrakigurûbîüfklaragörebilinenbirvakti,şer’îüfkagöreolanşer’îvakteçevirmekiçinbirtemkinilâveediliyor.Sonrabunuezânîvakteçevirmekiçin,birtemkinçıkarılıyor.Netîcede,
bunemâzlarınezânîvaktleri,gurûbîvaktlerininaynıolmakdadır.Hakîkîveyâgurûbîzemânagörebulunanşer’îvaktler,vasatîveezânîzemânlaraçevrilerek,takvîmlereyazılır.Bulunanvaktler,riyâdîzemânagöre,riyâdîvaktlerdir.Riyâdîzemânagöreriyâdîvaktler,sâatmakinelerindekimer’îvaktleridegöstermekdedir.
TENBÎH: İslâmâlimleri,gurûbîhakîkîzevâlvaktinden,ezânîhakîkîzemânagörezuhrvaktinieldeetmekiçin,bundangurûbvaktindekitemkinitarhvezevâlvaktindekişer’îvaktibulmakiçin,temkinzemânınıilâveetmişlerveyinegurûbîzevâl
vaktinibulmuşlardır.Buhâl,zuhrvaktindekitemkinmikdârının,hakîkîveşer’îüfuklararasındakizemânfarkına,ya’nîgurûbvaktindekitemkinmikdârınamüsâvîolduğunugöstermekdedir.Bunungibi,bütünnemâzlarınşer’îvaktlerindekitemkin
zemânları,tulû’vegurûbvaktlerindekitemkinzemânlarınamüsâvîdir.(El-Hadâik-ul-verdiyye)dediyorki,(İbniŞâtırAlîbinİbrâhîm,(En-nef’ul’âm) kitâbında,her
arz derecesinde kullanılabilen Rub’-ı dâireyi anlatmakdadır. Şâmda Emevî câmi’ine(Basîta)denilengüneşsâatiyapdı.777[m.1375]devefâtetdi.Hâlid-iBağdâdîninhalîfelerindenMuhammedbinMuhammedHânî,bunu1293[m.1876]de
tecdîdetdiveayrıca,(Keşf-ül-kınâ’an ma’rifet-il vakt minel-irtifâ’) kitâbınıyazdı).
Osmânlıâlimlerininenyüksekmakâmıolan(Meşîhat-i islâmiyye)ninhâzırladığı1334[m.1916]senesinin(İlmiyye sâlnâmesi) ismindekitakvîmdeveİstanbulüniversitesiKandillirasadhânesinin1958târîhve14sayılı(Türkiyeye mahsûs Evkât-ı
şer’ıyye) kitâbında,nemâzlarınşer’îvaktlerinita’yînederken,temkinmikdârınınhesâbakatıldığınıgörüyoruz.Hakîkîdinadamlarındanvehey’etilmimütehassıslarındanmeydânagelenhey’etimizinenmodernâletlerleyapdığırasadvehesâblarlabulunan nemâzların şer’î vaktlerinin, islâm âlimlerinin asrlardan beri hesâb ile ve
(Rub’-ı dâire) âletiilebulduklarıvaktlerinaynıolduğunugördük.Bununiçin,temkinzemânlarınıvedolayısıilenemâzvaktlerinideğişdirmekcâizdeğildir.
Sâatmakinelerinde,birvasatîgün,24sâatdır.Hakîkîzevâlvaktinde,zemânlarıölçen,meselâkolsâatimiz,12deikenbaşlıyarak,ertesigün12yekadargeçen
tam24sâatlikzemânabir(Vasatî gün) denir.Vasatîgünlerinuzunluklarıhepaynıdır.Yine,zevâlvaktindekolsâatimiz12ikenbaşlıyarak,ertesigünzevâlvaktinekadargeçenzemânabir(Hakîkî gün) denir.Bugününuzunluğu,güneşinmerkezininmüteâkibikigündenısfünnehârdangeçişiarasındakizemânolup,senede
dörtdef’a,vasatîgününuzunluğunamüsâvîolur.Diğergünlerde,ikisiningünlük
uzunluklarıarasında,(Ta’dîl-i zemân)ıngünlüktehavvülükadarfarkhâsılolur.(Gurûbî gün)ünuzunluğu,güneşmerkezininüfk-ıhakîkîdenmüteâkibikigurûbuarasındakizemândır.(Ezânî gün), güneşinüst[arka]kenârınınbiryerinüfk-ışer’îsindenmüteâkibikişer’îgurûbuarasındakizemândır.Ezânîsâatmakinesi,bugurûb
görülünce12yapılır.Ezânîgününuzunluğu,gurûbîgünuzunluğununaynıisede,
bundan(Temkin zemânı) sonrabaşlamakdadır.Gurûbîbirgündeşems,tekbirgâyeirtifâ’ına,hakîkîzevâlîbirgündeise,farklıikiirtifâ’açıkıpindiğiiçin,buikigününuzunlukları,birikidakîkafarklıolur.Bufarklardandolayı,hakîkîvegurûbîgünlerinbirersâatleriarasındabirkaçsâniyefarkmevcûdisede,bufarklartemkinlerdeyapılanihtiyâtlarileizâleedilmekdedir.Sâatmakineleri,ezânîveyâvasatîzemânıgösterir.Hakîkîvegurûbîzemânlarıgöstermez.Herhangibirgünde,
şer’îgurûbvaktinde,sâatmakinemizinayârını12yapalım.Ertesigün,güneşinarkakenârınınüfk-ışer’îdentekrârgurûbetmesi,vasatîgünuzunluğundan,ya’nî24
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sâatdenbirdakîkadanazfarklıolur.Hakîkîvevasatîgünuzunluklarıaynıiken,
sonrakigünlerdehâsılolanfarklara(Ta’dîl-i zemân) denir.Gece-gündüzuzunluklarınınvegurûbîveezânîzemânların(Ta’dîl-izemân)ilealâkasıyokdur.Ezânîsâatlardagünvesâatuzunlukları,hakîkîgüneşingünsâatuzunluklarıkadardır.Bununiçin,hergüngurûbvaktinde,ayârları12yapılarak,vasatîgünuzunluğunudeğil,hakîkîgünuzunluğunugösterirler.
Ezânîsâatmakinesininayârı,herakşam,vasatîsâategörehesâbedilenşer’îgurûbvaktinde12yapılır.Hergün,gurûbvaktigerilerkenileri,ilerlerkengerialınır.
VasatîbirezânîgünuzunluğuveTa’dîl-izemânyokdur.1193[m.1779]senesindeErzurumdahâzırlanmışolan(Mi’yâr-ı evkat) takvîmindediyorki,(Gölgenin
enkısaolduğuhakîkîzevâlvaktinde,ezânîsâatmakinesi,takvîmdeyazılızuhrvaktinden,temkinzemânıgerialınır).Ezânîsâatmakinesininayârınıtashîhiçin,vasatîsâatherhangibirnemâzvaktinegelince,ezânîsâatde,bunemâzın,takvîmdeyazılıvaktinegetirilir.Vasatîveezânîsâatleriayârlamakiçin,birnoktadangeçen(Nısf-ün-nehâr)vekıbleistikâmetlerindeikihatçizilir.Bunoktayabirçubuk
dikilir.Çubuğungölgesi,birincihatüzerinegelince,sâatmakinesizevâlvaktine,
ikinciyegelince,kıblesâatinegetirilir.Gurûbvaktinindeğişmesibirdakîkadanaz
olduğugünlerde,ezânîsâatinayârıdeğişdirilmez.İstanbuldaaltıayda186dakîkaileri,altıaydada186dakîkagerialınmakdadır.Busâatmakineleri,zemânmikdârlarını,ezânîgününbaşladığıvaktegöreölçmekdedir.Nemâzvaktleriise,gurûbîgünegörehesâbediliyor.Ezânîgün,gurûbîgünden(Temkinzemânı)sonra
başladığı için, hesâb ile bulunan gurûbî vaktlerden temkin çıkarılarak, nemâz
vaktleri,ezânîvakteçevrilir.Gurûbîveezânîzemânhesâblarında,ta’dîlzemânhiç
kullanılmaz.
Erd [yer] küresi, kendi mihveri [ekseni] etrâfında batıdan doğuya döndüğü
için,doğudakiyerler,batıdakiyerlerdendahâöncegüneşigörüyor.Doğudanemâzvaktleridahâöncegeliyor.Erdinikikutbundangeçen,üçyüzaltmıştûl[meridyen]yarımdâiresidüşünülmüşveLondraşehrindengeçenyarımçenber,başlangıçolarakkabûledilmişdir.Müteâkibikiyarımçenberarasındabirderecelik
zâviye[açı]vardır.Yerküresidönerken,birşehr,birsâatde,onbeşdereceşarka
[doğuya]gidiyor.Aralarındabirtûl[boylam]derecesiuzaklıkolanaynıarzderecesindekiikişehrden,şarkdaolanda,nemâzvaktleridörtdakîkaönceoluyor.Aynıtûldâiresiüzerindebulunanyerlerinmüşterektekbirhakîkîzevâlvaktlerivardır.Gurûbîzevâlvezuhrvaktlerivediğernemâzvaktleri,arzderecelerinegöre
birbirlerinden farklıdır. Arz dereceleri artdıkca, tulû’ ve gurûb vaktleri, yazın
zevâl vaktinden uzaklaşır. Kışın yaklaşır. Herhangi birşeyin mikdârı, belli bir
yerden,meselâsıfırdanbaşlayarakölçülür.Sıfırdandahâuzakolanadahâçokdur
denir.Sâatmakinesinisıfırdanbaşlatmak,ayârınısıfıraveyâ12yegetirmekleolur.
Bellibirhâdisenin[işin]başladığızemâna,buhâdisenin(vakt)idenir.Sadaka-ifıtrınvâcibolmazemânıböyledir.Ya’nî,bayramınbirincigünü,fecrtulû’ederken
vâcibolur.Birsâatevvelîmânagelenveyâdünyâyagelenveyâbirsâatsonraölen
kimselerevâcibolur.Birsâatsonraîmânaveyâdünyâyagelenevâcibolmaz.Bir
vakt,birankadarkısazemânolabileceğigibi,uzunbirzemânparçasıdaolabilir.
Butakdîrde,buvaktinevvelivesonuolur.(Şer’î zevâl vakti) ve(Nemâz vaktleri) ve(Kurban kesmenin vâcib olması) böyledir.
Doğudabulunanşehrlerdekimahallîzemânmakinelerininayârları,batıdabulunanşehrlerdekimahallîzemânmakinelerininayârlarındanileriolur.Zuhrvakti,ya’nîöğlenemâzınınşer’îvakti,heryerde,hakîkîzevâlvaktindentemkinkadarsonrabaşlar.Mahallîzemânmakinelerininayârları,birbirlerinden,tûlderecelerinegörefarklıolduklarıiçin,aynıarzderecesiüzerindebulunanyerlerinmahallîzemânmakinelerindenemâzvaktleri,tûlderecelerinindeğişmesiiledeğişmez.Ezânîzemânmakineleri,eskidende,şimdide,hepmahallîdir.Hermahallin
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enyüksekyerleriaynıirtifâ’daolmıyacağıiçin,temkinzemânlarıbirbirlerinden
birikidakîkafarkederek,şer’înemâzvaktleride,birikidakîkafarklıolurisede,
temkinzemânlarındakiihtiyâtmikdârları,bufarklarıizâleetmekdedir.Şimdi,bir
memleketinherşehrindeayârlarıaynıolanmüşterekvasatîzemânmakinelerikullanılıyor.Böyle(müşterek) [ortak]vasatîzemânmakinelerikullanılanbirmemleketinaynıarzderecesindebulunanşehrlerindede,aynıbirnemâzınmüşterek
sâate göre vaktleri birbirlerinden başkadır. Aynı arz derecesinde bulunan iki
şehrintûldereceleriarasındakifarkındörtkatı,buikişehrde,aynıbirnemâzın,
müştereksâategöreolanvaktlerinindakîkafarkınıgösterir.Kısacası,arzderecesideğişince,ya’nî,aynıtûldâiresindebulunanmahallerde,yalnızmahallîvemüşterek vasatî sâat makinelerinin ayârları ve bunlardaki zuhr vaktleri değişmez.
Arzderecesininmutlakkıymetiartdıkca,birnemâzvaktininilerlemesiveyâgerilemesi,vaktinöğledenevvelveyâsonrayâhudyazvekışolmasında,birbirinin
aksiolmakdadır.41derecedekivaktlerden,diğerderecelerdekivaktlerinhesâbedilmesi, (Rub’-ı Dâire)nin isti’mâli ta’rifemizde bildirilmişdir. Tûl derecesi değişince,ya’nîaynıarzderecesindebulunanmahallerde,sâatmakinelerininayârlarıvemüştereksâatmakinesindekibütünvaktlerdeğişir.
LondraşehrininyedibuçukdereceşarkındanvegarbındangeçenikitûldâiresiarasındabulunanheryerdeLondranınvasatîsâatimüşterekolarakkullanılmakdadır.Buna(BatıAvrupazemânı)denir.Şarkdayedibuçukderecedekitûldâiresiileyirmiikibuçukderecedengeçentûldâiresiarasındakullanılanmüşterekvasatîsâat,Londrasâatindenbirsâatileridir.Buna(OrtaAvrupazemânı)denir.Yirmiikibuçukderecedengeçentûldâiresiileotuzyedibuçukderecedengeçentûl
dâiresiarasındakiyerlerinhepsinde(DoğuAvrupazemânı)kullanılır.Busâat,
Londrasâatindenikisâatileridir.Dahâşarkdaolan(Yakınşark),(Ortaşark)ve
(Uzakşark)zemânlarıda,Londrazemânındanüç,dörtvebeşsâatileridirler.Erd
küresiüzerinde,birbirlerindenbirersâatfarklı,24müştereksâatmıntıkasıvardır.
Bir memleketde bulunan onbeşin katları kadar derecelerden geçen (Sâat başı
tûl yarım dâireleri)ndenbiriüzerindekiyerlerinvasatîmahallîzemânmakinelerininmüşterekolanayârları,omemleketin(Müşterek sâat)iolarakkabûledilmişdir.Türkiyeninmüştereksâati,İzmit,Kütahya,BilecikveElmalışehrlerindengeçen 30 dereceli sâat başı tûl yarım dâiresinin mahallî vasatî sâatinin ayârında
olup,doğuAvrupasâatidir.Ba’zıdevletler,siyâsîveyâiktisâdîsebeblerle,müştereksâatlerinbucoğrâfîtaksîmineuymamakdadır.Fransa,İspanya,OrtaAvrupanınmüştereksâatinikullanmakdadır.Müştereksâatlerininayârlarıbirbirlerindenfarklıolanmemleketlerinzemânmakinelerinde,herhangibirvaktde,yalnız
sâatlerigösterenrakamlar,birbirlerindenfarklıdır.Şarkdakimemleketinmüştereksâatininrakamı,garbdakimemleketinmüştereksâatininrakamındandahâ[ileri]büyükdür.
Birnemâzın,Türkiyeninherhangibirşehrindekimahallîvasatîsâategöreolan
vaktiile,müştereksâategöreolanvaktiarasındakifark,buşehrintûlderecesiile
30derecearasındakifarkındörtmislidakîkadır.Şehrintûlderecesi30danfazla
ise,bufark,mahallîsâatdençıkarılarak30derecedenazisemahallîsâateeklenerek,bunemâzınmüştereksâategörevaktihâsılolur.Meselâ,Mayısınbirincigünü,birnemâzvakti,Karsşehrininmahallîvasatîsâatinegöre7sa.00dakîkaolsun.Karsınarzderecesi41,tûlderecesi43dür.Butûlderecesi,30danfazlaolduğundan,Karsınmahallîsâati,müştereksâatdenileridir.BunemâzınmüştereksâategöreKarsdakivakti,7den13æ4=52dakîkaevvelolurki,6yısekizdakîkageçedir.
Gurûbîzemânagörezevâlvaktiile,oyerdekihakîkîgüneşzemânınagörehakîkîgurûbvaktinintoplamı,12dir.Çünki,buikisinintoplamı,sabâhgurûbîsâat
12denhakîkîgurûbvaktinekadarolanzemânolup,takrîben12hakîkîsâatdir.Yaz
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aylarıiçin,sahîfe193dekişeklebakınız!Hakîkîvegurûbîzemânbirimleribirbirlerinintakrîbenaynıdır.
(1)Gurûbî zemâna göre zevâl vakti + Hakîkî zemâna göre gurûb vakti = 12
dir.Hakîkîgündüzuzunluğununyarısıilegeceuzunluğununyarısınıntoplamı,12
hakîkîsâatdir.Ya’nî:
(2)Hakîkî gece uzunluğunun yarısı + Hakîkî zemâna göre gurûb vakti = 12
dir.(1)ve(2)müsâvâtlarıkarşılaşdırılınca:
(3)Gurûbî zemâna göre zevâl vakti = Hakîkî gece uzunluğunun yarısı olur.Gurûbîzemânagörezevâlvakti,sabâhgurûbîsâat12denhakîkîzevâlvaktinekadardır.Sabâhgurûbî12vakti,geceyarısındangündüzzemânınınyarısıkadarsonradır.Tulû’vaktindenkışınevvel,yazınsonradır.Sabâhnemâzınınveorucunevvel
vakti,fecr-isâdıkvaktiilebaşlar.Buvakt,gurûbvaktinde12denbaşlayanezânî
sâatinfecrvaktinegelmesindenanlaşılır.Yâhud,geceyarısı12denbaşlayanvasatîsâatinfecrvaktinegelmesindenanlaşılır.Şemsintulû’ugeceyarısı12den,gecemüddetininyarısıkadarsonraveyâgurûbvaktindeki12den,gecemüddetikadarsonraveyâzevâldengündüzmüddetininyarısıkadarevvelbaşlar.Sabâhgurûbîsâatin12vakti,gurûbvaktindeki12den,12sâatsonraveyâgeceyarısı12den
gündüzmüddetininyarısıkadarsonraveyâhakîkîzevâlvaktindengeceyarısımüddetininyarısıkadarevveldir.Tulû’vaktiilesabâhın12vaktiarasında,gecevegündüzuzunluklarınınyarılarıarasındakifarkkadarfarkvardır.Buhesâblarınhepsihakîkîgüneşzemânınagöreyapılır.Hakîkîgüneşzemânları,hesâbdansonravasatîgüneşzemânınavebudamüşterekzemânaçevrilir.Gurûbîzemânagörezevâlvaktinin,ezânîzemânagörezuhrvaktiolduğunuaşağıdagöreceğiz.Bununiçin
1Mayısda,ezânîzemânagörezuhrvakti5sâat6dakîkaolduğundan,İstanbulda
müşterekzemânagöreşer’îtulû’vakti4sâat57dakîkaolur.
Gece ve gündüz müddetleri birbirlerine dâimâ müsâvî olsaydı, güneş, dâimâ
zevâldenaltısâatevveltulû’vealtısâatsonragurûbederdi.Geceilegündüzmüddetlerimüsâvîolmadığıiçin,yazaylarında,zevâlvegurûbvaktleriarasında6sâatdenbirmikdârfazlazemânvardır.Kışaylarında,buvaktlerarasında,birmikdâr
azzemânbulunur.Altısâatdenolanbuzemânfarkına(Nısf fadla=Yarı fark) zemânıdenir.Yazaylarında,hakîkîgurûbvaktleri,zevâlvaktinden,6ilenısffadlanıntoplamıkadar,kışaylarındaise,6dannısffadlanınfarkıkadar,farklıolmakdadır.Gurûbîsâatinsabâh12siise,zevâlvaktinden,bununaksikadarfarklıolmakdadır.
Ezânîsâatilezuhrvaktini,hakîkîvevasatîsâatiletulû’vegurûbvaktlerinibulmakiçin,İngilizriyâziyecisiJohnNapierindüstûruileNısffadlabulunur.Napierindüstûru:Birkürevîdikmüsellesde[s.185deki2.şeklde,TCLmüsellesinde],
dikaçıdanbaşka,beşunsurdanbirinincos’ü[temâmîsininsin’ü],buunsurabitişikolanikisinincot.larının[temâmîlerinintan.larının]veyâbitişikolmayanikisininsin.lerininçarpımlarınamüsâvîdir.Ancakikidikkenârlarınkendilerideğil,temâmîlerihesâbakatılır.Bunagöre:
sin (Nısf fadla) = tan meyl [Declination] æ tan arz [enlem, Latitude]
formülündenhesâbmakinesiveyâlogaritmecedvelivâsıtasıile,(Nısf fadla) kavsinin derecesi ve bunun dört misli alınıp hakîkî güneş zemânı dakîkası olarak
kıymetibulunur.BirşehrinErdüzerindekiveŞemsinsemâdakiyerleriaynıyarı
küredeise,nısffadlazemânınınmutlakkıymeti,hakîkîgünuzunluğunundörtde
biriolan6hakîkîsâateeklenince,oşehrdekihakîkîzemânagöre,hakîkîgurûbvaktieldeedilir.Şemsintulû’vaktiilezevâlvaktiarasındadabukadarzemânvardır.
Nısffadlanınmutlakkıymeti6dançıkarılınca,aradakifark,gurûbîzemânagöre
hakîkîzevâlvaktivehakîkîzemânagöre[ya’nîgeceyarısındani’tibâren]hakîkî
tulû’vaktiolur.Ya’nî,gurûbîzemânagöre,sabâh12vakti,hakîkîzevâlvaktinden,
bufarkkadarevveldir.Güneşingünlükmeyldereceleri,kitâbınsonundadır.Şeh–191 –

rinvegüneşinyerleri,başkayarımküredeiseler,Nısffadlanınmutlakkıymeti6
yaeklenince,omahallingurûbîzemânagörehakîkîzevâlvaktivehakîkîzemâna
görehakîkîtulû’vaktibulunur.6sâatdençıkarılırsa,hakîkîzemânagöre,oyerdekihakîkîgurûbvaktiolur.
1Mayısdagüneşinmeyli+14derece55dakîka,ta’dîl-izemân+3dakîkaveİstanbulunarzderecesi+41olduğundan,privilegelektronikhesâbmakinesinin14.55
µtanæ41tan=arcsinæ4=¥düğmelerinebasılınca,makineninlevhasında53dakîka33sâniyeokunur.Nısffadla54dakîkavezevâlîhakîkîzemânagörehakîkîgurûbvakti,6yı54dakîkageçe,mahallîvasatîzevâlîzemânagöre6yı
51geçevemüşterekzemânagöre18i55geçeveilerisâategöre19u55geçedir.
Şer’îgurûbvakti,bunlaraİstanbuliçintemkinolan10dakîkailâveedilerekileri
sâategöre,şer’îgurûbvakti,20yi5dakîkageçedir.Hakîkîgündüzmüddeti13sâat
48dakîkavegecemüddeti,bunun24denfarkıolan,10sâat12dakîkaolup,nısf
fadlanın6danfarkıolan5sâat6dakîka,hakîkîzemânagöre,ya’nîgeceyarısındani’tibârenhakîkîtulû’vaktivegurûbîzemânagörezevâlvaktidir.Ezânîzemânagörehakîkîzevâlvakti,gurûbîzemânagöreolanhakîkîzevâlvaktindentemkinzemânıevvel,ya’nî4sâat56dakîkadır.Ezânîzemânagöreşer’îzuhrvakti,ezânîzemânagörehakîkîzevâlvaktindentemkinzemânısonra,ya’nî5sâat6dakîkaolmakdadır.Ezânîzemânagörezuhrvaktininikimisliolan10sâat12dakîka,
evvelkihakîkîgecemüddetiolup,bundan20dakîka[Temkininikimisli]çıkarılırsa,9sâat52dakîka,ezânîzemânagöreşer’îtulû’vaktiolur.5sâat6dakîkadan
ta’dîlvetemkinçıkarılırvemüştereksâateçevrilirse,şer’îtulû’vakti,4sâat57dakîkaolur.Ezânîzuhrvaktinin6danfarkı,Nısffadlazemânıdır.Güneşinmeylinin
mutlakderecesi,a’zamî23derece27dakîkaolduğuiçin,Nısffadlanına’zamîmikdârı,formüldeİstanbuliçin22dereceya’nîbirsâat28dakîkaveenuzungurûbvaktiileenkısavaktiarasında176dakîkafarkolmakdadır.Tulûvaktleriarasındada
aynıfarkolduğundan,enuzungündüzile,enkısagündüzarasında,352dakîka[5
sâat52dakîka]farkolmakdadır.
Ekvatorüzerindekiyerlerde,herzemân,21martve23eylüldeiseheryerde,
güneşinmeyli,ya’nîtanmeylsıfırolduğuiçin,Nısffadlasıfırolur.1Nisandagüneşinmeyli4derece20dakîka,ta’dîl-izemân–4dakîkadır.Viyanaşehrininarz
derecesi48derece15dakîkaolduğundan,hesâbmakinesininCE/C4.20µtan
æ48.15µtan=arcsinæ4=düğmelerinebasınca,Nısffadlatakrîben19buçukdakîkaolur.Viyananınmahallîvasatîsâatiileakşamnemâzı[şer’îgurûb]vakti6sâat33buçukdakîkaolur.Viyananıntûlderecesi16derece25dakîkaolup,sâatbaşıtûldâiresinin1derece25dakîkaşarkındaolduğundan,Londradanbirsâatileriolancoğrâfîmüştereksâatinegöreakşamnemâzıvakti6yı27,5dakîkageçeolur.Parisinarzderecesi48derece50dakîkaolduğundan,Nısffadlası20dakîka,mahallîvasatîzemânagöreakşamnemâzıvakti6sâat34dakîkadır.Tûlü+
2derece20dakîkaşarkdaolduğundan,coğrâfîmüştereksâatiile6sâat25dakîkaolurisede,Fransanınmüştereksâati,coğrafîsâatdenbirsâatileriolduğundan,
19sâat25dakîkaolur.Newyorkunarzderecesi41dereceolduğundan,Nısffadlası15dakîka,mahallîvasatîsâatinegöre,akşamnemâzıvakti6sâat29dakîkadır.Tûlü–74dereceolup,sâatbaşıtûlyarımdâiresinin1dereceşarkındaolduğundan,Londradan[75÷15]beşsâatgeriolancoğrâfîmüştereksâatinegöre6sâat25dakîkaolur.Delhîninarzderecesi28derece45dakîka,Nısffadlası9,5dakîka,mahallîvasatîsâatinegöreakşamnemâzıvakti6sâat23,5dakîkadır.Tûlü
77dereceolup,sâatbaşıtûlyarımdâiresinin2dereceşarkındadır.Londradanbeş
sâatileriolanmüştereksâatinegöre6sâat15,5dakîkaolur.
Trabzonşehrininarzderecesi,İstanbulgibi,41derecedir.Tûlderecesiise39derece50dakîkadır.1MayısgünününNısffadlasınıbulmakiçin,ziyâileçalışanCASIOhesâbmakinesininON14¬55¬tanæ41tan=INVsinæ4=INV¬
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düğmelerine basılınca, makinenin levhasında 53 dakîka 33 sâniye görülür. Bu
da,takrîben54dakîkaolur.Muhtelifhesâbmakinelerininkullanılmalarıbirbirlerininaynıdeğildir.Mahallîvasatîzemânagöregurûbvakti,İstanbulgibi,7yi01
dakîkageçevemüşterekzemânagöre,bundan39dakîkaönce,ya’nî6yı22geçe
olur.Mekke-imükerremeninarzderecesi21derece26dakîka,tûlderecesi,Trabzongibi,39derece50dakîkadır.1MayısgünüiçinNısffadlası,24dakîkaolur.Mahallîvasatîzemânagöregurûbvakti6yı31dakîkageçeve30derecedengeçensâatbaşıtûlyarımdâiresiiçinolanmüştereksâategöre39dakîkaevvel,ya’nîgurûbvakti5sâat52dakîkaolur.1Kasım[Teşrîn-isânî]günümeyl-işems–14derece16dakîkaveta’dîl-izemân+16dakîkadır.Nısffadla,İstanbuliçin51,Mekkeiçin23dakîkaolup,müştereksâategöregurûbvakti,İstanbuliçin5sâat7dakîka,Mekke-imükerremeiçin4sâat52dakîkaolur.1Kasımgünü,İstanbuldaakşamezânından15dakîkaevvel,radyodaMekkeninakşamezânıdinlenebilir.Yukarda,muhtelifşehrleriçin,gurûbvaktlerininhesâblarındaİstanbuluntemkinikullanıldı.Aynıarzderecesindebulunanşehrlerin,ezânîvemahallîvasatîsâatmakinelerinde,nemâzvaktleribirbirlerinden,temkinlerininfarklarıkadarfarklıdır.
Mahallî vasatî güneş zemânına göre zev âl vakti, her yerde 12 rakamından
ta’dîl-izemânındeğişmesikadar,ya’nîyarımdakîkadanazdeğişmekdeolup,bir
seneiçinde,İstanbulda12den16dakîkakadarönceveyâ14dakîkasonraolur.Müşterekzemânagöre,Türkiyeninheryerinde,buyerintûlderecesiile30derecearasında olan tûl farkının dört misli dakîka, mahallî vaktlerden evvel veyâ sonra
olur.Zevâlvaktleri,ezânîsâatmakinesinde,hergünbirikidakîkadeğişir.Osmânlılarzemânındabüyükcâmi’lerde,buayârlamayıyapanMuvakkıt’lervardı.
Ta’dîl-izemânmikdârını,kolaycabulmakiçinöğlenemâzınınmüşterekzemânagöre,meselâİstanbuldakivakti,doğruolduğunagüvenilen,birtakvîmdenbulunur.Bundan14dakîkaçıkarılınca,mahallîvasatîgüneşzemânınagörezevâlvaktiolur.Hakîkîgüneşzemânınagörezevâlvaktiheryerde12deolduğuiçin,buiki
zevâlvaktleriarasındakizemânfarkı,ta’dîl-izemânolur.Vasatîsâatilezevâlvakti,12dennoksânise,ta’dîl-izemân(+),fazlaise(–)olur.
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Martınbirincigünü,ta’dîl-izemân–13olduğundan,mahallîvasatîgüneşzemânınagörezevâlvakti,heryerde12yi13dakîkageçeolur.Öğlenemâzıvakti,bundantemkinmikdârısonraolur.Meselâ,İstanbulda12yi23geçeolur.Herhangibir
yerde,müşterekzemânagöre,buyerintûlderecesiilesâatbaşıtûlyarımdâiresininderecesiarasındakifarkındörtkatıkadar,mahallîvasatîzemânagöreolanvaktdenönceveyâsonraolur.Türkiyedekibiryerintûlderecesi,30danfazlaiseönce,noksanisesonraolur.Böylece,müşterekzemânagöreöğlenemâzıvaktiAnkaradatakrîben12yi11dakîkaveİstanbulda12yi27dakîkageçedir.Müşterek
sâatmakinesi,buzuhrvaktinegelince,ezânîsâatmakinesi,nısffadlailebulunan
zuhrvaktinegetirilirse,ezânîsâatmakinesininogünküayârıyapılmışolur.Enyüksekyerinyükseklikmikdârıbilinmiyorsa,enyüksekyerdenziyânıngaybolduğu
vaktileüfk-ıhissîdengurûbungörüldüğüvaktarasındakizemân,yâhudenyüksekyerdenziyânıngaybolduğuvaktde12yapılanezânîsâatmakinesi,nısffadla
ilebulunmuşolanzuhrvaktinegelince,mahallîvasatîsâatmakinesiningösterdiğivakt,ta’dîl-izemânilemu’âmeleedilirse,netîcenin12denfarkıolanzemân,yâhudmahallîvasatîsâategöre,enyüksekyerdeziyânıngaybolduğuvaktdennısf
fadlailebulunangurûbvaktininfarkı,omahallin(Temkin zemânı) olur.Yâhud,
ta’dîl-izemân+isemahallîvasatîzemânagöre,takvîmdeyazılıolanzuhrvaktinin12denfarkıileta’dîltoplanıncave–isebufarkdanta’dîlçıkarılınca(Temkin
zemânı) olur.
İbniÂbidînveŞâfi’î(El-envâr) vemâlikî(El-mukaddemet-ül-izziyye) şerhinde, (Mîzân-ül-kübrâ) da diyor ki, (Nemâzın sahîh olması için, vakti girdikden
sonrakılınmasıvevaktindekılındığınıbilmekşartdır.Vaktingirdiğindeşübheliolarakkılıp,sonravaktindekılmışolduğunuanlarsa,bunemâzısahîholmaz.Vaktin
bilinmesi,vaktleribilenâdilbirmüslimânınokuduğuezânıişitmekleolur.Ezânı
okuyanâdildeğilise,[veyââdilmüslimânınhâzırladığıtakvîmyoksa],kendisivaktingirdiğiniaraşdırıp,kuvvetlizanedincekılmalıdır.Fâsıkınveyââdilolduğubilinmeyenkimsenin,kıbleyigöstermesi,temiz,necs,halâl,harâmgibidindenolan
şeylereşehâdetetmesi[söylemesi]de,ezângibiolup,onadeğil,kendiaraşdırıpanladığınauymasılâzımdır.).
Sabâhnemâzınıhermevsimde(İsfâr) etmek,ya’nîortalıkaydınlanıncakılmak
müstehabdır.Cemâ’atileöğlenemâzını,yazınsıcakdageç,kışgünleriise,erken
kılmak müstehabdır. Akşam nemâzını her zemân erken kılmak müstehabdır.
Yatsıyı,şer’îgeceninya’nîgurûbdanfecrekadarolanzemânınüçdebirioluncayakadargeçkılmakmüstehabdır.Geceninyarısındansonrayabırakmaktahrîmen
mekrûhdur.Bugecikdirmeler,hepcemâ’atilekılanlariçindir.Evindeyalnızkılan,hernemâzıvaktigirergirmezkılmalıdır.(Künûz-üd-dekâık)dayazılıveHâkiminveTirmüzîninbildirdiklerihadîs-işerîfde,(İbâdetlerin en kıymetlisi, evvel
vaktinde kılınan nemâzdır) buyuruldu.(İzâlet-ül hafâ)nınbeşyüzotuzyedincisahîfesindeyazılı,(Müslim) kitâbındakihadîs-işerîfde,(Bir zemân gelecek, âmirler, imâmlar, nemâzı öldürecekler, vaktinden sonraya bırakacaklardır. Sen, nemâzını vaktinde kıl! Senden sonra, cemâ’at olurlarsa, onlarla da, tekrâr kıl! İkinci kıldığın nâfile olur) buyuruldu.İkindiyiveyatsıyı,İmâm-ıa’zamınkavlinegörekılmakihtiyâtlıolur.Uyanamayan,vitriyatsıdanhemensonrakılmalıdır.Yatsıdan
evvelkılarsa,sonratekrârkılar.Uyanabilenise,geceninsonundakılmalıdır.
AhmedZiyâbeğ,157.cisahîfedediyorki,birbeldede,mahallîvasatîzemâna
görema’lûmolanbirnemâzınşer’îvaktiile,ogünküta’dîl-izemânıncebrseltoplamı,hakîkîgüneşzemânınagörevaktolur.Bununile,Ezânîzemânagöreolanzuhr
vaktitoplanıp,birtemkinçıkarılırsa,bunemâzınEzânîzemânınagöreşer’îvaktieldeedilir.Mecmû’12denfazlaolursa,bufazlalık,ezânîvaktolur.Meselâ,Martınbirincigünü,güneşİstanbuldamüşterekzemânagöresâat18.00debatıyor.GurûbvaktindekiTa’dîl-izemân–12dakîkaolduğundan,İstanbuldahakîkîgüneşze–194 –

mânınagöreşer’îgurûbvakti5sâat44dakîkadır.Ezânîzemânagöre,şer’îzuhr
vakti6sâat26dakîkaolduğundan,güneşinbatması:6sâat26dakîka+5sâat44dakîka–10dakîka=12olur.Genelolarak:
(1)Ezânî zemâna göre vakt = Hakîkî zemâna göre aynı andaki vakt + Ezânî zemâna göre zuhr vakti – O mahallin temkin zemânı
(2)Hakîkî zemâna göre vakt = Ezânî zemâna göre vakt + Hakîkî zemâna göre
şer’î gurûb vakti
dir.İkincimüsâvâtda,gurûbvaktivasatîise,bulunanzevâlîvaktdevasatîolur.İkincimüsâvâtdan:
(3)Ezânî zemâna göre vakt = Hakîkî zemâna göre vakt – Hakîkî zemâna göre
şer’î gurûb vakti
deolur.Buradakigurûbvakti,hakîkîvaktdenbüyükise,hakîkîvakte12ilâveedilip,sonraçıkarılır.
(2)ve(3)cümüsâvâtlarda,zevâlîvaktler,hephakîkîisede,müşterekvaktihakîkîyevebulunanhakîkîyitekrârmüşterekvakteçevirirken,aynısayılartoplandığı,sonradaçıkarıldıklarıiçin,müşterekvaktihakîkîyeçevirmeksizinyapılanhesâblarda,aynınetîceyivermekdedir.Ya’nî:
(4)Müşterek zemâna göre vakt = Ezânî zemâna göre vakt + Müşterek zemâna
göre şer’î gurûb vakti.
(5)Ezânî zemâna göre vakt = Müşterek zemâna göre vakt – Müşterek zemâna
göre şer’î gurûb vakti.
YukarıdabulduğumuzMartınbirincigünü,gurûbvakti,(5).cimüsâvâtagöre,
18-18=0,ya’nîezânîzemânagöre12deolur.Bunungibi,Martınbirincigünü,
ikindivakti,müşterekzemânagöre15sâat34dakîkavegurûbvakti6sâatolduğundan,ezânîzemânagöreikindivakti:
15 sâat 34 dakîka - 6 sâat = 9 sâat 34 dakîka
olur.Yinebunlargibi,ogünküezânîzemânagöreimsâkvakti10sâat52dakîkadaolduğundan,müşterekzemânagöreimsâkvakti,(4)müsâvâtagöre:10sâat52
dakîka+6=16sâat52dakîka,ya’nî4sâat52dakîkaolur.23Hazîran1982Çarşambagünüolan1Ramezân1402günühakîkîzemânagöreİstanbuldagüneşingurûbvaktinibulalım:Ogünİstanbuldaezânîzemânagörezuhr,ya’nîöğlenemâzı
vakti4ü32geçeveTa’dîl-izemân–2dakîkadır.İstanbulunhakîkîzemânagöre
gurûbvakti,bunun12denfarkıolan7yi28geçeolur.Hakîkîzemânagöreşer’î
gurûbvakti7yi38geçeolur.Vasatîgüneşzemânınagöre19u40geçeolur.Türkiyeninmüşterekzemânınagöreise,19u44dakîkageçeolur.İlerisâatile20yi
44geçedemekdir.Müşterekzemânagörevakt,gurûbvaktindenküçükise,(3).cü
ve(5).cidüstûrlardabunun12veyâ24fazlasıkullanılır.AhmedZiyâbeğ,
Ezânî zemâna göre vakt = Hakîkî zevâl vakti + Hakîkî vakt... (6) ve
Hakîkî vakt = Ezânî vakt – Hakîkî zevâl vakti... (7) düstûrlarınıkullanmakdadır.
MüneccimbaşıMustafâefendi,1317[m.1899]senesindekicebtakvîmindediyorki,gurûbîvezevâlîvaktleribirbirlerineçevirmekiçin,öğledenönceise,bilinenvakt,öğlenemâzınınvaktindençıkarılır.Bulunanfark,diğersâatinöğlenemâzıvaktindençıkarılır.Öğledensonraise,bilinenvaktden,öğlenemâzınınvaktiçıkarılır.Bulunanfarkdiğersâatinöğlenemâzıvaktineilâveedilir.Meselâ,1989senesiHazîranın12.cigünüimsâkvakti,ezânîzemânagöre6yı22geçedir.Zuhrvakti4ü32geçedir.Fark,16.32–6.22=10sâat10dakîkadır.Müşterekzemânagörezuhr
vaktiolan12.14dençıkarınca,müşterekzemânagöreimsâkvakti2yi4geçedir.
Güneşin,bellibirnemâzvaktininbaşladığıirtifâ’ageldiğivaktibulmakiçin,evvelâ(Fadl-ı dâir=Zemân farkı) hesâbedilir.Fadl-ıdâir,gündüzgüneşinmerkezininbulunduğunoktailezevâlvaktiarasında,geceise,geceyarısıarasındaolanze–195 –

mândır.Fadl-ıdâirzâviyesineHdersek,kürevîmüselles[üçgen]formüllerinden:
sin H =
2

sin (M – temâm–ı meyl) æ sin (M – temâm-ı arz-ı belde)
sin ( temâm-ı meyl) æ sin ( temâm-ı arz–ı belde)

…(1)

müsâvâtıilehesâbedilir.BuradakiMmikdârı;kürevîmüsellesinüçkenârınatekâbüledenüçkavsinzâviyemikdârlarıtoplamınınyarısıolup,bukürevîmüselles185.cisahîfedekibirincişekldegösterilmişdir.
M=

temâm-ı meyl + temâm-ı arz-ı belde + temâm-ı irtifâ’-ı şems
2

dir.

İrtifâ’,hakîkîüfkunüzerindeise+,altındaise–dir.Meylileirtifâ’ınişâretlerizıdise,meylintemâmıya’nî90°denfarkıyerine,90°iletoplamıalınır.
Fadl-ıdâirformülündeMninkıymetiyerlerinekonupbasitleşdirilirse:
sin H =
2

sin Z + ∆ æ sin Z - ∆
2
2
... (2)
cos ª æ cos ∞

BuradakiHzâviyesininzemânı,Nısf-ün-nehârdanitibârenölçülür.BuradaΔ =
zevâlvaktindekigâyenintemâmîsi=arz-ıbelde-meyl-işems=ª-∞dır.Z=Zenit=(Semâdakisemt-ür-re’snoktasınınirtifâ’ınıntemâmîsi)=90-semtürre’sirtifâ’ıolup,çubuğuntepesindensemâdakizevâlvesemtnoktalarınagidenikiyarım
doğruarasındaki(Fey-izevâl)zâviyesidir.Bütündeğerleriişâretleriilekullanılır.
13Ağustosgünüİstanbuldaasr-ıevvel,ya’nîikindinemâzınınevvelvaktinihesâb
edelim.Yerebirmetreuzunluğundabirçubukdikildiğinikabûledelim:[Birdiküçgende,ikidaraçı,birbirinintemâmîsidir.Birkenârı1cm.olanbiraçının(tan)ı,karşısındakikenârınuzunluğunugösterir.Güneşinyerdekidaraçısı,güneşinirtifâ’ıdır.]
tan Z1 = tan (temâm-ı irtifâ’-ı asr) = 1 + Fey-i zevâl = Asr-ı evvel zılli
Fey-i zevâl = tan (temâm-ı gâyetül-irtifâ’) = tan Δ
dır.Arz-ıbeldeilemeyl-işemsinişâretleribirbirininaynıise,ya’nîikisideaynınısf
küredeolunca,temâm-ıarzilemeyltoplanarak,işâretleribirbirlerininaksiise,ya’nî
başkanısfkürelerdeolunca,meylçıkarılarak,zevâlvaktindekigüneşin(Gâyet-ülirtifâ’) derecesibulunur.Arz-ıbeldenintemâmîsiilemeylintoplamı90danfazlaolursa,fazlalığındoksandanfarkı,gâyet-ülirtifâ’olurvegüneş,semânınşimâl
tarafındabulunur.Arzilemeylaynıcihetdeiseler,arzderecesindenmeylçıkarılınca,başkacihetdeiseler,toplanınca,gâyet-ül-irtifâ’ıntemâmîsi(Δ)olur.
gâyet-ül-irtifâ’ = 49 derece + 14 derece 50 dakîka = 63 derece 50 dakîka
log (Fey-i zevâl) = log tan (26 derece 10 dakîka) = 1,69138
Fey-i zevâl = 0,4913 metre
tan Z1 = tan (temâm-ı irtifâ’) = 1,4913 ve log tan (temâm-ı irtifâ’) = 0,17357
YâhudPrivileghesâbmakinesinde,1,4913arctan¥düğmelerinebasınca,
temâm-ıirtifâ’-ışems=bu’d-isemt=Z1 =56derece9dakîkadır.
75° 10' + 49° + 56° 9'
M=
= 90 derece
derece 10
10 dakîka
dakika olur.
olur.
2
ssin H =
2
l

sin 15° æ sin 41° 10'
sin 75° 10' æ sin 49°
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log sin H = 1 [(1,41300 +1,81839) – (1,98528+1,87778)]=
2 2
1 (1,23139 – 1,86306)= 1 (1,36833)= 1,68417
2
2
1 H = 28 derece54dakîkadır.İkimislialınınca,H=57derece48dakîkavebunun
2
dörtmisliolanFadl-ıdâirzemânı,231,2sâatdakîkasıveböylece,13Ağustosgünüasr-ıevveliçin,Fadl-ıdâirzemânı=3sâat51dakîkaolur.Hakîkîzevâlvaktindehakîkîsâatsıfırolduğuiçin,doğrucahakîkîzemânagörehakîkîasr-ıevvelvakti3sâat51dakîkaolurki,hakîkîzuhrvaktinden,çubuğungölgesininkendiboyu
kadaruzamasıiçingeçenzemânsonradır.Şer’îzuhrvaktindengeçenzemâniçin,
şer’îikindi(Asr-ıevvel)vakti,bundanomahaldekitemkinzemânısonraolur.
Ta’dîl-izemân-5dakîkaolduğundan,vasatîmüşterekzemânagöre16yı10dakîkageçeolur.Sahîfe195deki5.cimüsâvâtmûcibince,bumüştereksâatden,müşterekzemânagöregurûbvaktiolan7sâat12dakîkaçıkarılarak,İstanbuldaikindivakti,ezânîzemânagöre,8sâat58dakîkaolur.Fadl-ıdâirzemânıileezânîzuhr
vaktiya’nîgurûbîzemânagörehakîkîzevâlvaktiolan5sâat7dakîkayıtoplayıncada,hemgurûbîzemânagörehakîkîikindivakti,hemdeezânîzemânagöreşer’î
asr-ıevvelvaktiolur.Çünki,şer’îasr-ıevvelvakti,bumecmû’dan,ya’nîgurûbîhakîkîvaktdentemkinzemânısonraolurisede,ezânîzemânagöreşer’îvakti,bugurûbîşer’îvaktdentemkinzemânıevvelolur.Bunungibi,zuhr,akşamveyatsınemâzlarının,ezânîzemânagöreşer’îvaktleride,hesâbilebulunangurûbîzemâna
görehakîkîvaktlerininaynıdır.
Asr-ıevvelirtifâ’ınıbulmakiçin,diğerbirüsûl,hergün,güneşingâyeirtifâ’ıve
buirtifâ’daolduğuvakt,birmetreçubuğungölgesininuzunluğuölçülerekveyâhesâbedilerek,yazılır.Böylece,bir(İrtifâ’-gölgeuzunluğu)cedvelihâsılolur.İstanbulda13Ağustosda,gâyeirtifâ’ı640 olduğundan,gölgeuzunluğu,cedvelde0,49
m.bulunur.Asr-ıevveldegölge1,49m.veirtifâ’340 olur.(İrtifâ’-gölgeuzunluğu)cedveli,1924(Takvîm-i sâl) sonundavekitâbımızınsonundamevcûddur.
İkindinemâzınınasr-ısânîvaktideaynımüsâvâtilebulunurisede,burada:
tanZ2 =tan(temâm-ıirtifâ’ışems)=2+Fey-izevâl=Asr-ısânîzılli
Z2 =temâm-ıirtifâ’=Bu’d-isemt=68derece8dakîkaolur.Buradan:
M=96derece9dakîkaveH=73derece43dakîka,
Fadl-ıdâirzemânı4sâat55dakîkadır.Bunatemkinilâveedince,İstanbulda,hakîkîzemânagöreasr-ısânî5sâat5dakîkaolur.
İkindinemâzıvaktinde,asr-ıevveliçin:
Z1 =temâm-ıirtifâ’=Bu’d-isemt=arctan(1+tanΔ)veasr-ısânîiçin:
Z2 =temâm-ıirtifâ’=arctan(2+tanΔ)münâsebetleriiledetemâm-ıirtifâ’[Z]
vesonraFadl-ıdâirhesâbedilebilir.Δ nıntanjantıfey-izevâldir.Butanjant1veyâ2iletoplanır.Tanjantıbuyekûnaeşitolanaçı,ikindiiçinZdeğeridir.
Yatsınemâzınınişâ’-ievvelvaktindegüneşinmerkezihakîkîüfukdan17dereceaşağıdadır.Ya’nîhakîkîirtifâ’-17derecedir.Meyl-işemsintemâmıyerine90
iletoplamıalınacağından:
104° 50' + 49° + 73°

= 113 derece25dakîkaveH=50derece53dakîkave
2
Fadl-ıdâirzemânı3sâat24dakîkaolur,kiyatsınınhakîkîzemânagörevaktinin
geceyarısındanfarkıdır.Bunun12denfarkına,İstanbuliçin,10dakîkatemkinilâveedilir.Çünki,güneşinmerkezi,şer’îüfukdan,dahâsonraayrılacağıgibi,arka
M=

–197 –

kenârıdaüfuklardan,dahâsonraayrılacakdır.13Ağustosgünüyatsıvakti,hakîkîzemânagöre8sâat46dakîka,müştereksâategöre,8sâat55dakîkaolur.
Fadl-ıdâirzemânı,hakîkîgeceyarısınamüsâviolanezânîzuhrvaktindençıkarılıp,temkinilâve,bulunangurûbîzemânıezânîzemânatahviliçinbirtemkintarh
edilir.Temkiniönceilâve,sonratarhetmekyerinetemkinhesâbakatılmadanda,
gurûbîveezânîzemânlaragöreşer’îişâ-ievvelvakti1sâat42dakîkaolur.
13 Ağustosda, fecr-i sâdık dediğimiz beyâzlık doğmağa başlarken, güneşin
merkezihakîkîüfukdan19dereceileirtifâ’zâviyesinintoplamıkadaraşağıdadır.
Ya’nî,hakîkîirtifâ’ışems-19derecedenfarklıdır.
104° 50' + 49° + 71°
M=
= 112 derece25dakîkaveH=47derece26dakîkave
2
onbeşebölünüp,Fadl-ıdâirzemânı3sâat10dakîkaolurki,güneşmerkeziningeceyarısındanuzaklıkzemânıdır.Geceyarısıhakîkîsâatsıfırolduğundan,hakîkî
(imsâk vakti) olur.Bundan10dakîkatemkinçıkarılır.Çünki,güneşin-19dereceirtifâ’danşer’îüfkamesâfesi,hakîkîüfkaolanmesâfesindendahâazdırveüst
kenârı,üfuklaramerkezindendahâyakındır.İstanbulunhakîkîzemânagöreşer’î
imsâkvakti3sâatolur.İmsâkvaktimüşterekzemânagöre3sâat9dakîkaolur.
Fadl-ıdâir,hakîkîgeceuzunluğununyarısınamüsâvîolanzuhrvaktine[5:07ye]
ilâveve20dakîkatemkinçıkarılırsa,ezânîzemânagöre(imsâk vakti) 7sâat57dakîkaolur.TertîbliCASIOfx-3600phesâbmakinesiileFadl-ıdâir8sâat50dakîkabulunuyorki,Fecrvaktininzevâlvaktindenfarkıdır.Geceyarısındanfarkı
içinbu,12dençıkarılır.Fadl-ıdâir,yine3sâat10dakîkaolur.(Rub’-ı dâire) ta’rifesinebakınız!
Fecrvaktiiletulû’vaktiarasındakizemâna(Hisse-i fecr) denir.Şafakvaktiile
gurûbvaktiarasındakizemâna(Hisse-i şafak) denir.Fecrveşafakvaktlerinin
Fadl-ıdâirzemânlarıezânîzuhrvaktinden[ya’nîgeceyarısından]çıkarılır.Yâhud,
Fadl-ıdâirlerinintemâmîlerineNısffadla,kışaylarındailâve,yazaylarındatarh
edilipzemânaçevrilince,buhissezemânlarıeldeedilir.Fecrveşafakvaktlerinin
irtifâ’ları(–)işâretliolduklarıiçin,Fadl-ıdâirleri,geceyarısındanbaşlamakdadır.
AhmedZiyâbeğdiyorki,(İslâmâlimleri,imsâkvaktinin,beyâzlığınüfk-ızâhirîhattıüzerindeyayıldığıvaktdeğil,beyâzlığınüfuküzerindeilkgörüldüğüvakt
olduğunubildirdiler).Ba’zıAvrupakitâblarıise,fecr,beyâzlıkdansonrabaşlayan
kırmızılığınüfuküzerindeyayılmasınıntemâmolduğuvaktdirdiyerek,güneşinüfuk
altında-16derecedekihakîkîirtifâ’ıilehesâbetmekdedir.1983senesindenberi,
ba’zıtakvîmcilerin,buAvrupakitâblarınauyarak,imsâkvaktlerini,-16dereceden
hesâbetdiklerigörülüyor.Butakvîmlereuyanlar,sahûryemeğini,islâmâlimlerininyazdıklarıvaktlerden15-20dakîkasonrayakadaryiyorlar.Bunlarınorucları
sahîholmuyor.AhmedZiyâbeğin,Mîlâdî1926,Kamerî1344veŞemsî1305târîhli
(Takvîm-i Ziyâ) ceptakvîmininilkvesonsahîfelerinde,(Diyânetişleririyâsetiheyet-imüşâveresitarafındantedkîkedilipveriyâset-icelîlenintasdîkiiletab’edilmişdir)yazılıdır.Dinişlerindeislâmâlimlerininveastronomimütehassısınıntasdîketdiğinemâzvaktlerinideğişdirmemelidir.ElmalılıHamdiYazır,(Sebîl-ür-reşâd) mecmû’asınınyirmiikincicildinde,buhusûsdatafsîlâtvermişdir.
Güneşinmeyliherandeğişdiğinden,hakîkînetîcealmakiçin,meylinhersâatlikdeğişmelerihesâbakatılır.Meselâ:
4Mayısgünü,öğledensonraİstanbuldasâatimizinayârınındoğruluğunutedkîkedelim.Londrasâatiile00:00daya’nîogünbaşında(evvelkigeceyarısı)güneşinmeyli+15derece49dakîkadır.İstanbulda(Rub’-ı dâire) denilenâletile,güneşin üst kenârının riyâdî üfka göre zâhirî irtifâ’ı ölçülüp bundan nısf-ı kutr-i
şemsiçin16dakîkaveayrıca,buirtifâ’amahsûsolan(havainkisârı)çıkarılarak,
güneşmerkezininsemâdakihakîkîyerinin,hakîkîüfkagörehakîkîirtifâ’ıbulu–198 –

nur.Buhakîkîirtifâ’,meselâ+49derece10dakîkabulunduğuanda,zevâlîmüştereksâatimiz2yi38dakîkageçiyorise,bunuhemenyazarız.Mayısın5.cigünü
güneşinmeyli+16derece6dakîkadır.24sâatlikmeylfarkı17dakîkadır.Sâatimiz,zevâlden2sâat38dakîkasonraveLondradakizemânİstanbuldan1sâat56
dakîkageriolduğuiçin,Londradageceyarısıileİstanbuldairtifâ’ölçülenvaktarasındakizemânfarkı12sâ.+2sâ.38d–1sâ.56d.=12sâ.42d.=12,7sâ.dir.Bu
mikdârzemâniçin,meylfarkı(17/24)æ12,7=9dakîkaolur.Nemâzvaktlerinin
ta’yinindede,meylfarklarıhesâbakatılmalıdır.Mayısdameylartmakdaolduğundan,meyl+15dereceve58dakîkadır.
Fadl-ıdâirderecesinibulmakiçin,hesâbmakinelerinedahâuygunolan:
cos H =

sin (irtifâ') ± [sin (meyl) æ sin (arz)]
cos (meyl) æ cos (arz)

... (3) müsâvât'ı da vardır.

sin 49° 10' – [sin (15° 58') æ sin (41°)] 0,7566 - (0,2750 æ 0,6561)
=
cos 15° 58' æ cos 41°
0,9614 æ 0,7547
0,7566 – 0,1805 _________
0,5762
cos H=
= 0,7940 ve buradan H=37 derece 26 dakîka
=
0,7256
0,7256
cos H=

olur.Onbeşebölünce,zemânolarakFadl-ıdâirzemânı,2sâat30dakîkaolurki,
hakîkîgüneşzemânınagöredir.Bunetîceyieldeetmekiçin,pilileişliyenprivileg
hesâbmakinesininşudüğmelerinebasılırsa;CE/C15.58µcosæ41cos=MS
49.10µsin–15.58µsinæ41sin=÷MR=arccosæ4=makineninlevhasında149,7dakîkahâsılolur.4Mayısgünüta’dîl-izemân+3dakîkaolduğundan,müşterekvasatîzemânagöre2sâat31dakîkaolur.Sâatimizin7dakîkaileriolduğuanlaşılmakdadır.
(3).cücosHmüsâvâtındasayılar,mutlak(işâretsiz)olarakhesâbakatılmışdır.
BirşehrinErdküresiüzerindekiyeriilegüneşinsemâdakiyeriaynıyarımkürede,ya’nîarz-ıbeldeilemeyl-işemsaynıişâretliise,güneşüfkunüzerindeiken,ya’nî
gündüzleri,yukarıdakiformülünpayındaki(–)işâreti,geceleriise(+)işâreti,aksihâldebunlarıntersikullanılır.Buşekldeeldeedilenfadl-ıdâir,gündüzise,güneşmerkezininbulunduğumahalileNısf-ün-nehârvaktiarasındakizemândır.Geceise,geceyarısıarasındakizemânolur.İstenirseaynıformülhepsâdecepayındaki(–)işâretiiledekullanılabilir.ButakdîrdebütünsayılarişâretleriilehesâbakatılırvebulunanHdâimâNısf-ün-nehârdani’tibârenölçülür.
Bu Fadl-ı dâiri (3). cü düstûrun ikinci şekline göre de bulalım. Bunun için,
PrivilegmakinesininCE/C49.10µsin–15.58µMSsinæ41sin=÷MR
cos÷41cos=arccos÷15=¥düğmelerinebasılınca,makineninlevhasında
(2sâ.29d.44,59s.)görülüp,fadl-ıdâirzemânıtakrîben2sâat30dakîkaolur.
Güneşinüstkenârınınrub’ıdâiretahtasıile,üfk-ıriyâdîyegöreölçülenzâhirî
irtifâ’ınıtashîhiçin,bundan,bunaâidhavainkisârıveşemsinnısfkutr-ızâhirîsi
tarhveihtilâf-ımanzarilâveedilerek,merkezininüfk-ıhakîkîyegöre,hakîkîirtifâ’ıbulunur.İşrakveİsfirârvaktlerininde,sâatayârınındoğruluğunutedkîketmekgibihesâbedileceği,AhmedZiyâbeğin(Rub’-ı dâire) kitâbındayazılıdır.
11Ocakgünüİstanbulda,bayramnemâzı,ya’nî(İşrak) vaktinibulalım:Buvakt,
şemsin,arka[alt]kenârınınzâhirîüfukhattındanbirmızrakboyuyükseldiğivakt
olup,merkezininüfk-ıhakîkîdenirtifâ’ının,5dereceolduğuvaktdir.Şemsinmeyli
–21derece53dakîkadır.Birgünsonrakimeyl–21derece44dakîkadır.Birgünlükmeylfarkı9dakîkadır.Bayramnemâzıgeceyarısından8sâatkadarsonraolacağındanveİstanbulLondradan2sâatileriolduğundan,6sâatlikmeylfarkıikidakîkaolur.Buaydameylmutlakdeğerceazalmakdaolduğundan,işrâkzemânın–199 –

dakimeyl–21derece51dakîkaolur.Işıkte’sîriilepilsizişliyenCASIOhesâbmakinesininON5sin–21¬51¬∑sinæ41sin=÷21¬51¬∑cos÷41
cos=INVcos÷15=INV¬düğmelerinebasınca,makineninlevhasında4sâat7dakîkabulunur.Bufadl-ıdâirinzevâlvaktinden[12den]farkıolan7sâat53
dakîka,güneşmerkezininhakîkîzemânagöre,işrakvaktiolur.Ta’dîl–8dakîka
olduğundan,müştereksâategöre8sâat5dakîkadır.10dakîkatemkinilâveedilerektakvîmlere8.15yazılır.Ezânîzuhrvaktinden[7sâat22dakîkadan]fadl-ıdâirçıkarılınca,gurûbîzemânagöre,işrakvakti3sâat15dakîkaolur.Bayramnemâzıvaktinin,ihtiyâtlıolmasıiçin,duhâvaktleritemkinzemânıkadarsonrayaalınmış,bununiçin,ezânîsâatileduhâvakti,takvîmlere,temkinçıkarılmadan3.15yazılmışdır.(Kedûsî) sonundadiyorki,(Nısffadlanınikimislinden,kışınikitemkin
tarhedilir.Yazaylarında,ikitemkinilâve,mecmû’untemâmîsisâatetahvîlve6
yailâveedilince,ezânîzemânagöretulû’vaktiolur.İkitemkintarhyerineilâve
veilâveyerinetarhvenetîceyeihtiyâtolarakbirtemkinilâveedilirse,(duhâ) vakti,ya’nîişraknemâzıvaktiolur.)Kedûsîninirtifâ’risâlesi1268[m.1851]dete’lîf
ve1311detekrârtab’edilmişdir.
Aynıgünde(İsfirâr-ı şems) vakti,güneşinön[alt]kenârınınzâhirîüfukhattına bir mızrak boyu yaklaşdığı, ya’nî merkezinin hakîkî üfukdan 5 derece irtifâ’daolduğuvaktolup,ihtiyâten40dakîkadır.İsfirârgeceyarısından16sâatkadarsonraolacağındanveİstanbuldakizemân,Londradakinden1sâat56dakîka
ileriolduğundanbuvaktdekimeyl,geceyarısındakimeylden5dakîka16.5sâniyeaz,ya’nî–21derece47dakîka43.5sâniyeolur.PilileişliyentertîbliCASIOmakinesininanahtarısağadoğruaçılıp,P1 5RUN21¬47¬43.5¬∑RUN
41RUNdüğmelerinebasınca,çokkolayolarakFadl-ıdâir4sâat7dakîka20,87
sâniyebulunurveanahtarkapatılır.Zevâlvaktindehakîkîsâatsıfırolduğuiçin,
hakîkîzemânagöreisfirârvakti,Fadl-ıdâirinkendisiolurvevasatîzemânagöre
4sâat15dakîkavemüşterekzemânagöre4sâat19dakîkaolur.EzânîzemânagörezuhrvaktiileFadl-ıdâirtoplamı11sâat29dakîka,gurûbîzemânagöreisfirâr
vaktiolup,bundanbirtemkinç›kar›l›nca,ezânîzemânagöreisfirârvakti11sâat
19dakîkaolur.Ezânîveyâmahallîveyâmüşterekvasatîzemânlaragöretulû’vaktiilegurûbvaktitoplam›ndan,takvîmdeyaz›l›olanişrakvaktinintemkinnoksan› ç›kar›l›nca da, ‹sfirâr-› şems vakti olur. ‹sfirâr ile gurûb vaktleri aras›ndaki
fark,işrakiletulû’vaktleriaras›ndakifarkkadarolup,ihtiyâten40dakîkad›r.
CASIOfx–3600Pmakinesiniyukardakigibikullanmaküzeretertîbiçin,aşağ›dakidüğmelerinebas›l›r.MODE◊P1 ENTsin–ENTKin1sinæENTKin3
sin=÷Kout1cos÷Kout3cos=INVcos÷15=INV¬MODE∫
1 Şubat gününde, ikindi nemâzının İstanbuldaki vaktlerini bulalım: Şemsin
meyli–17derece15dakîkaveta’dîl-izemân–13dakîkave31sâniyedir.
Fey-izevâl=tan(temâm-ıgâyetülirtifâ’)vetemâm-ıgâyetülirtifâ’=arz-ıbelde-meylolduğundan:
tan (Temâm-ı irtifâ’ı asr-ı evvel) = [1 + tan (arz – meyl)] ve
tan (Temâm-ı irtifâ’ı asr-ı sânî) = [2 + tan (arz – meyl)] münâsebetlerinden
irtifâ’larbulunur.PrivileginCE/C41–17.15µ∑=tan+1=arctanMS90–
MR=¥düğmelerinebasılınca,irtifâ’ıasr-ıevvel20derece55dakîkaolur.Sonra,makinenin20.55µsin–17.15µ∑MSsinæ41sin=÷MRcos÷41cos
=arccos÷15=¥düğmelerinebasarak,fadl-ıdâirzemânı2sâat40dakîkabulunur.İstanbulda10dakîkatemkinilâveedince,hakîkîzemânagöreasr-ıevvelvakti2sâat50dakîka,vasatîzemânagöre3sâat4dakîka,müşterekzemânagöre3sâat8dakîkaolur.Fadl-ıdâirzemânı,ezânîzuhrvaktine[7sâat3dakîkaya]ilâveedilincegurûbîveezânîzemânlaragöreasr-ıevvelvakti9sâat43dakîkaolur.
Asr-ısânîvaktininirtifâ’ıiçinCE/C41–17.15µ∑=tan+2=arctanMS
90–MR=¥düğmelerinebasılarak15derece28dakîkaveFadl-ıdâirzemânı
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için 15.28 µ sin – 17.15 µ ∑ MS sin æ 41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos = arc cos
÷ 15 = ¥ düğmelerine basılarak 3 sâat 21 dakîka bulunur. Asr-ı sânî vakti, hakîkî zemâna göre 3 sâat 31 dakîka, vasatî zemâna göre 3 sâat 45 dakîka, müşterek zemâna göre 3 sâat 49 dakîkadır. Gurûbî ve ezânî zemânlara göre 10 sâat 24 dakîka olur.
13 Ağustos günü imsâk vaktini (3) no.lu müsâvâtın birinci şekline göre de bulalım. Privilegin CE/C 19 sin + 14.50 µ MS sin æ 41 sin = ÷ MR cos ÷ 41 cos =
arc cos ÷ 15 = ¥ düğmelerine basılarak, Fadl-ı dâir zemânı 3 sâat 10 dakîka bulunur. Bundan 10 dakîka temkin çıkarılır ve gece yarısına ilâve edilince, İstanbul
için hakîkî zemâna göre imsâk vakti 3 sâat olur. Fecr-i sâdık vakti için bulunan bu
Fadl-ı dâir zemânı, gece yarısından [ya’nî 0 dan] çıkmadığı için, 12 den çıkarılıp 10
dakîka temkin ilâve edilirse, işâ’i sânînin vakti, hakîkî zemâna göre tam 9 sâat olur.
Fadl-ı dâir, gece yarısına müsâvî olan ezânî zuhr vaktine [5 sâat 7 dakîkaya] ilâve
ve 20 dakîka çıkarılınca, kalan 7 sâat 57 dakîka, ezânî imsâk vakti olur.
13 Ağustosda işâ’i evvel vaktini bulalım. Pille işliyen tertîbli CASİO hesâb
makinesi ile fadl-ı dâir:
P1 17∑ RUN 14 ¬ 50 ¬ RUN 41 RUN
düğmelerine basınca, 8 sâat 36 dakîka bulunur. Zevâl vaktinde hakîkî sâat sıfır olduğundan, 10 dakîka temkin ilâve edilince, işâ’i evvel vakti, hakîkî zemâna göre,
8 sâat 46 dakîka, müşterek sâate göre, 8 sâat 55 dakîka olur. Ezânî zuhr vakti, 5 sâat 7 dakîka olduğundan, ezânî işâ’ vakti, 13.43, ya’nî 1.43 olur.
Kare-köklü mu’âdele’ye göre bulduğumuz, 13 Ağustos ikindi vaktini, ziyâ enerjisi ile çalışan pilsiz (Casio) elektronik hesâb makinesi ile de hesâb edelim: Fey–i zevâl için ON 26 ¬ 10 ¬ tan düğmelerine basılarak makinenin levhasında 0,4913
hâsıl olur. Temâm-ı irtifâ’ı asr-ı evvel için ON 1,4913 INV tan INV ¬ düğmelerine basılarak 56 derece 9 dakîka bulunur. M için 75 ¬ 10 ¬ + 49 + 56 ¬ 9 ¬
= ÷ 2 = INV ¬ düğmelerine basınca 90 derece 9 dakîka 30 sâniye bulunur. H yı bulmak için ON 15 sin æ 41 ¬ 10 ¬ sin ÷ 75 ¬ 10 ¬ sin ÷ 49 sin = √-- INV sin
æ 2 ÷ 15 = INV ¬ düğmelerine basılarak, Fadl-ı dâir zemânı 3 sâat 51 dakîka olur.
Asr-ı evvel irtifâ’ı 33 derece 51 dakîka olduğu için, pil ile işliyen, tertîbli CASIO fx-3600 P makinesinde P1 33 ¬ 51 ¬ RUN 14 ¬ 50 ¬ RUN 41 RUN
düğmelerine basınca, asr-ı evvel için H = 3 sâat 51 dakîka bulunur.
NEMÂZ KILMASI TAHRÎMEN MEKRÛH, YA’NÎ HARÂM OLAN ZEMÂN
ÜÇDÜR: Bu üç vakte, (Kerâhet zemânı) denir. Bu üç vaktde başlanan farzlar sahîh
olmaz. Nâfileler sahîh olursa da, tahrîmen mekrûh olur. Bu üç vaktde başlanan nâfileleri bozmalı, başka zemânlarda kazâ etmelidir. Bu üç vakt: Güneş doğarken, batarken ve Nısf-ün-nehâr dâiresi üzerinde, [zevâl vaktinde] ya’nî gündüz ortasında ikendir. Burada, güneşin doğması, üst kenârının zâhirî üfuk hattından görünmeğe başlayıp, bakamıyacak kadar parlamasına ya’nî (Duhâ vakti)ne kadar olan zemândır. Duhâ vaktinde güneş merkezinin üfk-ı hakîkîden irtifâı beş derecedir. Alt kenârı üfk-ı
mer’îden bir mızrak boyu irtifâındadır. Duhâ vakti, güneşin tulû’undan takrîben 40 dakîka sonradır. Bu iki vakt arasındaki zemân, ya’nî tulû’ ve duhâ vaktleri arasındaki zemân, (Kerâhet zemânı)dır. Duhâ vakti olunca, iki rek’at (İşrak nemâzı) kılmak sünnetdir. Bu nemâza (Kuşluk nemâzı) da denir. Bayram nemâzı da, bu vaktde kılınır. Güneşin batması da, tozsuz, dumansız, berrak bir havada, ziyânın geldiği yerlerin veyâ kendisinin bakacak kadar sararmağa başladığı vaktden batıncaya kadar olan zemân demekdir. Bu vakte (İsfirâr-ı şems) zemânı denir. İşrak vaktleri hesâb edilirken, ihtiyât
olarak, temkin zemânı kadar sonraya alınmış, isfirâr vaktleri değişdirilmemişdir. Nemâzı gündüz ortasında kılmak, ilk veyâ son rek’atinin gündüz ortasına rastlaması demek olduğu, Tahtâvînin (Merâkıl-felâh) hâşiyesinde ve İbni Âbidînde yazılıdır.
Nemâz vaktleri hesâb edilirken, bir mahaldeki muhtelif yüksekliklerin muhtelif zâhirî üfuk hatlarına göre olan muhtelif zâhirî irtifâ’lar yerine, o mahallin sâbit olan şer’î üfkuna göre şer’î irtifâ’ları hesâba katmak lâzım olduğunu yukarıda
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bildirmişdik.Bunagöre,şer’îzevâlvakti,güneşinönvearkakenârlarının,tulû’ve
gurûbmahallerindekişer’îüfuklardangâyeirtifâ’ındaolduklarıikivaktarasındakizemânolup,oşehrdekitemkinzemânınınikimislibirzemândır.1mayısda,İstanbuldahakîkîzevâlvaktindegüneşinmerkezininhakîkîüfkanazarangâyeirtifâ’ı49+14,92=63,92derecedir.Buirtifâ’,tulû’vegurûbetdiğihakîkîüfuklaragöreaynıdır.Buirtifâ’içinfadl-ıdâirzemânı,H=0dakîkadır.Hakîkîzemâna
görehakîkîzevâlvakti,herzemânveheryerdesâat12dedir.Tulû’mahallindekişer’îüfkanazarangâyeirtifâ’ınagöreşer’îzevâlvaktininbaşlaması,12dentemkinzemânıevveldir.Gurûbmahallindekişer’îüfukdanolangâyeirtifâ’ınagöre
şer’îzevâlvaktininbitmesi,hakîkîzevâlvaktindentemkinzemânısonradır.Ya’nî,
İstanbuliçinşer’îzevâlvakti,hakîkîsâat12den10dakîkaevvelbaşlar.Müşterek
zemânagöreşer’îzevâlzemânınınevveli,Ta’dîl-izemân+3dakîkaolduğuiçin,
11sâat51dakîka,sonu12sâat11dakîkaolur.Güneşigörmiyenleriçin,takvîmlerdeyazılıolan(Zuhr vakti), buzemânbaşlar.Aradakiyirmidakîkalıkzemân,
İstanbuliçinzevâlvakti,ya’nî(Kerâhet vakti) olur.[182.cisahîfeyeveHüsâmeddînefendinin(Şemâil-i şerîfe) tercemesinebakınız!]
Hakîkîgurûbvetulû’vaktlerinde,güneşin(h)irtifâ’ısıfırolduğundan,199/3.cü
düstûr:–tanªætan∞=cosHolur.1MayısgünüiçincosH=–0,23,Fadl-ıdâir
derecesi103,4veH=6sâat54dakîkavehakîkîgurûbvakti,hakîkîsâatile6sâat54dakîkavemahallîvasatîsâatile6sâat51dakîka,müştereksâatile6sâat55
dakîka,şer’îgurûbvakti7sâat5dakîkaolur.Hakîkîzemânagörehakîkîtulû’vakti=12–H=5sâat6dakîka,vasatîsâatile5sâat3dakîkaolur.Şer’îtulû’vaktinibulmakiçin,bundanİstanbuliçin10dakîkatemkinçıkarılır.4sâat53dakîka,
müştereksâatile4sâat57dakîkaolmakdadır.Ezânîzemânagörezuhrvakti5sâat6dakîkaolduğundan,bundan[veyâ12fazlasından]Fadl-ıdâirzemânıçıkarılınca,gurûbîzemânagörehakîkîtulû’vaktivebundanikitemkinçıkarılınca,ezânîzemânagöreşer’îtulû’vakti,9sâat52dakîkaolur.Gurûbîzemânagörehakîkîveezânîzemânagöreşer’îgurûblarınvaktide,gurûbîzemânagörezevâlvaktiileFadl-ıdâirzemânınıntoplamı,ya’nî5.06+6.54=12olur.
Ziyânınsür’atisâniyede300000km.dir.Erdınşemsdenmesâfesivasâtîyüzellimilyonkm.olduğuiçin,ziyâgüneşdenErde8dakîka20sâniyedegeliyor.Güneşdoğdukdan8dakîka20sâniyesonradoğduğugörülebilir.İkinev’zemânveikinev’vakt
vardır:Birincisi,(Riyâdî) zemânolup,güneşinmerkezi,zevâlvaktineveyâhakîkî
gurûbvaktinegelincebaşlar.İkincisi,(Mer’î) zemânolup,güneşinbuikivaktegeldiğigörülebilincebaşlar.Mer’îzemân,riyâdîzemândan8dakîka20sâniyesonrabaşlamakdadır.Birnemâzınhesâbilebulunanriyâdîvaktine8dakîka20sâniyeilâve
edince,mer’îvaktiolur.Bundan8dakîka20sâniyeçıkarılıncasâatleringösterdiği
mer’îvaktolur.Güneşindoğmasınınvebütünnemâzlarınvaktlerivesâatmakinelerinin12olmaları,mer’îvaktlerdir.Ya’nîgüneşinsemâdagörünenyerinegöredir.
Görülüyorki,sâatler,hesâbilebulunanriyâdîvaktleridegöstermekdedir.
Güneşbatarken,yalnızogününikindisikılınır.İmâm-ıEbûYûsüfegöre,Cum’a
günügüneştepedeiken,nâfilekılmakmekrûholmaz.Bukavlza’îfdir.Buüçvaktde
öncedenhâzırlanmışcenâzeninnemâzı,secde-itilâvetvesecde-isehvdecâizdeğildir.Hâzırlanmasıbuvaktlerdebitencenâzeninnemâzını,buvaktlerdekılmakcâizolur.
Yalnıznâfilekılmakmekrûholanikivaktvardır.Sabâhtanyeriağardıkdan,güneşdoğuncayakadar,sabâhnemâzınınsünnetindenbaşkanâfilekılınmaz.İkindiyikıldıkdansonra,akşamnemâzındanöncenâfilekılmakmekrûhdur.Cum’agünüimâmminbereçıkıncavemüezzinikâmetokurken,diğernemâzlardaimâmnemâzdaikennâfileye,ya’nîsünnetebaşlamakmekrûhdur.Yalnızsabâhsünnetine
başlamakmekrûhdeğildir.Bunudasafdanuzakveyâdirekarkasındakılmalıdır.
Minbereçıkmadanbaşlanansünnetitemâmlamalıdenildi.
Sabâh nemâzını kılarken, güneş doğmağa başlarsa, bu nemâz sahîh olmaz.
İkindiyikılarkengüneşbatarsa,bunemâzsahîholur.Akşamıkıldıkdansonra,tay–202 –

yâre ile batıya gidince, güneşi görse, güneş batınca akşamı tekrâr kılar.
Hanefî mezhebinde, yalnız Arafât meydânında ve Müzdelifede hâcıların iki nemâzı cem’ etmeleri lâzımdır. Hanbelî mezhebinde, seferde, hastalıkda, kadının emzikli veyâ müstehâza olmasında, abdesti bozan özrlerde, abdest ve teyemmüm için
meşakkat çekenlerde ve a’mâ ve yer altında çalışan gibi, nemâz vaktini anlamakda âciz olanın ve canından, malından ve nâmûsundan korkanın ve ma’îşetine zarar gelecek olanın, iki nemâzı cem’ etmeleri câiz olur. Nemâzı kılmak için işlerinden ayrılmaları mümkin olmıyanların, bu nemâzlarını kazâya bırakmaları, hanefî mezhebinde câiz değildir. Bunların, yalnız böyle günlerde, (Hanbelî mezhebi)ni
taklîd ederek, kılmaları câiz olur. Cem’ ederken, öğleyi ikindiden ve akşamı yatsıdan önce kılmak, birinci nemâza dururken, cem’ etmeği niyyet etmek, ikisini ard
arda kılmak ve abdestin, guslün ve nemâzın hanbelî mezhebindeki farzlarına ve
müfsidlerine uymak lâzımdır. 271. ci sahîfeye bakınız!
Yüksek bir yerin D inhitât zâviyesini 185. ci sahîfede ta’yîn etmişdik. Bu zâviye:
cos D =

Erdın nısf kutru (metre)

=

6367654
veyâ
6367654 + Y

Nısf kutr + Yükseklik
~
D=
≅ 0,03 x Y ile de, derece olarak bulunur... (1)
Y = metre olarak yükseklikdir.
Aşağıdaki harfler yerine rakamlar konup, ziyâ te’sîri ile işleyen Privileg hesâb
makinesinin düğmelerine basılarak, her yerde H Fadl-ı dâirin Nısf-ün-nehârdan
i’tibâren sâati bulunur.
h sin - ª sin æ ∞ sin = ÷ ª cos ÷ ∞ cos = arc cos ÷ 15 = ¥ ....(2)
h irtifâ’ı geceleri ve ª arz ile ∞ meyli de cenûb yarı kürede (-) olacakdır.
Ezânî imsâk vakti: 12 + Zuhr - H - (1 ÷ 3) = sâat ve işâ vakti: H + Zuhr - 12 =
sâat olur. Her yerde nemâz vaktleri de Casio hesâb makinesi ile şu şeklde müşterek sâat olarak bulunur:
H + S - T = ÷ 15 + 12 - E + N = INV ¬

... (3)

H = Fadl-ı dâir zâviyesi, S = sâat başı tûl, T = tûl, E = ta’dîl, N = temkin.
H, S, T değerleri derece; E, N değerleri sâat olarak alınacakdır.
H ve N öğleden önce (–), öğleden sonra (+) dır.
Temkin müddeti N, 185. sahîfedeki gibi hesâb edilir veyâ arz derecesi 44 dereceden aşağı ve en yüksek yeri 500 metreden az olan yerler için, aşağıdaki düğmeler ile sâat olarak bulunur. Ya’nî, âletin levhasında, 0 sâat ile dakîka ve sâniye rakamları görülür.
–
0,03 æ Y √ + 1.05 = sin ÷ ª cos ÷ ∞ cos æ 3,82 = INV ∂ ... (4)
Herhangi bir günde, güneşin meyli ve Ta’dîl-i zemân ve arz derecesi 41 olan yerlerde, Nısf fadla ile Fadl-ı dâir ve nemâz vaktleri, hiçbir hesâba ve düstûra ve hesâb
makinesi kullanmağa lüzûm olmadan, (Rub’-ı dâire) ile kolayca ve sür’at ile anlaşılmakdadır. Rub’-ı dâire ve bunun isti’mâlini bildiren ta’rifesi, Hakîkat Kitâbevi tarafından i’mâl ve tevzî’ edilmekdedir. Kompütüre [Zekâ makinasına] boş levhası takılıp, nemâz vaktlerine göre tertîb edilir. Tertîb edilmiş levha, kompütürden çıkarılıp, senelerce saklanabilir. Tertîbli levha, kompütüre takılıp, herhangi bir şehrin arz
ve tûl derecesi, âlete verilirse, o şehrin bir günlük veyâ aylık yâhud senelik bütün nemâz vaktlerini, bir sâniyede levhasında gösterir. Yâhud, kâğıdda yazılı olarak verir.
Bu kâğıd, telefona bağlı (Faks) âleti ile, birkaç sâniyede, o şehre gönderilebilir.
[Mâlikî ve Şâfi’î mezheblerinde, seferde, hastalıkda ve ihtiyârlıkda öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı nemâzları cem’ edilebilir. Ya’nî, ikisinden birisi, diğerinin
vaktinde kılınabilir.]
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61 — EZÂN VE İKÂMET
(Dürr-ül-muhtâr) kitâbından ve bunun açıklaması olan (Redd-ül-muhtâr)dan
ezân bâbı terceme edilerek ve kısaltılarak aşağıda yazıldı:
Ezân,herkesebildirmekdemekdir.Belliolanarabcakelimelerisırasıileokumakdır.Tercemesiniokumak,ezânolmaz.Ma’nâsıanlaşılsada,fârisîvebaşkadillerleokunmaz.Ezânokumak,hicretdenönceMekkede,Mi’râcgecesibaşladı.Hicretinbirincisenesinde,nemâzvaktlerinibildirmekiçinemrolundu.Mahallemescidinde,yüksekyerdeokumasısünnetdir.Sesiniyükseltmesilâzımdır.Fekat,çok
bağırmakiçin,kendinizorlamamalıdır.[Görülüyorki,ezânıkendimahallesineişitdirecekkadar,bağırmaklâzımdır.Sesidahâyükseltmekcâizdeğildir.Ho-parlör
kullanmağalüzûmyokdur.Ho-parlörileveheleradyoileezânveikâmetokumak
bid’atdir.Bid’atileyapılanibâdetkabûlolmaz.Günâholur.]Beşvaktnemâzve
kazânemâzlarıiçinveCum’anemâzındahatîbinkarşısında,erkeklerinezânokumasısünnet-imüekkededir.Kadınlarınezânveikâmetokumasımekrûhdur.Çünki,sesleriniyükseltmeleriharâmdır.Ezân,başkalarınavaktibildirmekiçin,yüksekdeokunur.Hâzırolancemâ’atiçinveyâkendiiçinolanezânveikâmetyerde
okunur.[(Tenvîr-ül-ezhân)dadiyorki,(Ezânıoturarakokumaktahrîmenmekrûhdur.Ayakdaokunmasıtevâtürileanlaşılmışdır.)]Vitr,bayram,terâvîhvecenâzenemâzlarıiçinezânveikâmetokunmaz.Ezânıvaktindenevvelokumaksahîh
değildirvebüyükgünâhdır.Vaktgirmedenönceokunanezânveikâmet,vaktgirincetekrârokunur.Ezânokunurken,harekeveyâharfkatacakveyâharfleriuzatacakşekldetegannîyapmakveböyleokunanezânıveKur’ân-ıkerîmidinlemek
câizdeğildir.
[(Mir’ât-ül haremeyn) kitâbının Medîne kısmında diyor ki, (Ezân okumak,
hicretinbirincisenesinde,Medînedebaşladı.Bundanönce,nemâzvaktlerindeyalnız(Essalâtü câmi’a) denirdi.Medînedeilkezânokuyan,Bilâl-iHabeşîdir.Mekkedeise,HabîbbinAbdürrahmândır.Cum’anemâzındakibirinciezân,hazret-i
Osmânınsünnetidir.Önceleri,budacâmi’içindeokunurdu.AbdülmelikzemânındaMedînevâlisiolanEbbânbinOsmânhazretleriminâredeokutdu.MelikNâsırbinMensûr,yediyüz[700]senesinde,Cum’aezânındanönce,minârelerdesalâtü-selâmokutdu.İsrâîlPeygamberleri,sabâhezânındanöncetesbîhokurlardı.
Eshâb-ıkirâmdanMeslemebinMahled,Mısrdavâlîiken,ellisekiz[58]senesinde, hazret-i Mu’âviyenin emri ile ilk minâreyi yapdırıp, müezzin Şerhabîl bin
Âmiresabâhezânındanöncesalâtverdirdi).(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,(Ezândansonrasalâtveselâmokumak,ilkolarakyediyüzseksenbirsenesinde,sultânNâsırSalâhuddîninemriileMısrdabaşladı).[Cenâzeolduğunubildirmekiçin,minârelerdesalâtokunmasımu’teberkitâblardayazılıdeğildir.Çirkinbid’atdir.Okutmamalıdır.](Mevâhib-i ledünniyye)dediyorki,(Hicretinbirincisenesinde,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Eshâb-ıkirâmasordu.Kimisi,nemâzvaktlerinibildirmekiçin,nasârâgibinâkûs,ya’nîçançalalımdedi.Kimisi,yehûdîler
gibiboruçalınsındedi.Kimiside,nemâzvaktiateşyakıpyukarıkaldıralımdedi.
Resûlullah, bunları kabûl etmedi. Abdüllah bin Zeyd bin Sa’lebe ve hazret-i
Ömerrü’yâdaezânokumasınıgörüpsöylediler.Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”bunubeğenip,nemâzvaktlerindeböyleezânokunmasınıemrbuyurdu).
(Medâric-ünnübüvve) ve(Tahtâvî)deböyleyazıyorveminârelerdeışıkyakmanın,
mecûsîlerebenzediğini,bid’atolduğunubildiriyor.[Buradan,nemâzvaktinibildirmekiçinminâredeışıkyakmanınbüyükgünâholduğuanlaşılmakdadır.](Tebyîn-ül-hakâık)dave(Tahtâvî)dediyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,
Bilâl-iHabeşîye,(İki parmağını kulaklarına koy! Böylece, sesin çok çıkar) buyurdu.Ellerikulaklarakoyarsaiyiolur.Böyleyapmak,ezânınsünnetideğilisede,sesinçoğalmasınınsünnetidir.Çünki,rü’yâda,melekokurkenböyleyapmamışdır.
Ezânokumakiçindeğil,okumağı,sesiartdırmakiçinsünnetolmuşdur.Çünki,se–204 –

siniyükseltirbuyurularak,sebebgösterilmiş,hikmetibildirilmişdir.Parmaklarkulaklarakonmazsa,ezângüzelolur.Konursa,sesiyükseltmesigüzelolur).Görülüyorki,parmaklarıkulaklarakoymak,sesiartdırdığıhâlde,ezânınsünnetideğildir.Fekat,emredilmişolduğuiçin,bid’atdedeğildir.Bugünba’zıcâmi’lerdekullanılanho-parlör,sesiyükseltiyorisede,ezânınsünnetiolmadığı,bid’atolduğu,
ayrıcaparmaklarıkulaklarakaldırmaksünnetininterkedilmesinesebebolduğu
anlaşılmakdadır.Ho-parlörkonanba’zıcâmi’lerdeminâreyapılmadığıgörülüyor.
[(Fetâvâ-yı Hindiyye) beşincicild,322.cisahîfedediyorki,(Sesi,mahalleyeduyurmakiçin,minâreyapmakcâizdir.Bunalüzûmyoksa,câizdeğildir).Ho-parlörüncâizolmadığıburadandaanlaşılmakdadır.]
(İbni Âbidîn)deve(Ukûd-üd-dürriyye)dediyorki,(MinâredeveCum’ahutbesiokunacağızemân,birkaçmüezzininbirlikdeezânokumalarına(Ezân-ı Cavk)
denir.Sesinçoğalmasıiçin,birağızdanokumaları,mütevârisolduğuiçin,ya’nîasrlardanberiyapıldığıiçin,sünnet-ihasenedir,câizdir.Müslimânlarınbeğendiğini
Allahüteâlâdabeğenir).(Berîka)da,94.cüsahîfesindediyorki,(Müslimânların
güzeldemeleri,müctehidleringüzeldemeleridir.Müctehidolmayanlarınbeğenip
beğenmemelerininkıymetiyokdur).302.cisahîfesonunabakınız!Şimdi,ba’zıcâhillerinho-parlörileezânokumağıövmelerininkıymetiolmadığıburadanaçıkça
anlaşılmakdadır.Müctehidolmıyanlarıncâizdemeleriile,yapmalarıile,ibâdetlerideğişdirmek,bid’atolur,büyükgünâholur.]
İkâmet,ezândandahâefdaldir.Ezânveikâmet,kıbleyekarşıokunur.Okurken
konuşulmazveselâmacevâbverilmez.Konuşursa,herikisidetekrârokunur.
Hanginemâzlardaezânveikâmetokunur?Bunuüçmaddehâlindebildirelim:
1—Kırda,bostânda,yalnızveyâcemâ’atilekazâkılarken,erkeklerinezânıve
ikâmetiyükseksesleokumalarısünnetdir.Sesiişiteninsanlar,cinnîler,taşlar,kıyâmetde şâhid olacakdır. Birkaç kazâyı bir arada kılan, önce ezân ve ikâmet
okur.Sonrakikazâlarıkılarken,hepsineikâmetokur,ezânokumasadaolur.
Kadınlar,vaktindevekazâkılarkenezânveikâmetokumaz.
Câmi’dekazâkılan,ezânveikâmeti,kendiişiteceğikadarhafîfokur.Birkaçkişi,kazânemâzınıcâmi’decemâ’atilekılarsa,ezânveikâmetokunmaz.Bütüncâmi’ halkı, kazâ kılarsa, bu zemân, ezân ve ikâmet okunur. Zâten câmi’de, cemâ’atilekazâkılmakmekrûhdur.Çünki,nemâzıkazâyabırakmak,büyükgünâh
olup,bunuherkesebildirmekcâizdeğildir.Kazânemâzınıcemâ’atilekılabilmek
için,imâmvecemâ’atinaynıgünün,aynınemâzınıkazâetmelerilâzımdır.Meselâpazargünününöğlenemâzınıkazâedecekkimse,salıgünününöğlenemâzını
kazâ edecek kimseye veyâ o pazar gününün öğle nemâzını edâ eden kimseye
uyamaz.
Evindekazâkılan,şâhidleriçoğaltmakiçin,ezânveikâmeti,odadaişitilecekkadar,yükseksesleokur.[Sünnetifarzkazâsıniyyetiilekılandaböyledir.]
2—Evindeyalnızveyâcemâ’atilevaktnemâzıkılan,ezânveikâmetokumaz.
Çünki,câmi’deokunanezânveikâmetevlerdedeokunmuşsayılır.Fekat,okumaları efdal olur. Müezzinin sesini evden duymak lâzım değildir. Câmi’de ezân
okunmazsaveyâşartlarınauygunolmazsa,evdeyalnızkılanezânveikâmetokur.
Mahallecâmi’indevecemâ’atibellikimselerolanhercâmi’de,vaktnemâzı,cemâ’atilekılındıkdansonra,yalnızkılankimse,ezânveikâmetokumaz.Böylecâmi’lerde,vaktnemâzları,imâmmihrâbdaolarak,cemâ’atilekılındıkdansonra,tekrârcemâ’atleryapılabilir.İmâmlığıanlatırkenbuyuruyorki,sonrakicemâ’atlerdede,imâmmihrâbdabulunursa,ezânveikâmetokunmaz.İmâmlarımihrâbda
durmazsa,ezânıveikâmeti,cemâ’atduyacakkadarsesleokurlar.
Yollardabulunanveyâimâmıvemüezzinibulunmıyanvecemâ’atibellikimselerolmıyancâmi’lerde,çeşidlizemânlardagelenler,birvaktinnemâzıiçin,çe–205 –

şidli cemâ’atler yaparlar. Her cemâ’at için, ezân ve ikâmet okunur. Böyle câmi’de,yalnızkılanda,ezânveikâmetikendiişiteceğikadarsesleokur.
3 — Müsâfir olanlar, kendi aralarındaki cemâ’at ile de, yalnız kılarken de,
ezân ve ikâmet okur. Yalnız kılanın yanında, arkadaşları kılıyorsa, ezânı terk
edebilir. Seferî olan kimse, bir evde yalnız kılarken de, ezân ve ikâmet okur.
Çünki,câmi’deokunan,onunnemâzıiçinsayılmaz.Seferîolanlardanba’zısı,evdeezânokursa,sonrakılanlarokumaz.Yolaenazüçkişiçıkmalıvebiriemîrleriolmalıdır.
Akllıçocuğun,a’mânın,veled-izinânın,vaktleriveezânokumasınıbilencâhil
köylününezânokuması,kerâhatsizcâizdir.Cünübkimseninezânveikâmetokumasıveabdestsizikâmetokumakvekadının,fâsıkın,serhoşun,aklsızçocuğunezân
okumalarıveoturarakezânokumaktahrîmenmekrûhdur.Bunlarınezânlarıtekrârokunur.Ezânınsahîholmasıiçin,müezzin,müslimânveakllıolmalıvenemâz
vaktlerinibilmelivesözüneinanılanâdilbirkimseolmalıdır.[Takvîmlerindeböylebirmüslimântarafındanhâzırlandığınıbilmekveyâsahîholduklarınaböylebir
müslimânınşâhidolmasılâzımdır.Yüzlercesenedirsâlihmüslimânlarınhâzırladıklarıvebütünmüslimânlarıntâbi’olduklarıtakvîmlerdekivaktlerideğişdirmemelidir.]Nemâzınsahîholmasıiçin,vaktindekıldığınıiyibilmekşartdır.Fâsıkkimsenin[ya’nîiçkiiçen,kumaroynayan,yabancıkadınlarabakan,zevcesini,kızını
açıkgezdirenin]ezânısahîholmaması,ibâdetlerdebununsözükabûledilmediği
içindir.
[Görülüyorki,radyo[Mizyâ’]ileveminâredeho-parlör[Mükebbirüssavt]ile
ezânokumakvevaktindenevvelokumakvebunları,ezânolarakdinlemekcâizolmaz.Bunlar,hemkabûlolmaz,hemdegünâholur.Bunlarışartlarınauygunolaraktekrârokumaklâzımdır.Kimolduğubilinmiyenvegörülmiyenkimseninsesisebebiile,elektriğinhâsıletdiğiseslerveplâkilehâsıledilensesler,herbakımdanezândeğildir.Bundanbaşka,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(İbâdetleri, bizim gibi yapmıyanlar, bizden değildir) buyurdu.Ezânı,sâlihbirmüslimânın,yüksekbiryereçıkarak,Onunokutduğugibiokumasılâzımdır.Hele,öğleezânıvaktindenevvelokununca,öğleninilksünnetikerâhetvaktindekılınmış
oluyor.Küçükgünâhadevâm,büyükgünâholmakdadır.]
Sünneteuygunolarakokunanezânıduyankimse,cünübolsada,câmi’hâricindeKur’ân-ıkerîmokuyorisede,işitdiğiniyavaşçasöylemesisünnetdir.Başkabirşeysöylemez.Selâmacevâbvermez.Birişyapmaz.Ezânıişitenerkeklerinişinibırakıp,cemâ’ategitmesivâcibdir.Evindeehliiledecemâ’atyapabilir.Fekat,[câmi’desâlihimâmvarsa]câmi’egitmekefdaldir.
[(Cevhere)de diyor ki, (Fârisî dil ile okunan ezânın sahîh olmadığı (Kerhî)
şerhindeyazılıdır.Zâhirveendoğrusözdebudur).(Merâkıl-felâh)dadiyorki,
(Ezânolduğuanlaşılsada,arabcadanbaşkadilileezânokumakcâizdeğildir)].
Hutbedinlerken,avretyeriaçıkiken,yemekde,dindersiokumakdaikenvecâmi’içindeKur’ân-ıkerîmokurkenezântekrâredilmez.Fekat,ezânsünneteuygunokunmıyorsa,meselâba’zıkelimelerideğişdirilmiş,tercemeedilmişiseveba’zı
yerindetegannîederekokuyorsa[veyâezânsesi,ho-parlördenilenâletdengeliyorsa]bunuişiten,hiçbirparçasınıtekrâretmez.Fekat,bunlarıdahurmetiledinlemek725.cisahîfemizdeyazılıdır.
[(Berîka)dabinotuzbirincivebinaltmışikincisahîfelerindediyorki,(Nemâzvaktlerinibilmiyenvetegannî,elhânederek,ya’nîmûsikîperdelerineuyarakokuyan
kimse,ezânokumağaehldeğildir.Bunumüezzinyapmakcâizdeğildir,büyükgünâhdır.Kur’ân-ıkerîmi,zikri,düâyıelhânileokumanınsözbirliğiileharâmolduğu(Bezzâziyye)deyazılıdır.Ezânokumakdavevaktindenevvelokumakdaböyledir.Ezânokurken,yalnıziki(Hayyealâ...)dategannîetmeğeiznverilmişdir.
Kur’ân-ı kerîm okumakda tegannîye izn verilmesi, Allahü teâlâdan korkarak
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okuyunuzdemekdir.Buda,tecvîdilmineuyarakokumaklaolur.Yoksa,harfleri,kelimelerideğişdirerekma’nâyı,nazmıbozaraktegannîetmeksözbirliğiileharâmdır.Kur’ân-ıkerîmiveezânıtercî’ileokumak,hadîs-işerîfilemen’edildi.Tercî’,sesiyükseltipalçaltarakokumakdır.Böyleokunanıdinlemekdeharâmdır].
Vaktindenöncetegannîileokunanvearabîolmıyanvecünübün,kadınınokuduğuezânıduyandasöylemez.Birezânıişitipsöyliyenkimse,başkayerdeokunan
ezânları duyunca artık söylemez. (Hayye alâ)ları duyunca bunları söylemeyip
(Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh) der.Ezândansonra,salevâtgetirilir.Sonraezân
düâsıokunur.Ezândüâsı(İslâm Ahlâkı) kitâbındayazılıdır.İkinci(Eşhedü enne
Muhammeden resûlullah) söyleyince, iki baş parmağın tırnaklarını öpdükden
sonra,ikigözüzerinesürmekmüstehabdır.Bunubildirenhadîs-işerîf,(Merâkılfelâh)ınTahtâvîhâşiyesindeyazılıisede,(İbni Âbidîn) “rahmetullahiteâlâaleyhimâ”buhadîsinza’îfolduğunubildirdiğigibi,(Hazînet-ül-meârif) 99.cusahîfededeyazılıdır.İkâmetdeböyleyapılmaz.İkâmetiişitenintekrâretmesisünnetdeğil,müstehabdır.İkâmetokunurkencâmi’egirenkimse,oturur,ayakdabeklemez.
Müezzinefendi,(hayye-alelfelâh) derken,herkesleberâberkalkar.
İbniÂbidînnemâzınsünnetlerindebuyuruyorki,imâmınnemâzadururkenve
rükndenrüknegeçerkenveselâmverirken,cemâ’atişitecekkadar,sesiniyükseltmesi sünnetdir. Dahâ fazla yükseltmesi mekrûhdur. İmâm, nemâza başlamak
için, tekbîr getirmeli, cemâ’ate duyurmağı düşünmemelidir. Aksi takdîrde nemâzısahîholmaz.Cemâ’atinhepsi,imâmıişitmediğizemân,müezzinindeherkeseduyuracakkadar,sesiniyükseltmesimüstehabolur.Müezzindenemâzabaşlamağıdüşünmeyip,yalnızcemâ’ateduyurmakiçinbağırırsa,nemâzısahîholmadığıgibi,imâmıduymayıp,yalnızbumüezzininsesiilenemâzaduranlarınnemâzı
dasahîholmaz.Çünki,nemâzıkılmıyanbirineuymuşolurlar.Cemâ’ateduyuracakkadardandahâyüksekbağırmak,müezziniçinde,mekrûhdur.Dörtmezheb
âlimlerisözbirliğiilebildiriyorki,cemâ’atinhepsi,imâmınsesiniduyarken,müezzinindetekbîrgetirmesi,mekrûhdurveçirkinbid’atdir.Hattâ(Bahr-ül-fetâvâ)da
ve(Feth-ul-kadîr)deve(Miftâh-ul-Cennet ilm-i hâli) kenârındaki(Üstüvânî) risâlesininsonunadoğrudiyorki,(Küçükmescidlerde,imâmıntekbîriişitilirken,
müezzinyükseksesletekbîrgetirirse,nemâzıbozulur.)
[Sesi lüzûmundan fazla yükseltmek günâh olduğu gibi, ho-parlörden çıkan,
imâmınvemüezzininsesideğildir.Bunlarınsesielektrikvemiknâtishâlinedönüyor.Buelektrikvemiknâtisinhâsıletdiğisesduyuluyor.Aynınemâzıkılankimseninsesineuymakşartdır.Aynınemâzıkılmıyanbaşkabirkimsedenvebirâletdençıkanseseuyanlarınnemâzlarısahîholmaz.(Redd-ül-muhtâr) kitâbı,birincicild,beşyüzonyedincisahîfede(Hâfızınsesi,dağlarda,çöllerde,ormanlardave
başkaherhangibirvâsıtaileetrâfasaçılırsa,buikincisesler,Kur’ân-ıkerîmokumakolmaz.Bunlardanişitilensecdeâyetiiçin,secdeetmeklâzımgelmez)buyuruyor.Bunlarıninsanokumasıolmadıkları,insanokumasınabenzedikleri(Halebî-yi kebîr)dedeyazılıdır.Dinmütehassıslarınınbuaçıkyazıları,radyoile,ho-parlörileKur’ân-ıkerîmveezânokumanınvedinlemeninvebunlarlanemâzkılmanınyanlışolduğunugöstermekdedir.Ho-parlörveradyoileezânveKur’ân-ıkerîmokumanıncâizolmadığı,ElmalılıMuhammedHamdiefenditefsîrininüçüncücild,[2361].cisahîfesindeuzunyazılıdır.Helebaşkabinâdaolanimâmaho-parlörleuyarakkılınannemâzsahîholmadığıgibi,çirkinbid’atolur.Büyükgünâholur.
Yetmişincimaddenin3.cüsahîfesineveelliikincimaddeyebakınız!
Minârelerekonulanho-parlör,ba’zılarıiçinbirtenbellikvâsıtasıolmuş,ezânı
karanlıkodalardaoturarakvesünneteuymıyarakokumalarınasebebolmuşdur.
(Fetâvâ-yı Hindiyye)dediyorki,(Ezânıvaktindenevvelokumak,câmi’içindeokumak, oturarak okumak ve sesini tâkatından fazla yükseltmek ve kıbleye karşı
okumamakvetegannîyaparakokumakmekrûhdur.İkâmetokunurkengelen,otu–207 –

rur.Sonra,müezzinHayye-alelfelâhderken,herkeslekalkar).İbniÂbidînnemâzıanlatmağabaşlarkendiyorki,(Vaktindeokunanezân,islâmezânıolur.Vaktsizokunanezân,konuşmakolur.Dinilealayetmekolur).Asrlarca,gökleredoğruuzanan,ma’nevîsüslerimizminârelerde,bukötübid’atyüzünden,birerho-parlördireğihâlinegetirilmekdedir.İslâmâlimlerifenninbulduklarınıhepiyikarşılamışdır.Radyo,televizyonveho-parlörle,heryerdefâideliyayınlaryapılmasıda
sevâbdır.Fekat,ibâdetleriho-parlörüntırmalayıcısesiileyapmakcâizdeğildir.Hoparlörlericâmi’lerekoymak,lüzûmsuzbirisrâfdır.Îmânlıkalblereilâhîte’sîrler
yapansâlihmü’minlerinsesleriyerine,âdetâkiliseçanıgibizırlayanbuâletyok
iken,minârelerdeokunanezânlarvecâmi’lerdekitekbîrsesleri,ecnebîleribilevecdegetiriyordu.Hermahalledeokunanezânlarıişiterekcâmi’leridoldurancemâ’at,
Eshâb-ıkirâmzemânındaolduğugibi,nemâzlarınıhuşû’ilekılıyorlardı.Ezânın
mü’minleriheyecânagetirenilâhîte’sîri,ho-parlörlerinmetaliksesleri,oğultularıilegaybolmakdadır.][MuhammedHayât-iSindînin(Gâyetüt-tahkîk) kitâbındaki6.cırisâle(Hâd-id-dâllîn)dir.Burisâledediyorki,imâm-ıEbûNu’aymİsfehânî(Hilyetül-Evliyâ) kitâbı,üçüncücildinde,AbdüllahibniAbbâsdiyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(İblîs yer yüzüne indirilince, Allahü teâlâya sordu: Âdem aleyhisselâm indirilince, kullarına Cennet, se’âdet yolunu göstermek için, ona kitâb ve Peygamberler verdin. Ona vereceğin kitâb ve Peygamberler nelerdir? Allahü teâlâ: Melekler ve meşhûr Peygamberler ve dört
meşhûr kitâbdır, buyurdu. Kullarını azdırmak için, bana hangi kitâbları ve Peygamberleri vereceksin, dedi. Senin kitâbın, nefsi azdıran şi’rler ve mûsikîdir. Peygamberlerin, kâhinler, falcılar, büyücülerdir ve aklı gideren, kalbleri karartan gıdaların da, Besmelesiz yinilen, içilen şeyler ve serhoş eden içkilerdir. Nasîhatların, yalan, evin, spor sahaları ve hamamlar ve tuzakların, çıplak gezen kızlar, mescidlerin, fısk meclisleridir. Müezzinlerin, mizmârlar [çalgılar]dır, buyurdu.) Ya’nîCehennemyolunugösterenmüezzinlerin,çalgılardır.AllahüteâlânınvePeygamberimizin, (şeytânın müezzini, ezânı) dediği radyoları, ho-parlörleri ibâdetlerde
kullanmanınbüyükgünâholduğu,buradandaanlaşılmakdadır.]
Sünneteuygunolarakokunanezânilealayeden,beğenmiyen,sözile,hareket
ile,hakâretedenkâfir[Allahındüşmanı]olur.Müezzinilealayedenkâfirolmaz.
İmâmolmak,müezzinlikyapmakdanveikâmetokumak,ezânokumakdanefdaldir.
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbıhakkındaşi’r:
Eykalbiislâmileyanan,sevdiğim,gençler!
Bütünislâmiyyetden,sizenümûnedirbu!
İlmilema’rifetdir,hepiçindekiler,
Hakîkatenbulunmazeşsizhazînedirbu!
Enbüyükâlimlerin,enbüyükvelîlerin,
Enmeşhûrsîmaların,enulvîgönüllerin.
Âlemeışıktutan,hayâtsunanellerin,
Kalemvekalblerinden,sızanbirkatredirbu!
Resûlullahınyolu,hakîkîmüslimânlık,
Veherikicihânda,aranılansultânlık.
Sulhdaherançalışan,harblerdekahramanlık,
Gösterenceddimizden,bizeemânetdirbu!
Herkelimesihuccet,ilmdirhercümlesi,
Dinlebudurhakîkî,islâmiyyetinsesi.
Kalbdenpaslarısilerveartdırırhevesi,
İştebaşlıbaşına,birislâmiyyetdirbu!
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62 — BİRİNCİ CİLD, 303. cü MEKTÛB
Bu mektûb, müezzin hâcı Yûsüfe gönderilmiş olup, Ezân kelimelerinin ma’nâlarını bildirmekdedir:
Ezânınkelimeleriyedidir.[Tekrârederekonbeşoluyor.Ezân,buonbeşkelimeyiokumakveişitmekdir.Ho-parlörile,tegannîyaparakokunanezânda,bukelimelerişitilmiyor.Biroğultu,neolduğuanlaşılmıyansesişitiliyor.Ho-parlör,ezân
okumağadeğil,ezânıyoketmeğesebeboluyor.]
1—ALLAHÜ EKBER: Allahüteâlâ,büyükdür.Onabirşeylâzımdeğildir.Kullarınınibâdetlerinedemuhtâcolmakdanbüyükdür.İbâdetlerin,Onafâidesiyokdur.Bunu,zihnlerdeiyiyerleşdirmekiçin,bukelime,dörtkerresöylenir.[Birinciveüçüncü(R)lercezmveyâvasledereküstünokunur.]
2—EŞHEDÜ EN LÂ İLÂHE İLLALLAH: Kibriyâsı,büyüklüğüilevekimseninibâdetinemuhtâcolmadığıhâlde,ibâdetolunmağaOndanbaşkakimsenin
hakkıolmadığınaşehâdeteder,elbetteinanırım.HiçbirşeyOnabenzemez.
3—EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÛLULLAH: Muhammed“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”ın,OnungönderdiğiPeygamberiolduğuna,Onun
istediğiibâdetlerinyolunubildiricisiolduğunaveAllahüteâlâya,ancakOnunbildirdiği,gösterdiğiibâdetlerin,yaraşırolduğunaşehâdeteder,inanırım.
4ve5—HAYYE ALESSALÂH, HAYYE ALELFELÂH: Mü’minleri,felâha,se’âdete,kurtuluşasebebolannemâzaçağıranikikelimedir.
6—ALLAHÜ EKBER: Onalâyıkbiribâdetikimseyapamaz.HerhangibirkimseninibâdetininOnalâyık,yakışırolmasından,çokbüyükdür,çokuzakdır.
7—LÂ İLÂHE İLLALLAH: İbâdete,karşısındaalçalmağamüstehakolan,
hakkıolanancakOdur.Onalâyıkbiribâdetikimseyapamamaklaberaber,Ondanbaşkakimseninibâdetolunmağahakkıyokdur.
Nemâzınşerefininbüyüklüğünü,onuherkesehabervermekiçinseçilmişolan
ezânınbüyüklüğündenanlamalıdır.Fârisîmısra’tercemesi:
Seneninbereketi,behârındanbelliolur.
YâRabbî!Bizleri,istediğingibinemâzkılanlardaneyle!Âmîn.
[(Sâvî) tefsîrinde,(İnşirâh) sûresindediyorki,(Allahüteâlâ,seninisminişarkda,garbda,yerküresininheryerindeyükseltirimbuyurdu).Garbadoğru,birtûl
derecesigidilince,nemâzvaktleridörtdakîkagecikiyor.Heryirmisekizkilometregidişde,aynıvaktinezânıbirerdakîkasonratekrârokunuyorlar.Böylece,yer
yüzününheryerinde,heranezânokunmakda,Muhammedaleyhisselâmınismi,
heran,heryerdeişitilmekdedir.(Şir’ât-ül-islâm) şerhindediyorki,(Birisi,AbdüllahibniÖmerhazretlerine,Allahiçin,seniçokseviyorumdeyince,bendeAllah
için, seni hiç sevmiyorum. Çünki sen, ezânı tegannî ederek, şarkı söyler gibi
okuyorsunbuyurdu)].
Seslendiolmüezzin,durdukâmeteyledi,
Kâ’beyedöndüyüzün,hemdeniyyeteyledi.
Duyuncaehl-iîmân,hurmetiledinledi.
sonranemâzadurup,Rabbekullukeyledi.
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63 — NEMÂZIN EHEMMİYYETİ
(Dürr-ül-muhtâr)danemâzıanlatmağabaşlarkenveİbniÂbidîn,(Redd-ül-muhtâr) kitâbı,ikiyüzotuzdördüncüsahîfede,bunlarıaçıklarkenbuyuruyorki:
Âdemaleyhisselâmdanberi,herdindebirvaktnemâzvaridi.Hepsininkıldığı,birarayatoplanarakbizefarzedildi.Nemâzkılmak,îmânınşartıdeğilisede,
nemâzınfarzolduğunainanmak,îmânınşartıdır.Nemâz,düâdemekdir.İslâmiyyetinemretdiği,bildiğimizibâdete,nemâz(Salât) ismiverilmişdir.Mükellefolan
[ya’nîâkılvebâligolan]hermüslimânın,hergünbeşvaktnemâzıkılması(Farz-ı
ayn)dır.Farzolduğu,Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerde,açıkçabildirilmişdir.
Mi’râcgecesinde,beşvaktnemâzemrolundu.Mi’râc,hicretdenbiryılönce,Recebayınınyirmiyedincigecesindeidi.Mi’râcdanönce,yalnızsabâhveikindinemâzıvardı.
Yediyaşındakiçocuğa,nemâzkılmasınıemretmek,onyaşındakılmazise,elile
döğmeklâzımdır.Mektebdekimu’allim,talebesinide,çalışdırmakiçin,elileüçkerredöğebilir.Dahâfazlavuramaz.Sopailedöğemez.[İslâmmekteblerindefalaka
olamaz.Sopa,karakolda,habshânedeolur.Dinsizler,gençleriislâmiyyetdensoğutmak için, tiyatrolarda, filmlerde, hocaların talebeyi falakaya yatırdıklarını
gösterip,dindersleri,islâmmekteblerikapatılarakgençlikfalakadan,sopadankurtarıldıderlerseislâmdînineiftirâetmişolurlar.İslâmiyyetdetalebeyisopailedöğmekyasakolduğu,dinkitâblarında,açıkçayazılıdır.Peygamberimiz“sallallahü
teâlâaleyhivesellem”elileüçdenfazlavurmağıbile,yasaketmişdi.]Çocuklara,
başkaibâdetlerideöğretmekveyapmağaalışdırmak,günâhlardanmen’etmeklâzımdır.
Farz nemâzların ehemmiyyetini bildirmek için, Muhammed Rebhâmî “rahmetullahialeyh”,dörtyüzkırkdörtkitâbdantoplıyarak,hicretinsekizyüzotuzbeşinci[835]senesindeHindistândayazdığı(Riyâd-un-nâsıhîn) adındaki,fârisîkitâbının,ikincikısmı,birincibâb,onikincifaslındabuyuruyorki:
Sahîhayn ismi verilen, dîn-i islâmın iki temel kitâbında [(Buhârî) ve (Müslim)de], Câbir bin Abdüllahın “radıyallahü anh” bildirdiği bir hadîs-i şerîfde,
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”:(Birinin evi önünde nehr olsa, hergün beş
kerre bu nehrde yıkansa, üzerinde kir kalır mı?) diyesordu.Hayır,yâResûlallah!
dedik.(İşte, beş vakt nemâzı kılanların da, böyle küçük günâhları afv olunur) buyurdu.[Ba’zıcâhiller,buhadîs-işerîfiişitince,ohâlde,hemnemâzkılarım,hem
deistediğimgibi,keyfsürerim.Nasılolsagünâhlarımafvolur,diyor.Böyledüşünmekdoğrudeğildir.Çünki,şartlarıile,edebleriilekılınıp,kabûlolanbirnemâz,
günâhlarıdöker.Sonra,küçükgünâhlarıafvolsabile,küçükgünâhişlemeğedevâmetmek,ısrâretmek,büyükgünâholur.Büyükgünâhişlemeğeısrâretmekde,
küfresebebolur.]İbniCevzî,(El-mugnî) ismindekitefsîrindebuyuruyorki,(Ebû
Bekr-iSıddîk“radıyallahüanh”buyurduki,beşnemâzvaktlerigelince,melekler
derki,eyÂdemoğulları,kalkınız!İnsanlarıyakmakiçinhâzırlanmışolanateşinemâzkılaraksöndürünüz).Birhadîs-işerîfde,(Mü’min ile kâfiri ayıran fark, nemâzdır) buyuruldu.Ya’nî,mü’minnemâzkılar.Kâfir,kılmaz.Münâfıklarise,ba’zan
kılar,ba’zankılmaz.Münâfıklar,Cehennemdeçokacıazâbgörecekdir.Müfessirlerinşâhı,AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüanhümâ”diyorki,Resûlullahdan“sallallahüaleyhivesellem”işitdim.Buyurduki,(Nemâz kılmıyanlar, kıyâmet günü,
Allahü teâlâyı kızgın olarak bulacaklardır).
Hadîsimâmları,sözbirliğiilebildiriyorki,(Birnemâzıvaktindeamdenkılmıyan,ya’nînemâzvaktigeçerken,nemâzkılmadığıiçinüzülmeyen,kâfirolurveyâölürkenîmânsızgider.Yânemâzı,hâtırınabilegetirmiyenler,nemâzıvazîfetanımıyanlarneolur?).Ehl-isünnetâlimlerisözbirliğiilebuyurdularki,(İbâdetler
îmândanparçadeğildir).Yalnız,nemâzdasözbirliğiolmadı.Fıkhimâmlarından
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imâm-ıAhmedibniHanbel,İshakibniRâheveyh,AbdüllahibniMubârek,İbrâhîmNehâî,HakembinUteybe,EyyûbSahtiyânî,DâvüdTâî,EbûBekribniŞeybe,ZübeyrbinHarb,dahâbirçokbüyükâlimler,birnemâzıamden,ya’nîbilebilekılmıyankimse,kâfirolur,dedi.Ohâlde,eydinkardeşim,birnemâzınıkaçırmavegevşekkılma,sevesevekıl!Allahüteâlâkıyâmetgünü,buâlimlerinictihâdlarınagörecezâverirse,neyaparsın?(Tefsîr-i Mugnî)dediyorki:(Büyüklerden
birişeytânadediki,seningibimel’ûnolmakistiyorum,neyapayım?İblîssevinip,
benimgibiolmakistersen,nemâzaehemmiyyetvermevedoğru,yalan,herşeyeyemînet,ya’nîçokyemînet!dedi.Okimsede,hiçbirnemâzıbırakmıyacağımveartıkyemînetmiyeceğim,dedi).Hanbelîmezhebinde,birnemâzıözrsüzkılmıyan,
mürtedgibikatlolunurveyıkanmaz.Kefenlenmezvenemâzıkılınmaz.Müslimânlarınmezârlığınagömülmezvemezârıbelliedilmez.Dağdabirçukurakonur.Şâfi’îmezhebinde,nemâzkılmamakdaısrâreden,mürtedolmazisede,cezâsıkatldir.Mâlikîmezhebide,Şâfi’îgibiolduğu,(İbni Âbidîn)deve(Milel-nihâl) tercemesialtmışüçüncüsahîfedeyazılıdır.Hanefîmezhebindeise,nemâzabaşlayıncayakadarhabsolunurveyâkanakıncayakadardöğülür.[Fekatnemâzaehemmiyyetvermiyen,vazîfebilmiyen,dörtmezhebdedekâfirolur.Nemâzıbilebilekılmayıp, kazâ etmeği düşünmiyen ve bunun için azâb çekeceğinden korkmıyan
kimsenin,hanefîmezhebindedekâfirolacağı,(Hadîka)da,dilâfetlerindeyazılıdır.]Allahüteâlâ,müslimânolmıyanlaranemâzkılmasını,oructutmasınıemretmemişdir.Bunlar,Allahüteâlânınemrlerinialmaklaşereflenmemişlerdir.Nemâz
kılmadığıiçin,oructutmadığıiçinbunlarabircezâverilmez.Bunlar,yalnızküfrüncezâsıolanCehennemihaketmişlerdir.(Zâdül-mukvîn) kitâbındadiyorki;(Eskiâlimleryazmışki,beşşeyiyapmıyan,beşşeydenmahrûmolur:
1—Malınınzekâtınıvermeyen,malınınhayrınıgörmez.
2—Uşrunuvermeyenin,tarlasında,kazancındabereketkalmaz.
3—Sadakavermeyenin,vücûdündesıhhatkalmaz.
4—Düâetmeyen,arzûsunakavuşamaz.
5—Nemâzvaktigelince,kılmakistemeyen,sonnefesdekelime-işehâdetgetiremez.Nemâzkılmanınbirincivazîfeolduğunainandığıhâlde,tenbellikederek
kılmıyanfâsıkdır.Sâlihakızınküfvüdeğildir.Ya’nîokızalâyıkveuygundeğildir).
Görülüyorki,farznemâzıkılmamak,îmânsızgitmeğesebebolmakdadır.Nemâzadevâm,kalbinnûrlanmasınavese’âdet-iebediyyeyekavuşmağavesîledir.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(Nemâz nûrdur) buyurdu.Ya’nî,dünyâdakalbiparlatır.Âhıretdesırâtıaydınlatır.Allahındostlarına,nemâzdaneler
oluyor,murâdlarına,nemâzda,nasılkavuşuyorlarbiliyormusunuz?
Hikâye: HorasanvâlîsiAbdüllahbinTâhir,çokâdilidi.Jandarmalarıbirkaçhırsızyakalamış,vâlîyebildirmişlerdi.Hırsızlardanbirikaçdı.Hiratlıbirdemirci,Nişâpûragitmişdi.Birzemânsonra,evinedönüpgecegiderken,bunuyakaladılar.
Hırsızlarlaberâber,vâlîyeçıkardılar.Habsedin!dedi.Demirci,habshânedeabdest alıp nemâz kıldı. Ellerini uzatıp, (Yâ Rabbî! Günâhım olmadığını, ancak
senbiliyorsun.Benibuzindandan,ancaksenkurtarırsın.YâRabbî!Benikurtar!)
diyedüâetdi.Vâlî,ogece,rü’yâda,dörtkuvvetlikimsegelip,tahtını,tersineçevireceklerivaktuyandı.Hemenabdestalıp,ikirek’atnemâzkıldı.Tekrâruyudu.
Tekrâr,odörtkimsenin,tahtınıyıkmaküzereolduğunugördüveuyandı.Kendisinde,birmazlûmunâhıbulunduğunuanladı.Nitekimşi’r:
Binlercetopvetüfek,yapamazaslâ,
Gözyaşınınsehervaktiyapdığını,
Düşmankaçıransüngüleri,çokdef’a,
Tozgibiyapar,birmü’minindüâsı.
YâRabbî!Büyükyalnızsensin!Senöylebirbüyüksünki,büyüklerveküçük–211 –

ler,sıkışınca,ancaksanayalvarır.Sanayalvaran,ancakmurâdınakavuşur.
Hemen,ogece,habshânemüdîriniçağırıp,birmazlûmkalmışmı,dedi.Müdîr,
bunubilemem.Yalnız,birinemâzkılıp,çokdüâediyor.Gözyaşlarıdöküyordeyince,onugetirtdi.Hâlinisorupanladı.Özrdileyip,hakkınıhalâletvebingümüş
hediyyemikabûletveherhangibirarzûnoluncabanagel!diyericâetdi.Demirci,hakkımıhalâletdimvehediyyenikabûletdim.Fekatişimi,dileğimisendenistemeğegelemem,dedi.Niçin,deyince:Çünki,benimgibibirfakîriçin,seningibibirsultânıntahtınıbirkaçdef’atersineçevirensâhibimibırakıpda,dileklerimi
başkasınagötürmekliğimkulluğayakışırmı?Nemâzlardansonraetdiğimdüâlarla,beninicesıkıntıdankurtardı.Nicemurâdımakavuşdurdu.Nasılolurda,başkasınasığınırım?Rabbim,nihâyetiolmıyanrahmethazînesininkapısınıaçmış,sonsuzihsânsofrasını,herkeseyaymışiken,başkasınanasılgiderim?Kimistedide,
vermedi?İstemesinibilmezsenalamazsın.Huzûrunaedebleçıkmazsan,rahmetinekavuşamazsın.Şi’r:
İbâdeteşiğine,kimki,birgecebaşkodu,
Dostunlutfu,açarona,elbettebinbirkapu.
EvliyânınbüyüklerindenRâbia-iAdviyye“rahmetullahialeyhâ”,adamınbirinin,düâederken(YâRabbî!Banarahmetkapısınıaç!)dediğiniişitince;Eycâhil!
Allahüteâlânınrahmetkapısı,şimdiyekadarkapalımıidide,şimdiaçılmasınıistiyorsun?dedi.[Rahmetinçıkışkapısıherzemânaçıkisede,girişkapısıolankalbler,herkesdeaçıkdeğildir.Bununaçılmasıiçindüâetmeliyiz!]
İlâhî!Herkesisıkıntıdankurtaranyalnızsensin.Bizidünyâdaveâhıretdesıkıntıdabırakma!Muhtâclara,herşeyigönderen,yalnızsensin!Dünyâdaveâhıretde
hayrlı,fâideliolanşeyleri,bizegönder!Dünyâdaveâhıretde,bizikimseyemuhtâcbırakma!Âmîn.(Rıyâd-un-nâsıhîn)dentercemetemâmoldu.
(Kitâb-ül-fıkh-alel-mezâhib-il-erbe’a)da, nemâzı anlatmağa başlarken diyor
ki,(Nemâz,islâmdîninindireklerindenenehemmiyyetlisidir.Allahüteâlâ,kullarınınyalnızkendisineibâdetetmeleriiçin,nemâzıfarzetdi.Nisâsûresininyüzüçüncüâyeti,nemâzmü’minlerüzerine,vaktleribelirlibirfarzoldudemekdir.Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, hergün beş vakt nemâz kılmağı farz etdi. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak, hergün beş vakt nemâz kılanı Cennete sokacağını,
Allahü teâlâ söz verdi) buyuruldu.Nemâz,ibâdetlerinenkıymetlisidir.Hadîs-işerîfde, (Nemâz kılmıyanın, islâmdan nasîbi yokdur!) buyuruldu. (Mişkât)da ve
(Künûz-üd-dekâ’ık)dave(Sahîhayn)deve(Halebî)debildirilenhadîs-işerîfdede,
(İnsan ile küfr arasındaki fark, nemâzı terk etmekdir!) buyuruldu.Bununma’nâsı,(İnsanileküfr,ayrıayrıikivarlıkdır.İkisinibirleşdirenyol,nemâzkılmamakdır.Aralarından,nemâzkılmamakkalkınca,ya’nîbirinsannemâzkılarsa,buinsanileküfrarasındayolkalmaz.İkisibirbiriilebirleşmez.)Bununma’nâsı,(Küfr
birözellikdir.Kendikendinebulunmaz.Ba’zıinsandabulunur.Küfrbulunaninsandanemâzkılmamakvardır.Küfrbulunmıyaninsandanemâzkılmamakyokdur.
Küfrbulunaninsanileküfrbulunmıyaninsanarasındakifark,nemâzkılıpkılmamakdır)demekdir.Buhadîs-işerîf,(İnsanileölümarasındakifark,nefesalmamakdır)sözünebenzemekdedir.Ölümbulunaninsannefesalmaz.Ölümbulunmayan
insandanefesalmamakyokdur.Nefesalmamakbulunaninsanınölüolduğuanlaşılır.Buhadîs-işerîf,nemâzkılmakdatenbellikedenlerişiddetlekorkutmakdadır.
Nemâzkılmak,Allahüteâlânınbüyüklüğünüdüşünerek,Onunkarşısındakendi
küçüklüğünüanlamakdır.Bunuanlıyankimse,hepiyilikyapar.Hiçkötülükyapamaz.Nefsineuyanınnemâzısahîholsada,bumeyveleriniveremez.Hergünbeş
kerre,Rabbininhuzûrundaolduğunaniyyetedenkimseninkalbiihlâsiledolar.Nemâzdayapılmasıemrolunanherhareket,kalbevebedenefâidelersağlamakdadır.Câmi’lerdecemâ’atilenemâzkılmak,müslimânlarınkalblerinibirbirlerinebağlar.Birbirlerininkardeşleriolduklarınıanlarlar.Büyükler,küçükleremerhametli
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olur.Küçüklerde,büyükleresaygılıolur.Zenginler,fakîrlerevekuvvetlilerza’îflereyardımcıolur.Sağlamlar,hastaları,câmi’degöremeyince,evlerindeararlar.
(Din kardeşinin yardımına koşanın, yardımcısı Allahdır) hadîs-işerîfindekimüjdeyekavuşmakiçinyarışederler.)
Âkılisenkılnemâzı,çünse’âdettâcıdır.
Sennemâzıöylebilki,mü’mininmi’râcıdır!
(Kurretül’uyûn) kitâbındakihadîs-işerîfdebuyurulduki,(Nemâzı özrsüz kılmıyan kimseye, Allahü teâlâ onbeş sıkıntı verir. Bunlardan altısı dünyâda, üçü ölüm
zemânında, üçü kabrde, üçü kabrden kalkarkendir. Dünyâda olan altı azâb:
1 — Nemâz kılmıyanın ömründe bereket olmaz.
2 — Allahü teâlânın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz.
3 — Hiçbir iyiliğine sevâb verilmez. [Bu hadîs-i şerîf gösteriyor ki, farzları
vaktindekılmıyanlarınsünnetlerikabûlolmaz.Ya’nîsünnetlerinesevâbverilmez.]
4 — Düâları kabûl olmaz.
5 — Onu kimse sevmez.
6 — Müslimânların iyi düâlarının buna fâidesi olmaz.
Ölürken çekeceği azâblar:
1 — Zelîl, kötü, çirkin can verir.
2 — Aç olarak ölür.
3 — Çok su içse de, susuzluk acısı ile ölür.
Kabrde çekeceği acılar:
1 — Kabr onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer.
2 — Kabri ateşle doldurulur. Gece, gündüz onu yakar.
3 — Allahü teâlâ, kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünyâ yılanlarına benzemez. Hergün, her nemâz vaktinde onu sokar. Bir ân bırakmaz.
Kıyâmetde çekeceği azâblar:
1 — Cehenneme sürükliyen azâb melekleri yanından ayrılmaz.
2 — Allahü teâlâ, onu kızgın olarak karşılar.
3 — Hesâbı çok çetin olup, Cehenneme atılır).
Geçirmeömrünümü’min,sakınki,kîl-ükalüzre!
sözünma’nâsınıanla,neyürürsünhayâlüzre?
Budünyânınsüslerine,amânaldanmaeygâfil!
bunaherkimgönülverse,geçerömrümelâlüzre.
Birdikkatlinazaretsen,budünyâehlinecânım,
kazanırlarparadâim,bunlarcenkvecidâlüzre.
Budünyâyanelergeldi,bendiyenlergeçüpgitdi,
bilmeli,bufânîmülkü,yaratdıHakzevâlüzre.
Kaçarsanarkandangelir,kovalarsanyetişmezsin,
ki,dünyâgölgeyebenzer,denildibumisâlüzre.
Akllıolanbirkişi,gönülvermezbudünyâya,
düşkünolmazondanyana,bilironukemâlüzre.
Birkalbdünyâyabağlansa,ibâdetzevkınıduymaz,
onunçünZâtîbuşi’ri,getirdihasbihâlüzre.
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64 — NEMÂZ NASIL KILINIR
Nemâzabaşlarken,erkeklerikielikaldırır.Başparmakuçlarıkulakyumuşağınadeğer.Avuçiçlerikıbleyedöndürülmüşolmalıdır.Eller,kulakdanayrılırken
(Allahü ekber) demeğebaşlanıp,göbekaltınabağlarkenbitirilir.
NİYYET: İftitâhtekbîrisöylerkenniyyetedilir.Dahâöncedeniyyetetmekcâizdir.Hattâ,cemâ’atilenemâzkılmakiçinevindençıkankimse,niyyetetmeden
imâmauysa,câizolur.Fekatyolda,nemâzıbozanşeylerdenbiriniyapmamaklâzımdır.Yürümekveabdestalmakzararvermez.
Nemâzaniyyetetmekdemek,ismini,vaktini,kıbleyi,imâmauymağıirâdeetmek,kalbindengeçirip,kılmağıtercîhetmekdemekdir.Yalnızilm,ya’nîneyapacağınıbilmekniyyetolmaz.Şâfi’îmezhebinde,nemâzınrüknlerinidehâtırlamak
lâzımdır.Cemâ’ate,nemâzarasındayetişenkimse,yatsınınfarzımı,terâvîhmianlıyamasa, farz niyyet ederek imâma uyar. Terâvîh kılınıyorsa, bunun nemâzı,
farzdanönceolduğuiçinnâfileolur.Çünkifarzdanönceterâvîhkılınmaz.Hemen
farzıyalnızkılıp,terâvîhinbirkısmınıcemâ’atilekılar.Noksânkalanrek’atlerini,sonrayalnızkılar.Bundansonra,vitrnemâzınıkılar.
İftitâhtekbîrindensonraedilenniyyet,sahîholmazveonemâz,kabûlolmaz.
Farzlardavevâciblerdeniyyetederken,hangifarzvehangivâcibolduğunubilmek
lâzımdır.Meselâ(Bugünkiöğleyikılmağa)diye,farzınisminibilmekveyâ(Vaktinfarzı)demeklâzımdır.Bayram,vitrvenezrnemâzlarınıkılarken,bunlarınvâcibolduklarınıveismlerinidüşünmeklâzımdır.Rek’atsayısınıniyyetlâzımdeğildir.Sünnetkılarken(Nemâza)niyyetetmekkâfîdir.Cenâzenemâzına(Allahüteâlâiçinnemâza,meyyitiçindüâya)diyeniyyetedilir.Öğleninilksünnetinikılarkenöğleninfarzıdiyeniyyetederse,öğleninfarzınıkılmışolur.Bundansonrakıldığıfarz,nâfileolur.İmâmın,erkeklereimâmolmağaniyyetetmesilâzımdeğildir.Fekat,cemâ’atilekılmaksevâbınakavuşamaz.İmâmolmağaniyyetederse,
busevâbadakavuşur.Yalnızkılankimseye,sonrabaşkasınıngelipuymasıcâizdir.Cemâ’atin(Uydumhâzırolanimâma)diyede,niyyetetmesilâzımdır.İmâmın,
(Kadınlaraimâmolmağa)niyyetilâzımdır.Cemâ’atinimâmıtanıması,bilmesişart
değildir. İmâm tekbîr söylerken, ona uymağa niyyet etmeli ve hemen nemâza
durmalıdır.İmâm,yerindedurunca,onauymağaniyyetedip,nemâzaberâberbaşlamakdaiyidir.
Vaktiniçindeolduğunubilerek,vaktinfarzıdiyerek,başladığınemâzıkılarken,
vaktçıksaveçıkdığınıbilmesesahîholmaz.Bugününfarzıdeseydi,sahîholup,kazâolurdu.Vaktigirmedenkılınanfarz,nâfileolur.Vaktiçıkdıkdansonrakılınmış
ise,kazâolur.Ya’nî(Bugününöğlenemâzınıedâetmeğe)diyeniyyetedenkimse,vaktçıkmışise,öğleyikazâetmişolur.Bunungibi,öğlevaktiçıkdısanarak,(Bugünkiöğleyikazâetmeğe)niyyetiilekılınca,vaktçıkmadığıanlaşılınca,öğleyiedâ
etmişolur.Herikisindedeaynınemâzaniyyetetmiş,yalnızvaktinçıkmasındayanılmışdır.Fekat,geçmişöğlenemâzınıkazâyaniyyetederekkıldığınemâz,ogününöğlenemâzınınyerinegeçmez.Çünki,bugününnemâzınadiyeniyyetetmemişdir.Böylece,edâniyyetiilekılınanöğlenemâzıgeçmişdekılınmamışbiröğle
nemâzınınyerinegeçmez.Bunungibi,birkimse,hâzırolanimâmauymağaniyyet
etsevebununZeydolduğunusansa,hâlbukiimâmbaşkasıise,bukimseninnemâzıkabûlolur.Fekat,Zeydeuymağaniyyetetse,imâmbaşkabirisiise,bununlakıldığınemâzkabûlolmaz.Birkimse,senelerce,öğleyivaktindenöncekılmışolsa,
vehepsine(Üzerimefarzolanöğleyikılmağa)diyeniyyetetse,ogünküöğleyidüşünmese,hergünbirevvelkiöğleyikazâetmişolur.Yalnızsonöğleyiayrıcakazâ
etmesilâzımolur.Ogünküöğleyiniyyetetse,edâdesede,demesede,hergüno
günküöğleyiedâetmişolup,vaktindenönceolduklarıiçin,hiçbiriöğleninfarzıolmaz.Nâfileolurlar.Hepsinikazâetmesilâzımolur.Görülüyorki,nemâzlarınvakt–214 –

lerinibilmekvevaktiniçindekılmışolduğunubilmeklâzımdır.
İbâdetleryapılırken,yalnızağızilesöylemeğeniyyetdenmez.Kalbileniyyet
edilmezse,dörtmezhebdedenemâzsahîholmaz.ResûlullahınveEshâb-ıkirâmın
veTâbi’îninvehattâdörtimâmınağızileniyyetetdikleriişitilmemişdir.[1.cikısm,
ell ii kinc i madd en in 2. ci sah îf es in e bak ın ız!] İmâm-ı Rabb ân î “rahm et ull ah i
aleyh”,birincicildinyüzseksenaltıncımektûbundabuyuruyorki,(Niyyetkalbile
olur.Ağızileniyyetetmekbid’atdir.Bubid’ate,hasenedemişlerdir.Hâlbukibu
bid’at,yalnızsünnetiyoketmeklekalmıyor.Farzıdayokediyor.Çünki,çokkimseler,yalnızağızileniyyetederek,kalbileniyyetetmiyorlar.Böylece,nemâzınfarzlarındanbiriolankalbileniyyetyapılmıyor.Nemâzkabûlolmıyor.Bufakîr,hiçbirbid’ati,(hasene)olarakbilmiyorum.Hiçbirbid’atdegüzellikgörmüyorum).Ağız
ileniyyetetmek,şâfi’îvehanbelîdesünnetdir.İbniÂbidîndiyorki,(Nemâzabaşlarkenniyyetetmeninfarzolduğusözbirliğiilebildirildi.Niyyetyalnızkalbileolur.
Yalnızağızilesöylemekbid’atdir.Kalbileniyyetedenin,şübheden,vesveseden
kurtulmakiçin,söziledeniyyetetmesicâizolur).
TAHRÎME: Nemâzabaşlarken,(Allahü ekber) demekdirki,farzdır.Başkakelimesöylemekleolmaz.Yetmişbirincimaddeyebakınız!Buiftitâhtekbîri,nemâzınşartlarındandır.Rükndeğildir.
Kadınlar,ikiellerini,omuzhizâsınakaldırırveiftitâhtekbîrinigetirir.Sonra,
sağeli,solelinüstündeolarak,göğüsekor.Bilekkavramazlar.AAAllahüveyâekbaargibi,uzunsöylenirse,nemâzkabûlolmaz.İmâmdanönce,ekberdenirse,nemâzabaşlamışolmaz.Ayakdaiken,sağeli,solelüzerinekoyup,sağelinküçükve
başparmaklarını,solbileketrâfınahalkayapmak,Sübhânekeokumakveyalnız
kılarken,SübhânekeokudukdansonraE’ûzü,Besmeleokumaksünnetdir.Cemâ’ategeçgelen,imâmsessizokuyorsa,Sübhânekeokurveimâmselâmverdikdensonra,kalkınca,tekrârokur.
Yalnızkılan,Fâtihaokur.Fâtihadansonra,Besmeleçekmeklâzımdeğildir.Çekerseiyiolur.Şâfi’îmezhebinitaklîdedenhanefîlerinbuBesmeleyiokumalarılâzımdır.Sonrabirsûreveyâüçâyetokur.Fâtihadansonra,imâmvecemâ’at,sessizolarak,(Âmîn)der.İmâmilekılarken,cemâ’atFâtihavesûreokumaz.(Âmîn),
(Kabûlet)demekdir.
KIYÂM: Nemâzınbeşrüknündenbirincisikıyâmdır.Kıyâm,ayakdadurmakdemekdir.Ayakdaduramıyanhasta,oturarakkılar,oturamıyanhasta,sırtüstüyatıpbaşıilekılar.Yüzü,semâyakarşıdeğil,kıbleyekarşıolmasıiçin,başıaltınayasdıkkonur.AyaklarıKıbleyekarşı,dizlerinidikerekyatar.(İbni Âbidîn) diyorki,
(Sağlambirkimseningemide,trende,harekethâlinde,farzlarıoturarakkılması,
İmâm-ıa’zamagörecâizdir.İmâmeynise,özrsüzcâizgörmedi.Fetvâdaböyledir.
[Birincikısmdaaltmışbeşinciveyetmişdördüncümaddelerin3.cüsahîfelerinebakınız!]Ayakdaiken,ikiayakbirbirindendörtparmakenikadaraçıkolmalıdır.
Ayakdaduramıyanhasta,ayakdabaşıdönen,başı,dişi,gözüveyâbaşkayeriçok
ağrıyan,idrâr,yelkaçıran,yarasıakan,ayakdadüşmankorkusu,malınçalınmak
tehlükesiolan,ayakdakılıncaorucuveyâokumasıbozulacakveyâavretyeriaçılacakolankimseler,oturarakkılar.Ayakdakılıncahastalığınınartacağınıveyâiyi
olmasınıngecikeceğinikenditecribesiileveyâmütehassısmüslimânbirtabîbinbildirmesiileanlıyanhastada,yereoturarakkılar.Haberverendoktorunfâsıkolmaması,açıkçaharâmişlememesilâzımdır.Bunlar,kolayınageldiğigibikollarınıistediğiyerekoyarak,bağdaşkurarakveyâdizlerinidikipkollarınıkavuşdurarakyâhudbaşkadürlüyereoturur.Böyleoturamıyan,birisininyardımıileoturur.
Rükü’için,birazeğilir.Secdeiçin,başınıyerekor.Başınıyerekoyamıyanhasta,
yüksekliği25santimetredenazolansertbirşeyüzerinekoyar.Böylesecdesisahîh
olur.Dahâyüksekiseveyâyumuşakise,îmâolur.Böylesertşeyüzerinedekoya–215 –

mazsa,ayakdadurabilsebile,oturarakyerdeîmâilekılar.Ya’nîyereoturarakkılıp,rükü’içinbiraz,secdeiçinise,dahâçokeğilir.Secdeiçineğilmesi,rükü’için
eğilmesindendahâçokolmazsa,nemâzısahîholmaz.Kendisiveyâbaşkasıbirşey
kaldırıp,bununüstünesecdeederse,nemâzısahîholurisede,tahrîmenmekrûh
olur.Buşey,rükü’içineğilmesindenalçakolmazsa,nemâzısahîholmaz).274.cü
sahîfeyebakınız!
KIRÂET: Kırâet,ağızileokumakdemekdir.Kendikulaklarıişitecekkadarsesliokumağa,(hafî okumak) denir.Yanındaolankimselerindeişiteceklerikadar
sesliokumağa,(cehrî)ya’nîyükseksesleokumakdenir.[ElmalılıHamditefsîrindediyorki,(Mizmârdan,ya’nîsesçıkaranâletden,teypden,hoparlördençıkan
seseokumakdenmez,zırlamakdenir).Buseslerleokunanezânvenemâzsahîh
olmaz.Hemdegünâholur.]Sünnetlerinvevitrinherrek’atindeveyalnızkılarkenfarzlarınikirek’atinde,ayakda,Kur’ân-ıkerîmdenbirâyetokumakfarzdır.
Kısasûreokumakdahâsevâbdır.Kırâetolarak,buralardaFâtihaokumakvesünnetlerinvevitrnemâzınınherrek’atindevefarzlarınikirek’atindeFâtihadanbaşkabirde,sûreveyâüçâyetokumak,vâcibdir.FarzlardaFâtihayıvesûreyiilkiki
rek’atdeokumakvâcibveyâsünnetdir.Fâtihayısûredenönceokumakda,ayrıcavâcibdir.Fâtihayıherrek’atdebirkerreokumakdavâcibdir.Bubeşvâcibden
biriunutulursa,secde-isehvyapmaklâzımgelir.Farzlarınüçüncüvedördüncü
rek’atlerindeimâmınveyalnızkılanınFâtihaokumasısünnetolmasıdahâkuvvetlidir.Zamm-ısûredeokursaveyâhiçbirşeyokumasadaolur.(İbni Âbidîn, sahîfe 343). Doğruokumıyaniçin67.cimaddeyebakınız!Diğerüçmezhebde,her
nemâzdaveherrek’atdeFâtihaokumakfarzdır.
Müsâfireuyanmukîmkimse,imâmikincirek’atdeselâmverince,kalkıpikirek’at
dahâkılarken,kırâetetmez.Ya’nî,Fâtihayıvesûreyiokumaz.İmâmarkasındakılargibi,ayakda,birşeyokumaz.(Câmi’ur-rümûz) yetmişüçüncüsahîfedeve(Tâtârhâniyye)deyüzaltıncısahîfedediyorlarki,(Âlimlerinbirkısmı,müsâfirarkasındakılanmukîm,üçüncüvedördüncürek’atlerdekırâetetmez,ya’nîbirşeyokumazdedi.ŞemsüleimmeAbdül’azîzHalvânîvebaşkaâlimler,kırâetederdedi.O
hâlde,ihtiyâtederek,okumasıdahâiyiolur).Kıyâm,kırâetmahalliolduğundan,
okumanınzararıyokdur.(Halebî-yi kebîr) sonundadiyorki,(Dişağrısınıkesen
ilâc,okumağamâni’oluyorsavevaktinsonuise,imâmauyar.İmâmbulamazsa,
okumadankılar).Çünki,ağrımeşakkatolup,zarûrîhâsılolmuşdur.
Kırâetde,Kur’ân-ıkerîmintercemesiniokumakcâizdeğildir.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”üçyüzaltmışdördüncüsahîfedediyorki,
imâmınCum’avebayramnemâzlarındanbaşkahernemâzda,birincirek’atde,ikincirek’atdeokuduğununikimisliuzunokumasısünnetdir.Yalnızkılan,herrek’atdeaynımikdârdaokuyabilir.Hernemâzda,ikincirek’atde,birincidenüçâyetuzun
okumakmekrûhdur.İmâmınaynınemâzlarınaynırek’atlerinde,aynıâyetleriokumağıâdetedinmesimekrûhdur.Yalnızkılanlariçindehernemâziçinböyledirdenildi.Arasırabaşkaâyetdeokumalıdır.Birincirek’atdeokuduğunu,ikincirek’atde de okumak tenzîhen mekrûhdur. Birincide Kul’e’ûzü bi-Rabbin-nâs okursa,
ikincidetekrârokur.Çünki,tersineokumak,dahâkerîhdir.İkincide,birincidekiâyetindevâmınıokumakefdaldir.İkincide,birincirek’atdeokuduğundansonrakibir
kısasûreyiatlıyarak,dahâsonrakiniokumakmekrûhdur.Birrek’atde,sırailebirkaçsûreokumakmekrûhdeğilisede,birsûreokumakefdaldir.İkincide,birincide
okuduğundanöncekiâyetleriveyâsûreleriokumakmekrûhdur.Kur’ân-ıkerîmimushafdakisıraileokumak,herzemânvâcibdir.Hatmindirirken,Kul’e’ûzüleriokudukdansonra,hemenFâtihaveBekarasûresibaşındanbeşâyetokumakçoksevâbdır.
Birkısasûrekadarüçâyetokumak,biruzunâyetokumakdanefdaldir.
RÜKÜ’: Sûredensonra,tekbîrgetirerekrükü’aeğilir.Rükü’da,erkeklerparmak–216 –

larınıaçıp,dizlerinüstünekor.Sırtınıvebaşınıdüztutar.Rükü’da,enaz,üçkerre(Sübhâne rabbiyel-azîm) der.Üçkerreokumadan,imâmbaşınıkaldırsa,oda,
hemenkaldırır.Rükü’da,bacaklarvekollardiktutulur.Kadınlarparmaklarınıaçmaz.Sırtınıvebaşını,bacaklarını,kollarınıdiktutmaz.Rükü’dankalkarken(Semi’allahü limen hamideh) demek,imâmaveyalnızkılanasünnetdir.Cemâ’atbunusöylemez.Bununarkasından,yalnızkılanvecemâ’at,hemen(Rabbenâ lekelhamd) dervedikdurulurve(Allahü ekber) diyereksecdeyevarılırken,öncesağ,
sonrasoldiz,sonrasağ,sonrasolel,sonraburunvealınkemikleriyerekonur.
SECDE: Secdedeelparmakları,birbirinebitişik,kıbleyekarşı,kulaklarhizâsında,başikielarasındaolmalıdır.Alnıtemizyere,ya’nîtaş,toprak,tahta,yaygı üzerine koymak farz olup, burnu da berâber koymak vâcib denildi. Özrsüz
yalnızburnukoymakcâizdeğildir.Yalnızalnıkoymakmekrûhdur.Secdedeenaz
üçkerre(Sübhâne rabbiyel-a’lâ) denir.Şî’îler,Kerbelâtoprağındanbirkerpiçüzerinesecdeefdaldirdiyorlar.İkiayağıveyâhiçolmazsaherbirininbirerparmaklarınıyerekoymakfarzdırveyâvâcibdir.Sünnetdedenilmişdir.Ya’nî,ikiayakyerekonmazsanemâzsahîholmazveyâmekrûholur.Secdede,alın,burunveayaklaryerdenazzemânkalkmışolursa,zararıolmaz.Secdedeayakparmaklarınıbükerek,uçlarınıkıbleyeçevirmeksünnetdir.Farzveyâvâcibdiyenlerinhatâetdiği(Redd-ül-muhtâr)dayazılıdır.Erkekler,kollarıveuylukları,karındanayrıbulundurur.Ellerivedizleriyerekoymaksünnetdir.Topuklarıkıyâmda,birbirinden
dörtparmakenikadaruzak,rükü’da,kavmedevesecdedebitişiktutmaksünnetdir.(Halebî-i kebîr)de,üçyüzonbeşincisahîfedeve(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,
(Rükü’dasünnetlerdenbiriside,topukkemiklerinibirbirinebitişdirmekdir).Bununiçin,rükü’aeğilirken,solayağıntopuğu,sağayakyanınagetirilir.Secdeden
kıyâmakalkarkenaçılır.
Alnı,sarığınınsargılarıvetakkeninkenârıvealındansarkansaçüzerineveelbiseninkoluağzı,eteğiveyâelleriüzerinekoymaksahîholurisede,özrsüzikentenzîhenmekrûholur.Kadınlarında,nemâzdaalnıaçıkolmasılâzımdır.Yerinsertliğiniduyacakkadar,ya’nîbaşınıbasdırınca,alnıartıkgömülmiyecekkadarbasdırarak,halı,hasır,buğday,arpa,serîr,kanapeveyerdeduranarabaüzerinesecdeetmeksahîholur.Hayvan,ikiağaçarasınagerilmişsalıncakveçuvaldaolmıyanpirinç
vedarıüzerinesecdesahîholmaz.Üzerindekielbise,kendiuzvlarıgibisayıldığıiçin,
bunlarınaltındakiyerlerintemizolmalarılâzımdır.Bununiçindirki,abdestsizolanın,eliilemıshafıtutmasıcâizolmadığıgibi,elbisesininkoluağzıiledetutmasıcâizdeğildir.Havlu,mendilveüstündeolmıyançamaşır,elbisegibişeylerletutması
câizolur.Bunlarnecsyereserildiklerizemânüzerlerindenemâzkılınır.Altınecsolan
ayakkabıileveyânecsyerebasarak,cenâzenemâzıkılınmaması,buayakkabıyıçıkarıp,temizolanüsttarafınabasarakkılmanınsahîholmasıda,böyledir.
(Halebî)debuyuruyorki,(Secdeyeyatarken,kamîs,ya’nîantâriyivepantalon
paçalarınıyukarıçekmekmekrûhdurvebunlarıyukarıçekip,kıvırıpda,nemâza
durmakmekrûhdur.Kolları,bacakları,eteklerisığalı,kıvrık[kısa]nemâzkılmak
damekrûhdur).Tenbellikleveyâbaşıkapalıkılmanınehemmiyyetinidüşünmiyerek,başıaçıknemâzkılmakmekrûhdur.Nemâzaehemmiyyetvermemekiseküfrdür.Kendiniâciz,zevallıgöstermek,Allahüteâlâdankorkduğuiçinbaşınıörtmemekmekrûholmaz.[Ya’nî,Allahüteâlânınkorkusundanrengisararıp,vücûdütitreyip,kendiniveherşeyiunutankimse,başınıörtmezse,mekrûholmaz.]Fekat,bunlarındaörtmesi,dahâiyiolur.Çünki,başıaçmak(Nemâzda zînetli elbisenizi alınız, örtünüz!) âyet-ikerîmesineuymamakolur.Başınabeyâzsarıksarmakmüstehabdır.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”siyâhsarıkdasardığı(Ma’rifetnâme)deyazılıdır.Sarığınınucunuikiküreğiarasına,ikikarışuzatırdı.
Secde için eğilemiyen hasta ve câmi’de başka yer bulamıyan sağlam kimse,
yerdenyirmibeşsantimetredendahâyüksekbirşeyüzerinesecdeetmezler.Yal–217 –

nız,yerbulamıyankimse,önündeaynınemâzıkılarakyeresecdeedeninsırtınasecdeedebilir.Fekat,dizlerininyerdeolmasılâzımdır.Busağlamkimsenin,kalabalıkdağıldıkdansonrakılmasıveyâkalabalıkolmıyancâmi’egidiporadakılması
müstehabdır.Câmi’dekalabalıkolmadığızemân,yirmibeşsantimetredendahâaz
yükseğesecdenincâizolduğudabildirildiisede,mekrûhdur.Çünki,Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”azyüksekşeyüzerinedahîsecdeetmemişdir.[İbni
Âbidîn,sahîfe338.]Azyükseğebilecâizolmadığı(Câmi’ur-rumûz) altmışdokuzuncusağsahîfesindeveŞelbînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Tebyîn) hâşiyesindeyazılıdır.[Bununiçin,özrüolanlarındahîazyükseğedesecdeetmemelerilâzımdır.Yükseğesecdeetmeli,yeresecdeetmemelidemekise,ibâdetideğişdirmek
olur.İbâdetideğişdirmekistiyen,kâfirolur.Kâfirler,Resûlullahındüşmanları,câmi’lerikiliseyebenzetmekistiyorlar.Kiliselerdeolduğugibi,masadaoturup,secdeolarak,başınımasayakoymağavecâmi’lereçalgı,müziksokmağaçalışıyorlar.
Öncesecdeyerlerinibirazbirazyükseltmeğeveibâdetleriho-parlörleyapmağa
alışdırıyorlar.]İbniÂbidînbuyuruyorki,(Nemâzkılarken(istikbâl-i kıble) farzdır.Ya’nînemâzKâ’be-imu’azzamacihetinedönerekkılınır.NemâzAllahiçinkılınır.SecdeyalnızAllahiçinyapılır.Kâ’beyekarşıyapılır.Kâ’beiçinyapılmaz.
Kâ’beiçinsecdeeden,kâfir[Allahadüşman]olur.).
KA’DE-İ AHÎRE: Son rek’atde, tehıyyât okuyacak kadar oturmak farzdır.
(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,(Otururken,elparmaklarıileişâretedilmez.Fetvâ
daböyledir.).Erkekler,otururken,solayağınıparmakuçlarısağadoğrudönükolarak,yeredöşer.Buayağınüzerineoturur.Sağayağınıdiktutar.Bununparmaklarıyeredeğer.Parmaklarınınucu,kıbleyekarşıbirazbükülmüşolur.Böyleoturmak
sünnetdir.Kadınlar(Teverrük) ederekoturur.Ya’nî,kabaetleriniyerekoyarakoturur.Uyluklarıbirbirineyakınolur.Ayaklarınısağtarafdandışarıçıkarır.
(Merâkıl-felâh)dave(Tahtâvî) şerhindeezkârınkeyfiyyetinianlatırkendiyorki,
(Farzdansonra,hemensonsünnetekalkmak,aradabirşeyokumamak,hanefîdesünnetdir.Peygamberimiz,farzıkılıncaAllahümmeentesselâmveminkesselâmtebârekteyâzelcelâlivelikrâmdiyecekkadaroturup,fazlaoturmaz,hemensonsünnetikılardı.(Âyet-el-kürsî) iletesbîhleri,farzlasünnetarasındaokumazdı.Bunları,son
sünnetdensonraokumak,farzdansonraokumasevâbınıhâsıleder.Farzdanöncekisünnetlerde,böyleolup,farzilesünnetarasındabirşeyokunursa,nemâzınsevâbıazalır.Sonsünneti,imâmınfarzkıldığıyerdekılmasımekrûhdur.Cemâ’atinkılmasımekrûhdeğilisede,başkayerdekılmalarımüstehabdır.Müstehabıyapmıyanınnemâzınoksânolmaz.Sevâbındanmahrûmkalır.Farzıveyâsonsünnetikılınca,imâmınsağa,solaveyâcemâ’atedönmesimüstehabdır.İşlerinigörmesiiçin,hemengitmesidecâizdir.Hadîs-işerîfde,(Her nemâzdan sonra, üç kerre, Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh okuyanın, bütün
günâhları afv olur) buyuruldu. İstigfârdan sonra, Âyet-el-kürsî ve otuzüç kerre
(Sübhânallah), otuzüç kerre (Elhamdülillah) ve otuzüç kerre (Allahü ekber) ve
bir(kelime-i tehlîl) ya’nî(Lâ ilâhe illallah vahdehû lâ şerîke leh...) okumalarıveellerinigöğüshizâsınakaldırarak,kendileriiçinvebütünmüslimânlariçindüâetmeleridemüstehabdır.Hadîs-işerîfde,(Beş vakt farz nemâzdan sonra yapılan düâ kabûl olur) buyuruldu.Fekatdüâ,uyanıkkalbilevesessizyapılmalıdır.Düâyıyalnız
nemâzlardansonraveyâbellizemânlardayapmakvebellişeyleriezberleyip,şi’rokur
gibidüâetmekmekrûhdur.Nemâzdansonra,düâbitince,elleriyüzesürmeksünnetdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”nemâziçindevetavâfda,yemekdensonraveyatarkendedüâederdi.Budüâlarındakollarınıkaldırmazveelleriniyüzüne
sürmezdi.Düânınveherzikrinsessizolmasıefdaldir.Tarîkatcılarınyapdıklarıgibi,raksetmek,dönmek,elçırpmak,def,dümbelek,ney,sazçalmak,sözbirliğiileharâmdır).Görülüyorki,cemâ’atinimâmilebirlikde,sessizcedüâetmeleriefdaldir.
Ayrıayrıdüâyapmalarıvedüâetmedenkalkıpgitmeleridecâizdir.Düâdansonra,
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onbirİhlâsvebirkerreikiKul-e’ûzüokunur.MuhammedMa’sûm“rahmetullahi
aleyh”,budüâdansonra67kerredeyalnız(Estagfirullah) okuduğunu,ikincicildin
80.cimektûbundayazmakdadır.Ensonra,(Sübhâne Rabbike...) âyetiokunur.
(Dürr-ül-muhtâr)da(Tehıyyetülmescid nemâzı)nıanlatdıkdansonradiyorki,
(Sünnetilefarzarasındakonuşmak,sünnetiiskâtetmezisede,sevâbınıazaltır.Bir
şeyokumakdaböyledir.Ba’zıâlimler,sünnetkabûlolmaz.Evvelkisünnetitekrâr
kılmaklâzımolurdedi.)Oturarakkılanimâmauymakcâizolduğunuanlatdıkdan
sonradiyorki,(İmâmınsesiyetişmediğizemân,müezzinlerinyükseksesle,cemâ’ate
bildirmesicâizisede,çokbağırmalarınemâzlarınıbozar.Çünki,bağırarakokumak,
dünyâ sözü konuşmak gibidir. İmâmın nemâzda, ihtiyâcdan fazla yüksek sesle
okuması,nemâzıbozmazisede,harâmdır).Görülüyorki,müezzinlerinbağırarak,
nemâzkılanlarışaşırtmalarıharâmdır.(Medâric-ün-nübüvve)dediyorki,(Selâm
verince,istigfârnasılokunacağıEvzâîdensoruldu.Üçkerre(Estagfirullah) denir
buyurdu). [Bunları yüksek sesle okumak bid’at olduğu, Mısrda (Kibâr-ı ulemâ
hey’eti)a’zâsındanŞeyhAlîMahfûzun1375[m.1956]baskılı(El-ibdâ’) kitâbında,
59.cusahîfedeyazılıdır.]Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Yatarken
de, Âyet-el-kürsî okuyun) buyurdu.Nemâzlardansonradüâedinizdebuyurdu.
Nemâzdan sonra düâ: Düâda,erkeklerkollarıgöğüshizâsınakaldırır.Dirseklerfazlabükülmez.Düâdansonra,sübhânerabbike...âyet-ikerîmesiniokuyup,
elleriyüzesürerler.Hastalıkveyâsoğukgibisebebleellerinikaldıramıyankimse,
şehâdetparmağıileişâreteder.Parmaklarkıbleyekarşıçevrilir.Kollar,sağasoladoğruaçılmaz,birbirineyakın,ileridoğrututulur.
[Farznemâzlardansonra,imâmınvecemâ’atin,herbiritemâmolarak,üçistigfârveÂyet-el-kürsîve99tesbîhvedüâdansonra,herbirindeBesmeleçekerek,
onbirİhlâsveikiKul-e’ûzüokumalarıve67Estagfirullahdemelerimüstehabdır.
Onbirİhlâsokumağıemredenhadîs-işerîf,(Berîka) birincicild,sonsahîfesindedir.Sabâhnemâzısonunda,onkerre(Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehülmülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr) okuyanaçok
sevâbverileceği,hadîs-işerîfdebildirildi(İmdâd). Cenâzeolduğuzemân,bunlarıterketmemelidir.Çeşidlisebeblerle,cenâze,sâatlercebekletilipde,bunlarıokumakiçinbirikidakîkabekletilemezmi?Cemâ’atinbunlarıokumalarınamâni’olanlar,Bekarasûresininyüzondördüncüâyet-ikerîmesindezâlimolduklarıveCehennemdeşiddetliazâbgörecekleribildirilenlerinarasındabulunmakdan,çokkorkmalıdırlar. Cemâ’atin bunları okumalarına mâni’ olmıyan dindâr imâmlara ve
müezzinleremüjdelerolsun!Bunlar,hernemâzdayüzşehîdsevâbıkazanıyorlar.
Çünki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Unutulmuş bir
sünnetimi meydâna çıkarana yüz şehîd sevâbı vardır). Müezzinefendiler,bid’atdenkurtulmakiçinezânı,yükseksesleminârede,ikâmeticâmi’deokumalı,nemâz
tekbîrlerini,ancaklüzûmolunca,yükseksesleokumalı,hiçho-parlörkullanmamalıdır.Âyet-el-kürsîyi,tesbîhlerivekelime-itehlîli,sessizolarak,hanefîdeson
sünnetdensonra,şâfi’îdevemâlikîdehemenfarzdansonraokumalıdır.Düâederken,Resûlullahasalâtveselâmokumanınmüstehabolduğu,(İmdâd)ınTahtâvî
şerhindeVitrnemâzındayazılıdır.
Nemâzdansonrasecdeetmekharâmolduğu(Dürr-ül-muhtâr)datilâvetsecdesinde yazılıdır. Nemâzlardan sonra imâm ile, eli göğse koyarak, selâmlaşmak
bid’atdir.Müslimânlıkdaelilevevücûdhareketiileselâmlaşmakyokdur.İbniNüceymZeynel’âbidînMısrî“rahmetullahiteâlâaleyh”,böyleselâmlarıngünâholduğunubildiriyor.Üçüncükısmdaelliyedincimaddesonunuokuyunuz!].
(Şir’at-ül-islâm) şerhındediyorki,(Hadîs-işerîfde,(Gece seher vaktinde ve nemâzlardan sonra yapılan düâ kabûl olunur) buyuruldu.Düâyahamdvesenâvesalevâtilebaşlamakvesonundaikiavucuyüzesürmeksünnetdir).(Fetâvâ-yi Hindiyye)de,beşincicüz’dediyorki,(Düâederken,avuçlarsemâyakarşıaçık,ikiel
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aralıkvegöğüshizâsındaolmalıdır).Sünnetkılmanındüâetmekdenefdalolduğu(Bezzâziyye)deyazılıdır.[Şî’îvevehhâbîler,düâederken,ikiavuçaçık,birbirlerinebitişik,parmaklaryapışık,göğüshizâsında,yüzekarşıtutmakdadır.]
(Ni’met-i islâm)dadiyorki,(Kadınnemâzdaikieliniomuzuhizâsınakaldırır.
Ayakdasağelinisoluüstünegetirir.Sağelparmaklarınısolbileküzerinehalkayapmaz.Ellerinigöğsüüzerinekoyar.Rükü’daellerinidizleriüstünekor.Dizlerini
kavramaz.Parmaklarınınarasınıaçmaz.Dizleridikolmaz.Sırtlarıdüzolmaz.Secdedealçalıp,kollarınıyanlarınavekarnınıuyluklarınabitişdirir.Kaynağıüzerineoturup,ayaklarınısağayatıkçıkarır.Kadınerkeğeimâmolamaz.Kadınınkadınaimâmolmasımekrûhdur.Erkeğeuyunca,enarkadasafolurlar.Öpülenkadınınnemâzıbozulur.Aynıimâmauyankadın,erkeğinönündeveyâyanındakılarsa,erkeğinnemâzıfâsidolur.Erkek,kadınageridedurmasınıişâreteder,oda
geridedurmazsa,yalnızkadınınnemâzıfâsidolur.Ateşdekiyemeğintaşması,çocuğunağlamasıhâlindenemâzınıbozmasıcâizolur.)Düâederkenelleriniileriuzatmaz,yüzünekarşıeğiktutar.
NefsiniterketmedenRabbiniarzûlarsın,
hayvânısengeçmeden,insanıarzûlarsın.
(Menarefenefsehü,fekadareferabbeh),
kendinisenbilmeden,Sübhânıarzûlarsın!
Senbuevinkapısın,henüzbulupaçmadan,
ma’şûkakavuşacak,zemânıarzûlarsın.
Dışarıüfürmekle,yakılırmıbuocak?
GönlünHakkavermeden,ihsânıarzûlarsın!
Dağlargibikuşatmış,tenbellik,kardeşseni,
günâhınıbilmeden,gufrânıarzûlarsın!
Konukiçinevinyok,hiçhâzırlığındayok,
ıssızdağınbaşında,mihmânıarzûlarsın!
Bostânı,bağıgezdim;meyvesinbulamadım,
sensöğütağacından,rummânıarzûlarsın!
Gecesayıklargibi,anlaşılmazsözile,
sendemieyNiyâzi,irfânıarzûlarsın?
Camıtemizlemeden,aynayıarzûlarsın,
zünnârınıkesmeden,îmânıarzûlarsın!
Küçükçocuklargibi,binersinağaçata,
tecribenyok,topunyok,meydânıarzûlarsın!
Karıncalargibisen,ufakufakyürürsün,
meleklerdenileri,seyrânıarzûlarsın!
Topuğunaçıkmadan,suyudenizsanırsın,
sendereyigeçmeden,ummânıarzûlarsın!
HaydiNiyâziyürü,atmaokunileri,
derdiylekulolmadan,sultânıarzûlarsın!
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65 — YOLCULUKDA NEMÂZ
(Seferî) veyâ(Müsâfir) olmakdemek,yolcuolmakdemekdir.Birkimse,bulunduğuyerdenveyâgitdiğiyolunikitarafındadizilievlerinsonuncularıhizâsından
ayrılırken,seneninkısagünlerinde,insanveyâdeveyürüyüşüile,üçgündegidilecekyeregitmeğiniyyetederse,müsâfirolur.Niyyetetmezise,bütündünyâyıdolaşsabile,müsâfirolmaz.Düşmanıarayanaskerlerinhâliböyledir.Fekat,geridönüşdemüsâfirolur.İkigünlükuzakdaolanbiryeregitmeğeniyyetedenkimse,yolda iken veyâ o yere varınca, iki günlük yere dahâ gitmeğe niyyet etse, o dört
günlükyeregiderkenmüsâfirolmaz.Üçgünlükyeregitmekniyyetiileyolaçıkan
kimse,konakladığıbiryerdenüçgünlükyolagitmeğeniyyetederek,ayrılırsa,gideceğiyolunikitarafındakievlerinhizâsındanayrıldığızemânmüsâfirolur.Son
evingözündengaybolmasılâzımdeğildir.Birtarafdaevlerinhizâsınıgeçmesilâzımolmaz.Denizveyâormanyanındakonmuşolangöçebeler,çadırlardanayrılıncamüsâfirolur.Yolunbirveyâikitarafında,şehrdenkendisinekadarevlerdizilmişbulunanköylerideaşmasılâzımdır.Şehrebitişikboşerâzîyivebağları,tarlaları,bostanlarıaşmaklâzımdeğildir.Bostanlarda,tarlalardaçiftçilerin,bekcilerinevleribulunsada,buralarvebunlardansonragelenköyler,şehrdensayılmazlar. Boş erâzîden, kasabaya yakın (Finâ) denilen büyük mezârlıklar [fabrika,
mektebvekışlalar]vekasabadakilerinharmanyapmak,hayvankoşdurmak,eğlenmekiçindevâmlıkullandıklarıyerlerveavlandıkları,kullandıklarıdenizvegöl
kısmlarışehrdensayılır.Ya’nî,buralarıdaaşmaklâzımdır.Finâ,ikiyüzmetreden
ziyâdeuzakdaiseveyâaradatarlavarsa,şehrdensayılmaz.FekatuzakolanFinâdada,Cum’avebayramnemâzlarınınkılınmasısahîholur.AradaFinâbulunan
şehrler,köylerşehrdensayılmaz.Böyleköyleriaşmaklâzımdeğildir.YalnızFinâyı aşmakla seferî olur. Finâ, büyük şehrlerde ikiyüz metreden dahâ uzakda
oluncada,şehrdensayılır.Muhtârolankavlegöre,aradaFinâveyâevlerbulunursada,köyleriaşmaklâzımolmadığı(İmdâd)ınTahtâvîhâşiyesindeyazılıdır.
Akşamakadarhepyürümesişartdeğildir.Kısagünde,sabâhnemâzından,öğleyekadaryürümesikâfîdir.Buda,birmerhale,ya’nîbirmenzil,birkonakdenilenyoldur.Aradadinlenmesidecâizdir.Üçgünlükyola,sür’atlibirvâsıtaile,meselâtrenle,dahâazzemândagiderse,yinemüsâfirolur[Mecelle 1664].Biryere,
ikibaşkayoldangidilse,birikısa,ötekiuzunolsa,kısayoldangidenmüsâfirolmaz.
Uzunyol,üçgünlükyürüyüşise,buyoldan,hervâsıtailegidende,müsâfirolur.
(İbni Âbidîn) buyuruyorki,(Âlimlerinhepsi,üçgünlükyolu,(Fersah) dedikleri,birsâatdagidilenyolunuzunluğuilebildirdiler.Birkısmı,üçgünlükyolyirmibirfersahdırdedi.Birkısmıda,onsekiz,birkısmıise,onbeşfersahdırdedi.Fetvâ,ikincisözegöre,verilmişdir).Çoğunluğunfetvâsınagöre,birmerhale,ya’nîbir
gündegidilenyol,ârızasızolandüzyerdealtıfersahdır.Birfersahüçmîldir.Bir
merhaleonsekizmîl,üçmerhale54mîlolur.Birmîlindörtbinzrâ’olduğuvedörtbin hatve kavlinin za’îf olduğu ve bir zrâ’ın kelime-i tevhîd harfleri adedince,
yirmidörtparmakgenişliğindeolduğu(İbni Âbidîn)deteyemmümbahsindeyazılıdır.Birparmakgenişliği,ortalama2santimetredir.Birzrâ’,48santimetre,birmîl
[1920]metre,birfersah[5760]metredir.Birmerhale,otuzdörtkilometrebeşyüzaltmışmetre,üçgünlükyolda,takrîbenyüzdört[103,680]kilometreolmakdadır.[Coğrafîmîl,birdakîkalıkEkvatorkavsininuzunluğuolup[1852]metredir.]İstanbuldaKüçükçekmecedenayrılarakTekirdağınagidenseferîolur.(El fıkh-u alel mezâhib)dediyorki,(Şâfi’î,mâlikîvehanbelîmezheblerinde,sefermesâfesi,ikimerhale[Konak]dır.Buda,onaltıfersahdır.Buda48mîldir.Çünkibirfersah,üçmîldir.Birmîlaltıbinzrâ’[insankolu]dur.Seferîolmakmesâfesi,seksenkilometre
altıyüzkırkmetrelikbiryoldur.)Bukadarkilometreolmakiçin,birmîlin4000zrâ’
vebirzrâ’ın42cm.olmasılâzımdır.Nitekim1404[m.1984]deikincibaskısıyapılan(El-mukaddimet-ül hadremiyye) Şâfi’îfıkhkitâbınınşerhindede,(Şâfi’îde
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seferîolmakmesâfesi,dörtBerîd,ya’nîikimerhaledir.Birberîd,dörtfersahdır.
Birfersahüçmîldir.Birmîl,binbâ’[Kolaç]dır.Birbâ’,dörtzrâ’[insankolu]dur.
Birzrâ’,ikikarışdır)demekdedir.Seferîlikmesâfesi,buşerhegörede,16fersah,
ya’nî48mîlolmakdavebirmîl,dörtbinzrâ’olmakdadır.(Mir’ât-i Medîne)ninbeşyüzyirmiüçüncüsahîfesindediyorki,(Kitâbımızdazrâ’dediğimizuzunluk,insan
kolu olup, Mısr ve Hicâzda şimdi kullanılan demir ölçünün sekizde yedisidir.
Takrîbenikikarışdır).Budemirölçübirimi,hanefîfıkhkitâblarındayazılıolan
zrâ’olup,24parmakgenişliğindedir.48santimetredir.Bununsekizdeyedisi42santimetredir.Görülüyorki,Şâfi’îdebirmîldörtbinzrâ’dır.Buda1680metredir.48
mîlde80kilometre640metredir.Sefermesâfesinin,tambukadarkilometreolmasışartdeğildir.Meşhûrolanveyâzann-ıgâlibileanlaşılanmesâfekâfîdir.
Denizde,ortarüzgârlıhavâdagidenyelkenlininhızıesâsdır.İstanbuldanMudanyayagiden,seferîolmaz.Bursayagiden,seferîolur.Tayyâreilegiden,altındabulunanyoldanveyâdenizdengitmişgibidir.İstanbulda,Fâtihdenotobüsile
sefere çıkan, bugün için, Edirne-kapı kabristânını geçince, Aksaraydan çıkan,
Topkapı kabristânını, sâhil yolundan ise, Yedikule kapısını geçince, Üsküdardançıkan,SelimiyyekışlasıileKaracaAhmedkabristânıarasındangeçince,İstanbuldanAnadoluda104kilometreyegitmeğeniyyetedenlerinhepsi,buğazınkarşısâhilinegeçinceseferîolurlar.Seferîolankimsenin,dörtrek’atolanfarznemâzlarıikirek’atkılmasıhanefîdevâcib,mâlikîdesünnet-imüekkede,şâfi’îdeefdaldir. Mukîm olan imâma uyması hanefîde, edâ ederken câiz, şâfi’îde hem edâ,
hemkazâederkencâiz,mâlikîdeikisindedemekrûhdur.Müsâfireuyanmukîmin
nasılkılacağı,64.cümaddedebildirilmişdir.Mestüzerine,üçgünüçgecemeshedebilir.Orucunubozabilir.Kurbankesmesivâcibolmaz.Müsâfirrâhatise,orucunu bozmamalıdır. Günâh için sefere çıkan, yalnız hanefî mezhebinde müsâfir
olur.59.cumaddeyebakınız!
Mukîmolsun,müsâfir[ya’nîyolcu]olsun,özrlüolsun,özrsüzolsun,herkes,şehr
veköydışında,hayvanüstündeotururkennâfilenemâzkılabilir.Hayvanyürürkende,dururkendekılınabilir.Beşvaktfarznemâzlardanöncevesonraolansünnetlerdenâfilenemâzdemekdir.Yalnız,sabâhnemâzınınsünnetinâfiledeğildir.
Fâtihavesûreokurken,sağelisolelüstünebağlayıpgöbekaltınakoymakiyiise
de,elleriuyluklarıüstünekoymakdaolur.Herdürlüoturmakcâizdir.Kendiyürürkennemâzkılmak,kimseyecâizdeğildir.Çünkiyürümeknemâzıbozar[Cevhere]. Altmışdokuzuncumaddeyebakınız!Yoldarastgeldiğişehrlerdengeçerken
deböylekılabilir.Kendişehrindekılmasımekrûhdur.Îmâilerükü’avesecdeye
eğilir.Başınıbirşeyüzerinekoymaz.Nemâzabaşlarkenvekılarkenkıbleyedönmeklâzımdeğildir.Hayvanınyürüdüğütarafadoğrukılmasılâzımdır.Hayvanın
veyâyularınınveyâeğerininüzerindeçoknecs[pislik]bulunsada,nemâzcâizolur.
Fekat,necsliyerinüzerindeoturursacâizolmaz.Necsayakkabıyıdaçıkarmaklâzımdır.Ayağıiledürterek,yularıçekerek,azhareketlehayvanıidâreetmesinemâzıbozmaz.Hayvanüzerindenâfilenemâzabaşlıyankimse,hızlayereinerek,
yerdetemâmlamasıcâizdir.Yerdebaşlayıp,hayvanüstündetemâmlamakcâizdeğildir.
Farzlarıvevâcibleri,zarûretolmadıkcahayvanüzerindekılmakcâizdeğildir.
(Halebî)de,(Farzlarıhayvanüzerindekılmak,sünnetlerikılmakgibiolup,ancak
teyemmümyapmakiçinbildirdiğimizözrlerilecâizdir)diyor.Farzlarındamukîm
ikenveseferîiken,şehrdışındahayvanüzerindezarûretoluncakılınacağıanlaşılmakdadır.Malının,canının,hayvanınıntehlükedeolması,inincehayvanınveyâhayvandakiveyâyanındakimalınçalınması,yırtıcıhayvan,düşman,yerdeçamurolması,yağmurolması,hastanın,inerken,binerken,iyiolmasınıngecikmesi
veyâhastalığınınartması,arkadaşlarınınbeklemeyiptehlükedekalması,indikden
sonra,hayvanayardımcısızbinememek,hepzarûretolanözrdür.Azçamurözrde–222 –

ğildir.Yüzü,içinegirerekgaybolursa,özrolur.Hayvanıolmıyankimse,böyleçamurdaayakdaveîmâilekılar.Hayvanabinemiyeninyardımcısıolursa,imâmeyn
özrolmazdedi.Farzveyâvâcibkılarken,hayvanıkıbleyekarşıdurdurmalıdır.Durduramazsa,mümkinolduğukadardurdurmalıdır.
Müsâfir,vaktinsonunadoğruözrünbiteceğiniümmîdetse,bekleyip,yerdekılmasıiyiisede,hemenhayvanüstündekılmasıdacâizdir.Bunungibi,subulmak
ümmîdiolanın,vaktinbaşında,teyemmümilekılmasıcâizdir.Hayvanüstündeki
(Mahmil) denilenikisandıkdakılmak,hayvanüstündekılmakgibidir.İnebilenkimse,farzlarımahmildekılamaz.Mahmilinayaklarıtoprağaindirilirse,sedir[kanepe]gibiolurveburadafarzlarıayakdakılmasıcâizolur.Oturarakkılamaz.
İkitekerlekliaraba,hayvanabağlanmadıkca,yerdedüzduramıyacağındanyürürken de, dururken de hayvan gibidir. Üç, dört tekerlekli olup da hayvana
bağlanmadanyerdedüzduranaraba,[otobüs,tren]yürümüyorise,sedirgibidir.
İçindefarznemâzayakdacâizolur.Arabagidiyorise,hayvangibidir.İçindeözrsüzfarzkılmakcâizolmaz.Durdurupkıbleyekarşıveayakdakılmalıdır.[Durduramazsa,ücretliolanvâsıtadaninereknemâzıkılmalıdır;vâsıtagiderse,arkadangelenveyâokasabadankalkacakolanbaşkavâsıtailegitmelidir.Birincivâsıtayabinerken,bunagörepazarlıkyapmalıdır.Bunadaimkânolmazsa,nemâzdaotururgibiyereoturarakveimkânolduğukadarkıbleyedönerekkılmasıcâizolur.]
Hastanınveseferdeolanınfarzları,sedirde,sandalyada,ayaklarınısarkıtarak
oturup,îmâilekılmalarıcâizdeğildir.Hasta,yerdeveyâuzunluğukıbleistikâmetindeolansedirinüstünde,kıbleyekarşıoturarakkılar.Birincikısm,74.cümaddeyebakınız!Seferîolanın,diğerüçmezhebitaklîdederek,vâsıtayoldadurduğu
zemân,öğleileikindiyiveakşamileyatsıyıbirleşdirerekkıbleyekarşı,ayakdakılmasıdahâiyiolur.Mâlikîveşâfi’îmezheblerinde,günâholmıyanseferde,ya’nî80
kilometredenziyâdesürenseferde,ikindiyiöğlenemâzıvaktindeveyatsıyıakşam
nemâzıvaktindetakdîmederekveyâöğleyiikindivaktindeveakşamıyatsıvaktindete’hîrederekikinemâzıbiraradakılmakcâizdir.Yolaçıkmadannemâzkasr
vecem’edilemez.Dörtgündenazkalmakniyyetetdiğiyer(seferîyer)olur.Buyerdekasrederveharacolunca,cem’edebilir.Yağmursebebiilecâmi’decemâ’atile
cem’itakdîmcâizisedeyedişartıvardır.Hastanıncem’etmesiihtilâflıdır.[Başkabirmezhebitaklîdetmek,mezhebdeğişdirmekdemekdeğildir.İmâm-ıŞâfi’îyi
“rahmetullahiteâlâaleyh”taklîdedenbirhanefî,mezhebindençıkmaz.]Yolaçıkmadanveyolculukbitdikdensonradörtrek’atolanfarzlarınikirek’atkılınamıyacağıveikivaktinnemâzınınbirlikdekılınamıyacağı,Şâfi’îâlimlerindenŞemsüddîn Muhammed Remlî fetvâsında ve (İ’ânet-ut-tâlibîn alâ-hall-i elfâz-ı Feth-ilmu’în)debildirilmekdedir.Bufetvâ,(Fetâvâ-yı Kübrâ) kenârındabasılmışdır.
Ayrıayrıhayvanlarüzerindeolarakcemâ’atilekılınmaz.Birmahmilde,birarabaveyâotobüsde,dururken,odadakılargibicemâ’atilekılınabilir.
(Halebî-i kebîr)dediyorki,(ŞemsülEimmeHalvânîbuyurduki,hayvanüzerindekıbleyekarşıdurup,nemâzdaiken,hayvankıbledendönerse,farznemâzkabûlolmaz.Birrüknkadarkıbledenayrılmamalıdır.[Araba,trendeböyledir.]
Gidengemidefarzları,özrsüzoturarakkılmak,ikiimâmagörecâizdeğildir.Baş
dönmesiözrdür.İmâm-ıa’zam“rahmetullahialeyh”,ayakdakılmasıiyiolurbuyurdu.İmkânıvarsa,gemidençıkınca,toprakdakılmakdahâiyidir.Denizortasındademirligemi,rüzgârlaçoksallanıyorsa,gidengemigibidir.Çoksallanmıyorsa
veyâsâhileyanaşmışise,farznemâzlarıoturarakkılmakcâizolmaz.Yanaşmışgemide,karayaoturmuşise,ayakdaolarakherzemâncâizdir.Karayaoturmamışise,
âlimlerinçoğunagöre,dışarıçıkmakmümkinise,bugemidefarzkılmakcâizolmaz.Böylegemi,hayvangibidir.Karayaoturangemi[vedenizdibinedirek,zincirlebağlıiskele,köprü]ise,topraküzerindekisedir,masagibidir.Gidengemide,
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nemâzabaşlarkenkıbleyekarşıdurmakvegemidönünce,nemâziçindekıbleye
dönmeklâzımdır.Çünki,gemilerdekıbleyedönmek,odadakigibidir.Rükü’vesecdeleriyapabilenkimsenin,gemidenâfilenemâzlarıdaîmâilekılmasıcâizolmaz).
(Merâkıl-felâh)dadiyorki,(Nâfileleriözrsüzoturarakkılmakcâizdir.Yalnızsabâhnemâzınınsünnetiniayakdakılar.Nâfilelerioturarakkılana,sevâbınyarısıverilir.Rükü’içineğilir.Secdeiçin,başınıyerekoyar.Yâhud,rükü’içinayağakalkarvesonrarükü’aeğilir.Ayakdakılamıyan,oturarakkılar.Rükü’içineğilir.Secdeiçin,başınıyerekoyar.Secdeiçin,başınıyerekoyamıyankimse,îmâilekılar).
(Hidâye) ve(Nihâye)de,(Yanaşmışgemidefarzkılmakcâizdir.Dışarıçıkıpkaradakılmakiyiolur)diyor.(Behce)dediyorki,(İstanbuldankayıklaÜsküdaragiderken,öğlevaktiçıkacakolsa,öğleyioturarakkılmasıcâizolur).Seferîolmadığıiçin,şâfi’îyitaklîdile,öğleyiikindiilebirlikdekılamaz.
Mi’râcgecesi,akşamnemâzıüçrek’at,ötekinemâzlarikirek’atfarzoldu.Medîne-imünevveredeikinciemrlesabâhveakşamdanbaşkasıdörtrek’ateçıkarıldı.Hicretindördüncüyılındabunlar,müsâfiriçin,yineikiyeindirildi.Müsâfirin
bunlarıdörtkılmasıhanefîdegünâholur(Dürr-ül-muhtâr).
Müsâfirfarzıdörtrek’atkılarsa,sonikirek’atınâfileolur.Emridinlemediğiiçin
venâfileniniftitâhtekbîriniterketdiğiiçinvefarzınselâmınıterketdiğiiçinvenâfileyifarzilekarışdırdığıiçin,günâholur.TevbeetmezseCehennemegidebilir.
Unutarakdörtrek’atkılankimsesecde-isehvyapar.Müsâfirolanimâm,yanılarakdörtrek’atkılarsa,bunauymuşolanmukîminnemâzıfâsidolur.İkincirek’atdeoturmazsa,farzıkabûlolmaz.Üçüncürek’atinsecdesiniyapmadan,oşehrde
onbeşgünkalmağaniyyetederse,ofarzıdörtrek’atkılmasılâzımolur.Fekat,üçüncürek’atinkıyâmınıverükü’unutekrârlamasılâzımolur.Çünki,buikisininâfileolarakyapmışdı.Nâfileolarakyapılanibâdetfarzyerinegeçemez.[Nâfilelerin,
sünnetlerin,kazâyakalmışfarzlaryerinegeçemiyeceği,buradandaanlaşılmakdadır.]Yetmişdördüncümaddeninsonunabakınız!Müsâfirsûrelerikısaokur.Tesbîhleriüçdenazyapmaz.Yoldaiken,ya’nîsıkıntılızemânında,sabâhnemâzından
başkasünnetleriterkedebilir.Sünnetleriözrileterketmekcâizdir.[Sünnetlerikazânemâzıniyyetiilekılmaklâzımolduğu,buradandaanlaşılmakdadır.]
Üçgünlükyolgitmeden,geridönmeğeniyyetederse,oandamüsâfirlikdençıkar.Mukîmolur.Üçgünlükyolagitmeğeniyyetedipşehrdençıkanbirkimse,üç
günlükyoldandahâazveyâdahâçokgitdikdensonra,kendişehrinegirinceveyâ
başkabiryerdeonbeşgünkalmağaniyyetederse,yinemukîmolur.Onbeşgünden az kalmağa niyyet ederse veyâ hiç niyyet etmeden yıllarca kalsa, müsâfir
olur.Asker,dâr-ül-harbde,biryerdeonbeşgünkalmağaniyyetetsede,mukîmolmaz.Denizdekigemideveyâhayât,evolmıyanadada,onbeşgünkalmağaniyyet
edenmüsâfir,mukîmolmaz.Gemicilerinmalı,çolukçocuğudagemideolsa,yinemukîmolmaz.Gemivatandeğildir.Mekke,MinâveArafâtgibibaşkabaşka
yerlerdetopdanonbeşgünkalmağaniyyetedende,mukîmolmaz.Kadın,talebe,
asker,me’mur,işçiveçocukgibiemraltındaolanlar,kendiniyyetleriiledeğil,zevcininveyâmahreminin,hocasının,kumandanının,işvereninemrinialınca,emre
görehareketederler.Âmirlerionbeşgünkalmağaniyyetetse,bunlaremriişitinceyekadarmüsâfirolur.İşitincemukîmolurlar.Düşmanmemleketinegirenveyâbirkal’ayıkaradan,denizdensaranaskerler,onbeşgüneniyyetetselerbile,müsâfirolurlar.Düşmanmemleketineharbiçingitmiyen,niyyetinegöremüsâfirveyâmukîmolur.(Dâr-ül-harb)deyenimüslimânolanaeziyyetedilmiyorsa,mukîm
olur.Çadırdayaşıyanlarçöldeonbeşgünkalmağaniyyetedince,mukîmolurlar.
Başkalarıolmaz.
Nemâzvaktininsonundasefereçıkan,bunemâzıkılmamışise,ikirek’atkılar.
Vaktinsonundavatanınagelen,buvaktinnemâzınıkılmamışise,dörtkılar.
İnsanınmukîmolduğu,yerleşdiğiyere(Vatan) denir.Hanefîmezhebinde,üçdür–224 –

lüvatanvardır.(Vatan-ı aslî) aslyer,insanındoğduğuveyâevlendiğiveyâbaşka
yereyerleşmemek,oradahepkalmakniyyetiileyerleşdiğiyerdir.Senelerceoturupdasonraçıkmağıveyâdüşündüğübirşeyhâsıloluncaçıkmağıniyyetederse,
buradasenelerceotursabile,yerleşmişolmaz.Birkimse,biryerde,onbeşgünkalmağaniyyetetmedenbileevlense,oyer,vatan-ıaslîolur.Oradamukîmolur.İki
yerdezevcesiolan,oşehrlerinherbirinegidince,oyer,vatan-ıaslîolur.Oralardamukîmolur.Zevcesiölse,oradaevleri,toprağıolsabile,orası(aslyeri)olmakdançıkar.Evlenmediğibiryeregidipyerleşmeğeniyyetedince,orası(aslyeri)olur.
Bâligbirçocuğunanababasınınbulunduğuyer,doğduğuyerbileolsa,buradanayrılıpbaşkayerde,çıkmamaküzereniyyetedipyerleşseveyâevlense,orası(Asl yeri) olur.Anababasınınyanınagidince,yerleşmeğeniyyetetmedikce,burası,çocuğunaslyeriolmaz.Onunaslyeri,evlendiğiveyâsonyerleşdiğiyerdir.Biryereyerleşince,aralarıüçgündenazolsaveseferniyyetiileçıkmamışolsabile,önceyerleşmişolduğuvedoğduğuvatan-ıaslîleribâtılolur.Başkayereyerleşmek
içinaslyerindenayrılankimse,dahâbaşkayereyerleşmekiçinyolunudeğişdirse,birinciyerindengeçerkennemâzlarınıdörtkılar.Çünki,başkavatanedinmemişdir.Zevcesinibiryerdeyerleşdirip,sonrakendisibaşkayereyerleşse,ikiside
vatan-ıaslîsiolur.Birkimse,vatan-ıaslîyegirincemukîmolur.Onbeşgünkalmağaniyyetetmesilâzımolmaz.
İkincivatan,(Vatan-ı ikâmet) geçicivatandır.Girişveçıkışgünlerindenbaşka
hanefîdeonbeş,şâfi’îvemâlikîdedörtgünveyâçokdevâmlıkalıp,sonraçıkmağaniyyetedilenyere(Geçici vatan) denir.Biryerdebumikdârkalmağaniyyetederken,bumüddetiçinde,başkayeregidipkalmağaveyineburayadönmeğedeniyyetedilirse,burasıgeçicivatanolmaz.Geceleriburada,gündüzleribaşkayerdekalmağaniyyetederse,burasıvatan-ıikâmetolur.Okumakiçinveyâvazîfeyapmak
içinbiryerdesenelercekalmağavesonraburadançıkmağaniyyetederse,burası
(Vatan-ıikâmet)olur.Burada,çıkmamakniyyetiileyerleşseydi,vatan-ıaslîolurdu.Vatan-ıikâmetüçşeylebozulur:Başkabirvatan-ıikâmetegidince,seferniyyetiileçıkmamışolsavearalarındakiuzaklıküçgünlükyoldanazolsabile,öncekivatan-ıikâmetbozulur.Vatan-ıaslîyegidincedebozulur.Birhanefî,Mekke-i
mükerremedeonbeşgünoturupsonra,Minâyagidipevlenirse,Minâvatan-ıaslî
olur.Mekke-imükerremevatan-ıikâmetolmakdançıkar.Üçüncüsebeb,sefere
niyyetederekçıkmakdır.Ya’nîvatan-ıikâmetdenüçgünüçgeceuzağagitmeğe
niyyetederekayrılınca,burasıvatan-ıikâmetolmakdançıkar.Dahâazyolaniyyetilegidipgelseydi,geçicivatanıbozulmazdı.Vatan-ıikâmetdenniyyetsizçıkıp,
başkayerdeüçgünlükyolagitmekiçinniyyetederse,üçgünlükyolyürümeden
önce,vatan-ıikâmetegirerse,seferîolmasıbozulur.Mukîmolur.Niyyetetdikden
başlıyaraküçgünlükyolgitdikdensonra,burayagirerseveyâburadanhiçgeçmezse,mukîmolmaz.Şâfi’îdebiryerdekiişinindörtgündenöncebitmiyeceğinibilirse,niyyetetmesede,orayagirincemukîmolur.Müddetiniiyibilmezse,onsekiz
günsonramukîmolur.
İstanbuldanBağdâdaveMekke-imükerremedenKûfeyeonbeşgünkalmakniyyetiilegidenbirerhanefî,buvatan-ıikâmetlerindençıkarak,Kasrdenilenyeregelseler,herikisideKasragiderkenmüsâfirolmaz.Çünki,Kasrdenilenyer,Bağdâd
ileKûfearasındadır.Herikisindenikigünlükyoluzakdır.Kasrdaonbeşgünkalmağaniyyetederlerse,BağdâdveKûfe,vatan-ıikâmetolmakdançıkar.ÇünkiKasr
şehri,yenivatan-ıikâmetleriolur.OnbeşgünsonraKasrdanKûfeyegelseler,müsâfirolmazlar.KûfedenbirgünsonraçıkıpBağdâdagitseler,yoldaKasrdangeçseler,yoldahepmüsâfirolmazlar.Çünki,Kasr,ikisiiçindevatan-ıikâmetidi.Üç
günlükyolaniyyetetmedençıkıpgelince,müsâfirolmazlar.BunlarBağdâddanve
KûfedenilkçıkışlarındadörtgünlükyolaniyyetetselerdiveKasrdakarşılaşıp,her
ikisideKûfeyegidip,birgünkalıp,sonraBağdâdagitselerdi,hepmüsâfirolurlar–225 –Se’âdet-iEbediyye1-F:15

dı.Çünki,üçgünseferniyyetetmişlerdir.İstanbullu,buyoluyürümüşdür.Mekke-imükerremeliise,sefereçıkınca,Kûfe,vatan-ıikâmetolmakdançıkmışdır.Kasr
şehri,vatanlarıolmadığıiçin,buradangeçmeleri,mukîmolmalarınasebebolmaz.
İstanbuldangelen,Kûfedeonbeşgünkaldıkdansonra,Mekkeyegitmekniyyetiile
yolaçıksaydı,üçgünlükyolgitmeden,birişiçin,yineKûfeyedönseydi,mukîmolmazdı.Çünki,üçgünlükyolagitmekniyyetiileçıkınca,Kûfeşehrivatan-ıikâmet
olmakdançıkmışdır.Kûfe,BağdâdınveKerbelânıncenûbundadır.
Üçüncü vatan, (Vatan-ı süknâ) uğradığı yer olup, onbeş günden az kalmak
içinniyyetedilenyâhudyarınçıkarımdiyerek,senelerleoturulanyerdir.Müsâfirvatan-ısüknâdafarzlarıhepikirek’atkılar.Birköye,birşehregelince,ongün
kalmağaniyyetedip,ongünsonra,birhaftadahâkalmağaniyyetedersemukîm
olmaz.
Vatan-ıikâmetdeveyâvatan-ısüknâdabulunmak,vatan-ıaslîninbozulmasına
sebebolmaz.Sefereçıkmakda,vatan-ıaslîyibozmaz.Vatan-ısüknâdabulunmak
vatan-ıikâmetibozmaz.Birincivatan-ısüknâyıbozar.
Seferîolankimse,vatan-ısüknâdaiken,mukîmsayılmaz.Seferîolmıyan,vatan-ısüknâyapdığıyerde,mukîmsayılır.Sefermesâfesikadaruzakolmıyanbir
köyegitmekiçinşehrindençıkan,buköydeonbeşgündenazkalsa,burası(Vatan-ı süknâ) olur.Buradamüsâfirolmaz.Farzlarıtemâmkılar.Sonra,buköyden,
seferniyyetetmedençıksa,şehrineveyâbaşkabirvatan-ısüknâyagirmeden,yoldasefereniyyetetse,yoldafarzlarıikirek’atkılar.Buköyegirerse,mukîmolur.
Çünki,vatan-ıaslîyeveyâvatan-ısüknâyagirmediğiiçinveseferniyyetiileçıkmadığıiçin,vatan-ısüknâsıbozulmamışdır.Görülüyorki,vatan-ısüknânınbozulması,vatan-ıikâmetgibioluyor.Vatan-ısüknâdamukîmolmakiçin,bununile
vatan-ıaslîveyâvatan-ıikâmetarasısefermüddetinden[üçgünden]azolmalıdır.Meselâ:
BirkimseKûfedenKadsiyeyegidiyor.İkisiarasıüçgünlükyoldanazdır.KadsiyedenHîreyedoğruyolaçıkıyor.İkisiarasıdaüçgündenazdır.Hîreyegelmeden,Kadsiyeyedönüyor.Unutduğunualıp,Şâmagidecekdir.Kûfeyeuğramıyor,
Kadsiyede,nemâzıtemâmkılar.Çünki,buradanayrılırkensefereniyyetetmediğiveHîreyegirmediğiiçin,Kadsiyevatanlıkdançıkmadı.Hîre,Kûfeninbeşkilometrecenûb-işarkındadır.Kadsiye,birazdahâcenûbdadır.
Üçgünlükyolaseferniyyetiileçıkankimse,üçgünlükyolgitmedenönce,bir
köydeonbeşgündenazkalsa,sonraburadançıksa,burayatekrârgelirse,mukîm
olmaz.Çünki,ilkgeldiğindedemüsâfiridi.Yanındazevciveyâmahremibulunmayanhayzlıkadınınseferniyyetiileyolaçıkmasıkıymetsizdir.Temizlendikden
sonraüçgündahâgitmedenöncekaldığıyerdemüsâfirolmaz.
(Berîka) ve (Hadîka) kitâblarında diyor ki, (Hür kadının, zevci veyâ ebedî
mahrem akrabâsından biri yanında bulunmadan, yalnız veyâ başka kadınlarla
yâhudâkıl,bâligvesâliholmıyanmahremiileüçgünlükyolagitmesi[üçmezhebde]harâmdır.Şâfi’îmezhebinde,kadınlarilemahremsizolarak,farzolanhaccagidebilir.Birveyâikierkeğinseferegitmesimekrûhdur.Üçerkeğingitmesimekrûh
olmaz.Dörterkeğingitmesiveiçlerindenbiriniemîr(Başkan)seçmelerisünnetdir).(Hindiyye)denafakabahsindeve(Tahtâvî), (Dürr-ül-muhtâr) ve(Dürr-ülmüntekâ)dahacbahsindediyorki,(Kadın,mürâhıkolan,ya’nîbülûğayaklaşmış,
onikiyaşındakimahremiileseferegidebilir).(Kâdîhân)dadiyorki,(Kadın,sâlih
cemâ’atileseferegidebilir).[Buikikavl,zarûrethâlindecâizolur.](Mecelle)de
dokuzyüzseksenaltıncımaddedediyorki,(Sinn-ibülûğunmebdei,erkekdeon–226 –

iki ve kızda dokuz yaşları doldurmakdır. Müntehâsı, ikisinin de onbeş yaşdır.
Onbeşyaşınıikmâledincebâligsayılırlar.
Onikivedokuzyaşlarınıdoldurupda,bâligolmamışçocuğa(Mürâhık) denir.)

66 — NEMÂZIN VÂCİBLERİ, SECDE-İ SEHV
Fâtihaokumak,Fâtihadansonrabirsûreveyââyetokumak,Fâtihayıvezamm-ı
sûreyifarzlarınbirinciveikincirek’atlerinde,vâcibvesünnetlerinherrek’atindeokumak,secdeleribirbiriardıncayapmak,ikincirek’atdeteşehhüdmikdârıoturmak,
sonrek’atdeotururken,(Ettehıyyâtü) okumak,rükü’daveikisecdedeta’dîl-ierkân,
[ya’nîsübhânallahdiyecekkadarhareketsizdurmakvâcib,dahâçokdurmaksünnetdir],kavmedevecelsedetumânînet[sübhânallahdiyecekkadardurmak],nemâz
sonundaesselâmü...demek,kunûtdüâsıokumak,imâmın,sabâh,Cum’a,bayram,
terâvîh,vitrnemâzlarındaveakşamileyatsınınilkikirek’atindeyükseksesleokuması,imâmınveyalnızkılanınöğleveikindifarzlarındaveakşamınüçüncü,yatsınınüçüncüvedördüncürek’atlerindehafîfsesleokumalarıvâcibdir.(Bezzâziyye)de
diyorki,(Hafîfsesleokuyanıbirikikişininişitmesimekrûholmaz.Sesliokumak,
çokkişininişitmesidemekdir).
Nemâzınvâciblerindenbirinibilerekyapmamak,nemâzıbozmaz.Fekatgünâh
olur.Unutarakyapmıyan,(Secde-i sehv) eder.Farzınilkikirek’atinde,(Zamm-ı
sûre)yiunutan,üçüncüvedördüncürek’atlerdeokuyup,sonrasecde-isehvyapar.
Kırâetiunutduğunurükü’dahâtırlarsa,hemenkalkıpkırâetivesonrarükü’uyapar.Birfarzıvevâcibi,vaktindenönceveyâsonrayapanda,secde-isehveder.Meselâ,zamm-ısûreninbirparçasınırükü’daokuyana,ettehıyyâtüdensonraazbirşeyokuyarak,üçüncürek’atigecikdirene,imâmyükseksesleokuyacakyerde,hafîfsesleokursavehafîfsesleokuyacakyerdeyükseksesleokursa,secde-isehvyapmaklâzımolur.İmâmınyükseksesleokumasıvâcibolanyerleri,yalnızkılanınyüksekseslede,hafîfseslede,okumalarıcâizdir.Birkaçkerresecde-isehvîcâbetse,
birkerreyapmakyetişir.İmâmileberâber,cemâ’atdesecde-isehvyapar.Cemâ’atdenbirihatâyaparsa,secde-isehvyapmaz.Cemâ’ate,birincirek’atdensonrayetişenkimse,imâmilesecde-isehvyapdıkdansonra,nemâzınıtemâmlar.Oturmağıunutup,üçüncürek’atekalkarkenhâtırlayanbirkimse,dizleriyerdenayrıldıkdansonraise,oturmaz,secde-isehveder.Sonrek’atdeoturmayıpayağakalkarsa,secdeetmedenhâtırladıise,hemenotururveoturmağıgecikdirdiğiiçin,secde-isehveder.Secdeyeinincehâtırladıise,farznemâzı,nâfileşeklinedöner.Bir
rek’atdahâkılıp,altıncırek’ateoturaraktemâmlar.Dördüncürek’atdeteşehhüd
mikdârıoturup,selâmvermedenbeşinciyekalkarsa,secdeyeyatmadanhâtırladı
ise,oturupteşehhüddeokumadıklarınıokuyupselâmverirvesecde-isehvyapar.
Secdeyeyatdıise,altıncırek’atidetemâmlayıp,secde-isehvyapar.Farzıtemâm
etmişolur.İkirek’atidenâfileolur.Fekat,buikirek’at,öğle,akşamveyatsının
sonsünnetiyerinegeçmezdenildi.Çünki,sünnetleretahrîmetekbîriilebaşlanır.
İmâmsecde-isehvyaparkende,câmi’egelip,uymakcâizdir.Secde-isehvibilebi–227 –

leyapmıyanveyânemâzınvâciblerindenbirini,meselâFâtihaokumağı,bilerekterk
edenkimsenin,onemâzıtekrârkılmasıvâcibolur.Tekrârkılmazsa,fâsıkolur.
Cum’avebayramnemâzlarında,imâmınsecde-isehviyapmamasıiyiolur.
Secde-isehvyapmakiçin,birtarafaselâmverdikdensonra,ikisecdeyapıpotururvenemâzıtemâmlar.İkitarafaselâmverdikdensonraveyâhiçselâmvermedende,secde-isehvyapmakcâizdir.
Birkimse,kaçrek’atkıldığınıunutsa,buşaşırması,ilkolarakbaşınageldiise,
selâmveripnemâzıtekrârkılmalıdır.Şaşırmakâdetiise,düşünüp,çokzanetdiğinegörekılar.Kuvvetlizanedemezse,azkıldığınıkabûlederektemâmlar.Nemâzıkıldığındaşübheedenkimse,vaktçıkmadıise,tekrârkılar.Çıkdıisekılmaz.
Kaçrek’atkıldığınışaşırıp,nemâziçindedüşünmesi,sonrakirüknünveyâvâcibin,birrüknzemânıkadargecikmesinesebebolursa,buarada,âyetvetesbîhokusabile,secde-isehvlâzımolur.Nemâzıniçindekifarzlara(Rükn) denir.Birâyet
okumak,rükü’veikisecde,sonrek’atdeoturmak,birerrükndür.Düşünmek,farzıveyâvâcibigecikdirince,secde-isehvlâzımoluyor.Meselâ,sonrek’atdeoturuncadüşünürse,selâmvermesigecikirse,secde-isehvlâzımolur.Fazlaokuduğusalevâtvedüâ,sünnetolarakdeğil,düşünce,dalgınlıksebebiileolduğuvakt,vâcibingecikmesisuçoluyor.Başkabirnemâzıkılıpkılmadığınıveyâdünyâişlerinden
herhangibirinidüşünürse,birrüknüngecikmesinesebebolsabile,secde-isehvlâzımolmaz.Nemâzbitdikdensonra,kaçrek’atkıldığındaşübheederse,bunavesvesedenir.Bunaehemmiyyetvermez.Nemâzdansonra,birâdilmüslimân,yanlışkıldınderse,tekrârkılmasıiyiolur.İkiâdilkimsesöylerse,tekrârkılmasıvâcibolur.Âdilolmazsa,sözünüdinlemez.İmâmdoğru,cemâ’atise,yanlışkıldıkderse,imâmkendinegüveniyorsaveyâbirşâhidiolursa,tekrârkılınmaz.
Birşeyinvâcibveyâbid’atolmasındaşübheedilse,buşeyiyapmakiyiolur.Bid’at
ilesünnetarasındaşübheolsa,yapmamaklâzımolur.[Madde54’ebakınız!]
İftitâhtekbîrinisöyledimi,abdestivarmı,elbisesitemizmi,başınameshetdi
mişübheederse,ilkolarakşübheetdiise,nemâzıbozuptekrârkılar.Abdestalmaz.Elbisesiniyıkamaz.Herzemânşübheediyorsa,nemâzıbozmaz,temâmlar.
SALÂT-İ VİTR — (Mevkûfât)dadiyorki,(İmâm-ıa’zam“rahmetullahialeyh”
Vitrnemâzıvâcibdirbuyurdu.İkiimâmise,sünnetdirdedi.[Mâlikîveşâfi’îmezheblerindedesünnetdir.]Bunaezânveikâmetokunmaz.Üçüncürek’atderükü’a
eğilmedenönce,herzemân,arabîbirdüâokumakvâcibdir.Vaktindekılmıyanın
kazâ etmesi lâzımdır. Vitr diye niyyet de lâzımdır. Vitr nemâzı, üç rek’atdir.
Üçüncürek’atbitinceselâmverilir.Üçrek’atdedeFâtihavezamm-ısûreokunur.
Üçüncürek’atde,zamm-ısûreokudukdansonra,ikiel,ikiyanasalıverilmeden,doğrucakulaklarakaldırılarak(Allahüekber)denir.Sonraeller,ikiyanasalıverilmeden,doğrucabağlanır.HemenikiKunûtdüâsınıokumakvâcibdir.Bu(Kunût düâları)nıbilmiyenkimse,üçkerreistigfârokur.Meselâ(Allahüm-magfirlî)der.Yâhud bir kerre (Rabbenâ âtinâ...) âyetini sonuna kadar okur. Vitr nemâzından
başka nemâzlarda Kunût düâsı okunmaz. Vitr nemâzı, yalnız Ramezânda cemâ’atilekılınır.Ramezândayatsınınfarzınıcemâ’atilekılmıyanlar,toplanıpda,
TerâvîhiveVitricemâ’atilekılamazlar.Çünki,Terâvîh,yatsınıncemâ’atiilekılınır.(Hindiyye)dediyorki,(Farzıyalnızkılan,Terâvîhincemâ’atinekatılır.Kaçırdığırek’atlerinitemâmlar.Terâvîhicemâ’atilekılamıyan,farzıkıldığıimâmile
Vitrikılabilir.Vitricemâ’atilekıldıkdansonra,başkacâmi’egiden,imâmfarzıkılıyorsafarza,Terâvîhikılıyorsa,bunaniyyetederek,imâmauyarsa,birkavlegöresahîholur.Terâvîhkılındığınıanlarsa,farzıkılmamışise,birkenârdafarzıkılıp,sonraimâmauyar.İmâm,rükü’açabukeğilirse,(Sübhâneke)yiçabukokuyup
veyâyarıdabırakıpimâmarükü’dayetişmelidir.Kunûtuunutan,rükü’dansonraokumaz.Nemâzınsonunda,secde-isehvyapar.İmâm,Kunûtokumazsa,cemâ’at
daokumaz.Şâfi’îimâm,sabâhnemâzında,rükü’dankalkınca,Kunûtokurken,bu–228 –

nauymuşolanHanefîkimse,Kunûtokumaz.Ayakdabekler.Vitrnemâzınıgece
yarısındansonrakılmakçoksevâbisede,uyanamayan,yatsınınsonsünnetinden
sonra,yatsıilebirlikde,erkenkılmalıdır).Vitriyatsınınfarzındanevvelkılmaksahîholmaz.Çünki,ikisiarasındatertîb,İmâm-ıa’zamagörevâcibdir.Unutarakevvelkılan,Vitriiâdeetmez.İkiimâmagöre,Vitryatsıyatâbi’dir.Yatsıdanevvelkılanıni’âdeetmesilâzımdır.
SECDE-İ TİLÂVET — Kur’ân-ıkerîmde,ondörtyerde,secdeâyetivardır.Bunlardanbiriniokuyanınveyâişitenin,ma’nâsınıanlamasada,birsecdeyapmasıvâcibdir.Başkasınınokuduğuyerdebulunan,fekatişitmiyenkimse,secdeetmez.Secdeâyetiniyazan,heceliyen,secdeyapmaz.Tercemesiniokuyanveyâişiten,bunun
secdeâyetiolduğunuanlarsa,secdeyapar.
Nemâzkılmasıfarzolankimselerin,tilâvetsecdesiişitince,secdeyapmalarıvâcibolur.Bununiçin,secdeâyetiniişitencünübünveserhoşunda,abdestaldıklarızemânsecdeetmelerilâzımdır.Serhoş,çokiçmiş,aklıgitmişise,kendiokuyuncada,işitincede,secdeetmesivâcibolmaz.Uyuyanvebayılmışveyâdeliokuyunca,işitenlerinsecdeetmesivâcibolurdenildi.Fekat,bunlarınvekuşunokuması
ilesecdeedilmemesidoğrudur.Çünki,bunlarınokuması,hakîkî,doğrutilâvet,okumakdeğildir.Hakîkîokumakdemek,(Kur’ân-ıkerîm)iokumakdaolduğunuanlıyarakokumakdır.Çocuk,yapdığınıanlıyacakyaşdaise,okumasıile,işitenlerin
secdeetmesilâzımolur.Dahâküçükyaşdaiselâzımolmaz.Delininnemâzkılmamasıiçinaltınemâzvakti,oructutmamasıiçin,gecevegündüzbiray,zekâtvermemesiiçin,biryılaralıksızdeliolmasılâzımdır.Fekat,zemânıneolursaolsun,
deliikenokursa,secdelâzımolmaz.Aklıbaşındaikenokursasecdelâzımolur.Dağlardan,çöllerdenvebaşkayerlerdenaksedip,yansıyıpgerigelensedâyıişitenlerinvekuşdanişitenlerinsecdeetmesivâcibolmaz.Secdeâyetiheceheceokununcaveyazılıncadasecdeyapılmaz.Kâfirinokuduğunuişitenmüslimânlarınsecde
etmesivâcibolur.(Dürr-ül-müntekâ)dadiyorki,(İnsansesiolmasılâzımdır).Radyodanişitilensesin,insansesiolmadığı,hâfızınsesinebenziyen,cansızâletsesiolduğu,ikincikısmınelliikincimaddesindebildirilmişdir.Bununiçin,(El-fıkh-u alelmezâhib-il erbe’a)dadadiyorki,(Fonografda[gramofonda,teybdeveradyoda]
okunansecdeâyetiişitenin,tilâvetsecdesiyapmasıvâcibolmaz.)
Tilâvetsecdesiyapmakiçin,abdestliolarak,kıbleyekarşıayakdadurup,ellerikulaklarakaldırmadan(Allahü ekber) diyereksecdeyeyatılır.Üçkerre(Sübhâne rabbiyel-a’lâ) denir.Sonra(Allahü ekber) deyipayağakalkınca,secde-itilâvettemâmolur.Önceniyyetetmeklâzımdır.Niyyetsizkabûlolmaz.Nemâzda
okuyunca, hemen ayrıca rükü’ veyâ bir secde yapıp ayağa kalkar. Okumasına
devâmeder.Secdeâyetiniokudukdanikiüçâyetsonranemâzınrükü’unaeğilirsevetilâvetsecdesineniyyetederse,nemâzınrükü’veyâsecdeleri,tilâvetsecdesiyerinegeçer.Cemâ’atilekılanise,imâmsecdeâyetiokuyunca,imâmınokuduğunuişitmesede,imâmlabirlikde,ayrıcabirrükü’veikisecdeyapar.Cemâ’atin
rükü’daniyyetetmesilâzımdır.Nemâzdışında,sonrayadabırakılabilir.Cünüb,
abdestsizveserhoşolanındatemizlendikdensonrayapmalarılâzımdır.Hâidkadınişitince,secdeetmesivâcibolmaz.Biroturumdabirsecdeâyetinibirkaçdef’a
okuyanveişiten,hepsiiçinbirsecdeeder.Muhammedaleyhisselâmınism-işerîfinisöyleyinceveyâişitince,salevâtokumakdaböyledir.Birmeclisdeikisecdeâyetiokunursa,ikisecdelâzımolur.Nemâzkılarken,dışardansecdeâyetiişiten,nemâzdansonrasecdeeder.Nemâzkılmasıharâmolanüçvaktdesecde-itilâvetyapmakcâizdeğildir.
(Dürr-ül-muh târ)da ve (Nûr-ül-îzâh)da secd e-i til âv et son und a diy or ki,
(İmâm-ıNesefî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Kâfî) kitâbındabuyuruyorki,birkimse hüzünden, sıkıntıdan kurtulmak için, Allahü teâlâya kalbinden yalvararak,
ondörtsecdeâyetini[ezberden,ayakda]okuyup,herbirindensonra,hemenyatıp
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secdeederse,Allahüteâlâ,okimseyioderdvebelâdankorur).Sonsecdedenkalkınca,ayakdaelleriniileriuzatır.Kendininveyâbütünmüslimânlarındünyâvedinlerinegelenbelâdan,sıkıntıdankurtulmaları,korunmalarıiçindüâeder.
(Şükr secdesi) de,tilâvetsecdesigibidir.Kendisineni’metgelenveyâbirderddenkurtulankimsenin,Allahüteâlâiçinsecde-işükryapmasımüstehabdır.Secdedeönce,(Elhamdülillah) der.Sonra,secdetesbîhiniokur.Nemâzdansonraşükr
secdesiyapmakmekrûhdur.(Mektûbât-ı Ma’sûmiyye) birincicild,124.cümektûbdadayazılıdır.Câhillerinsünnetveyâvâcibsanacağımubâhlarıyapmakda,tahrîmenmekrûhdur.(Bid’at) hâsılolmasınasebebolur.
(Redd-ül-muhtâr)davitrnemâzınıanlatırkendiyorki,(İnanmasıda,yapması
dafarzolanemrlere(Farz) denir.Farzolduğunainanmıyan,kâfirolur.Yapmıyan,
tevbeetmezse,Cehennemazâbıçeker.İnanmasıfarzolmayıp,vâcibolan,yapmasıfarzolanemrlere(Vâcib) denir.Vâcibolduğunainanmıyankâfirolmaz.Vâcibiyapmıyanda,tevbeetmezse,Cehennemdeazâbçeker.Vâcibin,ibâdetolduğuna,yapılmasılâzımolduğunainanmıyankâfirolur.Çünki,vâcibolduğu,sözbirliği ile ve zarûrî olarak bildirilmişdir. Kur’ân-ı kerîmde (Kat’î delîl) ile, ya’nî
açıkcabildirilmişvesözbirliğiileanlaşılmışemrlerefarzdenir.Kur’ân-ıkerîmde
(Şübheli delîl) ile,ya’nîaçıkolmıyarakbildirilmişveyâbirsahâbîninbildirmesiile
anlaşılmışolanemrlerevâcibdenir.
Ahkâm-ı islâmiyyeyi bildiren delîller, vesîkalar dörtdür: Sübûtü ve delâleti
kat’îolanlar.Açıkanlaşılanâyetlervetevâtürle,ya’nîsözbirliğiilebildirilmişaçıkcaanlaşılanhadîslerböyledir.İkincisi,sübûtükat’îolup,delâletizannîolanlar.
Açıkca anlaşılamıyan âyetler böyledir. Üçüncüsü, sübûtü zannî, delâleti kat’î
olanlar.Birsahâbîninbildirdiğiaçıkhadîslerböyledir.Dördüncüsü,sübûtüde,delâletidezannîdir.Birsahâbîninbildirdiği,açıkanlaşılamıyanhadîslerböyledir.Birincisi,farzileharâmları,ikincisiveüçüncüsü,vâcibiletahrîmenmekrûhu,dördüncüsü,sünnetilemüstehabıvetenzîhîmekrûhubildirir.Birsahâbîninhaberiniveyâkıyâsıte’vîlsizredetmek(Bid’at)dir.)

Gelinnemâzkılalım,kalbdenpasısilelim,
Allahayaklaşılmaz,nemâzkılınmadıkca!
Nerdenemâzkılınır,günâhlarhepdökülür,
İnsân,kâmilolamaz,nemâzıkılmadıkca!
Kur’ân-ıkerîmdeHak,nemâzıçokmedhetdi,
dedisevmemkişiyi,nemâzıkılmadıkca!
Birhadîs-işerîfde:Îmânınalâmeti,
insandabelliolmaz,nemâzınkılmadıkca!
Birnemâzıkılmamak,ekber-ikebâirdir,
tevbeileafvolmaz,kazâsınkılmadıkca!
Nemâzıhafîfgören,îmândançıkarhemân,
müslimânolamazo,nemâzınkılmadıkca!
Nemâzkalbitemizler,kötülükdenmen’eder,
münevverolamazsın,nemâzınkılmadıkca!
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67 — NEMÂZI BOZAN ŞEYLER
Aşağıdaki yazılar, (Dürr-ül-muhtâr)dan terceme edilmişdir:
Nemâzıbozanşeylere,(Müfsidleri) denir.İbâdetlerinfâsidvebâtılolmasıaynışeydirvebozulmasıdemekdir.Mu’âmelâtdaise,aynışeydeğildir.Nemâzınmüfsidlerindenotuzbiradediniaşağıdabildiriyoruz:
1 — Konuşmakdır. Bir kelime de nemâzı bozar. Bilerek, bilmiyerek, zorla,
unutarak söylemek, hep bozar. Yalnız, birinci oturuşda, ikinci oturuş sanarak
selâmsöylemek,nemâzıbozmaz.Nemâzıikirek’atsanarakveyâayakda(esselâmü)derse,bozulur.Başkasınınselâmına,hersûretilecevâbsöylemekbozar.
2—Boğazından,özrsüz,öksürürgibisesçıkarmaknemâzıbozar.Kendiliğindenolursabozmaz.Okumağıkolaylaşdırmakiçinyaparsa,zararıolmaz.
3 — Kur’ân-ı kerîmde ve hadîs-i şerîfde bulunmıyan düâları okumak, bozar.
(Dürr-ül-muhtâr)da,(Selâmvermedenönceokunacakdüâarabîolmalıdır.Nemâzdabaşkadililedüâetmekharâmdır)diyor.İbniÂbidînburada(İmâm-ıEbûYûsüf
veMuhammed,arabîdenbaşkadililekılınannemâzsahîholmaz,dediler.İmâm-ıa’zamın“rahmetullahialeyhim”dasonrakiictihâdıböyledir)buyurmakdadır.
4—Ah,ofgibiinlemekbozar.
5—Ufdiyesıkıntıyıbildirmekbozar.
6—Ağrı,üzüntüsebebiile,sesleağlamakbozar.SessizgözyaşıileveyâCenneti,Cehennemihâtırlayıpsesleağlarsa,bozulmaz.Hasta,elindeolmıyarakah,of
derveağlarsabozulmaz.
7—Aksırıp(Elhamdülillah) diyene(Yerhamükallah) demekbozar.Nemâzın
dışındahemencevâbvermeküçkerrefarz-ıkifâye,fazlasımüstehabdır.[Rıyâdun-nâsihîn.]
8—Kötühabere(İnnâ lillah ve...) demekbozar.Bunu,nemâzkılmıyorkensöylemek,sünnetdir.
9—AllahüteâlânınvePeygamberin“sallallahüaleyhivesellem”ismleriniişitince(Celle celâlüh) ve(Sallallahü aleyhi ve sellem) demekbozar.İsmlerininemâzdışındasöyleyince,işitince,yazıncabunlarısöylemekveyazmak,birincisindevâcib,tekrârındamüstehabdır.
10—İmâmdanbaşkasınındüâsınaâmîndemekbozar.[Bununiçin,imâmhoparlörilekıldırsa,(Veladdâllîn) dediğizemân,(Âmîn) diyenlerinnemâzlarıbozulmak tehlükesi vardır. Çünki, ho-parlörden çıkan ses, imâmın sesi değildir.
Elektrik te’sîri ile hâsıl olan, miknâtis kuvvetlerinin titretdiği demir levhanın,
husûlegetirdiğibaşkabirsesdir.İnsanınsesindenmeydânagelenböyleseslerin,
çokbenziyor,ayırdedilemiyorisede,oinsanınsesiolmadığı,kitâbımızınikincikısmında,elliikincimaddedeuzunbildirilmişdir.]İmâmFâtihayıbitirince,cemâ’atin
veimâmınyükseksesleâmîndemelerimekrûhdur.Hafîfsöylemelidir.
11—Başkasınınsözüileyerinideğişdirmekveyâyanınagelene,onunsözüile
yeraçmakbozar.Fekat,birazsonra,kendiliğindenhareketedersebozmaz.
12—İmâmındanbaşkasınınyanlışınıçıkarmakbozar.
13—Azdaolsa,unutarakdaolsa,dışardanalarakyimek,içmekbozar.Dişarasındakalmış,nohuddanküçükşeyiyutmakbozmaz.Orucudabozmaz.Ağzındakiufakbirşeyiüçkerreçiğnemekveyâeritipyutmak,nemâzıbozar.
14—Kur’ân-ıkerîmeveyâkâğıdabakıp,öğrenerekokumakbozar.Çünki,başkasındanöğrenmekdemekdir.İmâm-ıMuhammedveEbûYûsüf,mekrûholur,
dediler.Kitâblıkâfirlerebenzemeğidüşünmezse,mekrûhdaolmazdediler.
Biryazıya,[birşeyeveyâdıvardakiresmine]bakıp,anlamamakbozmaz.Anlayıncamekrûholur.Bakmayıpgözünerastlarsa,mekrûholmaz.
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[Kâfirlerinâdetleriniyapmak,onlarabenzemekniyyetiileolmazsaveharâm
veyâkötüâdetlerdeğilse,fâidelişeylerise,câizolur.Onlargibiyimek,içmekböyledir.Onlarauymakiçinolurveyâharâmveyâfenâşeylerise,harâmolur.
(Uyûn-ül besâir)dediyorki,(İnsanresmiveyâheykeliyapıp,buinsandaülûhiyyet sıfatlarından birinin bulunduğuna inanarak veyâ bunun kâfir olduğunu
bilerek,bunlarınkarşısında,hurmet,ta’zimbildirenbirşeysöyleseveyâyapsa,meselâsecdeetse,yehûdîlerinvenasârânınbağladıklarıZünnârdenilenkuşağıveonlarındinlerinemahsûsşeylerikullansa,kâfirolur.Kâfirleremahsûsolanşeyleri
harbdehîleolarakkullanırsa,kâfirolmaz).Canını,malını,rızkınıkurtaracakkadarkullanmasıözrolur.Dahâfazlasıküfrolur.Allahüteâlâyamahsûsolansıfatlaraülûhiyyetsıfatlarıdenir.Akâidvefıkhkitâblarınınçoğunda,meselâ(Dürer)in
nikâhdanöncekifaslındadiyorki,(Birkimse,kalbiîmâniledoluolduğuhâlde,küfresebebolanbirşeyi,zarûretolmadan,ya’nîistiyereksöylerse,kâfirolur.Kalbindekiîmânınfâidesiolmaz.Çünki,birkimseninkâfirolduğusözündenanlaşılır.Küfresebebolanşeyisöyleyince,insanlararasındada,Allahüteâlâyanındadakâfir
olur).İşvegiyimilehâsılolan(Küfr-i hükmî)nindeböyleolduğu,(Şerh-i mevâkıf)ın
altıncımevkıf,üçüncümersadındayazılıdır].
Kâfirlerinibâdetlerini,ibâdetolarakyapmak,meselâkiliselerindeçaldıklarıorg
gibiçalgılarıveçanlarıcâmi’lerdeçalmakveislâmiyyetinkâfirlikalâmetisaydığışeyleri,zarûret,cebrolmadankullanmakküfrolur.Îmânıgiderir.[İkincikısmda,72.cimaddeninsonunabakınız!].
15—Nemâzdanolmıyanfazlahareketler,nemâzıbozar.Rükü’uvesecdeleri
çokyapmakveabdestalmağagitmekbozmaz.Akreb,yılanöldürmekgibiözrlü
çokhareketlerdebozmaz.[Mekrûhlarınonyedincisineveyirmialtıncısınabakınız!].Birelinhareketiüçdenazolursabozmaz.İkielilebirhareketde,bozardenildi.Nemâziçindekitekbîrlerde,ellerikulaklarakaldırmakbozmaz,mekrûhdur.
16—Necsyerdedurmakvesecdeetmekbozar.Necsyeretemizşeysererse,bozmaz.Giyilmişolanayakkabı,elbise,insanınderisidemekdir.Paltoucunupisyeregetiripsecdeedilemez.Paltoyuçıkarıpdasermelidir.[Necâsetbulaşmışayakkabıilecenâzenemâzıkılınmaz.]
17—Birrüknde,üçkerresübhânallahdiyecekkadaravretyeriaçılırsaveyâderisinde,elbisesindenemâzıbozacakkadarnecâsetolursaveyâimâmınönünegeçerseveyâ[aynıimâmauymuşolan]kadınlabirhizâdaolursabozulur.Bunlarıkendiyaparsa,derhâlbozulur.[Yetmişincimaddedecemâ’atilenemâzabakınız!].
18—Necsyere,renk,koku,nemgeçirenşeyseripüzerindekılmakbozar.Geçirmezse,bozmaz.Fazlatoprakörtüpkılıncabozmaz.
19—Özrsüz,göğsünükıbledençevirincehemenbozar.Yüzünü,başkauzvunuçevirmekbozmaz,mekrûholur.Elindeolmıyarakçevrilince,birrükndevâm
ederse,bozar.Kıbleyekarşıbirsaf(birbuçukmetre)yürüyüncebozulmaz.Kıbleyekarşıdeğilseveyâkıbleyekarşıdevâmlıolarakdahâçokyürürse,bozulur.Bununiçin,yürüyereknemâzkılmakcâizdeğildir.
20—Öpülenveyâşehvetiletutulankadınınnemâzıbozulur.
21—Kalbindenirtidâdedeninnemâzıbozulur.[Ya’nî,falancaşeyolursa,falancanınsözüdoğruçıkarveKur’ân-ıkerîm(hâşâ)doğruolmaz,derseveyâbirkız,
bir kâfirle evlenmeğe karâr verirse, hemen kâfir olurlar.] İlerde kâfir olmağa
niyyetedenveküfresebebolanşeyeinananhemenmürtedolur.
22—Nemâzdaiken,abdestini,guslünübozacakbirşeyyapmakharâmdır.Son
rek’atdeteşehhüdmikdârıoturmadanönceyaparsa,nemâzıhemenbozulur.Teşehhüdmikdârıoturdukdansonrayaparsa,nemâzıtemâmolur.Teşehhüdmikdârıoturmadanevvel,abdestikendiliğindenbozulursa,hemengidiptâzeleyip,nemâzınadevâmedebilirisede,başdankılmasıefdaldir.[Tekrârbozulursaveyâab–232 –

destalmakgüçolursa,nemâzadururkenmâlikîmezhebinitaklîdeder.Mâlikîmezhebinde,hastaların,ihtiyârlarınnemâzlarıbozulmaz.]Teşehhüdmikdârıoturdukdansonrakendiliğindenbozulursa,hemenabdestalıpvâcibolanselâmıverirse,
yâhudabdestalmayıp,nemâzıbozanbirşeyyaparsa,meselâselâmverirse,nemâzıtemâmolur.
23—Birrüknüterkeden,burüknünemâziçindeîfâetmezse,bozulur.
24—İmâmbirrüknebaşlamadanönce,burüknebaşlayıpbitireninbozulur.Fekat,imâmsonradan,orüknebaşlayıpberâberbitirirlerseveyâimâmbaşlamadan,
ovazgeçip,imâm,burüknebaşlayınca,burüknütekrârimâmlabirlikdeyaparsa,bozulmazisede,mekrûholur.İmâmbirrüknübitirdikdensonra,burüknebaşlıyanınnemâzıkabûlolur.
25—İmâmabirincirek’atdeyetişemiyenkimseye(Mesbûk) denir.Mesbûk,teşehhüd mikdârı oturup, imâm selâm vermeden, ayağa kalkdıkdan ve kaçırdığı
rek’atinsecdesiniyapdıkdansonra,imâmınsecde-isehvyapdığınıgörerek,imâmlabirlikdesecde-isehvyaparsa,nemâzıbozulur.İmâmauymayıp,nemâzınıtemâmladıkdansonra,secde-isehvikendiyapar.Ayağakalkmış,fekatsecdeyapmamış
ise,oturupimâmilesecde-isehvyapmasıvâcibolur.
26 — Secdeyi unutan kimse, rükü’da veyâ secdede hâtırlarsa, rükü’dan hemen,secdedenise,oturdukdansonraosecdeyiyaparverükü’vesecdeyii’âdeeder.Sonrasecde-isehvyapar.Yâhud,buhâtırladığıvesonoturuşdahâtırladığısecdeyisonoturuşarasındaveyâsonundayaparvetekrâroturaraktehıyyâtıokurve
secde-isehvyapar.Tekrâroturmazsa,nemâzıbozulur.
27—Uyuyarakkıldığırüknütekrâretmezse,bozulur.
28—Nemâziçindekitekbîrlerde(Allahü)derken,başdakihemzeyiuzatırsanemâzbozulur.Nemâzadururkenuzatırsa,nemâzabaşlamasısahîholmaz.
29—Tegannîileokumak,ma’nâyıbozarsa,nemâzıdabozar.Tegannî,mûsikî
perdelerineuymakiçinharekeleriuzatmakdemekdir.Meselâ,(Elhamdûlîllahîrâbbil)diyeuzatmak,ma’nâyıbozuyor.Bunungibi,müezzinlerin(Râbbenâlekelhâmd)
demeleridebozuyor.Çünki,Râb,üveybabademekolup,(Allahımızahamdederiz!) yerine (Üvey babamıza hamd ederiz!) oluyor. Ma’nâ değişmezse, nemâz
bozulmaz.Fekatelif,vav,yâsadâlıharfleriniçokuzatırsa,ma’nâdeğişmesede,nemâzbozulur.Görülüyorki,tegannî,kelimeninma’nâsınıdeğişdirmezseveharfler,ikiharfkadaruzamazsa,yalnızsesigüzelleşdiripkırâetisüslerse,câizolur.Hattâ,nemâziçindede,nemâzdışındada,müstehabolur.
Ebüssü’ûdefendifetvâsındadiyorki,(İmâm,amel-ikesîroluncıyakadartegannîederse,yâhudüçharfziyâdeederse,nemâzıfâsidolur.Tegannî,ırlamakdır,sesinihançeresindeterdîdedip,ya’nîtekrârlayıpdürlüseslerçıkarmakdır).
30—Zellet-ül-kâri(yanlışokumak)bozar.Hatâ,dörtşekldeolabilir:Birinci
şekli’râbdahatâdır.Ya’nîharekelerdevesükûndeolabilir.Meselâşeddeyihafîf
okurveyâmedleri[uzunları]kısaokurveyâbunlarınaksiniyapar.
İkincişeklde,harflerdeolur:Harfinyerinideğişdirirveyâharfilâveeder,yâhudazaltır.Veyâhudharfiilerigerialır.
Üçüncü hatâ, kelimelerde ve cümlelerde olur. Nihâyet, vakf ve vaslde hatâ
olur. Ya’nî duracak yerde durmaz, geçer. Geçecek yerde durur. Bu dördüncü
şeklhatâda,ma’nâdeğişsede,bozulmaz.
İlküçşeklde,ma’nâyıdeğişdirip,küfresebebolacakma’nâhâsılolursa,nemâzıbozar.Yalnız,cümleninyerinideğişdirdiğizemân,aradadurursa,bozmaz.Hâsılolanma’nâküfresebebolmazsa,Kur’ân-ıkerîmdebenzeriyoksa,nemâzyine
bozulur.GurâbyerinegubârdemekveRabbinnâsyerineRabinâsdemekvezallelnâyerinezalelnâdemekveemmâretünyerineemâretündemekve(amilesâlihanvekeferefelehümecrühüm)diyerek(vekefere)kelimesinieklemekveme–233 –

sânîyerinemesânînedemekveessırâtallezînedemekvebirkavlegöre,iyyâkena’büdüdemek[ya’nîbirkelimeyiayırıp,ikincikelimeyebirleşdirmek],[vemâhalekazzekere]derken[ve]yiunutmak,hepsibozar.Ma’nâsızolurveKur’ân-ıkerîmdebenzeribulunmazsa,yinebozar.[Serâir]yerine,serâildemekve[halaknâ]
yerine,laknâdemekve[ce’alnâ]yerinealnâdemekgibi.Benzeribulunursada,
ma’nâbaşkaise,imâm-ıEbûYûsüfbozulmazdedi.Tarafeyn[ya’nî,İmâm-ıa’zam
ileimâm-ıMuhammed]ise,bozulurdedi.Fetvâdaböyledir.Benzeribulunmaz,
ma’nâsıdeğişmezse,aksinisöylediler.Fetvâ,Tarafeyninsözünedir.Meselâ,ihdinelsırâtadeyinceveRabilâleminveiyâkedeyinceve[yâmâlik]yerine[yâmâli]
deyince, [teâlâ ceddü Rabbinâ] derken [teâl] deyince bozulmaz. [Ehad yerine
ehatdeyincebozulur(Bezzâziyye).]
Sonradangelenâlimler,i’râbhatâsı,hiçbirzemânbozmazdedi.Birincisiihtiyât,ikincisiruhsatyoludur.
Birharfi,başkaharfokumakda,harflerçokfarklıise,bozar.Meselâ,satyerine ta söylemek, sâlihât yerine tâlihât okumak gibi. Harflerin farkı az ise, çok
âlimler,ma’nâdeğişirse,eğerbilerekokuduise,bozulur.Ağzındankaçdıise,bozulmazdediler.Datyerinezıdemek,sinyerinesat,teyerinetıdemekgibi.Fetvâböyleisede,ihtiyâtlıolmaklâzımdır.Dâllînyerinezâllînokumakböyledir.[Dahâfazlabilgiiçin(Cemâ’at ile nemâz)abakınız!].
Kelimeilâveedince,ma’nâdeğişmezvebukelimeKur’ân-ıkerîmdebulunursa, boz ulm az. Mes el â, (ve bilv âl id eyn i ihs ân en ve berr en) gib i. Bu kel im e,
Kur’ân-ıkerîmdebulunmazsada,bozulmaz.Meselâ(venahlünvetüffâhunve
rumman)gibi.Fekat,EbûYûsüf“rahmetullahiteâlâaleyh”bozulurdedi.
Kelimeunutulunca,ma’nâdeğişmezse,bozulmaz.Meselâ(vecezâüseyyietin
seyyietünmislühâ)derken,seyyietündemezse,bozulmaz.Ma’nâdeğişirse,bozulur.Meselâ(lâyü’minûn)derken,lâdemezsebozulur.
Harfinkendiniveyâyerinideğişdirince,ma’nâdeğişmezse,Kur’ân-ıkerîmde
benzerivarsa,bozulmaz.Meselâinnelmüslimîneyerine,innelmüslimûnedersebozulmaz.Benzeriyoksa,ikiimâmbozulmazdedi.Meselâ,kavvâmîneyerinekayyâmînedeyincebozulmaz.Ma’nâdeğişirse,ikiimâmbozulurdedi.İmâm-ıEbûYûsüf,benzeriyoksa,bozulurdedi.Eshâbessaîryerine,eshâbeşşaîrdeyince,bozulur.İnfeceretyerine,inferecetveevvâbyerineeyyâbdeyince,bozulmazdedi.
Kelimeyitekrârlayıncama’nâdeğişirse,bozulur.RabbiRabbil’âlemîn,mâliki
mâliki yevmiddîn deyince bozulur. Fekat, ma’nânın değişdiğini bilmezse veyâ
ağzındankaçarsaveyâharfidoğruokumakiçintekrârederse,bozulmaz.
Kelimeyideğişdirince,ma’nâbozulursa,Kur’ân-ıkerîmdebenzeribulunsada
bozar.Ma’nâdeğişmezse,bozmaz.
AhmedibniKemâlpâşanın“rahmetullahiteâlâaleyh”Kur’ân-ıkerîminsecâvendleri[ya’nîdurakları]içinyazdığışi’raşağıdadır:
cim

: Câizgeçmekondan,hemrevâ,
durmakfekat,evlâdırsana!

ze

: Câiz,ondadahîdurdular,
geçmeği,dahâiyigördüler.

tı

: Mutlakadurmaknişânıdır,
nerdegörsen,ordahemendur!

sat

: Durmakdaruhsatvardediler,
nefesalmağaiznverdiler.

mim : Lâzımdurmakburadaelbet
geçmede,küfrdenkorkulurpek!
–234 –

lâ

: Durulmaz!demekdirheryerde,
durmahiç!almahemnefesde!
Butertîbleoku,itmâmet!
sevâbıncümleyeihsânet!

[Aynharfi,rükü’demekdir.ÖmerFârûkun“radıyallahüanh”nemâzkıldırırken,ayakdaokumayıbitirip,rükü’aeğildiğinigösterir.Aynişâreti,hepâyetlerin
sonundabulunmakdadır.Lâbulunanyerdedurulursa,evvelkikelimeilebirlikde
tekrârokunur.Âyet-ikerîmesonundadurunca,tekrâredilmez.İkincikısmdabirincimaddeyebakınız!]
31—Tertîbsâhibiolankimsenin,öncekılmadığınemâzıhâtırlaması,nemâzı
bozar.[Fazlabilgiiçin,yetmişdördüncümaddeninbaştarafınabakınız!].
Kırdavebüyükveyâküçükcâmi’lerinheryerinde,nemâzkılanınönünden,yakınolsun,uzakolsunkadınveyâerkekveyâköpekgeçerse,nemâzıhiçbozulmaz.
Kırdavebüyükcâmi’deayaklarilesecdeyeriarasından,küçükmesciddeveodadaise,ayaklarıilekıbledıvarıarasındangeçen,günâhagirer.Kıbledıvarıilearkadıvarıarasıyirmimetredenazolanmescide,küçükdenir.Sed,sedirgibiyüksekşeylerüzerindekılanın,önünden,aşağıdangeçen,başınemâzkılanınayaklarındanyukarıolursagünâhagirer.
Önündenkimsegeçebilecekyerlerde,nemâzkılarken,imâmveyâyalnızkılanınsolkaşıhizâsına,yarımmetredenuzunbirçubukdikmesisünnetdir.Çubuğu
yeredikemezse,secdeyerindenkıbleyedoğruuzatmakveyâçizgiçizmekdeolur.
Geçene,işâretle,yüksekokumaklamâni’olmakcâizisede,mâni’olmamakiyidir.
(Halebî-yi kebîr)dediyorki,(Dişleriarasındanakankanıyutarsa,ağızdolusu
olmadıkça,nemâzıbozulmaz.)Ağızdolusuyutsadaabdestibozmaz.
Cemâ’atde kadın bulunması, 249 ve 250. ci sahîfelerde yazılıdır. Fâsid olan
farzıiâdeetmekfarzdır.Tahrîmîmekrûhbulunanhernemâzıvefâsidolansünnetvenâfilenemâzlarıiâdeetmekvâcibdir.İkiyüzyetmişüçüncüsahîfeyebakınız!
Mâl-ümülkeolmamağrûr,demevarmıbengibi?
Birmuhâlifyeleser,savururharmangibi!
-------------------------------------------------Buyaşaerişdinneamelk›ld›n?
Ömrüngelipgeçdi,pişmânm›oldun?
Şimdihuzûrumaneyüzlegeldin,
derseAllah,sennecevâbverirsin?
‹kiyolgösterdim,hemaklverdim,
biryoluseçmekde,serbestb›rakd›m.
Dîninemrleriniterkedip,nefsineuydun,
derseAllah,sennecevâbverirsin?
Soğuk,s›cakdedin,abdestalmad›n,
dünyâyadald›n,nemâzk›lmad›n.
Cenâbetgezip,gusletmedin,
derseAllah,sennecevâbverirsin?
Niçin,abdestal›p,k›lmad›nnemâz,
yalvar›pHâl›ka,etmedinniyâz?
Guslabdestialmaklâz›mk›şveyaz,
derseAllah,sennecevâbverirsin?
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68 — NEMÂZIN MEKRÛHLARI
Aşağıdaki bilgilerin çoğu, (Dürr-ül-muhtâr)dan ve bunun şerhi olan (Redd-ülmuhtâr)dan terceme edilmişdir:
Nemâzınmekrûhlarıikidürlüdür:Yalnızmekrûhdenildiğizemân(Tahrîmen
mekrûh) demekdirki,delîlindenzanileanlaşılanyasaklardır.Yasakolmasınabir
delîl, sened bulunmayıp, yapılmaması iyi olan şeye (Tenzîhen mekrûh) denir.
Nemâziçindekivâcibleri,[vemüekkedsünnetleri]yapmamak(Tahrîmen),[müekkedolmıyansünnetleri]yapmamak(Tenzîhen)mekrûhdur.Tenzîhîmekrûhhalâle,tahrîmîmekrûhharâmayakındır.Mekrûholarakkılınannemâzsahîholursadakabûlolmaz.Ya’nî,va’dedilensevâbakavuşulamaz.İkiyüzotuzbeşsonuna
bakınız!Nemâzınmekrûhlarındankırkbeşiniaşağıdabildireceğiz:
1—Elbiseyigiymeyip,omuzlarınaalarakkılmakmekrûhdur.Ceketinvepaltonunönünükapalıveyâaçıkbulundurmakmekrûhdeğildir.
2—Secdeyeinerkenetekleri,[pantalon]paçalarınıkaldırmakmekrûhdur.
3—Antârininetekleri,kollarısığalıolaraknemâzadurmakmekrûhdur.Abdestalıp,imâmayetişmekiçinaceleedenin,kollarısığalıkalmışise,nemâzdaiken
yavaşyavaşindirmesilâzımdır.Nitekimnemâzdabaşlığıdüşeninbaşınakoymasıefdaldir.[Görülüyorki,dirseğekadarkısakolile,atletgömleğiilevedizdenaşağı olan kısa pantalon ile nemâza durmak mekrûhdur. Uzun kolu yukarı sığalı
gömleklemekrûholup,kısakolluilekılmakmekrûholmazdemekdoğrudeğildir.
Çünki,bütünkitâblar,koluveyâeteğiyukarıkaldırılmışdiyor.Eteksığanmaz,kaldırılıpbacakaçılır.(Ni’met-i islâm) kitâbında,mekrûhlarınonbirincisinde(Erkeğinkoluaçıknemâzadurmasımekrûhdur)diyor.Kollarıaçıknemâzkılmanınmekrûh olduğu, (Ma’rifetnâme)nin ikiyüzaltmışsekizinci sahîfesinde de yazılıdır.]
Dirsekdenyukarıolursa,zararıdahâçokdur.Nemâzdakolunu,paçasınıyukarıyasığarsa,nemâzıbozulur.
4—Abes,ya’nîfâidesizhareketler.Meselâelbisesiileoynamak,mekrûhdur.
Nemâzdafâidelihareketin,meselâ,eliile,alnındakiterisilmeninzararıolmaz.Pantalon,antârieteyapışınca,avretmahallininşeklibelliolmasındiye,bunlarıetden
ayırmakmekrûholmaz.Tozunusilmekmekrûhdur.Nemâzdaabeshareketvekabristândaseslegülmek,hadîs-işerîfilemen’edilmişdir.Kaşınmakabesdeğilisede,
birrüknde,eliüçkerrekaldırırsa,nemâzıbozulur.
5—İşelbisesiilevebüyüklerinyanınaçıkamıyacakelbiseilevefenâkokulu
elbiseveçorapilekılmakmekrûhdur.Başkaelbisesiyoksa,mekrûholmaz.[Parasıvarsa,almasılâzımdır.]Pijama,antârigibigeceliklekılmakmekrûhdeğildir.
6—Ağızda,kırâetemâni’olmıyacakbirşeybulundurmakmekrûhdur.Mâni’
olursa,nemâzbozulur.
7—Başıaçıkkılmak.Nemâzdabaşıörtmeğeehemmiyyetvermediğiiçinaçık
kılarsa,mekrûholur.Nemâzaehemmiyyetvermediğiiçinaçarsa,kâfirolur.Kesel,birişi,istemediğiiçinyapmamakdır.Acz,isteyipde,gücüyetmediğiiçinyapmamakdır.Başlığıdüşerse,azhareketleörtmekefdaldir.Kendiniküçükgöstermesiiçinbaşıaçıkkılmakzarârvermezisede,yineörtmesiefdaldir.Harâretiteskînverâhatlıkiçinaçmakdamekrûhdur.[Nemâzdabaşıhiçolmazsa,herhangibir
renkdeolantakkeileörtmelidir.Siyâhtakke,yehûdîlerinhavrakıyâfetidirsözü,
dinkitâblarındayokdur.Siyâhbaşlıksünnetdir.Altmışdördüncüveikincikısmdaotuzsekizincimaddelerebakınız!].
[ResûlullahveEshâb-ıkirâm,nemâzlarınına’lın-ışerîfleriilekılardı.Na’lın,altıderiolanayakkabıdemekdir.(Tergîb-us-salât)dadiyorki,(Çıplakayaklanemâzdaoturanadamın,sağelinigeriyeuzatarak,ayağınınaltınıörtmesilâzımdırdenildi. Çünki, her zemân, çıplak ayağının altını mü’minlere göstermek edebsizlik
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olur.Nemâziçindeise,dahâçirkinolur.Ba’zıâlimlerde,nemâzarasında,eliile
çıplakayağınıörtmemelidir.Çünki,nemâzdaotururkenelleriuyluklarüzerinekoymaksünnetdir.Arkadaolanındakendikucağınabakmasısünnetdir.Herikisisünnetegöreoturunca,edebsizlikolmazdedi).Görülüyorki,otururkeneliileayağınıörtmemelidiyenâlimleregörede,ayağınaçıkolmasıedebsizlikdir.Ancak,otururken,eliuyluklardanayırmakmekrûholduğundan,ayağınaçıkolmasımekrûhluğunugidermekiçin,ikincibirmekrûhişlememelidir.Arkadakikucağınabakarsa,edebsizlikdenkurtulurdemişlerdir.(Halebî-i kebîr)deyazıldığıgibi,ayakda,
rükü’da,secdelerdeveotururken,ellerisünnetolduğugibikoymamakmekrûhdur. (Merâkıl-felâh)da, nemâzın mekrûhlarına başlarken, (Halebî)de de mekrûhlarınsonunda(Vâcibivesünnetiterketmekmekrûhdur.Bununiçin,erkeklerin secdede, çıplak ayağını örtmesi mekrûh olur) demesi de, bu sebebdendir.
(Behcet-ül-fetâvâ) herfetvâsında,fıkhkitâblarındandelîlgösterdiğihâlde,buradakiyanlışfetvâsınagösterememiş,delîlyeriniaçıkbırakmışdır.İbniÂbidînnemâzınmekrûhlarısonundabuyuruyorki,(Nemâzı,na’lınveyâmestilekılmak,çıplakayaklakılmakdanefdaldir.Böylece,yehûdîlereuyulmamışolur.Hadîs-işerîfde,(Yehûdîlere benzememek için nemâzları, na’lın ile kılınız) buyuruldu.ResûlullahveEshâb-ıkirâm,sokakdagiydiklerina’lınilekılarlardı.Na’lınlarıtemizidi
veMescid-inebîkumdöşeliidi.Kirlina’lınlagirilmezdi).Necâsetbulaşmışayakkabıilemescidegirilmez.Çorabgiyerekbusünnetyerinegetirilir.Çorabıdapis
olanveyâhiçolmayan,nemâzıtopukkemiklerinekadaruzunantâriilekılmasıiyi
olur. Ayaklar örtülü kılınan nemâzın çok sevâb olduğu (Halebî), (Berîka) ve
(Hadîka) kitâblarındadayazılıdır.
Müslimânolmıyanlar,kiliselerindebaşıaçık,ayağıçıplaktapınıyor,onlargibi,
medenîibâdetetmelidiyerek,başıaçık,ayağıçıplakkılmak,yükseğesecdeetmek
veemrialtındaolanlarıböylekılmağazorlamakcâizdeğildir.İbâdetlerde,kâfirlerebenzemekmekrûhdur.İslâmiyyetinistediğişeklibeğenmiyenise,kâfirolur].
8—Küçükvebüyükabdestisıkışdırırkenveyelzorlarkennemâzadurmakmekrûhdur.Nemâzarasındazorlarsa,nemâzıbozmalıdır.Bozmazise,günâhagirer.Cemâ’atikaçırsada,bozmasıefdalolur.Kerâhetlekılmakdanise,cemâ’atsünnetinikaçırmakevlâdır.Nemâzvaktiniveyâcenâzenemâzınıkaçırmamakiçin,mekrûholmaz.
9—Erkeklerinsaçınıenseyetopuzyapıpveyâbaşınetrafınasarıpveyâtepeyetoplayaraketrafınıiplebağlayıpnemâzadurmalarımekrûhdur.Bunlarınemâzdayaparsa,nemâzbozulur.Mekkede,ihrâmiçindeiken,nemâzbaşaçıkkılınır.
10—Nemâzda,secdeyerindentaşı,toprağıeliilesüpürmekmekrûhdur.Secdeyigüçleşdiriyorsa,birhareketile,câizolursada,nemâzdanöncetemizlemelidir.
11—Câmi’de,nemâziçinsafagirerken,nemâzadururkenvenemâziçindeparmaklarıbükerekçıtırdatmak,ikielinparmaklarınıbirbiriarasınasokupçıtırdatmakmekrûhdur.Nemâzahâzırlanmadanönce,zarûretolursa,mekrûholmaz.
12—Nemâzda,eliniböğrünekoymakmekrûhdur.İkielinparmaklarınıbirbirleriarasınakoymakda,nemâzdaveva’zda,mevliddevemesciddetahrîmen,başkayerlerdetenzîhenmekrûhdur.
13—Başını,yüzünüetrâfaçevirmekmekrûhdur.Gözleriileetrâfabakmak,tenzîhenmekrûhdur.Göğsüçevirince,nemâzbozulur.
14—Teşehhüdlerde,köpekgibioturmak,ya’nîkabaetiüzerineoturup,uyluklarınıdikip,dizlerinigöğsünedeğdirip,ikieliniyerekoymakmekrûhdur.
15—Secdede,erkeklerinkollarınıyeredöşemesimekrûhdur.Kadınlarise,kollarınıyereyaymalıdır.
16—İnsanınyüzünekarşıkılmakmekrûhdur.İnsanuzakdadahîolsa,mekrûh
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olur.Arada,nemâzkılanasırtıdönükbiribulunursa,mekrûholmaz.
17—Selâmaeliile,başıilecevâbvermekmekrûhdur.Süâlebaşıile,eliilecevâbvermesimekrûhdeğildir.Meselâ,kaçrek’atkıldınızdiyene,parmağıilecevâbvermesigibi.Başkasınınsözüile,hemenyerinideğişdirirveyâöndekisafageçerse,nemâzıbozulur.[Nemâzınmüfsidlerindenonbirincisiniokuyunuz!].
18—(Tergîb-üs-salât)dadiyorki,(Nemâzdavenemâzhâricindeağzınıaçarak
esnemekmekrûhdur.Altdudağınıdişlerinarasınasıkışdırmalıdır).Kendinitutamazsa,ayakdasağelin,diğerrüknlerdevenemâzhâricindesolelindışıile,ağzınıörtmelidir.Zarûretsizesnemekşeytândandır.Peygamberleresnemezlerdi.
19—Nemâzdagözleriyummaktenzîhenmekrûhdur.Zihnidağılmasındiyeyumarsa,mekrûholmaz.
20—İmâmınmihrâbiçindedurmasımekrûhdur.Kıbledıvarıiçindebulunan
oyukkısma,mihrâbdenir.Ayakları,mihrâbındışındaolunca,mihrâbiçinesecde
etmesimekrûholmaz.İnsan,ayaklarınınbasdığıyerdekabûledilir.Çünkipapaslar,ayrıbirodadadurarak,ibâdetyapdırır.Câmi’lerdebirincicemâ’atinimâmımihrâbdakıldırmazsa,mekrûholur.
21—İmâmınyalnızbaşına,cemâ’atdenbirzrâ’[yarımmetre]yüksekdedurması,tenzîhenmekrûhdur.Papaslarabenzememekiçinmen’edilmişdir.
22—İmâmınyalnızbaşına,aşağıdadurmasıdatenzîhenmekrûhdur.
23 — Öndeki safda boş yer varken, arkasındaki safda durmak ve safda yer
yokiken,safarkasındayalnızdurmakmekrûhdur.Safdayerolmayınca,yalnızbaşınadurmayıp,rükü’akadar,birinibekler.Kimsegelmezse,öndekisafasıkışır.Öndekisafasığmazsa,güvendiğibiriniarkaya,yanınaçeker.Güvendiğikimseyoksa,yalnızdurur.
24—Üzerindesûret,ya’nîcanlıresmi[insanveyâhayvanresmi]bulunanelbiseilekılmaktahrîmenmekrûhdur.Cansızresmleribulunursa,mekrûholmaz.İsterhurmetedilmekiçin,isterhakâretedilmekiçinolsun,isterbüyükolsun,ister
küçükolsun,canlıresmi[veheykel]yapmakharâmdır.(Mekâtîb-i şerîfe)de,altmışveseksenbeşincimektûblarabakınız!85.cimektûbuntercemesikitâbımızın
ikincikısm72.cimaddesindemevcûddur.
[(Hadîka)da,elâfetlerindediyorki,(Nemâzdagiymesede,üzerindecanlıresmibulunanelbisegiymekherzemânmekrûhdur.Üzeriörtülüresmbulundurmak
câizdir).Nüfuskâğıdı,vesîka,senedlervebaşkalüzûmluihtiyâclariçin,küçükresm
çekdirereküzerleriörtülüolaraksaklamanıncâizolduğu,buradananlaşılacağıgibi,(İbni Âbidîn) beşincicild,ikiyüzotuzsekizincisahîfesindeki(Tenbîh)dendeanlaşılmakdadır.(Zevâcir)inyirmialtıncısahîfesindekihadîs-işerîfde,(Elinize geçen resmleri yırtınız, bozunuz!) buyuruldu. Düşmanlığa, fitneye sebeb olursa,
karışmamalıdır.Peygamberlerin,Eshâb-ıkirâmınvedinbüyüklerindenhiçbirinin
resmiyokdur.Onlarınresmidiye,gazetelerde,filmlerdegörülenresmler,hepuydurmadır.Parakazanmakiçin,müslimânlarıaldatmakiçinyapıyorlar.Mubârek
zâtlarınresmlerinideyükseğeasmakharâmolduğugibi,bunlarıaşağıyerlerekoymakdaharâmdır.Avretyerleriörtülüolsunolmasın,heryerebüyükveyâküçük
canlıresmiyapmakharâmolduğugibi,bunuyapmakiçinalınanparadaharâmdır.Putperestliğiönlemekiçinharâmedilmişdir.Üzerindecanlıresmibulunanelbiseyinemâzdışındadagiymekmekrûholduğu,Tahtâvînin(İmdâd) hâşiyesinde
deyazılıdır.
SeyyidAbdülhakîmefendi“kuddisesirruh”,birmektûbundadiyorki,(Üzerindecanlıresmibulunanmendil,paragibişeylerikullanmakcâizdir.Zîrâböyleşeylermühândırlar,muhakkardırlar,muhteremdeğildirler).(El-fıkh-u alel-mezâhibil-erbe’a)nınüçüncücildindedeböyleyazmakdadır.İbniHacer-iHiytemîMekkî“rahmetullahialeyh”,fetvâsındabuyuruyorki:
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(Mendilgibi,paragibişeylerüzerindecanlıresmibulunmasınınzararıyokdur.
Çünki,canlıresmini,hurmetolunanyerlerdekullanmakcâizdeğildir,hurmetedilmiyen şeyler üzerinde câizdir). O hâlde, yerde ve yere serilen eşyâda, yasdık,
sergi,mendil,para,mektûbpullarıüzerindeveceb,çanta,dolabgibikapalıyerlerdeveelbiseningöbekdenaşağıkısmlarındabulunmasıcâizolup,göbekdenyukarıdabulunması,asılmasıharâmdır.Kadınresmleriniveavretmahalliaçıkresmleri,şehvetsizdeolsa,heryerdekullanmakvebunlaraşehvetlebakmakharâmdır.
(Hadîka) ikincicild,altıyüzotuzüçüncüsahîfedediyorki,(Üzerindeyazı,hattâbirharfbulunankâğıdı,örtüyü,seccâdeyiyerekoymak,yeresermektahrîmen
mekrûhdur.Bunlarıherneiçinolursaolsunkullanmakveyeresermek,hakâret
etmekolur.Hakâretetmekiçinsermekveyâkullanmakküfrolur.Dıvarayazmak,
yazıyı asmak câiz olur denildi). Buradan anlaşılıyor ki, üzerinde Kâ’be, câmi’
resmiveyâyazıbulunanseccâdelerinemâzkılmakiçinyeresermekcâizdeğildir.
Bunlarızînetiçindıvaraasmakcâizolur.
Görülüyorki,islâmdîni,insanlarlaalayedilmesinevecanlılaratapılmasınave
gençlerinfuhşasürüklenmesine,evlilerinbaşdançıkarılmasınaâletolaninsanresmlerini,heykelleriharâmetmiş,canlılarınanatomikparçalarınınvebitkilerinveher
çeşid,fizik,kimyâ,astronomi,inşâatresmlerinihalâletmiş,serbestbırakmışdır.
İlmde,teknikdelâzımolanresmlerinyapılmasını,bunlardanfâideeldeetmeğiemr
buyurmuşdur.İslâmdîni,herşeydeolduğugibi,resmleride,fâidelivezararlıolmaküzereikiyeayırmış,fâideliolanlarınıemr,zararlıolanlarınıyasaketmişdir.
Ohâlde,kâfirlerin,müslimânlarresmegünâhder,buise,gericilikdirdemesi,körükörünebiriddiâveiftirâdır.]
25—Canlıresmi,nemâzkılanınbaşında,önünde,sağvesolhizâsında,dıvara
çizilmişveyâbeze,kâğıdayapılarakasılmışveyâkonmuşise,mekrûhdur.Canlışeklindeolmasadahî,salîb,ya’nîhaçresmidecanlıresmigibidir.Çünki,hıristiyanlarabenzemekoluyor.Onlarabenzemekniyyetiolmasabile,onlarınyapdığıkötüşeylerivekötüolmıyanlarıda,onlarabenzemekniyyetiileyapmakmekrûhdur.
[Fekat,böyleyerdeveiçki,kumar,çalgıâletleribulunanmahaldenemâzkılmanınmekrûholduğuveburayarahmetmelekleriningirmeyeceğiveburadayapılan
düânınkabûlolmıyacağı(Tergîb-üs-salât)dave(Nisâbül-ahbâr)dayazılıdır.Çalgıdadinlenenvebakmasıharâmolanresmlerinedebakılanşeyler,çalgıâletigibidir.]Canlıresmi,basılan,oturulan,dayanılanşeydeise,nemâzımekrûholmaz.
Resm,nemâzkılanınarkasındakidıvarlardavetavandaise,hafîfmekrûhdur.
Secdeedilmiyenyerlerindecanlıresmibulunanseccâdeüzerindekılmakmekrûhdeğildir.Çünki,yeresermekhakâretetmekdir(Dürer). [Ohâlde,Kâ’be,câmi’resmlerivemubârekyazılarbulunanvezihnimeşgûledenresmler,nakşlarbulunanseccâdelerikullanmakcâizdeğildir.]
Resm,nemâzkılankimseninayağıaltında,oturduğuyerde,bedeninde,elinde
ise, mekrûh olur. [Bundan anlaşılıyor ki, cebdeki resmler, nemâzı mekrûh etmez.]Çünki,basdığı,oturduğuyer,bedenindekielbisegibidir.Bileğeasılıresm
mekrûhdur.Çünki,ellerisünneteuygunkoymağamâni’olur.
Paradaki,yüzükdekiveheryerdekiresm,küçükolursa,ya’nîyerekoyunca,
ayakdadurankimse,uzvlarınıayırdedemezse,nemâzmekrûholmaz.Büyükve
örtülüoluncada,mekrûholmaz.Canlınınbaşıkesilmiş,yüzüveyâgöğsü,karnı,
başısilinmiş,sıvanmışise,nemâzmekrûholmaz.
Cansızresmleri,meselâağaç,manzararesmleri,neredebulunursabulunsun,nemâzmekrûholmaz.Çünki,küçükvebaşsızvecansızresmleretapınılmamışdır.Güneşe,Aya,yıldızlaraveyeşilağacatapanlarolduisede,buşeylerinkendilerinetapdılar.Resmlerinetapınılmadı.Bunlarınaslınakarşıkılmakmekrûholur.
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Büyükolanvehurmetmevkı’indebulunancanlıresmiveköpek,cünübkimse
bulunaneverahmetmeleklerigirmez.Hafazamelekleriise,insandanyalnızcimâ’da
vehalâdaayrılır.İnsanlarınikiomuzundabulunup,iyiliklerinivekötülükleriniyazan(Kirâmen kâtibîn) ismindekiikimelekile,cinnîlerdenkoruyanmeleklere,(Hafaza melekleri) denir.Halâdaikenyapılanları,Allahüteâlâmeleklerebildirir.Halâdançıkıncayazarlar.Melekler,birşeyüzerine,harfileyazmaz.Bilgileri,aklımızda,zihnimizdetopladığımızgibi,biryeretoplarlar.Şimdi,teypdenilenâletde,seslerinbandaalınmasıveseslisinemafilmlerinealınmasıgibi,çeşidliyazışeklleri
vardır.Göklerde,bilinmiyenkalemlerle[âletlerle]yazanmeleklerdevardır.Kâfirlerinyalnızkötülükleriyazılır.Herinsanamusallatolancinvardırveinsanıbunlardankoruyanmeleklervardır.
Çocuklaraoynamakiçinbebekalmak,imâm-ıEbûYûsüfegörecâizdir.
26—Nemâzda,âyetleri,tesbîhlerieliilesaymaktenzîhenmekrûhdur.Kalbiile
veyâparmaklarınıoynataraksaymakcâizdir.Nemâzdışındaparmaklasaymakve
tesbîhkullanmakcâizdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,birkadınıntesbîhleri,çekirdeklerlesaydığınıgörerekmen’etmemişdir.Riyâvegösterişiçintesbîhkullanmakmekrûhdur.
Sokmakihtimâliolan,ya’nîyaklaşanyılanıveakrebiöldürmeknemâzıbozmaz
vemekrûholmaz.Solayakkabıileöldürmekmüstehabdır.Kıvrılmadan,doğrugiden beyâz yılan, cinnîdir. Zarar vermezse öldürmemelidir. Fekat, bunu da öldürmekcâizdir.Çünkicinnîler,müslimânlarınevinegirmiyeceğizdiye,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”efendimizesözverdi.Evegirincesözlerinibozmuşolurlar.Önce(İrci’ bi-iznillah) diyerekihtâretmeli,gitmezseöldürmelidir.Nemâzda iken, ihtâr edilmez. Yılan şeklindeki cinni hemen öldürmemek, onlara
saygıgöstermekiçindeğil,zararlarınasebebolmamakiçindir.
27—Oturanlarınveayakdaduranlarınarkalarınadoğrunemâzkılmak,konuşsalarbile,mekrûhdeğildir.Birkimseninyüzünekarşıveyüksekseslekonuşanlarınsırtınakarşımekrûhdur.
28—Mushafa,kılınca,muma,kandile,lâmbaya,aleve,tabancagibiharbâletlerinekarşıveyatan,uyuyankimseyekarşıkılmakmekrûhdeğildir.Çünki,bunlaratapınılmamışdır.Mecûsîler,ateşetapar,alevetapmaz.Alevliateşekarşıda
mekrûholur.
29—Başındanayağınakadar,birpeştemâlsarıpkılmaktahrîmenmekrûhdur.
30—Açıkbaşınasarıksarıp,tepesiaçıkolarakkılmak,tahrîmenmekrûhdur.
31—Ağzını,burnunuörterekkılmak,tahrîmenmekrûhdur.Mecûsîlerböyle
tapınır.[Maske,eldivenvealnınyeredeğmesinemâni’olangözlüktakarakkılmamalıdır.Alnın,burnun,ellerinyeredeğmesine,ya’nîfarzaveyâsünnetemâni’olan
şeyile,zarûretolmadannemâzkılmamalıdır.Bunlarınemâzdatakmakiçin,kadınlaradahîzarûretyokdur.]
32—Özrsüz,buğazındanbalgamçıkarmakmekrûhdur.Ağızdahâsılolankan,
ağızdolusudeğilse,bununhâsılolmasıvebunuyutmak,abdestide,nemâzıdabozmaz.Kaydaböyledir.[(Halebî-yi kebîr) ve(Hindiyye).]
33—Amel-ikalîl,ya’nîbireli,birveyâikikerrehareketetdirmekmekrûhdur.
[Nemâzıbozanlarınonbeşincisinebakınız!]Isıranbiti,pireyi,amel-ikalîlileöldürmekcâiz,ısırmıyanıtutmakveöldürmekmekrûhdur.Bunlarınölüsünüvedirisinimesciddebırakmakharâmdır.
34—Nemâzınsünnetlerindenbiriniterketmekmekrûhdur.
Sünnetikikısmdır:Biri(Sünen-i hüdâ)dır.Bunlar,müekked[kuvvetli]olansünnetlerdir.İkincisi(Sünen-i zevâid)dir.Bunlar,müekkedolmıyansünnetlerdir.Müstehabvemendûbdaaynıdır,denildi.
Nemâzda müekked sünneti terk, tahrîmen mekrûh olur. Müekked olmıyan
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sünnetiterk,tenzîhenmekrûholur.Müstehabıterketmek,mekrûhdeğil,hilâf-ı
evlâolur.Ya’nîmüstehablarıyapmaksevâbolur,yapmamak,hiçsuçdeğildir.Sevâbındanmahrûmkalır.
35—Zarûretsiz,çocuğukucağındaikennemâzabaşlamakmekrûhdur.Zarûretvarsaveüstütemizise,mekrûholmaz.
36—Kalbimeşgûleden,huşû’ugiderenşeyleryanında,meselâsüslüşeylerkarşısında,oyunveçalgıâletlerininbulunduğuyerdevearzûetdiğiyemekkarşısındaözrsüzkılmakmekrûhdur.[Seccâdetekrenkolmalı,üzerinderesmler,şekller,
renklişeylerbulunmamalıdır.]Ayakkabılarınıarkadabırakarakkılmakmekrûhdur.Busonuncununmekrûholduğu(Dürr-ül-muhtâr)dahaccın186.cısahîfesinde, (Halebî-yi kebîr) sonunda ve (Bezzâziyye)de yazılıdır. (Berîka) ve (Hadîka)nınsonlarında,tahâretdevesvesebahsindedeuzunyazılıdır.
37—Farzkılarkenözrsüz,dıvara,direğedayanmakmekrûhdur.Nâfilekılarkendayanmakmekrûholmaz.
38—Rükü’aeğilirkenvekalkarkenellerikulaklarakaldırmakmekrûhdur.
39—Kırâeti,rükü’aeğildikdetemâmlamakmekrûhdur.
40—Secdelereverükü’a,imâmdanöncebaşınıkoymakvekaldırmakmekrûhdur.
41—Necsolmakihtimâlibulunanyerlerde,meselâkabristânda,hamâmiçindevekilisedekılmakmekrûholup,yıkayıptemizliyerekkılmakveyâhamâmınsoyunmamahallindekılmakvekabristândakimesciddekılmakmekrûholmaz.Soğukvebaşkasebebleaçıkyerdekılınamazsavebaşkayerbulunamazsa,kilisede
yalnızda,cemâ’atiledekılmakcâizolur.Nemâzdansonrahemençıkmalıdır.Çünki,kilisede,şeytânlartoplanır.Kilisedekiküfralâmetleriboşaltılırsa,nemâzkılmakhiçmekrûholmaz.Üstüaçıknecâsetekarşıkılmakmekrûhdur.
42—Kabrekarşıkılmakmekrûhdur.Vehhâbîler,bunaşirkdiyorlar.
[(Hadîka),ikincicild,altıyüzotuzuncusahîfedediyorki,(Hadîs-işerîfde“Mezâr üzerinde nemâz kılanlara la’net olsun!” buyuruldu.Çünki,kabrüzerindenemâzkılmak,yehûdîlerebenzemekolur.Bununiçin,mekrûhdenilmişdir.Kabristânınkabrolmıyanyerindekılmakmekrûholmadığı(Hâniyye) ve(Hâvî) kitâblarındayazılıdır.Kabr,nemâzkılanınarkasındaolursaveyâönündeolupda,önündengeçmesicâizolacakuzaklıkdaise,yinemekrûholmaz.Peygamberlerinvesâlihlerintürbelerinidemescidhâlinegetirmek,yehûdîlerebenzemekolur.İbâdetde,başkasınıAllahüteâlâyaortakyapmağabenzediğiiçinPeygamberefendimiz,
bunudayasaketmiş,“Yâ Rabbî! Kabrimi ibâdet olunur put hâline getirme!” buyurmuşdur.Fekat,sâlihbirkimseyeyakınmescidyapılırsaveyâonunyüzündenAllahü teâlânın merhametine kavuşmağı veyâ ibâdetinden ona da fâide olmasını
düşünerek,kabriyanındanemâzkılınırsa,onasaygıolmakiçin,onakarşıkılmağı
düşünmezse,hiçzararıolmaz.Çünki,İsmâ’îlaleyhisselâmınkabri,Kâ’beninyanında,(Hatîm) denilenyerdedir.Mescid-iharâmdakılınannemâzlarınenkıymetlisi,
buradakılınanolduğundan,hâcılar,buradakılmakiçinuğraşmakdadırlar.Böyle
olduğu(Mesâbih) şerhindedeyazılıdır.(Ma’rifetnâme)ninikiyüzaltmışsekizincisahîfesindediyorki,(Perdesizkabrekarşınemâzkılmakmekrûhdur).(Fetâvâ-yı Hindiyye)ninbeşincicüz’,320.cisahîfesindediyorki,(Mescidinkıblesiilekabrarasındaperdeolursaveyâkabryanda,arkadabulunursa,mekrûholmaz).
(Fetâvâ-i Feyziyye)dediyorki,(Üçdürlüvakfvardır:Yalnızfakîrleriçinolur.
Öncezenginler,sonrafakîrleriçinolur.Hemzenginler,hemdefakîrleriçinolur.
Mektebler,hanlar,hastahâneler,kabristânlar,câmi’lerveçeşmelerhemfakîrler,
hemdezenginleriçinvakfedilmişlerdir).Vakfmezârlıklaratürbeyapmanıncâizolmaması,fakîrlerinyerleriniişgâletmemekiçindir.Türbeyapmakharâmolduğuiçindenilemez].
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43—Teşehhüdlerde,sünneteuygunoturmamak,tenzîhenmekrûhdur.Özrüvarsa,mekrûholmaz.
44—İkincirek’atde,birinciokuduğuâyetitekrârokumak,tenzîhenmekrûhdur. Ondan evvelki bir âyeti okumak tahrîmen mekrûhdur. Unutarak okursa,
mekrûholmazlar.İkincirek’atdebirincidenüçâyetuzunokumakmekrûhdur.[Altmışdördüncümaddeyebakınız!]
45—Farzdansonrasonsünnetehemenkalkmamakmekrûhdur.(Tergîb-üs-salât.)
HER NEMÂZI BOZMAĞI MUBÂH KILAN SEBEBLER ŞUNLARDIR:
1—Yılanıöldürmekiçin,
2—Kaçanhayvanıyakalamakiçin,
3—Sürüyükurddankurtarmakiçin,
4—Taşantencereyiateşdenayırmakiçin,
5—Kıymetibirdirhemgümüşdenazolmıyan,kendininveyâbaşkasınınmalınızâyi’olmakdankorumakiçin,[Dirhem-işer’îkelimesinebakınız!]
6—Abdestveyelsıkışdırmasındankurtulmakiçin,
7—Vaktinveyâcemâ’atinkaçmasındankorkuolmadığızemân,başkamezhebdenemâzıbozanbirşeydenkurtulmakiçin.Meselâ,dirhemdenaznecâsetitemizlemek için ve yabancı kadına dokunmuş olduğunu hâtırlayınca, abdest almak
için,nemâzıbozmakcâizolur.
HER NEMÂZI BOZMAK FARZ [LÂZIM] OLAN SEBEBLER İKİDİR:
1—İmdâddiyebağıranbirkimseyikurtarmakiçin,kuyuyadüşeceka’mâyı,yanacak,boğulacakkimseyikurtarmak,yangınısöndürmekiçin.
2—Ana,baba,dede,nineçağırınca,farznemâzıbozmakvâcibolmaz,câizolur
isede,ihtiyâcyokise,bozmamalıdır.Nâfile[sünnetlerdahî]ise,bozulur.Bunlar,
imdâdisterse,farzlarıdabozmaklâzımolur.Nemâzkıldığınıbilerekçağırıyorlarsa,nâfileyidebozmıyabilir,bilmiyerekçağırdılarsa,bozmasılâzımdır.
NEMÂZ DIŞINDA MEKRÛH OLAN ŞEYLER BEŞDİR:
1—Halâdaveheryerde,abdestbozarken,kıbleyeönünüvearkasınıdönmek
tahrîmenmekrûhdur.Unutulursa,üstünükirletmektehlükesiveyâbaşkatehlükevarsa,mekrûholmaz.
2—İstincâederken,önünü,arkasınıkıbleyedönmek,Güneşe,Ayakarşıabdestbozmak,tenzîhenmekrûhdur.
3—Küçükçocuklarıbucihetlerekarşıtutarakabdestetdirmek,tutanbüyüğe
mekrûholur.Bunungibi,büyüklereharâmolanşeyi,küçüklereyapdırmak,yapdıranaharâmolur.Meselâ,oğlançocuğunaipekgiydirenvezîneteşyâsıtakanve
çocuklaraiçkiiçirenkimse,harâmişlemişolur.
4—Özrsüzkıbleyekarşıayaklarınıveyâbirayağınıuzatmak,tahrîmenmekrûhdur.Özrileveyâyanlışlıklauzatmakmekrûholmaz.
5—Mushafavedinkitâblarınakarşıayakuzatmakdamekrûhdur.Yüksekde
iseler,mekrûholmaz.[(Hindiyye) beşincicüz’dediyorki,(Mushafıhiçokumayıp,
hayrvebereketiçinevindesaklamakcâizdirvesevâbdır.Birkâfirinisminiyazıp
bunahakâretetmekmekrûhdur.Çünki,islâmharflerinehurmetlâzımdır.)]
(Berîka),binüçyüzaltmışsekizincisahîfedediyorki,(Tâtârhâniyye)de,yırtık,eskiolupkullanılamıyanMushafyakılmaz.Temizbezesarıptoprağagömülür.Yâhudtozgelmiyentemizbiryerekonurdiyor.(Sirâciyye)deise,gömülürveyâyakılırdemekdedir.(Münye-tül-müftî)dedeböyleyazılıdır.(Müctebâ)daise,akan
suyabırakmakdanise,gömmekiyiolurdiyor.Şâfi’îâlimlerinden(Halîmî) ismiile
meşhûrHüseynCürcânînin(Minhâc-üd-dîn) kitâbında,yakmakyasakdeğildir.
Çünki,hazret-iOsmân“radıyallahüanh”,mensûhâyetlerbulunanKur’ân-ıkerîmiyakdı.Eshâb-ıkirâmdanhiçkimse“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,bu–242 –

na karşı birşey demedi diyor. Yakmak, yıkayıp yazıları gidermekden dahâ iyi
olur.Çünki,yıkamakdakullanılansularayakaltındakalırdenildi.KâdîHüseyn,
yakmak,hurmetsizlikolacağından,harâmdırdedi.Nevevîise,mekrûholurdedi.
Bunlardananladığımız,yakmayıp,yıkayıpyazılarınıgidermekveyâgömmekiyi
olur.(Berîka)dantercemetemâmoldu.Bütünbunlardananlaşılıyorki,eskimiş,
istifâdeedilmezhâlegelmişolanmushafları,ayakaltındabırakmak,birşeysarmak,
kaplamak,kesekâğıdıyapmakgibikullanmak,hakâretetmekolur,harâmolur.Çürüyüptoprakoluncıyakadaraçılmıyacağıemînolanyerdekitoprağagömmek,bu
yapılamazsa,yakıpkülünügömmekveyâkülünüdenize,nehrekoymaklâzımdır.
Hakâretden kurtarmak için yakmak câiz, hattâ lâzım olur. (Sirâciyye fetvâsı),
(Münyet-ül-müftî) ve(Halîmî)dendeböyleanlaşılmakdadır.

69 — TERÂVÎH NEMÂZI VE CÂMİ’LERE SAYGI
TERÂVÎH NEMÂZI — (Nûr-ül-îzâh) şerhindevehâşiyesindebuyuruyorki,
(Erkeklerinvekadınların,yirmirek’atterâvîhkılması,sünnet-imüekkededir.İnanmıyansapıkdırveşâhidliğikabûlolmaz.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,
birkaçgece,terâvîhicemâ’atilesekizrek’atkıldı.[Evlerinegidince,yirmirek’ate
temâmladılar.]Yalnızolarakyirmirek’atkıldığıdabildirilmişdir.[Dörtmezhebdedeyirmirek’atdir.]Sünnetolduğuburadananlaşıldı.ÜçhalîfevezemânlarındakiEshâb-ıkirâmınhepsi,cemâ’atileyirmirek’atkıldılar.BuhalîfelereveEshâb-ıkirâmınicmâ’ınauymamız,hadîs-işerîfileemrolunmuşdur).
Terâvîh,yatsınınsonsünnetindensonravevitrdenöncekılınır.[Birkimse,yatsıyıkılmadanönceterâvîhikılamaz(İbniÂbidîns.295).Vitrdensonradakılınabilir. Sabâh nemâzına kadar kılınabilir. Fecr doğunca kılınamaz. Kazâ da edilmez.Çünki,terâvîhkuvvetlisünnetisede,akşamveyatsısonsünnetlerikadarkuvvetlideğildir.Busünnetlerise,kazâedilmez.Yalnızfarznemâzlarilevitrinkazâsılâzımdır.Terâvîh,şâfi’îdekazâedilir.Terâvîhicemâ’atilekılmak,sünnet-ikifâyedir.Ya’nîcâmi’decemâ’atilekılındıkda,başkalarıevdeyalnızkılabilir,günâh
olmaz.Fekat,câmi’dekicemâ’atsevâbındanmahrûmkalır.]Evde,birveyâbirkaç
kişiile,cemâ’atilekılarsa,yalnızkılmakdanyirmiyedikatfazlasevâbkazanır.Her
ikirek’atdebirselâmverilip,hemensonrakirek’atekalkılır.Yâhuddörtrek’atde
birselâmverilir.Herdörtrek’atarasında,dörtrek’atkılacakzemânkadaroturup,
salevâtveyâtesbîhyâhudKur’ân-ıkerîmokurlar.Veyâsessizotururlar.İkirek’atdebirselâmvermekveheriftitâhtekbîrindeniyyetetmekdahâiyidir.Yatsıyıcemâ’atilekılmıyanlar,toplanıpda,terâvîhicemâ’atilekılamazlar.Çünki,terâvîhin
cemâ’ati,farzıncemâ’atiolmaklâzımdır.Yatsıyıcemâ’atilekılmıyanbirkimse,farzıyalnızkılıp,sonraterâvîhikılancemâ’atekatılabilir.[74.cümaddeyebakınız!]
Terâvîhnemâzınakalkarkenokunacakdüâ:
Sübhâne zil mülki vel melekût. Sübhâne zil izzeti vel azameti vel celâli vel cemâli vel ceberût. Sübhânel melikil mevcûd. Sübhânel melikil ma’bûd. Sübhânel melikil hayyillezî lâ yenâmü ve lâ yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbünâ ve Rabbül
melâiketi verrûh. Merhaben, merhaben, merhabâ yâ şehre Ramezân. Merhaben,
merhaben, merhabâ yâ şehrel-bereketi vel gufrân. Merhaben, merhaben, merhabâ yâ şehret-tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur’ân. Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtınühû, yâ men lâ ilâhe illâ hüv.
Terâvîhbitinceokunacakdüâ:
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.
Biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ. Üçdef’a
okunurveüçüncüsünde (ve salli ve sellim ve bârik aleyhi ve aleyhim kesîran kesîrâ.) denir. Yâ Hannân, yâ Mennân, yâ Deyyân, yâ Burhân. Yâ Zel-fadlı vel-ihsân nercül-afve vel gufrân. Vec’alnâ min utekâi şehri Ramezân bi hurmetil Kur’ân.
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CÂMİ’DE YAPILMASI CÂİZ OLMIYAN ŞEYLER YİRMİİKİDİR:
İbâdetyapmakiçin,toplanılanyerlere(Ma’bed) veyâ(İbâdethâne) denir.Yehûdîlerin ma’bedlerine (Sinagog) ve (Havra) denir. Hıristiyanların ma’bedine
(Kilise) ve(Bî’a) veyâ(Savme’a) denir.Müslimânlarınma’bedine(Mescid) ve(Câmi’) denir.Ma’bedlerdeibâdetyapılmasıvedinlerinemrleri,yasakları,öğretilir.
Şimdima’bedlerdekonuşanvazîfelilerikişeyüzerindedurmakdadırlar:
1—Parlak,yaldızlısözlerle,acıklıhikâyelerle,nağmelihazînokumalarla,hattâçalgıveho-parlörlerle,dinleyicileririkkate,heyecânagetirmek,kalblerialarak,
onlarınteslîmolmalarını,birgâyeyesürüklenmelerinisağlamak.
2—Dîninemrlerini,yasaklarınıöğretmekvebunlarauyulmasınısağlamak.
Bugünhıristiyanlarınkiliselerindeveyehûdîlerinhavralarında,kalblerin,rûhların değil de, yalnız nefslerin, düşüncelerin birleşdirilmesine çalışılmakdadır.
Dînîvecîbelerolarakda,eskidinadamlarınınkoyduklarıveherzemân,heryerdebaşkaolanşeyleröğretilmekdedir.Bununiçin,kiliseler,havralar,birma’bed
değil,birpolitika,birkonferansyeriolup,insanlarıuyuşdurarak,liderlerin,şeflerinarzûvedüşüncelerinesürüklemekdedirler.
Câmi’lerdede,dinadamlarıarasınasızarak,böylesiyâsetvekazancgâyesiile
konuşanherzemângörülmüşdür.Bunlar,islâmâlimlerininkitâblarınıokumamış,
mezh ebs izl er in, sap ık kims el er in boz uk kit âbl ar ın a ald anm ış din câh il i (Yo baz)lardır.İslâmiyyetinîcâblarınıöğretmekveyapdırmakşöyledursun,kendileribileöğrenememişzevallıkimselerdir.Bunlar,doğrudürüstabdestveguslalmasını,şartlarınauygunveihlâsilenemâzkılmasınıbilmiyencâhilvesapıkkimselerolup,herasrdamüslimânlarışaşırtmışlar,islâmiyyetevemilletezararlıolmuşlardır.Uzuncübbe,büyüksarıkla,minberlerde,va’zkürsîlerindetegannîile,nota ile okuyup, yaldızlı sözlerle, heyecânlı hikâyelerle konuşarak, dinleyicileri
köksüzvegeçicibirte’sîraltınaalabilenbirerhatîb,konferanscıolmuşlardır.Siyâsîpartilerin,diktatörlerin,faşistidârecilerinvekiliselerinsözcülerigibi,geçiciheyecânvererekdindârlarıaldatmışlardır.Âlimlerimizbunlaradinadamıdeğil,dinveîmânhırsızı,(Yobaz) demişlerdir.İslâmâlimlerininkitâblarındananlatanvesözleri,hâlleri,işleri,bukitâblarauygunolanhakîkîdinadamları,islâmiyyetibunlarınzararlarındankorumuşlardır.
Ebüssü’ûd efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh” fetvâsında buyuruyor ki, (Bir
köydeveyâmahalledemescidolmayıp,cemâ’atilenemâzkılmasalar,hükûmetbunlarazorlamescidyapdırmalıdır.Cemâ’atiihmâledenlerita’zîretmelidir.940[m.
1533]senesindebuhusûsdahervilâyeteemrgönderilmişdir).(Mecmû’a-i cedîde)de
diyorki,(Eskibirmescid,cemâ’atialamazsa,mahallehalkıkendiparalarıilebunuyıkarakgenişiniyapmalarıcâizdir).
(Halebî-yi kebîr),613.cüsahîfedediyorki,(Mahallemescidinde,cemâ’atazolsadahî,nemâzıburadakılmak,cemâ’atiçokolanbüyükcâmi’dekılmakdanefdaldir.Mahallecâmi’indekicemâ’atikaçıranın,başkacâmi’dekicemâ’ategitmesiefdaldir.Başkacâmi’cemâ’atineyetişemezse,yalnızkılmakiçin,mahallemescidini tercîh etmek efdaldir. Mahalle mescidinde imâm, müezzin bulunmazsa, cemâ’atden biri, bu vazîfeyi yapar. Başka câmi’e gitmezler. Mahalle mescidinin
imâmı,yatsınemâzını,beyâzlığıngaybolmasınıbeklemeyip,dahâerkengüneşin
batdığıyerdekırmızılıkgayboluncakılarsa,bununlabirlikde,erkenkılmayıp,beyâzlığın da gayb olmasını bekleyip, yalnız kılmak efdaldir. [Ya’nî dahâ iyidir.
Büyükşehrlerdeyatsıezânlarıerkenokunuyor.İmâm-ıa’zamınictihâdınauyulmıyorisede,imâmeynkavlinegöreokunduğuiçin,bucemâ’atilekılmakcâizdir.]
Mahalleninimâmıfıskilemeşhûrise,ya’nîbüyükgünâhişliyorsa,[meselâ,ezânı
ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolarakokumuyorsa]başkamescidincemâ’atinegitmelidir.Çünki,mekrûhdansakınmak,sünnetişlemekdendahâöncegelir).
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İbniÂbidînbuyuruyorki:
1—Câmi’kapısınıkilidlemekmekrûhdur.Hırsıztehlükesivarsa,mekrûholmaz.
2—Câmi’üzerindecimâ’,tahrîmenmekrûhdur.Kâ’be-imu’azzamavecâmi’
üzerinebasmakdamekrûhdur.Câmi’üzerinecünübçıkmakharâmdır.
3—Câmi’üzerineabdestbozmaktahrîmenmekrûhdur.[Câmi’inaltınavemihrâbdıvarınınönüneabdesthâneyapmanınmekrûholduğu(Tergîb-üs-salât)dayazılıdır.]Çünki,câmi’lerinüstü,semâyakadarmesciddir.Altıdaböyledir.Altını
şadırvan,hamâmyapmakcâizdir.
4—Câmi’denba’zangeçmekcâizdir.Yolhâlinegetirmekmekrûhdur.Özrolursa,mekrûholmaz.Hergünmescideilkgirişde(Tehıyyet-ül-mescid) kılar.Sonrakigirişlerindekılmaz.Hamevî(Eşbâh) şerhindediyorki,(Câmi’egirenin(Tehıyyet-ül-mescid) olarak,ikirek’atnemâzkılması,sözbirliğiilesünnetdir.Ba’zan,müstehab deyince sünnet anlaşılır. Kur’ân-ı kerîm okunuyorsa, tehıyyet kılınmaz.
Çünki,Kur’ân-ıkerîmidinlemekfarzdır.Farz-ıkifâyeiçindahîsünnetiterketmek
evlâdır.Kur’ân-ıkerîmitegannîileokumakvebunudinlemekharâmdır).[Dört
vaktnemâzınsünnetlerinikazâniyyetiilekılmaklâzımolduğuburadandaanlaşılmakdadır.](Kâdîhân)dadiyorki,(İmâmtegannîileokuyorsa,başkamescidegitmekefdaldir.Zânîveyâfâizyiyiciise[veyâbaşkaharâmişlediği,zevcesini,kızını açık gezdirdiği ma’lûm ise] başka mescide gitmelidir). Zarûretsiz câmi’den
geçmeğiâdeteden,fâsıkolur.Câmi’ehangiayaklagiripçıkılacağı,70.cimadde
başındayazılıdır.
5—Câmi’lerenecâsetsokmakmekrûhdur.Üzerindenecâsetbulunankimse,
câmi’egiremez.Necsyağilekandilyakmakcâizdir.(Fetâvâ-i fıkhiyye)dediyorki,
(Mesciddenecâsetgörenkimsenin,bunuhementemizlemesilâzımdır.Temizlemeğiözrsüzgecikdirirse,günâholur.Nemâzkılanınüzerinde,secdeyerindenecâsetgörenin,bunuonabildirmesilâzımdır.Bunuhabervermekvenemâzıgeçecekolanıuyandırmakvâcibdeğildir,sünnetdir).
6—Necssuileyapılmışharçveçamurilecâmi’sıvamakmekrûhdur.Temizsu
ileyapılmış,tezekkarışıkçamurlasıvamakmekrûholmaz.Çünki,bundazarûret
vardır.[(Hindiyye).] Ellialtıncımaddeyebakınız!
7—Câmi’de,kapiçineabdestbozmakmekrûhdur.Kanaldırmakdaböyledir.
Yelkaçırmakmekrûholmaz.
8—Necâsetbulaşdıracakolandeliyiveküçükçocuklarıcâmi’esokmakharâmdır.Necâsettehlükesiolmazsa,mekrûhdur.
9—Câmi’depazarkurmak,yüksekseslekonuşmak,nutksöylemek,kavgaetmek,silâhçekmek,cezâvermektahrîmenmekrûhdur.[Cum’avebayramhutbelerindenutkverirgibiokumak,konuşmakharâmdır.]
10 — Sokakda gezilen na’lın, ya’nî ayakkabı ile câmi’e girmek mekrûhdur.
Temizmestvena’lınilenemâzkılmak,çıplakayaklakılmakdanefdaldir.Yehûdîleremuhâlefetolur.Birincikısm,68.cimaddeyebakınız![Na’leyn,altıderi,üstüaçıkvetasmalıayakkabıdır.Altıtahtana’leynilegezmekmekrûhdur].
Birodasımescidyapılmışolanevüzerineveiçindemushafbulunanodaüzerineabdestbozmakvecimâ’etmekmekrûholmaz.Cenâzevebayramnemâzlarıkılınanyerlerdeböyleisede,buralardakiimâma,câmi’dekicemâ’atuyabilir.Buralara,câmi’avlularına,medresevetekkelere,hâidkadınvecünübgirebilir.
11—Câmi’lerinkıbledenbaşkadıvarlarınısüslemekcâizdir.Fekat,buparayı
fakîrlereharcetmekefdaldir.Kıbledıvarınıkıymetlişeylerle,renklerlesüslemek
mekrûhdur.Yandıvarlarınfazlasüslüolmasıdamekrûholur.
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(Dürr-ül-muhtâr)danemâzınmekrûhlarısonundabuyuruyorki,(Câmi’lerinefdaliKâ’be-imu’azzama,sonrabununetrâfındaki(Mescid-i harâm),sonraMedîne-imünevveredeki(Mescid-i Nebî)dir.Sonra,Kudüsdeki(Mescid-i aksâ),sonra, Medîne-i münevvere şehri yanındaki (Kubâ) mescididir. Mescid-i Nebînin
yüzzrâ’eni,yüzzrâ’boyuvardı.Birzrâ’yarımmetredir.Sonra,zemânlagenişletildi.Şimdikihâlindedeefdaldir).
[Enkıymetlitoprak,kabr-ise’âdetde,cesed-iPeygamberîye“sallallahüaleyhi
vesellem”temâsedentopraklarolup,Arşdan,Cennetlerdendahâkıymetlidir.Ona
yakınolanzemân,mekân,evlâdı,bütüneşyâ,Onauzakolanlardandahâkıymetli,efdaldir.Câmi’lervePeygamberler,bundanmüstesnâdır].
12—Câmi’lerde,[sarkıntılıkederek]dilenmekharâmdır.
13—Câmi’de,sarkıntılıkedendilenciyesadakavermekharâmdır.
14—Gaybolanşeyleri,câmi’dearaşdırmakmekrûhdur.
15—Mü’mininhicvi,aşk,ahlâksızlıkgibiharâmşeylerbulunanşi’riokumak
tahrîmenmekrûhdur.Va’z,nasîhat,hikmet,Allahüteâlânınni’metleribulunan,
mü’minlerimedhedenşi’rleri[ya’nîilâhîvemevlid]tegannîetmedenokumaksevâbvetârihîşi’rlerinâdirenokumakmubâhisede,şi’rlemeşgûlolmakmakbûldeğildir.Câmi’lerdeilâhîvemevlidleri[nemâzkılanlaramâni’olmamakşartıile],ara
sıraokumakcâizdir.Herzemânokuyup,âdethâlinegetirmekcâizdeğildir.
16—ÖzrüolmıyanlarınKur’ân-ıkerîmidinlemelerifarz-ıkifâyedir.İşgörenler,uyuyanlarvecâmi’denemâzkılan,va’zverenyanındayükseksesleKur’ân-ı
kerîm okumağa başlamak günâhdır. [Radyoyu, teybi açan gibi, bunlara sesini
vermişolanhâfızda,Kur’ân-ıkerîmehurmetsizliketmiş,günâhişlemişolur.]
17—Câmi’lereabdestsuyusıçratmak,balgam,sümükbulaşdırmakmekrûhdur.
Câmi’dehusûsîhâzırlanmışyerdeabdestalmakcâizolur.
Zemzemkuyusununetrâfındaabdestalmakvegusletmekcâizdeğildir.Çünki,burasıcâmi’içindedir.Burayacünübgirmekcâizdeğildir.
18—Câmi’lere,lüzûmsuzağaçdikmekmekrûhdur.Câmi’inrütûbetiniçekmek,
gölgeyapmakgibiumûmafâidesiolursa,câizolur.Şahsîmenfe’atiiçindikmek,
mekrûholur.
19—Câmi’debirşeyyimek,uyumakmekrûhdur.Müsâfirolanmüstesnâdır.Müsâfir, câmi’e girerken (İ’tikâf)a niyyet etmeli, önce tehıyyet-ül-mescid olarak,
nemâzkılmalıdır.Sonra,yiyebilirvedünyâkelâmıkonuşur.İ’tikâfedenyiyebilir,yatabilir.İ’tikâfsünnet-imüekkededir.İ’tikâfıterketmek,beşvaktnemâzın
sünnetleriniözrsüzkılmamakgibiolduğu(Berîka)dayazılıdır.
Câmi’desoğan,sarmısakgibifenâkokuluşeyleriyiyene[sigaraiçene]mâni’olmalıdır.Kasabları,balıkcıları,ciğercileri,yağcıları,üzerleripisisevepiskokarsaveüzeripiskokanlarıvecemâ’atidiliileincitenleri,câmi’dençıkarmalıdır.İlâc
olarakkokuluşeyözrileveyâunutarakyiyen,cemâ’ategelmez.Ma’zûrolur.Pis
kokuinsanlaravemeleklereeziyyetverir.
20—Câmi’de,alışverişolanherakd[sözleşme]mekrûhdur.Nikâhyapmakise
müstehabdır.
21—İbâdetetmeyip,câmi’dedünyâkelâmıilemeşgûlolmaktahrîmenmekrûhdur.Ateşodunuyiyipbitirdiğigibi,câmi’dedünyâkelâmıkonuşmakda,insanınsevâblarınıgiderir.İbâdetdensonra,mubâholanşeyleri,hafîfseslekonuşmak
câizdir.İslâmiyyetinbeğenmediğişeylerikonuşmak,herzemâncâizdeğildir.
22—Câmi’dekendinemuayyenyerayırmakmekrûhdur.Fekat,dışarıçıkarken,kimseoturmasındiye,yerineceketinibırakırsa,gelinceorayatekrâroturabilir. Umûmi yerlerde, Minâda, Arafâtda, [vapurda, otobüslerde de] böyledir.
Ya’nîoturmağıâdetetdiğiyerebaşkasıoturmuşise,kaldıramaz.Kendine,ihtiyâcındanfazlayerayırırsa,fazlasınıbaşkasıalabilir.Buyerinfazlasını,ikikişiister–246 –

se,hangisineverirse,ooturur.İkisideistemeden,bufazlayerebirioturursa,bundanalıpikincisineveremez.Fekat,burayı,onunemriile,onuniçinayırdım,kendimiçinayırmadımdiyeyemînederse,kaldırabilir.Satıcılarınpazaryerindeyerleşdikleriyerdeböyleolup,öncegelenisonragelenyerindenkaldıramaz.Bütün
buumûmîyerlerde,ilkoturan,herkesezararlıolmuşise,kaldırılabilir.
Nemâzkılanlarsıkışıyorsa,kılmıyanlarıkaldırabilirler.
Mahallemescididargeliyorise,omahalledenolmıyanları,dışarıçıkarabilirler.
Mahallecâmi’iningelirinitoplaması,ta’mîrini,masraflarınıidâreetmesiiçin,
mahallehalkınınbir(Mütevellî)ta’yînetmesicâizdir[velâzımdır].
Câmi’inbirtarafındahâfızKur’ân-ıkerîmokuyor,birtarafdadaEhl-isünnet
olansâlihbirkimseva’zveriyorise,va’zdinlemekefdaldir.[Helehâfızfâsıkise,
tegannîileokuyorsa,dinlemekcâizdeğildir.Câmi’,kubbesi,minâresiolanbinâ
demekdeğildir.İçinde,hergünbeşkerre,cemâ’atilenemâzkılınanbinâdemekdir.Nemâzdanevvelveyâsonra,bucemâ’ateva’zvermekdecâizdir.Va’z,Ehl-i
sünneti’tikâdındaolanbirzâtın,Ehl-isünnetâlimlerindenbirisininbirkitâbına
bakarakokuduğuveyâezberdensöylediğibirsözünüaçıklamasıdemekdir.Mezhebsizlerin,ingilizcâsûslarınınvemisyonerlerinkonuşmalarınava’zdenmez,nutukvekonferansvermekdenir.Câmi’lerdenutukvekonferansvermekvebunlarıdinlemekcâizdeğildir.Ehl-isünnetâlimlerininhersözü,Kur’ân-ıkerîminvehadîs-işerîflerintefsîrleri,îzâhlarıdır.]
Câmi’lerdekiyarasavegüvercinlerikoğmakveyuvalarınıdışarıatmakcâizdir.
Çünki,câmi’lerikirletirler.Câmi’lerintemizolmasıiçinbunlarçıkarılır.(Fetâvâ-i
kâri-ül-Hidâye)deve(Cevâhir-ül-fetâvâ)dadiyorki,(Câmi’lerikirletenkuşlarıçıkarmakmümkinolmazsa,öldürmekcâizdir.Eziyyetverenhayvanlarheryerdeöldürülebilir).Câmi’dışındakikuşyuvalarınıbozmak,câizdeğildir.
Kâdîhân“rahmetullahialeyh”fetvâsındadiyorki,(Birşehrde,birköyde,bir
mahallede ezân okunmazsa, hükûmetin zorla okutması lâzımdır.) (Fetâvâ-yı
Hindiyye)dediyorki,(Ezân,câmi’indışındaveyâminâredeokunur.Yüksekde
okumakvesesiniçoğaltmakiçinkendinizorlamamaksünnetdir).Görülüyorki,
ezânveikâmetiho-parlörileokumağalüzûmyokdur.Çünki,hermahalledeezân
okunmakdadır.İbâdetleriteyp,radyoveho-parlörlevetelevizyonlayapmak
bid’atdir.Bid’atbüyükgünâhdır.[Müezzinezânıveimâmefendikırâeticâmi’
civârındabulunanvecâmi’dekicemâ’ateişitdirecekkadartabi’îsesleriileokur.
Uzaklardanişitilmesiiçin,kendilerinizorlamalarımekrûhdur.Ho-parlör[Mizmâr]kullanmağalüzûmolmadığıburadandaanlaşılmakdadır.(Müncid)dediyorki,herdürlüsesçıkaranâletlere(Mizmâr) denir.Davul,def,ney,zurna,keman,ud,ho-parlör,teyp,televizyon,birermizmârdır.İbniHacer-iMekkî,(Keffür-reâ’ an muharremât-il lehvi vessimâ’) kitâbındadiyorki,(Hadîs-işerîfde(Davulu ve mizmârı yok etmek için emr olundum) ve(Bir zemân gelir ki, Kur’ân-ı
kerîmi mizmârlardan okurlar. Okuyanlara ve dinleyenlere Allahü teâlâ la’net eder) buyuruldu.)Ezânvemevlidokumakdaböyledir.2.cikısmda,52.cimaddeyebakınız!]
-------------------------------------------------Bî-vefâdıreydenîdünyâseninherni’metin.
Sarsar-ıbâd-ıecel,mahveyliyorherrif’atin!
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70 — CEMÂ’AT İLE NEMÂZ
Câmi’esağayakilegirilir.Câmi’dençıkarken,öncesolayakileçıkılır.(Uyûnül-besâir)dediyorki,(Câmi’egirerken,girmedenevvel,öncesol,sonrasağayakkabıçıkarılır.Bundansonra,öncesağayaklacâmi’egirilir.Öncesolayaklaçıkdıkdansonra[veyâçıkmadanevvel],öncesağayakkabıgiyilir).(Hadîka)da,elveayak
âfetlerindediyorki,(İmâm-ıNevevîMüslimşerhindebuyuruyorki,mubârek,şereflivetemizişleriyaparkensağdanbaşlamakmüstehabdır.Ayakkabı,don,gömlekgiyerken,baştraşederkenvetararken,bıyıkkırkarken,misvâkkullanırken,tırnakkeserken,el,ayakyıkarken,mescide,(müslimânınevine)veodasınagirerken,
halâdan çıkarken, sadaka verirken, yemek yirken, su içerken sağdan başlanır.
Bunlarınzıddıolanlarıyaparken,meselâayakkabı,çorab,elbiseçıkarırken,câmi’denvemüslimânınevinden,odasındançıkarken,halâyagirerken,sümkürürken,
tahâretlenirken soldan başlamak müstehabdır. Bunları tersine yapmak, tenzîhî
mekrûholur.Çünkiheyetde,şekldeolansünnetiterketmekolur.)[Bulunduğuyerinâdetineuymakiçinsakalıkazımakdaböyledir.249.cusahîfeyebakınız!]
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,(İkicinsimâmlıkvardır.
Evvelâ(İmâmet-i kübrâ)yıbildireceğiz.)Üçüncücilddebâgîlerianlatırken,üçyüzonuncusahîfededebildirilecekdir.AbdülganîNablüsînin“rahmetullahiteâlâ
aleyh” (El-Hadîkat-ün-nediyye) kitâbının yüzkırküçüncü ve ikiyüzdoksandördüncüveüçyüzellibirincisahîfelerindedeyazılıdır.İmâmlığınikincisi(İmâmet-i
sugrâ)dırki,farznemâzıkıldırmakiçinimâmolmakdır.Beşvaktnemâzınfarzlarınıcemâ’atilekılmak,erkeklerehanefî,şâfi’îvemâlikîdesünnetdir.Cum’avebayramnemâzlarındaiseşartdır.Nâfilenemâzlarıcemâ’atilekılmakmekrûhdur.Beş
vaktnemâzda,birkişidecemâ’atolarakyetişir.Kırâetigüzelolanimâmolur,ya’nî
Kur’ân-ıkerîminharflerinitanıyan,tecvîdileokumasınıbilenolur.Sesigüzelve
tegannîileokuyandeğil!Fâsıkınimâmolmasımekrûhdur.Çokâlimolsabile,ona
uymaktahrîmenmekrûhdur.Hadîs-işerîfde,(Müttekî bir âlim ile nemâz kılan, bir
Peygamber ile kılmış gibidir) buyuruldu.
(Uyûn-ül-besâir) kitâbının yüzotuzbeşinci sahîfesinde buyuruyor ki, ([Özrlü
olmadığıhâlde]câmi’egitmeyip,evindeâilesiilecemâ’atyapankimse,câmi’deki
cemâ’atinsevâbınakavuşamaz.Ya’nî,câmi’emahsûsolan,fazlasevâbakavuşamaz.
Yoksa,evdecemâ’atilekılıncada,cemâ’atsevâbına,ya’nîyirmiyedikatsevâbakavuşur.Şunudabildirelimki,ikicemâ’atde,şartlara,sünnetlereuygunolduğuzemânböyledir.Evdekicemâ’atdahâuygunise,evdekılmaklâzımdır).(Halebî-i kebîr)indörtyüziki,altıyüzonüçvealtıyüzondokuzuncusahîfelerindedeyazılıdır.
[Görülüyorki,nemâzınşartlarınaehemmiyyetvermiyenimâmlarınarkasındanemâzkılmamalıdır.Bunlarınnemâzısahîholmaz.Günâhişlediğihâlde,meselâiçki
içdiği,fâizyidiği,kadınlara,kızlarabakdığı,kumaroynadığıhâlde,abdestin,nemâzınfarzlarınıbilenveehemmiyyetverenimâmarkasındakılmakcâizolsada,mekrûhdur.Ebüssü’ûdefendifetvâsındabuyuruyorki,(Sâlih ve fâcir arkasında nemâz
kılınız!) hadîs-işerîfi,câmi’imâmlarıiçindeğil,Cum’akıldıranemîrler,vâlîleriçindir.Bunlarauymakveitâ’atetmekiçindir.Günâhişlediğibilinenimâmlarınarkasındanemâzkılmamalıdır.İmâmlıkşartlarıbulunmıyan,Kur’ân-ıkerîmitegannîile
okuyanimâmauymamalıdır.Dîninebağlıimâmınmescidinegitmelidir.Hernemâz için, câmi’e gitmeli, fâsık, câhil, mezhebsiz, dinde reformcu olduğu bilinen
imâmarastlanınca,onauymamalıdır.Böyleimâmvarzanetmekle,câmi’iterketmemelidir.MollaMurâdkütübhânesi,[1114]numaralı,Ebüssü’ûdefendifetvâsındabuyuruyorki,(Harâmyiyen,fâizalanimâmıazletmekvâcibdir.Kur’ân-ıkerîmitecvîdüzereokumasınıbilmekfarzdır.Tecvîdibilmiyen,mehâric-ihurûfugözetemez.
HarflerinağızdakiyerlerinigözetemiyenbirkimseninokuduğuKur’ân-ıkerîmve
kıldığınemâzsahîholmaz).İkincikısmdabirincimaddeyebakınız!İmâmlıkşartla–248 –

rıbulunankimseninimâmolmasıiçinuğraşmak,hermüslimânınvazîfesidir.]
(Nûr-ül-îzâh) şerhihâşiyesindebuyuruyorki,(İmâm olmak için altı şart lâzımdır). Bunlardanbiribulunmadığıbilinenimâmınarkasındanemâzsahîholmaz:
1—Müslimânolmak,EbûBekr-iSıddîkveÖmerFârûkunhalîfeolduğunainanmıyanvete’vîlinibilmedenmi’râca,kabrazâbınainanmıyan,imâmolamaz.
2—Bulûgyaşındaolmak.
3—Akllıolmak.Serhoşvebunakimâmolamaz.
4—Erkekolmak.Kadın,erkeklereimâmolamaz.
5—Hiçolmazsa,Fâtihailebirâyetidoğruokuyabilmek.Birâyetiezberlememişolanveezberlesede,tecvîdileokuyamayan,nağmeyapan,imâmolamaz.
6—Özrsüzolmakdır.Özrüolan,özrüolmayanlaraimâmolamaz.Özr,biryerindendurmadankanakmak,yelkaçırmak,idrârkaçırmak,tevefeharflerinitekrârlayarakokumak,sinharfinise,raharfinigaynokumak,abdestsizveyâdirhemdenfazlanecâsetliolmakveavretmahalliaçıkolmakdır.Gözüağrıyan,gözyaşı
kesilmezse,özrsâhibiolur.Kulakdan,göbekden,burundan,memedenağrıileçıkanhersıvıda,devâmlıakarsa,özrsâhibiolur.Adıgeçenyerlerdenveyaradan
çıbandançıkankan,irinvesarısu,ağrıileolmasada,böyledir.Özrleribirbirine
benziyenlerbirbirlerinevebirözrlüolan,ikiözrlüolanaimâmolabilir.Mâlikîde
ve şâfi’îde, özrlü olan, özrsüz olana imâm olabilir. [Yara üstündeki merheme,
sargıyameshedenvekaplamaveyâdolgudişiolduğuiçin,mâlikîveşâfi’î“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”mezhebinitaklîdedenlerözrlüsayılmaz.]
(Dürr-ül-muhtâr) üçyüzyetmişaltıncısahîfedebuyuruyorki,([İsterseprofesör
olsun]dincâhillerinin,fâsıkların,ya’nîbüyükgünâhişliyenin,meselâiçkiiçenin,
zinâedenin,fâizyiyenin,karısını,kızlarınıçıplakgezdirenin,a’mânınimâmolması mekrûhdur. [Fâsıkın imâm olması, mâlikîde sahîh değildir (Halebî).] Ebüssü’ûdefendinin“rahmetullahialeyh”fetvâsınıyukarıdabildirmişdik.A’mâ,âlim
ise,imâmolur.Veled-izinânın,ya’nînikâhsızdoğmuşkimseninimâmolmasıda
mekrûhdur.Emredkimsenin,ya’nîhenüzbâligolmuş,sakalıçıkmamış,parlakkimseninimâmolması,âlimolsabile,mekrûhdur.Çünki,fitneyesebebolur.Parlak
olmıyan,köse[sakalsız]arkasındakılmakmekrûhdeğildir).[Görülüyorki,imâm
olmakiçin,sakallıolmakşartdeğildir.Özrilesakaltraşıolanınarkasındanemâz
kılınır.Sakalısünneteuygunolmıyan[ya’nî,çenedekiilebirlikdebirtutamuzun
olmıyan]kimse,bid’atsâhibiolur.Sakalınsünneteuygunolmasınaehemmiyyet
vermiyen,kâfirolur.Yetmişbirincimaddeyebakınız!].
İmâma uymanın doğru olması için, on şart vardır:
1—Nemâzadururken,tekbîrisöylemedenönce,imâmauymağaniyyetetmekdir.İmâmınkimolduğununiyyetlâzımdeğildir.
2 — İmâmın, kadınlara imâm olmağa niyyet etmesi lâzımdır. [İbni Âbidîn,
nemâzınmekrûhlarınıbildirirkenbuyuruyorki,(Kızların,kadınların,acûzelerin,
beşvaktnemâzavecum’avebayramnemâzlarıiçinveva’zdinlemekiçincâmi’e
gitmelericâizdeğildir.Eskidenyalnızacûzelerinakşamveyatsızemânıgitmesine
iznverilmişidiisede,şimdibunlarıngitmeside,câizdeğildir).Helekadınlarınbaşı,kolu,bacağıaçık,câmi’egelip,mevlid,va’zvehâfızdinlemeleriharâmdır,büyükgünâhdır.Hıristiyankadınlarıbile,kiliseyegiderken,böyleaçıkdeğildir.Açık
kadınların, erkekler arasına karışdığı yerlere câmi’ denmez. Böyle yerlere, nemâzkılmakiçindahîgidilmez.İmâmınerkeklereimâmolmağaniyyetetmesilâzım
değildir.Fekatniyyetederse,kendisicemâ’atinsevâbınadakavuşur.(Hadîka) kitâbı,yüzkırksekizincisahîfedediyorki,(Fıkhâlimleribuyurduki,imâmnemâza
dururkenkendisineuyancemâ’ateimâmolmağaniyyetetmezse,bunauymaksahîholurisede,imâmınkendisiimâmlıksevâbınakavuşamaz.İmâmolmağaniyyet
etmediğiiçin,yalnızkılmışgibi,yalnızkendinemâzınınsevâbınıalır.Başkalarının
–249 –

kendisineuymasınaniyyetedince,cemâ’atinsayısıkadar,imâmlıksevâbıdaalır).]
3—Cemâ’atintopuğu,imâmıntopuğunungerisindeolmak.
4—İmâmilecemâ’at,aynıfarznemâzıkılmak.Farzıkılmışolankimse,tekrârimâmauyunca,imâmilekıldığınâfileolur.
5—İmâmilecemâ’atarasında,kadınsafıbulunmamak.Kadınlarbirsafdan
azoluparadaperdevarsaveyâalçakda,yüksekdeiselercâizolur.[(Tergîb-üs-salât)dadiyorki,dörtkadınyanyanaduruncabirsafsayılır.Kadınsafınınarkasındaolanerkeklerinhepsininnemâzlarıfâsidolur.Üçkadınyanyanaise,yalnızbunlarınarkasındakiüçerkeklerinvekenârdakikadınlarınyanındakibirererkeğin
nemâzlarıfâsidolur.Kadınileyanlarındakierkekarasındadirekveyâperde,dıvarvarsa,nemâzlarıfâsidolmaz.Kadınileerkeğin,mahremolmalarıdaböyledir.
Kadınlarınevde,erkeksizcemâ’atyapmalarımekrûhdur.]
6—İmâmınkendisinigörse,yâhudsesiniişitse,aradakidıvarmâni’olmaz.Arada kayık geçecek nehr ve araba geçecek yol mâni’ olur. Yolda veyâ nehrdeki
köprüdeikisafimâmauyunca,arkadakilerindenemâzısahîholur.İkincikısm,elliikincimaddeninortasınabakınız!
7—İmâmauymanınsahîholmasıiçin,imâmınveyâmüezzininsesiniişitmek
yâhudbunlarıgörmekveyâcemâ’atinhareketlerinigörmeklâzımdır.İşitmeğe,görmeğeelverişlipenceresiolmayandıvararadaolmamalıdır.
[Radyodan, televizyondan, ho-parlörden çıkan sesin, insan sesi olmadığını
ezânbahsindebildirmişdik.Sinemaperdesinde,televizyondanemâzkıldığıgörülenimâmınkendisideğildir,benzeridir.Bunauymakcâizolmadığıgibi,buseslerleibâdetyapmakdasahîholmaz.Bid’atvebüyükgünâholur.]
(El-mukaddimet-ül-hadremiyye) ve (Envâr) ve (El-fıkh-ü-alel-mezâhib-il-erbe’a) ve(Misbâh-un-necât) kitâblarındadiyorki,(Şâfi’îmezhebinde,câmi’hâricindebulunankimsenin,câmi’dekiimâmauymasınınsahîholmasıiçin,imâmınintikalâtını,imâmıveyâcemâ’atdenbirinigörerekyâhudimâmıveyâmüezziniişiterekbilmekşartolduğugibi,sonsafdanuzaklığıtakrîbenüçyüzzrâ’dan[300x0,42=126
metreden]fazlaolmamasıdaşartdır.)(Tergîb-üs-salât)dadiyorki,(Câmi’hâricindekikimsenin,imâmauymasısahîholmakiçin,câmi’indoluolmasılâzımdır.Doluolmazisevedoluolupda,sonsafile,dışarıdakikimsearasında,arabageçecek
kadarmesâfevarsa,imâmauymasısahîholmaz).Ho-parlörsesiilevetelevizyondakiimâmauyarakkılanlarınnemâzlarınınsahîholmadığı,HindistânâlimlerininKeraladaçıkardıkları(El-Muallim) mecmû’asınınRebî’ul-evvel1406veDessembr[Aralık]1985târîhlisindeuzunyazılıdır.1401h.ve1981m.senesindePâkistândaçıkan
(Süyûf-ullahil-ecille) kitâbının beşinci sâhifesinde, ho-parlör ile nemâz kıldıran
imâmauymakcâizolmadığıaçıkyazılıdır.Bukitâb,(Hakîkat Kitâbevi) tarafından,
(Fitnet-ül vehhâbiyye) sonundabasdırılmışdır.Yahyâefendifetvâsınabakınız!
8—İmâmhayvânda,cemâ’atyerdeveyâbununtersiolmamak.
9—İmâmilecemâ’at,yapışıkolmıyanikigemidebulunmamak.
10—Başkamezhebdekiimâmauyancemâ’atin,kendimezheblerinegörenemâzıbozanbirşeyin,imâmdabulunduğunubilmemesilâzımdır.Meselâ,imâmdankan
akmasıveyâbaşınındörtdebirindenazmikdârınımeshetmesi,Hanefîmezhebindecâizolmadığından,böyleyapdığıbilinenbirşâfi’îimâmauymakâlimlerinçoğunagörecâizolmaz.Bukavlsahîhdir.Şâfi’îimâmdankanakdığıgörülse,sonraimâm
birzemângayboluptekrârgelse,bunauyulur.Çünki,ozemândaabdestalmışolabilir.Hüsn-izanetmekiyidir.[Buâlimleregöre,birhanefînin,kaplamavedolgu
dişigörülenşâfi’îimâmauymamasılâzımdır.]İbniÂbidîndeveTahtâvînin(İmdâd)
hâşiyesindeveAhmedHamevînin(Eşbâh) hâşiyesi,ikincicild,ikiyüzonyedincisahîfesinde diyor ki, (Muhammed Hindüvânî ve ba’zı âlimler dediler ki, nemâzı
kendimezhebinegöresahîholanşâfi’îimâmauyulabilir).(Nihâye) kitâbı,bukav–250 –

linkıyâsadahâuygunolduğunubildiriyorve(bukavlegöre,Hanefîmezhebinde
câizolmıyanbirhâligörülenşâfi’îimâmauyulabilir)diyor.Bukavlindesahîholduğu(Halebî-yi kebîr)deyazılıdır.Mâlikîdedecâizdir.Buâlimleregöre,kaplama
vedolgusugörülenmâlikîveyâşâfi’îimâmauymakcâizolur.Hanefîmezhebinde
olupda,kaplamavedolgusuolduğuiçin,İmâm-ıMâlikinveyâŞâfi’înin“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”mezhebinitaklîdedenbirkimsenin,buâlimleregöre,kaplamavedolgusuolmıyanhanefîleredeimâmolabileceğianlaşılmakdadır.Çünkibu
kimse,mâlikîveyâşâfi’îmezhebindekiimâmgibidir.Ayrıca,kendimezhebinindiğerşartlarınauymakda,vitrnemâzınıvâcibbilerekkılmakdadır.Kaplamaveyâdolgusuolupolmadığını,varsa,mâlikîyiveyâşâfi’îyitaklîdedipetmediğinisormak,
tecessüsetmekcâizdeğildir.Başkamezhebdenolanimâm,hanefîdekişartlarıda
gözetiyorsa,bunauymakyalnızkılmakdan,Hanefîyeuymak,onauymakdandahâ
iyidir.[Dolgusu,kaplamasıolan,imâmlıkvazîfesialmamalıdır.]
Cemâ’at bir kişi ise, imâmın sağ yanında hizâsında durur. Solunda durması
mekrûhdur.Arkasındadurmasıdamekrûholur.Ayağınıntopuğu,imâmıntopuğundanileriolmazsa,nemâzısahîholur.İkivedahâçokkişi,imâmınarkasındadurur.Birincisi,imâmıntamarkasına,ikincisibirincininsağına,üçüncüsübirincinin
soluna,dördüncüsüikincininsağına,beşincisiüçüncününsoluna...olarakdururlar.İkinci,sonradangelirse,arkayadurur.Birinci,nemâzıbozmadanarkayageçer.İmâmilerigitmez.68.cimaddede,23.cüsırayabakınız!
İmâmilecemâ’atarasında,ikisafdanziyâdealacakboşmeydânveyâbüyükhavuzbulunursa,bunungerisindeolanlarınuymasıcâizolurisede,yalnızkılmasımekrûholur.Havuzunvemeydânınikiyanlarındacemâ’atinbulunmasışartdeğildir.
Mescidebitişikaçıkvekapalıyerler,odalardaböyledir.[Tahtâvîİmdâdhâşiyesi.]İkincikısm,52.cimaddeyebakınız!
Abdestalan,teyemmümetmişolana,ayakdakılan,oturarakkılanavenâfilekılan,farzkılanauyabilir.Dîninibilenbirimâmarayıponauymalıdır.
Mahallecâmi’inde,ezânveikâmetokuyarakbirkerrecemâ’atilenemâzkılınır.Yoldakicâmi’lerdeveimâmı,müezziniolmıyancâmi’lerde,hercemâ’atiçin
ayrıayrıezânveikâmetilekılınır.Cinimâmolur.Melekimâmolamaz.Çünkimelek,mükellefdeğildir.Melek,cinveçocuk,birdeolsa,cemâ’atolur.Nâfilekılan
birkişinin,farzkılanauymasıilecemâ’atsevâbıhâsılolur.
Cemâ’atilekılmakvâcibdirdiyenlerdeçokdur.Irâkâlimlerinegöre“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,vâcibiözrsüzbirkerrebileterketmekgünâholur.
Terketmeğiâdetederse,sözbirliğiilegünâholur.Sünnetiterkise,günâholmaz.
Bircâmi’decemâ’atikaçırankimsenin,başkacâmi’dearamasımüstehabdır.
Hastanın,felclinin,birayağıkesikolanın,yürüyemiyenihtiyârınvea’mânıncemâ’ategitmesilâzımdeğildir.Yardımcıları,naklvâsıtalarıolsada,lâzımdeğildir.
Yağmur,çamur,çoksoğukvekaranlıkda,özrdür.Çokrüzgâr,yalnızgeceözrolur.
Hırsızvebaşkasebeblemalıgitmekkorkusu,fakîrolanınalacaklısındankorkusu,canıvemalıiçinzâlimdenkorkusu,abdestsıkışdırması,yolcununnaklvâsıtasını kaçırmak korkusu, hastaya bakmak, imrendiği yemeği kaçırmak korkusu,
fıkhbilgisiniöğrenmeğikaçırmakkorkusu,cemâ’ategitmemekiçinözrdür.İmâmınbid’atsâhibiolduğunuveyâabdestin,guslün,nemâzınşartlarınıgözetmediğinibilmekdeözrdür.Buşartlarıdahâçokbileninvegözetenin,başkalarındanönceimâmseçilmesilâzımdır.Bundansonra,tecvîdileokuyanseçilir.Hâfızolmasışartdeğildir.Bunlarbirkaçkişiise,vera’sâhibiolanseçilir.Vera’,şübhelilerden
kaçınmakdemekdir.Bundansonra,yaşıçokolanseçilir.Bundansonra,sıraile,huyu,yüzü,nesebi,sesi,elbisesigüzelolanseçilir.Bunlarbirkaçkişiise,aralarından
malı,mevkı’içokolanseçilir.Bunlardabenziyorise,mukîmmüsâfireimâmolur.
Seçimdeuyuşulmazsa,çoğunluğunseçdiğiimâmolur.Dahâüstünüvarken,başkasıseçilirse,çirkinolur.Fekat,günâholmaz.Emîrvevâlîseçimideböyledir.Ha–251 –

lîfeseçimindeise,enüstünolanıseçmemekgünâhdır.Birevde,ziyâfetde,seçim
aranmadan,evsâhibi,ziyâfetsâhibiimâmolur.Yâhud,imâmıbuseçer.Kirâcı,ev
sâhibidemekdir.İstenmiyenkimseninimâmolmasımekrûhdur.
Bid’atsâhibikimseninimâmolmasıtahrîmenmekrûhdur.Ehl-isünneti’tikâdınauymıyanbirinanışsâhibine(Mezhebsiz) denir.Mezhebsiz,eğerKur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçıkçabildirilmişolanbirşeyeinanmamışveyâşübhe
etmişise,(Küfr) olur.Açıkolarakbildirilmemişşübheliolandelîllerite’vîlederekyanlışma’nâvermişise,(Bid’at) olur.Dünyânınyaratıldığınainanmamak,böylegelmiş,böylegiderdemek,küfrdür.Cennetde,mü’minlerinAllahüteâlâyıgöreceğineinanmamakbid’atdir.Fekat,nasslarayanlışanladığıiçininanmamakbid’at
olur. (Böyle şey olmaz. Aklım kabûl etmez) diyerek tahkîr ederse, yine kâfir
olur.Bid’athakkındakihadîs-işerîfler,(Hadîka) ve(Berîka)nınbaşındavefârisî(Eşi’at-ül-leme’ât)ın125.cisahîfesindemevcûddur.(Eşi’a)dekiler,(Mazheriyye) kitâbımızadanakledilmişdir.Küfresebebolanbirşeysöylemedikçeveyapmadıkça(Ehl-i kıble)ye,ya’nînemâzkılana(Kâfir) denmez.Fekat,Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçıkcabildirilenvemüslimânlarınasrlarboyuncainandığıbirşeyeuymıyansözveişdebulunanbirkimse,bütünömrüncenemâzkılsa,
heribâdetiyapsada,buna(Kâfir) denir.Meselâ,Allahüteâlâzerreleri,yapraksayısını,gizlileribilmezdese,kâfirolur.EbûBekrileÖmerden“radıyallahüanhümâ”başkasahâbîyi,dînîbirsebeblekötüleyen,bid’atsâhibiolur.Birharâmamubâhdiyenkimse,birâyeteveyâhadîs-işerîfedayanarak,samîmîsöyliyorsa,kâfirolmaz.Nassadayanmadan,keyfiiçinsöylüyorsa,kâfirolur.EbûBekrileÖmerinhilâfeteseçilmelerihaklıdeğildidemek,bid’atdir.Hilâfetehaklarıyokididemekküfrdür.
İmâmlıkşartlarınıtaşıyanbirkimse,ücretveyâma’âşkarşılığıimâmlıkyapıyorsa,bununarkasındakılmakcâizolduğunafetvâverilmişdir.Elhânederek,mûsikîperdelerineuyarak,tegannîedenvenemâzıvaktindenevvelkıldıranimâmarkasındakılınannemâzıiâdeetmeklâzımolduğu,(Halebî-i kebîr) sonundayazılıdır.[İmâmlıkşartlarıbulunmıyan,mezhebsiz,dindereformcuolduğubilinenimâmınyerine,Ehl-isünneti’tikâdındaolanimâmta’yînedilmesiiçinuğraşmalıdır.]
Cemâ’atistesede,imâmın,farzkıldırırkenkırâetivetesbîhlerisünnetdenfazlaokumasıtahrîmenmekrûhdur.Kadınimâmolupkadınlaranemâzkıldırmasıtahrîmenmekrûhdur.Erkekolmadığızemân,cenâzenemâzınıcemâ’atilekılmaları
mekrûholmaz.Çünki,yalnızkılarsa,ilkkılankadınfarzıkılmışolur.Sonrakılanlarınkinâfileolur.Cenâzenemâzınınâfilekılmakdamekrûhdur.Cenâzenemâzınıbirkerrekılmakfarzdır.Cenâzenemâzında,kadınerkeklereimâmolursa,erkeklertekrârkılmaz.Çünki,yalnızkadınınnemâzıkabûlolup,farz,birkişiileyapılmışolur.Kadın,kadınlaraimâmolursa,ilksafınortasındadurur.İlerigeçmesigünâholur.
Evde,erkek,mahremiolankadınlaraimâmolur.Yabancıkadınlaraimâmolamaz.Çünki,halvetolur.Eğercemâ’atarasında,birerkekveyâimâmınmahremi
kadınbulunursa,yabancıkadınlardacemâ’ategirebilir.Buradada,sütvenikâh
ileolanmahremlerin,halvetdeolduğugibi,gencolmalarımekrûhdur.Mescidde
halvethâsılolmaz.Birkadın,imâmınarkasındadurur.Yanındadurmaz.Erkekde
varise,kadınerkeğinarkasındadurupimâmlakılar.
Mescid-iharâmda,imâmınMakâm-ıİbrâhîmdedurmasıefdaldir.Oturanlara
eziyyetvermemekiçincâmi’egelenin,ilerisafageçmemesiefdaldir.Farzabaşlanırken,öndekisafdakiboşyeregeçilir.Cenâzenemâzında,arkadakisaflar,öndekisaflardandahâsevâbdır.İmâmırükü’dabulan,rek’atikaçırmamakiçin,sonsafdadurur.İlerisaflarageçmez.Sonsafdayeryoksa,orek’atikaçırsada,yalnızdurmaz.Birincisafdaboşyerolupikincisafdayoksa,ikinciyiyarıpbirinciyegeçilir.
Önsafageçmekiçin,cemâ’atinönündengeçmekgünâholmaz.
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Cemâ’atilekılanadam,aynıimâmauyanherhangibirkadınla,birrüknmikdârıbirhizâdadurursavearalarındakalınperdeveyâparmakdankalınbirdirek
yâhudbirinsansığacakkadaraçıklıkyoksa,erkeğinnemâzıbozulur.Birsafdakadınkılınca,yalnızikiyanındakivetamarkasındakierkeğinnemâzıbozulur.Arkasındakidokuzayakdanuzakisebununbozulmaz.Aynıimâmauymayanbirkadının,erkeklebirhizâdakılmalarımekrûhdur.Erkek,yanında,imâmauyacakbir
kadınıgörünce,geridedurmasıiçin,eliileişâretetmelidir.Gerigitmezse,kadının
nemâzıkabûlolmaz.Erkeğinnemâzıbozulmaz.Birhizâdaolankadın,adamboyuyüksekdeveyâaşağıdaise,zararıolmaz.
Rükü’ ve secde yapamayan, yapana imâm olamaz. Nâfile kılan, farz kılana
imâmolamaz.
(Elsağ) olankimse,elsağolmayanaimâmolamaz.Elsağ,sinharfini,seharfiokuyandır.Başkaharfleridoğruokuyamayanda,doğruokuyanlaraimâmolamaz.Böylekimselerin,harfleridoğrusöylemekiçin,gecegündüzçalışmasıfarzdır.Çalışıp
dasöyleyemezse,kendinemâzıcâizolur.Çalışmazsa,kendinemâzlarıfâsidolur.
Harfleridoğruokuyanbirimâmauyarakcemâ’atilekılmasımümkiniken,yalnız
kılarsa,harfidoğruokumadığıiçin,nemâzıyinekabûlolmaz.Doğrusöyleyemediğiharfbulunmayanbirâyetvarsa,bunuveyâböylebirkaçâyet-ikerîmeyiezberlemesivenemâzlarda,bunlarıokumasılâzımdır.Doğruokuyabildiğiâyet-ikerîmevariken,bunuezberlemeyip,söyleyemediğiniokursa,nemâzıyinekabûlolmaz.Fâtihayıhernemâzdaokumaklâzımolduğundan,bunugüzelokumağaçalışmasılâzımdır.[Görülüyorki,birharfdoğrusöylenmezse,Kur’ân-ıkerîmdoğruolmuyorvenemâzkabûlolmuyor.Radyoveho-parlörileiletilenseslerde,harflerdoğruçıkmadığıiçin,bunlarlaKur’ân-ıkerîmokumak,dinlemekvenemâzkılmakdoğruolmaz,kabûlolmaz.Suçolur.Günâholur.]
Mesteveyâsargıyamesheden,buuzvlarıyıkayana,farzkılannâfilekılanaimâm
olur.Bütünsünnetlerinveterâvîhindehepböyleolduğu,İbniÂbidîndeyazılıdır.
Dörtrek’atsünnetkılarken,farzkılanimâmauyan,nemâzıfarzgibikılar.Üçüncüvedördüncürek’atlerdezamm-ısûreokumasıvâcibiken,şimdinâfileolur.Nâfilenemâzkılan,nâfilenemâzkılanaimâmolur.
Farzıcemâ’atilekılacakkimse,niyyetederken,(uydum hâzır olan imâma) diyerekdekalbindengeçirmesilâzımdır.İmâmlabirlikde,yalnızkılargibikılınır.
Ancak,ayakdaiken,imâmiçindenokusada,yükseksesleokusada,ohiçbirşey
okumaz. Yalnız, birinci rek’atde (Sübhâneke) okur. İmâmın arkasında Fâtiha
okumak,hanefîdetahrîmenmekrûhdur.Şâfi’îdefarzdır.Mâlikîde,imâmyüksek
sesleokurken,tahrîmenmekrûh,sessizokurkenmüstehabdır.İmâm,yükseksesleFâtihayıbitirince,oyavaşça(Âmîn) der.Bunuyüksekseslesöylememelidir.Rükü’dankalkarken,imâm(Semi’ Allahü limen hamideh) deyince,oyalnız(Rabbenâ lekel-hamd) der.Sonraeğilirken(Allahü ekber) diyerek,imâmlabirlikdesecdeyeyatar.Rükü’da,secdelerdeveotururken,yalnızkılargibiokur.
İmâmdanemâzıbozanbirşeybulunduğunuanlayankimse,bunemâzıtekrârkılar.Bunuimâmnemâzdahâtırlarsayâhudnemâzdaikennemâzıbozanbirşeyhâsılolursa,bunuhemencemâ’atebildirir.Nemâzdansonraanlarsa,ocemâ’atden
olduklarınıhâtırladığına,söyliyerek,habergöndererek,yazarakbildirir.Haberalan,
iâdeeder.Alamayanafvolur.Birkavldeveşâfi’îdeimâmıncemâ’atehabervermesilâzımdeğildir.Nemâziçindeimâmınabdestibozulursa,hemenbirisinielbisesindençekipyerinegeçirmesidecâizdir.Sonra,dışardaabdestalıpgelip,vekîlineuyaraknemâzınıtemâmlar.Câmi’deabdestalırsa,vekîlelüzûmolmaz.Vekîl
bırakmayıpcâmi’dençıkınca,cemâ’atbirdenfazlaise,nemâzlarıfâsidolur.
Vitrnemâzı,Ramezândacemâ’atilekılınır.Başkazemândayalnızkılınır.
Regâib,BerâtveKadrnemâzlarınıcemâ’atilekılmakmekrûhdur.Regâibnemâzı,RecebinilkCum’agecesikılınannâfilenemâzdır.Hicretindörtyüzseksenin–253 –

demeydânaçıkmışdır.Birçokâlimler,bununçirkinbid’atolduğunuyazıyor.Çok
kimseninkılmasınaaldanmamalı,sünnetsanmamalıdır.
Farzıyalnızkılankimseninyanında,ofarzıcemâ’atilekılmağabaşlasalar,birincirek’atdesecdeetmediise,ayakdaikenbiryanaselâmvererek,nemâzıbozar.
İmâmauyar.Birincirek’atinsecdesiniyapdıise,dörtrek’atlifarzlarda,ikirek’ati
temâmkılıpselâmverir.Üçüncürek’atinsecdesiniyapmadıise,ayakdabirtarafaselâmveripbozarvecemâ’atekatılır.Üçüncürek’atinsecdesiniyapdıise,dört
rek’atitemâmlar.Sonra,imâmauyup,dörtrek’atnâfilekılmasıiyiolur.İkindiyi,
böylecemâ’atilekılamaz.Sabâhveakşamfarzındabirincirek’atdesecdeetdikdensonrada,nemâzıbozar.Fekat,ikincirek’atinsecdesiniyapdıise,nemâzınıtemâmlar.Sonraimâmlanâfilekılmaz.Sünnetikazâniyyetiilekılarkenfarzaveyâ
Cum’ahutbesinebaşlanırsa,nemâzıbozmaz.İkiveyâdörtrek’atetemâmlar.ÖğleveyâCum’asünnetindeikirek’atdeselâmveren,farzdansonra,ikidahâkılarak,dördetemâmlar.Yenidendörtrek’atkılması,dahâiyiolur.Kazâkılarkencemâ’atebaşlanırsa,tertîbsâhibiolanbozmaz.Mâlikîmezhebindedeböyledir.
Câmi’deolankimsenin,ezânokununca,bunemâzıcemâ’atilekılmadan,özrsüzdışarıçıkmasıtahrîmenmekrûhdur.Bellibircâmi’cemâ’atinedevâmâdetiise,
orayavemahallesicâmi’indekicemâ’ategitmesivehocasınınveyâbaşkasınındersini,va’zınıkaçırmamakiçinbunlarıncâmi’indekicemâ’ateveişyerindekicâmi’e
gitmesiözrdür.Farzı,cemâ’atdenönceyalnızkılandacâmi’dençıkabilir.Fekat
yalnızkılmasımekrûholur.Buözrlülerinhepsi,ikâmetgetirilirkençıkamaz.Farzıyalnızkılmışolan,öğleveyatsınemâzlarında,cemâ’atilenâfilekılar.Diğerüç
nemâzıyalnızkılmışolanın,cemâ’atilekılınırkenbile,câmi’dençıkmasıvâcibolur.
Çünki,cemâ’ateuymamakbüyükgünâhdır.Sabâhsünnetinikılmamışolankimse,sünnetikılarsa,cemâ’atilenemâzdaoturmağıdakaçıracağınıanlarsa,sünnetinikılmaz.Hemenimâmauyar.Cemâ’atile,ikincirek’atdeoturabileceğinianlarsa,sünneti,câmi’indışındasofada,çabukkılar.Sofayoksa,içerdedirekarkasındakılar.Böyle,boşyeryoksasünnetikılmaz.Çünki,cemâ’atilekılınırken,nâfilenemâzabaşlamakmekrûhdur.Mekrûhişlememekiçinsünnetiterketmeklâzımdır.[Mekrûhişlememekiçin,sabâhnemâzınınbilesünnetiniterketmeklâzım
olunca,sünnetleryerinekazâkılmaklâzımolduğuburadandaanlaşılmakdadır.]
ÖğleveCum’anemâzlarıcemâ’atilekılınırkengelen,birincirek’atikaçırmakkorkusuvarsa,sünnetikılmaz.Hemenimâmauyar.Öğleninsünnetinifarzdansonrakılar.Sabâhveöğlecemâ’atinikaçırmamakiçinsünnetebaşlayıpvehemenselâmvererek,sünnetifarzdansonrakazâetmekdoğrudeğildir.Çünki,özrsüznemâzbozmakharâmdır.Bundanbaşkasabâhfarzındansonranezrkılınmaz.Bozulansünnetintekrârkılınması,nezrkılmakkadarmühimdeğildir.Bozulannâfileleritekrârkılmakvâcibdir.Bozulanfarzlarıtekrârkılmakfarzdır.[Uyûn-ül-besâir.] Çünki,nâfileyebaşlanınca,bunutemâmlamakvâcibolur.Sabâhnemâzını
kılamayan,ogünöğledenönce,sünnetiilebirlikdekazâeder.Öğledensonra,yalnızfarzınıkazâeder.Cum’aveyâöğlefarzınayetişen,ilksünnetifarzdansonrakılar.Rükü’ayetişemiyen,orek’atiimâmlakılmışolmaz.İmâmrükü’daikengelen,
niyyetederveayakdatekbîrgetirip,nemâzagirer.Hemenrükü’aeğilipimâma
uyar.Rükü’aeğilmeden,imâmrükü’dankalkarsa,rükü’ayetişmemişolur.Bu
rek’ateyetişmişsayılmazisede,secdeleriimâmlayapmasılâzımdır.Yapmazsa,nemâzıbozulmaz.Birvâcibiterketmişolur.İmâmayakdaiken,imâmauyupimâmlabirlikderükü’aeğilmiyenkimse,rükü’uimâmdansonrayalnızyapıp,imâmasecdedeyetişirsecâizolur.Fekatgeçkaldığıiçingünâholur.İmâmdanöncerükü’a
eğilmek,secdeyeyatmakveyâöncekalkmak,tahrîmenmekrûhdur.67.cimaddenin24.cüsayısınabakınız!
[İmâmınhareketlerineuymaklâzımdır.Sesineuymakşartdeğildir.İmâmıgöremiyen, imâmı görenlerin hareketlerine uyarsa, imâmın hareketlerine uymuş
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olur.İmâmıntekbîrleriveimâmıgörenlerinhareketleri,imâmınhareketlerinigösterdikleri için, bunlara uymak câiz olmakdadır. İmâmı görmiyenlerin, imâmın
hareketlerinigörebilmeleriiçin,câmi’inmuhtelifyerlerinetelevizyonkoymağaihtiyâcyokdur.İmâmınsesiniduymıyanlarında,imâmıgörenlerinhareketlerineve
müezzinlerinseslerineuymalarılâzımdır.Bukolaylıklarvarken,câmi’leretelevizyonveho-parlörkoymak,islâmiyyetinbildirdiğinibeğenmeyip,kendiaklınagöreibâdetyapmakolur.Buisebirmüslimânınyapacağışeydeğildir.Minârelerehoparlörkoymakdaböyledir.]İmâmın,sonsünneti,farzıkıldığıyerdekılmasımekrûhdur.Birazsağdaveyâsoldakılar.Nemâzdansonra,kıbleyekarşıoturmasıda
mekrûhdur.İlksafdaimâmakarşınemâzkılanyoksa,cemâ’atekarşıoturmalıdır.
Nemâzkılanvarsasağaveyâsoladönmelidir.Cemâ’atiçinveyalnızkılaniçin,bunlarmekrûhdeğildir.Sonsünnetibaşkayerde,hattâevlerindekılmalarıdahâiyiolduğu(İmdâd)da,ezândanönceyazılıdır.Farznemâzlarıkılınca,saflarıbozmak
müstehabdır.
(Mevkûfât)da,vitrnemâzınıanlatırkendiyorki:
(Beş şey’i imâm yapmazsa, cemâ’at de yapmaz:
1—İmâmkunûtokumazsa,cemâ’atdeokumaz.
2—İmâmbayramnemâzlarındakitekbîrleriokumazsa,cemâ’atdeokumaz.
3—Dörtrek’atlinemâzın,ikincirek’atindeoturmazsa,cemâ’atdeoturmaz.
4—İmâmsecdeâyetiokuyup,secdeetmezse,cemâ’atdeetmez.
5—İmâmsecde-isehvyapmazsa,cemâ’atdeyapmaz.
Dört şey’i imâm yaparsa, cemâ’at yapmaz:
1—İmâmikidençoksecdeyaparsa,cemâ’atyapmaz.
2—İmâmbayramtekbîrini,birrek’atdeüçdençoksöylerse,cemâ’atsöylemez.
3—İmâmcenâzenemâzında,dörtdençoktekbîrsöylerse,cemâ’atsöylemez.
4—Beşincirek’atekalkarsa,cemâ’atkalkmaz.Berâberselâmverirler.
On şey’i imâm yapmazsa, cemâ’at yapar. Bunlar:
1—İftitâhtekbîrindeelkaldırmak.
2—Sübhânekeokumak.İkiimâm,cemâ’atdeokumazdedi.
3—Rükü’aeğilirkentekbîrgetirmek.
4—Rükü’datesbîhokumak.
5—Secdelereyatıpkalkarkentekbîrsöylemek.
6—Secdelerdetesbîhokumak.
7—Semi’Allahüdemezse,rabbenâlekelhamddenir.
8—Ettehıyyâtüyüsonunakadarokumak.
9—Nemâzsonundaselâmvermek.
10—Kurbanbayramında,yirmiüçfarzdansonra,selâmverirvermez,tekbîrokumakdır).
Mesbûk,ya’nîimâmabirincirek’atdeyetişemiyenbirkimse,imâmikitarafada
selâmverdikdensonra,ayağakalkarakyetişemediğirek’atlerikazâedervekırâetleri,birinci,sonraikinci,sonraüçüncürek’atkılıyormuşgibiokur.Oturmağıise,
dördüncü,üçüncüveikincirek’atsırasıile,ya’nîsondanbaşlamışolarakyapar.Meselâ,yatsınınsonrek’atineyetişenkimse,imâmselâmverdikdensonra,kalkıp,birinciveikincirek’atdeFâtihavesûreokur.Birincirek’atdeoturur,ikincideoturmaz.(Umdet-ül-islâm)da(Fetâvâyı Attâbî)denalarakdiyorki,(Mesbûk,ya’nîimâmabirincirek’atdeyetişemiyen,imâmsonrek’atdeotururken,Et-tehıyyâtüyüerkenbitirse,imâmselâmverinciyekadarKelime-işehâdetitekrârtekrârokur.Sükütetmez.Nemâzda,okumaklâzımolanyerde,sükütetmekharâmdır.Salevâtda
okumaz.Çünki,sonrek’atdeoturansalevâtokur.Birincika’dedesalevâtokursa,
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secde-isehvlâzımolur.Ka’de-iûlâdaAllahümmeselliderse,nemâzıfâsidolur.)
Mukîm,edâederkenvekazâederkende,müsâfireuyabilir.[66.cımaddeyebakınız!].Müsâfir,dörtrek’atliolanfarzlarıedâederken,mukîmeuyabilir.Yetişemediğirek’atolursa,imâmselâmverdikdensonradördetemâmlar.Çünki,mukîm
imâmavaktiçindeuyanmüsâfirinnemâzıdeğişerek,imâmınnemâzıgibidörtrek’at
olur.Kazâyıikirek’atkılmasılâzımolduğundan,mukîmimâmauyamaz.Çünki,
oturmasıveokumasıfarzolan,nâfileolanauymuşolur.Mukîmolanmüsâfirolanauyunca,nasılkılacağı,64.cümaddedebildirilmişdir.Birrek’atikaçırankimse, o nemâzı cemâ’at ile kılmamış olur. Fekat, cemâ’at sevâbına kavuşur. Son
rek’atidekaçıran,imâmateşehhüddeyetişirse,cemâ’atsevâbınıkazanır.İftitâh
tekbîriniimâmlabirlikdesöylemeninayrıcaçoksevâbıvardır.
(Umdet-ül-islâm)dadiyorki,(Cemâ’ategelen,imâmırükü’dagörürse,ayakda
tekbîrgetirip,rükü’aeğilir.Tekbîrieğilirkensöylerse,nemâzısahîholmaz.Eğilmeden,imâmkalkarsa,orek’ateyetişmemişolur).
Ey,insanadınıtaşıyanvarlık,
kendinegel,uyangafletdenartık!
Se’âdetyolun,göremezsennâdân,
niyevermişsana,buaklıYezdân?
niçingeldinfânîcihâna,böyle!
yalnızyimekiçmekiçinmi,söyle?
Bilirsin,birrûhdavardırinsanda,
psikolojiolaylarımeydanda.
Muhakkak,dünyâyagelen,ölüyor,
ozemânrûhlar,acebn’oluyor?
İleriyigörmek,elbetinsanlık,
bunusağlarsanma,hıristiyanlık.
İslâmıkötüler,onlardâimâ,
İncîlde,böylemisöylediÎsâ?
İslâmiyyetibilmiyorumdersin,
nasıl,münevverlikiddiâedersin?
Gençlikgeçdi,sankitatlıbirrü’yâ,
bütünömürde,birsâatdırgüyâ,
İslâmı,sanırımetmezsinteslîm,
anlamadanhiç,verilirmihüküm?
Dindersinelüzûmyokmuşlisede,
böylemisöyleniyor,kilisede?
İslâmıbilmediğin,pekâşikâr,
kibunueyliyemezsin,hiçinkâr,
Neolur,birdinkitâbıokusan,
İnsanlığıöğrenirsin,ozemân.
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71 — CUM’A NEMÂZI
Cum’anemâzıonaltırek’atdir.Bununikirek’atinikılmakhererkeğefarz-ıayndır.İnanmayan,ehemmiyyetvermiyenkâfirolur.Öğlenemâzındandahâkuvvetli
farzdır. Cum’a nemâzı farz olmak için, iki dürlü şartı vardır: Birincisi (Vücûb
şartları), ikincisi(Edâ şartları)dır.Edâşartlarındanbirinoksânolursa,nemâzsahîholmaz.Vücûbşartlarıbulunmazsa,sahîholur.Edâşartlarıyedidir:
1.cişart,nemâzışehrdekılmakdır.(Şehr), cemâ’ati,enbüyükcâmi’esığmayan
yerdemekdir.Hanefîmezhebifıkhâlimlerininçoğu“rahmetullahiteâlâaleyhim
ecma’în”böylesöylemişdir.Busözünsahîholduğu(Velvâlciyye)dedeyazılıdır.
Yâhudislâmiyyetinemriniyapabilecekgücdemüslimânvâlîvehâkimibulunanyereşehrdenir.İslâmiyyetinemrlerininhepsiniyapmasada,insanlarınhaklarını,hürriyyetlerinikoruması,fitne,fesâdıönlemesi,mazlûmlarınhaklarınızâlimlerdenalmasıyetişir.Hükûmetinbaskısıile,hâkimba’zıfarzlarıyapdıramazsa,özrsayılır.
[Bugünhükûmetintasdîkvekabûletdiğimuhtârıveyâjandarmabulunanköylerveşimdikibüyükşehrleriniçindebulunanbeldelerinherbiriyukarıdakiikita’rîfegörede,Cum’anemâzıiçinayrıbirerşehrsayılmakdadır.BöyleköylerdevebeldelerdeCum’avebayramnemâzlarıkılmak,câizolur.Bundanbaşka,şâfi’îde,kırk
kişiCum’ayıheryerdekılabilir.Başkamezhebdecâizolanbirşeyehükûmetizn
verince,diğermezhebdedecâizolur.Hükûmetbirmubâhıemredince,yapılmasıvâcib,men’ederse,harâmolur.Şehr[il]deyince,yalnızzemânımızdakibüyük
şehrleridüşünenler,(Bütünbirşehrhalkınınbirtekcâmi’esığmıyacağınıaçıklamağaihtiyâcyokdur.Cum’aileilgiligörüşlerindîneuymadığına,Cum’anemâzınınşartlarıüzerindeba’zıyanlışlıklaraişâretediyoruz)gibiyazılarlafıkhkitâblarınılekelemeğekalkışıyorlar.Kendicâhilliklerinianlamayıpda,islâmâlimlerine
diluzatanlarayazıklarolsun!Böylekimselerinyaldızlıveheyecânlıyazılarınaaldanarak,onlarıdinadamısananlar,onlardandahâçokzevâllıdırlar].
Şehrhalkınıntarla,mezârlık,oyuniçinyayıldıklarıyerlerde,şehrsayılır.
2.cişart,devletvehükûmetreîsininveyâvâlîninizniilekılmakdır.Bunların
ta’yîn etdiği hatîb, kendi yerine başkasını vekîl edebilir. Zemânla birbirlerine
vekîlolanlardanbaşkası,Cum’akıldıramaz.Birkimse,iznalmadankıldırınca,kıldırmakhakkıolanbiri,bukimseyeuyarakkılarsa,nemâzkabûlolur.Şehrvâlîsi
ölseveyâfitne,karışıklıksebebiilecâmi’egelemezse,vekîliveyâmuâviniveyâmahkemehâkimikıldırsa,câizolur.Çünki,vâlîvebunlar,milletindinvedünyâişlerinigörmeğehükûmettarafındaniznlidir.Bunlarvarken,cemâ’atinseçeceğibir
imâmCum’akıldıramaz.Fekatbunlarcâmi’egelmezseveyâdinişleriniçevirmeğeiznleri,haklarıyoksa,cemâ’atinseçdiğiimâmkıldırabilir.Bunungibi,sultânsebebsiz,zulmederekcemâ’atintoplanmasınamâni’olursa,biryeretoplanıpimâmlarıbunlarakıldırır.Sultânşehri,şehrhâlindençıkarmakisterse,kılamazlar.Kâfirlerinelinegeçenislâmşehrlerinde,vâlîvehâkimlerahkâm-ıislâmiyyeyeuygun
işliyorlarsa,buşehrler(Dâr-ül-harb) olmaz.(Dâr-ül-islâm) sayılır.Böyleşehrlerde, müsl im ânl ar ın seçd iğ i vâl î, hâk im vey â bunl ar ın vey â cem â’atin seç ec eğ i
imâm,Cum’anemâzınıkıldırır.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,dördüncücild,üçyüzsekizincisahîfede,
kâdî,ya’nîhâkimlerianlatırkenbuyuruyorki,(Kâfirlerinelindebulunanislâm
memleketleri,dâr-ül-harbdeğildir,dâr-ül-islâmdır.Çünki,buralardaküfrahkâmıyayılmamışdır.Böyleyerlerdekihâkimlermüslimândırvehükûmetbaşkanlarımüslimândır.Bunlarkâfirlereistemiyerekitâ’atetmekdedir.Müslimânidâreciler,kâfirlereistiyerekitâ’atederlerse,fâsıkolurlar.Kâfirlerinta’yînetdiklerimüslimânvâlîlerin,böylememleketlerdeCum’avebayramnemâzıkıldırmaları,harâcalmaları,hâkimta’yînetmeleriveyetimlerievlendirmelericâizdir.Çünki,
millet müslimândır. Vâlînin kâfirlere itâ’ati mecbûrî ve hîle olarakdır. Böyle
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memleketlerde,müslimânlarınbaşındakivâlîdekâfirise,müslimânlarınseçeceğiimâmınCum’avebayramkıldırmasıveseçdiklerihâkiminşer’îhükmlerimakbûlolur.Yâhud,müslimânlar,aralarındabirvâlîseçerler.Buvâlî,hâkimivehatîbita’yîneder.Kâfirvâlîninta’yînetdiğimüslimânhâkimimüslimânlarbeğenirse,bununşer’îhükmlerivenemâzkıldırmasıdacâizolur.Sultânaısyânedip,birkaçmemleketielinealıp,hükûmetkuranbirmüslimânınhâkimveimâmta’yînetmesicâizolur).
Mekke-imükerremeninMinâköyünde,haczemânıCum’akılınır.Çünki,ozemân,şehrhâlinialırvevâlîveyâMekkeemîridebulunur.Hâcılarakolaylıkolmak
içinMinâda,bayramnemâzıafvedilmişdir.Hacvazîfeleriniidâreedenme’mûr,
ayrıcaizniyoksa,Cum’akıldıramaz.Arafâtdakılınamaz.Çünki,boşovadır.Şehr
hâlinialamaz.
Herçeşidşehrde,birkaçcâmi’deCum’anemâzıkılınabilir.Fekat,Hanefîmezhebininba’zıâlimleriveüçmezhebindeçoğunluğu,bircâmi’denfazlaCum’akılınmazdedi.Şehrolduğuşübheliolanyerdede,Cum’anınkabûlolmasışübheliolacağından,Cum’anemâzınınsonsünnetiilevaktinsünnetiarasında(Âhır zuhur),
ya’nî(Son öğle) nemâzıkılmağaniyyetederek,ayrıcadörtrek’atkılmalıdır.Bu
dörtrek’atikılarken,niyyete(Üzerimefarzolan)diyeeklemelidir.Fekat,(Edâsı,ya’nîkılmasıfarzolan)dememelidir.Çünki,öğlenemâzı,öğlevaktifarzolursada,hemenkılmakfarzolmaz.İkindiye,dörtrek’atkılacakzemânkalıncaedâsıfarzolur.Edâsıdahâöncefarzolmaz.Cum’anemâzıkabûlolmadıise,budört
rek’at,(Edâsıfarzolan)deyinceCum’agünüöğlefarzıolmaz.Birgünöncekiöğlefarzıolur.Onuda,perşembegünükılmışolduğundan,nâfileolur.(Üzerimefarz
olanâhırzuhur)deyince,Cum’agünününöğlefarzıyerinegeçer.Fekat,Cum’anemâzıkabûlolmuşise,öğlefarzıdakılınmışolacağından,budörtrek’atnâfileolur.
Çünki,farzniyyetiilesünnetkılınır.Kazânemâzıvarise,bunukılmışolmaz.Cum’a
nemâzıkabûlolunca,öğlenemâzısâkıtolurdenirse,perşembegünküöğleyeniyyetedilmişolurveyinenâfilenemâzolur.Evvelcekılamadığıöğlenemâzıvarsa,
bunukazâetmişolmaz.(Üzerime son farz olan kılmadığım öğle nemâzını kılmağa) niyyetedilirse,Cum’akabûlolmuşise,bunemâz,kazânemâzıyerinegeçerki,
böyleniyyetuygundur.Kazâsıolmıyan,âhırzuhurundörtrek’atindedezamm-ı
sûreokumalıdır.Cum’anemâzıkabûlolmayıp,öğleninfarzıyerinegeçerse,farzdasûreokumakzararvermez.Kazâyakalmışöğlenemâzıolankimse,sûreokumaz.Çünki,Cum’akabûlolmazsa,öğleninfarzıyerinegeçer.Kabûlolmuşise,kazâyerinegeçer.
3.cüşart,öğlenemâzınınvaktindekılmakdır.Öğleezânıokununca,hemendört
rek’at(Cum’anemâzınınilksünneti)kılınır.Sonra,câmi’içinde,ikinciezânokunur.Sonrahutbeokunur.Sonra,cemâ’atileikirek’at(Cum’anemâzınınfarzı)kılınır.Sonra,dörtrek’at(sonsünneti),bundansonra,dörtrek’at(üzerimefarzolan,
kılmadığımsonöğlenemâzınıkılmağa)diyeniyyetederek,âhırzuhurnemâzıkılınır.Bundansonra,ikirek’at(vaktinsünneti)kılınır.Cum’asahîholmadıise,bu
onrek’at,öğlenemâzıolur.Bundansonra,Âyet-el-kürsîvetesbîhlerokunup,düâ
edilir.PeygamberefendimizCum’anınikirek’atfarzındansonra,altırek’atsünnetkılardı.
(Eşi’at-ül-leme’ât)da,beşyüzbeşincisahîfedediyorki,(Emîr-ül-mü’minînAlî
“radıyallahüanh”,Cum’anemâzınınfarzındansonraaltırek’atdahâkılınızderdi.AbdüllahibniÖmer“radıyallahüanhümâ”Cum’afarzındansonraaltırek’at
dahâkılardı).Allâme-iŞâmîseyyidMuhammedEmînibniÂbidîn“rahmetullahialeyh”,ikincicildde,İ’tikâfıanlatırkenbuyuruyorki,((Bedâyı)dabildirildiğigibi,Cum’anemâzınınfarzındansonra,İmâm-ıa’zamagöredörtrek’at,imâmeyne
görealtırek’atsünnetkılınır.Cum’ayalnızbirmesciddekılınırdiyenleregöre,dört
rek’atdahâ(Âhır zuhur) kılmaklâzımdır.Cum’ahermesciddecâizolurdiyenle–258 –

regöre,budörtrek’atnâfileolur.Müstehâbolur.Kılmaklâzımolmazisede,kılmamalıdiyenolmamışdır.Kılmakiyiolur).
(Fetâvâ-i Hindiyye)dediyorki,(Köle,kadın,müsâfirvehastanınCum’anemâzıkılmalarıfarzdeğildir.Hutbedinliyeninenazbirerkekolmasılâzımdır.Dinliyenhiçyoksayâhudyalnızkadınlardinlerse,hutbecâizolmaz.Cemâ’atinenaz
üçerkekolmasıvebunlarınimâmolabilecekkimselerolmalarışartdır.Kadınve
çocukolurlarsa,Cum’anemâzısahîholmaz).
4. cü şart, vakt içinde hutbe okumakdır. Hutbeden sonra, nemâz kıldırmak
için, hutbeyi dinleyenlerden birini vekîl edebilir. Hutbeyi dinlemeyen kıldıramaz.
Âlimlerimiz,Cum’ahutbesiniokumak,nemâzadururken,(Allahüekber)demekgibidir,dedi.Ya’nî,ikisinide,yalnızarabcaokumaklâzımdır.Fârisîokumak
daolurveyâherdilileokumakcâizdirdiyenlerdeolduisede,buâlimleregöre
tahrîmenmekrûholur.Hatîbin,hutbedeemr-ima’rûfdanbaşkaşeyleri,arabcabilesöylemesimekrûhdur.Hatîbefendi,içindenE’ûzüokuyup,sonrayükseksesle,hamdvesenâvekelime-işehâdet,salât-üselâmokur.Sonrava’z,ya’nîsevâbaveazâbasebebolanşeylerihâtırlatırveâyet-ikerîmeokur.Oturupkalkar.İkincihutbede,va’zyerine,mü’minleredüâeder.Dörthalîfeninismlerinisöylemesi
lâzımdır, müstehabdır. Sultânın, hükûmet adamlarının adlarını söylemesi câiz
değildir.Bunları,kendilerindeolmıyansıfatlarlamedhetmesiharâmdır.Adâlet
veihsânetmelerivedüşmanlaragâlibolmalarıiçin,bunlaradüâcâizolurdenildiisede,düâederken,küfreveharâmasebebolacakşeysöylememelidir.Hutbeyedünyâsözükarışdırmakharâmdır.Hutbeyi,nutuk,konferansşeklinesokmamalıdır.Zâlimkimseleri,âdildiyemedheden,dindüşmanlarınınölüsüne,dirisinedüâeden,kâfirolur.Müslimânıda,yalansözlerlemedhetmekharâmdır.Hutbedeva’zsöylemesidemek,emr-ibil-ma’rûfvenehy-ianil-münkerbildirmesidemekdir.Hikâye,siyâset,ticâretvebaşkadünyâişlerinianlatmakdemekdeğildir.
[Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Bir zemân gelecek
maymun sıfatlı, insan sûretli kimseler, minbere çıkıp, sizlere, din aleyhindeki sözleri, dinsizliği, din diye söyliyeceklerdir).]Hatîbefendiler,vâ’ızler,buhadîs-işerîfdebildirilenkimselerdenolmamağa,dinsizliğeâletolmamağadikkatetmelidir.
Müslimânlar, böyle kimselerin hutbelerini, va’zlarını dinlememelidir. (Nûr-ülîzâh Tahtâvî şerhi) ikiyüzseksenbirincisahîfede,(Hutbeyikısaokumaksünnetdir,
uzunokumakmekrûhdur)buyurmakdadır.
İbniÂbidînhutbeyiveiftitâhtekbîrinivenemâzdadüâyıanlatırkenbuyuruyor
ki,(Hutbeyi,arabîdenbaşkalisânileokumak,nemâzadururken,başkadilileiftitâhtekbîrialmakgibidir.Buise,nemâzdakidiğerzikrlergibidir.Nemâziçindekizikrlerivedüâyıarabîdengayrısöylemekise,tahrîmenmekrûhdur.Hazret-i
Ömeryasaketmişdir).Nemâzınvâciblerinianlatırkendiyorki,(Tahrîmenmekrûhişlemek,küçükgünâholur.Bunadevâmedeninadâletigider).(Tahtâvî)dediyorki,(Küçükgünâhadevâmedendefâsıkolur.Fâsıkolanveyâbid’atişliyen
imâmlarınarkasındanemâzkılmamalı,başkacâmi’dekılmalıdır).Eshâb-ıkirâm
veTâbi’în-iızâm,AsyadaveAfrikada,hutbeleriheparabîokudu.Çünki,başka
dilileokumak,bid’atvemekrûholur.Hâlbuki,dinliyenlerarabîbilmiyor,hutbelerianlamıyorlardı.Dinbilgilerideyokdu.Onlaraöğretmeklâzımdı.Fekat,yine
arabî okudular. Hindistân âlimlerinden Muhammed Viltorînin 1395 [m. 1975]
târîhli(El-edilletül-kavâti’) kitâbında,(Cum’avebayramhutbelerininhepsiniveyâ bir kısmını arabîden başka dil ile okumak bid’atdir. Tahrîmen mekrûhdur.
Hepböyleokuyanimâmınarkasındanemâzkılınmaz)yazılıdır.Bufetvâ,arabîdir.1396[m.1976]da,İstanbuldabasdırılmışdır.Bununiçin,Türkiyedekiislâm
âlimleri,altıyüzsenedenberi,hutbeleritürkçeokutup,milletinanlamasınıçokistedilerisede,hutbelerinkabûlolmıyacağınıdüşünerek,bunaiznveremediler.Ay–259 –

rıca,Cum’avâ’ızlarıkoydular.Buvâ’ızlar,nemâzdanönceveyâsonra,hutbenin
ma’nâsınıanlatırdı.Cemâ’at,hutbeyiböyleceöğrenirdi.
SeyyidAbdülhakîmEfendi“kuddisesirruh”buyurduki,(İbâdet,emrleriyapmakdemekdir.Kur’ân-ıkerîmi,hutbeyiokumakibâdetdir.Bunlarınma’nâsınıanlamakemrolunmadı.Bunlarıanlamak,ibâdetdeğildir.Kur’ân-ıkerîmianlamak
için,yetmişikiyardımcıilmivesekiztemelilmiöğrenmeklâzımdır.Ancak,bundansonra,Kur’ân-ıkerîmianlamağaisti’dâdhâsılolup,cenâb-ıHak,ihsânederse,anlıyabilir.Herkesanlamalıdırdemek,dînemüdâheneetmekolur.Kur’ân-ıkerîmianlamakiçin,isti’dâdıçokolanonsene,ortaolanelliseneçalışmaklâzımdır.
Bizimgibiazolanlarise,yüzsenedeçalışsakanlıyamayız.İslâmiyyetdeilmdiye,
fâidelibilgileredenir.Fâideliilm,se’âdet-iebediyyeyieldeetmeğe,ya’nîAllahü
teâlânınrızâsınıkazanmayavesîleolanilmdirki,bunlara,(İslâm bilgileri) denir).
5.cişart,hutbeyinemâzdanönceokumakdır.Âkıl,bâligolanerkeklerinyanındaokumasılâzımdır.Fekat,cemâ’atinişitmesi,anlamasışartdeğildir.
[(Hindiyye), (Dürr-ül-muhtâr) ve (İmdâd)da diyor ki, (Hutbe okurken, cemâ’atolarak,birerkekbulunmasıyetişir.Hepsisağırolsalarveyâuyusalar,hutbesahîholur.Hiçerkekbulunmasa,kadınlardinleseler,hutbesahîholmaz).Görülüyorki,cemâ’atinhutbeyianlamalarızarûretdeğildir.Çünki,duymalarıbilelâzımdeğildir.(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,(Hutbeyibaşkadilileokumak,nemâzadururken,(Allahü ekber) demekgibidir.Nemâziçindekidüâvetesbîhlerdeböyledir).İbniÂbidînbuyuruyorki,(İmâm-ıa’zamagöre,arabîokuyabilenimâmın
dabunlarıbaşkadililesöylemesicâizdir.Fekatmekrûhdur.İkiimâmagöreise,arabîokuyabilenimâmın,bunlarıbaşkadilileokumasıcâizdeğildir.[İmâm-ıa’zamın
dabukavlerücû’etdiği(Mecma’ûl-enhür)deyazılıdır.](Velvâlciyye)de,nemâztekbîrinisöylemekibâdetdir.Allahüteâlâ,başkadililesöylenmesinisevmezdiyor.
Bununiçin,hepsiniveyâbirkısmınıbaşkadilileokumak,câizoluncada,ibâdet
içindetahrîmen,ibâdetdışındatenzîhenmekrûholur.Nemâzdaayakda,âyet-ikerîmeleribaşkadilileokumanıncâizolmadığıise,sözbirliğiilebildirildi.Fetvâda
böyledir).Diğerüçmezhebimâmıda,ikiimâmımızgibiictihâdbuyurarak,arabî
okuyabilenin,başkadilileokuduğuhutbesahîholmazdemişlerdir.(Bedâyı’)dadiyorki,(Hutbeninbirkısmınıarabî,birkısmınıdabaşkadilileokumak,arabînazmıbozar.Buisemekrûhdur).Başkadilileokuyan,Selef-isâlihîninyolundanayrılmış,bid’atişlemişolur.YoldansapanlarınCehennemegideceği,Nisâsûresinin
yüzondördüncü âyetinde bildirilmişdir. İbâdet yaparken televizyon, ho-parlör
kullananlarında,bu[114].âyet-ikerîmeyidüşünmelerilâzımdır].
İmâm-ıa’zamagöre,yalnız(Elhamdülillah)veyâ(Sübhânallah)yâhud(Lâilâheillallah)demeklehutbeokunmuşolur.Fekattenzîhenmekrûholur.İkiimâma
göre,enaz,Ettehıyyâtüokuyacakkadaruzatmaklâzımdır.İkikısahutbeyapmak
sünnetdir.İkihutbearasındaoturmamakgünâhdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”Cum’ahutbesindebirâyetveyâsûreokurdu.Hutbedeveheryerde,
sûreokurken,E’ûzüveBesmeleokunur.Âyet-ikerîmeokurken,âlimlerinçoğunagöre,yalnızE’ûzüokunur.Besmeleokunmaz.Hatîbinsiyâhcübbegiymesive
hutbedenönce,minberinsağyanındasünnetkılmasısünnetdir.Hutbeyiayakda
okumaksünnetdir.
6.cışart,Cum’anemâzınıcemâ’atilekılmakdır.İmâmdanbaşka,hanefîdeüç,
şâfi’îdekırk,mâlikîdeonikierkekyetişir.Hutbeyidinleyencemâ’atinhepsigidip,
başkalarının kılmaları câizdir. Hanefîde, müsâfir ve hasta ile de cemâ’at hâsıl
olur.
7.cişart,Câmi’inherkeseaçıkolmasıdır.Kapıyıkilitleyipiçerdekılınırsa,câizolmaz.Fekatfitneyesebebolmamakiçin,kadınlarıCum’anemâzınacâmi’esokmamak,nemâzazararvermez.
Cum’anemâzının(Vücûb şartları) dokuzdur.Ya’nî,birkimseyefarzolmasıiçin
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dokuzşartlâzımdırki,şunlardır:1-Şehrde,kasabadaoturmakdır.Müsâfirlereve
köylülerefarzdeğildir.Şehrdebulunupezânıişitenköylüyefarzolur.Evi,şehrin
kenârındanbirfersah,ya’nîbirsâat[altıkilometre]uzakdaolanlarafarzolur.2Sağlamolmakdır.Hastayavehastayıbırakamıyanhastabakıcıyaveçokihtiyâra
farz değildir. 3- Hür olmakdır. İşçilere, me’mûrlara, askerlere Cum’a nemâzı
farzdır.Patronlar,müdîrlerbunlarınemâzdanmen’edemez.Yoluzakolup,birkaçsâatişdenkalırsa,ücretlerindenkesebilirler.4-Erkekolmakdır.Cum’anemâzıkadınlarafarzdeğildir.5-Âkılvebâligolmakdır.6-Körolmamakdır.Yoldagötürenolsabile,a’mâolanafarzdeğildir.Yardımcısızcâmi’egidebilena’mâya,hastayaveşaşıyafarzdır.7-Yürüyebilmekdir.Naklvâsıtasıolsabilefelcliye,ayaksızafarzdeğildir.8-Mahbûsolmamakvedüşmankorkusu,hükûmetden,zâlimden
korkusuolmamakdır.9-Çokyağmur,kar,fırtına,çamurolmamakdır.Çoksoğuk
olmamakdır.
Buözrlerdenbiribulunanerkek,isterseCum’anemâzıkılabilir.Cum’anemâzınınkadınlarafarzolmadığınıbildirenhadîs-işerîfler,(Tefsîr-i Mazherî)deve(Mişkât-ül-mesâbîh)deyazılıdır.
MüsâfirvehastaCum’anemâzıkıldırabilir.ÖzrsüzCum’akılmıyanın,Cum’a
kılınmadanönce,şehrdeöğlekılmasıharâmdır.Sonraise,kılmasıfarzdır.Özrile
Cum’akılmıyanların,öğlenemâzınışehrdecemâ’atilekılmalarımekrûhdur.
İmâmotururkenveyâsecde-isehvyaparkenyetişen,imâmauyar.İmâmselâm
verince, kalkarak iki rek’at Cum’a nemâzını temâmlar. Bayram nemâzına geç
yetişendeböyleyapar.
İmâm minbere çıkınca, cemâ’atin nemâz kılması ve konuşması harâm olur.
Hatîbefendidüâederken,cemâ’atsesleâmîndemez.İçindensessizdenir.Salevâtidesesiledeğil,kalbilesöylerler.Kısacası,nemâzkılarkenyapmasıharâmolan
herşey,hutbedinlerkendeharâmdır.Uzakdaolup,hutbeyiişitmiyenleredeharâmdır.Akreb,hırsız,kuyugibizararlışeyleri,zararlarıdokunacakolana,bunu
söyleyipkurtarmakcâizdir.Elile,başileişâretederekbildirmekiyiolur.Müezzinlerinhutbearasındabağırarak,birşeyokumasımekrûhdur.
Cum’anemâzıiçin,birinciezânıişitenhermüslimânınişini,alışverişinibırakıpnemâzagitmesifarzdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”zemânındabirinciezânyokdu.Yalnızminberinönündeokunurdu.Osmân“radıyallahü
anh”halîfeiken,birinciezânıdaemretdi.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”minberi,mihrâbınsoltarafındaidiveüçbasamakidi.[Mihrâbönündekıbleyekarşıdurankimseninsağtarafındaminbervesoltarafında(Hucre-i se’âdet)
bulunur.]Hutbeninikincikısmını,aşağıbasamağainipokuyup,sonratekrâryukarıbasamağaçıkmak,çirkinbirbid’atdir.
Hutbeilenemâzarasındahatîbefendinindünyâişlerindensöylemesitahrîmen
mekrûhdur.Farzlarıyapmağı,harâmlardankaçınmağısöyliyebilir.Hutbedenolmıyanşeylerisöyleyerek,nemâzıgecikdirirse,hutbesikabûlolmaz.Hutbeyitekrârokumasılâzımolur.Çocuğunhutbeokumasıcâizolup,nemâzıimâmkıldırır.
Cum’agünü,öğledenevvelsefereçıkmakcâizdir.ÖğledensonraCum’akılmadan
çıkmakmekrûhdur.
Mekke-imükerremeveBursagibi,harbilealınanşehrlerde,minbereçıkarken
solelinekılıncalır.Kılıncadayanarakokur.
Yemekyirken,ezânokunursa,nemâzvaktikaçacaksa,yemeğibırakır.Cemâ’ati
kaçıracaksa,yemeğibırakmaz.Yalnızkılar.Cum’anemâzıcemâ’atinikaçırmaz.
KöylüCum’anemâzıiçinvealışverişiçinşehregelirse,nemâzniyyetifazlaise,
Cum’anemâzınagitmeksevâbınakavuşur.Nemâzsevâbıbaşkadır.Busevâbaherhâldekavuşur.Dünyâişidedüşünerekyapılanheribâdetböyledir.[Hacbahsibaşınabakınız!]
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Hutbe başlamadan önce, omuza, elbiseye basmamak üzere, minbere veyâ
mihrâbayakınolmakiçinsaflararasındangeçmekcâizdir.Hutbeokunurkenyer
değişdirmek, yanındakine sıkıntı vermek harâmdır. Cemâ’at arasında dolaşarakdilenmekvebunasadakavermekharâmdır.Böyledilenenicâmi’dençıkarmalıdır.
Cum’agünleridüânınkabûlolacağıbirânvardır.Buân,hutbeileCum’anemâzıiçindedirdiyenlerçokdur.Hutbedinlerken,düâkalbdenolur.Sesçıkarmak
câizdeğildir.Buânherşehriçinbaşkadır.Cum’agünü,gecesindendahâkıymetlidir.Gecesindeveyâgündüzünde(Sûre-i Kehf) okumakçoksevâbdır.(Tefsîr-i
Mazherî.)
Cum’anemâzıiçinguslabdestialmak,güzelkokusürünmek,yeni,temizgiyinmek,saç,tırnakkesmek,câmi’debuhor[koku]yakmak,(Tebkîr) [câmi’eerken
gelmek]sünnetdir.(Dürr-ül-muhtâr)da,beşincicilddebuyuruyorki,(HermüslimânınCum’agünleri,Cum’anemâzındanönceveyâsonrabaşınıtraşetmesivetırnaklarınıkesmesisünnetdir.Nemâzdansonrakesilmesiefdaldir.Nitekimbunlar,
hacdansonrayapılır.Cum’agünükesemiyen,başkagünlerdekesmelidir.SonrakiCum’agünükesmeğibeklememelidir.Harbdetırnaklarıvebıyıklarıuzatmak
müstehabdır.HerCum’agünüyıkanarakvekoltukvekasıkkıllarınıtraşederek
temizlemekmüstehabdır.Kıllarıilâcile[Rosmapudrasıile,jiletile]veyâyolarak
almakcâizdir.Onbeşgündebirtraşetmekdecâizdir.Kırkgündenfazla,traşetmemektahrîmenmekrûhdur).Dübürkıllarınıizâleetmenindemüstehabolduğu
Tahtâvînin“rahmetullahiteâlâaleyh”İmdâdhâşiyesindeyazılıdır.
Tırnağıuzunolanınrızkımeşakkatile,sıkıntıilehâsılolur.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Cum’a günü tırnağını kesen kimse, bir hafta, belâlardan emîn olur).
Bıyıkkazımakbid’atdir.Bıyıklarıkırkarak,kaşlarkadarkısaltmaksünnetdir.
Sakalı[çenedekiilebirlikde]birtutamuzatmakvebundanfazlasınıkesmeksünnetdir.Sakalınvebıyığınarasındabulunanbeyâzkılıyolmakcâizdir.Sakalınbir
tutamdanfazlauzunolması,aklınazolmasınaalâmetolur,denildi.
(Tebyîn)de ve bunun Şelbî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hâşiyesinde, guslün
farzlarınıanlatırkendiyorki,(Müslimdekihadîs-işerîfdeon şey sünnetdir: Bıyığı kısaltmak, sakalı uzatmak, misvâk kullanmak, mazmaza, istinşak, tırnak kesmek,
ayak parmaklarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, kasıkları temizlemek, su ile
istincâ buyuruldu).Sakaluzatmanınsünnetolduğunubuhadîs-işerîfaçıkcabildirmekdedir.Sakalıbirtutamuzatmakvebirtutamdanfazlasınıkesmeksünnetdir.Ba’zılarınınyapdığıgibiyanaklarıkazıyıp,yalnızçenedesakalbırakmak,bu
sünneti,değişdirmekolur.Sakalıbirtutamdankısabırakmakda,sünneteuygun
değildir.Sünneteuymakniyyetiilekısasakalbırakmakbid’atolur.Harâmolur.
Böylekısasakalıbirtutamakadaruzatmakvâcibolur.Âdetolduğuiçin,herkeseuymuşolmakiçinsakalkazımakmekrûholur.Zâlimlerarasındakalıp,alayedilmemek,eziyyetgörmemekiçinveyâharâmveküfrişlememek,yâhudfarzlarıyapabilmekiçin,nafakakazanmak,gençlereemr-ima’rûfvenehy-ianilmünkeryapabilmek için, dîn-i islâma hizmet edebilmek, mazlûmlara yardım edebilmek,
fitneçıkmasınıönlemekiçin,sakalıbüsbütüntraşetmekcâizvelâzımolur.Busayılanşeyler,sünnetiterketmekiçinözrolur,fekat,bid’atişlemekiçinözrolmazlar.
(El-halâl vel-harâm) kitâbındadiyorki,(Hadîs-işerîfde,Müşriklere muhâlefet
ediniz. Sakalınızı uzatınız! buyuruldu. [Bu kitâbın yazarı olan Yûsüf Kardâvî,
önsözündemezhebsizolduğunui’lânetdiğinden,yazılarısenedolamazisede,bu
hadîs-işerîfiEhl-isünneteuygunaçıklamışdır.]İbniTeymiyye,buhadîssakalkazımanınharâmolduğunugösteriyor,dedi.(Feth)de,Iyâddanalarak,mekrûhdur,
denildi.Mubâhdiyenlerdeoldu.Doğrusu,hadîs-işerîf,sakaluzatmanınvâcibolduğunu göstermiyor. Yehûdî ve Nasârâ, sakal boyamaz. Siz onlara muhâlefet
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edip boyayınız! hadîs-işerîfinebakarak,sakalboyamanınvâcibolduğunusöyliyen âlim olmamışdır. Bu hadîs-i şerîfler, müstehab olduğunu göstermekdedir.
Selef-isâlihînsakalkazımazdı.Çünki,ozemân,sakaluzatmakâdetidi).Sakalakıymetvermiyenkâfirolur.Yüzünü,kadıngibiparlakyapmak,kadınlarabenzemek
içinsakalkazıtmak,çeneyikazıyıp,yanaklarüzerindeuzatmakharâmdır.Çünki,
erkeklerinkadınlaravekadınlarınerkeklerebenzemeleriharâmdır.Kadınlarabenzemeğidüşünmeyip,gençvegüzelgörünmekiçinsakalkazımanınmekrûholduğu,(Kimyâ-i se’âdet)de,abdestinsonundayazılıdır.Kadınınsaçınıözrsüzkazımasımekrûhdur.Erkeklerebenzeterekkazıması,traşetmesiharâmolur.Kadınların
saçlarınıbirarayatoplıyarak,başda,ensede,devehörgücügibi,topuzyapmaları,
hadîs-işerîfileyasakedilmişdir.Buhadîs-işerîf,(Berîka) ve(Hadîka)daveYûsüfKardâvînin(El-halâl vel-harâm fil-islâm) kitâbında,yazılıdır.Kadınınuzunsaçınıörtmesigüçveyâfitneyesebebolduğuzemân,kulakyumuşağınakadarkesip
kısaltmasıcâizolur.
(Hadîkat-ün-nediyye)deyüzkırkbirincisahîfedediyorki,(Sünnetikidürlüdür:
Sünnet-ihüdâvesünnet-izevâid.Sünnet-ihüdâ,câmi’dei’tikâfetmek,ezân,ikâmetokumak,cemâ’atilenemâzkılmakgibidir.Bunlar,islâmdînininşi’ârıdır.Bu
ümmetemahsûsdurlar.[Çocuklarınsünnetedilmelerinindeböyleolduğu,İbniÂbidîninsoncildininsonundayazılıdır.]Birşehrhalkı,busünnetlerdenbiriniterkederse,bunlarlaharbedilir.Beşvaktnemâzdanüçününrevâtib,ya’nîmüekkedsünnetlerideböyledir.Sünnet-izevâid,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”giyim,yimek,içmek,oturmak,barınmak,yatmakveyürümekdekiâdetleriveiyiişleresağdanbaşlamak,sağelileyiyipiçmekgibidir).İkincicildinbeşyüzseksenikincisahîfesindediyorki,(Ba’zıhadîs-işerîflerdesakalboyamakemrolundu.Ba’zılarındadayasakedildi.(Hıristiyanlar boyar, Siz boyamayınız. Onlara benzemeyiniz!) buyuruldu.Bununiçin,selef-isâlihîndenbirkısmıboyadı.Birkısmıboyamadı.Çünki,buradakiemreveyasağauymakvâcibdeğildir.Bununiçin,buişde,
bul un ul an şehr in âdet in e tâb i’ olun ur. Âdet e uym am ak şöhr et olur. Mekr ûh
olur).HindistânâlimlerindenŞâhVeliyyullah-ıDehlevînin“rahmetullahiteâlâ
aleyh”(Et-tefhîmât) kitâbınınikincicildi,üçyüzyirmidördüncüsahîfesinde,büyük
âlimMuhammedSenâüllahPâni-pütîbuyuruyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,başörtüsüilebaşınıörter,antâri,tasmalıayakkabıvebenzerlerini
giyerdi.HalîfeÖmer“radıyallahüanh”da,Azerbaycândakiaskerlerinemektûb
yazarak,böylegiyinmeleriniemreyledi.Fekatşimdi,böylegiyinmekâdetdeğildir.Memleketdeâdetolanşeylergiyilmezse,şöhretolur.Parmaklagösterilmeğe,
fitneyesebebolur.Hadîs-işerîfde,(İnsanın parmakla gösterilmesi, kendisine kötülük olarak yetişir) buyuruldu.Bununiçin,giyinmekde,müslimânlarınâdetlerineuymaklâzımdır.Hazret-iÖmerzemânında,antâri,başörtüsüvetasmalıayakkabıgiymekmü’minlerinâdetiidi.Böylegiyinmek,imtiyâza,şöhreteveparmaklagösterilmeğesebebolmazdı.)Şimdiiseolur.İmâm-ıRabbânî,üçyüzonüçüncü
mektûbdabuyuruyorki,(Kıymetlihanefîkitâblarındananlaşılıyorki,islâmkadınları,önüaçıkantâriileörtünürlerdi.Kadınların,önüaçıkantârigiydikleriyerde,
erkeklerinönükapalıgiymeleri,önükapalıgiydikleriyerdeise,önüaçıkantârîgiymelerilâzımdır.Şöhretâfetdir.Felâketesebebolur).İkiyüzseksensekizincimektûbdabuyuruyorki,(Fitneyi uyandırana, Allah la’net etsin!) hadîs-işerîfdir.
(Eşi’at-ül-leme’ât)in birinci cild, ikiyüzonikinci sahîfesinde, (On güzel şey,
Peygamberlerin sünnetidir) hadîs-i şerîfini açıklarken, sakal uzatmanın bu on
şeydenbiriolduğundasözbirliğibulunmadığınıbildiriyor.(Tergîb-üs-salât) kırkikincifaslında,buonşeyivebunların(sünnet-i hüdâ) olduklarınıyazıyor.Bunlarınarasında,sakaluzatmakyokdur.(Eşi’a)dasakalıbirtutamuzatmak,vâcibdir
denilmişdir.Hadîs-işerîfdebuonşeyeaçıkcasünnetdenildiğihâlde,sakaluzatmağıbunlardanayırarakvâcibdemesi,sakalısünneteuygunolarakuzatmakâdet
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olanyerlerde,sakalkazımanınvebirtutamdankısayapmanınfitneyesebebolacağıiçindir.Çünki,şöhrete,fitneyesebebolanbirişiyapanahadîs-işerîfdela’net
edilmişdir.Sakalbırakmanınâdetolduğuyerlerde,sakalkazımakfitneyesebebolacağıgibi,sakaltraşınınâdethâlinegetirildiğiyerlerdesakalbırakmakda,fitneye
sebebolabilir.Birtutamdankısabırakmakise,bid’atolur.Bufitneyedüşmemek
vebid’atişlememekiçin,bulunduğumemleketinâdetineuyaraksakalınıtraşetmesivâcibolur.(Hadîka)nınyüzkırksekizincisahîfesinde,(Bid’atişlemek,sünnetiterketmekdendahâzararlıdır.Bid’atiterketmeklâzımdır.Sünnetiyapmaklâzımdeğildir)demekdedir.Çünki,mubâhvecâizolanşeylerdevesünnet-izevâidde,memleketinâdetineuymak,fitneçıkarmamaklâzımdır.Fekatfarz,vâcib,sünnet-ihüdâolanşeyleriyapmakdaveharâmdan,mekrûhdanvebid’atdensakınmakdaâdeteuyulmaz.Bunlar,ancakfıkhkitâblarındabildirilmişolanözrlerleveancakiznverildiğikadardeğişdirilebilirler.Sakalbırakmanınislâmınşiârıolmadığını,islâmdîninemahsûsolmadığını,bununiçinsünnet-ihüdâolmadığınıyukarıdakihadîs-işerîfaçıkcagöstermekdedir.Görülüyorki,sakalbırakmaksünnet-izevâiddir.Dingörevlilerininhiçbirzemân,ya’nîâdeteuyarakda,sünnet-izevâidive
müstehablarıdaterketmelericâizdeğildir.Bunlar,herzemânbirtutamsakalbırakmalıdır.Sakalıbirtutamdankısayapmaksünnetideğişdirmekolur.Kısasakalasünnetdemek,bid’atolup,büyükgünâhdır.Sakalın[Çenedekiilebirlikde]bir
tutamdankısaolmasınahiçbirâliminmubâhdemediğifıkhkitâblarındayazılıdır.
Birtutam,dörtparmakgenişliğidir.Çeneyialtdudakkenârındanavuclıyarakölçülür.Sakalıolanın,gusldesakaldiplerindekideriyiıslatmasıfarzdır.Islatmazsa,
guslüveabdestivedolayısıilenemâzısahîholmaz.
Erkeklerinsaçınısakalınısiyâhdanbaşkarengeboyamasıcâizdir.Siyâhaboyamağadacâizdiyenoldu.Eliniayağını,tırnağınıboyamasıcâizdeğildir.Çünkikadınlarabenzemekolur.Kadınların,yabancıerkekleregöstermemekşartıileveabdestde,gusldeyıkamağamâni’olmıyanboyaileboyamalarıcâizdir.
MuhammedHâdimî“rahmetullahiteâlâaleyh”hazretlerinin(Berîka) kitâbının[1284]İstanbulbaskısında,ikincicildi,1229.cusahîfesindebuyuruyorki,(Kadınlarınsaçlarınıveerkeklerinsakallarınıkazımalarıcâizdeğildir.Kadınınsakalı
olursa,kazımasıcâizdir.Hadîs-işerîfde,(Bıyıklarınızı kısaltınız! Sakalınızı uzatınız!) buyuruldu.Buemregöre,sakalkazımaksünnetemuhâlifolur.Buhadîsişerîf,vücûbugösterseydi,sakalkazımakharâmolurdu.(Tâtârhâniyye) kitâbında,(Tecnis)denalarakdiyorki,buhadîs-işerîf,sakalıkazımayınızvebirtutamdankısayapmayınızdemekdir.Tahâvîdenalındığıbildirilereksöylenen,(Sakalınıkazıyanveyâbirtutamdankısakesenkimseninimâmolmasıcâizolmaz.Yalnızkıldığınemâzıdamekrûholur.Dünyâdaveâhıretdemel’ûnvemerdûddur)
gibisözlerinve(Tefsîr-i Kurtubî)denalındığıbildirilenbunlarabenzersözlerin
aslıyokdur,sâbitolmamışlardır).1336.cısahîfesindebuyuruyorki,(Kadınların
dakaşlarınıyolarakinceltmeleriharâmdır.Alın,yanak,çeneüzerindeçıkankıllarınıyolmaları,kazımalarıcâizdir).Kesilensaçı,sakalıvediğerkıllarıvetırnaklarıgömmeliveyâkabrüzerine,basılmıyanyerekoymalıveyâdenizebırakmalıdır.Halâya,bulaşıkçukurunaatmakmekrûhdur.Tırnağıdişilekoparmakmekrûhdur.Barashastalığıyapar.Kadınlarınkesilenparçaları,erkekleregöstermesiharâmdır.
Erkeklerinbaşıkazımalarıveyâsaçlarıuzatıp,tarayıpikiyeayırmalarısünnetdir.Saçbükmeleri,örmelerimekrûhdur.(Bahr-ür-râık)da,(El-kerâhiyye)kısmındadiyorki,(Erkeğinbaşınınortasınıkazıyıp,etrâfındakisaçlarınıuzatmasıcâizdir.Fekat,sarkansaçlarınıbüküpfitilyapmasımekrûholur.Çünki,fitilyapması,ba’zıkâfirlereteşebbüh[benzemek]olur).Buradandaanlaşılıyorki,kâfirlerinâdetlerinebenzediğiiçinmen’olunanşeyiyapmak,harâmolmuyor,mekrûh
oluyor.Bununiçin,(Müşriklere benzemeyiniz. Sakal uzatınız!) ve(Nemâzınızı
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na’lın ile kılın. Yehûdîlere benzemeyin!) hadîs-işerîfleri,sakalkazımanınveçıplakayakilenemâzkılmanın,mekrûholduğunugöstermekdedir.239.cusahîfede
nemâzınmekrûhlarının25.cisinebakınız!
YalnızCum’agünlerioructutmakveyalnızCum’ageceleriteheccüdkılmak
mekrûhdur.Güneştepedeiken,[ya’nîöğlenemâzınınvaktindentemkinzemânı
kadarevvelolanzemâniçinde],hernemâzıkılmakharâmdır.Buzemânda,hernemâzıkılmanın,Cum’agünlerideharâmolduğusözüdahâkuvvetlidir.
Cum’agünü,rûhlartoplanırvebirbirleriiletanışırlar.Kabrlerziyâretedilir.Bugünkabrazâblarıdurdurulur.Ba’zıâlimleregöre,mü’mininazâbıartıkbaşlamaz.
KâfirinCum’aveRamezândayapılmamaküzere,kıyâmetekadarsürer.Bugünve
gecesindeölenmü’minlerkabrazâbıhiçgörmez.Cehennem,Cum’agünüçoksıcakolmaz.Âdem“aleyhisselâm”Cum’agünüyaratıldı.Cum’agünü,Cennetden
çıkarıldı.Cennetdekiler,AllahüteâlâyıCum’agünlerigöreceklerdir.
Aşağıdakiyazı(Riyâd-un-nâsıhîn)dentercemeedildi:
Allahüteâlâ,Cum’agününümüslimânlaramahsûskılmışdır.Cum’asûresisonundakiâyet-ikerîmedemeâlen;(Ey îmân etmekle şereflenen kullarım! Cum’a
günü, öğle ezânı okunduğu zemân, hutbe dinlemek ve Cum’a nemâzı kılmak için
câmi’e koşunuz. Alış verişi bırakınız! Cum’a nemâzı ve hutbe, size, başka işlerinizden dahâ fâidelidir. Cum’a nemâzını kıldıkdan sonra, câmi’den çıkar, dünyâ işlerinizi yapmak için dağılabilirsiniz. Allahü teâlâdan rızk bekliyerek çalışırsınız.
Allahü teâlâyı çok hâtırlayınız ki, kurtulabilesiniz!) buyuruldu.Nemâzdansonra,
istiyenişinegiderçalışır.İstiyencâmi’dekalıp,nemâz,Kur’ân-ıkerîm,düâilemeşgûlolur.Nemâzvaktialışverişsahîhdir.Fekat,günâhdır.Resûlullah“sallallahü
aleyh i ve sell em” buy urd u ki, (Bir müs li mân, Cum’a gü nü gusl ab des ti alıp,
Cum’a nemâzına giderse, bir haftalık günâhları afv olur ve her adımı için sevâb verilir). Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Günlerin en kıymetlisi Cum’adır. Cum’a
günü, bayram günlerinden ve aşûre gününden dahâ kıymetlidir. Cum’a, dünyâda
ve Cennetde mü’minlerin bayramıdır). Birhadîs-işerîfde,(Cum’a nemâzı kılmıyanların kalblerini, Allahü teâlâ mühürler. Gâfil olurlar) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Bir kimse, mâni’ yok iken, üç Cum’a nemâzı kılmazsa, Allahü teâlâ, kalbini mühürler. Ya’nî, iyilik yapmaz olur) buyurdu.Özrüyokiken,birbiriarkasındaüçCum’anemâzınagitmiyenkimsemünâfıkolur.EbûAlîDekkakölürkenüç
şeynasîhateyledi:(Cum’agünüguslabdestialınız!Herakşamabdestliolarakyatınız!Herhâlinizde,Allahüteâlâyıhâtırlayınız!) Birhadîs-işerîfde,(Cum’a günlerinde bir ân vardır ki, mü’minin o ânda etdiği düâ red olmaz) buyurdu.Ba’zıları,buân,ikindiileakşamezânlarıarasındadır,dedi.Fârisî(Tergîb-üs-salât) kitâbındakihadîs-işerîfdebuyurulduki,(Cum’a günü sabâh nemâzından önce, üç
kerre Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh
okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günâhları afv olur). [Kulhaklarınıvekazâyakalanfarzlarıödemekveharâmlardanvazgeçmekşartdır.]Bir
hadîs-i şerîfde, (Cum’a nemâzından sonra, yedi def’a İhlâs ve Mu’avvizeteyn
okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazâdan, belâdan ve kötü işlerden korur) buyurdu.Cum’agünüyapılanibâdetlereenaz,ikikatsevâbverilir.Cum’agünüişlenengünâhlarda,ikikatyazılır.Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Cumartesi günleri yehûdîlere, pazar günleri nasârâya verildiği gibi, Cum’a günü, müslimânlara
verildi. Bugün, müslimânlara hayr, bereket, iyilik vardır).
Cum’agünlerivehergünşu(istigfâr düâsı)nıçokokumalıdır:Allahümmagfir
lî ve li âbâî ve ümmehâtî ve li ebnâî ve benâtî ve li ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî
ve ammâtî ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-zevcetî ve ebeveyhâ ve li-esâtizetî ve lil-mü’minîne vel-mü’minât vel hamdü-lillâhi Rabbil’âlemîn!
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72 — BAYRAM NEMÂZLARI
Şevvâlayınınbirincigünüfıtrbayramının,Zilhicceninonuncugünüde,kurban
bayramınınbirincigünleridir.Buikigünde,güneşdoğdukdanvekerâhetvaktiçıkdıkdansonra,ya’nîİşrakvaktinde,ikirek’atbayramnemâzıkılmak,erkeklerevâcibdir. Bayram nemâzlarının şartları, Cum’a nemâzının şartları gibidir. Fekat,
buradahutbesünnetdirvenemâzdansonraokunur.Fıtrbayramındanemâzdanöncetatlı[hurmaveyâşeker]yimek,gusletmek,misvâkkullanmak,enyenielbise
giymek,fıtrayınemâzdanöncevermek,yoldayavaşcatekbîrokumakmüstehabdır.
Kurban bayramı nemâzından önce birşey yimemek, nemâzdan sonra, önce
kurbanetiyimek,nemâzagiderken,yükseksesle,özrüolanyavaşça(Tekbîr-i teşrîk) getirmekmüstehabdır.(Halebî-yi kebîr)dediyorki:
(Bayramnemâzlarıikirek’atdir.Cemâ’atilekılınır.Yalnızkılınmaz.Birinci
rek’atde,Sübhânekedensonra,üçkerre(Tekbîr-i zevâid) söylenir.Ya’nî,ellerüç
def’akulaklarakaldırılıp,birinciveikincisinde,ikiyanauzatılır.Üçüncüsünde,göbekaltınabağlanır.İmâmefendiyükseksesle,Fâtihavezamm-ısûreokudukdan
sonra,doğrurükü’aeğilinir.İkincirek’atde,önceFâtihavezamm-ısûreokunup,
sonra,ikiel,yineüçkerrekulaklarakaldırılır.Üçündedeyanlarasallandırılır.Dördüncü tekbîrde, kulaklara kaldırılmayıp, rükü’a eğilinir. Birinci rek’atde beş,
ikinci rek’atde dört tekbîr getirilmekdedir). Bu dokuz tekbîrde ellerin nereye
götürüleceğiniunutmamakiçin,kısaca(İkisalla,birbağla.Üçsalla,bireğil)diyeezberlenir.(Mâ-lâ-büdde)dediyorki,(Cemâ’ateyetişemiyen,bayramnemâzınıkazâetmez.Özrilekılamazlarsa,îyd-ifıtrdabayramınikincigünü,îyd-iedhâdaüçüncügünüdekılarlar).
(Îyd), bayramdemekdir.Heryıl,RamezânayındaveArefegünündegünâhlarıafvedildiğiiçinmüslimânlarınsevindikleri,sürûrlarınınavdetetdiği,tekrârgeldiğiiçin(Îyd) denildi.Bayramınbirincigünü,Cum’agününerastlarsa,Hanefîmezhebinde,hembayram,hemde,Cum’anemâzınıkılmaklâzımdır.Kendivaktlerindekılınırlar.Bayramsabâhı,cenâzeolursa,öncebayramnemâzıkılınır.Sonracenâzenemâzıkılınır.Çünki,bayramnemâzı,herkesevâcibdir.Cenâzenemâzı,bayramhutbesindenöncekılınır.
Arafâtdabulunmıyaninsanların,Arefegünübiryerdetoplanarak,hâcılargibiyapmalarımekrûhdur.Fekat,va’zdinlemekiçinveyâbaşkaibâdetiçintoplanmakcâizdir.[Seksendördüncümaddeyebakınız!].
İmâmeynegöre,Arefegünü,ya’nîKurbanbayramındanöncekigünsabâhnemâzından, dördüncü günü ikindi nemâzına kadar, yirmiüç vaktde hâcıların ve
haccagitmiyenlerin,erkekkadınherkesin,cemâ’atilekılsın,yalnızkılsın,farznemâzdaveyâbubayramdakifarzlardanbirini,yinebubayramgünlerindenbirindekazâedince,selâmverirvermez,(Allahümmeentesselâm......)demedenevvel,
bir kerre (Tekbîr-i teşrîk) okuması vâcibdir. (Allahü ekber, Allahü ekber. Lâ
ilâhe illallah. Vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) denir. Cum’a nemâzlarındansonradaokunur.Bayramnemâzındansonraokumakmüstehabdır.
Cenâzenemâzındansonraokunmaz.Câmi’dençıkdıkdanveyâkonuşdukdansonraokumaklâzımdeğildir.İmâm,tekbîriunutursa,cemâ’atterketmez.Erkekleryükseksesleokuyabilir.Kurbanbayramının2,3vedördüncüüçgününe(Eyyâm-ı teşrîk) denir.
(Ni’met-i islâm) kitâbındadiyorki,(Bayramgünlerişunlarıyapmaksünnetdir:
Erkenkalkmak,guslabdestialmak,misvâkiledişleritemizlemek,güzelkokusürünmek,yenivetemizelbisegiymek,sevindiğinibellietmek,Fıtrabayramınemâzındanöncetatlıyimek,hurmayimek.Tekadeddeyimek.Kurbankesen,ogünilk
olarakkurbanetiyimek.Sabâhnemâzınımahallemescidindekılıp,bayramnemâ–266 –

zıiçin,büyükcâmi’egitmek.Ogünyüzüktakmak,câmi’eerkenveyürüyerekgitmek. Bayram tekbîrlerini, Fıtr bayramında sessiz, Kurban bayramında cehren
söylemek.Dönüşde,başkayoldangelmek.Çünki,ibâdetyapılanyerlerveibâdet
içingidipgelinenyollar,kıyâmetgünüşehâdetedeceklerdir.Mü’minlerigüleryüzleve(Selâmünaleyküm)diyerekkarşılamak.Fakîrlereçoksadaka,[İslâmiyyeti
doğruolarakyaymakiçinçalışanlarayardım]yapmak.Sadaka-ifıtrı,bayramnemâzındanöncevermek).Dargınolanlarıbarışdırmak,akrabâyıvedinkardeşleriniziyâretetmek,onlarahediyyegötürmekdesünnetdir.Erkeklerinkabrleriziyâretetmeleridesünnetdir.
[Hadîs-işerîfde(İnsânlar, kendilerine iyilik edenleri sever) ve(Hediyyeleşiniz,
sevişirsiniz) buyuruldu.Hediyyeninenkıymetlisi,enfâidelisi,güleryüz,tatlıdildir.Bid’atsâhiblerindenbaşkaherkese,dostavedüşmana,müslimânavekâfire,
dâimâgüleryüz,tatlıdilgöstermelidir.Kimseilemünâkaşaetmemelidir.Münâkaşa,dostluğugiderir.Düşmanlığıartdırır.Kimseyekızmamalıdır.Hadîs-işerîfde(Gadab etme!), kızmabuyuruldu.Fitne,fesâdzemânında,ineğetapanlarıgörünce,ineğinağzınasamanvermeli,onlarıkızdırmamalıdır.]

73 — BİRİNCİ CİLD, 312. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mânın “kuddise sirruh” süâllerine cevâb olarak yazılmış olup, nemâzda otururken parmak kaldırmak doğru olmadığını da bildirmekdedir:
Âlemlerin,bütünmahlûklarınrabbi,yaratıcısıvevarlıkdadurdurucusuveihtiyâclarınıgönderenAllahüteâlâyahamdolsun!Peygamberlerinenüstünüolan
MuhammedMustafâya“aleyhissalâtüvesselâm”veOnunPeygamberkardeşlerine“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”vemeleklereveOnunyolundagitmekleşereflenenleresalât,selâmveiyidüâlarolsun!MollaMahmûdilegönderdiğinizkıymetlimektûbgelerekbizlerisevindirdi.Soruyorsunuzki:
Süâl 1 — Âlimler,Medînedeki(Ravda-i mubâreke) denilenyer,Mekkeşehrindendahâkıymetlidir,diyor.Hâlbuki,Muhammedaleyhisselâmınsûretivehakîkati,Kâ’be-imu’azzamanınsûretinevehakîkatinesecdeetmekdedir.Ravda-imubârekenasılolurda,dahâüstünolur?
[Medînecâmi’iiçinde,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”kabr-işerîfi
ile câmi’in o zemânki minberi arasındaki, yirmialtı metre uzunluğundaki yere
(Ravda-i mutahhera) denir.Ravda,bağçedemekdir.Ozemânkiminber-işerîf,üç
basamakvebirmetreyüksekidi.[654]yangınındatemâmenyandı.Çeşidliyıllarda,çeşidliminberleryapılmış,bugünki,onikibasamaklımermerminberi,sultân
üçüncüMurâdhân[998]deİstanbuldangöndermişdir].
Cevâb 1 — Efendim!Bufakîregöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,yeryüzünün
enkıymetliyeri[Kabr-ise’âdetdir.Bundansonra]Kâ’be-imu’azzama[vebunun
etrâfındaki(Mescid-iharâm)denilencâmi’]dir.Bundansonra,Medînede[Mescid-inebevîiçindeki](Ravda-i mukaddese) denilenmeydândır.DahâsonraMekke-imükerremeşehridir.Görülüyorki,Ravda-imutahhera,Mekkedendahâüstündürdemekdoğrudur.
Süâl 2 — Hanefîmezhebindeolanbirmüslimân,nemâzdaotururkenparmağı
ileişâretedermi?BukonudaMevlânaAlîmullahbirrisâleyazmışdır.Gönderiyorum.Bumes’eledesiznebuyurursunuz?
Cevâb 2 — Efendim!Şehâdetparmağıileişâretetmenincâizolduğunubildirenhadîs-işerîflerçokdur.Hanefîmezhebindekiâlimlerinbirkısmıda,böylesöylemişdir.GönderdiğinizrisâledeMevlânâAlîmullahdabunlarıbildiriyor.Hanefîmezhebindekikitâblar,çokdikkatleokunursa,parmakkaldırmanıncâizoldu–267 –

ğunubildirenhaberler,(Üsûl bilgileri) değildir.Mezhebin(Zâhir haberleri) değildir.İmâm-ıMuhammedŞeybânî,(Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”
mubârekparmağıile,işâretederdi.Bizde,Onungibi,parmağımızıkaldırırveindiririz.İmâm-ıa’zamEbûHanîfedeböylesöyledi)diyorisede,imâm-ıMuhammedinböyledediği,(Nevâdir) haberlerindendir.(Üsûl) haberlerindendeğildir.
[İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,birincicildinkırkyedincisahîfesinde
buyuruyorki,(Hanefîmezhebininbilgileri,sonrakiâlimlereüçyoldangelmişdir:
1—(Üsûl) haberleriolup,bunlarazâhirhaberlerdedenir.Bunlar,Hanefîmezhebininsâhibiolanimâm-ıa’zamEbûHanîfedenvetalebesinden“rahmetullahi
teâlâaleyhimecma’în”gelenhaberlerdir.Buhaberler,imâm-ıMuhammedinaltı kitâbı ile bildirilmekdedir. Bu altı kitâb, (El-mebsût), (Ez-ziyâdât), (El-câmi’ussagîr), (Es-siyerüssagîr), (El-câmi’ulkebîr), (Es-siyerülkebîr) kitâblarıdır.Bu
kitâblarıimâm-ıMuhammedden,güvenilirkimselergetirdiğiiçin(Zâhirhaberler)
denilmişdir.ÜsûlhaberleriniilktoplıyanHâkimşehîd[Muhammed]dir.Bunun
(Kâfî) kitâbımeşhûrdur.Kâfîninşerhleriçokdur.
2—(Nevâdir) haberleriolup,yinebuimâmlardangelenhaberlerdir.Fekat,bu
haberler, o altı kitâbda bulunmayıp, yâ imâm-ı Muhammedin (El-kîsâniyyât),
(El-hârûniyyât), (El-cürcâniyyât), (Er-rukıyyât) adındakibaşkakitâblarıilebildirilmişdir.Budörtkitâb,yukarıdakialtıkitâbgibi,açıkcavesağlamgelmişolmadığından,buhaberlere(Zâhirolmıyanhaberler)dedenir.Yâhud,başkalarınınkitâblarıilebildirilmişlerdir.Meselâ,İmâm-ıa’zamıntalebesindenHasenbinZiyâdın(Muharrer) adındakikitâbıveimâm-ıEbûYûsüfün(Emâlî) adındakikitâbı
ilebildirilmişlerdir.
3—(Vâkı’ât) haberleri,üçimâmdanbildirilmişolmayıp,bunlarıntalebelerininvetalebesitalebelerininictihâdetdiklerimes’elelerdir.Böylehaberleri,ilktoplıyanEbülleys-iSemerkandîolup,(Nevâzil) kitâbınıyazmışdır).
İbniÂbidînyinebirincicildinotuzbeşincisahîfesindebuyuruyorki,(Fıkhbilgisi, ekmek gibi, herkese lâzımdır. Bu bilginin tohumunu eken, Abdüllah ibni
Mes’ûd“radıyallahüanh”olup,Eshâb-ıkirâmınyükseklerindenveenâlimlerindenidi.BununtalebesiAlkamabutohumusulayarak,ekinhâlinegetirmişvebununtalebesindenolanİbrâhîmNehaî,buekinibiçmiş,ya’nîbubilgileribiraraya toplamışdır. Hammâd-ı Kûfî, bunu harman yapmış ve bunun talebesi olan
imâm-ıa’zamEbûHanîfeöğütmüş,ya’nîbubilgilerikısmlaraayırmışdır.EbûYûsüf,hamuryapmışveimâm-ıMuhammedpişirmişdir.Böylecehâzırlananlokmaları,insanlaryimekdedir.Ya’nî,bubilgileriöğrenipdünyâveâhıretse’âdetinekavuşmakdadırlar.İmâm-ıMuhammed,pişirdiğibulokmalarıdokuzyüzdoksandokuzkısmbilgigrubuhâlindetalebesinebildirmişdir.Altıkitâbından,sagîr[ya’nî
küçük]dediğinde,imâm-ıEbûYûsüfvâsıtasıileöğrendiklerinibildirmiş,kebîrdediğikitâblarda,yalnızİmâm-ıa’zamdanişitdiklerinibildirmişdir).İmâm-ıMuhammedineseriolan(Siyer-i kebîr) kitâbındabununiçin,imâm-ıEbûYûsüfünismi
yokdur.Şimdi,ba’zıcâhiller,buinceliğibilmedikleriiçin,bunu,imâm-ıEbûYûsüfekarşıiğbirârınahamletmekdedir.Hâlbuki,buikiimâm,hubb-ifillâhınson
derecesindeyüksekidi.Bunlarınizindegidenlerbile,bunlarınsâyesinde,nefsin
arzûlarındankurtulmakdadır].
(Fetâvâ-i garâib)dediyorki,(Muhît) kitâbında(Sağelinşehâdetparmağıileişâretedileceğiniimâm-ıMuhammed“rahmetullahiteâlâaleyh”(Üsûl)kitâblarındabildirmedi.Sonragelenâlimlerde,başkabaşkasöyledi.İşâretedilmezdiyenler,işâretedilirdiyenleroldu.İmâm-ıMuhammed,Üsûlkitâblarındanbaşkakitâblarında,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”işâretederdidiyorvebubenimsözümdür,İmâm-ıa’zamdabunuhaberverdi,buyuruyor.İşâretetmeksünnetdirdenildiğigibi,müstehabdırdiyenlerdevardır)diyor.(Fetâvâ-i garâib)debundansonradiyorki,doğrusu,işâretetmekharâmdır.
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(Fetâvâ-i Sirâciyye)dediyorki,(Nemâzdaeşhedüenlâ...derken,şehâdetparmağıileişâretmekrûhdur.(Kübrâ) kitâbıdaböylediyor.Âlimlerbunubeğeniyor.
Fetvâdaböyleverilmişdir.Çünki,nemâzdasâkin,hareketsizolmaklâzımdır).
(Gıyâsiyye) ve [(Bezzâziyye)] fetvâ kitâbında diyor ki, (Otururken şehâdet
parmağıileişâretedilmez.Fetvâböyledir.Muhtârolan,beğenilendebudur).
(Câmi’ur-rumûz) kitâbında diyor ki, (İşâret edilmez ve parmak bükülmez.
Mezhebinüsûlbilgilerinegöreböyledir.Zâhidînin“rahmetullahiteâlâaleyh”kitâbındadaböyledir.Fetvâdaböyleverilmişdir.(Mudmerât), (Velvâlciyye), (Hulâsa) vedahâbaşkakitâblardadaböyleyazılıdır.Büyüklerimiz,parmakileişâret
etmeninsünnetolduğunudabildirmekdedir).
[(Câmi’ur-rumûz) kitâbı,(Nikâye) kitâbınınşerhidir.(Nikâye) de,(Vikâye) kitâbınınmuhtasarıdır.(Mudmerât) kitâbı,Kudûrîkitâbınınşerhidir.]
(Hazânet-ür-rivâyât) kitâbında,(Tâtârhâniyye) kitâbındanalarakdiyorki,(Teşehhüddeotururken,lâilâheillallahderken,sağelşehâdetparmağıileişâreteder
mi?İmâm-ıMuhammed“rahmetullahiteâlâaleyh”,bunu,üsûlhaberlerindebildirmedi.Sonragelenler,başkabaşkasöyledi.Birkısmâlimler,işâretedilmez,dedi.(Kübrâ) daböyleyazıyor.Fetvâdaböyledir.Birkısmıise,işâretedilir,dedi).
(Dürr-ül-muhtâr)da diyor ki, (Nemâzda şehâdet kelimesini okurken, şehâdet
parmağıileişâretedilmez.Fetvâböyledir.(Velvâlciyye), (Tecnîs), (Umdetülmüftî)
vebütünfetvâkitâblarındaböyleyazılıdır.Fekat,bukitâblarışerhedenler,meselâ
Kemâl,Halebî,Bâkânîişâretedilir.Nitekimimâm-ıMuhammed,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”işâretederdidiyehaberverdi.(Muhît) kitâbındada,işâretetmenin sünnet olduğu yazılıdır, diyorlar. İbni Âbidîn (Muhît)den sünnet-i gayr-i
müekkedeolduğuanlaşılmakdadır.Nitekim(Aynî) ve(Tuhfe),müstehabolduğunu
bildiriyor,diyor.Şernblâlî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Nûr-ül-îzâh) kitâbında,(Sahîholan,şehâdetparmağıileişâretetmekdir)diyorvebunaTahtâvî,i’tirâzediyor.
Görülüyorki,işâretetmeninharâmolduğunusöyliyenâlimlervardır.Mekrûholduğunubildirenfetvâlarmevcûddur.İşâretedilmez,parmakbükülmez,üsûlhaberleriböyledir,diyenlerçokdur.Ohâlde,bizimgibimukallidlerin,hadîs-işerîfvardırdiyerek,işâretetmeğekalkışmamızveböylece,birçokmüctehidlerinfetvâları
ileharâmveyâmekrûhveyasakolduğubildirilenbirişiyapmamızdoğruolmaz.Yasakolduğunubildirenfetvâlarkarşısında,Hanefîmezhebindekibirkimsenin,parmaklaişâretetmesi,ikifikrigösterir:1-İctihâdderecesindeyüksekolanbudinâlimlerinin,işâretedileceğinibildirenmeşhûrhadîslerdenhaberleriyokimiş,demekolur.
2-Yâhud,hadîs-işerîfleriişitmişler,fekat,buhadîslereuymamışlar.Kendikafaları,düşünceleriilehareketetmişlerdemekolur.Bufikrlerinikiside,çokbozukdur.
Böylesanmakiçin,pekbayağıveyâçokinâdcıolmakgerekir.(Tergîb-üs-salât) kitâbındaki (Eski âlimler, nemâzda şehâdet parmağı ile işâret ederdi. Sonraları,
şî’îler bu işde taşkınlık yapdığından, sonra gelen Hanefî âlimleri, işâret etmeği,
Ehl-isünneteyasaketdi.Böylece,sünnîler,şî’îlerdenayırdedilmişoldu)sözüdekıymetlikitâblardakihaberlereuygundeğildir.Çünki,âlimlerimizin(Zâhirüsûlü),işâretetmemeğiveparmağıbükmemeğibildiriyor,ya’nî,eskiâlimlerişâretedilmez,
buyurmuşdur.Ohâlde,buişin,şî’îlikilebirilgisiyokdur.İşâretedilmiyeceğinibildirendinbüyüklerinekarşı,edebvesaygımızıtakınarak,bizedüşensözşöyleolmalıdır:(Bubüyükler,işâretetmeninharâmveyâmekrûholacağınabirdelîl,vesîkaeldeetmeselerdi,harâmveyâmekrûhdemezlerdi.İşâretetmeninsünnetvemüstehab
olduğunubildirenhaberlerisöyledikdensonra,(Böyledemişlerisede,doğrusuişâretinharâmolduğudur)buyurmazlardı.Demekki,budinbüyükleri,işâretinsünnetvemüstehabolduğunugösterenhaberlerindeğil,belkiyasakolduğunugösterenvesîkalarındoğruolduğunuanlamışlardır).Sözünkısası,bizimgibicâhillerin,
birkaçhadîs-işerîfişitmemiz,delîlvesenedolamaz.Dinbüyüklerininsözlerinired
etmemizesebebolamaz.Eğer,(Bizşimdi,onlarınanladıklarınınyanlışolduğunugös–269 –

terenbilgilerielegeçirmişbulunuyoruz)denirse,bizimgibimukallidlerinbilgisi,bir
şeyinhalâlveyâharâmolmasınavesîkaolamaz.Birşeyinhalâlveyâharâmolmasıiçin,
müctehidinzanetmesilâzımdır.Müctehidlerinsözlerini,senedleriniörümcekyuvasındandahâçürüksanmak,büyükatılganlıkolur.Kendibilgisini,dinbüyüklerinin
bilgilerindenüstüntutmakveHanefîmezhebinin(Üsûlhaberlerine)bozuk,çürük
demekdeâlimlerin,fetvâvermekiçindayandıklarıkıymetlihaberlerihiçesaymak
vebuhaberlereyanlışdemek,dîn-iislâmdabüyükbiryara,gedikaçmakolur.İslâmınbüyükâlimleri,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”parlakzemânınayakınolduklarıiçinveilmleri,sonragelenlerinbilgilerindenkatkatçokolduğuveharâmdan,günâhlardansakınmaları,Allahüteâlâdankorkmaları,sonderecefazlaolduğuiçin,hadîs-işerîfleri,bizimgibi,dinbilgilerindenhaberiolmıyan,işitdiğibirkaç
sözüilmsananboşcâhillerden,elbettedahâiyitanırveanlarlardı.Doğrusunu,iğrisini,değişmişolanını,değişdirilmemişolanlarını,bizdendahâiyiayırdederlerdi.
Buhadîs-işerîflereuymamaklâzımolduğunubildirmelerinin,elbettebirsebebi,dayandıklarıkuvvetlivesîkalarımevcûddur.Bilgisivegörüşüonlardanazolanbizler,
şukadaranlıyoruzki,işâretinveparmağıbükmeninnasılolacağınıbildirençeşidli
hadîs-işerîflervardırvebirbirlerineuymamakdadırlar.Buçeşidlihaberlerinbirbirlerine uymaması, işâretin yapılması için, kesin birşey söylemeği güçleşdirmişdir.
Ba’zıhaberler,parmaklarıyumrukhâlindebükmedenişâretedileceğini,ba’zılarıbükerekedileceğinibildirmekdedir.Parmaklarınbüküleceğinisöyliyenlerdenbirkısmı,elliüçsayısınıgösterirgibiyapılacağınıbildirmişdir.Başkabirkısmı,yirmiüçsayısınıgösterirgibibüküleceklerinihaberveriyor.[(Halebî),bunlarıanlatırken,sayılarınparmaklarlagösterilmesiniuzunanlatmakdadır.]Ba’zıhaberler,sağikiküçükparmağıkapayıpvebaşparmağıortaparmaklahalkayapıpşehâdetparmağıile
işâretedilir,diyor.Birhaberegöre,yalnızbaşparmak,ortaparmağınüzerinekonarakişâretolunur.Birhaberdeise,sağeli,soluyluküzerinevesoleli,sağayaküzerinekoyupişâretedilir.Başkabirhaberde,sağeliilesolelüstünevebileği,bileküzerinevekolu,kolüzerinekoyup,işâretedileceğibildiriliyor.Ba’zıhaberlerde,bütün
parmaklarıkapatarakişâretolunması,ba’zılarındaise,şehâdetparmağıkımıldatılmadanişâretedilmesibuyurulmakdadır.Bunlardanbaşka,tehıyyâtdaişâretolurdeyip,yerikesinbildirilmemekde,ba’zıhaberlerde,şehâdetkelimesiokunurkenişâretolunur,denilmekdedir.Ba’zırivâyetlerdeise,otururkendüâzemânında,(EykalbleriistediğigibiçevirenAllahım,benimkalbimikendidîninüzerindebulundur!)denirvebunusöylerken,parmaklaişâretolunur,buyurulmuşdur.
Hanefîmezhebininâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,işâretiçinbildirilenhadîs-işerîflerinçokvebaşkabaşkaolduğunugörünce,nemâzhakkındakikesinveaçıkemrlereuygunolmıyanfazlabirhareketinyapılmamasınısöylediler.Çünki,nemâzdaesâs,fazlahareketdensakınmakveolgunbirşekldebulunmakdır.Bundanbaşka,bütünâlimler,sözbirliğiilehabervermişdirkiparmakları,gücüyetdiğikadarkıbleyekarşıbulundurmaksünnetdir.(Nemâzda, her uzvunu, gücün yetdiği kadar, kıbleye karşı bulundur!) hadîs-işerîfi,bunuaçıkçaemr
etmekdedir.
Eğersorulursa:(Hadîs-işerîflerin,başkabaşkabildirilmesi,ancakaralarıbirleşdirilemediği zemân, işi güçleşdirir. Hâlbuki, işâreti bildiren hadîs-i şerîflerdenmüşterekbiremrçıkarılabilir.Çünkiçeşidlihadîs-işerîfler,başkabaşkazemânlardaduyulup,haberverilmişolabilir).Cevâbolarakderizki,haberlerinçoğund a (Kân e=idi) kel im es i vard ır ki, bu kel im e mant ıkd an başk a ilml erd e
(Kül=hep)ma’nâsındadır.Bununiçin,buçeşidlihaberlerbirleşdirilemez.
İmâm-ıa’zamEbûHanîfe“rahmetullahiteâlâaleyh”(Sözümeuymıyanhadîs-işerîföğrenirseniz,benimsözümübırakıp,hadîs-işerîfeuyunuz)buyurdu
isede,busözü,işitmemişolduğuhadîs-işerîfleriçindir.İşitmemişolduğumbir
hadîs-işerîfeuymıyansözümübırakın,demişdir.Hâlbuki,işârethakkındakiha–270 –

dîs-işerîflerböyleolmayıp,meşhûrolmuş,yayılmışdır.İmâm-ıa’zambunlarıbelkiduymamışdır,denilemez.[İmâm-ıa’zam,busözü,kenditalebesine,ya’nîmüctehidleresöyledi.Bizimgibicâhilleresöylemedi.]
(Hanefîâlimleriarasında,işâretedilirdiyenler,böylefetvâverenlerdevardır.
Birbirineuymıyanfetvâlardan,herhangibirineuyulursa,câizolmazmı?)denirse:
Cevâbolarakderizki,fetvâlarınuymaması(Câizdir,câizdeğildirveyâhalâldir,
harâmdır)şeklindeolduğuzemân,câizdeğildirveyâharâmdırdiyenfetvâlarauymakesâsdır.
İbniHümâmdiyorki,(Parmağıkaldırmakvekaldırmamakda,birbirineuymıyan
hadîs-işerîflerinçokluğukarşısında,nemâzdahareketsizolmaklâzımgeldiğiiçin,
biz,parmakoynatmamağıbildirenhadîs-işerîflereuymalıyız!).İbniHümâmanekadarşaşılsaazdır.Kitâbında,(Âlimlerdenbirçoğu,işâretedilmez,dediki,busözleri,hadîs-işerîflereveaklauygundeğildir!)diyerek,ictihâdderecesindekikıyâsehli
büyükislâmâlimlerinicâhilyapmakdadır.Hâlbukikıyâs,Hanefîmezhebininzâhir
veüsûlhaberleridirveedille-işer’ıyyenindördüncüsüdür.İctihâdanasıldiluzatılabilir.Buzât,birbirineuymıyanrivâyetlerinçokluğukarşısında,temizsularkısmındaki,(Kulleteyn)hadîs-işerîfininde,za’îfolduğunusöylemekdedir.
OğlumMuhammedSa’îd“rahmetullahiteâlâaleyh”,parmaklaişâretüzerine
birrisâleyazmakdadır.Temâmolunca,birsûretiniinşâallahgönderirim.
[(Şir’at-ül-islâm) şerhi,yüzyirmialtıncısahîfebaşındadiyorki,(Hidâye) kitâbında,başparmaklaişâretedilir,diyor.İmâm-ıHulvânî“rahimehullah”daböylebuyuruyor.Parmaklaişâretedilmezdedenildi.Fetvâdaböyledir.Çünki,nemâzdahareketsizolmaklâzımdır.Vâkı’âthaberlerindedeböylebildirilmekdedir.MurâdMollakütübhânesindeki,Ebüssü’ûdefendifetvâsında:
Süâl — Nemâzdaotururken,şehâdetparmağınıkaldırmakmı,kaldırmamakmı
dahâiyidir?
Cevâb — Herikisideiyi,demişlerdir.Fekat,parmağıkaldırmamakdahâiyiolduğumeydândadır.
(El-fıkhu alel-mezâhib-il-erbe’a)dadiyorki,(Mâlikîmezhebinde,seferde,şiddetliyağmurda,karanlıkda,çamurlugecelerdeveArafâtveMüzdelifede,öğleile
ikindiveakşamileyatsınemâzlarıcem’edilir.Seferinüçgünden[80kilometreden]azolmasıdacâizdir.Denizyolculuğundacem’câizdeğildir.Yağmurdaveçamurda,yatsıyıcâmi’deakşamilebirlikdecemâ’atilekılmakcâizolur.Vitrivaktindekılar.Şâfi’îde,cem’için,seferin80kilometreolmasılâzımdır.
Hanbelîdecem’,80kilometreseferdeve203.cüsahîfedebildirdiğimizhâllerde
câizolduğugibi,soğuk,kış,yağmur,çamur,fırtınada,yatsıyıakşamile,evindede
cem’câizdir.Cem’ederken,sünnetlerkılınmaz.Birincinemâzabaşlarken,cem’için
niyyet edilir. Vazîfe ve iş zemânında, öğleyi, ikindiyi, akşamı vaktinde kılması
mümkinolmıyanlar,Hanbelîmezhebinitaklîdederek,ikindiyiöğleile,akşamıyatsıilecem’etmeli,vazîfeyiterketmemelidir.Vazîfedenayrılırsa,yerinegeleninyapacağızulmlere,küfrleresebebolur.Hanbelîdeabdestinfarzıaltıdır:Ağzınveburnuniçleriilebirlikdeyüzüyıkamak,niyyet,kollarıyıkamak,başınhertarafını,kulaklarıveüstündekideriyimeshetmek,[Sarkansaçmeshedilmez.Mâlikîdesarkanlardameshedilir].Ayakları,yanlarındakikemiklerleyıkamak,tertîb[sıra],muvâlât[acele]farzdır.Herhangibirkadınınderisineşehvetilevekendizekerinetemâsedince,abdestbozulur.Kendinekadındokununca,lezzetduysadabozulmaz.
Deridençıkanherşey,çokisebozar.Deveetiyimekbozar.Özrsâhibiolmak,hanefîgibidir.Guslde,ağzı,burnuvesaçlarıyıkamakveerkeklerinörgülüsaçıaçmaları farzdır. Kadınların saç örgülerini çözmeleri, cenâbet için sünnet, hayz için
farzdır.Nemâzdateşehhüdmikdârıoturmakveikitarafaselâmvermekdefarzdır.)]
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74 — KAZÂ NEMÂZLARI
Nemâz,(İbâdet-i bedeniyye) olduğundan,başkasıyerinekılınamaz.Herkesin
kendikılmasılâzımdır.Ağırhastaveçokihtiyârkimse,nemâzyerinefakîrefidye[para]veremez.Hâlbuki,orucyerinefidyevermesilâzımdır.
(Halebî-i kebîr)dediyorki,(Özrlüveözrsüzolaraknemâzıterkedenin,bunun
farzını kazâ etmesi lâzımdır. Yalnız Hanbelî mezhebinde, nemâzı özrsüz terk
edenmürtedolacağıiçin,nemâzınıkazâetmesilâzımolmaz.Önce,küfrdentevbeetmesilâzımolur).Altıncısahîfesindediyorki,(Nemâzkılmak,farzolduğuiçin,
inanmıyankâfirolur.İnanıpda,terkeden,ya’nîözrsüzkılmıyanfâsıkolur.Kitâb,
sünnetveicmâ’ileaçıkcabildirilmişolanfarzlarınhepsiböyledir.İctihâdileanlaşılmışfarzlaraMukayyeddenir.Bunlarainanmıyankâfirolmaz).[Bunlarada
ehemmiyyetvermiyen,aklınauyup,müctehidinhükmünübeğenmiyenkâfirolur.]
(Câmi-ul-ezher)inCamerouncumhûriyyetindekimümessili,üstâzİbrâhîmMuhammedNeşât“rahmetullahiteâlâaleyh”,(İslâm kültürü) kitâblarınınaltıncısında,yirmibeşincisahîfesindediyorki,(Nemâzıbilerekterketmeninbüyükgünâholduğunuvefarzlarıhemenkazâetmekfarzolduğunu,cumhûr-ıulemâbildirmekdedir.İbniTeymiyye,nemâzıamdenterkedeninkazâetmesilâzımdeğildir.Kazâkılmasısahîholmaz.Çoknâfilekılması,çokhayrât,hasenâtveistiğfâryapmasılâzım
olurdedi.DahâönceİbniHazmda,uzunyazılarıileböyleuygunsuzfikrlerortaya
atmışdı).İbniTeymiyyeveİbniHazm,hükmüşübheliolanâyet-ikerîmelerivehadîs-işerîflerite’vîletdiler.Ya’nî,yanlışma’nâlarvererek,Ehl-isünnetdenayrıldılar.Böylece,hayrlıişlerin,nemâzyerinegeçeceğisapıklığınıdakörüklemişlerdir.
İslâmiyyetdeaçdıklarıyaralarınenzararlıolanlarındanbiride,buolmuşdur.
(Dürr-ül-muhtâr)da,ikiyüzellialtıncısahîfedebuyuruyorki,(Farznemâzı,özrü olmadan, vakti geçdikden sonra kılmak, ya’nî kazâya bırakmak harâmdır).
Dörtyüzseksenbeşinci sahîfede buyuruyor ki, (Farz nemâzı, özrsüz [ya’nî islâmiyyetin gösterdiği sebeb olmadan] vaktinden sonra kılmak, büyük günâhdır.
Bugünâh,yalnızkazâedinceafvolmuyor.Kazâetdikdensonra,ayrıcatevbeveyâhacetmekdelâzımdır.Kazâedince,yalnıznemâzıkılmamakgünâhıafvolur.
Kazâkılmadan,tevbeedilince,terkgünâhıafvolmadığıgibi,te’hîrgünâhıdaafv
olmaz.Çünki,tevbeninkabûlolmasıiçin,günâhdansıyrılmakşartdır).
[Ba’zıva’zkitâblarında,Ramezân-ışerîfayınınsonCum’anemâzındansonra,
(Keffâret-i nemâz) olarakdörtrek’atkılınır,diyor.Herrek’atdeveselâmdansonraokunacakşeylerideyazıyorlar.Bunemâz,bütünömründekılmadığınemâzlarınkeffâretiolur.Hepsiafvolur,diyorlar.Buyazıdoğrudur.Fekatbunemâzve
mubârekzemânlardayapılandiğeribâdetler,kazâedilmişolanfarznemâzların
vaktlerindekılınmadıklarınınbüyükgünâhlarınınafvıiçinyapılantevbeninkabûl
olmasıiçindir.Yoksa,kılınmamışnemâzlar,kazâedilmedikçe,hiçbirsûretleafv
olmazlar.Nitekimoruckeffâretide,orucborcunuödemiyor.Günsayısıncaorucunayrıcakazâedilmesidelâzımoluyor].
Aşağıdakiyazı(Dürr-ül-muhtâr)dantercemeedildi:
Birgünlükbeşvaktfarzıvevitrnemâzınıkılarkenvekazâederkentertîbsâhibiolmakfarzdır.Ya’nî,nemâzkılarken,sıralarınıgözetmeklâzımdır.Cum’afarzınıda,ogününöğlenemâzısırasındakılmaklâzımdır.Sabâhnemâzınauyanamıyan,hutbeokunurkenbilehâtırlarsa,hemenbunukazâetmelidir.Birnemâzıkılmadıkca ve bunu kazâ etmedikce, bundan sonraki beş nemâzı kılmak câiz olmaz.Hadîs-işerîfde,(Bir nemâzı uykuda geçiren veyâ unutan kimse, sonraki nemâzı cemâ’at ile kılarken hâtırlarsa, imâmla nemâzı bitirip, sonra önceki nemâzını kazâ etsin! Bundan sonra, imâmla kıldığını tekrâr kılsın!) buyuruldu.
Hercinsnemâzıvaktindekılmağa(Edâ) denir.Nâfilekılmağabaşlandığıvakt,
bunâfilenemâzınvaktiolur.Temâmlanmasıvâcibolur.Fâsidolursa,kazâsıvâcib
olur.Birnemâzıvaktiiçindetekrârkılmağa(İâde) denir.Vaktindekılınmazlarsa,
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vaktindensonrakılmağa(Kazâ) denir.İkiyüzotuzbeşincisahîfesonunabakınız!
Farzı,kazâetmekfarzdır.Vâcibikazâetmekvefâsidolansünnetvenâfilenemâzlarıiâdeetmekvâcibdir.Vaktindekılınmıyansünnetikazâetmekemrolunmadı.
Busünnetikazâederse,kıldığınemâz,nâfileolurvesünnetsevâbınakavuşmaz.
[Şî’îkitâbındadiyorki,(Nemâzlarınıbirözrilekılmıyankimseölünce,bunun
nemâzlarınıvelîsikazâeder.Yâhudbaşkasınaücretilekıldırır.Meyyitinbaşkaibâdetlerideücretilebaşkasınayapdırılarak,borcdankurtarılmasıcâizdir.)Busözleridoğrudeğildir.]
Altmışıncımaddesonundayazılıüçvaktdenbaşka,herzemânkazâkılınır.Sabâhnemâzınabaşlamadanveyânemâzarasındaiken,vitrikılmadığınıhâtırlayan
kimsenin,sabâhnemâzıkabûlolmaz.Güneşdoğmasına,yalnızvitrikazâedecek
kadarzemânkalmışise,ancakbuhâldesabâhkabûlolur.Demekki,birnemâzvaktininsonunda,kazâyıdakılacakkadarzemânkalmazsa,kazâyıöncekılmaklüzûmuafvolur.Vaktdaraldısanarak,vaktnemâzınınfarzınıkılan,sonradahâzemân
olduğunu anlasa, kazâyı ve sonra vaktin farzını tekrâr kılar. Vaktin nemâzına
başlarkenveyânemâziçindeiken,kazâsıolduğunuunutursa,nemâzdansonrahâtırlasada,kıldığınemâzıkabûlolur.Çünki,unutmaközrdür.
Kazâyakalannemâzsayısınınaltıolmasıda,sırailekılmağıafvetdirenbirözrdür.Kılmadığıveyâkılıpdakabûlolmıyanfarznemâzısayısıaltıolanbirkimse,
tertîbsâhibiolmaz.Kazânemâzlarınınbirbiriarasındavebunlarlavaktnemâzlarıarasındasırayıgözetmesilâzımolmaz.Meselâbirfarzıkılmıyankimse,bunuhâtırladığıhâlde,beşdânevaktnemâzıkılsa,bubeşikabûlolmıyacağıiçin,kılınmamışnemâzsayısıaltıolur.Vitrnemâzı,buradahesâbakatılmaz.Eskidenkazâya
kalmışfarzlarhesâbakatılır.
Nemâzlararasındasırayıgözetmeklüzûmunugiderendördüncüsebeb,sıranın
lâzımolduğunubilmemekdir.Nassveyâicmâ’olmıyanşeyibilmemeközrdür.Meselâ,sabâhıkılmıyan,bunuhâtırladığıhâlde,öğleyikılsa,bukabûlolmaz.Sonra,
sabâhı kazâ edip, sonra ikindiyi kılsa, ikindi kabûl olur. Çünki kıldığı öğlenin
kabûlolduğunusanmakdadır.Beşdenfazlakazâlarıolan,bunlarıkazâederken,
kılmadığınemâzsayısı,altıdanaşağıyainince,sırayıgözetmeklüzûmutekrârgerigelmez.Bunlarıdasırasızkılabilir.
Kılmadığıaltıdanaznemâzvarken,sırayıbozarak,edâolunannemâzlarınkabûlolmaması,İmâm-ıa’zamagöre“rahmetullahiteâlâaleyh”şartabağlıdır.Sonraedâetdiğinemâzsayısı,kazâyakalanlabirlikde,altıolunca,edâetmişolduğu
nemâzlar,tekrârkabûlolur.Meselâ,birfarzıveyâvitrikılmasa,sonragelennemâzlarıkılsa,bunemâzlarkabûlolmaz.Beşincinemâzıkılmadan,öncekılmamış
olduğunemâzıkazâederse,kıldığınemâzlarnâfileolmuşolur.Kazâyıkılmadan
öncekıldığıbeşincinemâzınvaktiçıkarsa,kazâyakalanilekabûlolmıyannemâz
sayısıaltıolur.Buhâlde,kılınanbeşnemâztekrârsahîholur.Kıldığıbeşnemâzınherbirinde,kazâsıolduğunuhâtırlamaklâzımdır.Birkaçındahâtırlamadıise,
bunlarhesâbakatılmaz.Sabâhnemâzınıkılmıyankimse,sonragelennemâzlarıkılsa,ertesigüngüneşdoğarken,kılmışolduğubeşnemâzınhepsikabûlolur.
Sırayıbozarakkılınannemâzlarınkabûlolmaması,ikiimâmagöreşartabağlıdeğildir,kesindir.
Ayakdaduramıyanveyâzarargören,başıdönenkimse,farzlarıda,secdeetdiği
yerdeoturarakkılar.Rükü’içineğilir.Secdeiçin,başınıyerekoyar.Dıvara,değneğe,insanadayanarak,birazayakdadurabilenin,ayakdatekbîralmasıveokadarcık
ayakdaokumasıfarzdır.Secdeiçinyereeğilemiyenhasta,öncedenyerekonulan,25
cm.denazyükseklikdesertbirşeyüzerinesecdeyapmalıdır.Alnındayaraolan,yalnızburnuile,burnundayaraolanda,yalnızalnıilesecdeeder.Alnındaveburnundabirlikdeözrolupbaşınıyereveyâböylesertbirşeyüzerinekoyamıyan,ayakda
durabilsebile,yereoturarakîmâilekılar.Ya’nîrükü’içinbirazeğilir.Secdeiçin,rükü’dandahâçokeğilir.Secdeiçin,kendisiveyâbaşkası,yerdenbirşeykaldırıp,yü–273 –Se’âdet-iEbediyye1-F:18

zünübununüstünekoymasıtahrîmenmekrûhdur.Çünki,(Feth-ul-kadîr), (Merâkıl-felâh), (Halebî) ve(Mecma’ul-enhür)dediyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhi
vesellem”birhastayıziyâretetdi.Bunun,eliileyasdıkkaldırıp,üzerinesecdeetdiğinigörünce,yasdığıaldı.Hasta,odunkaldırarakbununüstünesecdeetdi.Odunudaaldıve(Gücün yeterse, yere secde et! Yere eğilemezsen, yüzüne birşey kaldırıp, bunun üzerine secde etme! Îmâ ederek kıl ve secdede, rükü’dan dahâ çok eğil!)
buyurdu.Kaldırılanşeyüzerinesecdeederken,rükü’dakilerdençokeğilirse,îmâile
kılmışolur.Nemâzısahîholur.Ohâlde,eliilebirşeykaldırmaklüzûmsuzdur.
İbrâhîmHalebî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Halebî-yi kebîr)de,altıyüzonsekizincisahîfedediyorki,(Şiddetlidişağrısınıdurdurmakiçinkonanilâc,okumasınamâni’olsa,vaktdarise,imâmauyar.İmâmyokise,okumadankılar).
Biruzvundakiderddendolayıuygunoturamıyankimse,istediğigibioturur.Oturabilmekiçin,ayaklarınıkıbleyekarşıuzatabilir.Biryeriniyastığaveyâbaşkaşeyedayar.Yâhud,birkimsetutarakdüşmesinemâni’olur.Yüksekbirşeyinüstüneoturupîmâilekılmasıcâizdeğildir.[Sandalyadaoturarakkılanınnemâzıkabûl
olmaz.Çünki,sandalyadaoturmakiçinzarûretyokdur.Sandalyadaoturabilenkimse,yerdedeoturabilirveyerdeoturupkılmasılâzımdır.Nemâzdansonra,yerden
ayağakalkamıyan,sandalyadanisekolaykalkanhastayıyerdenbirkimsekaldırır.Yâhud,kıbleyekarşıuzatılmışsedirüzerinde,ayaklarınısarkıtmadanoturarak kılar. Nemâzdan sonra, ayaklarını sedirin bir yanına sarkıtıp, sandalyadan
kalkargibikalkar.]Birşeyedayanarakveyâbirkimsenintutmasıilede,yerdeoturamıyanhasta,sırtüstüyatarakkılar.Ayaklarınıkıbleyeuzatır.Başıaltınayastık
koyar.Yüzükıbleyekarşıolur.Veyâkıbleyekarşısağveyâsolyanıüzerineyatar.
Rükü’vesecdeleri,başıileîmâeder.Böyledeîmâedemiyenaklıbaşındabirhasta,birgündençoknemâzınıkılamazsa,hiçbirinikazâetmez.Semâvîbirsebebile,
ya’nîelindeolmıyarak,meselâhastalıkileveyâbaygınyâhudsecde,rek’atsayılarınıunutacakkadardalgınolarak,beşdenfazlanemâzınıkılamıyandaböyledir.Alkollüiçkilerveuyuşdurucumaddelerveyâilâcalarakböylebaygın,dalgınolanın,
kılamadığınemâzlarınınadedibirkaçgünlükolsada,hepsinikazâetmesilâzımdır.
Îmâiledahîkılmasımümkiniken,kılmadanölümhâlinegelenkimsenin,nemâzlarınınkeffâretiyapılmasıiçinvasıyyetetmesilâzımdır.Nemâzkeffâreti,hernemâz
için,birmüslimânfakîreyarımsâ’[binyediyüzelligram]buğdayvermekdir.Bunu,
vasıyyetetdiğikimseveyâvârisiverir.Vasıyyetedeninbırakdığımalınüçdebirindenverilmesilâzımdır.Ölürkenvasıyyetetmediise,kimseninvermesilâzımolmaz.
Kılınmamışnemâzlarıbeşdençokisede,acelekazâetmeklâzımdır.Secde-itilâvetveoruckazâsı,aceledeğildir.Gecikirsegünâholmaz.
Dâr-ül-harbdeîmânagelen,farzolduğunuişitinceyekadar,kılmadığınemâzlarıkazâetmez.Mürted,îmânagelince,mürtedolmadanöncekıldığıvemürted
ikenkılmadığınemâzlarıveoruclarıkazâetmez.Fekat,tekrârhaccagitmesilâzımolur.Mürtedolmadanönceyapmadığıfarzlarıkazâeder.Çünki,müslimânın
farzlarıyapmamasıbüyükgünâhdır.Mürtedolunca,günâhlarıafvolmaz.
Sağlamikenkılmadığınemâzları,hastaikenteyemmümveîmâilekazâetmek
câizdir.İyiolursa,tekrârkılmaklâzımolmaz.Kazâkıldığınıbaşkasınabildirmemelidir.Çünki,nemâzıkaçırmakgünâhdır.Günâhıgizlemeklâzımdır.
Farzvevâcibolanbirnemâzıbilebilekazâyabırakabilmekiçin,ikiözrvardır:
Biri,düşmankarşısındaolmakdır.İkincisi,seferdeolan[ya’nîüçgünlükyolgitmeğeniyyetiolmasabile,yoldabulunan]kimseninhırsızdan,yırtıcıhayvandan,selden,
fırtınadankorkmasıdır.Bunlar,oturarakveherhangibirtarafadönerekveyâhayvanüzerindeîmâiledekılamadığızemân,kazâyabırakabilir.Buikisebebileveuykuveunutmaksebebiilekaçırmakgünâholmaz.Kışaylarında,yatsıyıvaktininüçdebirinekadargecikdirmekmüstehabdırdedikdensonrabuyuruyorlarki,(Vaktgirdikdensonrauyuyupnemâzıkaçırmak,harâmolmazisedetahrîmenmekrûhdur.
Birisinetenbîhederekveyâsâatçalarakuyanmağıtemînedincevevaktgirmeden
–274 –

evveluyumakmekrûholmaz.)KaraÇelebi-zâdenin(Eşbâh) şerhinde,(Boğulmak
üzereolanıvebenzerlerinikurtarmakiçinnemâzıvaktindensonrakılmaksahîhdir)
diyor.Fekat,[Özrbitince],hemenkazâkılmasıfarzolur.Harâmolanüçvaktdenbaşka,boşvaktlerindekılmakşartıile,fevtolannemâzını,çolukçocuğununrızkınıkazanacakkadargecikdirmekcâizolur.Dahâfazlagecikdirirse,günâhagirmeğebaşlar.Nitekim,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Hendekmuhârebesininşiddetindenkılamadıklarıdörtnemâzı,hemenogece,Eshâb-ıkirâm“radıyallahüanhüm”yaralıveçokyorgunolduklarıhâlde,cemâ’atilekıldı.
Hanefîmezhebininâlimleri,sözbirliğiilebuyuruyorlarki,(Sünnetnemâzların,
yalnızvaktindekılınmalarıemrolundu.Vaktindekılınmayansünnetnemâzlar,insanınüzerindeborçkalmaz.Bununiçin,vaktindensonrakazâedilmeleriemrolunmadı.Sabâhnemâzınınsünnetivâcibeyakınolduğundan,ogünöğledenöncefarzıilekazâedilir.Sabâhnemâzınınsünnetiöğledensonra,başkasünnetlerise,hiçbirzemânkazâedilmez.Kazâolursa,sünnetsevâbıhâsılolmaz.Nâfilekılınmışolur.)
(Dürr-ül-muhtâr)dave(İbni Âbidîn)deve(Merâkıl-felâh)ınTahtâvîhâşiyesindeve(Dürr-ül müntekâ)dave(Cevhere)dediyorki,(birmüslimânınherhangibir
nemâzıvaktindekılmaması,ikidürlüolur:
1—Özrilekaçırmasıdır.Nemâzıözrilekaçırmağa,(Fevt) etmekdenir.Harâm,
mekrûh,bid’atişlememekvefarzı,vâcibikaçırmamak,hattâgecikdirmemekiçin,
sünnetterkedilir.Sünnetleri,busebeblerleterketmekcâiz,hattâlâzımdır.Terk
etmemekgünâholur.Farznemâzlarıözrilekaçırmakda,günâholmazisede,hemenkazâedilmelerilâzımolur.
2—Nemâzıvazîfebildiği,ehemmiyyetverdiğihâldetenbellikleterketmesidir).
Sünnetleriözrsüzveısrârlahepterketmekgünâholmazisede,kıyâmetdesorguyaçekilip,azarlanır.KemâleddînibniHümâm,(Farzı,vâcibikılmamakgünâholur.
Sünnetlerikılmamakise,sevâblarınaveyüksekderecelerekavuşmamağasebebolur,
dedi).(Halebî-yi sagîr)de(Sabâhnemâzınınsünnetinivebaşkamüekkedsünnetleriterketmekgünâholmaz.Yalnızsevâblarınaveyüksekderecelerekavuşamaz
ve azarlanır) diyor. Farzları özrsüz terk etmek ise, çok büyük günâhdır. Bunun
için,kitâblarda,kazânemâzlarınıanlatmağabaşlarken,(Müslimân,nemâzlarınıancaközrilekaçırır.Bununiçin,herkitâbda(Fâite), ya’nîkaçırılmışnemâzlarınkazâsıdenilmekdedir)yazılıdır.Çünki,eskimüslimânlar,nemâzlarınıfevtedebilirdi.
Hiçkimseözrsüzterketmezdi.(Umdet-ül islâm)dave(Câmi’-ül-fetâvâ)dadiyorki,
(Düşman karşısında, bir farz nemâzı kılmak mümkin iken, terk etmek, yediyüz
büyükgünâhişlemişgibigünâhdır).Fâitenemâz,kazâyakalmışnemâzdemekdir.
Terkedilmişnemâzise,kazâyabırakılmışnemâzdemekdir.Kazâyakalmışnemâzıbildirmekiçin,fâitede,terkedilmişnemâzdadenilir.Bumaksadiçin,buikikelimeyibirbirininyerinekullanmak,fâitenemâzileterkedilmişnemâzınhükmlerininaynıolduğunugöstermez.Fâitenemâz,günâholmıyannemâzdır.Terkedilmiş
nemâzise,büyükgünâholannemâzdır.Meselâ,gâzî,insandır.Kâtildeinsandır.İkisinindeinsanolması,kâtilingünâhınıgidermez.Gâzîninsevâbınıyoketmez.
Özrdendolayıgecikdirilmesineislâmiyyetiniznverdiğibirkaçnemâzıfevtolmuşbirkimsenin,bubirkaçnemâzı,beşvaktnemâzınsünnetleriyerinekılmayıp,
bu sünnetleri terk etmemesi câiz görülmekdedir. Fekat, din kitâbları yazıldığı
zemânlarda,islâmmemleketlerindenemâzkılmıyankimseyokdu.Özrsüzkazâyabırakandayokdu.Özrilefevtolannemâzlarıdaazdı.Şimdiise,özrsüzterketdikleriiçin,büyükgünâhagirmişlerdir.Buvak’avehakîkatkarşısında,nemâzlarınıözrsüzterkedenler,nemâzborcuilecanvermemek,Cehennemazâbındankurtulmakiçin,hiçolmazsa,beşvaktnemâzdandördününsünnetlerinikılarken,kazâkılmağadaniyyetetmelidir.Böylece,birnemâzkılmakla,hemkazâ,hemdesünnetkılınmışolur.Sabâhnemâzınınsünnetikuvvetliolduğundan,sabâhnemâzının
sünnetini,yalnızsünnetniyyetederekkılmalıdır.
DörtmezhebinfıkhbilgilerindemütehassısolanseyyidAbdülhakîmEfendi
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“rahmetullahialeyh”buyurduki,(Tenbelliklenemâzkılmıyanlar,senelercekazâ borcu olanlar, nemâza başladıkları zemân, sünnetleri kılarken, o vaktin ilk
kazâyakalmışkazânemâzıiçindeniyyetederekkılmalıdır.Bunların,sünnetleri
kazânemâzıiçindeniyyetederekkılması,dörtmezhebdedelâzımdır.Hanefîmezhebinde,birfarznemâzıözrsüzkazâyabırakmakekber-ikebâirdir.Buçokbüyük
günâh,hernemâzkılacakkadarboşzemângeçince,birmisliartmakdadır.Çünki,nemâzıhemenkazâetmekdefarzdır.Hesâba,sayıyasığmıyanbumüdhişgünâhdanveazâbındankurtulmakiçin,sabâhnemâzındanbaşkadörtvaktnemâzın
sünnetleriniveCum’anemâzlarınınilk,sonvevaktsünnetlerinikılarken,kılınmamışfarznemâzınıdaveyatsınınsonsünnetinikılarken,üçrek’atvitrnemâzınıdakazâetmeğeniyyetederekkılmalıdır.Böyleolduğunuisbâtedendelîller,Hanefîâlimlerininkitâblarındapekçokdur.
Farznemâzıterketmekbüyükgünâhdır.Hementevbeetmeklâzımdır.Tevbeyi[ya’nîkazâkılmağı]gecikdirmekdahâbüyükgünâhdır.Bubüyükgünâh,kazâ
kılacakkadarzemân,ya’nî6dakîkageçince,birmisliartar.Kazâetmeğigecikdirincede,tevbefarzolur.Kazâyakalanbirnemâzınilkkazâsıkılınınca,bunemâzınkazâlarınıgecikdirmekgünâhlarınınhepsiafvolur.Bununiçin,kazâyıbiran
evvelkılarak,kazâborcunubitirmeklâzımdır.
FARZLAR VE SÜNNETLER: [Başkasınınmalınıgizliolarakalmağa(Sirkat)
çalmakdenir.Zorlayarak,aldatarak,görerekalmağa(Gasb) yağmadenir.İkiside
harâmdır.Herikimalısâhibininkullanmasınamâni’oluyorki,bunungünâhı,sâhibineödeyinceyekadardevâmediyor.Bugünâhaayrıcahergüntevbeetmeklâzımdır.Farzıvaktindeyapmayıp,nâfileibâdetleriyapanın,bunâfilelerikabûlolmaz.Çünki,bukimse,Allahüteâlânınemriniyapmayıp,kendinefsininarzûlarınıyapmakdadır.Zekâtvermeyince,fakîrinhakkıgasbedilmişoluyor.Zekâtvermiyenzengin,binlercefakîrinhakkınıgasbetmişolduğuiçinveAllahüteâlânın
emriniyapmadığıiçin,bununbütünhayrâtı,hasenâtıkabûlolmuyor.Borcunuödemiyende,böylehaklaraltındakalmakdadır.
Nemâzkılmak,insanınAllahüteâlâyaolanborcudur.Birfarzıvaktindekılmamak,buhakkıvenemâzdamüslimânlarayapılandüâhakkınıödememekoluyor.Bunukazâedinciyekadarnâfilenemâzları,sünnetlerikabûlolmuyor.Nemâzıkazâyabırakmakbüyükgünâhdır.Birnemâzınkazâsınıkılmayanseksenhukbeyanacakdır.Heraltıdakîkageçince,buazâbbirmisliartmakdadır.Birsâatdeonkerre,gündeikiyüzkırkkerrebirermisliartmakdadır.Kazânemâzlarınıncezâları,ilkgünüseksenhukbeiken,sonrakigünlerde,altıdakîkadabirmisliartıyor.Hererkekonikiyaşından,herkadındokuzyaşındani’tibâren,nemâzkılmağabaşlayıncayakadargeçen seneler adedince sene, sünnetler yerine kazâ kılmalıdır. Nemâzı kılmamak,
büyükgünâholduğugibi,kazâkılmamakdahâbüyükgünâholuyorvebugünâhher
gündevâmediyor.Nemâzıkazâyabırakanıntevbeetmesilâzımolduğugibi,kazâyıdakılmadığıiçin,hernemâzkılacakkadarzemânda,[ya’nîher6dakîkada]ayrıcatevbeetmesilâzımdır.Kazâkılmamağatevbeetmekiçin,kazâyıdakılmasılâzımdır.Bununiçin,çokkazâsıolanın,hernemâzıkılarken,sünnetleryerinebirincikazâyıkılmasılâzımdır.Çünki,kazânemâzınıkılmadan,bununsünnetlerikabûl
olmamakdadır.Sünnetyerinekazâkılarken,busünnetidekılmışolmakdadır.
Birnemâzınbirkazâsınıkılmıyan,nemâzkılacakkadarzemânlargeçince,[ya’nî
her6dakîkada]günâhıevvelkininartarak,milyonlarcakazâborcuhâsıloluyor.Böylekimse,birincikazâyıkılınca,bugünâhlarınhepsiafvoluyor.Kazânemâzıkılmanınehemmiyyetiniiyianlamalıdır.Îmânsızöleneâhıretdehiçmerhametedilmiyecek,Cehennemdesonsuzyanacakdır.Büyükgünâhişleyipdetevbesizölenmüslimân,şefâ’atileveyâislâmiyyetiyaydığıiçinafvedilecekdir.Çünki,hadîs-işerîfde(Allahü teâlânın en çok sevdiği amel, hubb-i fillah ve buğd-ı fillahdır) buyuruldu.Ehl-isünnetâlimleriniveEvliyâyısevenmü’min,buhadîs-işerîfinmüjdesine
kavuşacakdır.(Unutulmuş sünnetimi meydâna çıkarana yüz şehîd sevâbı vardır) hadîsindekimüjdeyekavuşmakiçinde,Ehl-isünnetkitâblarınısatarak,Muhammed
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aleyhisselâmınbildirdiğiislâmiyyetiyaymağaçalışmaklâzımdır.İstanbuldaki(Hakîkat Kitâbevi)ninneşretdiğikitâblarınhepsiniEhl-isünnetâlimleriyazmışdır.]
Sünnetlerikazâniyyetiyledekılmakiçin,öğlenemâzınınilkdörtrek’atsünnetinikılarken,ilkkazâyakalmışöğleninfarzınıniyyetederek,kazâdakılmalıdır.
Öğlenin son sünnetini kılarken, ilk kazâya kalmış sabâh nemâzının farzını da
niyyet ederek, kazâ kılmalıdır. İkindinin sünnetini kılarken, ikindi nemâzının
farzınıniyyetederek,kazâdakılmalıdır.Akşamınsünnetinikılarken,üçrek’atakşamnemâzınınfarzınıniyyetederek,kazâdakılmalıdır.Yatsınınilksünnetinikılarken,yatsıfarzınıvesonsünnetinikılarkende,ilkkazâyakalmışvitriniyyetedereküçrek’atolarak,kazâdaetmelidir.Böylecehergünbirgünlükkazâödenir.
Terâvîhnemâzlarınıkılarkende,kazâkılmağadaniyyetederek,kazâdakılmalıdır.Kaçsenelikkazânemâzıvarsa,buna,okadarsenedevâmetmelidir.Kazâlarbitince,yalnızsünnetlerikılmağabaşlamalıdır).[63.cümaddeyebakınız!]
[Terâvîhyerine,evindekazânemâzıdakılmalıdır.Çünki,farzlarıözrsüzkılmıyanın,sünnetlerinesevâbverilemiyeceği,kitâblardayazılıdır.Mahallemescidindeveyâevde,cemâ’atileterâvîhkılındığızemân,kazâborcuolanveyâimâmınnemâzınınsahîholduğunagüvenmiyenkimse,nemâzayenibaşlıyangençlereönayakolup,onlarınemâzaalışdırmakvededikodu,fitneçıkmasınıönlemekiçin,cemâ’atileterâvîhkılar.Fekat,buimâmauymağaniyyetetmez.Niyyetetmişgörünür.Kendisikazâdakılar.İmâmefendi,ikirek’atdabirselâmveriyorsa,sabâhnemâzıfarzlarını,dörtrek’atdabirselâmveriyorsa,diğerfarzlarıkazâetmeğedeniyyeteder.Kazânemâzınadaniyyetedince,imâmınhareketlerineuyamazise,yalnızterâvîhkılmağaniyyetederekböyleimâmadauyar.]
Bildirilenikiözrileveunutarakveyâuykusebebiilekılamayıp,fevtolannemâzlarınsayısıpekazolup,birgündekazâedilebilir.Sünnetlerikazâniyyetiile
dekılmaklâzımolmaz.Özrilekaçırılmasıgünâholmadığıiçin,kazâedilmesini,
sünnetlerikılacakkadargecikdirmekde,günâhınbaşlamasınasebebolmaz.
Özrsüz,tenbelliklefarznemâzıvaktindekılmamak,büyükgünâhdır.Birbüyük
günâhıafvetdirmekiçintevbeetmeklâzımdır.Tevbeninsahîholmasıiçindörtşart
vardır.Bunlar,pişmânolup,günâhadevâmetmemek,birdahâyapmamağakarârvermek,afvolmasıiçindüâveistigfâretmek,Allahvekulhaklarınıödemekdir.Budört
şartdanbiriyapılmazsa,günâhafvolmaz.Böylekimselerin,hergündörtvaktnemâzınsünnetlerinidekazâniyyetiilekılıp,Allahüteâlânınhakkınıbirânönceödemelerilâzımdır.Bunlarınüçüncüvedördüncürek’atlerindezamm-ısûreokumazlar.
(İmdâd)dave(İbni Âbidîn), dörtyüzellincisahîfesinde,(Vâcibigecikdirmemek
içinsünnetterkedilir)buyuruyor.Üçyüzonaltıncısahîfesindedeböylebuyurdukdansonra,(Cemâ’atilenemâzkılarkenfarzolanhareketlerde,imâmatâbi’olmak,
farzdır.Vâciblerdevâcibdir.Sünnetlerdetâbi’olmaksünnetdir.Tâbi’olmak,imâmlaberâberveyâsonrayapmakveyâöncebaşlayınca,imâmıbeklemekdemekdir.Meselâ,rükü’aimâmlaberâbereğilmekveyâsonraeğilip,onarükü’dayetişmekveyâ
imâmrükü’dankalkdıkdansonraeğilmekveyâimâmdanönceeğilipkalkdıkdansonratekrârimâmlabirlikdeveyâondansonraeğilmek,imâmatâbi’olmakdemekdir.
Tekrâreğilmezse,tâbi’olmamış,farzıterketmişolurvenemâzıbozulur.Farzvevâciblerde,imâmlaberâberhareketetmek,ayrıcavâcibdir.Birkimse,rükü’tesbîhiniüçkerreokumadan,imâmrükü’dankalkarsa,tesbîhitemâmlamayıp,imâmlaberâberkalkmasıvâcibdir.Vâcibigecikdirmemekiçinsünnetterkedilir)diyor.Vâcibigecikdirmemekiçintesbîhitemâmlamayıpbusünnetiterketmeklâzımoluyor.
Nemâziçindekisünnetler,nemâzdışındakihersünnetdendahâkuvvetlidir.Meselâ,Kur’ân-ıkerîmokumaksünnetdirvesevâbıçokdur.Fekatnemâziçindeokunan
Kur’ân-ıkerîminsevâbıdahâçokolduğuhadîs-işerîfdebildirilmişdir.Buhadîs-işerîf,senedleriilebirlikde,(Hazînet-ül-esrâr)ınyirmiikincisahîfesindeyazılıdır.Ohâlde,özrsüzterkedilennemâzlarınkazâlarınıkılarak,büyükgünâhdankurtulmakiçin,
sünnetlerinterkedilmesilâzımgeldiği,buradandaanlaşılmakdadır.Böyleolmaklaberâber,sünnetlerikazâniyyetiyledekılankimse,sünnetleriterketmişolmaz.
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Yetmişinci maddede, cemâ’at ile nemâzı anlatırken bildirdiğimiz gibi, imâm
sabâhnemâzınıkıldırmağabaşlarkengelenkimse,câmi’indışındaveyâiçerde,direkarkasındasünnetikılar.Sonraimâmauyar.Böyle,cemâ’atdenayrıbiryerbulamazsa,sünneticemâ’atinarkasındakılmaz.Hemenimâmauyar.Çünki,cemâ’at
ilenemâzkılınırken,yalnızolaraknemâzabaşlamakmekrûhdur.Mekrûhişlememekiçin,sabâhsünnetiterkedilir.(Dürr-ül-muhtâr)ınbuyazısınagörede,sünnetleryerinekazâkılmaklâzımdır.Mekrûhdankurtulmakiçin,enkuvvetlisabâhsünnetibileterkedilince,harâmdankurtulmakiçin,sünnetelbetteterkedilir.Çünki,
sünnetyerinekılınankazânemâzı,insanıbüyükgünâhdankurtarmakdadır.
Ba’zıkimselervehele,kendilerinidinadamıtanıtdıranba’zıdincâhilleri,dinbüyüklerininsözlerinideğişdirmeğekalkışıyor.Fekat,birşeybilmedikleriiçin,i’tirâz
olarak,hiçbirkitâbadayanmadan,akllarınagelenisöylüyorlar.Kendilerinibeğendikleriiçin,uluortafikrleryürütüyorlar.Meselâ,(Efendim,sünnetyerinefarzkazâedilmez.Ben,bunukabûledemem.Sâatlercekahvedeoturup,boşvaktgeçireceğine,kazâlarınıkılsın.Sünnetleribırakmasın!)diyenleroluyor.Evet(kahvedesâatlerceoturmasında,kazâlarınıkılsın)sözüdoğrudur.Fekat,(kazâlariçinsünnetleribırakmasın!)sözüdoğrudeğildir.Kazâlarıkılmamakveboşvaktgeçirmek,büyük
günâhdır.Amma,bugünâhlarıişleyenin,sünnetleryerinekazâkılmamasınıistemek,
buadamıüçüncübirgünâhasokmağıistemekolur.Meselâkazâsıolupdakılmayan
veboşvaktgeçirenbirkimseninbugünâhlaragirdiğiiçin,ayrıcakumaroynamasınıveyâiçkiiçmesinideistemekgibiolur.Büyüklerimizin(iyibirişinhepsiyapılamazsa,hepsideterkedilmemelidir)sözümeşhûrdur.Ohâlde,nemâzlarınıözrsüzolarakkılmamışolankimse,büyükgünâhdankurtulmakiçin,sünnetleryerinekazâkılmakfırsatınıkaçırmamalıdır.Nitekimnemâzkılmayan,orucudabırakmamalıdır.
(Tahtâvî) “rahmetullahiteâlâaleyh”,aynısahîfedediyorki,(Sabâhnemâzının
sünnetiçokfazîletlidir.Bunukılmak,hadîs-işerîflerdeçokmedhedildi.Sevâbıçokdur.Fekat,sabâhsünnetinibilekılmıyaniçin,hiçcezâbildirilmedi.Hâlbuki,sabâhfarzınıcemâ’atilekılmayıp,yalnızkılanınCehennemegideceğibildirildi.Demekki,cemâ’atinkıymeti,sabâhsünnetindenbilekatkatüstündür.)
İbniÂbidîndiyorki:(Birkimse,imâma,sabâhnemâzınınikincirek’atindeyetişirse,sünnetiterkedip,imâmauyar.Çünkisünnet,cemâ’atdenhâsılolanyirmiyedi farz sevâbından birisine bile yetişemez). En kuvvetli olan sabâh sünneti,
farzıcemâ’atilekılabilmekiçinterkedilince,farziçinelbetteterkedilir.Farzborcuileölmemekiçin,sünnetlerikazâniyyetiyledekılmaklâzımolduğuburadanda
anlaşılmakdadır.
Abdülkâdir-iGeylânîhazretleri,1313[m.1896]yılındaHindistândabasılan(Fütûh-ul gayb) kitâbınınkırksekizincimakâlesindediyorki:Mü’minin,enöncefarzlarıyapmasılâzımdır.Farzlarbitdikdensonra,sünnetleriyapar.Ondansonra,diğernâfilelerlemeşgûlolur.Farzborcuvarken,sünnetilemeşgûlolmak,ahmaklıkdır.Farzborcuolanınsünnetlerikabûlolmaz.AlîibniEbîTâlib“radıyallahüanh”
bildiriyor:Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Üzerinde farz nemâzı borcu olan kimse, kazâsını kılmadan nâfile kılarsa, boş yere zahmet çekmiş olur.
Bu kimse, kazâsını ödemedikçe, Allahü teâlâ, onun nâfile nemâzlarını kabûl etmez).
Abdülkâdir-iGeylânîninyazdığıbuhadîs-işerîfişerhedenHanefîmezhebiâlimlerindenAbdülhak-ıDehlevîbuyuruyorki,(Buhaber,farzborcuolanların,sünnetlerininvenâfilelerininkabûlolmıyacağınıgöstermekdedir.Sünnetlerin,farzlarıtemâmlıyacağınıbiliyoruz.Bununma’nâsı,farzlaryapılırken,bunlarınkemâllerinesebebolanbirşeykaçırılırsa,sünnetler,kılınanfarzınkemâlbulmasınasebebolur.Farz
borcu olanın kabûl edilmiyen sünnetleri bir işe yaramaz). (Fütûh-ul-gayb)ın bu
şerhifârisîolup,İstanbulda,BâyezîdDevletkütübhânesinde,3866numaradamevcûddur.İbniÂbidînde,nâfilebahsindebuyuruyorki,(Hadîs-işerîfde,(Temâm yapılmamış olan nemâz, zekât ve başka farzlar, nâfileler ile temâmlanacakdır) buyuruldu.İmâm-ıBeyhekî,buhadîs-işerîf,yapılmışolanfarzlarıniçindekisünnetlernoksankalırsa,nâfilelerlebunoksanlarıntemâmlanacağınıgöstermekdedir.Yoksa,
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yapılmamışfarzlarınyerinenâfileleringeçeceğinibildirmiyordedi.Çünki,başkabir
hadîs-işerîfde,(Bir kimse, nemâzını temâmlamadı ise, o nemâzın üzerine, temâmlanıncaya kadar, nâfile nemâzları eklenir) buyuruldu.Buhadîs-işerîf,nâfilelerin,
terkedilmişfarzıdeğil,noksanolarakkılınmışfarzıtemâmlıyacağınıgöstermekdedirdedi.(İmdâd)ın(Tahtâvî) hâşiyesiikiyüzkırkyedincisahîfesindede,buhadîs-i
şerîfzikredilerek,sünnetlerin,kılınmışolanfarzdakikusûrlarıtemâmlıyacağıbildirilmekdedir.İmâm-ıGazâlîveİbniArabîgibiHanefîmezhebindeolmıyanâlimlerise,nâfilelerinözrilekaçırılanfarzlarınyerinekonacağınıbildirmekdedir).
(Uyûn-ül-besâir)dediyorki,İmâm-ıBeyhekî,sünnetler,kılınmışolanfarzlarıniçindekisünnetlerinnoksanlıklarınıtemâmlarbuyurdu.Çünkisünnetlerdenhiçbirisi,hiçbirzemânbirvâcibgibiolamaz.Hadîs-ikudsîde,(Bir kimse, kendisine
farz yapdığım ibâdeti yapmakla bana yaklaşdığı gibi, hiçbirşeyle yaklaşamaz) buyuruldu.Üçüncükısmdasonsözsonunabakınız!
Görülüyorki,islâmâlimlerininbirkısmınagörenâfileler,kılınmışolanfarzlarınnoksanlıklarınıtemâmlıyacakdır.Birkısmıise,özrlekaçırılmışolanfarzlarınyerlerinedekonacakdırbuyuruyorlar.Fekatbuâlimlerde,nemâzlarınıtenbelliklekılmayıp,büyükgünâhişlemişolanların,buhadîs-işerîflerdenistifâdeedeceklerini
bildirmemişlerdir.Çünki,nemâzkılmayanınnâfilelerikabûlolmazki,farzlarıtemâmlamağayarayabilsinler.Âlimlerin,bildirdiğimizbuikiayrıictihâdınıbırakıp
da,birüçüncüsünüsöylemek,bizmukallidleriçincâizdeğildir.Çünki,İbniMelek
“rahmetullahiteâlâaleyh”(Menâr) şerhinde,(Müctehidlerinbirdinbilgisiüzerindekisözleribirbirineuymadığızemân,sonragelenâlimlerin,bubilgiyi,müctehidlerinbildirmişolduklarındanbaşkadürlüanlatmalarınınbâtılolduğu,sözbirliğiile
bildirilmişdir)diyor.Buicmâ’agöre,nâfilelerin,tenbelliklekılınmamışfarzlarınyerinekonacağınısöylemekboşlâfolur.Müctehidlerinsözlerinianlıyamıyan,yâhud
anlasadakıymetvermiyen(Mezhebsiz) kimse,aklınagelenherşeyisöyliyebilir.
(Merâkıl-felâh) ve(İmdâd-ül-fettâh)da,farznemâzlardansonraokunacakşeylerianlatırkenbuyuruyorki,(İmâm,farzdansonranâfilenemâzyoksa,farzıkılıncaveyâfarzdansonrakitetavvu’ukılınca,cemâ’atekarşıdöner).(Dürr-ül-muhtâr)da
(İmâmınnâfileyi,farzkıldığıyerdekılmasımekrûhdur.Birazsoldakılmalıdır)diyor.Busözlerve(Hazînet-ül-esrâr) kitâbındakiaçıklama,beşvaktnemâzdasünnetolarakkılınannemâzların,nâfileolduklarınıaçıkcagöstermekdedir.
Yinebukitâbdave(Tahtâvî) şerhindediyorki,(Bütünsünnetlerenâfiledenir.
Nâfile,farzvevâcibolmıyanibâdetlerdemekdir.Nâfile,yâsünnetolurveyâinsanınkendiliğindenyapdığıibâdetolur.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Kıyâmetde, önce nemâzdan sorulacakdır. Nemâz doğru kılındı ise, kurtulacakdır. Nemâzı bozuk ise, işi kötü olacakdır. Farz nemâzında birşey noksan olursa, nâfileleri ile
temâmlanacakdır). İnsanınderecesinekadaryüksekolursaolsun,kusûrsuzişyapamaz.İştenâfileler,kılınmışolanfarzlardaolankusûrlarıtemâmlar).
Şernblâlî, (Dürer) hâşiyesindediyorki,(Nâfilenemâzdeyince,sünnetlerdeanlaşılır.Kâdîimâm-ıEbûZeyddediki,nâfilekılmak,farzdakikusûrlarıtemâmlamak
içinemrolundu.Birkimse,farzıkusûrsuzkılabilirse,sünnetlerikılmadığıiçinbunabirşeydenemez).İbniÂbidîn,vitrnemâzınıvehayvanüstündenâfilekılmağıanlatırkendiyorki,müekkedvegayr-ımüekkedsünnetlerinhepsinenâfiledenir.
(Cevhere)de(Hidâye)denalarakdiyorki,(Beşvaktnemâzınsünnetleriniözrsüzoturarakkılmakcâizdir.Çünkibusünnetler,nâfilenemâzdırlar).İbniMelek
(Mecma’ul-bahreyn) şerhindediyorki,(Câmi’egelenkimse,sabâhnemâzındanbaşkanemâzlarıncemâ’atilekılındığınıgörse,ilksünnetinikılmayıphemencemâ’ate
uyar.Çünki,farziçinikâmetokundukdansonra,nâfilenemâzkılmakmekrûhdur.
Sünnetkılarken,ikâmetokunursa,ikiveyâdörtrek’atetemâmlayıpselâmverirve
imâmauyar.Sabâhveyâakşamfarzınıkılarkenokunursa,farzıkesipimâmauyar.
Çünki,dahâiyişekldekılmakiçinfarzbozulur.Dahâiyisiniyapmakiçincâmi’iyıkmağabenzer.Cemâ’ateyetişmekiçin,sünnetibozmakiseböyledeğildir).
(El-hikem-ül Atâiyye)dediyorki,(İkiişden,nefsineağırgeleniyap!Çünki,hak
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olaniş,nefseağırgelir.Vâcibleriyapmakdagevşekdavranıp,nâfilehayrâtıyapmağaçalışmak,nefsinhevâsınauymakalâmetlerindendir).Busöz,İbniTeymiyyenin(Kazâkılmaklâzımdeğildir)sözünecevâbdır.
Kırkaltıncımaddedebildirildiğigibi,imâm-ıRabbânî“rahmetullahiteâlâaleyh”
yirmidokuzuncumektûbdabuyuruyorki,(Farzibâdetinyanındanâfileibâdetlerin
hiçkıymetiyokdur.Denizyanında,damlakadarbiledeğildirler.Mel’ûnşeytân,
mü’minlerialdatarak,farzlarıküçükgösteriyor.[Kazâlarıkıldırtmıyor.]Nâfilelere
yolgösteriyor.Zekâtverdirmeyip,nâfilesadakalarıgüzelgösteriyor.Hâlbuki,zekâtniyyetiilefakîrebiraltınvermek,yüzbinaltınsadakavermekdendahâsevâbdır.Çünkizekâtvermek,farzıyapmakdır.Zekâtniyyetiolmadanverilenlerise,nâfileibâdetdir).İkiyüzaltmışıncımektûbdabuyuruyorki,(Nâfileibâdetlerinfarzlar
yanındakikıymeti,okyanusyanındabirdamlasugibibiledeğildir.Hattâ,nâfileibâdetlerinsünnetleryanındadeğerleride,yineböyledir.Böyleolmaklaberâber,sünnetlerinfarzlaryanındakikıymetide,denizyanındabirdamlasugibibiledeğildir).
İslâmâlimlerininbütünbuyazılarındananlaşılıyorki,nemâzlarınıözrsüzkılmamış
olanlar,biranevvelkazâedip,Cehennemazâbındankurtulmaçâreleriniaramalıdır.Hepsinikazâetmeğeniyyetetdimdiyerek,aradasıradakazâetmekinsanıCehennemdenkurtarmaz.İslâmâlimleri,islâmiyyetibildirdiler.Kâfirlerinvebid’atsâhiblerininbölücü,bozuksözlerinedeğil,Ehl-isünnetâlimlerineuymaklâzımdır.
Abdülkâdir-iGeylânî“kaddesallahüsirrehül’azîz”,aynımakâledebuyuruyor
ki,(Kazâborcuolanınsünnetkılması,alacaklıya,borçlununhediyyegötürmesinebenzerki,elbettekabûlolmaz.Kazâborcuvarkensünnetkılankimse,sultân
da’vet etd iğ i hâld e, gitm ey ip, onun hizm etç is i ile vakt geç ir en kims e gib id ir.
Mü’min,birtüccârabenzer.Farzlar,onunsermâyesi,nâfilelerdekazancıdır.Sermâyekurtarılmadıkça,kazançolamaz).
Gerekhadîs-işerîfe,gerekseâlimlerinyazılarınadikkatedilirse,farzborcuolanınsünnetleri,nâfilelerikabûlolmazbuyurulmakdadır.Kabûlolmazdemek,sahîh olm az dem ek değ ild ir. Sah îh olur, fek at sev âb ı, fâi des i olm az dem ekd ir.
(Redd-ül-muhtâr),kurbanbahsindebunugüzelaçıklamakdadır.(Bid’at işliyenin
orucu, haccı, cihâdı kabûl olmaz) hadîs-işerîfi,(Hadîka) ve(Berîka) kitâblarında açıklanırken, (Bunların ibâdetleri sahîh olur. Fekat sevâb verilmez) diyor.
[Altmışüçüncümaddeninsonsahîfesindekihadîs-işerîfebakınız!].
Ba’zıkimselerdiyorki,(Sünnetlerikazâniyyetiilekılmak,Şâfi’îmezhebindeolur.Biz,Şâfi’îdeğiliz.Hanefîyiz).Bunlara,bu(Se’âdet-i ebediyye) kitâbınıhâzırlıyanındaHanefîmezhebindeolduğunuhâtırlatmakyerindeolacakdır.
Farzıözrlefevteden,kaçıranŞâfi’îler,bunusünnetileberâberkazâeder.Hanefîlerise,yalnızfevtolanfarzıkazâeder.Terkedilen,tenbelliklekılınmıyan
nemâzböyledeğildir.NemâzıterkedenŞâfi’îninveHanefînin,bunuhemenkazâetmesilâzımdır.Hemenkazâetmezlerse,Şâfi’îmezhebinde,hadcezâsıolarakkatlolunur.Hanefîdeise,habsolunur.Kazâkılıncıyakadarveyâölünciye
kadarzındandabırakılır.Şâfi’îâlimlerindenİbniHacer-iMekkîhazretleri,(Fetâvâ-i fıkhiyye)ninyüzseksendokuzuncusahîfesindebuyuruyorki,(Farznemâzıözrilekılmıyankimse,bununâfileleri,ya’nîsünnetleriilebirlikdekazâeder.
Çünki, Şâfi’î mezhebinde beş vakt farzlarla birlikde kılınan nâfileleri, ya’nî
sünnetlerikazâetmeksünnetdir.Farzıözrsüzkılmamışise,bunukazâetmeden
öncehiçbirnâfilekılamaz.Çünki,farzıhemenkazâetmesilâzımdır.Sünnetlerikılmakiçingeçireceğizemânkadar,farzınkazâsınıgecikdirmişolur.Hemen
kazâetmelidemek,herzemânıkazâyasarfetmelidemekdir.Ya’nî,ancakkendinin ve bakması vâcib olanların nafakasını kazanacak kadar zemânı ayırıp,
başka hiçbir sebeble kazâyı gecikdirmesi câiz değildir. Gecikdirmesi günâh
olur).Görülüyorki,özrsüzterkedilennemâzları,Şâfi’îdede,Hanefîdeolduğu
gibiacelekazâetmeklâzımdır.İkimezhebarasındafarkyokdur.Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçıkçabildirilenşeylerdemezheblerbirbirlerinden
ayrılmaz.Açıkbildirilmeyip,ictihâdilemeydânaçıkarılanşeylerdeayrılabilir.
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Farzborcuolanlarınnâfilelerininkabûlolmıyacağı,hazret-iAlîninhaberverdiğihadîs-işerîfdeaçıkcabildirilmişdir.(Nâfile) kelimesi,farzkelimesiyanındasöylenincemüekkedsünnetlerdedâhildir.Abdülkâdir-iGeylânîhazretlerininsözü,bunugösterdiğigibi,Hanefîâlimlerininkitâblarında,meselâ(Halebîyi kebîr)deaçıkcayazılıdır.
Ba’zıkimselerde,(Sünnetleryerinekazâkılınmaz.Çünki,kazâhervaktkılınabilir.Fekat,sünnettelâfîedilemez.Sünnetyerinekazâkılınırdemek,sünnetinehemmiyyetinianlıyamıyanlarınsözüdür)diyor.Kazâherzemânkılınabilir
diyerek,terkedilennemâzlarınkazâlarınıgecikdirmekyanlışdır.Çünki,kazâkılmağı gecikdirmek de, büyük günâhdır. Terk edilmiş sünnetlerin telâfîsi emr
olunmadıki,telâfîsininmümkinolupolmadığısözkonusuolabilsin!İbniÂbidîndörtyüzotuzüçüncüsahîfedebuyuruyorki,(Vâcib,islâmiyyetinbildirdiğiözrlerleterkedilir.Ohâlde,sünnet,islâmiyyetinbildirdiğiözrlerleelbetteterkedilir).
(Merâkıl-felâh) kitâbında ve bunu açıklıyan (Tahtâvî) “rahmetullahi teâlâ
aleyh”diyorki,(Sabâhnemâzınınfarzındansonra,güneşdoğuncayakadarnâfilenemâzkılmak,tahrîmenmekrûhdur.Sabâhnemâzınınsünnetiniöncedenkılmamışise,bunukılmakda,buyasağıniçindedir.Çünkibuvakt,yalnızfarzkılmak
içinayrılmışdır.Ya’nî,farzdansonragüneşdoğuncayakadar,nemâzkılmayan,hep
farzkılmışsayılmakdadır.Buise,sabâhsünnetibileolsa,nâfilekılmakdandahâ
efdaldir.Fekat,buzemâniçindekazâkılmakmekrûholmaz.Çünki,hükmenfarz
kılmışsayılmak,sünnetdenefdaldir.Kazâkılmakise,hakîkîfarzkılmakolup,bundandahâçokefdaldir).Sünnetlerin,nâfilenemâzdemekolduğuburadandaanlaşılmakdadır.Sünnetlerinnâfilenemâzoldukları,bununiçin,özrsüzolarakhayvanüzerindekılınabilecekleri(Cevhere)dedeaçıkcayazılıdır.
Aynısahîfede,(Nemâzvaktidaraldığızemân,nâfilekılmaktahrîmenmekrûhdur.Çünki,farzınvaktinikaçırmağasebebolur.Lâzımolmıyannemâzıkılarak,
lâzımolannemâzıkaçırmışolurki,aklıolanınyapacağıişdeğildir.Güneşdoğarkenvetepedeikenvebatarkende,nâfilekılmakböyledir.Bunâfileler,beşvakt
nemâzınsünnetleriisede,yineböyledir)diyorlar.(Hadîka)dayüzkırkdokuzuncusahîfedediyorki,(Nemâzvaktidaraldığızemân,farzdanevvelkisünnetikılmak,
farzınkazâyakalmasınasebebolursa,busünnetikılmakharâmolur).Dilâfetlerinianlatırkenbuyuruyorki,(Farzolmıyanbirşeyiyapmakiçinfarzıterketmek
câizdeğildir).
BirçokHanefîkitâblarında,meselâ(Dürr-ül-muhtâr), (İbni Âbidîn), (Mültekâ) şerhiolan(Dürr-ül-müntekâ) ve(Ni’met-i İslâm) kitâblarındadiyorki,(Bir
hâkim,vazîfesiniyapmakiçinvebirtalebedindersinikaçırmamakiçin,sabâh
nemâzından başka nemâzların sünnetlerini terk edebilir). Hâkimin vazîfesi,
farz-ıaynolmadığıhâlde,sünnetleriterketmekiçinözrsayılınca,birikmişkazâlarıödemek,farz-ıaynikenvecezâsıpekşiddetliiken,bunlarıödemeközrolmazmı?
Sünnetleriveba’zınâfilelerikılanlariçin,çoksevâbvardır.Fekatbusevâblar,
kazâsıolmıyanlariçindir.Sevâblarıçokdiye,nâfileleredevâmedip,kazâları,vakt
buldukçakılmak,doğrudeğildir.(Rûh-ul-beyân) tefsîrinde,En’âmsûresinin,
yüzaltmışbeşinciâyetindediyorki,(Allahüteâlâkullarınıiyiişyapmağateşvîk
için,çoksevâbva’detdi.Çoksevâbverileceğininbildirilmişolması,bunlarınemr
olunan,fekatsevâblarınınçokolduğubildirilmiyenibâdetlerdendahâefdalolduklarınıgöstermez.Âlimlersözbirliğiilebildirdilerki,farzlar,vâciblerdenvesünnetlerdendahâefdaldirvesevâblarıdahâçokdur.Nâfileibâdetler,yapılmamışfarzlarınyerinegeçemez.Nâfileyapmaklafarzborcuödenilemez.Câhillerfarzıbırakıp nâfile ibâdet yapıyorlar. Nâfilelerin sevâbları çok diyerek, böylece farz
borcundankurtulacaklarınısanıyorlar.Böylesöylemeleriislâmiyyeteuygundeğildir).Zerkânî,(Mevâhib) şerhindediyorki,(Sünnetyerinefarzyapankazanır.
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Farz yerine sünnet yapan aldanır). (Nûr-ül-îzâh)ın, (Tahtâvî) hâşiyesinin ikiyüzonikincisahîfesindediyorki,(Kâdîhân) buyurduki,farzdanöncesünnetkılmak,şeytânınümmîdinikırmak,onuüzmekiçinemrolundu.Şeytân,Allahüteâlânınemretmediğisünnetlerdebile,insanıaldatamıyorum,emretdiğifarzlardahiçaldatamamdiyeüzülür.Böyleolduğu,(Dürr-ül-muhtâr)dave(Redd-ülmuhtâr)dadayazılıdır.
İstanbulda,Süleymâniyyeumûmîkütübhânesinde,Es’adefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”kısmında[1037]numaralıveYahyâTevfîkefendikısmında[1463]
numaralı(Nevâdir-i fıkhiyye fî mezheb-il-eimmet-il hanefiyye) ismindekikitâbıyazan,KudüskâdîsıMuhammedSâdıkefendi,fâitenemâzlarınkazâedilmesinianlatırkenbuyuruyorki,(BüyükâlimİbniNüceymesorulduki,birkimseninkazâyakalmışnemâzlarıolsa,sabâh,öğle,ikindi,akşamveyatsınınsünnetlerini,bunemâzlarınkazâlarınaniyyetederekkılsa,bukimsesünnetleriterketmişolurmu?)
Cevâbında,(Sünnetleriterketmişolmaz.Çünki,beşvaktnemâzınsünnetlerinikılmakdanmaksad,ovaktiçinde,farzdanbaşkabirnemâzdahâkılmakdır.Şeytân,insanahiçnemâzkıldırmamakister.Farzdanbaşkabirnemâzdahâkılarak,
şeytânainâdedilmiş,rezîledilmişolur.(Nevâdir)dediyorki,sünnetyerinekazâ
kılmakla,sünnetdeyerinegetirilmişolur.Kazâborcuolanların,hernemâzvakti,ovaktinfarzındanbaşkanemâzkılarak,sünnetiyerinegetirmekiçin,kazâkılması lâzımdır. Çünki çok kimse, kazâ kılmayıp, sünnetleri kılıyor. Bunlar Cehennemegidecekdir.Hâlbuki,sünnetlerinyerinekazâkılan,Cehennemdenkurtulur)buyurdu.
İbniNüceym“rahmetullahiteâlâaleyh”(Eşbâh)dabuyuruyorki,(Yasaklardan,
zararlardankaçmak,iyi,fâidelişeyleriyapmakdandahâöncegelir.Hadîs-işerîfde,(Emrlerimi gücünüz yetdiği kadar yapınız. Yasak etdiklerimden sakınınız!) buyuruldu.Başkabirhadîs-işerîfde,(Yasak edilmiş şeyin zerresini yapmamak, bütün insanların ve cinnin ibâdetlerinden dahâ çok sevâbdır) buyuruldu. Bunun
için, meşakkat olunca vâcib terk edilir. Fekat yasakları, hele büyük günâhları
yapmağahiçiznyokdur).İbniÂbidînistincâyıanlatırkendiyorki,(Avretyerini
açmadannecâsetitemizlemekmümkinolmazsa,nemâzı,öylekılar.Çünki,temizlemekemrdir.Açmakyasakdır.Günâhdankurtulmaköncegelir.Sünnetemrden
desonragelir.Sünnet,sevâbkazanmakiçinyapılır.Mekrûholanbirşeyiişliyerek
desünnetyapılmaz.Fekatfarzyapılır,borcödenmişolur.Meselâbaşkasınınsuyuileabdestalmak,mekrûhisede,farzolantahârethâsılolur.Abdestsizolan,başkasınınsuyuileabdestalınca,sünnetsevâbıhâsılolmaz).Buradandaanlaşılıyor
ki,kazâkılıpbüyükgünâhdankurtulmak,sünnetkılmakdanöncegelmekdedir.
İmâm-ıRabbânî“rahmetullahiteâlâaleyh”,yüzyirmiüçüncümektûbundadiyorki,(Hadîs-işerîfde,(Bir insanın mâ-lâ-ya’nî ile vakt geçirmesi, Allahü teâlânın, onu sevmediğinin alâmetidir) buyuruldu.Mâ-lâ-ya’nî,fâidesizişdemekdir.Bir
farzıyapmayıp,bununyerine,nâfileibâdet[sünnet]yapmak,mâ-lâ-ya’nîilevakt
geçirmekolur).İkiyüzaltmışıncımektûbdabuyuruyorki,(Nâfilelerinfarzyanındakikıymeti,birdamlanın,denizyanındakikıymetikadarbiledeğildir.Sünnetin
farzyanındakikıymetideböyledir).Birincikısm,birincimaddeyebakınız!
(Dürr-ül-muhtâr)ındörtyüzellisekizincisahîfesinde,(Nâfilekılmakistiyen,öncenemâzkılmağıadamalı,sonra,nâfileyerine,buadaknemâzıkılmalıdır.Nâfileleriadakyapmaksızınkılmalıdırdiyenlerdeoldu.Sünnetnemâzlarınezretdikden
sonrakılan,busünnetlerikılmışolur)diyor.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”
busatırlarıaçıklarken,(Nemâzlarınezretmedenkılmalıdiyenler,şartabağlıyarak
adakyapmamalıdemişlerdir.Çünki,şartedilenşey,ibâdetekarşılıkyapılmışolur.
Hadîs-işerîf,Allahüteâlâhastamıiyiederse,Allahiçinşuibâdetimiyapayımgibi
şartabağlanannezriyasaklıyor.İbâdetlerişartabağlıolmıyaraknezretmekböyle
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değildir.Nezredilennemâzıkılmakvâcibolduğuiçin,vâcibsevâbıhâsılolur.Sünnetyerine,nezrolunannemâzkılınınca,sünnetdekılınmışolur)diyor.Sünnetleriöncedennezredipde,nezrolarakkılmakdahâiyiolduğu(Halebî)deve(Tahtâvî)nin (Merâkıl-felâh) hâşiyesinde, nâfile nemâzlar sonunda yazılıdır. Böylece,
öğlesünnetinikılmadanönce(Dörtrek’atnemâzkılmaknezrimolsun)dese,sonraadaknemâzıolarakniyyetedip,kılsa,hemvâcibsevâbıkazanır,hemdeöğlenemâzınınsünnetinikılmışolur.Kulun,kendinevâcibetdiğinemâzıkılmasıile,sünnetterkedilmişolmayınca,Allahüteâlânınfarzetdiğikazânemâzıkılınınca,sünnetelbetteterkedilmişolmaz.Hemkazâkılınmışolur,hemdesünnetkılınmışolur.
Çünki,farznemâzlarıtenbellikleterketmekbüyükgünâhdır.Hergünâhahemen
tevbeetmekfarzdır.Otuzbirincimaddeninsondanüçüncüsahîfesiniokuyunuz!
Sünnetkılarken,kazânemâzıiçinniyyetedilmezdiyenlere,sebebinisorunca,
hiçbir kıymetli kitâb gösteremiyorlar. Yalnız, (İbni Âbidîn)de, (Halebî)de ve
(Tahtâvî)nin(İmdâd) şerhinde,(Fevtolmuşnemâzlarınkazâlarınıacelekılmak
lâzımdır.Fevtolmuşnemâzlarınkazâlarınıkılmak,nâfilekılmakdandahâiyive
önemliisede,beşvaktnemâzınsünnetlerinivehadîs-işerîfdeövülmüşolanDuhâ,Tesbîh,Tehıyyet-ül-mescidveikindidenöncedörtrek’atveakşamdansonra
altırek’atsünnetgibibellinemâzlarıkılmakböyledeğildir.Bunlarınâfileniyyetiilekılmalıdır)yazılıdır,diyorlar.Buyazılar,beşvaktnemâzınfarzlarınıfevteden,
ya’nîelindeolmıyaraközrilekaçırmışolanlariçindir.Böyle,kaçırılmışfarzların
kazâlarınısünnetyerinekılmamalı,ayrıcakılmalıdenilmekdedir.Bizdeböylesöylüyoruz.Özrilekaçırılanbirkaçvaktfarzlarınkazâlarını,sünnetleryerinekılmağalüzûmyokdurdiyoruz.Çünki,nemâzlarıözrilekazâyabırakmaksuç,günâholmadığıgibi,bunlarınkazâlarını,sünnetlerikılacakkadargecikdirmekdesuçolmazdiyoruz.Fekat,nemâzıözrilekılamamak[fevtetmek]başkadır.Bilebiletenbelliklekılmamak[terketmek]başkadır.Birincisi,hiçgünâhdeğildir.İkincisi,büyükgünâhdır.İkisinibirbirinekarışdırmakpekyanlışdır.Özrilekaçırılanfarzların,sünnetleryerinekılınmıyacağınıkitâblardagörerek,tenbellikleterkedilmiş
farzlarında,sünnetleryerinekılınamıyacağınısanmakveonubunadelîl,senedgöstermeğekalkışmak,birilmadamınayakışacakşeydeğildir.Hanefîkitâblarınınbu
yazısı,(Farzlarıtenbelliklekılmayıp,büyükgünâhagirmişolanlar,sünnetlerikazâniyyetiilekılamaz)demiyor.Bundanbaşka,sünnetlerinnâfilenemâzolduklarını,nâfileniyyetiilekılınacaklarınıbildiriyor.(Cevhere)dediyorki,Hanefîfıkh
kitâbları(Fâitenemâzlarınkazâsı)diyor.(Terkedilmişnemâzlarınkazâsı)demiyor.Çünki,müslimânnemâzınıbilerekterketmez.Gaflet,uykuveunutmakgibiözrlefevteder.Buikisinibirbiriilekarışdırmamalıdır.
FarzlarınehemmiyyetiKur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçıkçabildirilmişdir.Meselâ,fârisî(Tergîb-üs-salât) kitâbınınmüellifi“rahmetullahiteâlâaleyh”
altıncısahîfesindediyorki,(Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(İki farz nemâzı bir araya getirmek, büyük günâhlardandır). Ya’nî,birnemâzıvaktindekılmayıp,vaktindensonrakılmak,ekber-ikebâirdir,enbüyükgünâhdır.Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir nemâzı, vakti çıkdıkdan sonra kılan
kimseyi, Allahü teâlâ, seksen hukbe Cehennemde bırakacakdır). Bir nemâzı,
vaktindensonrakılmanıncezâsıbuolursa,hiçkılmıyanıncezâsınıdüşünmeli).
(Umdet-ül-islâm) kitâbı,Süleymâniyyekütübhânesi,MuhammedEs’adefendikısmındavardır.m.1989daHakîkatKitâbevitarafından(Menâhic-ül ibâd) kitâbıilebirlikdebasdırılmışdır.Bukitâbdabuyuruyorki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Nemâz dînin direğidir. Nemâz kılan, dînini doğrultmuş olur. Nemâz kılmıyan, dînini yıkmış olur). Birhadîs-işerîfdebuyurduki,
(Kıyâmet günü, îmândan sonra, ilk süâl nemâzdan olacakdır). Allahüteâlâbuyuracakki,(Ey kulum, nemâz hesâbının altından kalkarsan, kurtuluş senindir. Öteki hesâbları kolaylaşdırırım!). Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir nemâzı, bilerek, özrsüz kılmıyan kimse, seksen hukbe Cehennemde kalacakdır!). Birhukbeseksensenedirvebirâhıretgünü,bindünyâsenesikadaruzundur.Birfarzıözr–283 –

süzkılmıyan,seksenkerreüçyüzaltmışbinseneCehennemdeyanacakdır.[(Medâric-ün-nübüvve) beşyüzonuncuve(Ma’rifetnâme)ninyüzonsekizincisahîfelerindediyorki,(Böylemeşhûrmisâllerisöylemek,sayıbildirmekiçindeğil,sayınınçokluğunuveehemmiyyetinigöstermekiçindir).]Ohâlde,nemâzıözrsüz,tenbelliklekılmıyanlarayazıklarolsun!Âlimlerimiz,sözbirliğiilediyorki,(Nemâz
kılmıyanınşâhidliğikabûlolmaz.Çünki,nemâzkılmıyanfâsıkdır.Farznemâzlar,
mü’mininAllahüteâlâyakarşıolanborcudur.Vaktindekılmadıkcaborcdankurtulamaz).(Akîdetünnecâh) kitâbındadiyorki,(Birkimse,tevbe-inasûhyaparsa,
günâhlarıafvolur.Nemâzlarınıkazâetmedikce,yalnıztevbeileafvolmaz.Kazâ
etdikdensonratevbeederse,afvolmasıümmîdedilir).
İbniNüceymZeyn-ül-Âbidîn,(Kebâir ve segâir) kitâbındabuyuruyorki,(Farz
nemâzları[yanlıştakvîmlereuyarak]vaktigirmedenöncekılmakvevaktiçıkdıkdansonrakılmakbüyükgünâhdır.Büyükgünâh,ancaktevbeetmekleafvolur.Küçükgünâhlarıafvetdirecekşeylerçokdur.Tevbeederken,kılmadığınemâzlarıkazâetmesilâzımdır.Kabûlolanhac,büyükgünâhlarıtemizlerdiyenâlimler,nemâzlarıkazâetmeklâzımolmazdememişlerdir.Nemâzıvaktindensonrayaözrsüzgecikdirmekgünâhıafvolurdemişlerdir.Ayrıcakazâetmeklâzımdır.Kazâetmeğe
gücüvarkenkazâetmezse,ayrıcabüyükbirgünâhdahâişlemişolur).Hanefîdeiftitâhtekbîrinivaktçıkmadanalan,şâfi’îdevemâlikîdebirrek’ativaktçıkmadan
kılan,nemâzınıvaktindekılmışolur.Nemâzınhepsivaktiçindetemâmolmazsa,
küçükgünâholur.
(Dürr-ül-müntekâ)dabuyuruyorki,(Nemâzıvazîfetanımıyan,farzolduğuna
inanmıyankâfirolur.Mürtedvekâfirmemleketindeîmânagelenler,nemâzınfarz
olduğunuişitinceyekadar,kılmadıklarınemâzlarıkazâetmez).
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,nemâzınniyyetinianlatırkenve(Fetâvâ-i kübrâ) kitâbı,yirmialtıncısahîfedebuyuruyorki,(Birkimse,senelercenemâz
kılsa, fekat hangileri ilk ve son sünnet olduğunu bilmese, hepsini, farz niyyet
ederekkılsa,hepsikabûlolur.Çünki,sünnetlere,farzdiyeniyyetedilirse,sünnet
kabûl olur). Her nemâz vaktinde ilk kıldığı, farz olur. Sonra kıldıkları sünnet
olur. (Halebî-yi sagîr)de diyor ki, (Senelerce kılmış olduğu nemâzlarda [ya’nî
onikişartındanherhangisinde]noksanıolduğunuanlıyankimsenin,bunemâzlarınhepsinikazâetmesiiyiolur.Noksanıyokise,bunlarıkazâetmesi,mekrûholur
veyâolmazdenildi.Mekrûholmazdiyenlerde,bukazâları,sabâhveikindinemâzlarındansonrakılmamalıdır.Çünki,[kazâsıyokise],hepnâfileolurlardedi).
(Eşbâh)dabuyuruyorki,(Beşvaktnemâzınilkvesonsünnetlerini,ya’nîmüekkedsünnetlerikılarken,sünnetolduğunaniyyetetmeklüzûmundasahîholan,
güvenilenfetvâ,şartolmadığınıgöstermekdedir.Revâtibsünnetler,nâfileniyyetiileveyâyalnıznemâzaniyyetedereksahîholur.Ya’nîovaktinsünnetiolur.Ayrıcasünnetdiyeniyyetetmeğelüzûmyokdur.İmâm-ıZeyla’îde“rahmetullahiteâlâaleyh”,böylebuyurmuşdur.Meselâfecrdoğmadan,teheccüdniyyetiile,iki
rek’atkılınca,fecrinbaşlamışolduğu,sonradananlaşılsa,bunemâz,sabâhsünnetiyerinegeçer.Ayrıcasabâhsünnetikılmaklâzımolmaz.Öğleninfarzındadördüncürek’atdeoturdukdansonraunutarakbeşincirek’atekalksa,altıncırek’ati
dekılıpselâmverir.İkirek’atinâfileolur.Buikirek’atinsonsünnetolmaması,sünnetolarakniyyetedilmediğiiçinolmayıp,sünneteayrıbirtekbîrlebaşlamadığıiçindir.Terâvîhdede,terâvîholduğunaniyyetetmekşartolmadığıhaberisağlamdır.
Bunungibi,kazâyakalmışöğlenemâzıolmıyankimse,Cum’anemâzındansonra
kıldığıdörtrek’ate(Vaktineyetişipkılmamışolduğumsonöğleyikılmağa)niyyet
etse,sonraCum’anemâzınınsahîholduğuanlaşılsa,sağlamvesahîhhaberegöre,budörtrek’at,Cum’asünnetiolur).Ellidokuzuncusahîfedediyorki,(NâfileleriveRâtibesünnetleri,yalnıznemâzkılmağaveyâsünnetdenbaşkabirnemâzaniyyetederekkılınca,sahîholacaklarınıdahâöncebildirmişdik).Görülüyorki,
nemâzvaktiiçinde,ovaktinfarzındanbaşkakılınanhernemâz[meselâkazânemâzı],ovaktinsünnetideolur.
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İbniÂbidîn,nemâzaniyyetianlatırkenve(Uyûn-ül-besâir) ellidördüncüsahîfesindediyorlarki,(Derinâlimleregöre,yalnıznemâzaniyyetedilerekkılınansünnetsahîholur.Çünki,beşvaktnemâzınsünnetidemek,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”kıldığınemâzdemekdir.Bunemâzlarasünnetismisonradanverilmişdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,beşvaktnemâzınsünnetlerinikılarken,yalnız(Allahrızâsıiçinnemâzkılmağa)derdi.(Sünnetkılmağa)diyeniyyetetmezdi.Hervaktiçindeböylekılınanhernemâz,sünnetismiverilennemâzolur).(Halebî-yi kebîr)dedeböyleyazılıdır.Elliikincisahîfedebuyuruyorki,(Tecnîs) kitâbındabildirildiğigibi,beşvaktnemâzınsünnetlerinâfilenemâzdır.Nâfileniyyetiiledekılınır.(Dürr-ül-muhtâr)daveMollaHüsrev,(Dürer)
kitâbındadiyorlarki,(Beşvaktnemâzınsünnetleriveterâvîhnemâzı,aslındanâfilenemâzdır.Bunlarıkılarken,yalnıznemâzadiyeniyyetyetişir).
(İbni Âbidîn) ve(Nûr-ül-îzâh) hâşiyesindebuyuruyorlarki,(Câmi’egirinceiki
rek’atnemâzkılmaksünnetdir.Buna(Tehıyyetülmescid) nemâzıdenir.Câmi’egirince,farz,sünnetveherhangibirnemâzkılınırsa,tehıyyetülmesciddekılınmışolur.
Kılınannemâzlara,tehıyyetülmesciddiyedeayrıcaniyyetetmeğelüzûmyokdur.
Çünki,tehıyyetülmescidkılmakdanmaksad,nemâzilecâmi’sâhibiolanAllahü
teâlâyahurmetetmekdir.Bunemâzlardabumaksadhâsılolmakdadır).
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Tehıyyetülmescid) nemâzınıanlatırken
buyuruyorki,(Öğleninfarzınadururken,hemfarz,hemdesünnetiolarakikiniyyetyapılırsa,ikiimâmagöre,yalnızfarzkılınmışolur.İmâm-ıMuhammedegöreise,
onemâzkabûlolmaz.Çünki,farzilesünnetayrıcinsdenikinemâzdırlar.[Birnemâzvaktinde,kılınannemâzlar,yâvaktinfarzıdır.Yâhudbufarzdanbaşka,herhangibirnemâzdır.Vaktinsünnetlerivekazânemâzlarıbuikincicinsdendir.Hâlbuki,kazânemâzıilesünnet,aynıcinsdenolduklarıiçin,tekbirnemâzikiniyyetile
kılınır.]İkiimâmagöre,kuvvetliolanıkılınmışolur.Hâlbuki,câmi’egirincekılınan
herhangibirnemâz,tehıyyetülmescidyerinedegeçdiğiiçin,farzkılarkentehıyyetülmescidolarakda,ayrıcaniyyetetmek,imâm-ıMuhammedegöredecâizolur.Yalnızfarzaniyyetedincede,buikinemâzbirlikdekılınmışolur).Vaktinfarzıilesünnet,başkanemâziselerde,sünnet,farzdanbaşkakılınannemâzdemekolduğuiçin,
sünnetinkazâyabenzerliğitehıyyetülmescidnemâzınınfarzabenzerliğigibidir.
(Eşbâh)da,otuzuncusahîfedediyorki,(Biribâdetdesevâbhâsılolmasıiçin,yalnızbuibâdetinsahîholmasışartdeğildir.Hâlisniyyetedilmesideşartdır.Hâlis
niyyetederekyapılanbiribâdet,bilmiyerekfâsidolursa,sahîholmaz.Fekatniyyetedildiğiiçin,çoksevâbhâsılolur.Meselâ,abdestliolduğunuzanederek,abdestsiz kılınan nemâz sahîh olmaz. Fekat, niyyetine karşılık çok sevâb verilir.
Necsolduğunubilmediğisuyu,temizzanederek,bununlaabdestalıpkılınannemâzınşartınoksanolduğuiçinsahîholmazisede,niyyetmevcûdolduğuiçinsevâbverilir.Şartlarınauygunolduğuiçinsahîholanbirnemâz,riyâile,gösterişiçin
kılınırsa,sevâbhâsılolmaz).Sünnetyerinekazâkılan,sünnetiterketmişolmaz
isede,sünnetinsevâbınakavuşmakiçinde,kazâyıkılarken,sünnetikılmağadaniyyetetmesi,ya’nîkalbindengeçirmesilâzımdır.Farznemâzilesünnetnemâzbirbirindenbaşkaolduklarıiçin,farzıkılarken,sünnetedeniyyetetmekcâizolmuyor.Ya’nîsünnetsahîholmuyor.Kazânemâzıilesünnetnemâzbirbirlerindenbaşkaolmadıklarıiçin,kazâkılarkensünnetedeniyyetetmeksahîholuyor.
Özrsüzsenelercenemâzkılmıyanbirmüslimânın,kılmadığınemâzlarınıkazâ
etmesiüçşekldeolur:
1–Beşvaktinsünnetleriyerinevegününherboşzemânında,hepkazâkılar.
2–Yalnızsünnetlerinyerinekazâkılar.
3–Sünnetleryerinekazâkılmayıp,başkazemânlarda,hepkazâkılar.
Buüçşekldeneniyisibirincisidir.Böylece,kazâlar,biranöncebiter.
İkincişeklde,kazâlarçabukbitmez.Hemde,kazâborcuolanınsünnetlerininse–285 –

vâbıolmaz.Fekat,hiçkılmamakdansa,sünnetleryerinekılmalıdır.Çünki,(Hepsiniyapamıyan,eldengeleniyapmalı,hepsinieldenkaçırmamalıdır)buyurulmuşdur.
Üçüncüşeklegelince,bu,özrilekılamamışkimseiçindir.Çünki,bununsünnetleri
kılacakkadarkazâyıgecikdirmesigünâholmuyor.Ba’zıları,ikincişekliyapmamalı,üçüncüyüyapmalıdiyor.Hâlbuki,üçüncüyüyapabilenkimse,birinciyiyapacakkimsedemekdir.Ohâldenemâzıözrsüzaylarcaterkedenlerin,kılmadığızemânlarıhesâbederek,bukadarzemân,birincişeklegörekılması,böylekılamazsa,ikincişekldekılıp,kazâlarınıenkısazemândabitirerekCehennemdenkurtulmasılâzımdır.
Kazâsıolmıyan,sünnetyerinekazâkılarsa,bunlarnâfileolur.Nâfilesevâbının
sünnetenazarançokazolduğunubildirmişdik.
Şeyh-ul-islâmAhmedbinSüleymânbinKemâlpâşa“rahmetullahiteâlâaleyh”,
(Şerh-ı hadîs-i erba’în) kitâbında,(Sünnetimi terk edene şefâ’atim harâm oldu) hadîs-işerîfinişöyleaçıklamakdadır:
Buhadîs-işerîfdesünnetdemek,islâmiyyetyoludemekdir.Çünki,mü’minkimse,büyükgünâhişlesede,şefâ’atdenmahrûmolmaz.Hadîs-işerîfde,(Büyük günâh işleyenlere şefâ’at edeceğim) buyuruldu.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”Hakteâlâdangetirdiğidînetâbi’olmaklâzımdır.Bunuterkeden,şefâ’ate
kavuşamaz.(Şir’at-ül-islâm) kitâbındadiyorki,(Buhadîs-işerîfdekisünnet,yapmasıvâcibolanşeylerdemekdir.Buda,Eshâb-ıkirâmınveTâbi’înveTebe’ıtâbi’înin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”îmânıveibâdetleridir.Busünneteyapışanlara,(Ehl-i sünnet) denir.Ohâlde,hadîs-işerîfinma’nâsı,inanılacakşeylerdeveyapılacakvesakınılacakişlerdeEhl-isünnetdenayrılanlar,şefâ’atekavuşamıyacaklardırdemekdir).Birincikısm,34.cümaddeyebakınız!
[(Ümmetimin arasında fitne, fesâd yayıldığı zemân, sünnetime sarılana yüz şehîd sevâbı vardır) hadîs-işerîfide,(Selef-isâlihînzemânındakiîmânveahkâm-ı
islâmiyyebilgilerineuyankimseyeyüzşehîdsevâbıvardır)demekdedir.(Rıyâdun-nâsıhîn)de,nemâzınehemmiyyetinianlatırkendiyorki,(İmâm-ıNâsır-üddîn
SeyyidEbül-KâsımSemerkandîdiyorki,buhadîs-işerîf,ümmetimarasındafesâd
çıkdığızemân,Ehl-isünnetvecemâ’ati’tikâdındaolup,beşvaktnemâzıcemâ’at
ilekılanayüzşehîdsevâbıverilirdemekdir).Bununiçin,önceehl-isünneteuygun
îmânetmek,sonraharâmlardansakınmak,sonrafarzlarıyapmak,sonramekrûhlardansakınmak,sonramüekkedsünnetleri,dahâsonradamüstehablarıyapmak
lâzımdır.Busırada,önceolanıyapmıyanın,sonraolanıyapmasınınhiçfâidesiolmazveönceolanıyapabilmekiçin,sonraolanıterketmesicâiz,hattâvâcibolur.
Ellialtıncımaddedeistincâbahsinebakınız!Meselâ,îmânıolmıyanıngünâhdansakınması,harâmadevâmedeninfarzlarıyapması,âhıretdeişeyaramaz.Bunlardan
biriniyapmıyanınsakalbırakmasınınfâidesiolmaz.Çünkisakaluzatmak,yukarıdakisıradabunlardansonragelmekdedir.Sakaltraşetmeninbid’atolduğudasöylenemez.Çünkibid’at,islâmiyyetinemretmediğibirşeyiibâdetolarak,ya’nîsevâbkazanmakiçinyapmakdemekdir.Hiçbirmüslimân,sevâbkazanmakiçinsakalınıkazımaz.Sakaltraşetmeninmekrûholduğunubilir.Bundandahâöncelâzım olan din vazîfesini yapabilmek için traş etmenin câiz olduğunu bilmekde,
böyleceahkâm-ıislâmiyyeye,ya’nîsünneteuymakdadır.
(Bahr-ür-râık)deve(Dürr-ül-muhtâr)ınTahtâvîhâşiyesinde,orucubozmıyanşeylerianlatırkendiyorki,(Bıyığa,sakalazînetiçin,süsiçinyağsürmekmekrûhdur.
Cemâliçin,ya’nîçirkinliğigidermek,vakârını,şerefinikorumakiçinyağsürmek
mekrûhdeğildir.Cemâliçinyapılanbirşeydezînetdehâsılolursa,zîneteniyyet
etmezse,zarârvermez.Yeni,güzelşeylergiymekde,cemâliçinoluncamubâholur,
iyiolur.Kibriçinolursa,harâmolur.Giydiğizemânhâlindebirdeğişiklikolmazsa,kibriçinolmadığıanlaşılır.Sakalınuzunluğusünnetmikdârıise,dahâuzatmak
içinyağlamaktahrîmenmekrûholur.Sakalınsünnetmikdârı,birkabzadır,birtutamdır.Sakalın,çenedekiilebirlikdebirtutamdanfazlasınıkesmekvâcibdir.(Sa–286 –

kalınızı uzatınız!) hadîs-işerîfi,birtutamdanfazlauzatınızdemekdeğildir.Sakalı
birtutamdankısayapmayınveyâtemâmenkazımayındemekdir.Çünki,buhadîsihaberverenAbdüllahibniÖmer“radıyallahüanhümâ”,sakalınınbirtutamdan
fazlasınıkeserdi.Sakalınbirtutamdankısaolmasınahiçbirâlimmubâhdemedi.
Sakalkazımak,ateşetapanlarınveHindyehûdîlerininâdetidir.Kâfirlereteşebbüh
harâmdır).Görülüyorki,âlimlersakalbırakmanınsünnetolduğunubildiriyor.Vâcib diyenler, Cumhûra karşı gelmiş oluyorlar. Kâfirlere veyâ kadınlara benzemekiçinsakalıbirtutamdankısayapmakveyâtemâmenkazımakharâmdır.Benzemekniyyetiolmayıp,memleketinâdetineuymakiçinolursa,mekrûholur.Kısasakalasünnetdemekbid’atolur.Sünneteehemmiyyetvermezse,kâfirolur.Sünnetiözrileterketmekcâiz,hattâlâzımolduğukitâblardayazılıdır].
İbniÂbidîn,yetmişbirveüçyüzondokuzvedörtyüzotuzüçvedörtyüzelliüçüncü
sahîfelerdebuyuruyorki,(Nemâzlarınsünnetlerineehemmiyyet,kıymetverip,tenbellikle,özrsüzveçokzemânterkeden,azarlanır.Fekatşefâ’atdenmahrûmkalmaz).
(Öğleden önce olan sünneti terk eden, şefâ’atime kavuşamaz) hadîs-işerîfi,özrsüz
veisrârileterkedenkimse,bunemâziçinolanvedereceninyükselmesineyarayan
şefâ’atimekavuşamazdemekdir.Özrileterketmenin,bunamâni’olmıyacağı,(İbni Âbidîn)deve(İmdâd)ın(Tahtâvî) hâşiyesininikiyüzüçüncüsahîfesindeyazılıdır.
Zâten,sünnetlerikazâniyyetiilekılınca,sünnetterkedilmişolmaz.Sünnetolannemâz,farzdanbaşkakılınannemâzdemekolduğu,281.cisahîfesonundayazılıdır.
(İbni Âbidîn) üçyüzdoksanaltıncı sahîfede ve (Mecma’ül-enhür)de yüzonikincisahîfedediyorki,(Nâfilekılankimse,farzkılanimâmauyduğuzemân,üçüncüvedördüncürek’atlerdezamm-ısûreokumasıfarzolmaz.Nâfileolur.Çünki,
bu nemâzı, farz şeklini almışdır). Sünnet yerine kazâ kılarken de, üçüncü ve
dördüncürek’atlerdezamm-ısûreokumanınfarzolmıyacağıanlaşılmakdadır.
(Uyûn-ül-besâir) yüzüçüncüsahîfesindediyorki,((Tâtârhâniyye)de,kazâyakalmışnemâzıolupolmadığınıbilemiyenkimseninöğle,ikindiveyatsınınsünnetlerindezamm-ısûreokumasıdahâiyiolurbuyuruldu.Bundanmaksad,sünnetlerekazâniyyetetmesivezamm-ısûreokumasıdahâiyiolurdemekdir).
Farzlarıkılarkensünnetleryerinekazâkılmakcâizolduğuna,TrablusfetvâemînifazîletliRâmiz-ül-mülkhazretlerininfetvâverdiğiBeyrutdaçıkan(Eşşihâb) mecmû’asının14Zilka’de1388[m.1969]sayısındauzunyazılıdır.

75 — İKİNCİ CİLD, 20. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mevlânâ Tâhir Bedahşîye yazılmış olup, nemâzın üstünlüklerini ve
erkânını, şartlarını, edebleri ve ta’dîl-i erkânını bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdüsenâolsun!Onunsevdiği,iyiinsanlaraselâmetlerolsun!
Cunpurdangönderdiğinizmektûbgeldi.Râhatsızolduğunuzuokuyuncaüzüldük.
Sıhhathaberinibekliyoruz.Butarafagelenlerlesıhhathaberinizibildirenmektûbugönderiniz!Hâsılolanhâllerideyazınız!Eysevgilikardeşim!Budünyâ,çalışmakyeridir.Ücretalınacakyer,âhıretdir.Sâlihamelleriyapmağauğraşınız!Bu
amellerinenfâidelisiveibâdetlerinenüstünü,nemâzkılmakdır.Nemâz,dînindireğidir.Mü’mininmi’râcıdır.Ohâlde,onuiyikılmağagayretetmelidir.Erkânını
[ya’nîfarzlarını]veşartlarınıvesünnetleriniveedeblerini,istenildiğivelâyıkolduğugibiyapmalıdır.Nemâzdatumânînete[ya’nîrükü’vesecdelerdevekavmedevecelsede,bütüna’zânınhareketsizkalmasına]veta’dîl-ierkâna[ya’nî,budört
yerdesükûnvetumânînetbuldukdansonra,birmikdârdurmağa],dikkatetmelidir.Çokkimsebunlaradikkatetmeyipnemâzlarınıeldenkaçırıyor.Tumânînetive
ta’dîl-ierkânıyapmıyorlar.Bunlaraazâblarvetehdîdlerbildirilmişdir.Nemâz,doğrukılınınca,kurtuluşümmîdiçoğalır.Çünki,dînindireğidikilmişolur.Se’âdet-i
ebediyyeyeuçmakiçintayyâreeldeedilmişolur.
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76 — İKİNCİ CİLD, 87. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Efganistânlı Feth hâna yazılmış olup, ta’dîl-i erkânı, ahkâm-ı islâmiyyeye yapışmağı ve bid’atden kaçınmağı bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiği,sevdiğiiyiinsanlaraselâmetler,râhatlıklarolsun!Bufakîre“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”karşıkıymetlisevginizivehâlisbağlılığınızıbildirenmektûb-ışerîfinizgeldi.Allahüteâlâ,büyüklerin sevgisini kalblerimize yerleşdirsin! Mes’ûd ve muhterem ahbâblara birinci
nasîhat,MuhammedMustafânın“aleyhissalâtüvesselâm”sünnet-iseniyyesineyapışmakdır.Ya’nî,hermüslimânınbirincivazîfesi,islâmiyyeteuymakdırveislâmiyyetinbeğenmediğişeylerden,bid’atlerdenkaçmakdır.
Birkimse,terkedilmiş,unutulmuşbirsünnetimeydânaçıkarırsa,yüzşehîdsevâbıkazanır.Yâbirfarzıveyâvâcibimeydânaçıkarmanınsevâbınekadarçokolur!
Ohâlde,nemâzda,ta’dîl-ierkânadikkatetmelidir.Ya’nî,rükü’davesecdelerde
vekavmedevecelsedetumânînetbuldukdan,ya’nîhera’zâhareketsizoldukdan
sonrabirazdurmalıdırki,Hanefîâlimlerininçoğu,bunavâcibdemişdir.İmâm-ı
EbûYûsüfveimâm-ıŞâfi’î[veMâlik]ise,farzdemişdir.Ba’zıHanefîâlimleride
sünnetdemişlerdir.Müslimânlarınçoğu,bunuyapmıyor.Bubiramelimeydâna
çıkarana,Allahyolundaharbedipcânınıverenyüzşehîdsevâbındançoksevâbverilir.Ahkâm-ışer’ıyyedenhepsideböyledir.Ya’nîhalâl,harâm,mekrûh,farz,vâcibvesünnetlerdenbiriniöğretip,gereğiniyapdıran,böylesevâbkazanır.
Birkimsedensebebsiz,zorilehaksızolarakalınanbirkuruşu,sâhibinegerivermek,yüzlerlelirasadakavermekden,katkatdahâsevâbdır.Birkimse,Peygamberlerin“alânebiyyinâvealeyhimüssalevâtüvesselâm”yapdığıibâdetleriyapsa,
fekat,üzerindebaşkasınınbirkuruşhakkıbulunsa,bubirkuruşuödemedikçe,Cennetegiremiyeceğibildirilmişdir.Boşadığıkadınamehrparasınıödemekdekulhakkıdır.[İbnîÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,beşincicild,ikiyüzyetmişaltıncısahîfedebuyuruyorki,(Başkasınınçocuğunu,babasınınemriiledeolsa,döğmekcâizdeğildir.Hoca,talebesiniçalışdırmakiçin,üçkerreeliiledöğebilir.Sopailevurmasıcâizdeğildir).]
Hülâsa,zâhiri,ya’nîbütüna’zâlarıahkâm-ışer’ıyyeyiyapmaklabezedikdensonrabâtınateveccühetmeli,böylece,yapılanameligafletdenuzaktutmalıdır.Kalbinimdâdıolmadana’zânınahkâm-ıislâmiyyeyeyapışmaklabezenmesiçokgüçdür. Âlimler, böyle olur, şöyle olmaz diye fetvâ verirler. Bunları yapmak ise,
Allah adamlarının işidir. Kalbin temizlenmesine, nûrlanmasına çalışmak, her
a’zânın, ahkâm-ı islâmiyyeye yapışmasına sebeb olur. Yalnız kalb ile uğraşıp,
ahkâm-ıislâmiyyeyeyapışmıyanmülhiddir.Doğruyoldansapıkdır.Böylekimselerinkalblerindeverûhlarındabirşeylerhâsılolması,istidrâcdır.Ya’nî,onlarıderecederece,yavaşyavaşCehenneminderinliklerineindirirler.Kalbdeverûhda
hâsılolanşeylerindoğruveiyiolmasınaalâmet,bütüna’zânınahkâm-ıislâmiyyeyeyapışmaklasüslenmesidir.Doğruyol,kurtuluşyolu,iştebudur!Allahüteâlâ,hepimizibudoğruyoldanayırmasın!Âmîn.
[(Mecelle)ninotuzüçüncümaddesinde,(Zarûretiçindeolmak,başkasınınhakkınıgidermez)diyor.Açlıkdanölecekolankimse,başkasınınmalını,ölümdenkurtaracakkadaryiyebilirisede,bunundeğeriniveyâmisliniödemesilâzımolur.Başkasınınmalınıyimek,şerâbiçmekdendahâbüyükgünâhdır].
NeiyiOgözlerki,güzelebakmakdadır.
Netâli’liokalbki,Onuniçinyanmakdadır!
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77 — İKİNCİ CİLD, 69. cu MEKTÛB
Bu mektûb, Muhammed Murâd-ı Bedahşîye yazılmış olup, nemâzın ta’dîl-i erkânı ve tumânîneti ve câmi’de safların düzeltilmesi ve kâfirlere karşı harbe giderken niyyetin düzeltilmesi ve teheccüd nemâzı ve yemeklerin halâlden seçilmesine dikkat olunması bildirilmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiği,beğendiğikullarınaselâmlar,râhatlıklarolsun!Mektûbunuzgeldi.Arkadaşların,dostların,doğruyoldanayrılmadıklarıanlaşılarak,çoksevindirdi.Allahüteâlâ,doğruluğunuzuvedoğruyoldabulunmanızıartdırsın!Arkadaşlarımızilebirlikdeverdiğinizvazîfeyiyapmağadevâmediyoruz.Beşvaktnemâzı,ellialtmışkişilikcemâ’atilekılıyoruz,diyorsunuz.
Bununiçin,Allahüteâlâyahamdüsenâlarolsun!KalbinAllahüteâlâileolması,
bed en in, a’zân ın da ahk âm-ı şer’ıyy ey i yapm akl a zîn etl enm es i, ne büy ük bir
ni’metdir.Buzemândainsanlarınçoğunemâzkılmakdagevşekdavranıyor.Tumânîneteveta’dîl-ierkânaehemmiyyetvermiyorlar.Bununiçin,sizsevdiklerime,bu
noktayı belirtmeğe mecbûr oldum. İyi dinleyiniz! Peygamberimiz “sallallahü
aleyhivesellem”,(En büyük hırsız, kendi nemâzından çalan kimsedir) buyurdu.
YâResûlallah!Birkimse,kendinemâzındannasılçalar?diyesordular.(Nemâzın
rükü’unu ve secdelerini temâm yapmamakla) buyurdu.Birdef’adabuyurduki,
(Rükü’da ve secdelerde, belini yerine yerleşdirip biraz durmayan kimsenin nemâzını Allahü teâlâ kabûl etmez). Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,bir
kimseyinemâzkılarken,rükü’unuvesecdelerinitemâmyapmadığınıgörüp,(Sen
nemâzlarını böyle kıldığın için, Muhammedin “aleyhissalâtüvesselâm”dîninden
başka bir dinde olarak ölmekden korkmuyor musun?) buyurdu.Yinebuyurduki,
(Sizlerden biriniz, nemâz kılarken, rükü’dan sonra temâm kalkıp, dik durmadıkca ve ayakda, her uzv yerine yerleşip durmadıkca nemâzı temâm olmaz). Birkerredebuyurduki,(İki secde arasında dik oturmadıkca, nemâzınız temâm olmaz).
BirgünPeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,birininemâzkılarken,nemâzınahkâmveerkânınariâyetetmediğini,rükü’dankalkınca,dikilipdurmadığını
veikisecdearasındaoturmadığınıgörüp,buyurduki,(Eğer nemâzlarını böyle kılarak ölürsen, kıyâmet günü, sana benim ümmetimden demezler). Birbaşkayerdedebuyurdu,(Bu hâl üzere ölürsen, Muhammedin “aleyhisselâm”dîninde olarak ölmemiş olursun). EbûHüreyre“radıyallahüanh”buyurduki,(Altmışsene,
bütünnemâzlarınıkılıpda,hiçbirnemâzıkabûlolmıyankimse,rükü’vesecdelerinitemâmyapmıyankimsedir).ZeydibniVehb“rahmetullahiteâlâaleyh”birininemâzkılarkenrükü’vesecdelerinitemâmyapmadığınıgördü.Yanınaçağırıp,
nekadarzemândırböylenemâzkılıyorsun,dedi.Kırksenedeyince,senkırksenedirnemâzkılmamışsın.ÖlürsenMuhammedResûlullahın“sallallahüaleyhive
sellem”sünneti[ya’nîdîni]üzereölmezsin,dedi.
Taberânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Evsât)ındabildirilmişdirki,birmü’min
nemâzınıgüzelkılar,rükü’vesecdelerinitemâmyaparsa,nemâzsevinirvenûrluolur.Melekler,onemâzıgökeçıkarır.Onemâz,nemâzıkılmışolana,iyidüâedervesenbenikusûrluolmakdankoruduğungibi,Allahüteâlâda,senimuhâfazaetsin,der.Nemâzgüzelkılınmazsa,siyâholur.Melekleronemâzdaniğrenir.Gökegötürmezler.Onemâz,kılmışolana,fenâdüâeder.Senbenizâyı’eylediğin,kötühâlesokduğungibi,Allahüteâlâda,senizâyı’eylesin,der.Ohâlde,nemâzlarıtemâmkılmağaçalışmalı,ta’dîl-ierkânıyapmalı,rükü’u,secdeleri,(Kavme)yi
[ya’nîrükü’dankalkıpdikilmeği]ve(Celse)yi[ya’nî,ikisecdearasındaoturmağı]iyiyapmalıdır.Başkalarınındakusûrlarınıgörüncesöylemelidir.Dinkardeşlerininnemâzlarınıtemâmkılmalarınayardımetmelidir.Tumânînet[ya’nîuzvlarınhareketetmemesi]veta’dîl-ierkânın[Birkerresübhânallahdiyecekkadarhareketsizdurmak]yapılmasınaçığıraçmalıdır.Müslimânlarınçoğu,bunlarıyapmak
şerefindenmahrûmkalıyor.Buni’met,eldençıkmışbulunuyor.Buamelimeydâ–289 –Se’âdet-iEbediyye1-F:19

naçıkarmakçokmühimdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Unutulmuş bir sünnetimi meydâna çıkarana, yüz şehîd sevâbı verilecekdir).
Cemâ’atilenemâzkılarkensaflarıdüzyapmağadadikkatetmelidir.Safdanileridevegeridedurmamalıdır.Herkes,birhizâdadurmağaçalışmalıdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,öncesaflarıdüzeltir,ondansonranemâzadururdu.(Safları düzeltmek, nemâz kılmanın bir parçasıdır) buyururdu.YâRabbî!
Bizlere,nihâyetsizrahmethazînendennasîbeyle!Hepimizidoğruyoldanayırma!
Eymes’ûdvebahtiyârkardeşim!Amelveibâdet,niyyetiledürüstolur.Kâfirlerekarşımuhârebeyegiderken,önceniyyetidüzeltmelidir.Ancak,bundansonrasevâbkazanılır.Muhârebeyegitmekdenmaksad,Allahüteâlânınismini,dîniniyaymakveyükseltmekvedindüşmanlarınıza’îfletmekvebozgunauğratmak
olmalıdır.[Allahüteâlânındînini,Onunkullarınaulaşdırmak,insanlarıküfrden,
cehâletden kurtarıp îmâna, ebedî se’âdete kavuşdurmak olmalı. Adam öldürmek,canyakmakniyyetiilecihâdagitmemelidir.Cihâd,kâfirlerizorlaküfrdenkurtarmakdır.]Çünki,bizmüslimânlaraböyleemredilmişdirvecihâdda,budemekdir.Başkaşeylereniyyetederek,cihâdsevâbındanmahrûmkalmamalıdır.Gâzîlerin beyt-ül-mâldan ma’âş almaları, cihâdı ve cihâd sevâbını bozmaz. [Bütün
ibâdetlerinkabûlolmasıiçinde,Allahüteâlâiçinyapılmasıveböyleniyyetedilmesişartdır.]Kötüniyyetler,ibâdetibozar.Niyyetidüzeltmeli,ma’âşdaalmalı,
cihâdagitmelidir.Gâzîlikveşehîdliksevâblarınıbeklemelidir.Sizinhâlinizegıbtaediyor,imreniyorum.KalbinizAllahüteâlâile,a’zâlarınız,cemâ’atilenemâz
kılmaklaveayrıca,dindüşmanları,kâfirlerilecihâdetmekle[Allahüteâlânındîninikâfirlereyaymaklada]şereflenmekdesiniz.Gazâdanselâmetileçıkangâzîolur,
mücâhidolur.Ölen,hâlisşehîdolup,enbüyüksevâblara,ni’metlerekavuşur.Fekat,tekrârbildireyimki,bunlar,ancakniyyetidüzeltdikdensonradır.Hâlisniyyetkalbegelmezse,böyleniyyetetmeğe,kendinizizorlamalıvebuniyyetinkalbdehâsılolmasını,Allahüteâlâdanyalvararakistemelidir.
Harbdekâfirlerinöldürdüğü,sulhzemânındazâlimlerinişkenceyaparaköldürdüğükimseninşehîdolmasıiçin,ölürkenmüslimânolması,kalbindeîmânolmasılâzımdır.
[TENBÎH: Âdemaleyhisselâmdanbugünekadar,herzemân,heryerde,kötü
insanlariyileresaldırmışlardır.Allahüteâlâherşeyisebeblerileyaratmakdadır.
Kötülerincezâsınıda,kötüinsanlarvâsıtasıilevermekdedir.İşkenceedenleredünyâdadacezâlarınıvermekdedir.Kötülerinyanısıra,iyilerdeazâbgörmekdedir.
Bunlarınveharbdeölenlerinvekazâdaölenmüslimânlarınhepsişehîddir.Dünyâda azâb çeken iyi, suçsuz müslimânlara âhıretde bol ni’metler verilecekdir.
Âhıretdeni’metekavuşmakiçin,îmânsâhibiolmaklâzımolduğudinkitâblarındayazılıdır.Bukitâblardünyânınheryerindeçokvardır.Bukitâblarıokuyupda
inanmıyanakâfirdenir.İslâmiyyetiişitmiyenkâfirolmaz.İşitince(Lâ ilâhe illallah Mu ham me dün Re sû lul lah) diy en ve bun a inan an müsl im ân olur. Bun un
ma’nâsı, (Herşeyi yaratan bir Allah vardır ve Muhammed aleyhisselâm Onun
Resûlüdür)dır.Müslimânolan,OnunsonPeygamberinetâbi’olur.Birçokyerde,
kâfirler,zâlimler,suçsuzmüslimânları,kadınları,çocuklarıöldürmüşlerdir.Öldürülenmüslimânlar,şehîdolur.Öldürülürken,yapılanişkencelerinacısınıduymaz.
Ölürken,kabrdeverilecekolanCennetni’metlerinigörerekçoksevinir.Şehîdler
ölürkenhiçacıduymaz.Sevinirveçokneş’elenir.Cennetni’metlerinekavuşur.Hadîs-işerîfde(Müslimânların kabri Cennet bağçelerindendir) buyuruldu.]
Oradakiahbâbımabirnasîhatimde,(Teheccüd) nemâzınıkılmanızdır.[Ya’nîgecesonunadoğrunemâzkılmalıdır.]Büyüklerimiz,bunemâzıhepkılmışdı.Sizeburadaikendesöylemişdimki,eğerozemânuyanamaziseniz,evdekileresöyleyiniz,
siziherhâl-ü-kârdauyandırsınlar.Sizi,gafletuykusundabırakmasınlar.Böylece,birkaçgecekalkınca,alışarak,kendinizkolaycakalkarvebuse’âdetekavuşursunuz.
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Başkabirnasîhatimde,yenilenlokmalarda,ihtiyâtlıdavranmakdır.Birmüslimânın,heryerdebulduğu,herşeyiyimesidoğrudeğildir.Lokmalarınhalâldanmı,
harâmdan mı geldiğini düşünmek lâzımdır. İnsan, başlı başına değildir ki, her
bildiğini,aklınageleniyapsın.Sâhibimiz,yaratanımızvar“cellecelâlüh”.Onun
emrleriveyasaklarıvar.Beğendiğivebeğenmediğişeyleri,âlemlererahmetolan
Peygamberleri“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”ile,bizlerebildirmişdir.Sâhibinin,
yaratanınınbeğenmediğişeyleriistiyen,nekadarbedbahtvezevallıdır.Herşeyi
sâhibininizniolmadankullanmakistiyor.Böylekimseler,utansınki,dünyâda,bu
şeyleringelipgeçicisâhiblerinesormadanbirşeylerinikullanmıyor.Bu,hakîkîolmıyansâhiblerinhaklarınıgözetiyorlarda,bunlarınhakîkîsâhibi,beğenmediğişeyleri,şiddetle,peksıkıyasaketdiğiveyapanlarıağırcezâlarlakorkutduğuhâlde,
Onunsözüneiltifâtetmiyor,aldırmıyorlar.Buhâl,müslimânlıkmıdır,yoksakâfirlik midir? İyi düşünmelidir! Şimdi ecel gelmemiş, fırsat elden kaçmamışdır.
Geçmişdeki kusûrları temâmlamak, düzeltmek mümkindir. Çünki, (Günâhına
tevbe eden, hiç günâh yapmamış gibidir) hadîs-işerîfi,kusûruolanlaramüjdedir.
Fekatbirkimse,bilebilegünâhişlerveherkesebildirir,hiçsıkılmazsa,münâfık
olur.Müslimângörünmesi,onuazâbdankurtarmaz.Bundandahâçokvedahâağır
söylemeğenelüzûmvar?Aklıolana,birişâretyetişir.
Şunudasöyliyeyimki,korkuluyerlerdevedüşmankarşısındaveemînverâhat
olmakiçin(Liîlâfi)sûresiniokumalıdır.Tecribeedilmişdir.Hergünvehergece,
hiç olmazsa, onbirer def’a okumalıdır. Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (Bir yere
gelen kimse E’ûzü bikelimâtillâhit-tâmmâti min şerri mâ haleka okursa, o yerden
kalkıncaya kadar, ona hiçbirşey zarar, kötülük yapmaz). [Korkuluşeydenkurtulmakvebirdileğekavuşmakiçin,Tâhâ sûresininotuzyedinciâyetinden(Velekad)dan,otuzdokuzsonuna(alâ aynî)yekadarkâğıdamürekkebleyazıp,birşeyeyedikerresarıp,yanındataşımalıdır.Fâidesiçokgörülmüşdür.]Doğruyolda
gidenlere,Allahüteâlâselâmetversin!Âmîn.
Eygözleriminnûru,eycândanyakıncânân!
AbdülhakîmArvâsî,hastarûhlaradermân!
Bizlernerdesiznerde,perdelerfetholmuyor,
Sizdenuzakkaldıkca,kalblerrâhatbulmuyor.
Sohbetden,muhabbetden,dâimkonuşurdunuz,
Talebe,hocasıileölçülür,diyordunuz.
Adımadım,hakîkatyolunugeçmişsiniz!
Rûhlarıserhoşeden,şerbetdeniçmişsiniz!
Dünyâyokgözünüzde,kalbsâhibiilemeşgûl,
Sensincihândaşimdi,Rabbinensevdiğikul!
Tevâzû’,büyüklüğünalâmetiderdiniz,
Herhareketinizdebunugösterirdiniz.
CihânzûlmetdeikenFehîmnûrsaçıyordu,
Ohaznedekiesrâr,hepsizenasîboldu!
YaRabbî!SeyyidFehîm,nebüyükmürşidimiş,
ölükalbidirilten,birHakîmyetişdirmiş.
Resûlullahdangelen,nûrunakşetmişsize,
Enbüyükarzûmuzdur,kavuşmaklutfünüze!
Nûrakavuşulurmu,birrehberolmadıkca?
Kalbleriihlâsile,onabağlamadıkca.
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78 — ZEKÂT VERMEK
Zekâtvermek,hicretinikincisenesindeRamezânayındafarzoldu.Zekâtınfarzıbirdir.Hermüslimânıntammülküolannisâbmikdârındaki(Zekât malı)nın,bellizemânda,bellimikdârını,zekâtniyyetiileayırıp,emredilenmüslimânlaravermekdir.Tammülk,halâlyoldangelip,kullanmasımümkinvehalâlolanözmalıdemekdir.Vakfmalı,kimseninmülküdeğildir.Gasb,sirkat,rüşvet,kumar,alkollü
içkisatışınınsemenivefâsidolaraksatınaldığımalgibi,harâmmalıkendihalâl
malıileveyâçeşidlikimselerdenaldığıharâmmallarıbirbirleriilekarışdırmamış
ise, bu harâm mallar, mülkü olmaz. Kullanması, nafaka yapması halâl olmaz.
Bunlarlacâmi’vebaşkahayrlaryapamaz.Bunlarınzekâtınıvermesifarzolmaz.
Ya’nî,zekâtnisâbınınhesâbınakatılmazlar.Sâhibleriveyâvârisleribelliise,kendilerinegerivermesifarzdır.Bellideğilise,hepsinisadakaolarakfakîrleredağıtırisede,sonrasâhibiçıkıp,tazmîniniisterse,tazmîneder.Sâhiblerinibuluncıya
kadardayanamayıpbozulacakmalı,kendikullanıp,sonratazmînetmesi,ya’nîbenzerini,benzeriyoksakıymetiniödemesicâizolur.Birincikısm,kırkikincimaddeyeve303.cüsahîfeyebakınız!Ticâretşirketindeortakolanın,hissesinisâbmikdârıise,kendihissesininzekâtınıhesâbederekvermesilâzımdır.İbniÂbidîn,Bey’
veşirâyıanlatırkendiyorki,(Dinadamlarının,evkafdanalacaklarıerzâkı,teslîm
almadanöncesatmalarıcâizdeğildir.Çünkibunlar,hakedilmişücretiselerde,hak
edilenmal,kabzedilmedenöncemülkolmaz.Düşmandanalınanganîmet,dâr-ülislâmagetirilince,askerinhakkıolur.Fekat,taksîmedilmedenönce,mülkolmaz).
Bununiçinme’mûrlarınveişçilerinalacaklarıma’âşveücretler,ellerinegeçmedenöncemülkleriolmaz.Ma’âş,ücretelegeçmedenönce,bunlarnisâbhesâbına
katılmaz.Ya’nîzekâtlarıverilmez.Bunlardankesilenyardımsandığı,sigortaparalarıvetasarrufbonolarızekâthesâbınakatılmaz.Senelercesonrabirikmişolarakelealınınca,yalnızalınanpara,oseneninzekâtnisâbınınhesâbınakatılır.Satışkarşılığıalınanbonolar,böyledeğildir.Bunlarvehissevetahvîlsenedleri,her
senezekâthesâbınakatılır.
Hanefîmezhebininâlimleridedilerki,(Mükellef) olan,ya’nîâkıl,bâliğ[cünüb
olupguslabdestialmağabaşlıyanbiryaşagelmiş]olanvehürolanmüslimânerkekvekadının,şartlarıbulununca,zekâtvermelerifarzdır.Zekâtvermek,malımüslimânfakîretemlîketmekleolur.Ya’nî,malıfakîrinelinevermeklâzımdır.Fakîr
veâkılolanyetîmevelîsiyemekyidirse,zekâtyerinegeçmez.Yemeğiyetîminelineverseveyâvelîsibuyetîmigiydirsezekâtolur.Âkılolmıyanfakîryetîmlebirlikdeyemekyiselerzekâtvermişolur.Velîolmak,yetîmebabasıtarafındanveyâ
hâkimtarafındanvasîta’yînedilmekleolur.Bukimse,yetîmeverilecekhediyyelerialmakveonavermekhakkınamâlikolduğuiçin,kendizekâtıilede,elbiseve
yiyecekvebaşkalüzûmluşeylersatınalıponaverebilir.Hâkimemriilefakîrakrabayaverilennafakanındaböyleolduğu(Bezzâziyye)deyazılıdır.Başkafakîrlere,zekâtmalınıdeğişdirmedenvermesilâzımdır.İmâm-ıNesefî“rahmetullahi
aleyh”(Zahîre)dediyorki,(Birzengin,ta’âmsatınalıpfakîrlereyidirse,zekâtvermişolmıyacağı(Ziyâdât)dayazılıdır).(Bezzâziyye) ve(Fetâvâ-i Hindiyye)dediyorki,(Kurbanetini,koyunlarınınzekâtıniyyetiilefakîreverse,zekâtolmaz).
(Îzâh)dadiyorki,(Çocuğa,deliyeverilecekzekât,babasınaveyâvelîsiolanakrabâsınaveyâvasîsineverilir).
Dörtmezhebdededörtdürlü(Zekât malı) vardır:
1—Seneninekserîzemânında,çayırdaparasızotlayandörtayaklıhayvanlar.
2—Altınilegümüş.
(Dürr-ül-müntekâ)nınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,(Altın
ilegümüşünonikiayârdanziyâdesi,paraolarakkullanılsın,kadınlarınsüsügibi,
halâlolarakkullanılsın,erkeklerinaltınyüzüktakmasıgibi,harâmolarakkulla–292 –

nılsın,ev,yiyecek,kefensatınalmakiçinsaklanılsın,kılınc[vealtındiş]gibiihtiyâceşyâsıolsalarda,zekâtnisâbınınhesâbınakatılacaklardır).Görülüyorki,erkeklerinaltınyüzüktakmasıharâmdır.İkincikısm,41.cimaddeninsondanikincisahîfesinebakınız!
3—Ticâretiçinalınıp,ticâretiçinsaklanılan(Ticâret eşyâsı).
İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”,zekâtınsebebiniveşartınıbildirirken,buyuruyorki,(Eşyânınticâretniyyetiilesatınalınmasılâzımdır.Uşrvermesilâzımgelentopraklardanhâsılolanvemîrâsolarakelegeçenveyâhediyye,vasıyyetgibi
kabûledincemülkolanşeylerde,ticâreteniyyetedilsede,bunlarticâretmalıolmaz.Çünki,ticâretniyyeti,alışverişdeolur.Meselâ,tarlasındanbuğdayalıpuşrunuverenveyâmîrâsdanelineurûzgeçenkimse,satmakniyyetiilesaklasa,nisâbmikdârındanfazlaolsavebirsenedenfazlakalsa,zekâtlarınıvermekîcâbetmez).Ticâretniyyetiile[ya’nîsatmakiçin]satınaldığıbuğdayıtarlasınaekseveyâticâretiçinaldığıhayvanı,kumaşıkendikullanmağaniyyetetse,ticâretmalıolmakdan çıkarlar. Sonra bunları satmağa niyyet ederse, ticâret malı olmazlar.
Bunlarısatıncaveyâkirâyaverince,elinegeçenmalticâretmalıolur.Kullanmak
içinsatınaldığımalı,aldıkdansonravemîrâsolarakelinegeçenurûzuveyâhediyye,vasıyyet,sadakagibikendininkabûletmesiilemâlikolduğumalıalırkenveyâtarlasındanaldığıbuğdayısatmağaniyyetetse,ticâretmalıolmazlar.Bunları
satsavesatarkensemenleriolanurûzuticâretdekullanmağıniyyetetse,bubedelleriticâretmalıolurlar.Çünkiticâretbirişdir.Yalnızniyyetileolmaz.Başlamak
dalâzımdır.Ticâretiterketmekise,yalnızniyyetileolur.Herşeyiterketmek,yalnızniyyetileolur.Bunungibi,insanyalnızniyyetetmeklemüsâfirolmazveorucubozulmaz.Kâfir,müslimânolmazvehayvansâimeolmaz.Bunlarıntersiise,yalnızniyyetetmekleolur.Altınvegümüşeşyâvekâğıdparalar,hernesûretleele
geçersegeçsin,zekâtmalıolurlar.
4—Yağmursuyuveyânehr,deresuyuilesulanan,harâclıolmıyanbütüntopraklardan[uşrlutoprakolmasabile]vevakftoprakdançıkanşeyler.Bunlarınzekâtına(Uşr) denir.Uşrvermek,Kur’ân-ıkerîmde,En’âmsûresininyüzkırkbirinciâyetindeemredilmiş,ondabirininverilmesidehadîs-işerîfdebildirilmişdir.Uşr,
mahsûlünondabiridir.(Harâc) ise,beşdebir,dörtdebir,üçdebir,yarıyakadarolabilir.Birtoprakdan,yâuşrveyâharâcvermeklâzımdır.Kulborcuolan,borcunu
düşmez.Uşrunutâmverir.
Zekâtınfarzıbirdir.Buda,niyyetetmekdir.Niyyetkalbileolur.Malınzekâtınıayırırkenveyâmüslimânfakîreverirken(Allahrızâsıiçin,zekâtvereceğim)
diyeniyyetedipdefakîreveyâzekâtınıfakîrlerevermekiçinvekîletdiğikimseyeverirkenborçveyâhediyyeveriyorumdese,câizolur.Sözebakılmaz.Zekâtve
sadakadiyebirlikdeniyyetederse,imâm-ıEbûYûsüfegöre,zekâtolur.İmâm-ı
Muhammedegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,sadakaolur.Zekâtınıvermemişolur.
Vasıyyetetmemişmeyyitin,bırakdığımaldanzekâtborcuverilmez.Çünki,niyyet
etmesilâzımidi.Vârisleri,kendimallarındanödeyebilirler.[Butakdîrde,zekâtın
iskâtıyapılmışolur.]Zekâtıayırırkenvefakîreverirkenniyyetetmeyip,verdikdençoksonraniyyetederse,mal,fakîrdebulunduğumüddetce,câizolur.Vekîlineverirkenniyyetetmesiyetişir.Vekîlininfakîreverirken,ayrıcaniyyetetmesilâzımdeğildir.Zekâtınımüslimânfakîrevermesiiçin,zimmîyide,ya’nîbaşka
dindeolanvatandaşıdavekîletmesicâizolur.Hâlbuki,haciçin,zimmîyivekîlgöndermekcâizdeğildir.Çünki,zekâtiçinyalnızzengininniyyetetmesilâzımdır.Hac
için,vekîlindeniyyetetmesilâzımdır.Vekîlineverirkensadaka,keffâret,hediyyedese,vekîlifakîrebuniyyetilevermedenönce,zenginzekâtiçinniyyetetsecâizolur.
İkizenginindevekîliolankimse,bunlarınzekâtlarını,haberleriolmadankarışdırır,sonrafakîreverirse,zekâtverilmişolmaz.Vekîlsadakavermişolur.Ve–293 –

kîl,zekâtlarıöder.İbniÂbidîn,onbirincisahîfede,bunuaçıklarkenbuyuruyorki,
(Zekâtlarıkarışdırınca,kendimülküolur.Fakîre,kendimalınıvermişolur).Zenginlerinizniilekarışdırmışiseveyâkarışdırdıkdansonravefakîrlerevermedenönceiznalmışise,câizolur.Fakîrlerinvekîliolankimse,aldığızekâtları,habersizkarışdırıp, sonra fakîrlere dağıtması câizdir. Zenginlerin vekîlinin de, bunlardan
iznsizkarışdırdıkdansonravermesicâizolurdadenildi.Birzengin,birkimseyebenimiçin,şukadaraltınzekâtverdese[veyâbaşkamemleketdebulunanbirkimseyemektûblabildirse],bukimsedeemrolunanbualtınları,kendikâğıdparası
ilesatınalıp,fakîrlereverse,câizolur.İmâm-ıEbûYûsüfegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,bukimse,sonraparasınızengindenisteyebilir.İmâm-ıMuhammed“rahmetullahiteâlâaleyh”buyurduki,(Sonrasanaöderimdediise,istiyebilir.Öderimdemediise,isteyemez).Vekîlelindekizekâtı,zengininemretmediğifakîrlereverse,sonrazenginkabûlederse,câizolurdenildi.Benimiçinfakîresadakaver
diyenkimse,sonrasanaöderimdemediise,ödemez.Zengin,kendivekîline,fakîrleredağıtmasıiçinistediğikadarzekâtverebilir.Fakîrlerinvekîli,herfakîriçin,
nisâbmikdârındanfazlazekâtalamaz.Zekâtın,fakîrvekîlininelinegirmesi,fakîrinelinegirmesidemekdir.Fakîrbumalamâlikolur.Vakfhayvanlarınınvevakf
ticâretmalınınzekâtıverilmez.
ALTIN, GÜMÜŞ ve TİCÂRET MALI ZEKÂTI — Canlı, cansız her mal,
meselâyerden,denizdençıkarılmıştuzlar,oksidler,naft,ya’nîpetrolvebenzerleri,ticâretyapmakiçin,ya’nîsatmakiçinsatınalındıklarızemân,(Ticâret eşyâsı) olurlar.Altınilegümüşherneniyyetileolursaolsun,hepticâreteşyâsıdır.
Ödüncalmakarşılığıolanborclarvezekâtvermekfarzolduğugündenönceödemezemânıgelmişolanmüeccel[taksîdli]kulborcları,nisâbhesâbınakatılmaz.
Ya’nîbunlar,altınvegümüşdenveticâreteşyâsındaneldemevcûdolanlarınvealacaklarınkıymetindençıkarıldıkdansonra,kalanlar,nisâbmikdârıolursa,birsenesonrazekâtlarınıvermekfarzolur.Zekâtfarzoldukdansonrayapılanborclar
özrolmaz,bunlarınzekâtıverilir.Geçmişsenelerinödenmemişzekâtlarıkulborcusayılır.Müeccelolan,ya’nîzekâtfarzoldukdansonra,bellizemândaödenecek
olaneskiborcların,meselâtalâkvaktinemüeccelmehrinnisâbhesâbınakatılacaklarını,ya’nîzekâtlarınınverileceğinibildirenkitâblarİbniÂbidîndeyazılıisede,
bunl ar ın nis âb a kat ılm am as ın ın sah îh old uğ u (Dürr-ül-muh târ), (Hin diy ye),
(Dürr-ül-müntekâ), (Dâmâd) ve(Cevhere)deyazılıdır.Hac,nezrvekeffâretiçin
saklananparalarınzekâtıverilir.Çünki,kulborcudeğildirler.Elindenisâbmikdârıaltınıveyâgümüşüolan,yılsonunadoğrubirkaçtenekearpaödünçalsa,yıl
sonundabuarpadaelindebulunsa,zekâtvermesilâzımolmaz.Çünkiborc,önce
zekâtmalındanödenir.Zekâthesâbınakatılmıyanarpadanödenmesidüşünülemez.
Alacaklaragelince,İmâm-ıa’zamagöre,üçdürlüalacakvardır:
1—(Deyn-i kavî),ödüncverilenzekâtmalıvezekâtmalınınsatışıkarşılığıalınacakolan(Semen)dir.Nisâbhesâbınakatılır.Alınacakparaveyâbununileyanındabulunanıntoplamınisâbmikdârıoldukdanbirsenesonra,elinegeçenher
mikdârınkırkdabirinihemenvermesifarzolur.İkisenesonraelinegeçeninikiyıllık,üçsenesonrageçeninüçyıllıkzekâtınıverir.Meselâ,üçyüzdirhemgümüşalacağıolan,üçsenesonra,ikiyüzdirhemalırsa,bunun,üçyıliçin,beşerdirhemden,
onbeşdirhemzekâtınıverir.Almadanöncezekâtınıvermesilâzımolmaz.Kirâcı,
malsâhibininizniile,kirâkarşılığıta’mîryaparsa,bumasrafımalsâhibineödünc
vermişolur.(İbni Âbidîn).
2—(Deyn-i mütevassıt), ticâretmalıolmıyanzekâthayvanlarınınveköle,ev,
yiyecek,içecekgibiihtiyâcmaddelerininsatışlarıkarşılığıvebinâlarınkirâalacaklarıdır.Nisâbhesâbınakatılır.Nisâbamâlikoldukdanbirsenesonra,elinenisâb
mikdârıveyâdahâçokgeçince,herseneiçin,aldığınınkırkdabirihemenverilir.
–294 –

3—(Deyn-i za’îf),mîrâs,mehrmallarıdır.Nisâbhesâbınakatılır.Nisâbmikdârıteslîmaldıkdanbiryılsonrayalnızoyılınzekâtıverilir.Elindenisâbmikdârımaldavarsa,deyndenaldığını,bunakatıp,elindekininbiryılıtemâmolunca,
aldığınınzekâtınıdabirlikdeverir.Bununiçinayrıcabiryılbeklemez.Kavîvevasatdeynleridebirsenegeçmedenöncealınca,böyleceelindekinisâbakatarakzekâtlarınıbirlikdeverir.İkiimâmagöre“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”,heralacak,
nisâbmikdârıise,alınanmikdârazisede,biryılgeçmişse,zekâtıverilir.
Gaybolmuş,denizedüşmüş,gasbolunmuş,gömüldüğüyerunutulmuşmalve
inkârolunanalacaklar,tammülkolmadıklarıiçin,nisâbhesâbınakatılmazveele
geçerlerse,öncekisenelerinzekâtlarıverilmez.
Senedliveyâikişâhidliolanveyâi’tirâfolunanalacaklar,iflâsedendevefakîrdedeolsa,nisâbakatılır.Elegeçince,geçmişyıllarınzekâtıdaverilir.
İHTİYÂC EŞYÂSI — İnsanıölümdenkoruyanşeylerdir.Bunlarınbirincisinafakadır.Nafakadaüçdür:Yiyecek,giyecekveevdir.Yiyecekdeyince,mutfakeşyâsıdaanlaşılır.Evdemek,eveşyâsıdademekdir.Binekhayvanıveyâarabası,silâhları,hizmetcisivesan’atâletlerivelüzûmlukitâblarıdaihtiyâceşyâsısayılır.
Haccagitmekiçinde,yinebuihtiyâceşyâsındanfazlaparası,malıolmasılâzımdır.Nafaka,kendininvebakmasıvâcibolanlarınnafakasıdır.Bunlarınihtiyâcdan
fazlaolanıvedinvemeslekkitâblarındanbaşkakitâblarınhepsi,hacparasıiçin
satılırvekurban,fıtranisâbınakatılır.Fekat,ticâretniyyetiolmadıkça,zekâtnisâbınakatılmaz.Haccagitmekiçin,oturduğuevdenfazlaevisatılır.Fekat,birevin
fazla odaları satılmaz. Oturduğu evini satıp, kirâ ile ev tutmak lâzım değildir.
Hacvaktigelmedenönce,ihtiyâceşyâsısatınalmakcâizdir.Hacfarzoldukdansonra,bunlarıalarakhacparasınıyimekcâizdeğildir.Öncehaccagitmesilâzımdır.
İbniÂbidînhaccıanlatırkenbuyuruyorki,(Birsenelikyiyecekveyâparasınafakasayılır.Dahâfazlasınısatıphaccagidilir.Tüccârın,esnafın,san’atsâhiblerinin,
çiftcininkendimemleketlerindeâdetolansermâyeleri,haciçinihtiyâceşyâsıdır.
Kendininvebakmasıkendinevâcibolanlarınnafakası,bulunduğuşehrinâdetine
vearkadaşlarınagörehesâbedilir.İyi,temizvegüzelyimek,giyinmeklâzımdır.
İsrâfdaetmemelidir.Kulhakkı,Allahüteâlânınhakkındanönceödenir.Hacca
gitmekiçinödüncalmamalıdır.Ödemesimuhakkakisealınabilir).
İhtiyâceşyâsınıalmakiçinvecenâzemasrafınınyapılmasıiçinayırdığıparanisâbhesâbınakatılır.Yalnızbuparasıbulunankimse,nisâbmikdârıolduğugündenbirsenesonra,yinenisâbmikdârındanazolmazsa,elindekalanbuparanınzekâtınıverir.Çünki,zekât,fıtravekurbaniçin,ihtiyâceşyâsınamâlikolmakşart
değildir.Bueşyâdaneldebulunanınisâbakatılmaz.
Altınilegümüşünağırlığıveticâreteşyâsınınmaloluşkıymeti,nisâbmikdârı
oldukdani’tibâren,birhicrîsene,ya’nîarabîsene[354gün]eldekalırsa,yılsonundaeldebulunanınkırkdabirini,zekâtniyyetiileayırıp,müslimânfakîrlerevermek
farzdır.Aceleedip,hemenvermekvâcibdir.Özrsüzgecikdirmekmekrûholur.Verirkendörtmezhebdedeniyyetetmekvezekâtolduğunusöylemeklâzımdeğildir.
Altınınnisâbıyirmimiskaldir.Miskal,ağırlıkölçübirimidir.Ağırlık,uzunluk,
hacm,zemânvekıymet[para]ölçübirimleri,şer’îbirimlerveurfîbirimlerolarak,
ikiye ayrılır: Şer’î birimler, Peygamberimiz “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
zemânındakullanılanvehadîs-işerîflerdeismlerigeçenbirimlerdir.Bunlardan
ba’zılarınınmikdârlarınekadarolduğunudörtmezhebimâmlarıfarklıbildirmişlerdir.Urfîbirimler,kullanılmasıâdetolanveyâhükûmetlerinkabûletdikleribirimlerdir.Meselâ,hanefîdekimiskalileşâfi’îdekivemâlikîdekimiskalbirbirinden
farklıolduğugibi,çeşidliurfîmiskallermevcûddur.Hanefîmezhebinde,birmiskal,yirmikırâtdır.Birkırât-ışer’î,kabuksuz,uçlarıkesilmiş,kurubeşarpadır.[Ec–295 –

zâhânedekihassâsterâzîileyapdığımtecribelerle]böylebeşarpanınyirmidörtsantigram[0,24gr.]ağırlığındaolduğugörüldü.Böylece,birşer’îmiskal,yüzarpa,mâlikîdebirmiskalinyetmişikiarpaolduğu(Zahîre)deyazılıdır.Birmiskal,mâlikîdeüçbuçuk[3,456]gramvehanefîde,dörtgramveseksensantigram[4,80gr.]ağırlığındaolmakdadır.Ohâlde,altınınnisâbı,[96]gramdır.Osmânlıdevletindeson
kabûledilenurfîmiskal24kırâtvebirkırâtda[20]santigramidi.Bunagöre,urfîmiskal4,80gramolmakdadır.Şer’îmiskalileurfîmiskalaynıağırlıkdaolmakdadır.BirOsmânlıveCumhûriyyetaltınıbirbuçukmiskalağırlığındaolduğuiçin,
nisâbmikdârı,20÷1,5=13,3adetaltınliradır.Birliralıkaltın,[7,20]gramdır.13,3
adetaltın,96gramolur.Demekki,onüçadedvebirsülüs[13,3]altınlirasıveyâ
bukadardeğerindekâğıdparasıolankimsenin,zekâtvermesifarzolur.Birmiskal20kırâtdırdeyince,şer’îmiskâlanlaşılır.Bumiskalinkaçgramolduğunuanlamakiçin,20yibirşer’îkırâtınağırlığıolan,0,24ileçarpmaklâzımolur.Urfîkırâtınağırlığıolan0,20ileçarpılırsa,bulunan4gr.,şer’îmiskalinağırlığıolmadığıgibi,urfîmiskalindeolmaz.Altınınnisâbmikdârınıbuyanlışmiskalegöreyaparak4x20=80gramdırdemekdedoğruolmaz.
Gümüşün nisâbı, ikiyüz dirhem-i şer’îdir. Bir dirhem-i şer’î, ondört kırât-ı
şer’îdir.Yetmişarpadır.Mâlikîdeellibeşarpaolup,[2,64]gramdır.Hanefîde,on
dirheminağırlığı,yedimiskalinağırlığınamüsâvîolmakdadır.Birmiskalden,onda üçü çıkarılınca, bir dirhem olur. Bir dirheme, yedide üçü ilâve edilince bir
miskalolur.Birdirhem-işer’î,0,24x14=3,36üçgramveotuzaltısantigramdır.[3,36
gram.]Ohâlde,Hanefîdegümüşünnisâbı,2800kırâtveyâaltıyüzyetmişiki[672]
gramdır.Birmecidiye,beşmiskaldir.Ya’nîyüzkırât-ışer’î,ya’nîyirmidörtgram
olduğundan,yirmisekizmecidiyesiolanazekâtfarzolur.Yirmimiskalaltınileikiyüzdirhemgümüş,ortakbirnisâbmikdârınıgösterdikleriiçin,değerlerininbirbirineeşitolmasılâzımdır.Bunagöre,islâmiyyetdebirmiskalaltın,ondirhemgümüşkıymetindeoluyor.Buda,yedimiskalağırlığındagümüşdür.Birgramaltın,
yedigramgümüşdeğerindeolur.Bunagöreislâmiyyetde,paraolarakkullanılan
altınınkıymeti,aynıağırlıkdakigümüşparanınkıymetininyedikatıdır.Bugüngümüş,paraolarakkullanılmıyor.Gümüşeşyânındeğeriçokdüşükdür.Bununiçin,
kâğıdparalarınveticâreteşyâsınınnisâbınıhesâbetmekiçin,gümüşündeğerikullanılamaz.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,malzekâtıkısmındadiyorki,
(Kırât-ıurfîdörtarpadır.Dirhem-işer’î,yetmişarpa,dirhem-iurfî,onaltıkırât,
ya’nî64arpaağırlığındaolduğundan,dirhem-iurfîdahâküçükdür).[Ohâlde,eskidenkullanılanbudirhem-iurfî,takrîbenüçgramdır.Osmânlılarınsonzemânlarındakullanılmışolanbirkırât,dörtbuğdayveznindeolup,yirmisantigram,[0,20
gram]idivebirdirhem=16kırât=[3,20]gramidi.
(El-mukaddemet-ül-hadremiyye)de diyor ki, (Şâfi’î mezhebinde bir miskal,
24kırâtağırlığındadır.Birdirhem-işer’î,16,8kırâtağırlığındaolur).(Misbâh-unnecât) ve(Envâr)dediyorki,(Şâfi’îde,birmiskal[72]arpadır.Birmiskal,birdirhemden,dirheminyedideüçükadarfazladır.Ticâreteşyâsınınkıymetikendisemeniile,ya’nîalışfiyâtıilehesâbedilir).Birmiskal[24]kırât,buda72arpaolunca,şâfi’îdebirkırâtüçarpaağırlığındaolurki,buda,14,4santigramdır.Birmiskal,takrîbenüçbuçuk[3,45]gram,yirmimiskal,altmışdokuz[69]gramolurki,yaklaşıkolarakdokuzbuçukaltındır.Şâfi’îvehanbelîmezheblerindedebirdirhem,
birmiskaldenondaüçünoksanolduğundan,birdirhem,16,8kırât,ya’nîikigram
vekırkikisantigram[2,42gr.]olur.Gümüşünnisâbıdadörtyüzseksendört[484]
gramolmakdadır.Mâlikîmezhebinde,birmiskal[72]arpa,birdirhemise[55]arpaolduğu(Cevâhir-üz-zekiyye)deyazılıdır.Şâfi’îmezhebinde,birmalınzekâtı,
başkacinsmaldanverilemez.Meselâaltınyerinegümüşvebuğdayyerinearpaverilemez.Şâfi’îlerinHanefîmezhebinitaklîdederek,malyerinenakdvermelerive
yedisınıfınhepsinedeğilde,diledikleribirveyâbirkaçsınıfavermelericâizola–296 –

cağı,(Kimyâ-i se’âdet)deveİbniHacer-iMekkînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Fetâvâ-i fıkhiyye)sindeyazılıdır.
(Dürr-ül-muhtâr) ikincicild,otuzuncusahîfedediyorki,(Zekâtnisâbıgümüş
ile hesâb edileceği zemân, dirhem-i şer’î kullanılır. Her şehrde kullanılmakda
olanurfîdirhemde,kullanılabilirdiyenleroldu).İbniÂbidînbusatırlarıaçıklarkenbuyuruyorki,(Herşehrdekullanılmakdaolandirhemüzerindenhesâbolunur diyen âlimler diyor ki, fekat kullanılan dirhemlerin ağırlığı, Resûlullahın
“sallallahüaleyhivesellem”zemânındakullanılanüççeşiddirheminenhafîfinden dahâ az olmaması lâzımdır. En hafîf dirhem, yarım miskal, ya’nî on kırat
ağırlığındaidi.Böyledeğilse,nisâbın,ondörtkırâtolandirhem-işer’îilehesâbedilmesilâzımdır.Hanefîâlimlerininçoğu,buşer’îdirhemisöylemekdedir.Eskilerin
de, yenilerin de kitâblarından bu dirhem anlaşılmakdadır). Görülüyor ki, bir
memleketdeeskidenkullanılmışolupsonradanbırakılmışolanveyâyenikullanılanı,dirhem-işer’îdenhafîfolandirhemlerlezekâthesâbedilemez.Bununiçin,gümüşegörenisâbı,eskiİstanbulveyâMısrdirhemleriilehesâbetmekcâizdeğildir.
Üçgramveotuzaltısantigram[3,36gr.]ağırlığındaolandirhem-işer’îilehesâbyapmaklâzımdır.
Âlimlerinçoğunagöre,altınilegümüşhernehâlveşekldeolursaolsunveher
neniyyetilesaklanırsasaklansın,zekâtıverilir.Şâfi’îninsahîhkavlindevehanbelî
mezhebinde,kadınlarınzînetolarakkullandıklarıaltınınvegümüşünzekâtıverilmez.
Altınvegümüş,safikenyumuşakolduklarından,paravesüsolarakkullanılamaz.Bakırveyâbaşkama’denlekarışıkhalîta[alaşım,alliage,legierung]hâlinde
kullanılırlar.Altınvegümüşüyarıdan[%50den]çokolan,ya’nîayârıonikiden
yukarıolanaltınvegümüşlere,safgibibakılır.Bunlarınayârfarklarıdüşünülemez.Altınıvegümüşüyarıveyâdahâazolanhalîtalarise,ticâreteşyâsıgibidir.
[KânûnîsultânSüleymân“rahmetullahiteâlâaleyh”zemânında,gümüşnisâbı840
akçaolduğu,Ebüssü’ûdefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”fetvâsındayazılıdır.Demekkibirakça,0,24dirhem,ya’nîseksensantigram[0,8gr.]gümüşimiş.AbdürrahmânŞerefbeğ,1309[m.1892]baskılı(Târîh-i devlet-i Osmâniyye) kitâbında
diyorki,(SultânSüleymânzemânında,birdirhemgümüşdenüçakçebasılırdı.1100
[m.1688]senesindensonra,gümüşmikdârıaltıdef’aazaldı.)1308[m.1891]târîhli
(Osmânlı takvîmi)nde,(Birparçaüçakçadır.Birakçaüçfülûsdur)yazılıdır.]
Ticâreteşyâsınınkıymeti,ya’nînisâbhesâbedildiğivaktdekialışfiyâtı,alışverişde kullanılan altın veyâ gümüş paradan hangisi ile nisâb mikdârı oluyorsa,
onunilehesâbedilir.İkisiiledenisâbmikdârıoluyorsa,fakîrleredahâfâideliolanıilehesâbedilir.Paraolarakkullanılmayanaltınvegümüşilehesâbedilmez.Hükûmettarafındandamgalıaltınveyâgümüşparalardankıymetienazolanıilehesâbedilir.Hangisiilehesâbedildiise,yineonunilezekâtfarzolduğugündeki,ya’nî
nisâbüzerindenbirsenegeçdikdensonrakipiyasayagöre,yenidenhesâbedilen
kıymetinin,ya’nîalışfiyâtınınveyâeşyânınkendisininkırkdabiriverilir.Altınile
gümüşünparaolarakkullanılmadığıyerlerde,başkametalveyâkâğıdparalar,şimdialtınkarşılığıdır.Böyleparalarlasatınalınmışolanticâreteşyâsınınvekâğıdparaların,fıtravekurbanınnisâbları,Şeyhayne“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”uyarak,damgalıaltınparalardankıymetienazolanıilehesâbedilir.Gümüşilehesâb
edilmez.(Keşf-i rümûz)dadiyorki,(Eşyânınkıymetlerialtınvegümüşileanlaşılır).
Ticâretiçinolmıyan,ya’nîsatılıkolmıyanevlerin,apartmanların,san’atâletlerinin,motör,tezgâh,kamyonvegemilerinvenekadarçokolursaolsunevdekullanılaneşyânınzekâtıverilmez.San’atsâhibleri,sanâyı’cılar,i’mâlâtcılar,hamve
işlenmiş,ma’mûleşyânınzekâtınıverirler.Demirbaşeşyânınzekâtıverilmez.Ticâreteşyâsındanevdekullanılmakiçinveticâretolunangıdâdanbirsenelikevih–297 –

tiyâcıiçinayrılmışolanlarındaverilmez.Ya’nîbütünbunlarveödenecekborçlar,
nisâbhesâbınakatılmaz.Bütünbueşyâyıveyiyecek,içecekvegiyecekvebarınacakevgibilüzûmlunafakayısatınalmakiçinsakladığıaltın,gümüşvekâğıdparanınhepsinisâbhesâbınakatılır.Ya’nîzekâtlarıverilir.
İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”buyuruyorki:Ticâreteşyâsınınaltınvegümüşüzerindenkıymetleri,nisâbmikdârınıbulmaziseveyanındaaltınveyâgümüş
devarsa,eşyânınkıymetialtınveyâgümüşkıymetineeklenerek,nisâbtemâmlanır.Meselâ,yüzdirhemgümüşkıymetinde,satılıkbuğdayıile,yineyüzdirhemkıymetindebeşmiskalaltınıbulunursa,zekâtverecekdir.Çünki,altınınvebuğdayın
gümüşüzerindenkıymetleriikiyüzdirhemolup,nisâbıdoldurmakdadır.
Yalnızaltınıolan,zekâtını,altınolarakverir.Gümüşolarakkıymetiverilmez.
Gümüşünzekâtıda,altınolarakverilemez.Yalnızaltınıveyâgümüşüveyâkâğıd
parasıolupda,ticâreteşyâsıbulunmıyankimse,bunlarınzekâtıolarak,başkamal
veremez.Şernblâlînin(Merâkıl-felâh) kitâbında,(Altınvegümüşyerine,bunlarınkıymetikadar(Urûz)[Altınvegümüşdenbaşka,canlıveyâcansız,herçeşid
mal]vermeksahîholur)buyuruyorisede,osahîfetemâmokunursa,altın,gümüş
yer in e tic âr et yapd ığ ı mald an ver il ec eğ i anl aş ılm akd ad ır. Nit ek im, (Tah tâ vî)
“rahmetullahiteâlâaleyh”,bukitâbıaçıklarken,(Urûzticâretmalıdemekdir)diyor.Bütünfıkhkitâblarındada,açıkcabildirildiğigibi,altınveyâgümüşilebirlikde,ticâreteşyâsıdabulunanbirtüccâr,herbiriayrıayrınisâbmikdârındaolsalar
dahî,altınvegümüşzekâtıolarakda,ticâretmalındanverebilir.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,koyunlarınzekâtınıanlatırkenbuyuruyorki:Zekâtveuşrveharâcvefıtravenezrvekeffâretolarakverilecekmallaryerinebunlarınkıymetlerinidevermekcâizdir.Ya’nî,bunlarınkendilerimevcûdolduğuhâlde,aynıdeğerdeolan,kendicinslerindenveyâbaşkacinsdenzekât
malıveyâaltın,gümüşparadaverilebilir.[Kâğıdparaverilmiyeceğiaşağıdabildirilecekdir.]Hayvanınkıymeti,verileceğigündekipiyasayagörehesâbedilir.Ortadörtkoyunyerine,semizüçkoyunverilebilir.Fekat,ağırlıkvehacmileölçülenmalyerinekendicinslerindenkıymetleriverilemez.Başkacinsdenkıymetleriverilebilir.Altınvegümüşünzekâtıağırlıklarıile,ya’nîdartarakverilir.Ticâretiçinolanhubûbâtınise,hacmlarıile,ya’nîölçekileverilir.Böylefâizolabilen
[ya’nîveznveyâhacmileölçülen]mallarınkendicinsinden,kıymetleriverilmez.
Meselâ,beşdirhembakırlıgümüşyerine,aynıkıymetde,dörtdirhemsafgümüş
verilemez.Beşdirhemhâlisyerine,beşdirhemâdî,ya’nîayârıdüşükverilir.Fekatbusûretde,bilebilevermekmekrûholur.Beşkileâdîbuğdayyerine,aynıkıymetdeolandörtkilehâlisbuğdayverilemez.Birkiledahâvermeklâzımolur.Fekatbunlardanherhangibirininzekâtıolarakbaşkacinsdenticâretmalıverilirken,
omemleketlerdekialışkıymetihesâbedilerekverilir.Meselâ,ikiyüzdirhemağırlığındaolanbirgümüşibrik,san’at,işçilikbakımındanüçyüzdirhemkıymetinde
olsa,bununzekâtıbeşdirhemgümüşverilir.Beşdirhemgümüşkıymetindealtın
verilemez. Yedi buçuk dirhem gümüş kıymetinde altın vermek lâzımdır. Hem
altını,hemgümüşüolup,herbiriayrıayrınisâbmikdârıise,zekâtlarıayrıayrıdartıileverilirisede,yalnızbutakdîrde,ya’nîhemaltını,hemgümüşübulunanbir
kimse,nisâbmikdârıolduklarızemândahî,fukarâyafâideliolmak,ya’nîgeçerakçaverilmişolmakşartıile,kıymetihesâbedilerek,ikisindenbirinivermekdecâizolur.Hemaltını,hemdegümüşüolup,birisiveyâherbiri,nisâbmikdârından
azise,buvakt,herhangibirinin,diğeriüzerindenkıymetialınarakbirisininnisâbıdoldurulabilirise,ötekiyerinede,buverilir.Yinefukarâyafâideliolanhesâb
edilmeliveverilmelidir.[Birincikısm,83.cümaddeyebakınız!]Yüzdirhemağırlığındagümüşbiribriğinişçilikkıymetiikiyüzdirhemolsa,zekâtılâzımgelmez.
Zîrâzekât,ağırlıkilehesâbedilir.Yüzellidirhemgümüşüile,kırkdirhemkıymetinde,beşmiskalaltınıolan,zekâtverecekdir.Çünki,altınıngümüşeilâvesinisâ–298 –

bıdoldurmuyorisede,gümüşünaltınailâvesindenisâbıhâsılolmakdadır.Doksanbeşdirhemgümüşüile,birmiskalaltınıolsavebirmiskalaltınkıymeti,beşdirhemgümüşise,altınnisâbınıdoldurduğuiçinzekâtverir.
Birkimse,zekâtniyyetiilekırkdabirayırmadanveyâverirkenniyyetetmeden,
fakîrleremilyonlarlaliradağıtsa,zekâtvermişolmaz.Çünki,ayırırkenveyâkendivekîlineveyâfakîreveyâfakîrinvekîlineverirkenniyyetetmesifarzdır.
Eldekiparaveticâretmalınisâbmikdârıoldukdansonra,birsenetemâmolmadan, azalıp nisâbdan aşağı düşse veyâ dahâ çoğalırsa, zekâta te’sîri olmaz.
Ya’nî,senesonunda,nisâbmikdârındanazolmazise,mevcûdunzekâtıverilir.Senesonundaelindebulunanparadan,yiyecek,giyecek,evsatınalmak,kirâvermek
gibilüzûmluparalarıdüşmez.Bütünparanınzekâtınıveripkalanıbunlaraharceder.HanefîdeveŞâfi’îde,senesonugelmedenönce,nisâbtelefolurveyâtelefederse,ya’nîelindezekâtmalınisâbmikdârıkalmazsa,evvelkinisâbsayılmazolur.Yenidennisâbamâlikolursa,yenidenbirsenedahâbekleyip,senesonundada,nisâbelindekalırsa,buelindekininkırkdabirini,niyyetile,ayırıp,verir.Mâlikîve
hanbelîmezheblerinde,nisâbhelâkolursa,yineböyledir.Fekat,zekâtdankaçmak
için,kenditelefederse,evvelkinisâbdeğişmez.Birsenegeçdikdenbirkaçgünsonra,elineçokpara,malgelse,bununzekâtıhemenverilmez.Birsenesonra,elindebudakalırsa,verilir.Alacakbaşkadır,elegeçenbaşkadır.(Câmi’ur-rümûz) kitâbı,seksenaltıncısahîfedebuyuruyorki,(Nisâbamâlikoldukdansonra,birsene
temâmolmadanöncesatınalınanticâreteşyâsıvetevellüdederekveyâhediyye,
mîrâs,vasıyyetsûretleriileelegeçen(Sâime)hayvanvealtın,gümüş,hattâsene
sonunayakınikendeelegeçseler,kendicinsindennisâblaraeklenerekhepsinin
zekâtıbirlikdeverilir.Buradananlaşılıyorki,senetemâmoldukdansonraelegeçenlernisâbaeklenmez.Ya’nîoseneninzekâtınasokulmayıp,ondansonragelen
seneninzekâtınabırakılır.Yineanlaşılıyorki,nisâbıolmıyanlarınelinegeçerlerse,bunların,osenezekâtlarıverilmez).
KÂĞID PARA ZEKÂTI — Kâğıd paraların zekâtını da vermek lâzımdır.
Şî’îleraltınvegümüşdenbaşkaparalarınzekâtıverilmez,diyorlar.Nûr-iOsmâniyyekütübhânesi,[1968]numaralı(Tâtârhâniyye) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,doksanbeşincisahîfedediyorki,(GümüşparagibikullanılanFülûs,ya’nîbakırparalarınkıymeti,ikiyüzdirhemgümüşveyâyirmimiskalaltınolduğuzemân,buparanınzekâtınıvermeklâzımdır.Ticâretniyyetiilekullanması
şartdeğildirvekıymeti,ya’nîdeğerikadaraltınverilir).
[(Miftâh-üsse’âde) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”arabîolarakdiyorki,(Fülûsdenilenbakırparalarıngümüşparailehesâbedilenkıymetleriikiyüzdirhemgümüşolursa,bufülûslarındeğerlerininkırkdabirikadargümüşparayızekâtolarakvermeklâzımolur).Bundananlaşılıyorki,şimdikâğıdliraların
zekâtınıaltınliraolarakvermeklâzımdır.Kâğıdolarakverilemez.
(Dürr-ül-müntekâ) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,Sarfbahsisonundadiyorki,(Fülûs,geçerakçaolduğuzemân,gümüşparagibidir.Geçmezise,
başkamallargibidir.Sayısıveyâağırlığıbelliolan,meselâbirdirhemağırlığında
fülûsilemalsatınalmakcâizdir.Birdirhemağırlığındafülûsödemesilâzımolur.
Fülûs,aslındaparadeğildir.Gümüşdirhemparçalarınınyerinitutmakiçinbasılmışma’denparçalarıolup,ucuzşeylerisatınalmakiçinkullanılır.)]
Kâğıdparalarınnisâbları,çarşıdakullanılanenucuzaltınparailehesâbedilir.
Çünkikâğıdparalar,altınkarşılığısenedlerdirvekendikıymetleriazdır.Altınkarşılığıolani’tibârîkıymetlerihükûmetlertarafındankonmuşdur.Herzemândeğişmekdedir.Karşılıklarıkadaraltınliralarınkırkdabiriveyâbununağırlığıkadar
herçeşidaltınverilmelidir.Fakîrealtınıteslîmetdikdensonra,onakolaylıkolmak
için,altınlarıpiyasadakikıymetinegöreondansatınalıp,onakâğıdparaverilebilir.Nakdeynden,ya’nîaltındanvegümüşdenbaşkaticâreteşyâsınıböylesatınalıp,
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kendisininkullanmasımekrûholduğu(Buhârî)deyazılıdır.Kâğıdolarakverilenzekâtlarsahîholmaz.Tekrârvermeklâzımdır.Sonradanfakîrolan,azaltıniledevr
yaparakkazâeder.Asrlardanberimüslimânlar,zekâtlarınıaltın,gümüşolarakvermişdir.Hiçbirdinâlimi,fülûsdenilenparalarınveborçsenedininzekâtolarakverileceğinisöylememişdir.5Mayıs1338[m.1922]târîhlifetvâdenilenyazıdoğrudeğildir.Şâfi’îdecâizolmadığı(İkdül-ceyyid)deyazılıdır.[Birincikısm,54.ncümaddeninsonunabakınız!]
(İbni Âbidîn) “rahmetullahiteâlâaleyh”,sarf,ya’nîsarraflıksatışınıanlatırken
diyorki,(Fülûs,ya’nîbakırparalar,geçerakçeise,üzerindekideğeregörepara
olur.Üzerindekideğergeçerdeğilse,kıymetsizmalolur).Onüçüncüsahîfesinde
diyorki,(Ödeneceksenedlerinikidürlüdeğerivardır:Üzerindeyazılıolandeğeriolup,senedsâhibinin,kendindebulunmıyanmalınıgöstermekdedir.Kâğıdınkendideğeriisepekazdır).İnsanınmalı,kendindebulunuyorsa,bumala(Ayn) denir.Kendindebulunmıyorsa,(Deyn) denir.Kâğıdliralarınüzerlerindeyazılıolan
değerler,deynolanzekâtmalınıgöstermekdedir.(Dürr-ül-muhtâr),onikincisahîfedediyorki,(Aynveyâgerialınacakdeynolanmalınzekâtınıdeynolanmaldanvermekcâizdeğildir.Aynolanmaldanvermeklâzımdır).Meselâfakîrdenalacağıolanikiyüzdirheminbeşdirheminizekâtniyyetiileonabağışlayıpkalanıalsa,câizolmaz.Ancakbeşdirheminzekâtıverilmişolur.
(Kâğıdparalar,birkaçkişiarasındayapılanâdîsenedebenzetilemez.Bunlarher
yerdegeçer.Altıngibidirler)demekdoğrudeğildir.Çünki,(İbni Âbidîn) yemîn
bahsindediyorki,İmâm-ıEbûYûsüf,HârûnReşîdiçinyazdığı,(Harâc ve Uşr)
kitâbındabuyuruyorki,(Halîfenin,topraksâhiblerinden,harâcveuşrolarak,altın,gümüşyerine,başkageçerakça,meselâsütûkadenilenparayıalmasıharâmdır.Çünkibunlar,herkesinkabûletdiğidamgalıparaisede,altındeğil,bakırparadır.Altın,gümüşolmayanparayızekâtveharâcolarakalmasıharâmdır).
Kâğıdparalarınzekâtını,altınolarakvermektakvâdeğildir.İbâdetlerdetakvâ,bunlarınbirmezhebinimâmlarınınhepsine,hattâhermezhebeuygunolmasınaçalışmakdemekdir.Fakîr,kâğıdparayarâzıoluyorveonunlaihtiyâclarınıgideriyordenirse,fakîrinrâzıolmasıdeğil,Allahüteâlânınrâzıolmasıvekabûletmesilâzımdır.Meselâ,(İbni Âbidîn) onikincisahîfedediyorki:(Birzenginin,bir
fakîrdenalacağıolsa,fakîreborçsenediniverip,sana,alacağımkadarzekâtvermeğeniyyetetdim.Sendekabûletveborcunakarşılıktut,ödeşmişolalımdese,
fakîr de kabûl etdim dese, islâmiyyet, bunu kabûl etmiyor ve zengin, zekâtını
vermişolmuyor.Çünki,zekât,lâfile,borcsenedivermekile,râzıolmakileedâedilmişolmuyor.Malteslîmetmekileoluyor.Buzenginin,zekâtınıfakîrevermesi,fakîrinde,aldıkdansonra,tekrârzenginegerivererekborcunuödemesilâzımdır.
Şâfi’îvehanbelîmezheblerindedeböyledir.Fakîrin,buparayıgerivereceğinegüvenemiyorsa,güvendiğibirinifakîregöstererek,zekâtınıalmakveborcunuödemekiçin,bunuvekîlyapder.Zekâtıbuvekîleverir.Vekîlde,zenginegerivererek,fakîrinborcunuöder).Böyleolduğu(Dürr-i yektâ) ve(Mîzân-ı kübrâ) kitâblarındadayazılıdır.
(İbni Âbidîn) “rahmetullahi teâlâ aleyh” yine aynı sahîfede buyuruyor ki:
(Zenginbirkimse,aynolan,ya’nîelindebulunanmalının[veyâelindebulunankâğıdparalarınkarşılığıdeynolanaltınların]zekâtınıfakîrevermekiçin,başkabirindebulunanalacağınınsenedlerini[veyâbankadanveyâsarrafdanaltınalacak
kadar kâğıd parayı] o fakîre verip, senedlerde yazılı malı, borçludan almasını
[veyâokâğıdparalarlabankadan,sarrafdanaltınalmasını]fakîreemretse,fakîr
omalı,borçludanaldığızemân[ya’nîkâğıdparaveripaltınalınca]zengininzekâtıaynolarakverilmişolur.Malı[altını]fakîrteslîmalmadıkca,yalnızsenedi[kâğıdparayı]vermekle,zekâtverilmişolmaz.Çünki,fakîr,omalı[altını]aldığızemân,borcsenedi[ya’nîkâğıdpara],mal[altın]olup,aynın[vedeynin]zekâtı,ayn
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olarakverilmişoluyor).Görülüyorki,kâğıdparazekâtını,altınolarakvermekveyâkâğıdolarakverilince,bunufakîrinbankadanveyâsarrafdanaltınaçevirmesi
vekâğıdparaverirken,bunualtınaçevirmesiiçin,fakîreemretmek,muhakkak
lâzımdır.Verilenkâğıdparayı,fakîraltınaçevirmezse,zenginzekâtvermişolmaz.
Zîrâaltınaçevirmek,ya’nîdeynolanmalınzekâtınıaynolarakvermek,zenginin
vazîfesidir.
Hülâsa: Ticâreteşyâsıbulunmıyanlar,kâğıdparalarınınzekâtınıaltınolarakvermelidir.Verilecekkâğıdparayıaltınaçevirmek,altınbulmakherzemânkolaydır.
Zîrâ,altınınliraolmasışartdeğildir.Dartarak,bileyzik,yüzükveyâherhangibir
şekldekialtınverilebilir.Bunlarda,heryerde,kuyumculardabulunur.Bulunduğuyerdehiçaltınbulunmıyanbirzengin,ticâreteşyâsıdayoksa,altınbulunanbir
şehrdekibirmüslimânıvekîledip,bunakâğıdparagönderir.Buvekîlde,kâğıdparalarıaltınaçevirip,fakîrealtınverir.Doğrudandoğruya,fakîridevekîledebilir.
Fakîr,zengindenveyâvekîlindenuzakyerdeisevefakîrinbulunduğuyerdealtın
yoksa,fakîrinta’yînedeceğivekîlinedealtınteslîmolunabilir.Hattâzengin,zekâtıolanaltını,fakîrinemriile,fakîrinalacaklısınateslîmederek,fakîriborcdan
kurtarabilir.Burada,alacaklızekâtıalmakda,fakîrinvekîliolmakdadır.Fekat,fakîrinrızâsı,ya’nîöncedenvekîletmesişartdır.
Zekât,kâğıdparaolarakverilemezdemek,zekâtıkâğıdparaolarakvermemelidirdemekdeğildir.Kâğıdpara,ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunverilmelidirdemekdir.
Herhangibirzekâtmalınınzekâtınıkâğıdparaile,ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolarak vermek için, fakîrdeki alacağını, ona, o kadar zekât vermeğe niyyet ederek
ödeşmek istiyen bir zenginin yapacağı gibi yapmak lâzımdır. Bu da, (Eşbâh) ve
(Redd-ül-muhtâr)dave(Hindiyye) 6.cıcildisonundaşöyleanlatılmakdadır:(Dağıtmakistediği,nisâbdanazkâğıdparanındeğerindealtınızevcesindenveyâbaşkasındanödüncalır.Sâlihbirfakîrbulur.Bunaemîndeğilse,sanavebirkaçtanıdığıma
kâğıdparaolarakzekâtvereceğim.Dînimiz,zekâtınaltınolarakverilmesiniemrediyor.Altınlarıkâğıdparayaçevirmekdekolaylıkolmakiçin,(Zekâtını almak ve dilediği gibi tasarruf etmek üzere, şunuvekîlyapmanıistiyorum.Böylece,benimahkâm-ı islâmiyyeye uymamı sağlamış olacaksın. Bunun için de, sevâb kazanacaksın!)der.Zenginingüvendiğibirkimsevekîlyapılır.Zenginolandavekîlyapılabilir.Altınları,bufakîrinyanındaolmayarakbuvekîle,zekâtniyyetiileverir.Böylecezekâtfakîreverilmişolur.Vekîl,altınlarıteslîmalıp,birkaçdakîkasonra,bunları,kâğıdparakarşılığızenginesatar.Aldığıkâğıdparalarıda,zenginehediyyeeder.
Zenginde,bukâğıdparaları,ofakîrevebaşkafakîrlere[Kur’ân-ıkerîmkurslarına
vedînehizmeteden,cihâdyapanmüslimânlara]dağıtır).Zenginlereverirse,sevâbıazolur.Kimseyevermezseveyâcâizolmıyankimselerevenemâzkılmıyanlaraverirse,zekâtınazâbındankurtulursada,sevâblarınakavuşamaz.Altınlarıalıncagötürmiyeceğineemînolduğubirfakîrbulursa,zekâtınıdoğrucabufakîreverir.Fakîr
altınlarıaldıkdanbirkaçdakîkasonra,bunları,zekâtıvermişolanzenginesatar.Aldığıkâğıdparalarızenginehediyyeeder.Hatta,altınlarısatmayıp,doğrucabunları
hediyyeeder.Zengindebudeğerdekâğıdparayı,yukarıdabildirdiğimizyerleredağıtır.Altınları,ödüncalmışolduğukimseyegeriverir.Nisâbdançokzekâtvermesi
îcâbediyorsa,buişitekrâryapar.Zekâtıaltınolarakdağıtmak,dahâsevâbdır.Altınileverileceği,herkesegösterilmiş,öğretilmişolur.Zekâtıfakîreveyâvekîline,öncealtınolarakveripsonrabunukâğıdparayaçevirmek,(Hîle-i şer’ıyye) olur.Zekâtıahkâm-ıislâmiyyeyeuygunverebilmekiçin,bunuyapmaklâzımdırveçoksevâbdır.Hîle-işer’ıyyeyapmanıncâizolduğuvefakîrinaldığızekâtı,sadakayızengine
hediyyeetmesinincâizolduğuüçüncükısm,15.cive63.cümaddelerisonundabildirilmişdir.Farzoldukdansonrazekâtvermemekiçin,(Hîle-i bâtıla) yapmakharâm
olur.Farzolmadanönceyapılanhîle,imâm-ıMuhammedegöremekrûh,imâm-ı
EbûYûsüfegörecâizolur.Fetvâimâm-ıMuhammedegöredir.Üçüncükısm,15.
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cimaddeninsonsahîfesinebakınız!
Bekara sûresinin ikiyüzyetmişbeşinci âyetinde meâlen, (Allah, fâiz ile elde
edilenleri yok eder. İzlerini bile bırakmaz. Zekâtları verilen malları artdırır) buyuruldu.Allahüteâlânınbuva’dinibilmiyenveyâinanmıyan,zekâtvermekdenkaçıyor. Fakîrlerin ve devletin bu hakkını ödememek için, hîle-i bâtıla yapanlar
oluyor.Bubâtılhîlelerdenbirisi,zekâtnisâbınamâlikolmamakiçin,ev,dükkân,
arsa,tarlasatınalarak,paralarınıellerindençıkarıyorlar.Satınaldıklarınıkirâya
veriyorlar.Böylece,zekâtvermelerifarzolmıyorisede,fakîrolanakrabâlarınanafakavermelerifarzoluyor.Bunuzâtenhiçbilmiyorlar.Hem,nafakavermekfarzınıyapmıyorlar,hemde,sıla-irahmsevâbındanmahrûmkalıyorlar.Hemde,ticâretde,sanâyı’de,bütünmilletinkalkınmasındakullanılacakparalarıtaşa,toprağabağlamışoluyorlar.Bundanbaşka,Allahüteâlânınzekâtverenlereva’detmişolduğubereketden,zenginlikdenmahrûmkalıyorlar.
(İbni Âbidîn) ve(Mevkûfât) vebirçokkitâblarınsâhibleri“rahmetullahiteâlâ
aleyhimecma’în”yemîninçeşidlerinianlatırkendiyorki,(Birkimsefilânaolanşu
kadargümüşborcumu,bugünödeyeceğimdiyeyemînetse,gümüşyerine,züyûf
veyâbakırıyarıdanfazlaolangümüşverse,yemîniyapmışolur.Eğerfülûsdenilen,bronzdan,kalaydan,bakırdangeçerakça[veyâkâğıdpara]verseyâhudalacaklı,yemînedenborçlusuna,alacağınıhediyyeetse,bağışlasa,yemîniniyapmış
olmaz. Çünki, bakır para, gümüş değildir. Borçlunun, parayı teslîm etmesi lâzımdır.Alacaklınınsözüileolmaz).Züyûf,gümüşüazparademekisede,bakırı
yarıdançokdeğildir.Fülûs,altındanvegümüşdenbaşka,ma’denîparademekdir.
Görülüyor ki, yemîn bahsinde, züyûf da, gümüş kabûl olunduğu hâlde, fülûs,
ya’nîbakırdangeçerakça[ya’nîkâğıdpara],yinekabûledilmiyor,câizolmuyor.
Mezhebsizler,câhiller,(Kâğıdpara,ikikişiarasındayapılansenedebenzetilemez.Gününgeçerakçasıdır.Umûm-ıbelvâhâlinialmışdır.Bugüniçinbunuvermekzarûrîdir)diyorlar.Bunlaraaldanmamalıdır.Umûm-ıbelvâvezarûretolmak
ve ruhsat, izn vermek, bizim gibi avâmın sözü ile olamaz. Burada konuşmak,
müctehidlerinhakkıvesalâhiyyetidir.Bugün,yeryüzündemutlakmüctehidyokdur.Bununiçinhiçbirmüslimânındörtmezhebindışınaçıkmasıcâizdeğildir.Müctehidlerin,bugünküşartlarıdahîiçinealanfetvâlarıyukarıdabildirilmişdir.İbni
Âbidîn,hutbeyidinlemeğianlatırkenbuyuruyorki,(Eshâb-ıkirâm“radıyallahü
teâlâanhümecma’în”vemüctehidlerzemânındabaşlıyanvedevâmedenâdetler,
halâledelîlolurlar.Sonradanâdetolanşeyler,delîl-işer’îolamaz).[Ho-parlörile
ezânokumanıncâizolmadığıburadandaanlaşılmakdadır.]
DünyânınenbüyükislâmdevletiolanOsmânlılarda,kâğıdpara,ilkolarak,1256
[m.1840]senesindekullanıldı.Sonra,vazgeçildi.İkinciolarak1268[m.1851]de,üçüncüolarak1279[m.1862]dakullanılıp,yinevazgeçildi.Dördüncüolarak1294[m.1877]
deOsmânlıbankasıhesâbınaçıkarıldı.Bunlar,arasıradeğişdirilerek,bugünekadar
kullanılmakdadır.Buuzunzemâniçindeyazılankitâblarınveverilenfetvâlarınhiçbirinde,zekâtınkâğıdparaolarakverileceğibildirilmemişvesöylenmemişdir.Herkeszekâtınıaltınvegümüşolarakvermişdir.Zekâtınfülûsolarakverilmesinin,Şâfi’î
mezhebindedecâizolmadığı,(İkd-ül-ceyyid)inkırkdördüncüsahîfesindeyazılıdır.
Hermüslimânmâlikolduğuzekâtmalınınmikdârını,herzemândüşünmeli,nisâbmikdârıolduğugünü,biryereyazmalıdır.Bugündensonra,biryıltemâmolmadanönce,nisâbhelâkolursa,ya’nîelinde,ihtiyâcındanfazlahiçmalıkalmazsa,başlangıçolarakyazdığıgününkıymetikalmaz.Biryıltemâmolmadanönce,
elineyinenisâbmikdârımalgeçerse,bugünüyenidenyazmasıvebundanbirsenesonra,nisâbhelâkolmadanelindekalırsa,ozemânzekâtvermesifarzolur.Nisâb,yılsonundadahelâkolursa,ya’nîfarzoldukdansonrahelâkolursa,yineböyledir.Zekâtafvolurveelinenisâbmikdârımalgelirse,yenidenbirsenebeklemesilâzımgelir.Çünki,zekâtfarzolurolmaz,Hanefîdehemenvermesilâzımdeğil–302 –

dir.Vermedenölürse,bırakdığımaldanverilmez.Şâfi’îveMâlikîmezheblerinde,
zekâtfarzolunca,hemenayırıpvermekfarzdır[Mîzân-ı Şa’rânî].Nisâbyılortasındahelâkolmaz,fekatazalırsa,yılsonundatekrârnisâbmikdârıolursa,zekât
farzolurveyılsonunda,mâlikolduğumikdârınınkırkdabiriniverir.Senearasındaazalannisâb,senesonundanisâbmikdârınayükselmezse,zekâtfarzolmaz.Malı,bundansonranisâbmikdârıolursa,ogündensonra,tekrârbiryılbeklemeklâzımgelir.Zekâtfarzoldukdansonra,nisâbhelâkolmayıp,kendiharceder,telef
ederse veyâ borçlu olursa, zekât afv olmaz. Malı ödünc veyâ âriyet verip geri
alamazsa,helâkolur.Telefetmişolmaz.Zekâtvermemekiçin,farzoldukdansonramalıhelâketmek,sözbirliğiilemekrûhdur.Farzolmadanönce,farzolmamasıiçinçârearamakda,imâm-ıMuhammedegöremekrûhdur.[Üçüncükısm,onbeşincimaddeyebakınız!].
Harâmyoldangelmişolanzekâtmalını,kendihalâlzekâtmalıilekarışdırmamışise,bununisâbakatmaz.Çünki,kendimülküdeğildir.Sâhiblerineveyâsâhiblerininvârislerinegerivermesi,sâhibleribilinmiyorsa,fakîrleresadakavermesifarzdır.Karışdırmışise,eğerbirbirindenayırabilirse,yineböyledir.Birbirindenayıramazise,sâhiblerinibiliyorsa,kendihalâlzekâtmalıileöder.Sâhiblerinibuluncıyakadar,buzekâtmalınısaklar.Bununvetammülküolmadığıiçin,karışımın
zekâtlarınıvermez.Bundanbaşka,nisâbmikdârızekâtmalıdavarsa,bunisâbile
berâberkarışımındazekâtınıverir.Ödedikdensonrada,habîsmalınhepsinezekâtfarzolurvekullanmasıcâizolarak,karışıkmalıtammülküolurvenisâbmikdârınakatar.Birineverince,onunalmasıcâizolur.Fekat,(Mülk-i habîs) olur.Sâhiblerininomaldahaklarıkalmaz.Habîskarışımdanbirineverince,onunalmasıcâizolur.Fekat,habîsmallarıtazmînetmedikçe,kendisikullanamaz.Başkasınaveremez.Fakîrleresadakadaveremez.Zekâtnisâbınakatamaz.Tazmîn,benzerlerini,benzerleriyoksa,aldığıgündekikıymetlerinisâhiblerineödemekdir.Karışımdandeğil,kendininhalâlzekâtmalındantazmînetmesilâzımdır.Zekâtvermemekiçin,habîskarışımedinmek,zekâtvermemekdendahâbüyükgünâhdır.Sâhibleribilinmiyorsakarışmamışolanı,karışmışise,buhabîsmalınhepsinifakîrleresadakaverir.Çünki,herparçasındaharâmmalmevcûddur.Çeşidlikimselerdenalınmışolanharâmmallarbirbirleriilekarışdırılırsa,yinehepsikendihabîs
mülküolur.Fekathepsinisâhiblerine,sâhibleribilinmiyorsafakîrlerevermesivâcibolur.Sadakaverilmesivâcibolanmalınzekâtıverilmez.(Fâsid bey’) ilealınan
malıveparayı,kendiparasıilekarışdırmasada,mülk-ihabîsolur.(Bezzâziyye)de
diyorki,(Sadakavermesilâzımolanhabîskarışımısadakaverirken,halâlmalınınzekâtıniyyetiileverse,hemzekât,hemdesadakavermişolur).Görülüyorki,
halâlmalınzekâtınıharâmmaldanvermekcâizdir.
TOPRAK MAHSÛLLERİNİN ZEKÂTI — Uşrvermekdefarzdır.Toprakdan
alınanmahsûlünzekâtına(Uşr) denir.Borcuolanındauşrvermesilâzımdır.
İmâm-ıa’zambuyuruyorki:(Hersebzevemeyve,azolsun,çokolsun,mahsûl
toprakdan alındığı zemân, onda birini veyâ kıymeti kadar altın veyâ gümüşü,
müslimânfakîrlerevermekfarzdır).Hayvangücüileveyâdolap,motörilesulananyerdekimahsûleldeedilince,yirmidebiriverilir.İsterondabir,isteryirmidebirolsun,hayvan,tohum,âlet,gübre,ilâçveişçimasraflarınıdüşmedenevvel,
vermeklâzımdır.Birsâ’danazmahsûlünuşruverilmez.Toprağınsâhibiçocuk,deli, köle olsa da, uşru verilir. Uşru vermiyenden hükûmet zorla alır. Ne kadar
olursaolsun,evbağçesindekimeyvevesebzeleriçinveodunveotvesamaniçin
uşrverilmez.Balın[fennîte’sîsâtvemasraflaryapılsadahî],pamuğun,çayın,tütünün,dağdakiağaçmeyvelerinin[meselâzeytinlerin,üzümlerin]ondabiri,uşrverilir.Zift,petrolvetuziçinuşryokdur.[BirkaçsahîfeilerideBeyt-ül-mâlındört
hazînesindenikincisinebakınız!]Uşruverilmiyenmahsûlüyimekharâmdır.Yidikdensonrada,vermeklâzımdır.
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(İb ni Âbi dîn) buy ur uy or ki: (Meyv en in ve ekin in uşr u, İmâm-ı a’zam a ve
imâm-ıZüferegöre,bitkiüzerindemeydânageldikleriveçürümekdenemînolduklarızemânfarzolur.Toplanacakhâlegelmesede,fâidelenecek,yinecekhâlegelinceuşrunuvermekfarzolur.İmâm-ıEbûYûsüfegöreolgunlaşınca,toplamadanöncefarzolur.İmâm-ıMuhammedegöreise,hasâddansonra,ya’nîhepsinitoplayıncafarzolur.Hasâddanönce,yerindenkoparıpyimesiveyâbaşkasınayidirmesicâizdir.Fekat,İmâm-ıa’zamagöre,bununuşrunudasonraverir.İki
imâmagöre,bununuşrunuvermesilâzımolmaz.Fekat,mahsûlünbeşveskolmasıiçin,budahesâbakatılır.Olgunlaşdıkdansonrakoparmışise,imâm-ıMuhammede göre, yine uşrunu vermek lâzım olmaz. Hepsini topladıkdan sonra telef
olanınveçalınanınuşrunuvermeklâzımolmaz).Fakîrolanlar,uşrlarınıikiimâmagörehesâbedipverir.Zenginler,İmâm-ıa’zamagörevermelidir.
(İmâd-ül-islâm) kitâbı, ikiyüzyirmibeşinci sahîfede diyor ki, (Çift sürmekle
hâsılolsun,bağdanhâsılolsun,mahsûlünondabirinifakîrmüslimânavermeden
önceyimekharâmdır.Eğerölçüileçıkarıp,ölçüileyidikdensonra,yidiğininde
uşrunuhesâbedipverirse,önceyimişolduğuhalâlolur.
Onkilebuğdayalan,birkilesinimüslimânfakîrevermezse,yalnızobirkilesi
değil,onkileninhepsiharâmolur.Sâhibininrızâsıyokiken,onunyeriniekipmahsûlalankimseye,eldeetdiğimahsûldenyalnızmasrafı,sermâyesikadarıhalâlolup,
fazlasıharâmolur.Fazlasınıfakîrleresadakavermesilâzımdır).
İmâm-ıEbûYûsüfileimâm-ıMuhammedegöreuşrvermekiçin,toprakdançıkanmahsûlün,birsenedayanıklıolmasıvemikdârınınbeşveskdençokolmasılâzımdır.Vesk,birdeveyüküdemekolup,altmışsâ’alanbirhacmölçeğidir.Altmışsâ’,ikiyüzellilitreolur.Bunagöre,ikiimâm,uşriçinbinikiyüzellilitrenisâb
olduğunubildirmekdedir.Fekatfetvâİmâm-ıa’zamınictihâdınagöreverilmişdir.
İbniÂbidîn,üçüncücildikiyüzellidördüncüsahîfedediyorki,(Birşehrhalkıkendiliğindenmüslimânolurveyâmüslimânlar,şehrizorilealıp,erâzîninbeşdebiri
ayrılıp,gerikalanaskereveyâbaşkamüslimânlaraverilirse,böyleyerler,alanlarınmülküolur.Mahsûlündenuşrvermelerifarzolur.Zorilealınıpda,kâfirlere
bırakılanveyâsulhilealınıp,kâfirlerinolantoprakdanuşralınmaz,(Harâc) alınır.[Harâcileuşrunmasrafları,ya’nîkullanıldıklarıyerlerbaşkadır.]BasradanbaşkaIrâk,SuriyeveMısrtopraklarındanharâcalınır).İkincicild,elliikincisahîfedebuyuruyorki,(Harâclıtoprağı,sâhibi,mü’minedahîvakfederseveyâsatarsa,
mahsûldenyineharâcverilir).(Mecmû’a-i cedîde)dediyorki,(Birzimmî,mülkünüvakfedip,kirâlarınınmüslimânfakîrlerineverilmesinişartetmesicâizolur).
Şerhinüçüncücild,ikiyüzellibeşincisahîfesinde,(Kâfirölüncevârisleriyineharâcverir.Vâriskalmazsa,beyt-ül-mâlınolup,harâcsâkıtolur,ya’nîverilmez.Hükûmet,bumîrîtoprağısatarveyâvakfederse,harâcvermez,mahsûldenuşrverir).
Anadolutopraklarınınçoğu,buyoldan,uşrluolmuşdur.İkincicild,ellincisahîfededeböyleyazmakdadır.İkincicild,kırkdokuzuncusahîfedebuyuruyorki,(Bir
kimse,kendiuşrlutoprağınıvakfederse,butoprağıişleten,uşrverir).Ellibeşincisahîfedediyorki,(Beyt-ül-mâltoprağını,hükûmetkirâyaverirse,hersenealınankirâharâcyerinegeçer.Ayrıcauşrdaalınmaz.Çünki,harâcalınanyerdenuşr
alınmaz). Bir kimse, uşrlu toprağını kirâya verirse, mahsûlün uşrunu, İmâm-ı
a’zamagöre,malsâhibiverir.Kirâücretiyüksekolanyerlerde,böylefetvâverilir.İkiimâmagöre,kirâcıverir.Kirâazolanyerlerde,böylefetvâverilir.Beyt-ülmâlın toprağını, devlet reîsinden başka kimse satamaz. Harâclı toprak sâhibi
müslimânolsaveyâbutoprağıvakfetse,yineharâcıverilir.Uşrlubirtoprağı,zimmî,ya’nîgayr-imüslimsatınalsa,butoprakharâclıolur.Üçüncücild,ikiyüzaltmışbeşincisahîfedebuyuruyorki,(Devletreîsiharâcı,toprağınsâhibimüslimâna bağışlarsa, beyt-ül-mâldan hakkı varsa, kendi kullanır. Yoksa, hakkı olana
verir.Uşrubağışlarsa,câizolmaz.Hükûmetinkaldırmasıileuşrafvolmaz.Top–304 –

raksâhibinin,uşrunu,beyt-ül-mâldanhakkıolanlaravermesilâzımolur).
İkincicilddebuyuruyorki:(Harâclı,uşrluolmıyanyerler,meselâdağlardaki,ormanlardakimahsûller,uşrlusayılır).Uşrunuvermediğibilinentopraksâhiblerinin
gönderdiğihediyyeninondabiriniayırıp,fakîreverdikdensonra,yimekiyiolur.
Beyt-ül-mâlın,ya’nîmîrîtopraklarınkullanılmasınıgöstereneski(Erâzî kanûnu)nunçeşidlişerhleriarasında,mülkiyyemektebimecellemuallimi,Âtıfbeğin
[1319]baskılıkitâbıbaşındadiyorki:
Birmemleketharbilealınırsa,toprağınbeşdebiribeyt-ül-mâlınolur.Gerikalanüçdürlüolabilir:
1—Askereveyâbaşkamüslimânlarataksîmedilir.Bunlarınmülküolur.Böyletoprakdan,herseneuşralınır.
2—Toprakkâfirlerinelindebırakılır.Böyletoprakdanharâcalınır.
3—Devletreîsitoprağıkimseyevermeyip,beyt-ül-mâlaverir.Böyletoprağa
mîrîtoprakdadenir.Uşrluveyâharâclıtoprağınsâhibiölüp,hiçvârisikalmazsa,
butoprakbeyt-ül-mâlınolur.Mîrîtoprakolur.Sultânıntesbîtedeceğibedelilesatılırveyâkirâyaverilir.Semeniveücretiharâcolur.Ya’nî,beyt-ül-mâlınüçüncü
kısmınakonur.Yâhud,hersenekirâolarakmahsûlünyüzdesialınmaküzere,tapuile,müslimvegayr-imüslimvatandaşlarakirâyaverilir.Kirâlarıaskerinvesubaylarınolurdu.Kirâalmakhakkıbulunanaskere(Timarcı),subaylara(Za’îm)
denirdi.Askerintoprağına(Timar), subaytoprağına(Ze’âmet), generaltoprağına(Hâs) denirdi.Müftî-üssekaleynEbüssü’ûdefendi,Nûr-iOsmâniyyekütübhânesindebulunanfetvâlarındabuyuruyorki,(Beyt-ül-mâlaâidmîrîtopraklarıtapuilekirâlayanların,hersenetimarcılaramahsûlünondabirinivermelerinisultânlaremretmişlerdir.Buverilenlereuşrdenilmekdeisede,uşrdeğildir,kirâücretidir).Sonzemânlardamîrîerâzîninçoğu,devlettarafındanvakfedilmişveyâ
milletesatılmış,herikişekldede,uşrluolmuşdu.Böylece,AnadoluveRumelidekitopraklarınhemenhepsi,milletinmülküolup,uşrluolmuşdu.Görülüyorki,tarladanuşrveyâharâcdanbirinivermeklâzımdır.Ba’zıları,Anadolutoprağı,uşrlutoprakdeğildir,diyor.Hâlbuki,şimdimemleketimizdemîrîtoprakyokdur.Herkesintarlası,bostanı,kendimülküdür,yâhudkirâcıdır.Mahsûlünuşrunuvermelerifarzdır.
Osmânlılarzemânındabeşdürlütoprakvardı:
1—Milletinmülküolantopraklarolup,pekazıharâclı,pekçoğuuşrluidi.Mülk
olantoprakdörtdürlüdür:Birincisi,köy,şehriçindekiarsalarveyâköyyanında
olup,yarımdönümügeçmiyenyerlerdir.Bunlar,mîrîtoprakiken,halîfeninizni
ilemilletesatılmışyerlerdir.Yâhuduşrluveyâharâclıyerlerdir.İkincisi,halîfenin
izniilemilletesatılanmîrîtarla,çayırlardır.Buralarınmahsûlündenuşrverilir.
Üçüncüsüuşrlu,dördüncüsüharâclıtopraklardır.
Budörtnev’toprağı,sâhibisatabilir.Vasıyyetedebilir.Vârislerine,ferâizbilgisinegöretaksîmolunur.Hâlbukimîrîtopraklarıkirâveriptapuilekullanankimselerölürse,butopraklarıvârisleritaksîmedemezlervesatamazlar.Satılmasını,
parasındanborcununödenmesinivasıyyetedemez.Vârislerininmalıolmaz.Butopraklarkurbannisâbınakatılmaz.Satılamaz.Yalnız,timârsâhibininizniile,para
karşılığı,başkasınadevrolunabilir.Mîrîtoprağıkirâlayankimse,herşeyekebilirveyâkirâilebaşkasınaekdirir.Üçseneboşbırakılantoprakbaşkasınaverilir.
Kirâcı,mîrîtoprağaağaç,asmaiznsizdikemez.İznsiz,binâdayapamaz.Meyyit
gömülmez.Mîrîtoprak,tapuilekirâlamışolanınmülküolmaz.Bukimselerkirâcıdırlar.Bukimsevefâtedince,toprağın,vârisinekirâyaverilmesiâdetolmuşdur.
Kendisinekirâyaverilmesi,vârisinşer’îhakkıolmayıp,devletceyapılanbirihsândır[Üçüncükısmda,altmışdördüncümaddesonunabakınız!]
2 — Beyt-ül-mâlın toprakları, ya’nî mîrî topraklar. Memleketin çoğu böyle
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olup,kirâyaverilirdi.Sonralarıçoğumilletesatıldı.Uşrluoldu.
3—Vakftopraklarolup,mahsûlüuşrluidi.
4—Umûmaterkedilenmeydânlar,çayırvebenzerleri.
5—Beyt-ül-mâlınvehiçkimseninolmıyandağlargibi,ormanlargibiyerlerolup,
buralarıişletipmahsûlalanmüslimân,uşrverir.
HAYVAN ZEKÂTI — (Mevkûfât) kitâbında buyuruyor ki: (Yılın yarıdan
fazlasındaparasızçayırdaotlıyanhayvanlar,üretmekiçin,[sütüiçin]olursa,bunlara(Sâime) hayvandenir.Sâimehayvansayısı,nisâbmikdârıoldukdanbiryılsonra,zekâtıverilir.Yüniçin,yüktaşımakiçin,binmekiçinolursa,sâimedenilmez
vezekâtlâzımolmaz).Deve,sığırgibibaşkacinsdensâimehayvanlar,birbirlerinevediğerticâreteşyâsınaeklenmezler.
DEVE ZEKÂTI — Dörtdeveninzekâtıverilmez.Deveninnisâbıbeşdir.Beş
deve,ikiyüzdirhemgümüşkarşılığıoluyor.Beşdevesiolan,birkoyunverir.Bir
koyun,beşdirhem[onyedigram]gümüşdemekoluyor.Dokuzakadarbirkoyun
verilir.Ondanondördekadardevesiolan,ikikoyunverir.Onbeşdenondokuzakadarüçkoyun,yirmidenyirmidördekadardörtkoyunverilir.Yirmibeşdenotuzbeşekadardeveiçin,ikiyaşınagirmişbiryavrudişideveverilir.Otuzaltıdankırkbeşekadar,üçyaşınagirmişdişideveyavrusuverilir.Kırkaltıdanaltmışakadar,yük
vurulabilecek,dörtyaşınagirmişdişideveverilir.Altmışbirdenyetmişbeşekadar
için,beşyaşında,yetmişaltıdandoksanakadariçinikiadedüçyaşındaki,doksanbirden yüzyirmiye kadar için, iki aded dört yaşında deve verilir. Yüzyirmiden
fazlaolanherbeşdeveiçin,ayrıcabirerkoyunverilir.Fekat,yüzkırkbeşolunca,
koyunlaryerine,ikiyaşındabirdişideveverilir.Yüzellideveiçin,üçadeddörtyaşındadeveverilir.Sonraherbeşdeveiçin,birerkoyundaverilir.Fekat,yüzyetmişbeşdenyüzseksenbeşekadardevesiolan,koyunlaryerine,biradedikiyaşındadişideveverir.Yüzseksenaltıdevedenyüzdoksanbeşekadardeveiçin,üçaded
dörtyaşındadeveilebiradedüçyaşındadeveverilir.Yüzdoksanaltıdanikiyüze
kadar, dört aded dört yaşında deve verilir. Zekât olarak erkek deve verilmez.
Verecekdişidevesiolmıyan,erkekdevenindeğerini,altınveyâgümüşolarakverir.Biryaşınıdoldurmayandeveyavrusununzekâtıverilmez.İkiyüzdençokdevesiolan,herellideveiçin,yüzelliileikiyüzarasındakiişlemiyenidenyapar.
SIĞIR ZEKÂTI — Sığırınnisâbıotuzdur.Otuzdanazsığırıolan,bunlarınzekâtınıvermez.Otuzsığıriçinbiraded,biryaşınıaşmışerkekveyâdişibuzağıverilir.Otuzdokuzakadarhepböyledir.Kırkdanellidokuzakadarsığırıolan,biraded,ikiyaşınıbitirmiş,erkekveyâdişidanaverir.Altmışdanaltmışdokuzakadar
sığıriçin,ikibuzağıverilir.Yetmişsığıriçin,birdanailebirbuzağıverilir.Yetmişdensonra,heroniçin,böylehesâbedilir.Herotuziçinbirbuzağı,herkırkiçinbir
danaartmakdadır.Seksenolunca,ikidanaartmakdadır.Mandazekâtı,sığırgibidir.
KOYUN ZEKÂTI — Koyununnisâbıkırkdır.Kırkdanazkoyunuolanzekâtınıvermez.Kırkdanyüzyirmiyekadarkoyunuolan,yalnızbirkoyunverir.Yüzyirmibirdenikiyüzekadarkoyuniçin,ikikoyunverilir.İkiyüzbirdendörtyüzekadarüçkoyunverilir.Dörtyüziçindörtkoyun,sonraheryüziçinbirkoyunartar.
Koyun,keçi,erkek,dişizekâtlarıhepböyledir.Biryaşınıdoldurmayankuzuların
zekâtıverilmez.Fekat,koyunudavarsa,yavrulardahesâbakatılır.Devevesığır
yavrularıdaböyledir.Kuzu,hiçbirzemânzekâtolarakverilmez.
AT ZEKÂTI — Erkekvedişibiraradaveçayırda,üretmekiçinbeslenirsezekâtlâzımolur.Binmekveyükiçinise,lâzımolmaz.Yalnızerkekatıolanın[aygırın]zekâtıolmaz.Çünkiüremez.Ticâretniyyetiilebeslenirse,ticâretmalızekâtıverilir.Ticâretiçinolmıyankatırvemerkebçokolsada,zekâtlarıverilmez.
Atınnisâbıyokdur.Heratiçinbirmiskalaltınverilir.İsterse,atlarınkıymeti–306 –

nihesâblar.Kıymetlerialtınnisâbınıdolduruyorsa,kırkdabirikadaraltınverir.
Deve,sığırvekoyunzekâtıolarak,değerlerikadaraltındaverilebilir.
ZEKÂT KİMLERE VERİLİR? — Zekât,yalnızaşağıdayazılı,yedisınıfdabulunanmüslimânlaraverilir.Sekizincisınıf,(Müellefet-ül-kulûb) idi.Ya’nî,azılıkâfirlerinşerlerinidef’içinbunlarazekâtverilirdi.EbûBekr“radıyallahüanh”zemânındabunalüzûmkalmadı.
1—(Fakîr): Nafakasındanfazla,fekatnisâbmikdârındanazmalıolanafakîr
denir.Ma’âşıkaçliraolursaolsun,eviniidâredegüçlükçekenherfakîrme’mûr,
îmânıvarise,zekâtalabilirvekurbankesmesi,fıtravermesilâzımolmaz.[Birincikısmseksenbirincimaddeyebakınız!].
2—(Miskîn): Birgünlüknafakasındanfazlabirşeyiolmıyanmüslimânamiskîn
denir. Din adamı olarak tanıtılan Hamîdullah (İslâma giriş) kitâbında, miskîn,
gayr-i müslim vatandaş demekdir diyor. Bu fikri yanlışdır. Dinde reform yapmakdır.Müslimânolmıyanazekâtvermekcâizdeğildir.
3—(Âmil): Ya’nîSâimehayvanlarınvetoprakmahsûllerininzekâtlarınıtoplayan(Sâ’î) ile,şehrdışındaduruprastladığıtüccârdanticâretmalızekâtınıtoplıyan(Âşir), zengindahîolsalar,işlerikarşılığızekâtverilir.
4 — (Mükâteb): Ya’nî efendisinden kendisini satın alıp, borcunu ödeyince,
âzâdolacakköle.
5—(Münkatı’): Cihâdvehacyolundaolup,muhtâckalanlar.(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,dinbilgileriniöğrenmekdeveöğretmekdeolanlarda,zenginolsalarbile,çalışıpkazanmağavaktleriolmadığıiçinzekâtalabilirler.İbniÂbidîn
bunuaçıklarkenbuyuruyorki,(Câmi-ul-fetâvâ)dabildirilenhadîs-işerîfde,(İlm
öğrenmekde olanın kırk yıllık nafakası olsa da, buna zekât vermek câizdir) buyuruldu.
6—(Medyûn): Borcuolanveödeyemeyenmüslimânlar.
7—(İbnüs-sebîl): Kendimemleketindezenginisede,bulunduğuyerdeyanındamalkalmamışolanveçokalacağıvarsada,alamayıpmuhtâckalan.
Bunlarınhepsineveyâbirinevermelidir.Zekâtparasıilemeyyitekefenalınmaz.
Meyyitinborcuödenmez.Câmi’,cihâd,hacyapılmaz.Zimmîye,ya’nîgayr-imüslimvatandaşazekâtverilmez.Zimmîyefıtra,adak,sadaka,hediyyeverilebilir.Zengininkölesinevezengininküçükoğlunadaverilmez.Zengininbüyükçocuğuveyâzevcesiveyâbabasıveyâyetîmkalanküçükçocuğufakîriselerbunlara,başkalarızekâtverebilir.Küçükçocukakllıise,ya’nîparayıbaşkaşeydenayırabiliyor
vealdatılarakelindenalınamıyorise,bunaverilir.Böyleâkıldeğilse,babasınaveyâvasîsineyâhudakrabâsındanveyâyabancıdançocuğabakankimseyevermek
lâzımolur.Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”veamcalarınınevlâdlarından,kıyâmetekadargeleceklerezekâtverilmez.Çünki,hermühârebede,düşmandanalınanganîmetinbeşdebiribunlarınhakkıdır.AhmedTahâvî,(Emâlî) kitâbınınşerhindediyorki,(İmâm-ıa’zambuyurduki,bunlaraganîmethaklarıverilmediğiiçin,zekâtvesadakavermekcâizdir).Câizolduğu(Dürr-i Yektâ)dada
yazılıdır.
Anaya,babayavededelerin,ninelerinhiçbirinevekendiçocuklarınavetorunlarazekâtverilmez.Bunlara,sadaka-ifıtr,adakvekeffâretgibivâcibolansadakalardaverilmez.Fakîriseler,nâfilesadakaverilebilir.Zevceyedezekâtverilmez.
İmâm-ıa’zambuyurduki,kadında,fakîrolanzevcinezekâtveremez.İmâmeyn
ise,fakîrzevcinezekâtverirdediler.Fakîrolangelinine,dâmâdına,kayınvâlideye,kayınpedereveüveyçocuğunazekâtverilir.Zimmîyesadakavehediyyeverilir.
Zekâtverilebileceğinisoruşdurupanlıyarak,zekâtınıverdikdensonra,bunun
zenginveyâzimmîolankâfirveyâana,baba,evlâdveyâkendizevcesiolduğuan–307 –

laşılsa,zararıolmaz.Ya’nîkabûlolur.(Nehr-ül-Fâik)dadiyorki,(Zekâtverilecek
olankimse,fakîrlerarasındabulunuyorveonlargibiiseyâhudfakîrolduğunusöyleyip,zekâtistemişise,bukimseninzekâtalmağahakkıolupolmadığınıaraşdırmağalüzûmyokdur.Bunazekâtverince,soruşdurarak,araşdırarakvermişsayılır).
Abdülkâdir Gazzî “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Eşbâh hâşiyesi)nde diyor ki,
(Debbûsînin(Mültekıt)debildirdiğigibi,vasîsibulunduğuyetîme,zekâtolarakgiyecekveyiyecekvermekcâizdir.Çünki,yetîmonunıyâli,evlâdıgibidir).Vasîsinin,zekâtmalıileyetîmelüzûmluşeylerialıpbunavermekhakkıvardır.Yetîm,
alışverişianlıyacakkadarakllıise,giyeceğiveyiyeceği,çocuğunelinevermeklâzımdır.
Fakîrin,hiçolmazsa,birgünlükihtiyâcınıkarşılayacakkadarvermekmüstehabdır.Borcuolmıyanveçolukçocuğubulunmıyanfakîre,nisâbmikdârıveyâmalınınisâbmikdârınatemâmlıyacakkadarzekâtvermekmekrûhdur.Çolukçocuğu
olan fakîre, bunların herbirine bölünce, nisâb mikdârı düşmiyecek kadar, çok
zekâtvermekcâizdir.Zekâtı,fakîrolankardeşevehala,amca,dayıveteyzegibi
yakınakrabâyavermekdahâsevâbdır.Yakınlarımuhtâciken,başkalarınaverirse,sevâbıolmaz[İmdâd]. Zî-rahmmahremolanakrabâsınanafakavermesinemahkemecehükmolunankimseninzekâtniyyetiile,zekâtmalındannafakavermesi
câizdir.Zekâtıbaşkaşehregöndermekmekrûhisede,akrabâyavermekiçinveyâ kendi şehrinde fakîr müslimân bulamazsa, başka şehre göndermek câizdir.
Zekâtı,borcuolanavermek,fakîrevermekdendahâiyiolduğu(Bezzâziyye) fetvâsındayazılıdır.Malınıisrâfedene,harâmdakullananazekâtvermeklâyıkolmadığı(Dürr-i Yektâ)dayazılıdır.
Zengininvekîli,zekâtı,zengininemretdiğikimseyeverir.Başkasınaveremez.
Başkasınaverirseveyâgaybederse,öder.Vasıyyetdeböyledir.Emrolunanfakîreverilir.Zengin,vekîline,dilediğineverderse,vekîlkendifakîrolançocuğuna
vezevcesinedeverebilir.Kendifakîrise,kendidealabilir.Hâlbuki,nezrböyledeğildir.Vekîl,adaksâhibininemretdiğindenbaşkasınadaverebilir.İbniÂbidîn,
busatırlarıaçıklarken,onikincisahîfebaşındabuyuruyorki,(Vekîlzengindenaldığıaltınvegümüşyerine,kendialtınvegümüşünüfakîreveripsonrazengininverdiğini,kendikullanmasıcâizdir.Fekat,zengininparasınıöncekendikullanıp,sonrakendiparasındanzekâtıverirse,câizolmaz.Kendiiçinsadakavermişolur.Zekâtı,zengineöder.Nafakavermek,satınalmak,borcödemekiçinaldığıparayıkullananvekîldeböyledir.Görülüyorki,zekâtıkendimalındanayırıpvermekşart
değildir.Zengininvekîli,zekâtıvermekiçin,iznalmadanbirbaşkasınıdavekîledebilir).
Zekâtayrılmaklaverilmişolmaz.Ayrılanzekât,kendindeveyâvekîlindeiken
gaybolursa,tekrârayırıpvermesilâzımdır.Vekîligaybedince,öder.(Âmil)inveyâfakîrvekîliningaybetdiklerizekâtıtekrârvermeklâzımolmaz.Vekîlfakîreöder.
(Âmil), hem(Sâ’î), hemde(Âşir) demekdir.
Meyyitkefenlemekvecâmi’yapmak,cihâdedenlereyardımetmekiçin,kâğıd
parazekâtınıanlatırkenbildirdiğimizgibi,fakîrler,zekâtlarınıalmasıvebildirdiğiyerevermesiiçin,güvenilenbirinivekîlederler.Buvekîl,fakîrleriçinzekâtlarıalır.Fakîrlerinemretmişolduğuyereverir.Hayrcem’ıyyetlerinezekâtvermek
içinde,böyleyapılır.Vekîlinzekâtıalırkenveverirken,birşeysöylemesilâzımdeğildir.Yalnız,vekîledenfakîrlerin,zekâtalabilecekmüslimânolmalarılâzımdır.
Zekâtıkâğıdparaolarakverebilmekiçinde,böyleyapılacağınıyukarıdabildirmişdik.
Alacaklarını ve malını eline geçiremeyen, elindeki bononun ödeme zemânı
gelmeyenzenginkimse,fâizsizödünçverenbulamazsa,ihtiyâcıkadar,zekâtalabilir.Malınakavuşduğuzemân,almışolduğuzekâtı,fakîrleredağıtmaz.Hâlbuki
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fakîr,ihtiyâcındanfazla,nisâbdanazzekâtalabilir.Altınilegümüşünveticâret
eşyâsınınzekâtınınfakîreveyâfakîrinvekîlineteslîmedilmesilâzımdır.Başkayerlere,kurumlaraverilenzekât,müslimânfakîrinelinegeçmezse,zekâtödenmişolmaz.
Birgünlükyiyeceğibulunankimseninvehiçyiyeceğiyokisede,sağlam,çalışacak,ticâretedecekhâldeolankimsenin,yiyecek,içecekveyâbunlarıalmakiçin
paraistemesi,dilenmesiharâmdır.Bununvarlığınıbilerek,istediğinivermekde
harâmdır.İstemedenverilmesiveverilenialmasıcâizdir.Bukimseninyiyecek,içecekdenbaşkaihtiyâclarınımeselâ,elbise,eveşyâsı,kirâparalarıistemesicâizolur.
Açveyâhastaolanın,oturacakeviolsada,yiyecekistemesicâizdir.Birgünlükyiyeceğiolan,olmasada,çalışabilecekhâldeolankimse,ilmöğrenmekle[veyâöğretmekle]meşgûlise,yiyecekistemesi,yinecâizolur.[İkincikısmda,otuzsekizincimaddeyebakınız!]Parasınıharâmasarfedeneveisrâfedenesadakaverilmez.
BEYT-ÜL-MÂL — Uşrvekırdaotlıyanhayvanlarınzekâtı,fakîrlereverileceğigibi,beyt-ül-mâladateslîmedilmesicâizdir.Beyt-ül-mâlaverilmesilâzımolan
birşeyielinegeçirenkimse,beyt-ül-mâldanhakkıvarsa,buşeyikendikullanır.
Kendihakkıyoksa,beyt-ül-mâldanhakkıolanbirmüslimânaverir.Buşeyi,beytül-mâlavermez.İbniÂbidîn,ikincicild,ellialtıncısahîfedebuyuruyorki,(Beytül-mâldanhakkıolanfakîrler,zekâtme’mûrları,âlimler,mu’allimler,vâ’ızlar,din
dersiöğrenentalebe,borclular,Ehl-ibeyt-inebevî,ya’nîseyyidlerveşerîfler,askerler,beyt-ül-mâlparasıellerinegeçerse,haklarıkadaralmalarıcâizdir).
(Bezzâziyye) fetvâsınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,Halvânîdenalarakdiyorki,(Elindeemânetbulunankimse,sâhibiölürse,emânetivârislerineverir.Vârisleriyoksa,beyt-ül-mâlaverir.Beyt-ül-mâlaverincezâyı’olacakise,kendikullanırveyâbeyt-ül-mâldannasîbiolanlaraverir).
Zekât,fakîrlerinhayâtını,ihtiyâclarını,cem’ıyyetintekeffüleylemesi,garanti
etmesidemekdir.Birşehrinbirköşesinde,birmüslimân,açlıkdanölse,şehrdeki
zenginlerdenbirinin,azbirzekâtborcukalsa,onunkâtiliolur.Zekât,müslimânlararasında,sigortateşkilâtıdır.İslâmiyyet(beyt-ül-mâl) denilensigortayı,şahsların,açıkgözlerin,kendimenfe’atlerinidüşünenlerinelinebırakmamış,devletin
emrinevermişdir.Busigorta,başkasigortalarabenzemez.Fakîrlerdenparaistemez, zenginlerden alır. Zekât veren zenginlerin dünyâda malı artar. Âhıretde
de,bolsevâbverilir.İslâmsigortası,herfakîreyardımeder.Birâilereîsiölünce,
fakîrâilesinema’âşbağlayıp,herkesimes’ûdeder.İşteislâmiyyet,zekâtile,böylesosyalbirsigortakurmuşdur.
İbni Âbidîn “rahmetullahi aleyh” buyuruyor ki: (Dört nev’ zekât malından
ikisine,ya’nîzekâthayvanlarıiletoprakdaneldeedilenmallara(Emvâl-i zâhire)
denir. Bunların zekâtlarını, halîfenin me’mûrları gelip toplar. Bu me’mûrlara
(Sâ’î) denir.Devlet,butoplananmalı[ve(Âşir) denilenme’mûrların,yolcutüccârdan aldıkları emvâl-i bâtına zekâtını] beyt-ül-mâlda saklayıp, yedi sınıfdan
herbirinesarfeder.Zekâtmallarındanaltın,gümüşveticâreteşyâsına(Emvâl-i
bâtına) denir.Bunlarınmikdârınısâhibinesormakcâizdeğildir.Bunlarınzekâtınımalsâhibi,yedisınıfdandilediğine,kendiverir.Böyleverilmişolanzekâtları,
devletayrıcaistiyemez.Birşehrdekizenginlerinhiçzekâtvermediklerianlaşılırsa, emvâl-i bâtınalarının zekâtını da devlet toplıyabilir. (Dıyâ-ul-ma’nevî) ve
(Îzâh)dadiyorki,(Devletbeşmalıalamaz:Emvâl-ibâtınazekâtı,fıtra,kurban,
nezrvekeffâret).
[Son zemânlarda, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”büyüklüklerinianlıyamıyanlarçoğalmakdadır.Çünki,âlimiâlimanlar.Câhilleranlıyamaz.Dinadamıgeçinencâhiller,kendileriniâlimsanıyorlar.Birbirlerini,millete,islâmâlimidiyetanıtıyorlar.Biz,yalnızKur’ânavehadîslereinanırızdiyerek,Selef-isâlihîninictihâdlarınıbeğenmiyorlar.Kur’ân-ıkerîmdenve
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hadîs-işerîflerden,kısagörüşlerinevekısırdüşüncelerineuygunyeniyenima’nâlar çıkarıyorlar. Hadîs-i şerîfde öğülmüş olan ikinci yüzyılın büyüklerine, din
imâmlarımızadiluzatıyorlar.Onlarınkıymetlikitâblarınılekelemeğeuğraşıyorlar.İbniTeymiyye,Mevdûdî,ReşîdRızâ,SeyyidKutb,Hamîdullah,fizikciAbdüsselâmveAhmedDidadgibimezhebsizlerinkitâbları,islâmâlimlerininsözbirliği
ilebildirdiklerineuymıyanbilgileriyaymakdadır.Meselâ,(CihânSulhuveİslâm)
ve(İslâmaGiriş)kitâblarında,(Zekâtdevleteverilenvergidemekdir.Zenginlerin, diledikleri fakîrlere verdikleri paraya zekât denmez. Zekât yalnız devlete
verilir.Devlet,bunukâfirlerinfakîrlerinedeverebilir.Çünki(Miskîn),kâfirlerin
fakîrleridemekdir)yazılıdır.Mezhebsizlerinyanlışyoldaoldukları,(Fâideli Bilgiler) kitâbının(Din Adamı Bölücü Olmaz) ve(Doğru Söze İnan, Bölücüye Aldanma) kısmlarındauzunbildirilmekdedir.]
Zâlimolansultânlar,(Emvâl-i zâhire)denvergialırken,zekâtniyyetiileverilirse,kabûlolurdiyenâlimlervardır.(Emvâl-i bâtına)danalırlarsaveyâkâfirve
mürtedolanlarınaldığıhernev’vergiverilirken,zekâtolarakniyyetedilsede,zekâtyerinegeçmez.Ayrıcazekâtvermeklâzımolur.
Beyt-ül-mâlda, birbirlerinden ayrı dört cins mal bulunur:
1 — Hayvânlardan, toprak mahsûllerinden alınan ve (Âşir)in, ancak yolda
rastgeldiğimüslimântüccârdanaldığızekâtlarolup,yukarıdakiyedisınıfaverilir.
2 — Ganîmetin ve yerden çıkarılan ma’denlerin beşde biri olup, yetîmlere,
miskînlere ve parasız kalan yolculara verilir. Bunların üçünde de, önce (Benî
Hâşim) ve(Benî Muttalib) olanlaraverilir.Petrolgibisıvılardanveoksidler,tuzlargibiateşdeerimiyenfilizlerdenvedenizdençıkarılanlardanbirşeyalınmaz.
3—Gayr-imüslimlerdenalınan,harâcvecizyeveâşirinbunlardanaldığımaldır.Bunlar,yol,köprü,han,mekteb,mahkemegibiumûmîihtiyâclaravemillîmüdâfe’aya sarf edilir. Memleket hudûdunu bekliyen, memleket içindeki yolları
bekliyenmüslimânlara,köprü,mescid,havuz,nehryapmağaveta’mîrlerine,imâma,müezzine,hademe-ihayrâta,islâmilmlerini,ya’nîdinvefenbilgileriniokutanlaraveokuyanlara,kâdîlara,müftîlere,vâ’ızlaravedînivemilleti,devletiyaşatmakiçinçalışanlaraverilir.Bunlar,zenginolsalarbile,çalışmaları,hizmetleri
karşılığı,âdeteveihtiyâceşyâsınındeğerinegöre,uygunbirpayverilir.[(Hadîka)
elâfetlerinde,beyt-ül-mâldanhakkıolanlarıgenişanlatmakdadır.]Öldüklerizemân,çocuklarıdeğerliise,başkalarınatercîholunur.Çocuklarıcâhil,fâsıkiseler,
babalarınınyerineta’yînedilmez.(Eşbâh) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyor
ki,(Sultân,câhilbirini,mu’allim,hatîb,vâ’ızta’yînederse,sahîholmaz.Zulmetmişolur).
4—Vârisiolmıyanzenginlerinbırakdığımalve(lukata), ya’nîyerdebulunup
sâhibiçıkmayanşeyler;hastahânelerevefakîrlerincenâzelerinikaldırmağasarf
edilirveçalışamıyacakhâldeolankimsesizfakîrlereverilir.Budörtsınıfmalı,hakkıolanlaraulaşdırmak,devletinvazîfesidir.
Devletşehrdışına(Âşir) adındame’mûrkoyar.Bunlar,tüccârıhırsızdanve
hertehlükedenkorur.Buâşir,yoldangeçentüccârdan,yanındakimalınmikdârınısorar.Nisâbmikdârıiseveyanındabirsenekaldıiseveticâretmalıise,her
çeşid maldan, müslimândan kırkda birini, zimmîden yirmide birini, harbîden
ondabirinialır.Müslimândanalınanbumal,onunzekâtıyerinegeçer.Şehrdezekâtınıvermişdimveyâbiryılolmadıdiyendenbirşeyalmaz.Müslimântüccârdan
birşey almayan kâfir memleketin tüccârından birşey alınmaz. Onların müslimântüccârlardannekadaraldıklarıbilinirse,okadaralınır.[Kâfirmemleketlerindeçalışanların,odevletevergivermelerininlâzımolduğuburadandaanlaşılmakdadır.]
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yorki,(Beyt-ül-mâlındörthazînesindenbirindemaltükenirise,diğerüçhazînesindebulunanmaldanburayaödüncolarakaktarılıp,buhazînedenhakkıolanyerleredağıtılır).Bunagörede,üçüncühazînedeharâc,cizyemalıbulunmadığızemân,dinadamlarınavecihâdedenlerebirincihazînedekizekâtveuşrmallarındanverilir.Dindüşmanlarınınyazıile,herçeşidpropagandaileislâmıyıkmağa,
müslimânyavrularınıdindençıkarmağasaldırdıklarızemân,bunlaracevâbveren
vemüslimânlarıaldanmakdankoruyanyazarlar,dernekler,Kur’ân-ıkerîmkursları, matba’a ve kitâblar ve gazeteler hep mücâhid ve islâm kahramanıdırlar.
Böylesoğukharbde,islâmiyyetivemüslimânlarıkoruyanbumücâhidlere,beytül-mâldabulunanuşrvezekâtmallarındanvermekfarzdır.Sultânuşrukaldırsa,
müslimânlarınuşrvermesiafvolmaz.Uşrukendilerininvermesifarzdır.Bumücâhidlerevermelidirler.Hemfarzyapılmışolur,hemdecihâdsevâbıkazanılır.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”beşincicildikiyüzkırkdokuzuncusahîfedediyorki,(Beyt-ül-mâl,halâlolarak,haküzeretoplanmayıp,zulmilealınmış
ise,böylehaksızalınanmallarısâhiblerinegerivermekfarzolur.Beyt-ül-mâldan
hakkıolanlaraverilmez.Bunlarınalmasıharâmolur.Malsâhiblerima’lûmdeğilse,beyt-ül-mâlındördüncükısmınakonur.Buradanhakkıolanlaraverilir).
ZEKÂT VERMİYENLER — (Riyâd-un-nâsıhîn) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki:Emîrülmü’minînAlî“kerremallahüvecheh”buyuruyor:Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,vedâ’haccındabuyurduki,(Malınızın zekâtını veriniz! Biliniz ki, zekâtını vermiyenlerin, nemâzı, orucu, haccı ve cihâdı ve îmânı yokdur). Ya’nî,zekâtvermeğivazîfebilmez,farzolduğunainanmaz,vermediği
içinüzülmez,günâhagirdiğinibilmezse,kâfirolur.Senelerlezekâtvermiyenlerin
zekâtborclarıbirikerek,bütünmalınıkaplar.Malıkendininsanıp,müslimânların
omaldahakkıolduğunu,hâtırınabilegetirmez.Kalbihiçsızlamaz.Bumalasımsıkısarılmışdır.Böylekimseler,müslimânolaraktanınır.Fekatbunlardan,îmânınıkurtaranpeknâdirolur.Zekâtvermek,Kur’ân-ıkerîminotuzikiyerinde,nemâzlabirlikdeemredilmekdedir.Tevbesûresi,otuzdördüncüâyet-ikerîmesi,böylekimseleriçinolup,meâl-işerîfi,(Malı, parayı birikdirip zekâtını, müslimân fakîrlerine
vermeyenlere çok acı azâbı müjdele!)dir.Buazâbı,bundansonrakiâyet-ikerîme
bildirmekdeolup,meâl-işerîfinde:(Zekâtı verilmiyen mallar, paralar, Cehennem
ateşinde kızdırılıp, sâhiblerinin alınlarına, böğürlerine, sırtlarına mühür basar gibi basdırılacakdır) buyurulmuşdur.
Eymağrûrzengin!Dünyânınçabukgeçip,gidicimalı,parası,senialdatmasın!
Bunlar,sendenönce,başkalarınınidi.Sendensonrada,başkasınınolacak.Cehenneminşiddetliazâbınıdüşün!Zekâtınıayırıpvermediğinomal,uşrunuvermediğinobuğday,hakîkatdezehrdir.Malınhakîkîsâhibi,Allahüteâlâdır.Zenginler,
Onunvekîlleri,me’mûrları,fakîrlerde,âilesi,akrabâsıdemekdir.Vekîllerin,Allahüteâlânınborcunufakîrlerevermesilâzımdır.Zerrekadariyilikedeniyiliğinibulacakdır.Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, iyilik edenlere, karşılığını elbette verecekdir) buyuruldu.Haşrsûresi,dokuzuncuâyet-ikerîmede,(Zekâtını veren, elbette kurtulacakdır) müjdelendi.Âl-iİmrânsûresinde,yüzsekseninciâyet-ikerîmedemeâlen,(Allahü teâlânın ihsân etdiği malın zekâtını vermeyenler, iyi etdiklerini, zengin kalacaklarını sanıyor. Hâlbuki, kendilerine kötülük yapmış oluyorlar. O malları, Cehennemde azâb âleti olacak, yılan şeklinde boyunlarına sarılıp, başdan ayağa kadar onları sokacakdır) buyurulmuşdur.(Elbasît) ve(Vasît) tefsîrlerindeböyleyazılıdır.KıyâmeteveCehennemazâbınainananzenginlerin,mallarının
zekâtını,tarlamahsûllerinin,meyvelerinuşrunuvererek,buazâblardankurtulmalarılâzımdır.Hadîs-işerîfde,(Zekât vererek, malınızı zarardan koruyunuz!) buyuruyor.(Tefsîr-i Mugnî) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki:(Kur’ân-ıkerîmdeüçşey,üçşeyleberâberbildirildi.Bunlardanbiriyapılmazsa,ikincisikabûlolmaz.Peygambere“sallallahüaleyhivesellem”itâ’atedilmedikce,Allahüteâlâ–311 –

yaitâ’atedilmişolmaz.Anaya,babayaşükredilmedikce,Allahüteâlâyaşükredilmişolmaz.Malınzekâtıverilmedikce,nemâzlarkabûlolmaz).Eygafletşerâbının
serhoşu!Dünyânınzevkvesafâsıpeşinde,dahânekadarkoşacaksın?Bukıymetli
ömrüharâmdan,halâldanmalyığmakda,nezemânakadarziyânedeceksin?İslâmiyyetinemrveyasaklarınaaldırışetmezsin!Azrâîlaleyhisselâmıngelipcânını
zorlaalacağı,ecelarslanıpençesinisanatakacağı,canvermeacılarınınbaşınageleceği,şeytânın,îmânınıçalmakiçinkasdedeceği,dostlarının,vahvahöldü,sizsağ
olun,diyeevlâdınata’ziyeedeceklerivaktidüşün!Firâksesigelip,bizeyarayan
birşeyyapmadın.Hepbeğenmediklerimiziişledin.Bizdesana,seninbizeyapdığıngibiyaparız,diyeceklerizemândankorkmuyormusun?
Düşün,kabrveâhıretsüâllerinenecevâbhâzırladın?Allahüteâlânıntekdîrinenebehâneyapacaksın?Kendineacı!Süâleçekileceksin.Hâlbuki,verecekcevâbınyok.Cehennemegirersen,ateşinedayanamazsın.Kendineveherkeseöyleiyiliketki,başkasıiyilikyapınca,senyapdınsansınlar.Kendinevekimseyekötülüketmeki,başkasıbirfenâlıkyapınca,senyapdınsanmasınlar.
(Sahîh-i Müslim)dekibirhadîs-işerîfde,(Ey Âdem oğlu! Benim malım, benim
malım dersin. O maldan senin olan, yiyerek yok etdiğin, giyerek eskitdiğin ve Allah için vererek, sonsuz yaşatdığındır) buyuruldu.Eğermalınıseviyorsan,niçindüşmanlarınabırakıpdagidiyorsun.Sevdiğindenayrılma,berâbergötür!Hepsiniveremezsen,bârikendinide,birvârisyerinekoyup,hisseniâhıretyolundagönder.
Bunudayapamazsan,bâri,zekâtınıverde,azâbdankurtul!Nükte[güzelma’nâlı
söz]:Hiratlıüstâd,HâceAbdüllah-iEnsârîdiyorki:(Malıseviyorsan,yerinesarf
etde,sanasonsuzarkadaşolsun!Eğersevmiyorsan,yide,yokolsun!).
Hikâye: Ferîdeddîn-iAttâr,(Tezkire-tül-Evliyâ) kitâbındadiyorki:(Cüneyd-i
Bağdâdî,yediyaşındaidi.Mektebdengelince,babasınıağlıyorgörüpsordu:Bugün, zekât olarak, dayın Sırrî Sekâtîye birkaç gümüş göndermişdim, almamış.
Kıymetliömrümü,Allahadamlarının,beğenipalmadığıgümüşleriçingeçirmişolduğumaağlıyorum,dedi.Cüneyd,babacığım,oparayıver,bengötüreyimdeyip,
dayısınagitdi.Kapıyıçaldı.Dayısısorunca,benCüneydim.Dayıcığımkapıyıaçve
babamınzekâtıolanbugümüşlerial!dedi.Dayısı,almam,deyince,Cüneyd:(Adl
edip,babamaemredenveihsânedip,seniserbestbırakanAllahüteâlâiçinal!)
dedi.Sırrî:(Babananeemretdivebananeihsânetdi?)dedi.Cüneyd:(Babamızenginyapıp,zekâtvermesiniemretmekleadâleteyledi.Senidefakîryapıp,zekâtı
kabûletmekveetmemekarasındaserbestbırakmaklaihsâneyledi)dedi.Busöz,
Sırrîninhoşunagidip,(Oğlum!Gümüşlerikabûletmedenönce,senikabûletdim)
dedi.Kapıyıaçıpparayıaldı.(Riyâd-un-nâsıhîn)insözüburadatemâmoldu.
Âdemoğluaçgözünü,yeryüzünekıl,birnazar,
görbulatîfçiçekleri,hangikuvvetyapar,bozar.
Herbirçiçekbirnâzile,öğerHakkı,niyâzeder,
kurdlar,kuşlar,durmazsöyler,olHâlıkaâvâzeder.
Öğeronunkâdirliğin,herbirişehâzırlığın,
illeonunkâhirliğin,anlayınca,rengidöner.
Rengidönergündengüne,toprağadökülüryine,
buibretdiranlayana,hakîkatı,ârifsezer.
Gerbusırrıduyaidin,yâbugammıyiyeidin,
yerindeeriyeidin,insandeğilmisin,meğer.
Bilir,gelengiderimiş,konangerigöçerimiş,
mevtşerbetiniçerimiş,herkim,buma’nâdangeçer.
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79 — RAMEZÂN ORUCU
İslâmın beş şartından dördüncüsü, mubârek Ramezân ayında, hergün oruc
tutmakdır.Oruc,hicretdenonsekizaysonra,Şa’bânayınınonuncugünü,Bedrgazâsından bir ay evvel farz oldu. Ramezân, yanmak demekdir. Çünki, bu ayda
oructutanvetevbeedenleringünâhlarıyanar,yokolur.
(Riyâd-un-nâsıhîn) kitâbındadiyorki:(Buhârî) kitâbında,EbûHüreyre“radıyallahüanh”diyorki:Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Ramezân ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytânlar
bağlanır). İmâm-ül-eimme, Muhammed bin İshak bin Huzeyme yazıyor ki, Selmân-ıFârisî“radıyallahüanh”bildirdiki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”
Şa’bânayınınsongünühutbedebuyurduki:(Ey Müslimânlar! Üzerinize öyle büyük bir ay gölge vermek üzeredir ki, bu aydaki bir gece [Kadr gecesi], bin aydan
dahâ fâidelidir. Allahü teâlâ, bu ayda, hergün oruc tutulmasını emr etdi. Bu ayda,
geceleri terâvîh nemâzı kılmak da sünnetdir. Bu ayda, Allah için ufak bir iyilik yapmak, başka aylarda, farz yapmış gibidir. Bu ayda, bir farz yapmak, başka ayda yetmiş farz yapmak gibidir. Bu ay, sabr ayıdır. Sabr edenin gideceği yer Cennetdir.
Bu ay, iyi geçinmek ayıdır. Bu ayda mü’minlerin rızkı artar. Bir kimse, bu ayda,
bir orucluya iftâr verirse, günâhları afv olur. Hak teâlâ, onu Cehennem ateşinden
âzâd eder. O oruclunun sevâbı kadar, ona sevâb verilir). Eshâb-ıkirâm,dedilerki:
YâResûlallah!Herbirimiz,birorucluyaiftârverecek,onudoyuracakkadarzengindeğiliz.Resûl“aleyhisselâm”buyurduki:(Bir hurma ile iftâr verene de, yalnız su ile oruc açdırana da, biraz süt ikrâm edene de, bu sevâb verilecekdir. Bu ay,
öyle bir aydır ki, ilk günleri rahmet, ortası afv ve mağfiret ve sonu Cehennemden
âzâd olmakdır. Bu ayda, emri altında olanların [işçinin,me’mûrun,askerinvetalebenin]vazîfesini hafîfletenleri [patronları,âmirleri,kumandanlarıvemüdîrleri],Allahü teâlâ afv edip, Cehennem ateşinden kurtarır. Bu ayda dört şeyi çok yapınız! Bunun ikisini Allahü teâlâ çok sever. Bunlar, Kelîme-i şehâdet söylemek ve
istigfâr etmekdir. İkisini de, zâten her zemân yapmanız lâzımdır. Bunlar da Allahü teâlâdan Cenneti istemek ve Cehennem ateşinden Ona sığınmakdır. Bu ayda,
bir orucluya su veren bir kimse, kıyâmet günü susuz kalmıyacakdır).
(Sahîh-i Buhârî)deki bir hadîs-i şerîfde buyuruldu ki: (Bir kimse, Ramezân
ayında oruc tutmağı farz bilir, vazîfe bilir ve orucun sevâbını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günâhları afv olur). Demekki,orucunAllahınemriolduğunainanmakvesevâbbeklemeklâzımdır.Gününuzunolmasındanveoructutmakgüçolmasındanşikâyetetmemekşartdır.Gününuzunolmasını,oructutmayanlararasındagüçlükleoructutmasınıfırsatveganîmetbilmelidir.
Hâfız[ya’nîhadîsâlimi]Abdül’azîm-iMünzirî,(Ettergîb vetterhîb) kitâbında
vehâfızAhmedBeyhekî(Sünen) kitâbında,CâbirbinAbdüllahdan“radıyallahü
teâlâanh”haberverdikleribirhadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ benim ümmetime, Ramezân-ı şerîfde beş şey ihsân eder ki, bunları hiçbir Peygambere vermemişdir:
1 — Ramezânın birinci gecesi, Allahü teâlâ mü’minlere rahmet eder. Rahmet
ile bakdığı kuluna hiç azâb etmez.
2 — İftâr zemânında, oruclunun ağzı kokusu, Allahü teâlâya, her kokudan dahâ güzel gelir.
3 — Melekler, Ramezânın her gece ve gündüzünde, oruc tutanların afv olması için düâ eder.
4 — Allahü teâlâ, oruc tutanlara, âhıretde vermek için, Ramezân-ı şerîfde
Cennetde yer ta’yîn eder.
5 — Ramezân-ı şerîfin son günü, oruc tutan mü’minlerin hepsini afv eder) buyurdu.
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İmâm-ıRabbânî“kuddisesirruh”,(Mektûbât)ınbirincicild,kırkbeşincimektûbundabuyuruyorki:(Ramezân-ışerîfayındayapılannâfilenemâz,zikr,sadakavebütünnâfileibâdetlereverilensevâb,başkaaylardayapılanfarzlargibidir.
Buaydayapılanbirfarz,başkaaylardayapılanyetmişfarzgibidir.Buayda,bir
orucluyaiftârvereningünâhlarıafvolur.Cehennemdenâzâdolur.Ooruclunun
sevâbıkadar,ayrıcabunadasevâbverilir.Ooruclununsevâbıhiçazalmaz.Buayda,emrialtındabulunanlarınişlerinihafîfleten,onlarınibâdetetmelerinekolaylıkgösterenâmirlerdeafvolur.Cehennemdenâzâdolur.Resûlullah,buayda,esîrleriâzâdeder,heristenilenşeyiverirdi.Buaydaibâdetveiyiişyapabilenlere,bütünsene,buişleriyapmaknasîbolur.Buayasaygısızlıkedenin,günâhişleyenin
bütünsenesi,günâhişlemeklegeçer.Buayıfırsatbilmelidir.Eldengeldiğikadar
ibâdet etmelidir. Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı, âhıreti
kazanmakiçinfırsatbilmelidir.Kur’ân-ıkerîmRamezândaindi.Kadrgecesi,bu
aydadır.Ramezân-ışerîfde,hurmaileiftâretmeksünnetdir.İftâredince,(Zehebezzama’ vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ) okumak[sünnetolduğu(Tebyîn)inŞelbîhâşiyesindeyazılıdır.],terâvîhkılmakvehatmokumakmühim
sünnetdir).
ORUCUN FARZI ÜÇDÜR: 1-Niyyetetmek,2-Niyyetiilkvesonvaktleriarasındayapmak,3-Fecr-isâdık,ya’nîtanyeriağarmasından,güneşinbatmasınakadarolanzemân[ya’nîşer’îgündüz]içinde,orucubozanşeylerdensakınmakdır.
SEKİZ DÜRLÜ ORUC VARDIR: 1-Farzoruclar:Farzorucda,ikikısmdır:
Mu’ayyenzemândakioruc,Ramezân-ışerîforucudur.2-Mu’ayyenzemândaolmıyanfarzoruclar:Kazâvekeffâretoruclarıböyledir.Fekat,keffâretoruclarıfarz-ı
amelîdir.Ya’nî,inkâredenkâfirolmaz.3-Vâciboruclar:Bunlarda,mu’ayyenolur.
Belligünveyâgünlerorucadamakgibi.4-Gayr-imu’ayyenoruclar:Herhangibir
veyâbirkaçgünorucadamakgibi.5-Sünnetolanoruclar:Muharremindokuzuncuveonuncugünlerioructutmakgibi.6-Müstehaboruclar:Herarabîayın13.,14.
ve15.cigünlerioructutmakgibiveyalnızCum’agünüoructutmakgibivekurbanbayramıarefesindeoructutmakgibi.YalnızCum’agünüoructutmakmekrûholurdadenildi.Cum’agünüoructutmakisteyenin,perşembeveyâcumartesigünüdetutmasıiyiolur.Çünki,sünnetveyâmekrûhdenilenbirişiyapmamak
lâzımdır.7-Harâmoruclar:Fıtrbayramınınbirincigünüvekurbanbayramınınher
dörtgünüoructutmakharâmdır.8-Mekrûhoruclar:Muharreminyalnızonuncu
günüoructutmakveyalnızcumartesigünlerioructutmakveNevruzveMihrican
günlerioructutmakvebütünsene,hergünoructutmakvekonuşmamakşartıile
oructutmakmekrûhdur.
(Merâkıl-felâh)dakihadîs-işerîfde,(Ayı görünce oruc tutunuz! Tekrâr görünce, orucu bırakınız!) buyuruldu.Buemregöre,Ramezânayı,hilâlin[yeniayın]görülmesiilebaşlar.Hilâligörmedenönceyapılanhesâbile,takvîmilebaşlamanın
câizolmadığını,(İbni Âbidîn) kıblebahsindeve(Eşi’at-ül-leme’ât) ve(Ni’met-i
islâm) sâhibleribildirmişlerdir.Şa’bânayınınotuzuncugecesi,güneşgurûbedince,hilâliaramakvegörüncegidipkâdîyahabervermek,vâcib-ikifâyedir.TakıyyuddînMuhammedibniDakîkdiyorki,(İctimâ’ı neyyireyn)den1-2güngeçmeden,hilâlhiçgörülemez.[89.cumaddeyebakınız!]
Dörtmezhebâlimlerisözbirliğiilebildiriyorlarki,orucafecr-isâdıkdenilenbeyâzlığın,üfk-ızâhirîhattınınbirnoktasındaağarmasıilebaşlanır.(Mültekâ) kitâbındabuyuruyorki:(Oruc,fecrinağarmasından,güneşbatıncayakadar,yimeği,içmeğivecimâ’ıterketmekdir.Birgünevvelgüneşbatmasından,orucgünü
(Dahve-i kübrâ)ya kadar, Ramezân orucuna kalb ile niyyet etmek de farzdır.
Belligünolanadakorucununvenâfileorucunniyyetzemânıdaböyledir.Hergün
ayrıniyyetetmeklâzımdır.Ramezânorucunaniyyetederken,Ramezândemeyip,
yalnızorucdemekveyânâfileorucdemekdecâizdir.Dahve-ikübrâvakti,oruc
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müddetininya’nîşer’îgündüzmüddetininyarısıdırki,zevâlvaktindenöncedir.Bu
ikivaktinarasındakizemânfarkı,güneşintulû’vaktiilefecrya’nîimsâkvaktiarasındakizemânfarkınınya’nî(Hisse-i fecr)inyarısıkadardakîkadır.[EzânîzemânagöreDahve-ikübrâ,Fecr+(24-Fecr)÷2=Fecr+12-Fecr÷2=12+Fecr÷2dir.Ya’nî,
Fecrvaktininyarısı,sabâh12deni’tibârenDahve-ikübrâvaktiolur.]Fecr,ya’nî
imsâkvaktindenevvelniyyetederken,(Niyyetetdim,yarınoructutmağa)denir.
İmsâkdansonraniyyetederken,(bugünoructutmağa)denir.Ramezân-ışerîforucu,hermüslimânafarzolduğugibi,tutamıyanlarınkazâetmeleridefarzdır.Kazâvekeffâretorucunavemu’ayyenolmayanadakoruclarınafecrdensonraniyyetedilemez.
Ramezân olmak için Şa’bânın yirmidokuzuncu günü, gurûb vaktinde hilâli,
ya’nîgökdeyeniayıaramakveayıgörmek,eğergörülmezse,Şa’bânayıotuzgün
temâm olmak lâzımdır. Şa’bânın otuzuncu günü öğle nemâzı zemânına kadar
oruc tutup, o gün Ramezân olduğu i’lân edilmezse, orucu bozmak lâzım olur.
Bozmayıp oruca devâm etmek tahrîmen mekrûhdur. Ramezâna, hilâli görmeden başlayıp, yirmidokuzuncu gecesi bayram hilâli görülürse, Şa’bân rüyet ile
başlamışise,bayramdansonrabirgünkazâedilir.Rüyetilebaşlamamışise,ikigün
kazâ tutulacağı (Hindiyye) ve (Kâdîhân)da yazılıdır. Bulutlu havada hilâli bir
âdil müslimân kadın veyâ erkeğin gördüm demesi ile, açık havada ise, birçok
kimseninşehâdetetmesi[söylemesi]ile,kâdîya’nîahkâm-ıislâmiyyeyitatbîkeden
hâkim,Ramezânolduğunui’lâneder.Kâdîbulunmıyanyerlerde,hilâlibirâdilin
gördümdemesiileRamezânolur.İkiâdilingördümdemeleriilebayramolur.
(Âdil) demek,büyükgünâhişlemiyenveküçükgünâhaalışıkolmıyandemekdir.
[Nemâzıterketmekbüyükgünâhdır.74.cümaddeyebakınız!]Adâletişübheliolanındasözükabûlolunur.Ramezânavebayramatakvîmile,hesâbilebaşlamakcâizolmadığı(Fetâvâ-ı Hindiyye)dedeyazılıdır.
[(Hadîka)nınyüzotuzdokuzuncusahîfesindediyorki,(Bid’atsâhibiolanlar,ya’nî
i’tikâddaEhl-isünnetdenayrılmışolanyetmişikifırkanınhepsi,(Ehl-i kıble) oldukları,heribâdetiyapdıklarıhâlde,âdildeğildirler.Çünki,yâmülhidolarak,îmânlarıgitmişdir.Yâhudbid’atsâhibiolupehl-isünnetisebediyorlarki,budabüyük
günâhdır).(Dürr-ül-muhtâr) şâhidliğianlatırkendiyorki,(Müslimânısebetmek,
kötülemekgünâhdır.Adâletiyokeder.Şâhidliğikabûlolmaz).Bununiçin,Ramezânın,bayramınvehaczemânınıngelmesiniveiftârvenemâzvaktlerinianlamakdavebütündinişlerinde,mezhebsizlerinsözlerineuymakcâizdeğildir.]
Şa’bânın otuzuncu gecesi, bir şehrde hilâl görülünce, bütün dünyâda oruca
başlamaklâzımolur.Gündüzgörülenhilâlgelecekgeceninhilâlidir.)
[KutblaraveAyagidenmüslimânında,seferîolmağaniyyetetmediise,buaydagündüzlerioructutmasılâzımdır.Yirmidörtsâatdendahâuzungünlerde,orucasâatilebaşlarvesâatilebozar.Gündüzüböyleuzunolmıyanbirşehrdekimüslimânlarınzemânınauyar.Eğeroructutmazsa,gündüzleriuzunolmıyanyeregelincekazâeder].
HilâligörmekleRamezânınbaşlaması,hesâblaanlaşılandanbirgünsonraolabilir.Fekatbirgünönceolamaz.Arafâtdavakfeyedurulan(Arefe) günüdeböyledir.(Bahr)de,283.cüsahîfedediyorki,(Kâfirmemleketindebulunanesîr,Ramezânayınınzemânınıbilemezise,araşdırıpzanetdiğizemândabirayoructutar.Sonra,zemânınıöğrenince,zemânındanöncetutmuşise,hepsinikazâeder.Zemânındansonratutmuşvefecrdenevvelniyyetetmişise,câizolup,hepsikazâyerinegeçer.Fıtrbayramınınbirincigününerastlamışise,birgünükazâeder).
Ramezânınvebayramın,semâdahilâligörmekledeğilde,takvîmegörebaşlatıldığıyerlerde,orucavebayramahakîkîzemânlarındanbirgünönceveyâbirgün
sonrabaşlanılmışolabilir.OructutulanbirincivesonuncugünlerihakîkîRamezânarastlamışolsalarbile,Ramezânolupolmadıklarışübheliolur.İbniÂbidîn
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“rahmetullahialeyh”,Ramezânbahsindediyorki,(Ramezânolupolmadığışübhel i olan günl erd e, Ram ez ân oruc u tutm ak, tahr îm en mekr ûhd ur. Müsl im ân
memleketindeolupda,ibâdetleribilmemeközrolmaz).Bununiçin,Ramezânın
takvîmlereveyâmezhebsizmemleketlereuyarakbaşlatıldığıyerlerde,bayramdan
sonra,ikigünkazâorucututmaklâzımdır.[Kâfirlerveislâmdüşmanları,birtarafdan,islâmmemleketlerinikanaboyuyor.Câmi’leri,islâmeserleriniyıkıyor,yok
ediyorlar. Diğer tarafdan da, islâm memleketlerindeki îmânı ve ahlâkı bozuk
olancâhilleribulup,bunlarvâsıtasıile,islâmilmleriniyokediyorlar.Bozukdüşüncelerini,yalanlarını,islâmiyyetbilgileridiyerekyazıyorlar.Ehl-isünnetâlimlerinin kitâblarına saldırıyorlar. İslâmiyyete karşı bu hücûmları, hep ingilizler
plânlamakdadır.Meselâ(Ramezândansonra,ikigünkazâorucututmakdanerdençıkdı?Hiçbirkitâbdaböylebirşeyyokdurdiyorlar).Kitâblardayazılıdeğildirsözüyanlışdır.Çünki,herasrda,heryerde,Ramezânayı,hilâligörmeklebaşlardı.İkigünkazâorucunalüzûmyokdu.Şimdi,Ramezânayı,hilâlindoğmazemânınıhesâbetmeklebaşlatılıyor.Ramezânınbaşlaması,ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolmıyor.Buhatâyıdüzeltmekiçin,bayramdansonraikigünkazâoruculâzım
olduğu,Tahtâvînin(Merâkıl-felâh) hâşiyesindeyazılıdır.](Mecmû’a-i Zühdiyye)de
diyorki,(Şevvâl[bayram]hilâlinigörenbirkimse,iftâredemez.Çünki,bulutluhavâda,Şevvâlhilâlini,ikierkeğinveyâbirerkekleikikadınıngördümdemelerilâzımdır.Açıkhavâda,RamezânveŞevvâlhilâlleriniçokkimseningördümdemelerilâzımdır).(Kâdîhân)dadiyorki,(Hilâl,şafakdansonrabatarsa,ikincigecenin,
şafakdanevvelbatarsa,birincigeceninhilâlidir).
Ramezân-ışerîforucunahâzırlanmakiçin,Şa’bânınonbeşindensonra,oructutmamalı,kuvvetlivelezzetlişeyleryiyerek,vücûdükuvvetlendirmelidir.Böylece,
farzıyapmağahâzırlanmalıdır.Şa’bânınonbeşindensonra,sünnetoruclarıtutmak
âdetiolanişsâhibleri,asker,talebe,bunları,Ramezândansonra,boşzemânlarındatutmalıdır.Farzıyapabilmekiçinsünnetite’hîretmekdesünnetdir.
İftârıaceleetmekvesahûru,fecrinağarmasındanönceolmakşartıilegecikdirmeksünnetdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,buikisünnetiyapmağa
çokdikkatederdi.(Dürer)dediyorki:(Sehervaktindeyinilenyemeğesahûrdenir.Sehervakti,gecenin[ya’nî,şer’îgurûbdanimsâkvaktinekadarolanzemânın]
sonaltıdabiridir).Sahûrugecikdirmekveiftârıçabukyapmak,belkiinsanınaczinigösterdiğiiçinsünnetolmuşdur.İbâdet,aczveihtiyâcıgöstermekdemekdir.
Terâvîhdüâsı,243.cüsahîfededir.
(Rıyâd-un-nâsıhîn)dediyorki:(Bekarasûresindekibirâyet-ikerîmedemeâlen,
(Beyâz iplik siyâhdan ayırd edilinceye kadar yiyiniz, içiniz!) buyurulmuşdur.Bu
ipliklerin,gündüzünbeyâzlığıilegeceninsiyâhlığıolduklarınıanlatmakiçin,dahâsonra(Fecrin) kelimesinâziloldu.Gündüzünbeyâzlığıilegeceninsiyâhlığı,iplikgibibirbirindenayrılınca,orucabaşlanacağıanlaşıldı).(Mecma’ul-enhür)deve
(Hindiyye)dediyorki,(Hanefîmezhebiâlimlerininçoğunagöre,üfkunbiryerindebeyâzlıkbaşlayınca,(İmsâk vakti) olup,orucabaşlanır.Bundan[15]dakîkasonrabeyâzlıküfküzerineipgibiyayılınca,sabâhnemâzıvaktibaşlar.Böyleyapmak
ihtiyâtlıolur.[Ya’nî,tedbirli,iyiolur]).Nemâzıda,orucuda,bütünâlimleregöresahîholur.Orucaikincivaktdensonrabaşlamışsa,şübheliolur.Astronomikhesâblarilebirincivaktbulunmakdavetakvîmlerebirincivaktyazılmakdadır.Şimdi,ba’zıtakvîmlereikincivaktinhattâbundansonrabaşlıyankızıllığınyayıldığı
zemânınyazıldığıgörülüyor.Buyenitakvîmlereuyanlarınoruclarısahîholmaz.
İmsâkinikivaktiarasındaki[Ondakîkakadar]zemâna(İhtiyât zemânı) denir.Bu
zemâna temkin demek doğru değildir. İmsâki şübheli zemâna gecikdirmenin
mekrûh olduğunu, (Bahr-ür-râık) sâhibi de bildirmekdedir. Hele kızıllığın sonundabaşlanılanoruclarhiçsahîholmaz.Altmışıncımaddeyebakınız!Osmânlılardailktakvîm987[m.1578]deyapıldı.
Şernblâlî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Nûr-ül-îzâh) kitâbında buyuruyor ki,
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(Bulutsuzgecelerdeiftârıçabukyapmakmüstehabdır).Kendisi,bukitâbışerhederkenbuyuruyorki,(Bulutlugecelerdeorucunbozulmasındankorunmakiçin,ihtiyâtlıdavranmalı[ya’nî,iftârıbirazgecikdirmelidir].Yıldızlargörünmedenönceiftâreden,ta’cîletmişolur).Bukitâbınhâşiyesinde,Tahtâvîbuyuruyorki,(Orucu
nemâzdanöncebozmakmüstehabdır.(Bahr) kitâbında[veibniÂbidînde]denildiğigibi,iftârdaaceleetmek,yıldızlargörülmedenönce,iftâretmekdemekdir).Akşamnemâzınıda,buvaktde,ya’nîerkenkılmakmüstehabdır.Güneşinbatdığıiyi
anlaşılınca,önceE’ûzüveBesmeleokuyup,(Allahümme yâ vâsi’al-magfireh igfirlî
ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb)
denir.Birikilokmaiftârlıkyiyip,(Zehebezzama’ vebtelletil-urûk ve sebe-tel-ecr
inşâallahü teâlâ)[1] denirveyemeğebaşlanır.Hurmaveyâsu,zeytinyâhudtuzile
iftâredilir.Ya’nî,orucbozulur.Sonra,câmi’deveyâevde,cemâ’atileakşamnemâzıkılınır.Bundansonra,akşamyemeğiyinir.Sofradayemekleriyimek,bilhâssaRamezândauzunsüreceğinden,akşamnemâzınınerkenkılınmasıveyemeğin,
aceleetmiyerek,râhatyinmesiiçin,azbirşeyleiftâredip,yemeğidüâdanvenemâzdansonrayimelidir.Böylece,orucerkenbozulmuş,nemâzdaerkenkılınmışolur.
Deniz,ovagibidüzyerlerde,üfk-ızâhirîhattınıngörülmesinemâni’olantepe,
binâgibişeylerinaradabulunmadığıyerlerdekikimseiçingurûbvakti,ya’nîgüneşinbatmasıdemek,görülenüfkhattı[Hakîkîüfkdeğil]altınagirerek,üstkenârınıngaybolmasıdır.Buvaktgüneşşarktarafındakitepeleriaydınlatır.Güneşinbu
üfk-ızâhirîhattındanbatmasınıgöremiyenkimseiçingurûbvakti,şer’îgurûbdur.
Ya’nîgüneşinüfk-ışer’îaltınagirmesidir.Buvakt,güneşşarktarafındakidağları,
bulutlarıaydınlatmazolur.Işıkları,çekilip,şarktarafıkararır.Ârızalıerâzîde,güneşin,meselâtepe,binâlararkasındagaybolmasıkâfîolmayıp,ışıklarınınheryerdençekilmesi,semânınşarktarafdakararmağabaşlamasılâzımdır.Takvîmlerde,
şer’îgurûbvaktiyazılıolduğuiçin,üfk-ızâhirîhattındangurûbugöremiyenlerin,
takvîmegöreiftâretmelerilâzımdır.İbniÂbidîn,orucunmüstehablarınıanlatırken
diyorki,(Alçakyerdeolanlar,güneşingurûbetdiğinigörünce,iftârederler.Yüksekde olan, gurûb etdiğini görmedikce, bunlarla berâber iftâr edemez). Orucu
ta’rîfederkenyazdığı(Oradan gece başlayınca iftâr edilir) hadîs-işerîfinin(Şarktarafındakaranlıkbaşlayıncaiftâredilir)demekolduğunubildirmekdedir.[Şarktarafdakaranlığınbaşlaması,enyüksekyerdeziyânınkalmamasıdemekdir.]
İftârıakşamnemâzındanönceyapmakmüstehabisede,biribâdetibozmakşübhesindenkurtarmakiçinmüstehabterkedilmelidir.Önceakşamnemâzınıkılmalı,sonraiftâretmelidir.Böyleceiftâryine,yıldızlargörünmedenönceolur.Ya’nî,
aceleedilmişolurveoruc,bozulmaktehlükesindenkurtulur.Akşamnemâzınıvaktiçıkmadan,tekrârkılmakmümkindir.Takvîm,sâat,kandil,topveezânyanlış
olunca,oruckurtulmaz.İbniÂbidîn,nemâzvaktlerinianlatırkenbuyuruyorki,(İftâretmekiçin,güneşinbatdığınıikiâdilmüslimânınhabervermesilâzımdır.Bir
olursada,be’syokdur).[Görülüyorki,takvîmihâzırlayanınveiftârtopuatanın,
ezânokuyanınâdilolmalarılâzımdır.]
ORUCU BOZAN ŞEYLER — Ramezânayında,orucluolduğunubildiğihâldevefecrağarmadanevvelniyyetetmişiken,fâidelibirşeyyimekle,içmekle,ya’nî
gıdâveyâdevâolarakyinilmesiâdetolanveyâzevkvekeyfverenbirşeyiağızdan
mi’deye sokmakla veyâ cimâ’ yapmak ve yapılmakla oruc bozulur ve kazâ ve
keffâretlâzımolur.Buta’rîfegöre,sigaraiçmekorucubozar.Hemkazâ,hemkeffâretlâzımolur.Çünki,dumandakikatıvesıvızerrelertükrükilemi’deyegiderler.Hacamat,gıybetgibi,orucubozmadığıiyibilinenşeydensonra,orucbozuldu
sanarak,bilebileyise,orucubozularakkazâvekeffâretlâzımolur.Ramezândafecr[1] Buiftârdüâsınınma’nâsı,(Açlıkzemânıbitdi.Damarlarımızınsuyakavuşmasıvakti
geldi.İnşâallahsevâbhâsıloldu)demekdir.
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denevvelniyyetetmiyenkimse,dahvedenönceorucbozacakbirşeyyaparsa,iki
imâmagöre,hemkazâ,hemdekeffâretlâzımolur.Çünki,niyyetederekoructutmakimkânımevcûdiken,buimkânıkaçırmışdır.İmâm-ıa’zamagöreise,yalnız
kazâlâzımolur.Dahvevaktindensonrayir,içerse,üçimâmagörede,keffâretlâzımolmaz.Keffâretcezâsı,mubârekRamezânayınınhurmet,nâmûsperdesiniyırtmanınkarşılığıdır.İmâm-ıa’zamagöre,dörtmezhebdedesahîholanRamezânorucunubilebilebozmanıncezâsıdır.Şâfi’îmezhebinde,fecrdenönceniyyetşartolduğundan, fecrden önce niyyet etmiyen veyâ zorla, özrle bozan hanefîler de,
İmâm-ıa’zamagörekeffâretyapmaz.Kazâ,adakvenâfileoruclarıbozunca,keffâretyapılmaz.Ramezânınbirgününde,kazâlâzımolanbirşeyyaparakorucunu
bozankimse,başkagünündedebuşeyikasdileyineyaparsa,keffâretdelâzımolur.
Hatâederekbozulsa,meselâ,abdestalırken,buğazınasukaçsaveyâzorileorucubozdurulursa,ihtikanederse,burnunasıvıilâc,kolonyaveyâduman[başkasınıniçdiğisigaradumanı]yâhud,udağacı,anberiletütsülenipdumanınıçekerse,
kulağınailâcdamlatırsa,deridekiyarayakoyduğuilâciçerigirerse[veiğneileilâc
şırıngaederse],kâğıd,taş,ma’denparçası,pamuk,ot,pişmemişpirinc,darı,mercimekdânesigibi,ilâcvegıdâolmayanşeyyutarsa,zorlayarakağızdolusukusarsa,dişikanayan,yalnızkanıveyâtükrüklemüsâvîmikdârdakarışıkkanıyutarsa,
fecrdoğduğunubilmiyerekyirse,güneşbatdızanederekorucubozarsa,orucluolduğunuunutupyidikde,orucubozuldusanarak,bilerekyimeğedevâmederse,uyurkenağzınasuakıtılırveyâcimâ’olunursa,niyyetetmedenoructutarsaveyâRamezândasabâhakadarniyyetetmeyip,sonraniyyetetsebile,ya’nîkuşluknemâzızemânından,dahvedensonraoructutmazsa,bunlarınhepsindeorucbozulurve
bayramdansonra,birgünüiçinyalnızbirgünkazâetmeklâzımolur.Keffâretlâzımolmaz.Buğazayağmur,karkaçsa,orucda,nemâzdabozulur.Kazâlâzımolur.
Kucaklayıp,sarılıp,öpüpcünübolursabozulurvekazâlâzımolur.Cünübolmadıisebozulmaz.(Masturbation)ile,ya’nîelileistimnâedipcünübolunca,yalnız
kazâlâzımolduğunu,(Hindiyye) ve(Bahr) ve(Dürr-ül-muhtâr) kitâblarınınsâhibleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”bildirdiler.Gecedendişleriarasındakalanşeyi,bilerekyutsa,nohudkadarise,bozulupkazâlâzımolur.Nohuddan
küçüksebozulmaz.Unutarakyiyenkimse,orucubozulmadığınıbildiğihâlde,yineyir,içerse,kazâvekeffâretlâzımolur.
(Mültekâ)davebütünkitâblardadiyorki:(Başdakivegöğdedekiyarayakonulanilâc,beyneveyâsindirimyollarınasızarsa,orucbozulur.Yalnızkazâlâzımolur).
(Mültekâ) şerhinde (Gıdânın, yaradan içeri sızınca, orucu bozduğunu İmâm-ı
a’zamsöylüyor.İkiimâmise,bozmazdedi.Çünki,yaradılışdabulunandeliklerdengirerse,bozardedi)yazılıdır.(Merâkıl-felâh) şerhinde,Tahtâvî,bunugüzel
açıklıyor.Diyorki:(Başdavegöğdedekiyarayakonulanilâcın,sıvıolsun,katıolsun,beynevehazmyolunagitdiğibilinirse,orucbozulur.İçerigitdiğiiyibilinmezse,ilâcsıvıise,İmâm-ıa’zambozulurdedi.İkiimâmise,içerigitdiğiiyibilinmeyincebozulmazdedi.İçerisızdığıiyibilinmeyenilâckatıise,üçimâmda,bozulmazdedi).Bundananlaşılıyorki,sızdığıiyibilinenilâc,katıdaolsa,sıvıdaolsa,
üçimâmdaorucubozar,buyurmuşdur.Koldan,bacakdan,heryerdenderialtına,
adaleyeiğneileyapılanaşı,ilâcinjeksiyonlarınınorucubozacağı,buradananlaşılmakdadır.
ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER — Ramezân-ışerîfdeveyâkazâ,keffâret,
adakvenâfileoruclarda,orucluolduğunuunutarakyise,içse,cimâ’etse,oruclu
ikenuykudacünübolsa,uyanıkikenbakarakcünübolsa,tentürdiyod,yağsürünse,sürmeçekse,[bunlarınrengi,kokusutükürükde,idrârdabelliolsabile],şehvetileöpse,gıybetetse,hacamatolsa,istemiyerekağızdolusukussa,zorlıyarak
birazkussa,kulağınasukaçsa,ağzındanveyâburnundanbuğazınatoz,duman,sinekkaçsa,[oksijengazıtüpüilesun’îhavaverilse,başkalarınıniçdiğisigaranındu–318 –

manıgelerek,ağzına,burnunagirmesindensakınmakmümkinolmasa],ağzınıyıkadıkdansonraağzındakalanyaşlığıtükürükileyutsa,gözüne,dişçukurunailâc
koysa,tadınıbuğazındaduysabile,bunlarınhiçbiriorucubozmaz.
[(Bahr-ür-râık) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Ağızba’zan
bedenindâhilisayılır.Bununiçin,oruclukimse,tükürüğünüyutarsa,orucubozulmaz.İnsanıniçindekinecâsetinmi’dedenbağırsağageçmesigibiolur.Ağızdakiyaradanveyâdişçekdirmeden,iğneyapılanyerdenyâhudmi’dedenağzakançıkması,abdestiveorucubozmaz.Bukanıtükürünceveyâyutunca,tükürükkandançok
ise,ya’nîsarıise,yinebozulmazlar.Mi’dedengelenbaşkaşeylerağzageldiğizemân
daböyleolup,abdestveorucbozulmaz.Ağızdolusu,ağızdandışarıçıkarsa,abdesti, istiyerek kusarsa orucu da bozulur. Ağzın içi, ba’zan da, bedenin hârici gibi
olur.Ağzınasualıncaorucbozulmaz).(Cevhere)dedeböyleyazılıdır.Görülüyor
ki,dişçıkartınca,çokkangeliyorsa,tükürünceorucubozulmaz.Orucludeğilise,yutunca,abdestibozulmaz.Kanıtükürükdenazise,ikisidehiçbozulmaz.
(Fetâvâyı Hindiyye)dediyorki,(İhtikan[lavman]yapmak,kulağınayağdamlatmakbozarisede,keffâretlâzımolmaz.Zekerinesu,yağakıtırsa,mesâneyegitsebilebozmaz.Kadınınfercineakıtırsabozar.Yaşveyâyağlıparmağınıdübürüne,kadınfercinesokarsa,bozar.Parmakkuruise,bozmaz.Tahâretlenirken,dübürünesukaçarsabozar.)]
Yutmadanyemeğintadınabakmak,sakızçiğnemek,cünübolmakşübhesivarkenöpmek,serinlemekiçinyıkanmakbozmazlarisede,tenzîhenmekrûhdurlar.
Sürmevebıyıkyağıkullanmakveçiçek,misk,kolonyakoklamak,orucubozmadığıgibi,mekrûhdadeğildir.Sürme,bıyıkyağı,zînetiçin,mekrûholacağıgibi,elde,yakadaçiçektaşımakdamekrûholur.Tozludumanlışeykoklamakveçiklet
çiğnemekorucubozar.Misvâk,hacamatmekrûhdeğildir.
Sahûrugecikdirmekveiftârıaceleetmekmüstehabdır.İbniÂbidînbuyuruyor
ki,(Bundanmaksad,iftârı,yıldızlargörününciyekadargecikdirmemekdir.Bulutluhavada,ezânokunsa,topatılsabile,güneşbatdığınakendikanâ’atigelinciyekadarorucubozmamalıdır).Oruca,fecr-isâdıkağarmasıilebaşlanacağı,Bekarasûresinin 187. ci âyetinde emr olundu. Allahü teâlânın bu emri değişdirilemez.
[Madde:60.]
Hasta,hastalığıartacakise,hâmilekadın,sütverenkadın,harbedenaskerza’îf
olursa,oructutmaz.İyioluncakazâeder.Ekmekparasıkazanmakiçinçalışırken
hastaolacağınıbilenişçinin,hastaolmadanönceorucubozmasıcâizdir.Üçgünlükyola[104kilometreye]gitmekiçinniyyetederekyolaçıkan,müsâfirolur.Böylemüsâfir,orucunuertesigünbozabilirveRamezândansonrakazâederisede,zarâretmezse,tutmasıefdaldir.Yoldaveonbeşgündenazkalacağıyerdetutduğu
orucubozarsa,keffâretlâzımolmaz.Müsâfirliğibitipevinegelinceveyâgitdiğiyerdeonbeşgünkalmağıniyyetedince,tutmadığıgünlerikazâeder.Hastaolmıyan
vemüsâfirolmıyanların,işçi,asker,talebeolsalarda,oructutmalarılâzımdır.Tutmazlarsa, günâhı büyükdür. Kazâ etmeleri lâzımdır. Niyyetli iken bozarlarsa,
keffâret de lâzım olur. (Behcet-ül-fetâvâ) kitâbının sâhibi “rahmetullahi teâlâ
aleyh”diyorki,(Ramezân-ışerîf,yazaylarındanbirinegeldiğizemân,dinadamı
şeklinegirenbirisi,müslimânlara(Orucaniyyetetmeyip,oructutmazisenizvekışınkısagünlerdekazâederseniz,câizolur.Ramezândaorucaniyyetetmeden,yir
içerseniz,keffâretlâzımolmaz)diyerekgençlere,talebeye,işçiyeoructutdurmazsa,bukimseşiddetleta’zîredilir,cezâlandırılır.Böylesöylemesimen’edilir).
İbniÂbidîndiyorki,(Hasta,hastalığınınartmasındanveyâiyiolmasınıngecikmesindenyâhudşiddetliağrıgelmesindenveyâhastabakıcı,hastalanarak,onlara bakamayıp helâk olmalarından korkar ise, oruc tutmayıp sonra kazâ eder.
Sağlamkimse,hastaolacağınıçokzanedersevenehrtemizlemekgibiişyaparken
veyâdevletinemriileçalışırken,çoksıcakveyâsoğukte’sîriilehelâkolacağınıve
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[kimsesizoluphiçbiryerdenyardımgörmiyen]kadın[nafakasınıkazanmakiçin]
çamaşıryıkamakveyemekpişirmekilehelâkolacağını,çokzanederekanlarsa,
oructutmamasıveniyyetliorucubozmasıcâizolur,başkazemânkazâeder.Çok
zan etmek, ölüm alâmetlerini görmekle veyâ kendi tecribesi ile yâhud tabîb-i
müslim-ihâzıkınhabervermesiileanlaşılır.Hâzık,mütehassıs,uzmanolmakdemekdir.Kâfirvefâsık,ya’nîbüyükgünâhişlediğibilinentabîbemuâyenevetedâvîcâizdir.Fekatbunlarınsözleriileibâdetbozulmaz.Orucunubozarsa,keffâretlâzımolur.İkrâhbahsindediyorki,biruzvuntelefolmasıveyâbütünmalının
gitmesi,şiddetli,işkencelihabsvedayak,helâkolmağayolaçar).(İmâd-ül-islâm)da
diyorki,(Müslimânmütehassıstabîbbulamazsa,kenditecrîbesideyoksa,öncebükülmüşkâğıdparçasınıveyâçiğbirpirincdânesinisusuzyutup,sonrayimeli,ilâc
almalı, böylece keffâretden kurtulmalıdır). (Bahr-ür-râık)da diyor ki, (Zehrli
hayvansokankimse,ilâciçinorucubozup,Ramezândansonrayalnızkazâeder.)
İbniÂbidînorucubozanlarınsonundadiyorki,(Nafakayamuhtâckimse,çalışıncahastaolacağınıanlarsa,orucubozar.Ücretileçalışmağısözleşmişiseveişsâhibi,Ramezândaiznvermiyorise,kendininveâilesininnafakasımevcûdolan,orucubozmaz.Çünki,böylekimsenindilenmesiharâmdır.Kendininveâilesininnafakasınamâlikdeğilise,orucunzarârvermiyeceğibaşkahafîfişbulmasılâzımolur.
Hafîfişbulamazsa,işindeçalışarak,orucubozmasıcâizolur.Bunungibi,ekinbiçenkimseyeRamezânayınınorucuziyânverirse,ya’nîorucdandolayı,ekinibiçemeyip,ekintelefolursayâhudçalınırsa,[veyâbinâyapılamayıpdayağmurdan
yıkılmak tehlükesi muhakkak olursa] ve bunları ücret ile yapacak bulamazsa,
oructutmayıp,buişleriniyapmakcâizolur.İşbitince,orucunututarveRamezândansonrada,tutamadığıgünlerikazâeder.Günâholmaz.Susuzlukdanhastaolması,ölmesimuhakkakolanherkesde,orucubozup,kazâedebilir.Keffâretyapmazlar).
Oruc kazâsı: Arkaarkayaolduğugibi,ayrıayrıgünlerdede,birgüniçin,birgün
oructutmakdır.Aralıklıtutarken,arayabaşkaRamezângelirse,önceRamezânı
tutar.İhtiyârolup,ölünciyekadarRamezânorucunuveyâkazâyakalmışoruclarınıtutamıyacakkimseveiyiolmasındanümmîdkesilenhasta,gizliyimelidir.Zenginise,hergüniçinbirfıtra,ya’nîbeşyüzyirmidirhem[binyediyüzelligram]buğdayveyâunveyâkıymetikadaraltınveyâgümüşpara,birveyâbirkaçfakîreverir.Ramezânınbaşındaveyâsonundatoptanhepsibirfakîredeverilebilir.Fidye
verdikdensonrakuvvetlenirse,Ramezânoruclarınıvekazâoruclarınıtutar.Fidyevermedenölürse,iskâtyapılmasıiçinvasıyyeteder.Fakîrise,fidyevermez.Düâ
eder.Böyleihtiyârvehasta,sıcakveyâsoğukmevsimdetutamıyorsa,uygungelenmevsimdekazâeder.Oructutunca,nemâzıayakdakılamıyankimse,oructutarvenemâzıoturarakkılar.Ramezângünü,orucubozarsa,çocukbâligolursa,kâfirmüslimânolursa,müsâfirşehrinegelirse,kadıntemizolursa,akşamakadaroruclugibi,sakınmalarılâzımdır.Müsâfirvekadın,ogünü,sonrakazâeder.
Oruc keffâreti için,birköleâzâdedilir.Köleâzâdedemiyen,ardarda,altmış
günoructutar.Altmışgünsonra,tutmadığıhergüniçin,birergündahâtutar.
Birkaç Ramezânda keffâretleri olan veyâ bir Ramezânda, iki gün keffâreti
olankimse,birincikeffâretiyapmamışise,ikisiiçinyalnızbirkeffâretyapar.Birincikeffâretiyapmışise,ikincikeffâretide,ayrıcayapar.
Keffâretorucu,hastalık,yolculukgibibirözrileveyâbayramgünlerinerastlamaksebebiilebozulursaveyâRamezânarastlarsa,yenidenaltmışgüntutmak
lâzımolur.Bayramgünlerindebozmazsa,yineyenidenbaşlamasılâzımolur.Kadın,hayzvenifâssebebiilebozunca,yenidenbaşlamaz.Temizlenincegerikalan
günleritutarak,altmışıtemâmlar.Fekat,yemînkeffâretiolanüçgünardardatutulacakorucubusebeblebozankadınında,üçgünü,yenidentutmasılâzımolur.
Keffâretorucuna,Ramezânavebayramlararastlamıyacakşekldebaşlamalıdır.Re–320 –

cebinbirincigünükeffâretorucunabaşlayıp,Şa’bânınsonunda,altmışgünütemâm
olmasa,üçgünlükyolagitmeğiniyyetederekvatanındançıkar.Ramezânınbirincigünü,keffâretorucunaniyyeteder[Eşbâh]. Çünki,müsâfireRamezânorucununedâsıfarzdeğildir.Kazâetmesicâizdir.
Devâmlıhastaveyâçokyaşlıolup,altmışgünkeffâretorucunututamazise,altmış fakîre bir gün ta’âm ibâha eder. Ya’nî doyurur. Aç olan altmış fakîri, bir
gündeikikerredoyurmaklâzımdır.Hepsininaynıgündeyimelerişartdeğildir.Bir
fakîrihergünikidef’adoyurmaküzerealtmışgünveyâhergünbirdef’adoyurmak
üzereyüzyirmigünyidirmekdeolur.Yâhud,altmışfakîrinherbirine,yarımsâ’[bin
yediyüzelligram]buğdayveyâunveyâbirsâ’arpa,kuruüzüm,hurmatemlikeder.Bunlarınkıymetikadarekmek,başkamalveyâaltın,gümüşvermekveyâbunlarıbirfakîrealtmışgündevâmlıvermekdecâizolur.İbâha,ya’nî,kendisinidoyurmasıiçinfakîreFülûs[kâğıdpara]daverileceği(Bedâyı’)dayazılıdır.Altmış
günlüğü,birfakîre,birgündetopluverse,birgünlükvermişolur.Altmışfakîrisabâh,altmışbaşkafakîrideakşamdoyurursa,sabâhdoyurduklarınıakşamveyâakşamdoyurduklarınısabâh,birdahâdoyurmalıdır.Yâhud,bunlardanaltmışınınherbirine,Sadaka-ifıtrmikdârımaltemlikeder.İkikeffâretiçin,altmışfakîrinherbirine,ikikat[birsâ’]buğdayverirse,birkeffâretödenmişolur.Kölesatınalabilecekkimseninoructutması,oructutabilenindefakîrleridoyurmasıcâizdeğildir.
Fakîrolanhastaveihtiyâr,zenginoluncadoyurur.Keffâretyaparkenniyyetetmeklâzımdır.
Özrüolankimseler,oructutamadıklarıgünler,gizliyimelidirler.Ramezân-ışerîfdeumûmîyerlerde,müslimânlarınkarşısında,orucyiyenlerinveoructutanlarıaldatarak,oructutdurmıyanlarınîmânıgider.Ramezângünlerindelokanta,aşhâne,gazino,büfegibiyiyipiçmeyerleriniişletmekgünâhdır.Bunların,orucyiyenlerdenkazandıkları,halâlisede,habîsdir,zararlıdır.Buralarınıiftârdansonraaçmalıdır.[Farzolanorucubozmakiçin,sekizözrvardır:594.cüsahîfeyebakınız!]
Ramezângeldidayandı,
câmi’lernûraboyandı.
Topatıldı,kandilyandı,
cümlemizbunainandı.
İlkongünü,rahmetboldur,
sonragünâhlarafvolur.
Bayramgecesi,mü’minler,
Cehennemdenâzâdolur.
Kardeşim,oructutsende,
nemâzlarınıkıl,hemde!
günâhdansakınherdemde,
ÇokazâbvarCehennemde!
Düşmansanasaldırıyor,
oruczaîfletirdiyor.
İlmifenni,oçiğniyor,
hâin,hepyalansöylüyor!
Uyan!Gitdiömrünçoku,
oructut,anlaaçtoku!
İslâmkitâblarınıoku,
insanlıkdanalbirkoku!
–321 –Se’âdet-iEbediyye1-F:21

80 — SADAKA-I FITR
Aşağıdaki yazının hepsi, (Dürr-ül-muhtâr)dan ve bunun hâşiyesi olan İbni
Âbidînin (Redd-ül-muhtâr)ından terceme edilmişdir:
İhtiyâcıolaneşyâdanveborclarındanfazlaolarak,zekâtnisâbıkadarmalı,parasıbulunanherhürmüslimânın,Ramezânbayramınınbirincigünüsabâhı,tanyeriaydınlanırken,(Fıtra)vermesivâcibolur.Dahâevvelvedahâsonravâcibolmaz.
Fıtravekurbannisâbıhesâbınakatılacakmalınticâretiçinolmasışartolmadığı
gibi,elindebiryılkalmışolmasıdalâzımdeğildir.Bayramınbirincigünüsabâhnemâzıgirdiğiânda,nisâbmikdârıkadarmalamâlikolmakşartdır.Oândansonra
nisâbakavuşanın,dünyâyaveyâîmânageleninfıtravermesivâcibolmaz.Müsâfirolanındafıtravermesilâzımdır.Ramezân-ışerîfdeveyâRamezândanönceve
bayramdansonravermesidecâizdir.Hattâbirkimse,fıtraveyâzekât,keffâretveyânezretdiği[adadığı]şeyivermedenölürseveverilmesinivasıyyetetmediise,
vârislerindenbirinin,kendimalından[ölününmalındandeğil],bunlarıfakîrlere
vermesicâizolur.Fekatvâris,bunlarıvermeğemecbûrdeğildir.Eğer,vasıyyetetmişise,bırakdığımalınüçdebirindenverilmesilâzımolur.Malbırakmadıise,vasıyyetiyapılmaz.Bayramnemâzındanönceverilince,sevâbıdahâçokolur.Şâfi’îde
Ramezândanönce,MâlikîdeveHanbelîdeisebayramdanönceverilemez.Birkişininfıtrası,birfakîreveyâbirkaçfakîreverilebildiğigibi,birfakîrebirkaçkimseninfıtrasıdaverilebilir.Küçükçocuğunvedelininmallarıvarsa,bunlarınfıtralarıda,mallarındanverilir.Velîlerivermezse,çocukbüyüdükde,deliiyioldukda,
eskifıtralarınıdakendileriverir.Bâligolmıyançocuklarınmalıyoksa,bunlarınfıtrasınıbabaları,kendifıtrasıilebirlikdeverir.Ya’nîkendizenginiseverir.Zevcesiiçinvebüyükçocuklarıiçinvermez.Fekatverirsesevâbolur.
(Dürr-ül-muhtâr)dave(Redd-ül-muhtâr)dadiyorki,(Birkimse,kendimalından,başkasıiçinfıtraverince,oöncedenemretmişise,câizolur.Emriilevermemişise,sonradanrâzıolsada,câizolmaz.Onunmalıilevermişise,râzıoluncacâizolur.Biradam,evindebeslediğikimselerinfıtralarını,onlarınemriolmadanverebilir.Zevcesine[veyâyabancıbirine]kendinindefıtrasınıvermekiçinemretse,odakendibuğdayınıonunbuğdayıile,onunizniolmadankarışdırıp,birfakîreverse,yalnızkendifıtrasınıvermişolur.Çünki,İmâm-ıa’zamagöre,ikibuğdayıiznsizkarışdırınca,istihlâketmiş,kullanmışolur.Mülküolur.İkiimâmagöre,
mülküolmaz.Onunizniilekarışdırmışise,İmâm-ıa’zamagörede,onunfıtrasıda
verilmişolur“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”.Buiştersineolsaydı,zevceninfıtrasıdaverilmişolurdu.Çünki,zevcin,zevcesiiçinde,kendimülkündenonun
izniolmadanfıtrasınıvermesiistihsânencâizdir.Zevcesininveevindeolanların
fıtralarını, iznleri olmadan karışdırıp verebileceği gibi, toplamı kadar buğdayı
veyâdeğeriolanaltını,birdef’adaölçüp,birveyâbirkaçfakîreverebilir.Fekatayrıayrıhâzırlayıp,sonrakarışdırmasıveyâayrıayrıvermesiihtiyâtlıolur).
Nisâbamâlikoldukdansonra,ya’nîfıtravekurbanvâciboldukdansonravehac
farz oldukdan sonra mal elinden çıkarsa, afv olmazlar. Hâlbuki, zekât ve uşr,
malıneldençıkmasıileafvolur.Fekat,eldençıkarılmasıilebunlardaafvolmaz.
Fıtravekurbannisâbınamâlikolanazengindenir.Bununfıtravermesivâcib
olur.Mükellefise,ya’nîâkıl,bâligvemukîmise,yalnızkendisiiçinkurbankesmekdevâcibolur.Bununzekâtalmasıharâmolurvefakîrolankadınmahremakrabâsınaveçalışamıyanfakîrerkekakrabâsınayardımetmesivâcibolur.
İhtiyâceşyâsıdemek,kıymetlerinekadarçokolursaolsun,birev,biraylıkyiyecek,heryılüçkatelbise,çamaşır,evdekullanılaneşyâveâletler,hizmetciler,
binecekvâsıtası,meslekkitâblarıveödeyeceğiborçlarıdır.Bueşyânınmevcûdolmasışartdeğildir.Eğermevcûdiseler,zekât,fıtravekurbaniçinnisâbhesâbına
katılmazlar.Ticâretiçinolmıyan,ihtiyâcındanartaneşyâ,kirâdakievler,evinde–322 –

kisüseşyâsı,yereseriliolmıyanhalılar,kullanılmayanfazlaeveşyâsı,san’atveticâretâletleri,buradaihtiyâceşyâsısayılmaz.Bunlarfıtravekurbaniçin,nisâbhesâbınakatılır.Oturduğuevbüyükise,ihtiyâcındanfazla,kullanılmayanodaların
nisâbakatılmamasısahîhdir.(Kurban kesmek) maddesibaşınabakınız!
Fıtraolarak,yarımsâ’buğdayveyâbuğdayunuverilir.Yâhudbirsâ’arpaveyâhurmaveyâkuruüzümverilir.Hanefîmezhebinde,buğday,arpaveunbololduğuzemânlardabunlarınkıymetinialtınveyâgümüşolarakvermekdahâiyidir.
Kıtlıkzemânındabunlarınkendilerinivermekdahâsevâbdır.(Sâ’), Hanefîmezhebinde,sekizrıtlya’nîbinkırkdirhemdarıveyâmercimekalacakbirkabdır.Sâ’dört
müd,ya’nîdörtmenndir.Müdvemenn,müsâvîolup,ikirıtldırlar.Birrıtl,yüzotuzdirhem-işer’îveyâ91miskalolup,birsâ’,[728]miskal,yâhud,binkırk[1040]
dirhemmercimekolur.Birdirhem-işer’înin3,36gramolduğuyetmişsekizincimaddedebildirilmişdi.Birsâ’3500gramolur.Arpa,buğdaydan,buğdayda,mercimekdenhafîfolduğundan,binkırkdirhemarpailedolankap,birsâ’danbüyükolur.
Bunubirsâ’yerinevermek,ihtiyâtlıolur.Yarımsâ’ölçekyerine,364miskalveyâbeşyüzyirmi[520]dirhem,ya’nîbinyediyüzelli[1750]grambuğdayvermek,ihtiyâtlıolur.Ya’nîbirazfazlaverilmişolur.Çünkiyarımsâ’buğday,364miskalveyâbeşyüzyirmidirhemdenhafîfolmakdadır.Bufakîr,terâzîvederecelicamsilindiriletecribeyaparak,yüzgrammercimek,yüzyirmisantimetreküp[120cm3]olduğunugördüm.Ohâlde,birsâ’,dörtlitrevebeşdebirlitre[4,2litre]oluyor.
Şâfi’î,MâlikîveHanbelîmezheblerinde,birgünlükyiyeceğiolanınfıtravermesifarzdırvebuğdaydanvearpadanda,hepbirsâ’vermeklâzımdır.Şâfi’îmezhebinde bir sâ’, üç mennden üçde bir menn noksandır. Bir menn, iki rıtl-ı Irâkî
olup,260dirhemdir.Ohâlde,birsâ’,altıyüzdoksandört[694]dirhemolduğu(ElEnvâr)dayazılıdır.Binaltıyüzseksen[1680]gramdır.Çünki,şâfi’îdebirdirhem,2,42
gramdır.Birmüd,birmenninüçdeikisiolup,173dirhemvesülüsdirhemdir.Bir
sâ’,dörtmüdolur.Şâfi’îde,buğdayınvearpanınkıymetikadaraltın,gümüşvermekcâizdeğildir.Hanefîyitaklîdederek,buğdayyerine,değerikadargümüşvermenincâizolduğu,Şemseddîn-iRemlîninfetvâsındayazılıdır.MâlikîveHanbelî
mezheblerindede,sâ’Şâfi’îmezhebigibiolup,beşrıtlveüçdebirrıtlya’nî[694]
dirhem-işer’îveyâ[1680]gramdır.Bumikdârlar,(Kimyâ-i se’âdet) ve(Menâhicül ibâd ilel meâd) kitâblarındaaçıkcabildirilmekdedir.(Kâmûs ve Okyânus) arabîlügatkitâbınıntercemesinde,(Sâ’) kelimesindediyorki;(Sâ’,hacmölçenbirölçekolup,dörtmüdmercimekalır.Birmüd,ikiavuçdolusumikdârolup,Hanefî
mezhebindeikirıtldır.Birsâ’,sekizrıtlolur.Birmüd,Şâfi’îmezhebinde,birrıtl
ileüçdebirrıtlolup,bumezhebde,birsâ’,beşrıtlileüçdebirrıtldır).Mennkelimesindediyorki:(Menn,batmandemekolup,hermezhebdeikirıtldır).
Özrüsebebiileoructutmıyanında,sadaka-ifıtrvermesilâzımdır.
Sadaka-ifıtrazolduğuiçin,gümüşolarakverilir.(Cevhere) kitâbındadiyorki,
(Sadaka-ifıtrverirken,arpa,buğdayyerinekıymetlerikadaraltın,gümüşveyâfülûs,ya’nîbakır,bronzpara[kâğıdpara]veherçeşidmalverilebilir).(Dürr-ül-muhtâr)daise,(Kıymetolarakaltınvegümüşverilir)diyor.İbniÂbidîn,busatırıaçıklarkendiyorki,((Cevhere) kitâbında,fülûsveurûz,ya’nîmaldaverilir,diyorsada,
kıymetdeyinceekseriyâaltınvegümüşeişâretolunmakdadır.Kıymetolarak,altın,
gümüşvermekdahâiyiolduğunuZeyla’î“rahmetullahiteâlâaleyh”debildirmekdedir).Ohâlde,fıtrayı,çoğunluğunsözüneuyarak,altınveyâgümüşvermelidir.Şimdigümüşparakullanılmıyor.Kâğıdparalarındeğeride,altındeğerinebağlanmışdır.Bununiçin,gümüşünpiyasadakikâğıdparayagöredeğeri,ahkâm-ıislâmiyyedekikıymetindendüşükdür.Fakîrefâideliolmakiçin,piyasadakideğerindenverilir.Bunlarıvermekgüçolursa,başkamaldanveyâkâğıdparavermeyip,yarımsâ’,
ya’nî[1750gram]buğdayveyâunvermelidir.Yetmişsekizincimaddedebildirdiğimiz
kolaylığauyularak,altınyerinekâğıdparadaverilebilir.MâlikîdeveHanbelîdehur–323 –

mavermek,Şâfi’îdebuğdayvermek,Hanefîdekıymetiçokolanıvermekefdaldir.
Buğday,unvermekdegüçolursa,bunlarınkıymetikadar,ekmekveyâmısırverilebilir.Ekmekvemısırverirken,ağırlığadeğil,parasına,kıymetinebakılır.
Ezeldetakdirolunananda,geldimcihâna,
rûhçıkıncatenserâyımyıkılıpvirânolur.
Su,toprakvegazlardan,cismimgeldimeydâna,
yeraltındaçürüyerek,hâkileyeksânolur.
Bubedenparçalanarak,biravuçtoprakkalır,
herzerresidağılarak,hudûdsuzmeydânolur.
Anaerobikmikroblar,cismimehücûmeder,
benliğimionlaralup,varlığımnihânolur.
Sonraduyguorganlarım,toplanırbumeydânda,
kalkarlarhepsimezârdan,birbehâristânolur.
Yevmi(Tüblâ)dırozemân,herma’nâsûretalır,
kiminebât,kimihayvân,kimisiinsânolur.

81 — KURBAN KESMEK
Köyde,çölde,şehrdemukîmolan,âkıl,bâlig,hürvemüslimânerkekvekadının,ihtiyâcındanfazlanisâbmikdârımalıveyâparasıvarsa,kurbanbayramıiçin
niyyetederek,belligünlerde,bellibirhayvanıkesmelerivâcibolur.İhtiyâceşyâsı,birevveeşyâsıveüçkatelbisedir.Şeyhaynegöre,babasının,zenginçocuğuiçin
deçocuğunmalındankesmesilâzımdır.Etinibuçocukdanbaşkasıyiyemez.Çocukdan artan et satılıp, parası ile çocuğa, elbise gibi, devâmlı kullanılabilecek
şeyleralınır.Fekatfetvâimâm-ıMuhammedinictihâdıdır.Bunagöre,babanınçocuğuiçinkendimalındanda,çocuğunmalındandakesmesivâcibdeğildir.Kurban
nisâbınıbundanevvelkimaddede,sadaka-ifıtrıanlatırkenbildirdik.İbniÂbidîn,
zekâtınverileceğiyerleribildirirkenbuyuruyorki,tarlasındanaldığımahsûlveyâtarlanın,evin,dükkânın[atelyenin,kamyonun]birsenelikkirâsı,nekadarçok
olursaolsun,biryıllıkevihtiyâcınıveyâaylıkgelirivealdığımaâşveücret,aylık
ihtiyâcınıvekulborcunukarşılamıyankimse,imâm-ıMuhammedegörefakîrdir.
Fetvâdaböyledir.Şeyhaynegöre,ya’nîİmâm-ıa’zamlaimâm-ıEbûYûsüfegörezenginsayılır.Çünki,mülküolantarlanınvebudemirbaşmallarındeğeri,ihtiyâcınıkarşılarvenisâbkadardaartar.Bununkirâyıheralışda,birmikdârayırıp,birikdirerekfıtravermesivekurbankesmesilâzımdır.Ya’nî,büyüksevâbakavuşmasılâzımdır.Fıtravermezvekurbankesmezse,imâm-ıMuhammedegöre,günâhdan kurtulur. Görülüyor ki, her iki ictihâd da yerindedir ve müslimânlara
rahmetdir.Buhâldeolankimse,fıtravermezseveyâkurbankesmezse,imâm-ıMuhammedinictihâdı,bunuazâbdankurtarır.Tarlasındanhiçmahsûlalmıyan,kirâyadaveremiyenkimseveihtiyâcındanfazlamalıolupda,parasıbulunmayanerkekveyâkadın,imâm-ıMuhammedinictihâdınauyarak,fıtravermezvekurban
kesmez.Verirvekeserse,ikinciictihâdagöre,fıtravekurbansevâbınakavuşur.
Üzerinevâcibolmıyanibâdetiyapan,yalnıznâfileibâdetsevâbıkazanır.Vâcibsevâbıkazanmaz.Etinifakîrlereverirse,sadakasevâbıdakazanır.Vâcibolanfıtra
vekurbansevâbıise,nâfilevesünnetsevâbındankatkatdahâfazladır.Heribâdetdeböyledir.Diğerüçmezhebdesünnet-imüekkedeolduğu(Mîzân-ı kübrâ)da
ve(Menâhic)deyazılıdır.İslâmiyyetdekurbankesmekyokdur,diyenkâfirolur.
[(Hazânet-ül-müftîn) ve(Eşbâh) kitâblarındadiyorki,(Evlerivedükkânlarıola–324 –

nın,aldığıkirâları,tarlasıolanın,tarlasınınmahsûlüveyâkirâsı,çolukçocuğunu
beslemeğeyetişmezse,bukimsefakîrsayılır.Zekâtalmasıcâizolur).Görülüyor
ki,fetvâimâm-ıMuhammedegöreverilmişdir].İbniÂbidînbuyuruyorki,(Mudârebeveşirketdeçokmalıolupdaalamıyanın,kurbankesecekkadarparası,malı
varsa,keser).
Aldığıkirâilegüçgeçinenkimse,nisâbamâlikise,parabirikdirip,fıtravermeli
vekurbankesmelidir.Etinhepsinikavurmayapıp,birkaçayetparasındanbirikdirerekgelecekyılınfıtravekurbanparasıolaraksaklamalıdır.Böylece,fıtrave
kurbansevâbındanmahrumkalmamalıdır.Kurbankesen,kendiniCehennemden
âzâdetmişolur.Birhadîs-işerîfde,(Hasîslerin en kötüsü, [kesmesivâcibolduğu
hâlde]kurban kesmiyendir) buyuruldu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”
ikikurbankeserdi.Birikendisiiçin,birideümmetiiçinidi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”içindekurbankesmekmüstehabdırveçoksevâbdır.
Kurban,koyun,keçi,sığır,devedenbirini,kurbanbayramınınilküçgününde,
kurban niyyeti ile kesmek demekdir. Bir sığırı veyâ deveyi, yedi kişiye kadar
müslimân,bâligkimse,ortakolarakdasatınalıpkesebilirler.Bunlaraadakveyâ
akîkakurbanıdaortakedilebilir.Zengininsatınaldığına,sonradanortakolmak
câizisedemekrûhdur.Hiçbirininhissesiyedidebirdenazolmamalıdır.Sekizkişininyedisığırıveikikişininikikoyunuortaksatınalmalarıcâizolmaz.Çünki,herbirininherhayvandahissesivardır.Fâizolmamakiçin,etidartarak,müsâviağırlıkdaolarakpaylaşmalarılâzımdır.Dartmadanbölüşüphalâllaşmakcâizolmaz.
Çünkihalâllaşmak,hediyyevermekdeolur.Taksîmimümkinolanbirşeydeortak
olanlarınhisseleriniayırmadanöncehiçkimseyehediyyeetmelericâizdeğildir.
Altıkişiyeetilebirlikdederiveyâbacakdaverilirsedartmadanpaylaşmalarıcâizolur.Başınında,derisigibiolduğu(Hindiyye)deve(Mecmû’a-i Zühdîyye)de
yazılıdır.856.cısahîfede9.rakamabakınız!
(Hindiyye)dediyorki,(Bayramdanevvel,Allahrızâsıiçinbirkoyunveyâşukoyunukurbanedeyimdiyenzenginveyâfakîrkimsenin,kurbanbayramındabirkoyunkesmesivâcibolur,nezrolur.Bayramgünlerindenevvelnezryaparkenfakîr
iken, bayram günlerinde zengin olursa, ayrıca bir de bayram kurbanı kesmesi
vâcibolur.Zengin,bunubayramgünlerindesöylerken,bayramkurbanınıkesmeğiniyyetederse,birkoyunkeser.Bunubayramdanevvelsöylediise,muhakkak
ikikoyunkeser.Fakîrmutlakabirkeser.Nezrkurbanınısatamazlar.Müsâfirinve
nezriolmayıpkurbanniyyetiilealmayanfakîrinbayramdakesdiklerikoyun,nâfilekurbanolur.Zenginveyâfakîr,mevcûdkoyununuveyâkurbanniyyetiilesatınalmadıklarıkoyunukurbankesmekniyyetetseler,kesmelerivâcibolmaz,keserlerse,nâfileolur.Zengininsatınalırken,bayramkurbanıkesmeğiniyyetetmeyip,hayâtınınni’metineşükrolarakkesmeğiniyyetetdiğikurbanıkesmesivâcib
olur).Fazlabilgialmakiçin,birsonrakimaddeyebakınız!
Aşağıda,zengininkesmesivâcibolankurbanbildirilmekdedir.Buhayvanları,
fakîrlereveyâhayr,yardımcem’iyyetlerinediriolaraksadakavermekkurbanolmaz.Kesmekvâcibdir.(Cevhere)dediyorki,(Kurbanaverilenparasevâbı,yüzmisli[ya’nî,pekçok]parayısadakavermeksevâbındandahâfazladır).Kurbanısatın
alması,kesmesiveetinidağıtmavebunlarıdilediğinedeyapdırmasıiçinbirinivekîletmekveparasınıveyâdirihayvanıbuvekîlevermekcâizdir.Fekat,vekîlikeserkenbaşındabulunmakmüstehabdır.Horoz,tavukvevahşîhayvanları,meselâgeyiğikurbanetmekharâmdır.Mecûsîlere,ya’nîateşetapanlarabenzemekolur.
Kurbanbayramınınüçüncügünüfakîrolacağınıveyâsefereçıkacağınıbilenkimseye,birincigünükurbankesmekvâcibolmaz.Üçüncügünüzenginolacağınıbilenin,kurbankesmesi,Zilhicceninonuncugünü,ya’nîbayramınbirincigünüfecr
vaktindevâcibolur.Bayramınbirincigünüzenginveyâfakîrvemukîmveyâmüsâfir olmağa bakılmaz. Mekkeye, başka yerlerden gelen hâcıların kurban kes–325 –

mesivâcibdeğildir.Çünki,seferîdirler.
Şehrdekesenlere,bayramnemâzındansonrakesmekvâcibolur.Nemâzdanevvelkesmelericâizdeğildir.Üçüncügünügüneşbatıncayakadarkesebilirler.Köylerdeki hayvan fecrden sonra, bayram nemâzından önce de kesilebilir. BayramınbirincigünüMekkedeveMinâdabulunanlarabayramnemâzıkılmakvâcib
değildir.
Herhaftasaç,sakalvebıyıktraşetmek,tırnakkesmek,koltuk,kasıktemizlemeksünnetolduğu,Cum’anemâzısonundabildirilmişdi.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,bayramnemâzısonundadiyorki,(Zilhicceayınınilkongünü,
busünnetlerigecikdirmemelidir.Hadîs-işerîfde,(Kurban kesecek kimse, Zilhicce ayı girince, saçını kesmesin ve tırnak kesmesin!) buyurulması,emrdeğildir.Bunları,kurbankesinciyekadargecikdirmeninmüstehabolduğunugöstermekdedir.
Fekatdahâfazlagecikdirmekvehelekırkgünuzatmakgünâholur).
Görülüyorki,kurbankesecekkimsenin,Zilhicceayınınbirincigününden,kurbankesinciyekadar,saçını,sakalını,bıyığınıvetırnağınıkesmemesimüstehabdır.
Fekatvâcibdeğildir.Bunlarıkesmesigünâholmazvekurbansevâbıazalmaz.Özr
ilesakaltraşıolanın,bugünlerdesakaluzatmasıfitneyesebebolur.
Dirikurbanıveyâparasınısadakavermekcâizdeğildir.Sadakaederse,üçüncügününakşamınakadar,ikincisinikeser.Bayramkurbanınıüçüncügününakşamınakadarkesmiyenkimse,kurbanısatınalmışsa,canlıolarakkendiniveyâkıymetini[gümüşveyâaltınolarak]fakîrlereverir.Bayramdansonrakeserise,etindenkendiyiyemez.Hepsinifakîrleredağıtır.Bütünetininkıymeticanlıkıymetindenazise,değerfarkınıdasadakaverir.Satınalmamışise,ortaderecebirkurban
değerinifakîrlereverir.Böylece,cezâdankurtulurisede,kurbankesmeksevâbınıkazanamaz.
Satınalırkenkusûrluiseveyâkesmeğeuygunolarakalınıpsonradan,kesmeğe
mâni’ bir kusûr hâsıl olursa, zengin kimse bir başkasını alıp keser. Adak olan
kurbankusûrluolursa,zenginde,fakîrdeonukeser.Adakölürse,başkaalmalarıîcâbetmez.Kurbankesilmedenönce,yününden,sütündenistifâdecâizdeğildir.
Vaktindenevvelkesip,etindenyimekvezenginlereyidirmekdehalâldeğildir.Bunlarfakîrlereverilir.Bununiçin,kurban,arefegünükesilmez.Bununetindenkendiyimesivezenginlereyidirmesihalâlolmaz.Şâhidlerile,meşrû’olarakbayram
olduğuhükmolunupvebayramnemâzıkılınıp,kurbankesdikdensonra,arefeolduğuanlaşılırsa,nemâzvekurbankabûlolur.Ramezânvebayramaylarınınşâhidlerlemeşrû’olarakanlaşılmadığıyerlerde,kitâbımızınseksendokuzuncumaddesindeyazılı(Işık usûlü) ileZilhicceayınınbirincigünüveburadandaonuncugünü,ya’nîkurbanbayramınınbirincigünühesâbedilir.Bayramınbirincigünü,bu
hesâbilebulunangündür.Yâhud,birgünsonradır.Birgünevvelolamaz.Çünki,
gökde,ay,doğmadanöncegörülemez.İhtiyâtlıhareketetmişolmakiçin,kurbanları,hesâbilebulunanbayramınikincigünükesmelidir.Sevâbımevtâlaragönderilecekolanıise,hesâbilebulunanbirincigündekesmelidir.Çünki,Arefegünüde
kesilebilir.Kurbankesmiyenmüslimân,ölürken,bırakdığımaldankendiiçinkurbankesilmesini,vârisinevasıyyetetmelidir.Vasıyyetedilenkurban,bayramgünlerikesilir.Bununetinden,kesenkimse,fakîrolsadayiyemez.Etininhepsinifakîrlerevermesilâzımdır.Vasıyyetetmemişmeyyitiçin,vârisiveyâbaşkaları,her
zemânkendimalındanhayvankesipsevâbınıokimseyehediyyeedebilir.Sevâbı,
keseninolur.Meyyitedehediyyeedilir.Bunlarınetinden,kesendeyiyebilir.
İki kimsenin kurbanı karışırsa, her birinin kendinin sanarak kesdiği, kendi
kurbanıolur.Başkasınınkoyununugasbedenveyâçalan,canlıolankıymetinisonradandahîöderse,kurbanetmesiveyâsatmasıcâizolur.Çünki,kıymetiödenince,gasbetdiğizemânmülküolur.Gasbetmekgünâhınaayrıcatevbegerekir.
Birgözügörmiyen,topalolupyürüyemiyen,dişlerininyarısıyokolan,gözünün,
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kulağınınveyâkuyruğununçoğu,önveyâarkabirayağıkesilmişolan,çokza’îfolan
hayvankurbanolmaz.Boynuzukırıkveyâboynuzsuz,uyuz,hasîya’nîburulmuş
olankurbancâizdir.Dişihayvanda,erkekdekurbanedilebilir.Koyununerkeği
vebeyâzısiyâhındançokolanı,keçinindişisidahâsevâbdır.Kıymetlerimüsâvîise,
koyunkesmek,sığırkesmekdendahâsevâbdır.Koyunun,keçininbiryaşını,sığırıniki,deveninbeşyaşınıgeçmişolmasılâzımdır.Altıayıgeçmişyalnızkoyuniri,
semizise,câizolur.Kesilenhayvandançıkanyavrudiriise,yiyebilmekiçin,ayrıcakesmeklâzımdır.Ölüise,yimesicâizolmaz.
Kurbanıkesilecekyeresürükleyerekçekmek,bıçaklarıhayvanıyatırdıkdansonrabilemekvebiriniötekiningözüönündekesmekmekrûhdur.
Öncedizboyuçukurkazılır.Kurbanıngözleritülbendilebağlanır.Kıbleyedönükolaraksolyanıüzerineyatırılır.Boğazıçukurunkenârınagetirilir.İkiönve
birarkaayakları,uclarındanbirarayabağlanır.Üçkerrebayramtekbîriokunur.
Sonra(Bismillâhi Allahü ekber) diyerek,devedenbaşkahayvanınboğazınınherhangibiryerindenkesilir.(Bismillâhi) derken,(h)yibellietmeklâzımdır.BelliedinceAllahüteâlânınismiolduğunudüşünmeklâzımolmaz.(h)yiaçıkçabellietmezse,Allahüteâlânınisminisöylediğinidüşünmeklâzımdır.Bunudadüşünmezse,
hayvan,leşolur.Yimesihalâlolmaz.Bununiçin,herzemân(Allah teâlâ) dememeli,(Allahü teâlâ) diyip(h)harfinibellietmeğealışmalıdır.Hayvanınboğazında(Merî) denilenyemekborusu,(Hulkûm) denilenhavaborusuve(Evdâc) denilenikiyandabirerkandamarıvardır.Budörtborudanüçübirandakesilmelidir.Kesenindekıbleyekarşıdönmesisünnetdir.Hayvansoğumağabaşlamadan,
ya’nîçırpınmasıdurmadanensesinidekesmekmekrûhdur.Yalnızensesindenkesmekharâmdır.Hayvantemâmölüpçırpınmasıdurmadan,kafasınıkoparmakve
derisiniyüzmeğebaşlamakdamekrûhdur.Kesmesinibileninkendikesmesimüstehabdır.Kadınınkesmesidecâizdir.Bilmiyenin,vekîlinekesdirmesivekesilirkenyanındabulunup,(En’âm) sûresininyüzaltmışikinci(İnne salâtî) âyetini(lâ
şerîke leh) kadarokumasımüstehabdır.
(Hindiyye)de,Zebâihbahsindediyorki,(Müslimânınveyâ(Ehl-i kitâb) olanharbîveyâzimmîkâfirin,Allahüteâlânınisminiveyâbirsıfatını,herhangibirlisânile
söyliyerek,kesdiğiyinilir.[Dâr-ül-harbdemüslimânkasabaramalı.Bundakieti,müslimânkesdiğininiyyetederek,satınalmalıdır.Sığır,koyun,tavukgibietiyinenhayvanlarınetleriniyimekhalâlolmasıiçin,islâmiyyeteuygunkesilmelerilâzımdır.Ya’nî
birmüslimânınveyâehl-ikitâbınkesmesivekeserkenAllahisminisöylemesilâzımdır.İslâmiyyeteuygunkesilmiyenhayvanleşolur.Bununetiniyimekvesatmakharâmolur.Hayvankesenlerinvesatanmüslimânlarınbunuiyibilmelerilâzımdır.Et
satın alırken, bunun nasıl kesildiğini sormak lâzım değildir. Çünki, müslimâna
hüsn-izânolunur.]Müşrikinvemürtedinkesdiğiyinilmez.Keserken,Îsâveyâüç
Tanrıdanbiriderse,yinilmez.Böyleinanır,fekatsöylemezse,yinir.Kesmekiçinsöylemelidir.Düâiçin,şükriçinsöylerseveyâAllahdanbaşkasını,ta’zîmetmeğiniyyetederse,AllahveMuhammediçinderse,yinmez).BirPeygamberevebunun,sonradanbozulmuşolan(Mukaddes kitâb)ınainananbirkâfir,buPeygambertanrıdır
veyâoğludurdeseveputlarayalvarırsada,buna(Ehl-i kitâb) denir.Çünki,(ilah,
rab, tanrı, baba) gibi ismler, yardım eden, yaratılmağa sebeb olan, çok sevilen
ma’nâsınadakullanılır.Buismleri,Îsâaleyhisselâma,buma’nâlarilesöyleyen,müşrikolmaz.Ona,üçtanrıdanbiriveyâtanrıdenilmesi,hakîkîbirsözdeğil,mecâzolur.
Onda(Ülûhiyyet sıfatı) bulunduğunainanırsa,meselâheristediğiniyaratırderse,
(Müşrik) olur.Şimdi,Mûsevî,Îsevî,Nasrânî,Hıristiyanlarınbirkısmı,Ehl-ikitâbdır.Putlara,heykellere,Îsâaleyhisselâmısevdikleriiçin,istediklerininyaratılmasınasebebolmalarıiçinyalvarıyorlar.Îsâaleyhisselâmailâhdiyennasrânîninkesdikleriniyimekcâizisede,zarûretolmadıkca,bunakesdirmemelivekesdiğiniyimemelidir. Kitâbsız kâfirlerin, meselâ Sûriyedeki (Nusayrî)lerin ve Derezîlerin
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[ya’nîDürzîlerin]kesdikleriyinilmez.Keseninnasılkimseolduğunuaraşdırıpanlamakşartdeğildir.Besmelekasdenterkedilirse,hanefîdeharâm,şâfi’îdehalâlolur.
(Cevhere)dediyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,haccagiderken
yüzkurbanlıkdevegötürdü.Altmışüçünükendikesdi.Sonrabıçağıhazret-iAlîyeverdi.GerikalanıOkesdi).
Kurbanetini,kesendeyiyebilir.Fakîrolsun,zenginolsun,herkesevezimmîyedeverebilir.Etinüçdebirinievine,üçdebirinikomşulara,gerisinifakîrlerevermekmüstehabdır.Hepsinifakîrleresadakavermekveyâkendievinebırakmakda
olur.Zimmîolankâfiredevermekcâizolduğu(Hindiyye) ve(Behcet-ül-fetâvâ)da
yazılıdır.Derisinemâzkılanfakîreverilir.Neolduğubilinmiyenkimselereverilmez. Veyâ evde kullanılır. Yâhud devâmlı kullanılacak birşey karşılığı verilir.
Tükenenbirşeyveyâparakarşılığısatılmaz.Derisi,etisatılırsa,parasıfakîresadakaverilir.Kesene,ücretiolarakdaderiveetverilemez.Kurbanınveherhayvanetininyediyeriniyimekharâmdır.Bunlar,akankan,bevlâleti[zekeri],hayaları[koçyumurtasıdiyesatılmakdadır],bezleri[guddeleri],safrakesesi,dişihayvanınönüvebevlkesesi[mesâne]dir.
(Hindiyye)dediyorki,(Zekât-ışer’î,ihtiyârîvezarûrîolmaküzereikiyeayrılır:
İhtiyârîzekât,deveyinahretmek,diğerehlîhayvanlarızebhetmekdemekdir.Zarûrîzekât,avhayvanlarınıcerhetmek,herhangiyerindenyaralıyaraköldürmekdir.
Zebhederkenveyâava,ok,mermî,tazıköpeğigönderirken,Allahüteâlânınisminisöylemeklâzımdır.Arabîbildiğihâldedahî,başkalisânilesöylemekcâizdir.Bir
hayvanasöylenentekbîrilebaşkahayvankesilemez.Zekât-ışer’îileöldürülenhayvantemizolur.Yimesihalâlise,yinir.Değilise,başkasûretleistifâdeedilebilir.
Birkimse,kendikoyununubaşkasıiçinkurbanederse,oemretsede,etmese
decâizolmaz.Çünki,başkasıiçin,onun,mülküolanhayvankurbanedilebilir.Bu
kimsenin,kendihayvanınıbaşkasınaveyâonunvekîlinehediyyeetmesi,onların
dakabzetmesi,ya’nîteslîmalması,sonrabunuvekîlederekgeriveripkesdirmelerilâzımdır.Başkasınınhayvanınıondanhabersiz,onuniçinkurbanetmekcâizdir.Başkasınınhayvanını,ondaniznsiz,kendiiçinkurbaneden,sonrakıymetini
öderse,câizolur.Sâhibikıymetinikabûletmeyip,kesilmişhayvanıalırsa,sâhibi
içinkurbanedilmişolur.Emânet,âriyetveyâkirâolarakelindebulunanhayvanıkurbanetmek,hiçbirsûretlecâizdeğildir).Mermîavhayvanınıçarparaköldürürseveyâtaş,sopailevurupöldürülürse,yinmez.Çünki,kanakmasılâzımdır.
Kurbansatınalınırken(Bayramgünükesmesivâcibolankurbanıalmağa)niyyetetmelidir.Bunukeserken,tekrârniyyetetmesişartdeğildir.Bualdığıhayvanıkurbanetmesişartdeğildir.Fekat,keseceğininkıymetibundanazolmamalıdır.
Satınalırken,hiçniyyetetmesedeolur.Fekat,bunukeserkenveyâkesecekolanıvekîlederkenniyyetetmelidir.Kurbanınıbirhayrcem’iyyetinehediyyeetmek
istiyenkimse,kurbanınıveyâparasınıgötürüp,buişlevazîfelime’mûrateslîmederken,(Allahrızâsıiçin,bayramveyânezrkurbanımıkesmeğevedilediğinekesdirmeğeveetinivederisinidilediğinevermeğesenivekîletdim)demelidir.Me’mûr,
gelenveyâkendisatınalacağıkurbanabirnumarabağlar.Bunumarayıvekurban
sâhibininisminideftereyazar.Kesilirken,sâhiblerininisminisöyliyerekkasablarıvekîleder.Etleridilediğikimselerevederileribirfakîrvazîfeliyeverir.Bufakîr,derilerinkıymetiile,nisâbmikdârınamâlikolmadanevvel,elindekileritoptan,dilediğinehediyyeeder.Budasatar.Paralarıarzûedilenyereverilir.Fakîrin,kendisineverilenderilerisatmasıveyâhediyyeetmesicâizdir.
Birkaçkoyunkeserse,hepsikurbanolur.Yâhud,etiçokolanıkurban,diğerlerinâfileolduğudahâdoğrudur.
Kurbannisâbınamâlikolmıyanfakîr,kendimalıolanhayvanınıkurbanetmeğiniyyetederseveyâkurbanniyyetiolmıyarakhayvanıbayramdasatınalıp,sonrakurbanetmeğiniyyetederse,yâhudkurbanniyyetiilebayramdanevvelsatın
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alırsa,bunlarıkesmesivâcibolmaz.Keserse,nâfileolurveetindenyiyebilirvefakîrlereverdiğietsadakaolur.Fakîr,hayvanıkurbanetmekniyyetiilevebelliüç
güniçindesatınalırsa,bukavlegöre,adakolurvebayramınilküçgünüiçindekesmesivâcibolur.Diğerkavlegöre,nezrolmaz,nâfileolur.Zenginvefakîr,nezrkurbanlarınınetlerindenkendileriyiyemezvezekâtvermesicâizolmayankimseler
deyiyemezvezenginlereyidirmez.Bugünlerdekesmezlerse,bayramdansonracanlıolarakkendini,eğersatınalmamışise,değerinisadakaverirler.Kesipetinisadakavermelericâizolur.Bayramdakesilennezrinetlerininkıymeti,dirideğerindenazolursa,farkınıayrıcasadakavermelerilâzımolur.
AKÎKA KESMEK: Akîka,çocukni’metinekarşılık,Allahüteâlâyaşükretmek
niyyetiilehayvankesmekdir.Çocuğanafakavermesivâcibolankimsenin,yedincigünüismkoymasıvebaşınıkazıyıp,saçınınağırlığıkadar,erkekiçinaltınveyâ
gümüş,kıziçingümüşsadakavermesivekendimalından,erkekiçiniki,kıziçinbir
akîkahayvanıkesmesi,hanefîdemüstehabdır.Akîkahayvanı,kurbanlıkhayvangibiolmalıdır.Sonradakesilebilir.[Herzemânkesilebilir.Kurbanbayramındada
kesilebilir.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”nübüvvetdensonra,kendisi
içinakîkakesdiği(Şir’a)dayazılıdır.Ölüolarakdoğanaismkonmazveakîkasıkesilmez.]Etlerinden,kesenyiyebilirvepişmişveyâçiğolarakzengin,fakîrherkeseverebilir.Akîkakesmek,Şâfi’îveMâlikîmezheblerindesünnet-imüekkededir.
Şâfi’îveHanbelîmezheblerinde,kemikleriatılmaz,kırılmaz.Oynakyerlerinden
ayrılıptoplanır.Birtemiz,beyâzbeziçindegömülür.HanefîveMâlikîmezheblerindekemiklerikırılabilir.Akîka,çocuklarıbelâlardan,hastalıklardankorur.Kıyâmetde,anaya,babaya,ayrıbirşefâ’atederler.(Mevâhib-i ledünniyye) birincicildde diyor ki, (Hicretin sekizinci yılında İbrâhîm dünyâya gelince, yedinci günü,
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”İbrâhîminbaşınıtraşetdirip,saçınınağırlığıkadargümüşsadakaverdiveakîkaolarakikikoçkesdi.Saçlarınıgömdü).
Senisevenâşıkların,
gözü,gayrabakmazimiş,
senimaksûdedinenler,
dünyâahretanmazimiş.
Gönlünsanaverenlerin,
ilmisanaerenlerin,
gözüsenigörenlerin,
tâli’lerisönmezimiş.
Ölmezimişâşıkcanı,
hiççürümezimişteni,
aşkherkimikıldıfânî,
onazevâlermezimiş.
Emrinebaşeğenlerin,
vuslatınaerenlerin,
bülbülgibiötenlerin,
kimsedilinbilmezimiş.
Aşkınilebilişenler,
seniniçinsevişenler,
halvetineerişenler,
ölümdenhiçkorkmazimiş.
Aklınvarsa,eykardeşim,
Hakkısevmekolsunişin,
aşktadınıtatmıyanın,
kalbitemizolmazimiş.
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82 — ADAK
İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”,(Dürr-ül-muhtâr) şerhinde,üçüncücild,yemînbahsindeveikincicild,orucbahsininsonundabuyuruyorki:
Nezr,ya’nîadakibâdetdir.NezrancakAllahiçinyapılır.Kuliçinyapılmaz.Bir
şeyiadamakikidürlüolur:Mutlaknezr,şartabağlınezr.
1—Mutlaknezr(Allahüteâlâiçin,birseneoructutacağım)demekgibidir.Bir
şartabağlıdeğildir.Bunusöylerken,kasdetmesede,sözarasındadilindençıkmış
isede,yapmasıvâcibolur.Çünki,talâkdaveadakdaniyyetsiz,düşünmedensöylemek,ciddî,istiyereksöylemekgibidir.Hattâ(Allahüteâlâiçin,birgünoructutmaküzerimeborcolsun)diyeceğiyerde,(birayoructutmak)diyeağzındançıksa,biraytutmasılâzımolur.
Nezr, bir ibâdetdir. Çünki, nemâz, oruc, hacca gitmek, köle âzâd etmek ve
başkaibâdetlernezrolunur.Nezrinyerinegetirilmesiniislâmiyyetemretmekdedir.Getirilmezse,günâholur.Nezr,yemînebenzemekdedir.Birkimse(Nezrimolsun)dese,neyiadadığınısöylemeseveniyyetetmese,yemînkeffâretivermesilâzımolur.Birkimse,Allahüteâlânınrızâsıiçinoructutayımdese,kaçgünolduğunusöylemesevebirşeyniyyetetmeseveyâyalnıznezrniyyetetse,yemînolmasınıveyâolmamasınıhâtırınahiçgetirmeseveyânezrolmasınıveyemînolmamasınıniyyetetse,buorucunezrolurveüçgünoructutar.Bunusöylerken,nezrolmayıp,yemînolmasınıniyyetetse,yemînolur.Orucubozarsa,yemînkeffâretilâzımolur.Hemnezr,hemyemînolmasınıniyyetederveyânezrinefyetmeksizin
yemînolmasınıniyyetederse,buoruc,hemyemîn,hemdeadakolur.Buorucubozarsa,hemkazâ,hemdeyemînkeffâretilâzımolur.
Adakedilenşeyin,farzveyâvâcibolanbiribâdetebenzemesivebaşlıbaşına
biribâdetolmasılâzımdır.Meselâ,abdestalmak,ölükefenlemekbaşlıbaşınaibâdetolmadıklarındanadakolamaz.Hastaziyâretetmek,cenâzetaşımak,gusletmek,câmi’içinegirmek,Kur’ân-ıkerîmitutmak,ezânokumak,mektebbinâetmek,câmi’binâetmekdeibâdetisede,başlıbaşınaibâdetdeğildir.Nezrolunmazlar.Nezredilenşeyinbenzemesilâzımolanfarzın,vâcibinbaşlıbaşınaibâdetolmasılâzımdeğildir.Meselâ,birşeyvakfetmeğiadamakcâizdir.Çünkivakf,müslimânlariçincâmi’binâetmeğebenzemekdedir.Câmi’yapmak,başlıbaşınabiribâdetdeğilisede,vakfbaşlıbaşınaibâdetdir.Meselâ,abdestalmak,başlıbaşınaibâdetolmayıp,başlıbaşınaibâdetolannemâzınbirşartıdır.Ölüyükefenlemekde,
cenâzenemâzınınkabûlolmasıiçinşartdır.Ölününsetr-iavreti,cenâzenemâzınınşartıdır.
Şartabağlıolmıyannezri,fakîrolsada,hemenyapmasılâzımolur.Yapmadan
ölümhâligelirse,keffâretiçinvasıyyetlâzımolur.Özrsüzgecikdirmekdecâizolur.
Yerinegetirirkenyapmasınıta’yînetdiğişeyleriyapmasılâzımolmaz.Meselâşu
parayı,belliyerdevebellizemândavebellifakîresadakavermeğiveyâbellibir
yerdenemâzkılmağıta’yînetmişise,bunlarıgözetmesilâzımgelmez.Fekat,nezr
ederken söylemiş olduğu mikdârı değişdiremez. Fekat, şu fakîre Allahü teâlâ
içinaltınvereyimdiyenezretse,ofakîrevermesilâzımolur.Çünki,vereceğialtınveyâmalıta’yînetmemesi,fakîrita’yînetmekistediğinigöstermekdedir.
2—Şartabağlıolanadakdır.Murâdedilenşarthâsılolunca,nezriyerinegetirmesilâzımolur.[Yerinegetirmeyip,yemînkeffâretiyapmasıdacâizolduğu(Fetâvâ-yı Hayriyye)deyazılıdır.Tahtâvî“rahmetullahiteâlâaleyh”(İmdâd) hâşiyesi,orucsonundadiyorki,(Nezryapmanıncâizolduğuâyet-ikerîmedenvehadîs-i
şerîfden anlaşılmakdadır. Nezr yapmak, istenilen birşeyin hâsıl olmasına ta’lîk
edilirse[bağlanırsa],şartetdiğişeyhâsılolunca,nezretdiğişeyiyapmaklâzımolur.
Hâsıl olmasını istemediği birşeyi şart ederse, istemediği şey hâsıl olunca, hac,
oruc,sadaka,nâfilenemâzgibinezrlerini,isterseyapar.İstemezse,yapmayıp,ye–330 –

mînkeffâretiverir.Meselâ,Alîilekonuşursam,Allahiçinyüzlirasadakanezrim
olsundeyip,Alîilekonuşursa,isterse,sadakayıverir,istersevermeyip,yemînkeffâretiverir.Fekat,zevcemboşolsundediise,Alîilekonuşunca,zevcesiboşolur.
Yemînkeffâretivermesicâizolmaz.Şartabağlıolannezri,şarthâsılolmadanönceyapmakcâizdeğildir.Meselâ,hastamiyiolursa,AllahiçinşukadarsadakavermekvesevâbınıseyyidAhmedBedevîhazretlerinebağışlamaknezrimolsundeyip,hastaiyiolmadanöncenezriniyapmasıcâizolmaz.Hastaiyioldukdansonrayapmasılâzımolur.Şartabağlıolannezriyaparkendeyeri,fakîrinşahsınıve
fakîrlerinadedleriniveparanıncinsinidesöylediğigibiyapmaklâzımdeğildir.Şartamu’allakolannezr,şartedilenşeyekarşılıkolarakyapılmamalıdır.Allahüteâlâyaşükrolarakyapılmalıdır.Şükrsecdesiyapmakgibidir.)]
Nezriyerinegetirmeklâzımolduğu,Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîfdebildirilmişveicmâ-iümmethâsılolmuşdur.Hacsûresi,yirmidokuzuncuâyet-ikerîmesindemeâlen,(Adaklarını yerine getirsinler!) buyurulmuşdur.Bununiçin,nezri
yerinegetirmekvâcibdir.Ba’zıları,farzdır,dedi.
Oruc,nemâz,sadaka,vakf,i’tikâf,köleâzâdetmek,yürüyerekbileolsa,haccagitmekadakolunur.Çünkibunlar,başlıbaşınaibâdetdirveherbiribirfarzaveyâvâcibebenzemekdedir.Meselâ,oruckeffâretiiçinköleâzâdetmekfarzdır.Mekkeehâlîsinden,gücüyetenlerinyürüyerekhacetmesifarzdır.Buradaibâdetolan,
yürümekdeğil,hacdır.İ’tikâfda,nemâzınsonrek’atındaoturmağabenzemekdedir.Vakfagelince,herşehrde,müslimânlariçin,hükûmetinbeyt-ül-mâldancâmi’
yapdırmasıfarzdır.Hükûmetyapdırmazsa,müslimânlarınyapdırmasıfarzolur.
İ’tikâf,hac,nemâz,orucvesadakagibinezrleri,şartabağlıdeğilise,zemânını,
mekânını,fakîriveparanıncinsinigözetmeksizinyerinegetirmekcâizdir.Meselâ,şugümüşleri,Cum’agünü,Mekkede,falancafakîresadakavermeğinezretse,
başkagümüşleri,başkagün,başkayerde,başkabirinevermesicâizolur.Haccı,nemâzıvei’tikâfıveyâorucu,nezretdiğizemândandahâönceyapmasıcâizdir.Fekatgünsayısı,birgünbilenoksanolmasıcâizdeğildir.Şartabağlıolannezr,şart
hâsılolmadanönceyapılamaz.Fakîri,yeriniveparanıncinsiniyinedeğişdirebilir.
Recebayındahergünoructutacağımdiyenezredenkimse,hastaoluptutamasa,sonrabiray,Ramezângibikazâtutar.
Birfarzveyâvâcibebenzemiyenbirşeyadakedilirse,bununyapılmasılâzımgelmez.Farz-ıaynolmasılâzımdır.Farz-ıkifâyeyebenzeyenadağıyerinegetirmek
lâzım gelmez. Hasta ziyâreti böyledir. Tavâf için Mescid-i harâma girmek ve
imâmgirdikdensonra,Cum’anemâzıiçincâmi’egirmekfarzolduğuhâlde,câmi’e
girmekadakedilmez.Çünki,câmi’egirmekbaşlıbaşınabiribâdetolmayıp,biribâdetinparçasıdır.Muhtâcolananayababayayardımfarzolduğuhâlde,anayı,babayıziyâret,başlıbaşınaibâdetolmadığından,adakedilmez.
Demekki,birşeyadakedilince,bununyapılmasılâzımolmakiçin,buşeyinbeş
şartauygunolmasılâzımdır:
I—Birfarz-ıaynveyâvâcibcinsindenolmasılâzımdır.
II—Başlıbaşınabiribâdetolmasılâzımdır.
III — Kendisi günâh olmamalıdır. Kurban bayramı günü oruc adamak câiz
olur.Çünki,orucunkendiharâmdeğildir.Başkagüntutmasılâzımolur.Harâm
birşeyiadamak,yemînolur.Bunuyapmasıgünâholur.Meselâ,filânkimseyiöldürmek,Allahiçinnezrimolsundeyince,öldürmeyip,yemînkeffâretiverir.
IV—Yapmasıkendinezâtenfarzolanbirşeyiadamaksahîholmaz.Meselâ,hâcıolmağıadayanzenginbirkimseninbirkerrehaccagitmesizâtenfarzdır.Hâcı
olmağıadamak,farzolanhaccagideceğinihabervermekdemekdir.Çünki,nâfilehacyapanhâcıolmaz.Farzolanhaccıadamaksahîholmadığıiçin,bukimsenin
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birkerrehaccagitmesifarzdır.Adakiçindegitmesilâzımgelmez.
Zenginkimse,kurbankesmegünlerindenbirinde,birkoyunkurbanetmeğinezr
ederse,ikikesmesilâzımolur.Biriadakiçin,birisibayramiçinolur.Bukimse,nezr
ederken,bayramkurbanınıkasdederse,birkurbankeser.Bayramgünlerindenöncenezrederse,niyyetineolursaolsun,ikikurbankeser.Çünki,üzerinehenüzvâcibolmıyanbirşeyiyapmağıkasdetmek,habervermekolamaz.Bayramgünlerindezenginolanda,bayramgünüfakîrikennezredince,yinebusebebdendolayı
ikikurbankeser.Hâcıolmıyanzenginkimseninhacadamasıda,zenginkimsenin,
kurbankesmegünlerindekurbanadamasıgibidir.Çünki,haccagitmekde,kurban
kesmekgibi,ikidürlüolur:Farzolanhacyapmak,nâfilehacyapmak.Haccagitmeğinezredince,hâcıolmağı,ya’nîfarzolanhaccagitmeğikasdetmezse,ikikerrehaccagitmesilâzımdır.Çünki,kurbankesmesivâcibolankimse,adakyaparken,vâcibikasdetmezse,nâfilekurbananlaşılırveadaksahîholur.Haccagitmek
adakedincede,farzolanhackasdedilmezse,nâfilehacanlaşılır.Adaksahîholur.
Birisifarz,birisiadakolmaküzereikikerrehaccagider.Ramezân-ışerîforucunuvemeselâöğlenemâzınıvehâcıolmağı,ya’nîhaccetül-islâmadamakiseböyledeğildirler.Bunlarısöyleyinceyalnızfarzanlaşılır.Bunlarınnâfilesiyokdur.Bunlarıadayankimse,yalnızfarzıkasdetmişolduğuiçin,adaksahîholmaz.Demek
ki,hemfarz,hemnâfileolanşeynezredilir.Nezrederkenfarzolanıkasdetmemeklâzımdır.Nemâz,oruc,hacvekurbanadamakböyledir.Ramezândaorucnezr
edenebirşeylâzımgelmez.YalnızfarzolanRamezânorucunututar.
Fakîrinvezengininkurbanadamasıcâizdir.Kurbandemek,bayramınilküçgünündezenginiçinvâcib,fakîriçinisenâfileolarakkesilenkoyun,keçi,sığırveyâ
devedemekdir.Onkoyunkurbanadayankimse,bayramınüçgünüiçindeonkoyunkeser.Bundansonrayakalırsa,mevcûdiseler,diriolaraksadakaverir.Çünki,birkoyunkesmekemrolundu.Adaksayısınınonolması,vâcibolankurbanıkeseceğinihabervermediğinigöstermekdedir.Adakkurbanının,belliüçgündekesilmesilâzımdır.Bugünlergelmedenöncekesilirse,kurbanolmazveadakyerine getirilmiş olmaz. Adak kurbanı belli üç günde kesilemedi ise, altın, gümüş
olarakdeğeriveyâdiriolarakkendisifakîrlereverilir.Belliüçgündensonrakesipde,etifakîrleredağıtılırsa,etindeğeri,dirikurbandeğerindenazolmamalıdır.
Azolursa,aradakifarkkadarparadadağıtılır.Hâlbuki,kurbandemeyipbirkoyunkesmeknezredilince,günveyerbellietsebile,kurbanbayramıgünleridâhil,istediğizemânveistediğiyerdekesebilir.
V—Nezredilensadakanın,malolması,mülkündekindençokolmamasıvebaşkasınınmalıolmamasılâzımdır.Meselâyüzlirasıolan,binlirasadakavermekadarsa,yüzliravermesilâzımolur.Bellimikdârdaaltınıvermeğinezretse,altınlarhelâkolsa,nezrsâkıtolur.
Kur’ân-ıkerîmokumağıvetavâfetmeğiadamakcâizdir.Peygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”hergün,bellisayıdasalevâtokumağı[meselâ,(Delâil-i
hayrât) veyâ(Câliyet-ül ekdâr) okumağı]adamakcâizdir.
[Allahrızâsıiçinhorozkurbanedeceğimveyâkeseceğimdiyerekhorozadamak
câizolmaz.Çünki,horozkurbanlıkhayvandeğildir.Horozadamakistiyen,(Allahrızâsıiçinhorozkesip,etinifakîrlerevereceğim)demelivehorozudiriolarak
veyâkesip,etinifakîrevermelidir.Böylece,kurbandeğil,sadakanezredilmişolur].
Sadakaadayankimse,mikdârınısöylerse,omikdârıverir.Söylemezse,yemînkeffâreti,ya’nîonfakîreyarımşarsâ’buğdayveyâdeğeriniverir.
Yolcusuveyâsevdiği,saydığıkimsegelince,sevinçveyâoinsaniçinsaygıhayvanıveyâşükrhayvanıkesmekcâizdeğildir.Yolcugelmedenveyâgelinceadak
edilirveadakolarak,ya’nîAllahüteâlâiçinkesilirveetlerifakîrlereyidirilir.Zenginler yiyemez. [Hayvan kesmeği adarken, kurban derse, kurban bayramında
kesmesilâzımolur.]Geleneziyâfetiçinkesmekdecâizdir.
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Şartabağlıolmıyannezri,ta’yînetdiğizemândanönceyapmakcâizdir.Fekat,
şartabağlıolannezri,istenilenşarthâsılolmadanönceyapmaksahîholmaz.Sadakavermekiçinbirşeyadayankimse,aynıdeğerdebaşkaşeyiveyâkıymetiniverebilir.Adıbellibirayınorucunuadakeden,oayhergüntutar.Bozduğugünleri,kazâeder.Ayınadınısöylemediise,muhtelifaylarda,biray[otuzgün]tutar.
Hasta,Allahiçinbirayoructutayımdese,iyiolmadanölse,birşeylâzımgelmez.
Birgünbileiyioluptutmazise,hepsiiçiniskâtyapılmasınıvasıyyeteder.
Fakîrolsun,zenginolsun,adakeden,adakedilerekkesilenhayvanınetinden
yiyemezvezekâtvermekcâizolmıyanlarayidiremez.Anasına,babasına,evlâdlarına,zevcineveyâzevcesine,fakîrolsalardayidiremez.Yirseveyâbunlarayidirirse, yinilen etin kıymetini, fakîrlere sadaka verir. Akrabâsından ve evinde
bulunanlardan,zekâtınıvermesicâizolanbüyük,küçükherkesyiyebilir.Bunlar
içinde,zenginolanlaryiyemez.Yirlerse,adaksâhibi,bunlarınkıymetinifakîrlereverir.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”koyunlarınzekâtısonundabuyuruyor
ki;zekâtda,uşrda,harâcda,fıtrada,nezrdeveköleâzâdındanbaşkakeffâretlerde,mislîolmıyanmalınkendibulunsabile,kıymetinivermekdecâizdir.[Zekâtmalınınkıymetiolarakyinezekâtmalıverilir.Başkamalverilemez.Diğerlerindeherhangibirmalverilebilir.]Dörtza’îfkoyunyerine,üçbesilikoyunvermekcâizdir.
Mislibulunan,ya’nîağırlıklaveyâhacmlaölçülenmallarınyerine,aynıcinsdenkıymetleriverilemez.Meselâ,ayârıdüşükbeşaltınyerine,ayârıyüksekolandörtaltınvermekveyâdüşükbeşkilebuğdayyerine,iyisindendörtkilevermekcâizdeğildir.İyilerindendebeşvermekcâizolur.Fekat,başkacinsdenverince,bunlardadakıymetikadarvermekcâizolur.Çünki,karşılaşdırılmalarındafâizbulunan
mallar, başka cinsden olunca, iyilerinden az, düşüklerinden çok peşin vermek
câizolur.Kurbandaveköleâzâdetmekdekıymetiverilemez.Çünki,bunlardakan
akıtmakvekölelikdenkurtarmaklâzımdır.Malvermeklâzımdeğildir.Ancakbayramgünleriçıkdıkdansonra,kurbanınkıymetifakîrlereverilebilir.İkiortakoyun
kurbanetmeğiadayankimse,ikisinindeğerindeolanbirbüyükkoçkurbanedemez.İkikurbanetmesilâzımdır.[Koyunyerineaynısayıdakeçivedeveyerineaynısayıdasığırkurbanedilir.Semizlikleri,kıymetleriaynıolmasılâzımdeğildir.]
Fekatikiortakoyunsadakavermeğiadayan,ikisinindeğerindeolanbiririkoçsadakaverebilir.Birtenekedüşükhurmaadayan,aynıdeğerdeyarımtenekeiyihurmaveremez.Çünki,aynıcinsdenolunca,birbirleriiledeğişdirilirken,hacmlerimüsâvîolmazsa,fâizolur.Aynıdeğerdeyarımtenekeiyiarpaverseydi,câizolurdu.
Hayvankesmeği,Allahüteâlâiçin,şartsızolarakadamalıdır.Etlerifakîrleredağıtıp,bunlarınsevâbınıbirVelîye,büyükzâtahediyyeetmekcâizolur.Sonra,bu
nezrinvesadakanınvebuVelîninhurmetinemurâdınhâsılolmasıiçindüâedilmelidir.Yâhud,filâncaişimolursa,Allahiçin,meselâEyyûbdebirkoyunkesip,
etlerinihazret-iHâlidin“radıyallahüanh”komşusufakîrleredağıtıp,sevâbınıonun
rûhunahediyyeedeceğim,diyeadamalıdır.Böyleşartlıadakhayvanı,murâdhâsılolmadanöncekesilemez.Hayvanımezârınyanındakesmemelidir.Türbelere
bez,iplikbağlamak,mezârlaramumyakmakda,dînimizdeyokdur.Bunları,hıristiyanlaryapar.Mezâramumyakılmaz.Türbeyehizmeteden,oradaibâdeteden
fakîrleremumgötürülürse,sadakasevâbıolur.Busevâbölüyebağışlanır.Ölüye,
mumlâzımdeğildir.Mü’mininkabri,Cennetbağçesidir.Nûriçindedir.Kâfirinki
ise,Cehennemçukurudur.Azâbdoludur.Mumonuazâbdankurtarmaz.
(Dürr-ül-muhtâr)da,orucbahsisonundabuyuruyorki:(Câhilhalk,ölüleriçin,
para,mumvebenzerişeyleradıyor.Busûretle,Evliyâ-ıkirâmayaklaşmak,onlardanfâidelenmekistiyorlar.Buadaklarharâmdırvefâidesizdir.BunlarıAllahüteâlâiçinadamalıvetürbelerdekifakîrmüslimânlaravermelidir).İbniÂbidîn,bu
satırlarışerhederken,buyuruyorki:(Evliyâ-ıkirâmdanbirininmezârınagidip,gayb
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olanmalımıbulurveyâhastamıiyiederveyâfalanişimigörürsen,şuparayı,şuyemekleriseniniçinvereceğim,sanamumyakacağımdemekharâmdır.Çünkiadak,
yalnızAllahiçinolur.Allahüteâlâdanayrıolarakbirölüdenbirşeybeklemekküfr
olur.Îmânıgiderir.[Kiliseye,ayazmaya,mezâra,türbeyegidip,hazret-iÎsâdan,
Meryemanadan,Evliyâdanbirşeyistiyen,bunlaradüâedenkâfirolur.Bunların
hurmeti,hâtırıiçinAllahüteâlâdanistemelidir.Abdülhakîmefendi“kuddisesirruh”(Tezverendede)demeninçokçirkinveküfresebebolacağınıbeyânbuyururdu.]YâRabbî!Hastamıiyiedersen,falanVelînintürbesiyanındakifakîrlere
şuparayıseniniçinadaketdim.SadakasevâbınıdabuVelîninrûhunabağışladım,
demelidir.Böyleadaklarızenginlerinalmasıharâmolur.Fakîrleresadakaedilmiyenmal,adakolarakkabûlolmaz.Meselâ,mezârüzerinemumyakmak,minâredekandilyakmakvecâmi’lerdeşarkıveoyunhavalarışeklindemevlidokutmak
gibiadaklarkabûlolmaz.Bunlariçinparavermekvealmakharâmdırvefâidesizdir).Mubârekgecelerde,câmi’lerdefazlaışıkyakmanınbid’atolduğu(Ukûd-üddürriyye) sonundayazılıdır.(Eşbâh)damescidahkâmındadayazılıdır.1056.cısahîfeyebakınız!
(Zekeriyâ sofrası) diyerekadakyapıyorlar.Sofrayakırk(40)çeşidmeyvekoyuyorlar. Komşu, ahbâb kadınları, buraya da’vet ediyorlar. Bunlardan yirken
niyyetedilenhâcetinhâsılolacağınainanıyorlar.Böyleadakbid’atdir.Yehûdîâdetidir.Nezrolanşeyifakîrdenbaşkasınınyimesiharâmdır.Bid’ate,harâmasebeb
olmak,büyükgünâhdır.
Temelatılırken,hastaiyiolunca,Allahiçinhayvankesmeğiadayıp,etinifakîrleresadakavermekcâizdir.Sadakasevâbıhâsılolur.

83 — YEMÎN-YEMÎN KEFFÂRETİ
Yemîn,kuvvetdemekdir.Sözün,niyyetin,işiyapmakveyâyapmamakarzûsununkuvvetliolduğunugösterir.Yemînyerine,half,hilfvekasemkelimeleridekullanılır.Yemînüçdürlüolur:
1—(Gamûs) [günâhaveCehennemesokucu]yemîndir.Geçmişdekibirşeyiçin,
bilebileyalansöyliyerek,yemînetmekdir.Büyükgünâhdır.Pişmanoluncatevbe,istigfâredilir.Keffâretverilmez.
2—(Mün’akıde) yemîndir.İlerdeyapacağımveyâyapmıyacağımdiyereksöylenenyemîndir.Budaüçdürlüolur.Üçündede,yemînibozunca,keffâretvermek
lâzımdır.Yemînbozmadanönce,keffâretverilmez:
A)Zemânbildirilmez.Ahmedidöğeceğimdiyeyemînedince,ikisidesağkaldıkcadöğmezse,yemînbozulmaz.Biriölüncebozulur.Çünki,yapacağımdiyeyemînedince,oişiyapmasıölünciyekadarvâcibolmaz.Döğmiyeceğimdiyeyemîn
edince, ölünciye kadar döğmezse, sonsuz olarak bozulmaz. Çünki yapmaması
hemenvâcibolur.Birkerredöğerse,bozulur.Keffâretverirveyemînbiter.İkincidöğerse,birdahâkeffâretvermez.
B)Zemânbildirilendir.Zemânıgelmedenbozarsa,keffâretlâzımolur.Zemânıgelmedenönceölürse,yemînbozulmaz.
C)Şartabağlananyemîndir.Yemînetdiğişeyinyapılıpyapılmamasını,kendininveyâbaşkasınınbirşeyiyapıpyapmamasınabağlamakdır.Kendisiveyâkarşısındaki,birşeyiyapmağahâzırlanırken,bununyapılmamasıiçin(Eğerbunuyaparsan...),veyâoturanikincibirkimseyebirşeyyapdırmakiçin(Eğerbunuyapmazsan...)dedikdensonrabaşkabirşeyeyemînetmekdir.Buyemîninsahîholmasıiçin,
birincihâlde,oişi,zemânsöylenmediise,hemenyapması,zemânsöylediise,zemânınsonunakadaryapması;ikincihâldeise,yapmamasıveyâyapmakdanâciz
olmasılâzımdır.Birincikimseyapılmasılâzımgelendenâcizolursa,yemînsahîh
olmaz.Zemânsöylenmediise,vazgeçipsonrayaparsa,yemînikincisindesahîholur.
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Birincisindesahîholmaz.(Kalkıpevegelmezsen,vallahisenidöğerim)deyince,
hemenkalkıp,halâyagirer,sonragiyinirevegider.Anahtarıalmakiçintekrârgelirveikinciyeevegiderse,yemînisahîholmaz.Çünkibuişler,evegelmeğigecikdirmeksayılmaz.Onudöğmesilâzımgelmez.Hâzırlanankadına(Sokağaçıkarsan,
boşol!)denilse,kadınoturup,sonrakalkar,çıkarsaboşolmaz.Çocuğudöğmeğe
kalkanadama(Bunudöğersen,seninlekonuşmam!)diyeyemînedilse,adambirazoturupsonradöğerse,konuşmamasılâzımgelmez.Berâberyiyelim,diyene,(Seninleyirsem...)diye,yemînedipgitse,sonragelipyiseler,yemînolmaz.
3—Lagv [boşyere]yemîndir.Geçmişbirşeyiçinzanile,yanlışyemînetmekdir.Bunda,günâhda,keffâretdeyokdur.
Üçyemîndede,unutarak,zorlanarakyemînetmekveyâyemînibozmak,bunlarıbilerek,istiyerekyapmakgibidir.
Mün’akıdeyemîninsahîholmasıiçin,yemîniyerinegetirebilmek,aklenveyâ
fi’lenmümkinolmalıdır.Zemânbildirmişise,zemânınsonunakadarmümkinolmalıdır.Çünki,yemîniyerinegetirmek,zemânınsonundavâcibolur.Mümkinolmıyanbirşeyeyemînetmekgünâhdır.Vallahihakkınıyarınsabâhvereceğimdeyince,sabâholmadan,ikisindenbiriölürse,yemînsahîholmaz.Çünki,vaktinsonunda,yemîniyerinegetirmekmümkindeğildir.Buküpünsuyunubugüniçeceğimdiyeyemînedince,küpdesuyokiseveyâvariken,günbitmedendöküldüise,
yemînsahîholmaz.Zemânbildirmediise,küpdesuyokise,yemînyinesahîholmazisede,suvariken,yemîndensonradöküldüise,yemînsahîholurveiçmediğiiçin,bozulmuşolup,keffâretlâzımolur.Çünkizemânbildirilmiyenyemîniyerinegetirmeköleceğizemânvâcibolurisede,öleceğizemânyapmakveyapamayıncakeffâretveyâvasıyyetetmekmeşakkatolduğundan,imkânbuluncayapmak
vâcibolur.
Semâyaçıkacağımveyâşutaşıaltınyapacağımdiyeyemînedince,yapmadığı
için,hânisolupkeffâretverir.Çünkifenbunuyapamıyorisede,aklenolmıyacak
şeydeğildir.MeleklervebirkaçPeygamber“salevâtullahialeyhimecma’în”gökeçıkdığıgibi,taşımeydânagetirenatomlardaaltınatomlarıhâlinedönebilir.
İbniÂbidîn,talâkıanlatırkendiyorki,(Şuişiyaparsam,banahalâlolanherşey
harâmolsun,diye,ikiişiçinikikerresöylerse,birinciişiyapınca,zevcesibirbâinboşolur.Sonraikinciişiyaparsa,ikincidef’aboşolur.Çünkiikinciişiyaparken,
zevcesininnikâhındabulunmaması,ikinciyemîninsahîholmasınate’sîretmez.İkinciyemînisöylerkennikâhındabulunduğuiçin,buyemînidesahîholmuşdur).
(Mültekâ) ve(Dürr-ül-muhtâr) kitâblarındadiyorki,(Yemînetmeküçdürlü
yapılır:Allahüteâlânınismleriile,küfresebebolanbirşeyişartabağlamaklave
talâkı,boşamağışartetmekle[şartolsundemekle]yemînedilir.Allahüteâlânın
ismleriileyemîn,yâharfileveyâkelimeileolur.İsminbaşında(bi,tâ,ve)harflerindenbirisöylenip,isminsonuesreokunursa,yemînolur.Yemîn,yalnızAllahüteâlânınismleriileolur.Başkaşeylerlemüslimânyemîniolmaz.Allahüteâlânınismlerinden,Halîm,Alîm,Cevâdgibi,insanlariçindekullanılanbirismileyemînederken,Allahüteâlânınismiolduğununiyyetetmeklâzımolur.Yemînetmekâdethâlinialanba’zısıfatlarıiledeyemîncâizdir.Allahüteâlânınkudretiveyâazameti,rahmetiiçindemekgibi.Kur’ân-ıkerîm,Peygamber“salevâtullahialeyhim ecma’în”, Kâ’be için diyerek yemîn olmaz. Nâmusum üzerine söz veriyorum,şerefimüzerinedoğrusöyliyorumdemek,yemîndeğildir.Cânıniçin,başın
içingibiyemînetmekharâmdır.Allahiçinyemînediyorumdemek,yemînolur.Allahaahdediyorum,Allahamîsâkediyorum,yemînolur.Kasemediyorum,halfediyorum,yemînediyorumveyâ...ederimyâhudeşhedüdiyerek,Allahüteâlânınisminisöylememekdeyemînolur.Ahdımolsun,nezrimolsun,yemînimolsundemekyemînolur.
EğerbunuyaparsankâfirsinveyâyehûdîsinyâhudhıristiyansınveyâAllahsız–335 –

sıngibiküfresebebolanbirşeydemekveyâbunları...olacaksınveyâ...oldiyesöylemek,hepsiyemînolur.Karşısındakikimseoişiyapınca,yemînbozulur.Bunlarıyemînniyyetiilesöylediise,yemînedenkeffâretverir.Eğer,onunkâfirolmasınıistiyereksöylediise,yemînedenkâfirolur.Çünki,küfrerâzıolankâfirolur.
Müslimânakâfirdiyen,kasdetmesede,kâfirolur.Kendisinekâfirdiyene,(Efendim,buyur!)gibicevâbverenkâfirolur.Cevâbvermemeliveyâredetmelidir.
Buodayagirersem,fâizyimekhalâlolsundemekveyâherşeyiyimekbanaharâmolsundemek,ikincidürlüyemînolur.Çünki,fâiz,herdindeharâmdır.Halâl
olsundemekküfrdür.Herşeyharâmolsundemek,yimesi,içmesiherdindehalâl
olanekmek,sugibişeylerharâmolsundemekolupküfrdür.Küfresebebolanşeyleri,yemînniyyetiilesöylerse,kâfirolmaz,yemînetmişolur.
Eğerbunuyaparsan,Allahıngadabıveyâla’netisanaolsun.Yâhud,zinâetmiş
ol,hırsızol,şerâbiçmişol,fâizyimişoldemekyemîndeğildir.Çünki,busözlerleyemînetmek,müslimânlarınâdetideğildir.Üzerimehakolsundemekyemînolmaz.Allahhakkıiçindemekyemînolur.Bihakkıllahdemekdir.(Allahaandiçiyorum)demekyemînolur.)İbniÂbidînbuyuruyorki,yanındangeçerken,kalkmak istiyene, (Allah aşkına) veyâ (Allah için) kalkma dese, o da dinlemeyip
kalksa,söyleyenebirşeylâzımgelmez.Fekat,ötekininAllahüteâlânınisminesaygıgöstermesi,andverilenişiyapmamasılâzımdır.Görülüyorki,birişinyapılmasınaveyâyapılmamasınadevâmedilmemesiiçinandveren,yemînetmişolmaz.Bir
işebaşlamakiçinandverirse,yemînolur.Ötekiyapmazsa,andvereninkeffâret
vermesilâzımolur.Karımınboşolmasınayemînederimdemek,yemînolmaz.Kendimalınıharâmederekyemînetse,harâmolmaz.Meselâ,şuelbisemharâmolsun
ki...dese,sözünübozarsa,elbisesiharâmolmaz.Fekat,oelbiseyikullanıncakeffâretvermesilâzımolur.Herhalâl,üzerimeharâmolsunderse,yemînibozunca,
yinenveiçilenşeyleriharâmetmişolduğugibi,niyyetetmemişisedahî,evliisekarısıbâintalâkilebirkerreboşanmışolur.Ayrıca,keffâretvermesilâzımolmaz.
Üçkerreboşanmağıniyyetetmişise,üçkerreboşolur.Buişiyaparsamzevcem
boşolsun,zevcembanaharâmolsundemekdeböyledir.Herşeyharâmolsundiyenkimseevlideğilse,yemînetmişolur.Yemîninibozdukdansonra,malındanyir,
içersekeffâretlâzımolur.
Birkimse,nezrolunmakşartlarıbulunanbirşeyi,yapmakistiyereknezrederse,nezrolur.Yapmasıvâcibolur.Meselâ,Allahiçinbirayoructutmaknezrimolsundeseyâhudgâibolanşeyibulursam,birayorucnezrimolsundeseveoşeyibulsa,oructutmasıvâcibolur.Keffâretvermeklekurtulamaz.
Nezri,yapmakistemediğibirşartabağlarsa,meselâ,falancanınçantasınıçalarsam,birayorucnezrimolsunderse,çalmadanoructutarveyâyemînkeffâretiverir.
Yemînederkeninşâallahderse,yemînolmaz.
MushafhakkıiçindemekveyâMushafaelinikoymakyâhudMushafıgösterip
bununhakkıiçindemek,yemînolur.Çünki,böyleyemînâdetolmuşdur.
(Dürr-ül-muhtâr)dabuyuruyorki,yemînebağlananişianlatankelimenin,Şâfi’îmezhebindelügatma’nâsınabakılır.Mâlikîde,Kur’ân-ıkerîmdekullanılan
ma’nâsına, hanbelîde ise, yemîn edenin niyyet etdiği ma’nâya bakılır. Hanefî
mezhebinde,ozemânda,omemleketlerde,okelimeninkullanılmasıâdetolan
ma’nâsıkabûledilir.Meselâ,hayvanabinmiyeceğimdiyeyemînedince,insanınsırtınabinerse,yemînibozulmaz.Çünki,lügatda,insan(Hayvân-ı nâtık) diyeta’rîf
edilirisede,insanahayvandemekâdetdeğildir.Direküstüneoturmıyacağımdiyeyemînedenkimse,dağüzerineoturursa,yemînibozulmaz.Kur’ân-ıkerîmde
dağa,direkbuyurulduisede,böyledemekâdetolmamışdır.Evyıkmıyacağımdiyeyemînedenkimse,örümcekyuvasınıbozunca,yemînibozulmaz.Kur’ân-ıkerîmde,örümcekyuvasınadaevbuyurulduisede,bunayuvademekâdetdir.Ye–336 –

mînedenkimse,kelimeninKur’ân-ıkerîmdekiveyâlügatdakima’nâsınıniyyetederekyemînetdimderse,sözükabûledilir.Fekat,kelimemecâzolarak,ya’nîma’nâsıdışındakullanılıyorsa,böyleâdetolanma’nâyaniyyetetdimdemesikabûledilmez.Fülûsilebirşeyalmamdiyeyemîneden,altınilesatınalınca,yemînibozulmaz.Çünkifülûs,üzeridamgalıbakırparanınismidir.(Hiçbirşeysatınalmam)demek istedim denemez. Böyle demek âdet olsa da fülûsun ma’nâsı açıkdır. Bu
ma’nâyıâdetdeğişdiremez.Kapıdançıkmıyacağımdiyenkimse,penceredençıkarsa,kırbaçvurmıyacağımdiyen,sopavurursa,yemînbozulmaz.İbniÂbidîn,evlenmesiharâmolanlarıanlatırken,birisininyüzünebakmıyacağımdiyeyemîneden,
aynadakigörüntüsünebakabilir.Çünki,bugörüntü,kendisideğildir,benzeridir
diyor.[Bunungibi,ho-parlördeveradyodaişitilende,insanınsesideğildir,benzeridir.]
Harâmişlemek,ibâdetyapmamakiçinyemîneden,bozar.Sonrakeffâretverir.
Yemînkeffâretiiçin,birköleâzâdeder.Yâhud,zekâtalmasıcâizolan,erkek
veyâkadınonfakîre,bütünbedeniörtecekkadar,birkatçamaşırverirveyâaçolan
on fakîre bir gün iki def’a ta’âm ibâha eder, ya’nî doyurur. Bir günün ikinci
def’asında,başkalarınıdoyurmasıcâizolmaz.Bununiçin,yirmifakîrisabâhdoyurursa,onunuakşamdadoyurmasıveyâonunasadaka-ifıtrkadarmaltemlîketmesidelâzımolur.Fakîrlerinhepsiniaynıgündedoyurmakşartdeğildir.Sonrakigünde,evvelkigündekileriveyâbaşkalarınıdoyurabilir.Birfakîre,ongün,birertakımçamaşırvermekveyâhergünikidef’ayâhudyirmigünbirerdef’adoyurmakdaolur.Onfakîrebirkerreveyâbirfakîreongün,hergünbirkerreyarımsâ’
buğdayveyâunveyâekmekyâhudbudeğerde[kumaş,havlu,mendil,çorab,et,
pirinç,çamaşır,terlik,ilâcveyâdin,fen,ahlâkkitâbıgibi]başkamal,altın,gümüş
paratemlik,ya’nîvermekdeolur.Birfakîreongünlüğü,birgündeverirse,hepsibirgünlükolur.Onfakîrinherbirinebirgündeyüzlercesâ’verilse,yinebiryemînkeffâretiolur.Ölüiçinyapılanyemînkeffâretindedeböyledir.Doyurmakve
malvermekiçin,başkasınıvekîletmek,sonrabunaödemekcâizdir.Buüçünden
biriniyapamıyanfakîr,üçgünardardaoructutar.Buoruclara,geceniyyetedilir.
Kadınüçgünütemâmlamadanhayzbaşlarsa,orucadevâmetmez.Hayzbitdikden
sonra,yenidenüçgüntutar.Ramezânorucununkeffâretiböyledeğildir.Hinsden,
ya’nîyemînibozmadanöncekeffâretsahîholmaz.Yemînkeffâretinigecikdirmek
günâhdır.(Dâmâd)dadiyorki:Çeşidliyemînlerinkeffâretleriayrıyapılır.(Vallahiverrahmâniverrahîmişuişiyapmam)dese,üçyemînolur.Oişiyaparsa,üç
keffâretlâzımolur.İbâha,ya’nîdoyuracakta’âmıalmasıiçin,fakîrefülûs[kâğıd
para]vermenincâizolduğu(Hindiyye)deve(Bedâyı)dayazılıdır.Keffâretyaparkenniyyetetmeklâzımdır.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Tüccârın, pazarcıların çoğu fâcirdir!) Sebebinisorduklarında,(Alış verişleri halâl olmaz. Çünki, çok yemîn
ederek günâha girerler ve yalan söylerler) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Yalan yere yemîn ederek, birinin malını alan kimse, kıyâmet günü, Allahü teâlâyı gadablı
görecekdir). [Üçüncükısm,onbeşincimaddede,ikincisahîfeyebakınız!]Birhadîs-işerîfde,(Îmân sâhibi, her kabâhati yapabilir. Fekat, hiyânet yapamaz ve yalan söyliyemez) vebirhadîs-işerîfdede,(Yalan üç yerde câiz olur: Harbde [veher
zemân, din düşmanlarının zararından korunmak veyâ müslimânları korumak
için].İkincisi, iki müslimânı barışdırmak için, birinden diğerine iyi lâf getirmek.
Üçüncüsü, zevcelerini idâre etmek için) buyuruldu.Zâlimden,birmüslimânınbulunduğuyeri,malını,günâhınısaklamakcâizdir.İkimüslimânın,kadınileerkeğin arası açılmasını önlemek için, malını korumak için, müslimânın sırrı, aybı
meydânaçıkmamakiçinvebunlargibiharâmlarıönlemekiçin,yalancâizolur.Ölmemekiçinleşyimeğebenzer.
(Tarîkat-ı Muhammediyye)dediyorki:(Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesel–337 –Se’âdet-iEbediyye1-F:22

lem”,(Yalan yere yemîn, büyük günâhdır) buyurdu.Birhadîs-işerîfdede,(Yalan yemîn ederek bir müslimânın hakkını alan kimsenin gideceği yer, Cehennemdir) buyurdu.Doğruolarakçokyemînetmek,Allahüteâlânınismineveyemînekıymetvermemekolur.Bunlarakıymetvermiyerekyemînetmekçokçirkindir.Şarkılarda,temsîllerde,eğlencelerdeyemînetmekböyledir.
Birkaçyemînibozarsa,hepsiiçinayrıayrıkeffâretyapmasılâzımdır.Keffâretler,zekâtgibi,ibâdet-imâliyyedir.Malınıfakîrlerebirvekîlvâsıtasıilevermesicâizolur.Fekat,kendisinin,malıayırırkenveyâfakîreverilinceyekadarniyyetetmesilâzımdır).
(İbdâ) kitâbı,dörtyüzyedincisahîfedediyorki,(Hadîs-işerîfde,(Babam hakkı için diyerek yemîn etmeyiniz! Yemîn, Allah ismi ile olur) buyuruldu.EbûDâvüddekihadîs-işerîfde,(Emânet, ya’nî nâmus için yemîn eden, bizden değildir)
buyuruldu. (Allahdan başka bir ism ile yemîn eden kâfir olur) hadîs-i şerîfini
Tirmizî“rahmetullahiteâlâaleyh”bildiriyor.Babanınbaşıiçin,canın,başıniçin,
Kâ’beiçin,nâmusiçin,falanVelînintoprağıiçingibiyemînetmeleryaygınhâlalmışdır).
(Uyûn-ül-besâir)dediyorki,(Kâfirinyemînetmesivekeffâretyapmasısahîh
olmaz). Bundan anlaşılıyor ki, kâfirlerin, mürtedlerin and vermeleri sahîh olmaz.Bunlarınandverdiklerişeyleriyapmaklâzımolmaz.
(Hadîka)dadilâfetlerindediyorki,(Andvererek,meselâ(Allah aşkına) diyerek bir kimseden dünyâlık şey istemek câiz değildir. Hadîs-i şerîfde, bunların
mel’ûnolduklarıbildirildi).(Dürer) ve(Gurer)deve(İbni Âbidîn) beşincicildde
ve(Hadîka)dadiyorki,birmüslimân,(Allahhakkıiçinşunuyap)derse,bunuyapmaklâzımolmaz,ya’nîyapmamakgünâholmazisede,tâ’at,hattâmubâholanşeyleriyapmakiyiolur.PeygamberhakkıiçinyâhudölüveyâdiribirVelîhakkıiçin
düâetmekharâmdır.Çünki,kimseninAllahüteâlâüzerindehakkıyokdur.Âlimlerinbirkısmıböyleictihâdetdiisede,böyledüâetmek,(YâRabbî,onlaravermişolduğunhakiçin)niyyetiilecâizolur.Çünki,Rumsûresininkırkyedinciâyetininmeâl-işerîfi,(Üzerimize hak oldu ki, mü’minlere yardım ederiz)dir.En’âm
sûresininonikinciâyetininmeâl-işerîfi,(Allahü teâlâ kullarına merhamet etmeği kendisine lâzım kıldı) olup,merhametveihsânederek,sevdiklerinehaklarverdiğini göstermekdedir. (Bezzâziyye) fetvâsında, ölü veyâ diri, Peygamberlerin
veEvliyânınhurmetleriiçindüâetmenincâizolduğubildirilmekdedir.Buvesîkalar,vehhâbîlerinEhl-isünnetebusebebdendemuhâlefetlerininhaksızolduğunu
açıkcagöstermekdedir.
Gelkardeşim,inkâretme,kılinsâf!
Kıymetliömrünü,eylemeisrâf!
Kalbininefsinarzûsundankoru!
Dışıngibiiçindahîolsunsaf!
Bakırilekarışıncabiraltın,
alırsa,beğenirmionusarrâf?
Liseyibitirdimdiyeövünme!
Sakınhem,düşünmedensöylemelâf!
Me’ârifehlinibul,onudinle!
BöyleceHakdaniresanaeltâf!
Hakîkatdenizinevarıpdal,ve,
çıkarbircevheriki,olaşeffâf!
Diplomalıdincâhilinekanma,
doğruyolusanagösterdieslâf!
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84 — HACCA GİTMEK[1]
İslâmınbeşincişartıhacdır.Ya’nî,ömründebirkerre,Kâ’be-imu’azzamayagitmekfarzdır.İkincivedahâsonrayapılanhaclar,nâfileolur.Hac,lügatda,kasdetmek,yapmak,istemekdemekdir.İslâmiyyetde,bellibiryeri,bellibirzemânda,bellişeyleriyaparakziyâretetmekdemekdir.Bubellişeylere(Menâsik) denir.Menâsikdenherbirine(Nüsük) denir.Nüsük,ibâdetdemekdir.Hacveumreyedenüsükdenir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,hicretinonuncuyılında,Kusvâ adındaki devesine binerek hacca gitdi. (Dürr-ül-muhtâr)da, Cum’a nemâzı
sonundadiyorki,(Ticâretyapmakvehacetmekiçingidenkimsenin,hacniyyetiziyâdeise,sevâbkazanır.[Sevâbınmikdârı,hacniyyetininçokluğunagöredeğişir.]Ticâretniyyetiçokiseveyâikiniyyeteşitise,hacsevâbıkazanamaz.Fekat,
şartlarınıyerinegetirdiise,yalnızfarzıyapmışolur.Farzıyapmamakazâbından
kurtulur.Gösterişiçinyapılanheribâdetvehayrâtvehasenâtsevâbıdaböyledir).
Hacyapankimseye,hâcıdenir.Üçdürlühâcıvardır:
1—Müfridhâcı:İhrâmagirerken,yalnızhacyapmağaniyyetedenkimsedir.
Mekkedeoturanlar,yalnızmüfridhâcıolur.
2—Kârinhâcı:Hacileumreyebirlikdeniyyetedenkimsedir.Önceumreiçin
tavâfvesa’yedip,sonraihrâmdançıkmadanvetraşolmadan,hacgünlerindehac
için,tekrârtavâfvesa’yyapar.Kırânhacsevâbı,diğerikisindenfazladır.
3—Mütemetti’hâcı:Hacaylarındaumreyapmakiçinihrâmagiripveumreiçin
tavâfvesa’yyapıpvetraşolupihrâmdançıkar.Memleketinegitmiyerek,osene,
terviyegünündeveyâdahâönce,haciçinihrâmagirerek,müfridhâcıgibihacyapankimsedir.Yalnız,tavâf-ıziyâretdensonradasa’yyapar.Temettü’hacsevâbıifrâdhacdançokdur.Hacayları,Şevvâl,Zil-ka’deaylarıile,Zilhicceninilkon
günüdür.Kârinvemütemetti’hâcılarınşükrkurbanıkesmesivâcibdir.Kurbanıkesemiyecekise,Zilhicceninyedi,sekizvedokuzuncugünlerindevebayramdansonrayedigündahâoructutmasılâzımolur.Hepsiongünolur.Mekkelilerkârinve
mütemetti’olamaz.
Umre,haczemânıolanbeşgündenbaşka,seneninhergünü,ihrâmileyapılan,
tavâfvesa’yyapmakvesaçkazımakveyâkesmekdir.Umre,ömründebirkerre,
hanefîvemâlikîdemüekkedsünnet,şâfi’îvehanbelîdefarzdır.Farzolanhacca
(Hacc-ı ekber) veyâ(Haccetül-İslâm) denir.Umreye(Hacc-ı asgar) denir.
Haccınşartları,farzları,vâciblerivesünnetlerivardır.Şartlarıdaikinev’dir:
A—Vücûbşartları,İmâm-ıa’zamagöre,sekizdir:
1—Müslimânolmak.
2—Kâfirmemleketindeolanın,haccınfarzolduğunuişitmesi.
3—Akllıolmak.
4—Bâligolmak.
5—Hürolup,köleolmamak.
6—Geçimihtiyâcındanfazlaolarakhaccagötürüpgetirecekvegeridekalanlarayetecekkadar,halâlparasıolmak.Buradakiihtiyâcda,zekâtdakigibidir.[Birincikısm,80.cimaddeyebakınız!].Harâmmalıolana,haccagitmekdeğil,bunlarısâhiblerineödemekfarzdır.Harâmmalilehaccagiden,hacyapmamakazâbındankurtulurisede,hacsevâbıkazanamaz.Gasbedilenyerdenemâzkılmağa
benzer.Böylekimselerinibâdetlerinemâni’olmamalıdır.Günâhlaribâdetleremâni’değildir.Parasınınhalâlolduğundaşübhesiolan,sevâbkazanmakiçin,(Yahyâ efendi fetvâsı)ndayazılıolduğugibi,birkimsedenödüncalıpbununlahaccagitmel id ir. Borc un u şübh el i par as ı ile ödem el id ir. [Mütt ek îl er, her iht iy âcl ar ın ı
[1] Hachakkındakilüzûmlubilgiler,türkce(Ni’met-i islâm) kitâbındauzunyazılıdır.
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te’mînederken,böyleyapmışlardır.]
7—Hacvaktigelmişolmak.Hacvakti,Arefevebayramgünleriolmaküzere,
beşgündür.Yoldageçenzemândadüşünülerek,vücûbşartları,buzemânbaşındamevcûdolankimseninömründebirkerrehaccagitmesifarzolur.Dâr-ül-islâmdabulunupmalıolankimsenin,hacvaktigelince,kendinehacfarzolupolmadığınıbilmesede,haccagitmesifarzolur.
8—Haccagidemiyecekkadar,kör,hasta,çokihtiyârvesakatolmamak.
B—Edâşartlarıdörtdür:
1—Mahbûsvemen’edilmişolmamak.
2—Haciçingideceğiyoldavehacyerindeselâmetveemniyyetolmak.Gemi,
tren,otobüsvetayyâredentehlükeliolanilegitmeklâzımolduğuzemân,haccagitmek farz olmaz. Eşkıyâların, hâcıların canına, malına saldırdığı yıllarda hacca
gitmekfarzolmaz.Birkaçhâcınınöldürülmesiözrsayılmaz.Haciçinayakbasdı
parası,vergi,rüşvetvermekcâizdir.Malını,canını,hakkınıkurtarmakiçinrüşvet
vermek,herzemâncâizdir.Rüşvetistemekgünâholur.
3—Mekkedenüçgünüçgecelikuzakyerlerdebulunanhürkadınınhaccagidebilmesiiçin,üçmezhebde,zevcininveyânikâhıdüşmeyenebedîmahremakrabâsındanfâsıkvemürtedolmıyanâkılvebâligveyâmürâhıkbirerkeğinberâber
gitmesilâzımdır.Bununyolparasınıverecekkadar,kadınınzenginolmasıdalâzımdır.(Künûz-üd-dekâık)dayazılıBezzârınbildirdiğihadîs-işerîfde,(Kadın, yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez!) buyuruldu.Zemânımızdafesâdçoğaldığıiçin,nikâhdanveredâ’danolanmahremakrabâileseferegitmemelidir.Zenginolankadının,mahremiilebirkerrehaccagitmesinezevcimâni’olamaz.Zîrâ
zevcinfarzlaramâni’olmağahakkıyokdur.(Hadîka)da,dilâfetlerisonundabuyuruyorki,(Zevc,zevcesininmahremiilenâfilehaccagitmesinemâni’olabilir.Gidipgelinceyekadarzevceninnafakası,iznlegidincezevcineâidolur.İznsizgidincezevcineâidolmaz).İkincikısmda,otuzdördüncümaddedeşartlınikâhabakınız!Şâfi’îmezhebinde,mahremsizolarak,ikikadınile,farzolanhaccagidebilir.
Kadınınmahremininhacyolundaölmesi,şâfi’îmezhebinitaklîdetmesiiçinözrolur.
4—Kadın,iddethâlindeolmamakdır.Ya’nîkocasındanyeniayrılmışolmamakdır.
Vücûbşartlarıbulunmaklaberâber,edâşartlarıdakendisindebulunankimsenin,
osenehaccagitmesifarzolur.Osene,hacyolundaölürsehacsâkıtolur.Vekîlgönderilmesiiçinvasıyyetetmesilâzımolmaz.Osenegitmezise,günâholur.Haccagitmeği,dahâsonrakisenelerebırakırsafâsıkolur.Çünkiküçükgünâhadevâmkebîre [büyük günâh] olur. Sonraki senelerde, hac yolunda veyâ evinde hasta veyâ
habs,sakatolursa,yerinebaşkasını,kendimemleketindenbedelgöndermesiveyâ
bununiçinvasıyyetetmesilâzımdır.Bedelgönderdikdensonraiyiolursa,kendinin
gitmesi de lâzım olur. Sonraki senelerde hacca giderse, te’hîr günâhı afv olur.
İmâm-ıMuhammedeveimâm-ıŞâfi’îyegöre,sonrakisenelerebırakmasıcâizdir.
Vücûbşartlarındanbirisibulunmıyankimseninhaccagitmesifarzolmaz.Vücûb
şartlarınıte’mînetmeklâzımdeğildir.Meselâ,haccagitmesiiçin,kendisinehediyyeolunanmalı,parayıalmasılâzımolmaz.Vücûbşartlarıbulunupdaedâşartındanbiribulunmıyankimseninhaccagitmesifarzolmazisede,buâcizlikölünciye
kadardevâmlıise,yerinebirmüslimânıvekîlgöndermesiveyâöldükdensonra,yerinebiriningönderilmesiiçinvasıyyetetmesilâzımdır.İbâdetlerüçkısmdır:
1—Yalnızbedenileyapılanibâdetdir.Nemâz,oruc,Kur’ân-ıkerîmokumak,
zikrböyledir.Hiçkimse,başkasıyerine,bedenibâdetiyapamaz.Herkesinkendisiyapmasılâzımdır.Kendiyerinebaşkasınıvekîledemez.
2—Yalnızmalileyapılanibâdetlerdir.Malzekâtıvebedenzekâtı,ya’nîsadaka-ifıtrvetoprakmahsûllerizekâtı,ya’nîuşrvekeffâretler,ya’nîâzâdetmek,fakîrleridoyurmakvegiydirmekböyleibâdetdir.Birkimseninözrüolsun,olmasın,
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bununmalileyapılacakibâdetlerinibaşkası,hattâzimmîde,bununiznivemalıile
yapabilir.
3—Hembeden,hemmalileyapılanibâdetlerdir.Farzolanhacböyledir.Bir
kimsehayâtdaiken,ancakdevâmlıözrüolduğuzemân,bununemrivemalıileyerinebaşkasıhacyapabilir.Kendinehacfarzolmıyankimse,nâfilehaciçin,özrolmadanvekîlgönderebilir.
Birkimse,farzolsun,nâfileolsun,herhangibiribâdetiyaparkenveyâyapdıkdansonra,meselâ,nemâz,oruc,sadaka,hatm-itehlîl,Kur’ân-ıkerîmokumak,zikr,
tavâf,hac,umre,Evliyânınkabriniziyâretvemeyyitekefenvermekgibiibâdetve
tâ’atlerinsevâbınıdiriveyâölübaşkasınahediyyeedebilir.Şâfi’îveMâlikîmezheblerindeise,bedenileyapılanlarhediyyeedilemez.İmâm-iSübkîvesonragelenŞâfi’îâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”bunlardahediyyeolunur
dediler.Ücretileibâdetyapdırmakveyâibâdetinsevâbınıbaşkasınasatmakbâtıldır.İbâdetiyapmadanpazarlıkedilirse,ücretolur.Yapdıkdansonrapazarlıkedilirse,ibâdetisatmakolur.
Vekîlin,ihrâmagirerken,emredenkimseiçin,kalbileniyyetetmesişartdır.Hac
borcuolankimsenin,öldükdensonrakendiiçinhacyapacakvekîlinadınıbildirerekvasîolankimseyeemrvermesilâzımdır.Meyyitveyâmeyyitinvasîyapdığıyabancıkimse,vârislerdenbirini,diğervârisleriznvermedikce,vekîlyapamaz.Bir
kimseiznvermeden,başkasının,bununyerinehaccagönderilmesicâizdeğildir.Yalnızvâris,ölenakrabâsı,vasıyyetetmemiş,ya’nîhacparasıayırmamışise,kendinemîraskalanparaile,onunyerinehaccagidebilirveyâbaşkasınıgönderebilir.
Böyleceanasını,babasınıhacborcundankurtarmışolur.Kendinede,farzolmuş
ise,kendiiçin,ayrıcagitmesilâzımdır.Fekat,onlarıborcdankurtarması,kendineonhacsevâbıkazandırır.HanefîveHanbelîmezheblerinde,onlarınyaşadığı
şehrdenhacyapılmasılâzımdır.Meselâ,İstanbuldabulunanbirkimseninbabası
Erzurumdasâkinikenvefâtetse,babasıvasıyyetetmediise,babasıiçinbirinivekîlgöndermekisterse,Erzurumdangöndermesifarzdır.BaşkayerdengöndermesiHanefîdecâizdeğildir.Şâfi’îmezhebindeMîkâtdışındakiheryerdengöndermesicâizdir.Hattâ,haccagidenbirineparavererek,Mekke-imükerremedebirvekîl bulup, babası için, buna mîkâtdan hac yapdırtması Şâfi’îde câizdir. Hanefî
olanlar,paralarıazise,Şâfi’îmezhebinitaklîdederek,vasıyyetetmemişana,babaveyakınlarıiçin,Mekkedevekîltutabilirler.Fekat,parayıverirken,imâm-ıŞâfi’îyi“rahmetullahiteâlâaleyh”taklîdediyorumdiyeniyyetetmesilâzımdır.
İznsizvekîloluphacedeninhaccı,kendineolur.Ya’nîkendininhacborcuvarsa,ödenmişolur.Sevâbını,vekîlolduğunabağışlıyabilir.Hermüslimân,heribâdetininsevâbınıölü,diri,hermüslimânahediyyeedebilir.Fekatbağışladığıkimse,hacborcundankurtulmaz.Vasîolan,ya’nîkendinevasıyyetedilenkimse,emr
olunanvekîligönderir.Vekîlde(istediğiniyap)denilmediise,başkasınıgönderemez.Vasıyyetederken(vekîlimveyâbaşkası)demişiseveyâvekîlta’yînetmemiş
ise,vasîkendidegidebilir,başkasınıdagönderebilir.Hacfarzolmıyankimsenin,
farzhaciçinvekîlgöndermesicâizdeğildir.Bâligolmıyanâkılçocukvekîlolabilir.Belliparayıücretdiyerekvekîlta’yînetmekcâizdeğildir.Vekîle,âdetolanyol
venafakamasrafıhesâblanarak(şukadarparaile)denir.Verilenparaücretdeğildir,teberru’dur.(Eşbâh) kitâbınınsâhibi“rahmetullahialeyh”diyorki:(Artan
para,vârisleregeriverilir.Vârislerkalanparayıkendinehediyyeetmeğevenefsiniçinkabûletmeğe,senivekîletdikderse,vekîlböyleyapar).Hacetmemiş,bâligolmamışkimselerinvekadınınvekîlolmaları,Hanefîdecâizisede,Şâfi’îdecâizdeğildir.Kendisihâcıolanvekîl,başkasıiçinhacetdikdensonra,Mekkedekalıpgerigelmezsecâizdir.Fekat,gerigelmesiniemretmekefdaldir.(Ukûd-üd-dürriyye)dediyorki,(Hacetmemişfakîrin,başkasıyerinehaccagitmesicâizisede,
Hillegidince,kendisinedehacetmekfarzolur.Mekkedekalıp,sonrakisenedeken–341 –

dihaccınıyapmasılâzımolur.Fekat,evvelkihaccında,memleketinedönmediğiiçin,
meyyitinhaccınoksankalmışolur.Vekîleparaverilirken,istediğiniyapdenilirse,meyyitiçinbaşkasınıvekîledebilir)[vekendihaccınıda,osene,kendiyapar].
Hâcınınvekîlolarakgitmesi,kendiiçintekrârgitmesindenefdaldir.
Fakîrkimse,nâfileolarakhaccagidince,mîkâtavardığızemân,Mekkeligibi
olup,yürüyebiliyorsahacetmesifarzolurvefarzıîfâyaniyyeteder.Nâfilehacyapmağaniyyetederse,tekrârhacyapmasılâzımolur.Fakîrolanvekîlböyledeğildir.Çünki,başkasınınkudretiileorayagelmişvedönecekdir.Zengininhacsevâbı,fakîrinhacsevâbındandahâçokdur.Fakîr,hacyolundaaçlıkdan,yorgunlukdanölürse,günâhagirer.Yoldabaşkalarındanyardımistemeğemuhtâcolanfakîrinhaccagitmesimekrûhdur.Kendisiserbestbırakılanvekîl,yoldahastaolsa
da,olmasada,parayıbaşkasınaverip,onugönderebilir.İznverilmemişise,gönderemez.Arafâtdadurmadanönceölenbirhâcı,farzolduğusenegidipöldüise,
hacvasıyyetetmez.Birkaçsenesonragitmişise,kendişehrindenvekîlgöndermesiiçinvasıyyetetmesivâcibolur.Bildirdiğiyerdenveyâbildirdiğiparaileyapılabilecekyerdendegönderilir.Vasıyyetdekullanılankelimeleredikkatetmelidir.
Bırakacağımîrâsınüçdebiriyetişdiğihâlde,kendimemleketindengöndermeğeyetişmiyecekparayıveyâbaşkayerdengönderilmesinivasıyyetetmekgünâhdır.Yerveyâparabildirmediise,hacyolundaölmüşolsabile,yaşadığımemleketindengönderilir.Ölürken,hacyapılmasınıvasıyyetedenkimseiçin,hiçkimsekendiparasıilebununyerinehaccagidemez.Giderse,hac,gideninolur.Meyyitinhac
borcuödenmez.Hacdansonra,sevâbınımeyyitehediyyeedebilir.Meyyitinbırakdığımalınüçdebiriveyâbundanayırmışolduğuhacparasıileonunşehrindengidilir.Vekîlkendiparasındandabunakatabilir.Ayrılanparaazise,mümkinolan
yerdengönderilir.Mümkinolmazsa,vasıyyetbâtılolur.Diriolanâcizin,vekîlyapdığıkimseye,kendişehrindengitmesineyetişecekkadarvermesilâzımdır.Meyyiteğer,ayırdığımmaldandiyeşartetmemişise,vârissonraterekeninüçdebirindenalmakniyyetiolsada,olmasada,kendimalındanvekîlgönderebilir.Meyyitinmalındanalmakniyyetivarisekendigidemez.Temettü’vekırânhaclarındakurbanparasıvekîleâiddir.Vekîl,haccıyapdığınayemînederse,inanılır.Kimseparayıgeriisteyemez.Hıyânetedenvekîlihrâmdanönceazlolunabilir.
Zekâtvehacfarzolankimse,öncehemenhaccagider.Hacdanartakalandan
zekâtını verir. Hacca gidemezse, hepsinin zekâtını verir. Hac vakti geldikden,
ya’nîfarzoldukdansonra,hacparasıile,ihtiyâcıolaneşyâyı,ya’nîev,birsenelik
yiyeceksatınalmakcâizolmaz.Haccagitmesilâzımolur.Hacvaktigelmedenöncesatınalmasıcâizolur.Çünkihac,vaktigelmedenöncefarzolmaz.
[Zekâtı,nisâbamâlikoldukdanbirhicrîsenesonra,vermekfarzolur.Zekâtvermekfarzolduğubuzemân,herkesiçinbaşkadır.Buzemân,haczemânındanevvelise,mâlın,paranınhepsiiçinzekâtverilip,gerikalanparailehaccagidilir.Zekâtvermekzemânı,haczemânınarastlarsaveyâhaczemânındansonraise,önce
haccagidilir.Hacdansonra,eldemevcûdparanınzekâtıverilir.]
Edâşartlarınıte’mînetmeklâzımdır.Yalnız,kadınınhaccagitmekiçinevlenmesiveyâşâfi’îmezhebinitaklîdetmesilâzımdeğildir.Çünkizevc,zevcesinihaccagötürmeğemecbûrdeğildir.Haccagidenbirerkekilemuvakkatnikâhlanmasıdalâzımolmadığı(Dürr-ül-müntekâ)dayazılıdır.
Vücûbşartlarındanbiribulunmıyankimsehaccagiderse,nâfilehacyapmışolur.
Fakîrinki farz hac olur. Şartlar temâm bulununca, yeniden hac yapması lâzım
olur.Edâşartınoksanolanbirkimsehaccagiderse,farzıedâetmişolur.
Erkeksizkadınhaccagidemez.Giderse,haccıkabûlolurisede,harâmdır.Erkeğiilegidincede,otelde,tavâfda,sa’ydevetaşatarken,erkeklerarasınakarışmasıharâmdırvehaccınsevâbınıgiderdiğigibi,büyükgünâhagirer.Ebedîmahremerkeğibulunmıyankadın,ihtiyârlayınca,göremezoluncaveyâiyiolmıyacak
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birhastalığayakalanıncayerinevekîlgönderir.Dahâöncegöndermez.
Bid’atsâhibi,câhildinadamlarınınhaczemânındakitâblarauymıyanşeyleryapdıklarınıvebölücüsözlersöyledikleriniişitiyoruz.Bunlarıişiterek,haccagitmeğiterketmemeli,bumühimfarzıyapmakdanmahrûmkalmamalı,haccagidince
de,omezhebsizlereuymamalıvezararlısözlerinealdanmamalıdır.
HACCIN FARZI ÜÇDÜR:
Buüçündenbiriyapılmazsahacsahîholmaz.
1—İhrâmdır.(İhrâm), niyyetilebirlikdezikrden[telbiye]ibâretolup,ba’zışeylerikendineyasaketmekdir.Nemâzdaiftitâhtekbîrigibidir.Alâmeti, peştemalgibi,ikibeyâzbezolup,biribeldenaşağısarılır,öteki,omuzlarasarılır.İplebağlanmaz,düğümlenmez.Bununiçinkuşanılanbuikibezedeihrâmdenildi.Tavâfabaşlarken,ihrâmınortasınısağkoltukaltındangeçirip,ikiucunusolomuzüstünegetirmeksünnetdir.
Haciçin,umreiçin,ticâretiçinveyâherhangibirşeyiçinuzakdangelenlerin,mîkâtdenilenyerleri,ihrâmsızgeçerek,Mekke-imükerremeHareminegirmeleriharâmdır. Geçenin, geri mîkâta gelip ihrâma girmesi lâzımdır. İhrâma girmezse,
kurbankesmeklâzımolur.(Mîkât) denilenyerlerile,Harem-iMekkearasına(Hil)
denir.Mîkâtdangeçerken,birişiçinHildekalmağıniyyetedenlerinveHildeoturanların,hacdanbaşkaniyyetile,ihrâmsızHaremegirmelericâizdir.MeselâCiddeşehriHildedir.(Harem), Mekke-imükerremedenbirazdahâgenişolup,hududunuİbrâhîmaleyhisselâmındikdiğitaşlargöstermekdedir.Butaşlar,çokkerre
yenilenmişdir.Mescid-iharâma(Harem-i Kâ’be) veyâ(Harem-i şerîf) denir.Hac
için,HildeoturanlarHilde,Harem-iMekkedeoturanlarHaremdeihrâmagirer.
Mîkâtyerlerinigeçerken,niyyetederekvetelbiyeyaparak,ya’nî,emrolunanşeyiokuyarak,usûlüile,ihrâmagirilir.Mîkâtyerindenönce,hattâkendimemleketindedegiymekcâiz,hattâdahâiyidir.Hacaylarındanöncegiymekdecâizisede,
mekrûhdur.MekkeveMedîneşehrlerine(Haremeyn-i şerîfeyn) denir.
İhrâmgiyenkimseye,ba’zışeyleryasakolur.Meselâ,karadakiavhayvanlarınıöldürmesi,dikilmişelbisegiymesi,biryerinitraşetmesi,cimâ’etmesi,kavgave
münâkaşaetmesi,kokusürünmesi,tırnakkesmesi,erkeğinmest,ayakkabıgiymesivebaşınıörtmesi,hatmiilebaşınıyıkaması,eldiven,çorapgiymesi,hamâmagirmesi,kendiliğindençıkanotveağaçlarınkoparılması,kendiüzerindebulunanbitinöldürülmesiveöldürmekiçingösterilmesicâizdeğildir.Bunlarıbilerekveyâ
bilmiyerek,unutarakyapanlara,kurban,sadakacezâlarılâzımolur.Müt’a,ya’nî
temettü’kurbanıvekırânkurbanıetindensâhibiyiyebilir.Cezâolarakkesilenlerinetlerindenyiyemez.Müfridhacdabirkurbanîcâbetdirensuçu,kârinhâcıişlerse,biriumreiçin,ikikesmesilâzımdır.
İhrâmdaikenpire,herdürlüsinek,başkasınınüzerindebulunanbiti,fâre,yılan,akreb,kurt,çaylakgibizararlıveinsanasaldıranhayvanlarıöldürmek,başınısabunileyıkamak,na’lînveonungibiüstüaçıkayakkabıgiymek,dişçıkartmak,
bitölmemekvesaçdökülmemeküzerehafîfkaşınmak,renkliihrâmgiymek,gusl
abdestialmak,başınıdokundurmamakşartıile,tavan,çadır,şemsiyealtındagölgelenmek,başıâdetolmayanşeyile[tas,tepsi]örtmek,paketgibişeylerkoymak,
belinekuşak,kemer,parakesesi,kılınç,silâhbağlamak,yüzüktakmak,insanlarındikipyetişdirdiğisebzeveağaçlarıkoparmak,düşmaniledöğüşmekcâizdir.
Kadınlarınbaşınıörtmesilâzımolup,deriyedeğmemeküzereyüzleriniörtmelerivedikilmişelbise,mest,çorabgiymeleri,örtüaltınazîneteşyâsıtakmalarıcâizdir.
2—ArefegünüArafâtın,(Vâdi-yiUrene)denilenyerindenbaşkaherhangibir
yerinde(Vakfe)yedurmak.Herkes,ehlolanimâmakarşıayakdadurup,ayakda
duramazsa,oturupimâmındüâsınıdinler.Sonra,oturabilir,yatabilir.
Haccageçgidenbirkimse,doğruArafâtagider.Bunun,artık(Tavâf-ı kudûm)
yapmasılâzımolmaz.BirhâcıArefegünü,öğleezânındanbayramınbirincigünü,
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sabâhnemâzıvaktinekadarolanzemâniçinde,birazArafâtdadursaveyâihrâmlı
olarakArafâtdangeçseveyâihrâmlandıkdansonrahastaolupuykudaiken,baygınikensedyeiçindeveyâbaşkabirşeyletaşınaraknüsükleryapdırılırsaveyâhud
ihrâmagirmedenönce,hastaolan,bayılanyerinebaşkasıihrâmagirip,buuyanmadan,ayılmadanönce,obununyerinedenüsükleriayrıcayaparsaveyâArefe
günüolduğunubilmiyerek,Arafâtdadursa,haccısahîhvetavâf-ıkudûmsâkıtolur.
OyerinArafâtolduğunubilmekveniyyetetmeklâzımdeğildir.Ogünveyâgece,ArafâtdabulunmıyanveyâArafâtdangeçmiyenveyâtayyâredeuçarakgeçen,
hâcıolmaz.Vehhâbîlerinhaccıbirgünönceyapdıklarısenelerdehacsahîholmamakdadır.Hilâl,güneşingurûbetdiğiyereyakınveşemsdensonragurûbeder.Şişkinliği garb tarafındadır. Terbî’ ya’nî yedinci gecede kamer şemsden altı sâat
sonragurûbeder.Bedr-itamda,ya’nî14.cügecedetamdâireolup,şemsgurûb
ederkentulû’vesabâhvaktigurûbeder.28Temmuz1987SalıgünküTürkiyegazetesindediyorki,(KayseridePazargünüZilhicceayınınhilâligörülemedi.Pazartesigünü19u50geçegüneşgurûbetdi.20yi20geçeHilâlgörülüp,buda20
yi55geçegurûbetdi).BunagöreZilhicceninbirincigünüsalıolup,dokuzuncuçarşambagünüArefeolmakdadır.Vehhâbîhükûmeti,hâcılarıpazartesigünüArafâtagötürdüler.Çarşambagünütekrârgitmekistiyenleremâni’oldular.
3—Kâ’be-imu’azzamayı(Tavâf-ı ziyâret) etmekdir.Tavâf,Mescid-iharâmiçinde,Kâ’be-imu’azzamaetrâfındadönmekdemekdir.Dördüfarz,üçüvâcibolmaküzereyedikerredönülür.ZemzemkuyusununveMakâm-ıİbrâhîmindışındandolaşarakdatavâfetmekcâizdir.Kadınlarıntavâfederken,Kâ’beyeyaklaşmamalarıefdal
olduğu(Eşbâh)dayazılıdır.Kadınadokunmakihtimâliçokise,şâfi’îlerinhanefîveyâmâlikîyitaklîdetmesilâzımolur.Tavâfımesciddışındanyapmakcâizdeğildir.Tavâfaniyyetetmekde,ayrıcafarzdır.Tavâf-ıziyâreti,Arafâtdansonrayapmakdafarzdır.Tavâfederkenvesa’yederken,ezânokunursa,bunlarbırakılıp,nemâzdansonra temâmlanır. Tahtâvînin (Merâkıl-felâh) hâşiyesi, bayram nemâzında diyor ki,
(Kâ’bedenbaşkabircâmi’etrâfındaibâdetiçindöneninkâfirolmasındankorkulur).
HACCIN VÂCİBLERİ YİRMİİKİDİR:
1 — Tavâf-ı kudûmdan sonra ve hac ayları içinde olmak şartı ile, Safâ ile
Mervetepeleriarasında,sa’yetmek,ya’nî,yedikerreusûlüileyürümek.Tavâfsızsa’ysahîholmaz.
2—Arafâtdandönüşde,Müzdelifede,vakfeyedurmakdır.Âdem“aleyhisselâm”,hazret-iHavvâ ileilkolarakMüzdelifedebuluşdu.
3—Şeytântaşlamak,ya’nîMinâda,üçgün,üçayrıyerdetemiztaşveyâteyemmümcâizolanşeyatmakdır.
4—İhrâmdançıkmadanönce,başınenazdörtdebiriniusturailetraşetdirmek
veyâenazüçsantimetre,kendisiveyâbaşkasıkırkmakdır.Berberveyâusturabulamamaközrsayılmaz.Başındasaçolmıyanveyâbaşıyaraolanda,usturayı,değmedenbaşdangeçirmelidir.Kadınlar,saçınıtraşetmez.Makasilebirazkeser.
5—(Âfâkî) olan,ya’nîMîkâtdenilenyerlerdendahâuzakmemleketlerinhâcıları,Mekkedensonayrılacağıgün(Tavâf-ı sader), ya’nî(Tavâf-ı vedâ) yapmakdır.Hayzlıkadınabutavâfvâcibdeğildir.ButavâfdaRemelveardındasa’yyokdur.
6—Arafâtda,güneşbatdıkdansonrada,birazkalmakdır.(Cevhere) ve(Mecmû’a-i Zühdiyye) kitâblarındadiyorki,(GüneşbatmadanönceArafâtmeydânındandışarıçıkanınkurbankesmesilâzımolur.CünübikenArafâtdadurulabilir).
7—Tavâf-iziyâretde,Kâ’be-imu’azzamaetrâfındadörtdensonraüçkerredahâdönmekdir.Tavâf-ıziyâretdensonraMinâdagecelemekhanefîdesünnetdir.
8—Tavâfdaabdestsizvecünübolmamakdır.
9—Elbisetemizolmakdır.
10—Tavâfyaparken,Hatîmdenilenyerindışındandolaşmakdır.
11—Tavâfda,Kâ’be-imu’azzama,soltarafdakalmakdır.
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12—Tavâf-ıziyâreti,bayramınüçüncügünününgüneşibatıncıyakadaryapmakdır.
13—Tavâfederken,avretyerikapalıolmakdır.Kadınlariçinçokmühimdir.
14—SafâtepesiileMervetepesiarasındasa’yederken,Safâdanbaşlamakdır.
Safâtepesineçıkınca,Kâ’beyedöner.Tekbîr,tehlîlvesalevâtgetirir.Sonra,iki
kolunuomuzhizâsındaileriuzatıpveavuçlarınısemâyadoğruaçıpdüâeder.SonraMerveyedoğruyürür.SafâdanMerveyedört,MervedenSafâyaüçkerregidilir.
15—Hertavâfdansonra,(Mescid-i harâm) içindeikirek’atnemâzkılmakdır.
16—Şeytântaşlamasınıbayramgünlerindeyapmakdır.
17—Traşı,bayramınbirincigünüveHaremhudûduiçindeyapmakdır.
18—Sa’yıyürüyerekyapmakdır.İkiyeşildirekarasındaerkekhızlıgider.
19—Kırânvetemettü’hacyapan,şükrkurbanıkesmekdir.
20—Kurbanı,bayramınbirincigünükesmekdir.
21—Cimâ’gibiyasakolanşeyler,Arafâtdadurmadanönceyapılırsa,haccıbozar.BunlarıArafâtdanönceyapmamakfarzdır.Cimâ’danbaşkalarını,ihrâmıçıkarıncaya,cimâ’ı,tavâf-ıziyâretiyapıncayakadarterketmekvâcibdir.
22—Müzdelifevakfesivebuvakfeyisabâhnemâzıvaktindeyapmakvâcibdir.
Bilerekveyâbilmiyerek,birvâcibivaktindeveyerindeyapmıyanacezâlâzım
olur.Cezâ,Kurbankesmekveyâbirfıtrasadakavermekdir.Hastalık,ihtiyârlıkveyâgalabalıkgibibirözrileterkedince,birşeylâzımgelmez.[Birvekîleyapdırmasılâzımolmaz.]HayzlıveyânifâslıkadınMescid-iharâmagiremez.Tavâfdanbaşkanüsükleriyapar.Tavâf-ıziyâretitemizleninceyapar.Hergününnüsükü,sonrakigecesindedeyapılabilir.
Kâ’beniniçindefarzveyânâfilekılmakvecemâ’atilekılmakcâizdir.Sırtınıimâmınsırtınadönerekdekılınır.SırtınıimâmınyüzünedönmekveKâ’beninüstündekılmakmekrûhdur.Kâ’beetrâfındahalkaolupkılarken,imâmınikiyanındakilerdenbaşkaları,Kâ’beyeimâmdandahâyakınolabilirler.
HACCIN SÜNNETLERİ ONBİRDİR:
1—Temettüeniyyetetmemişâfâkîolanların,hemenMescid-iharâmagirerek
(Tavâf-ı kudûm) yapmalarıdır.Kâ’beyigörüncetekbîr,tehlîlvedüâedilir.Erkekler,Hacer-iesvedeelveyüzsürer.Süremezse,uzakdanistilâmeder.Ya’nîellerinikaldırıp,“Bismillâhi,Allahüekber”deyipyüzünesürer.Tavâf-ıkudûmdanveiki
rek’atnemâzdansonra,SafâileMervearasındasa’yyapılır.Bundansonra,ihrâmı
çıkarmadan,Mekkeşehrindeoturup,Terviyegününekadar,istenildiğimikdâr,nâfiletavâfyapılır.Müfridolanvekârinolanhâcılar,taşatıptraşoluncıyakadarihrâmıçıkarmıyacağıiçin,ihrâmınmen’etdiğişeylerden,hergün,sakınmalarılâzım
olur.Buşeylerdensakınamıyacakkimselerin,mütemetti’hâcıolmasıuygundur.Mescid-iharâmiçindenemâzkılanlarınönündengeçmekgünâhdeğildir.
2—Tavâfa(Hacer-i esved)denbaşlamakveburadabitirmekdir.
3—İmâmınüçyerdehutbeokumasıdır.Birisi,Zil-hicceayınınyedincigünü
Mekkede;ikincisi,dokuzuncugünü,öğlenemâzıolunca,öğleveikindinemâzlarındanönce,Arafâtda;üçüncüsü,onbirincigünü,Minâdaokunur.Arafâtda,hutbebitinceöğlevehemensonraikindinemâzı,cemâ’atilekılınır.İmâmayetişemiyen,ikindinemâzını,ikindivaktindekılar.Nemâzdansonra,imâmvecemâ’at,mescid-iNemreden,Mevkıfegelip,imâmhayvanda,hâcılariseyerde,kıbleyekarşı,
ayakdaveyâoturarakvakfeyedururlar.Cemâ’atindehayvandaolmasıefdaldir.
(Cebel-i rahme) kayalarıüstüneçıkmakvevakfeiçinniyyetetmeklâzımdeğildir.
[Bid’atfırkasındakiimâmilekılınannemâzıiâdeetmeklâzımdır.Çünki,bid’atehlininibâdetlerininkabûlolmıyacağıhadîs-işerîflerdebildirildi.]
4—Arafâtagitmekiçin,Mekkeden,(Terviye günü), ya’nîZil-hicceninsekizincigünü,sabâhnemâzındansonraçıkmakdır.MekkedenMinâyagidilir.
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5—Arefegünündenöncekivebayramınbirinci,ikinciveüçüncügünlerinin
geceleri,Minâdayatmakdır.ÜçüncügecevegünüMinâdakalmakmecbûrîdeğildir.Seksenbeşincimaddeninbirinciparagrafınabakınız!
6—Arafâtagitmekiçin,Minâdan,güneşdoğdukdansonrayolaçıkmakdır.
7—ArefegecesiMüzdelifedeyatmakdır.ArafâtdanMüzdelifeyegelip,burada,yatsıvaktiolunca,akşamveyatsınınfarzlarıbirbiriardınca,cemâ’atilekılınır. Akşam nemâzını Arafâtda veyâ yolda kılanların Müzdelifede tekrâr cemâ’atileveyâyalnızolarak,yatsıilebirlikdekılmasılâzımdır.
8—Müzdelifede,vakfeye,fecrağardıkdansonradurmakdır.
Gece Müzdelifede yatıp, fecr açılırken, sabâh nemâzını hemen kılıp, sonra,
(Meş’ar-i harâm) denilen yerde, ortalık aydınlanıncaya kadar, vakfeye durulur.
Güneşdoğmadanönce,Minâyahareketedilir.Yolda(Muhasser) denilenvâdîdedurmamalıdır.Burası(Eshâb-ı fîl) durakyeridir.Minâyagelince(Mescid-i Hîf)eenuzak
olanve(Cemre-i Akabe) denilenyerde,sağelinbaşveşehâdetparmaklarıile,iki
buçukmetredenveyâdahâuzakdan,Cemreyerinigösterendıvarındibinenohudkadaryeditaşatılır.Dıvarınüstüneveyâinsana,hayvanaçarpdıkdansonradibinedüşersecâizolur.Ertesifecrekadarcâizisede,ogünöğledenönceatmaksünnetdir.
Sonra,hiçdurmadanburadangidilip,istersekurbankeser.Çünki,seferîolanakurbankesmekvâcibdeğildir.Seferîolanhâcıların,müfridolduklarızemânkurbankesmelerivâcibdeğildir.Kurbandansonratraşolurveihrâmdançıkar.BayramınbirincigünüMinâdaolanlarvebütünhâcılar,bayramnemâzıkılmaz.Sonra,ogünveyâ
ertesi gün veyâ dahâ ertesi gün Mekkeye gidip, Mescid içinde ve niyyet ederek
(Tavâf-ı ziyâret) yapar. Buna (Tavâf-ül ifâda) da denir. Tavâf-ı ziyâreti ve traşı
bayramınüçüncügünügüneşbatdıkdansonrayabırakmakmekrûhdurvekurbankesmeklâzımolur.Yalnızbaygınolanınyerinebaşkasıtavâfyapabilir.Tavâf-ıziyâretde,öncedenbutavâfiçinsa’yyapdıysa,artıkbirdahâ(Remel) ve(Sa’y) yapmaz.Yapmadıysa,sa’yyapmasıvâcibdir.Butavâfda(Iztıba’), ya’nîihrâmınüstkısmınısağ
koltukaltındangeçirip,solomuzüzerinekoymakyokdur.TavâfnemâzındansonraMinâyagelir.ÖğlenemâzınıMekkedeveyâMinâdakılar.Bayramınikincigünü,
öğlenemâzındansonraMinâdahutbeokunur.Hutbedensonra,üçayrıyerde,yedişertaşatılır.(Mescid-i Hîf)eyakınolandanbaşlanır.Üçüncügünüdeböyleyedişer
taşatılırki,hepsikırkdokuztaşolur.Bunlarıöğledenönceatmakcâizdeğildirveyâ mekrûhdur. Üçüncü günü güneş batmadan önce, Minâdan ayrılır. Dördüncü
gündeMinâdakalıp,fecrdengüneşingurûbunakadardilediğizemânyirmibirtaş
dahâatmakmüstehabdır.DördüncügünüfecrekadarMinâdakalıpdataşatmadan
ayrılırsa,koyunkesmeklâzımolur.Birinciveikinciyerlerindetaşatdıkdansonra,
kollaromuzhizâsınakaldırılarakveelayalarısemâyaveyâkıbleyeçevrilerekdüâ
edilir.Atılacakyetmiştaş,Müzdelifedeveyâyoldatoplanır.Hayvanüstündetaşatmakcâizdir.(Tavâf-ı sader)densonra,zemzemsuyuiçilir.Kâ’beninkapıeşiğiöpülür.Göğüsvesağyanak(Mültezem) denilenyeresürülür.Sonra,Kâ’beperdesine
yapışıp,bildikleriniokurvedüâeder.AğlıyarakMescidkapısındandışarıçıkar.
Minâ,Mekkenin;Müzdelife,Minânın;Arafâtda,Müzdelifeninşarkcihetindedir.Sonyapılanasfaltcaddeleregöre,MinâileMekkearasıdörtbuçuk,Minâile
Müzdelifearası3,3veMüzdelifeileArafâtarası5,4kilometre,SafâileMervearasıüçyüzotuzmetre,SafâtepesindekikemerileKâ’bearasıyetmişmetreoldu.
9—Arafâtda,vakfedenöncegusletmekdir.
10—MinâdanMekkeyesondönüşde,önceEbtahdenilenvâdiyegelip,buradabirmikdârdurmakdır.BuradanMekkeyegelipdilediğikadarkalır.
11—Haccagiderken,muhtâcolmıyanana,babadan,alacaklılardan,kefîlinden
iznalmaksünnetdir.Anababamuhtâcise,iznsizgitmekharâmdır.Nafakabırakmadıise,zevcesindeniznsizgitmesideharâmolur.Mekkeşehrine(Mu’allâ) kapısından,Mescide(Bâbüsselâm)danvegündüzgirmekmüstehabdır.
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Haccınsünnetiniyapmıyanacezâlâzımgelmez.Mekrûholur.Sevâbı,azalır.
ArefegünüCum’ayarastlarsa,yetmişhacsevâbıhâsılolur.Halkarasındabuna
hacc-ıekberdeniliyor.Busözdoğrudeğildir.
Mekke şehri, şimâlden cenûba doğru uzanan karşılıklı iki sıra dağ arasında
olup,şehrinuzunluğuüç,genişliğibirkilometreidi.Evlerikârgirolup,üçdörtkatlı
idi.Şehrinortasında(Harem-i Kâ’be) veyâ(Mescid-i harâm) denilenbüyükcâmi’
vardır.Mescid-iharâmınüstüaçıkdır.İstanbulcâmi’lerininavlularındaolduğugibi,avluetrâfındaüçsırakubbevardır.Kubbeleribeşyüzadeddir.Kubbelerinaltında462direkvardır.Direklerin218adedimermerolup,yuvarlakdır.224adedi
(Hacer-işemis)taşındanyontmadırvealtıveyâsekizköşelivesarırenklidir.Mescid-iharâm,dikdörtgen(Müstatîl)gibiolup,şimâldıvârı164,cenûbu146,şarkdıvârı106,garbı124metreuzunluğundaidi.Vehhâbîler1375[m.1955]de,dörtdıvarıdauzatdı.SafâveMerveyide,Mesciddâhilinealdılar.Yüzaltmışbinmetrekareoldu.İstanbuldakiAyasofyacâmi’-işerîfininuzunluğuise77metrevegenişliği72metredir.SultânAhmedcâmi’-işerîfininuzunluğu72,genişliği64metredir.
Mescid-iharâmın19kapısıolup,şarkdıvârındadört,garbdaüç,şimâldebeş,cenûbdayediidi.Yediminâresivardır.Osmânlılarzemânında,MekkeileCiddeiskelesiarasındakiyol75km.,MedîneileCiddearası424km.,MedîneileBedrarası150km.idi.MekkeileMedînearasındaenkısayol335km.idi.Resûlullahınhicretbuyurduğusâhilyolu400km.idi.Mekke,denizden360metreyüksekdir.Medîne,denizden160km.uzakdır.Mescid-iharâmasığınankâtile,hanefîde,çıkıncayakadar,cezâyapılmaz.
Ömer “radıyallahü anh” zemânından önce, Mescid-i harâmın dıvarları yokdu.
Kâ’beninetrâfında,birmeydâncıkvesonraevlervardı.HalîfeÖmer“radıyallahü
anh”,evlerinbirkısmınıyıkdırıp,Kâ’beetrâfına,birmetreyeyakınyükseklikdedıvarçevirerek,Mescid-iharâmmeydânageldi.Mescid-iharâm,muhtelifzemânlarda
yenilenmişdir.Sonşekli,Kâ’be-imu’azzaman›nonbirincita’mîriilebirlikde,17.ciOsmânl›pâdişâh›dördüncüsultânMurâdhân“rahmetullahiteâlâaleyh”taraf›ndan1045
[m.1635]deyap›lm›şd›r.ŞimdiVehhâbîler,genişletmekbehânesiile,otârihîislâm
eserlerini y›k›p, yok edip, yaln›z maddî k›ymeti fazla şeyler yap›yorlar. Kâ’be-i
mu’azzamayasayg›s›zl›kedip,ondandahâyüksekbinâlar,otelleryap›yorlar.
Kâ’be-imu’azzama,Mescid-iharâmortasında,dörtköşetaşdanbirodaolup11,4
metreyüksekdir.Şimâldıvarı9,25metre,cenûbu8,5metre,şarkdıvarı13,5;garbı13,3metredir.Şarkvecenûbdıvarlarıarasındakiköşede(Hacer-iesved)taşıvardırveyerdenbirmetredenziyâdeyüksekdir.Peygamberlervehâcılaröpdükleri
için,çukurlaşmışdır.Kâ’beninşarkdıvarında,birkapısıvardır.Kapısı,yerden1,88
metreyüksekdedirvegenişliği1,7,yüksekliği2,6metredir.Dıvarlarınıniçyüzüve
zemînirenklimermerlerlekaplıdır.Rükn-iIrâkîhizâsındayedisimermer,diğer
basamaklarıağaçdan,27basamaklı,minâremerdivenigibiyuvarlakmerdiveni,ikinciMustafâhânyenilemişdir.Kapınınsağtarafındabirdeçukurvetavanakadar
yükselenüçdirekvardır.Kâ’benindışyüzüsiyâh,ipekperdeileörtülüdür.Kapısınınperdesi,yeşilatlasdır.
Zemzemkuyusu,Mescid-iharâmiçinde,Hacer-iesvedköşesikarşısındaveköşedenondörtbuçukmetreuzakdabirodadaolup,1,9metreyüksekolantaşbileziğivardır.İkibuçukmetrekutrundaveotuzmetreumkundadır.Buodayı,İstanbuldaBeğlerbeğicâmi’iniyapdırmışolan,birincisultânAbdülhamîdhânyapdırmışolup,zemînimermerdöşelivedıvarlaradoğrumeyillidir.Dıvardiblerindeoluklarıvardır.Kuyuyasusızmıyacakşekldeustalıklıyapılmışdır.Kuyuağzı,buhizâdanbirbuçukmetrekadaryüksekdir.Târîhinkıymetliyâdigârıolanbugüzelsan’at
eseri1383[m.1963]yılında,yıkdırıldı.Kuyuağzınıvebirkaçmetreçevresini,yer
yüzündenbirkaçmetreaşağıindirdiler.
Kâ’benindörtköşesine,dörtrükndenir.Şâmakarşıolana(Rükn-işâmî),Bağ–347 –

dâdakarşıolana(Rükn-iırâkî),Yemencihetindeolana(Rükn-iyemânî),dördüncüköşeyede(Rükn-ihacer-ilesved)denir.
Hertavâfdansonrazemzemiçmekmüstehâbdır.Yüzbinlercehâcı,içdiğiveyıkandığıvememleketlerinegötürdüğühâlde,kuyudakizemzemtükenmiyor.Şimdihergün,motorlavebirgenişhortumile,gecegündüzçekildiğihâlde,bitmekbilmiyor.
Kâ’beninşimâldıvarıüzerinde(Altınoluk)vardır.Yerdebuolukhizâsındakavs
şeklindeki dıvarcık ile Kâ’be-i mu’azzama arasında kalan yere (Hatîm) denir.
Tavâfederken,buHatîmdıvarınındışındandolaşmaklâzımdır.
Yeryüzünde,birdâneKâ’bevardır.Oda,Mekke-imükerremeşehrindedir.
Mü’minler,hacetmekiçinMekke-imükerremeşehrinegiderveorada,Allahüteâlânınemretdiğişeyleriyaparakhâcıolurlar.Kâfirler,başkamemleketleregiderek,başkayerleridolaşır.Bunlarahâcıdenmez.Müslimânlarınibâdetleribaşkadır.Kâfirleringâvurluklarıbaşkadır.
HildeoturupdaMekkeyeihrâmsızgirenlerinhacveyâumreyapmasıvâcibolur.
Hac yapdıkdan sonra, Medîne-i münevvereye gidip, Resûlullahın mubârek
kabriniziyâretetmeklâzımolduğu,(Eshâb-ı Kirâm) kitâbının(Müslimânların iki
gözbebeği) kısmınınsonsahîfesindeuzunyazılıdır.(Hucre-i se’âdet), mescid-işerîfinkıbledıvarınınşarkköşesineyakınolup,mihrâbdakıbleyedönenkimsenin
soltarafındakalır.Minberise,bukimseninsağtarafındadır.Hucre-ise’âdetileminberarasına(Ravda-i mutahhera) denir.Hucre-ise’âdet,içiçeikidıvarlaçevrilmişdir.İçdıvarıntavanınınortasındabirdelikvardır.Dışdıvar,mescidintavanınakadaryüksekolup,üzerindekiyeşilkubbeuzaklardangörünür.Dışdıvarlarınvedışardakiyüksekparmaklığınetrâfı(Sitâre) denilenbirerperdeileörtülüdür.Dıvarlarıniçinekimsegiremez.Çünki,kapılarıyokdur.(Mir’ât-i Medîne)nin384.cü
sahîfesindediyorki,Mescid-ise’âdetyapılırken,eni60zrâ’[25metre],boyu70zrâ’
[29metre]idi.Bedrgazâsındanikiayevvel,ya’nîikinciseneninRecebayında,KıbleninKâ’becihetinetahvîliemrolununca,kapısıcenûbdıvarındanşimâldıvarınaalınırken,mescidintûlüvearzıyüzerzrâ’[42metre]yapıldı.Bukapıya(Bâbüt-tevessül)denir.VelîdbinAbdülmelikinveüçüncüAbbâsîhalîfesiMehdînin
“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”165[m.781]deyapdırdıklarıta’mîrdemescidintûlü126,arzıda76metreoldu.Vehhâbîler1375[m.1955]senesindegenişletip,tûlü128,arzı91metreoldu.Mescid-iNebîdekitârihîismlerideğişdirip,Vehhâbîlerinismlerinikoydular.
Mescid-iNebîninbeşkapısıvaridi.Bunlardan:İkisigarbdıvarındaolup,kıbleyeyakınolana,(Bâbüsselâm), şimâlköşesineyakınolana,(Bâbürrahme) denir.
Şarkdıvarının,kıbletarafındakapıyokidi.Şarkdıvarında,Bâbürrahmekarşısında(Bâbül Cibrîl) vardır.(Fâideli Bilgiler) kitâbının86.cısahîfesindekiresmebakınız!
(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,(Farzolanhacönceyapılmalı,sonraMedîneziyâretedilmelidir.Ziyâretiönceyapmakdacâizdir.Nâfilehacyaparken,önce,yolundüşdüğüşehregidilir.Medîneyegirince,yalnızkabr-iNebîyi“aleyhisselâm”
ziyâretiniyyetetmelidir.Mescid-iNebîdebirnemâz,başkayerlerdekibinnemâzdandahâüstündür.Oruc,sadaka,zikrveKur’ân-ıkerîmokumakgibiibâdetlerde
böyledir.Medîneyegirerkenihrâmagirilmez.Mekkedeihrâmlıikenolanyasaklar,Medînedeyasakdeğildir.İbniTeymiyye,kabr-iNebîyiziyâretiçinMedîneyegidilmezdediisede,Ehl-isünnetâlimleribunacevâbvermişlerdir.İmâm-ıEbû
HasenAlîSübkî“rahmetullahiteâlâaleyh”[(Erreddü li-İbni Teymiyye) ve(Şifâ-üs-sikâm fî ziyâret-i Seyyid-il enâm) kitâblarında]İbniTeymiyyeninsapıksözlerinikuvvetlidelîllerleçürütmekdedir.Kadınlarında,tenhâzemânlarda,örtülü
olarakziyâretetmelericâizdir).İmâm-ıSübkîninvebaşkaâlimlerin,İbniTeymiyyeyirededenyazıları,(İslâm Âlimleri) kitâbındaarabîolarakneşrolunmuşdur.
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(Merâkıl-felâh)davehâşiyesindediyorki,(Medîneşehriuzakdangörülünce,
salâtveselâmgetirilir.Sonra,(Allahümme hâzâ harem-ü Nebiyyike ve mehbıt-ü
vahyike femnün aleyye biddühûl-i fîhi vec’alhü vikâyeten lî minennâr ve emânen
minel azâb vec’alnî minelfâizîne bi-şefâ’atil-Mustafâ yevmelmeâb) denir.Şehreveyâmescidegirmedenönceguslabdestialınır.Güzelvealkolsüzkokusürünülür.
Yeni,temizelbisegiyilir.Şehreyürüyerekgirmekiyiolur.Eşyâlarınıbiryereyerleşdirdikdensonra,oyerlerinkıymetiniveyüksekliğinidüşünerek,boynubükük,
kalbikırıkolarak;(Bismillâh ve alâ Milleti Resûlillah) dervehicretgecesigelmiş
olan (İsrâ) sûresinin sekseninci âyetini ve nemâzda okunan salevât-ı şerîfleri
okuyarak ve (Vagfir lî-zünûbî veftah lî ebvâbe rahmetike ve fadlike) diyerek
mescidegelir.Bâb-ıselâmdanveyâbâb-ıCibrîldenmescidegirip,minberyanındaikirek’at(Tehıyyetül-mescid) nemâzıkılar.Minberindireğisağomuzuhizâsınagelmelidir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buradakılardı.İkirek’at
daşükrnemâzıkılar.Düâdansonra,kalkıpedebleHucre-ise’âdetegelir.Muvâcehe-i se’âdet dıvarına karşı, arkasını kıbleye dönerek, Resûlullahın mubârek
yüzünekarşı,ikimetrekadaruzakda,edebledurur.Resûlullahınkendisinigördüğünü,selâmını,düâlarınıişitdiğinivecevâbverdiğini,âmîndediğinidüşünür.
(Esselâmü aleyke yâ seyyidî, yâ Resûlallah...) diyerekkitâbdakiuzundüâyıokur.
Emânetolanselâmlarısöyler.Sonrasalevâtokuyup,dilediğidüâyıyapar.Sonra
yarımmetresağagelip,(Esselâmü aleyke yâ halîfete Resûlillah...) diyebaşlıyan
kitâbdaki uzun düâyı okuyarak hazret-i Ebû Bekre selâm verir. Sonra, yarım
metresağagidip,hazret-iÖmeredekitâbdakiuzundüâyıokuyarakselâmverir.
Sonrakendineveanababasınavedüâetmesiniistemişolanlaravebütünmüslimânlaradüâeder.SonrayineResûlullahınmubârekyüzükarşısınagelir.Kitâbdakidüâyıokurvedilediğidüâlarıdayapar.SonraEbûLübâbehazretlerininkendinibağlayaraktevbeetmişolduğudireğegelir.BuradaveRavda-imutahherada
nâfile,kazâkılar.Tevbevedüâeder.Dilediğizemânlarda(Mescid-i Kubâ) ve(Mescid-i kıbleteyn), UhudşehîdleriveBakî’dekimezârlarıvebirçokmeşhûrmübârekyerlerideziyâretetmelidir).
İbniKayyım,(Resûlullahınkabrinearkaçevirerekdüâedilir.EbûHanîfede
böylesöylüyor)diyor.Âlûsîninde,tefsîrindeböyledediği,(Dürer-üs-seniyye)de
yazılıdır.Hâlbuki,bütünEhl-isünnetâlimleri,Kabr-ise’âdetedönmüş,kıbledıvarıarkadakalmışolarakdüâedileceğiniyazmakdadırlar.ÂlûsîninoğluNu’mân
bile,İbniTeymiyyeninveİbniKayyımınyolundaolduğuhâlde,insâfederek,bu
hakîkatisaklıyamayıp,(Gâliyye)sinde,(Mesciddeikirek’atnemâzkıldıkdansonra,hucre-ise’âdetegelip,mubârekyüzünekarşıdöner.Diriikenolduğugibihuzûrunda edeb ile durup, salât ve selâm verir ve islâmiyyetin bildirdiği düâları
okur.Çünki,Resûlullah,kabrindedediridir.Âlimlerinçoğu,yalnızkabr-ise’âdeti ziyâret için uzaklardan gelmek de sünnetdir dediler. Çünki, hadîs-i şerîfde,
(Beni ziyâret için gelip, başka bir iş yapmıyarak, yalnız ziyâret edene kıyâmetde
şefâ’at etmek, bende hakkı olur) ve(Bana selâm verene ben de selâm veririm) buyuruldu)demekdedir.
Abdülhak-ı Dehlevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Cezb-ül-kulûb) kitâbında,
fârisîolarakdiyorki,(Mescid-i şerîf) yapılırken,ÂişeveSevde“radıyallahüanhümâ”içinbirerodayapıldı.Sonra,herevlendikcebirodayapılarak,adedleridokuzoldu.Odalar,arabâdetiüzere,hurmadalındanidi.Üstlerikıldankeçeileörtülüidi.Kapılarındayalnızperdeasılıidi.Odalarmescidincenûbşarkveşimâltaraflarındaidi.Kerpiçdenyapılmışolanıdavardı.Çoğununkapısımescideaçılırdı.
Tavanlarının yüksekliği, orta boylu insan boyundan bir karış fazla idi. Hazret-i
Fâtımailehazret-iÂişeninodalarıarasındakapıvardı.Vefâtındanbirkaçgünönce,EbûBekrdenbaşkaeshâbodalarınınmescideaçılankapılarınıkapatdırdı.
Hazret-iÖmer“radıyallahüanh”,hicretinonyedincisenesinde,mescid-işerî–349 –

fi garb ve şimâlden genişletdi. Zevcât-i tâhirâtın “radıyallahü teâlâ anhünne”
odaları bulunduğu için, şark tarafını genişletmedi. Şimâl-cenûb arası, yüzkırk
zrâ’[yetmişmetre]veşark-garbdıvarlarıarasıyüzyirmizrâ’oldu.(Mescidimi genişletmek lâzımdır!) emriniişitmeseydim,genişletmezdimdedi.Yenidıvarları,eskisigibikerpiçilehurmaağaçlarındanyapdırdı.Hazret-iAbbâs,garbdıvarınabitişikodasınıhediyyeetdi.Buodavebunabitişik,Ca’ferTayyârınevininyarısısatınalınıpmescid-işerîfekatıldı.Hazret-iÖmer,buarada,(Hücre-i se’âdet)ide,
kerpiçdenyeniledi.Hazret-iOsmân“radıyallahüanh”hicretinotuzuncusenesinde,bunlarıveşimâldıvarınıyıkıpgenişletdi.Yenidıvarlarıvedirekleritaşdan,tavanınısacağacındanyapdı.EbûHüreyreninhaberverdiğihadîs-işerîfde,(Mescidimi Yemendeki San’â şehrine kadar genişletseler, hepsi mescidim olur) buyuruldu.
HalîfeVelîd,seksensekizsenesinde,MedînevâlîsiÖmerbinAbdül’Azîzeemr
vererek,dörtdıvardayıkılıp,şarktarafındakizevcât-ıtâhirâtodalarımescidekatıldı.Hucre-ise’âdetindörtdıvarıyıkılıp,temeldenyontmataşlarlayenidenyapıldı.Temelaçılırkenhazret-iÖmerinbirayağıgörüldü.Hiççürümemişdi.Hücreninetrâfınaikincibirdıvardahâyapıldı.Hiçkapısıyokdu.Hücrenintavanımescidden yarım metre dahâ yüksek oldu. Uzunluk ikiyüz, genişlik yüzaltmışyedi
zrâ’oldu.RumKayserindenkırkustagetirilip,dıvarlar,direkler,tavanaltınilesüslendi.İlkolarakmihrâbvedörtminâreyapdırdı.Buişüçsenesürdü.AbbâsîhalîfelerindenMehdî,yüzaltmışbirsenesinde,yalnızşimâltarafınaondirekdikerek
genişletdi.HalîfeMe’mûndaikiyüziki202[m.817]senesindebirazgenişletdi.Beşyüzellisenesinde,Cemâleddîn-iİsfehânî,ikincidıvaretrâfınasandalağacındanparmaklıkyapdı.Buparmaklığa(Şebeke-i se’âdet) denir.OseneMısrdangönderilen,üzerindekırmızıipekleYasînsûresiyazılıbeyâzipekperde,Şebekeetrâfına
asıldı.Buperdeye(Sitâre) denir.MısrTürkmensultânıSeyfeddînSâlihKlavûn
“rahmetullahiteâlâaleyh”,altıyüzyetmişsekiz678[m.1279]senesinde,Hucre-i
se’âdetüzerinebugünkü(Kubbe-i hadrâ)yıilkolarakyapdırıpkurşunilekaplatdı.Mescidinbugünkübinâsı,MısrdakiÇerkessultânlarındanEşrefKaytbay“rahmetullahiteâlâaleyh”tarafından888[m.1483]senesindeyapdırılmışveOsmânlı
sultânlarıtarafındanta’mîrvetezyînedilmişdir.(Cezb-ül-kulûb)dantercemetemâmoldu.
PâkistândaMîrpûrşehrindebulunan(Da’vet-ül-islâmiyyet-ül-âlemiyye) merkezinin1398[m.1978]de,bütünmüslimânmemleketlerinegönderdiğibildiride
diyorki:Sü’ûdîArabistândaçıkan(Ed-da’ve) mecmû’asının1397[m.1977]Şa’bân
nüshâsında,Sa’dülharemeynismindekibirvehhâbînin(Kubbet-ül-hadrâ)nınyıkılmasınıistiyenyazısını,(Da’vet-ül-islâmiyyet-ül-âlemiyye) merkezimiznefretlekarşılamışdır.ÜyelerimizPâkistânınMîrpûrşehrinde,buyazıyıprotestoetmek
içintoplandı.AllâmeMuhammedBeşîr“rahmetullahiteâlâaleyh”başkanidi.Pek
çokdinleyiciarasındakonuşanhatîblerinsözlerininözetişöyledir:
Kubbet-ül-hadrâ,bütünmüslimânlarıngözbebeğidir.Müslimânlar,bumübârek
hucreyiziyâretetmeği,kurtulmalarınasebebbilirler.Çünki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Kabrimi ziyâret edene şefâ’atim vâcib olur) buyurdu.
Sa’dül-haremeyninbuçokçirkinyazısı,büyükfitneveislâmdüşmanınıngizlibir
hiylesidir.Birmüslimânböyledüşünebilirmi?İslâmdînininşi’ârınıyoketmeğe
önayakolabilirmi?Vallahiolamaz!Buçirkinyazınınarkasındagizliellerin,yehûdîgüçlerininbulunduğunainanıyoruz.Eshâb-ıkirâmınmubârekcesedlerinive
ResûlullahınbabasıAbdüllahıncesedinikabrlerindençıkarmaları,Kubbe-ihadrâyıyıkmakçirkindüşüncesinecesâretverdiğindehiçşübheyokdur.Buçirkinyazı,büyükfitnelereyolaçacakdır.Bundahiçbirfâideyokdur.KalbleriResûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”sevgisiileveKubbet-ül-hadrânınsevgisiile
doluolanmüslimânlarıyaralıyanbuçirkinyazıyanasılcesâretolunduğunuSü’ûdî
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arabhükûmetininaçıklamasılâzımdır.Müslimânların,Haremeyn-işerîfeyneve
Kubbet-ülhadrâyahizmetetdikleriiçin,arablarısevdiklerişübhesizdir.Arablar
bumübârekmakamlarasaygısızlıkederlerse,müslimânlarınkalblerinde,onların
sevgisikalırmı?BuçirkinoyundanmeydânagelenüzüntünündehşetiniSü’ûdîArabistânhükûmetinebildirmelerivebukötühîleninyokedilmesiiçinçalışmalarıiçin
bütündünyâmüslimânlarınaçağrıdabulunuyoruz!
Yukarıdakiçağrınınarabîolanaslı,(El-medâric-üs-seniyye) kitâbınınm.1978
baskısınınsonunaeklenmişdir.
İbniÂbidîn,hacbahsininsonundabuyuruyorki,(Haccagidenfakîr,Mekkeyegidinceyekadarnâfileibâdetyapmakdadır.Nâfilesevâbalmakdadır.Mekke
şehrinegirince,hacetmesifarzolur.Zenginise,memleketindenhaciçinçıkdığı
ândafarzsevâbıkazanmakdadır.Farzınsevâbı,nâfileninsevâbındandahâçokdur.
Fakîr,memleketindeihrâmagirerekyolaçıkarsa,yoldadafarzsevâbıkazanarak,
zengininsevâbınakavuşur.Anasıveyâbabasıkendisinemuhtâcolmıyanbirkimse,onlardaniznsizfarzolanhaccagidebilir.[Fekatnâfileolanhaccaiznsizgidemez.Câmi’,Kur’ân-ıkerîmkursuvebenzeri,islâmafâidesiolanşeyleriyapmak,
nâfilehacdanveumredendahâsevâbdır.Nâfilehacveumreyaparkensarfedilen
paralar,müslimânlarınmuhtâclarınaveriliyorsa,nâfilehacveumreyapmak,kendimemleketindesadakavermekdendahâefdalolur.Çünki,hemmalile,hembedenileibâdetyapılmakdadır.(Makâmât-i Mazheriyye)de,26.cımektûbdadiyor
ki,(Hacdabirfarzıveyâvâcibiözrsüzterketmemekveyâharâm,mekrûhişlememeklâzımdır.Aksihâlde,nâfilehacveumreyapmaksevâbdeğil,günâholur).Birinci kısmda, 74. cü madde sonuna ve kırkaltıncı maddenin zekât kısmına ve
(Mektûbât Tercemesi)nde,29ve123ve124.cümektûblarabakınız!]Askerolarakveyâyazıvepropagandaileislâmiyyetehizmetetmek,nâfilehacdanveumredendahâsevâbdır.Böylecihâdhizmetiolmıyaniçin,memleketindefakîr,muhtâcvesâlihlereyâhudseyyidlereveEhl-isünnetbilgileriniyayanlaraparayardımıetmek,nâfilehaclardanvecâmi’,Kur’ân-ıkerîmkursuvebenzerihizmetleri
yapmakdandahâsevâbdır).
Hakteâlâ,ilmiçokyerdeövdü,Kur’ânda,
Resûlün,ilmiemredensözleri,meydânda.
İslâmınenbüyükdüşmanıdır,bil,cehâlet,
çünki,cehlmikrobununhastalığı,Felâket!
Cehâletolanyerden,dingiderdedi,Nebî,
Dîniseven,ohâldeilmi,fennisevmeli!
Cennet,kılıncgölgesinde,demedimihadîs,
atomgücü,jetuçuşunabuemr,pekvecîz!
İslâmınzilletinecehldir,bütünillet!
Eyderdicehâlet,sanadüşmekle,bumillet!
Birhâlegetirdinki,nedinkaldı,nenâmûs,
eysine-iislâmaçöken,kapkarakâbus.
Ey,biricikdüşman,seniöldürmelievvel,
sensin,bizekâfirleri,üstünçıkaranel!
Ey,millet,uyancehlinekurbangidiyorsun!
İslâmgerilikdir,diyebirdamgayiyorsun!
Allahdanutan,bâribırak,dînielinden,
gir,leşgibi,topraklarakendin,gireceksen!
Lâkinbusözümde,te’sîretmezkicâhile,
Allahdanutanmakda,olurelbet,ilmile.
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85 — MUBÂREK GECELER
Mubârekgeceler,islâmdînininkıymetverdiğigecelerdir.Allahüteâlâ,kullarınaçokacıdığıiçin,ba’zıgecelerekıymetvermiş,bugecelerdeki,düâvetevbelerikabûledeceğinibildirmişdir.Kullarınınçokibâdetyapması,düâvetevbeetmeleriiçinbugecelerisebebkılmışdır.Kıymetligeceye,kendindensonragelengününismiverilir.Öncekigünüöğlenemâzıvaktinden,ogeceninfecrinekadarolan
zemândır.Yalnız,Arefeveüçkurbangünleriningeceleriböyledeğildir.Budört
gece,bugünlerita’kîbedengecelerdir.Bugeceleriihyâetmeli,ya’nîkazânemâzlarıkılmalı,Kur’ân-ıkerîmokumalı,düâ,tevbeetmeli,sadakavermeli,müslimânlarısevindirmeli,bunlarınsevâblarınıölüleredegöndermelidir.Bugeceleresaygıgöstermelidir.Saygıgöstermek,günâhişlememekleolur.
(Rı yâd-un-nâ sı hîn) kit âb ın ın yüzy etm iş ik inc i sah îf es ind e buy ur uy or ki,
(İmâm-ıNevevî,(Ezkâr) kitâbındadiyorki,(Geceninonikikısmındanbirkısmını[birsâatkadar]ihyâetmek,bütüngeceyiihyâetmekolur.Yazvekışgeceleriiçin
hepböyledir).[İbniÂbidîn,birincicild,461.civeüçüncücildin289.cusahîfelerindedebukonudabilgiverilmişdir.](Hakâyık-ı manzûme)dediyorki,(Fıkhkitâblarındasâatdemek,birmikdârzemândemekdir).İmâm-ıNevevî,Şâfi’îmezhebindemüctehiddir.Hanefîlerinde,geceleriböyleihyâetmeleriuygunolur).
MÜSLİMÂNLARIN ON MUBÂREK GECESİ VARDIR:
1—KADR GECESİ: Ramezân-ışerîfayıiçindebulunanbirgecedir.İmâm-ı
Şâfi’î“rahmetullahiteâlâaleyh”onyedinci,imâm-ıa’zamEbûHanîfe,yirmiyedincigecesiolmasıçokvâkı’olurdedi.Yirmiileotuzuncugeceleriarasındaarayınız
denildi.Kur’ân-ıkerîmdemedhedilenenkıymetligecedir.Kur’ân-ıkerîm,Resûlullahabugecegelmeğebaşladı.
2—AREFE GECESİ: ArefegünüileKurbanbayramınınbirincigünüarasındakigecedir.Zil-hicceayınındokuzuncuveonuncugünleriarasındakigecedir.Arefegünübinİhlâsokumanınçoksevâbolduğu,357.cisahîfedeyazılıdır.
3—FITR BAYRAMI GECESİ: Ramezân-ışerîfayınınsongünüilebayramın
birincigünüarasındakigecedir.
4—KURBAN BAYRAMI GECELERİ: Kurbanbayramınınbirinci,ikincive
üçüncügünlerindensonrakigecelerdir.Buüçgüne(Eyyâm-i nahr) denir.
5 — MEVLİD GECESİ: Rebî’ul-evvel ayının onbirinci ve onikinci günleri
arasındaki gecedir. Dünyâdaki bütün insanlara Peygamber olarak gönderilen,
Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü Muhammed Mustafâ aleyhisselâmın
doğduğugecedir.Mîlâdın571.cisenesindedoğdudenilmekdedir.Bugece,Kadr
gecesindensonra,enkıymetligecedir.Bugece,Odoğduğuiçinsevinenlerafvolur.
Bugece,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”tevellüdüzemânlarındagörülenhâlleri,mu’cizeleriokumak,dinlemek,öğrenmekçoksevâbdır.Kendileride
anlatırdı. Bu gece, Eshâb-ı kirâm “radıyallahü anhüm” da, bir yere toplanıp,
okurlar,anlatırlardı.[Birincikısmda95.cimaddeve2.cikısmda17.cimaddeortalarınabakınız!]
6—BERÂT GECESİ: Şa’bânayınınonbeşincigecesidir.Ya’nîondördüncügünüileonbeşincigünüarasındakigecedir.Allahüteâlâ,ezelde,hiçbirşeyyaratmadanönce,herşeyitakdîretdi,diledi.Bunlardan,biryıliçindeolacakherşeyi,bu
gecemeleklerebildirir.Kur’ân-ıkerîm,Levhilmahfûzabugeceindi.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”bugece,çokibâdet,çokdüâederdi.
7—Mİ’RÂC GECESİ: Recebayınınyirmiyedincigecesidir.Mi’râc,merdiven
demekdir.Resûlullahıngöklereçıkarıldığı,bilinmiyenyerleregötürüldüğügecedir.
Mekkeehâlîsiîmânetmiyor.Müslimânlaraçoksıkıntıveriyordu.İşkenceyebaşlamış,işiazdırmışlardı.Resûlullahçoküzüldü.Hicretdenbiryılönce,elliikiya–352 –

şındaidi.ZeydbinHâriseyialarakTâifegitdi.Tâifhalkınabiraynasîhateyledi.
Hiçkimseîmânetmedi.Alayetdiler.İşkenceyapdılar.Yuhâladılar.Çocuklartaşatutdular.Ümmîdsiz,üzüntülü,yorgungeridönerken,mubârekbacaklarıyaralandı.Zeydinbaşıkaniçindekaldı.Çoksıcakbirsâatde,yolkenârında,bitkinhâldeoturdular.Oradabulunanbağsâhibi,Rebî’aoğullarızenginUtbeveŞeybeadındaikikardeş,köleleriAddâsile,birersalkımüzümgönderdi.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”üzümüyirkenBesmeleokudu.Addâs
“radıyallahüteâlâanh”,ozemânhıristiyanidi.Bunuişitinceşaşırdı.(Yıllarcaburalardayım.Kimsedenböylesözduymadım.Bunasılsözdür?)dedi.
Resûlullah:Senneredensin?buyurdu.
Addâs:Nineveliyim,dedi.
Resûlullah:Yûnüsaleyhisselâmınmemleketindenimişsin,buyurdu.
Addâs:SenYûnüsüneredentanıyorsun?Onu,buralardakimsebilmez,dedi.
Resûlullah:Obenimkardeşimdir.Oda,benimgibiPeygamberidi,buyurdu.
Addâs:Bugüzelyüzün,butatlısözlerinsâhibiyalancıolmaz.Beninandımki,sen
AllahınResûlüsün,dedi.Müslimânoldu.YâResûlallah“sallallahüteâlâaleyhive
sellem”!Yıllarcabuzâlimlere,buyalancılarakullukediyorum.Herkesinhakkınıyiyorlar.Herkesialdatıyorlar.Hiçiyitaraflarıyok.Dünyâlıktoplamak,şehvetleriniyapmakiçinheralçaklığıgözealıyorlar.Onlardannefretediyorum.Sizinlebirlikdegitmek,sizehizmetleşereflenmek,câhillerin,ahmaklarınsizeyapacağısaygısızlıklara
hedefolmak,mubârekvücûdünüzükorumakiçinfedâolmakistiyorum,dedi.
Resûlullah, tebessüm buyurdu: Şimdi efendilerinin yanında kal! Az zemân
sonra,adımıheryerdeişitirsin.Ozemânbanagel,buyurdu.Birmüddetistirâhat
edip,yaralarını,kanlarınısildiler.Mekkeyeyürüdüler.Karanlıkdaşehregirdiler.
Hertarafdüşmanidi.Gidecekbiryeryokdu.[BirkaçayMekkedeçoksıkıntılıgeçdi.]Ogece[Recebayınınyirmiyedincigecesi]amcasıEbûTâlibinkızıÜmm-iHânîninEbûTâlibmahallesindebulunanevinegeldi.Ümm-iHânî,ozemânîmânetmemişdi.Kimdiro?dedi.
Resûlullah: Amcan oğlu Muhammedim “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”.
Kabûledersen,müsâfirgeldimbuyurdu.
Ümm-iHânî“radıyallahüteâlâanhâ”:Seningibidoğrusözlü,emîn,asîl,şerefli
müsâfirecanfedâolsun.Yalnız,teşrîfedeceğiniziöncedenbildirseydiniz,birşeylerhâzırlardım.Şimdiyidirecekbirşeyimyok,dedi.
Resûlullah“sallallahüteâlâaleyhivesellem”:Yiyecek,içecekistemem.Hiçbirigözümdeyok.Rabbimeibâdetetmek,yalvarmakiçinbiryerbanayetişir,buyurdu.
Ümm-iHânî,Resûlullahı“sallallahüteâlâaleyhivesellem”içerialıp,birhasır,leğen,ibrikverdi.Gelenmüsâfireikrâmetmek,onudüşmandankorumak,arablariçinenşereflivazîfesayılırdı.Birevdekimüsâfirezarargelmesi,evsâhibiiçin
büyükyüzkarasıolurdu.Ümm-iHânîdüşündü.BununMekkededüşmanlarıçok.
Hattâöldürmekistiyenlervar.Şerefimikorumakiçin,sabâhakadarOnugözeteyim,dedi.Babasınınkılıncınıalıp,evinetrâfındadolaşmağabaşladı.
Resûlullah“sallallahüteâlâaleyhivesellem”ogünçokincinmişdi.Abdestalıp,
Rabbineyalvarmağa,afvdilemeğe,kullarınîmânagelmesi,se’âdetekavuşmalarıiçindüâyabaşladı.Çokyorgun,aç,üzüntülüidi.Hasırüzerineuzanıpuyuyuverdi.
Oânda,Allahüteâlâ,Cebrâîlaleyhisselâma:
SevgiliPeygamberimiçoküzdüm.Mubârekbedenini,nâzikkalbiniçokincitdim.Buhâlde,yinebanayalvarıyor.Bendenbaşka,hiçbirşeydüşünmüyor.Git!Habîbimigetir!Cennetimi,Cehennemimigöster.OnaveOnusevenlerehâzırladığım
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ni’metlerigörsün.Onainanmıyanlara,sözleri,yazılarıvehareketleriileOnuincitenlere hâzırladığım azâbları görsün. Onu ben tesellî edeceğim. Onun nâzik
kalbininyaralarınıbengidereceğimbuyurdu.Cebrâîl“aleyhisselâm”,birândaResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”yanınageldi.Mışılmışıluyuyorgördü.Dürtmeğe,uyandırmağakıyamadı.İnsanşeklindeidi.Mubârekayağınınaltınıöpdü.
Bu şeklde Resûlullahı uyandırdı. Cebrâîl aleyhisselâmı hemen tanıdı ve: (Ey
Cebrâîl kardeşim! Böyle vaktsiz niçin geldin. Yoksa bir hatâ mı etdim, Rabbimi
gücendirdim mi? Bana acı haber mi getirdin?) buyurduveRabbinindarılacağındançokkorkdu.
Cebrâîl“aleyhisselâm”:Eybütünyaratılmışlarınenüstünü!EyYaratanınsevgilisi! Ey Peygamberlerin efendisi, iyilikler menba’ı, üstünlükler kaynağı olan
şerefliPeygamber!Rabbinsanaselâmediyor.HiçbirPeygambere,hiçbirmahlûkuna vermediği ni’meti sana ihsân ediyor. Seni kendine da’vet ediyor. Lutfen
kalk.Buyur,gidelim,dedi.Kâ’beyanınageldiler.Orada,birkimsegeldi.Göğsünüyardı.Kalbiniçıkardı.Zemzemsuyuileyıkadı.Yineyerinekoydu.SonraCennetdengelenBurakadındakibeyâzhayvanabinip,birandaKudüsde,Mescid-iAksâyageldiler.Cebrâîl“aleyhisselâm”kayayıparmağıiledeldi.Burakıorayabağladı. Geçmiş Peygamberlerden ba’zısının rûhları insan şeklinde orada idi. Cemâ’atilenemâziçinÂdem,Nûh,İbrâhîmPeygamberlere,imâmolmalarınısıraile
söyledi.Hiçbirikabûletmedi.Özrdilediler.Kusûrluolduklarınısöylediler.Cebrâîl“aleyhisselâm”,Habîbullahıilerisürdü.Senvarken,başkasıimâmolamaz,dedi.Nemâzdansonra,mesciddençıkıpbilinmiyenbirmi’râcile,birânda,yedikat
gökleri geçdiler. Her gökde bir büyük Peygamberi gördü. Cebrâîl “aleyhisselâm”Sidredekaldıvekılkadarilerlersem,yanar,yokolurumdedi.Sidret-ülmüntehâ,altıncıgökdebulunanbüyükbirağaçdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”Cenneti,Cehennemi,sayısızşeylerigörüp,RefrefadındakibirCennetyaygısıüstündeolarakKürsî,Arşverûhâlemlerinigeçip,bilinmiyen,anlaşılamıyan,
anlatılamıyan şeklde, Allahü teâlânın dilediği yüksekliklere ulaşdı. Mekânsız,
zemânsız,cihetsiz,sıfatsızolarakAllahüteâlâyıgördü.Gözsüz,kulaksız,vâsıtasız,ortamsızolarakRabbiilekonuşdu.Hiçbirmahlûkunbilemiyeceği,anlıyamıyacağıni’metlerekavuşup,birânda,KudüseveoradanMekke-imükerremeye,
Ümm-iHânîninevinegeldi.Yatdığıyerhenüzsoğumamış,leğendekiabdestsuyununhareketidurmamışidi.DışardadolaşanÜmm-iHânî“radıyallahüteâlâanhâ”uyuklamış,birşeydenhaberiolmamışdı.KudüsdenMekkeyegelirken,Kureyşinkervanınarastladı.Kervandakibirdeveürkdü,yıkıldı.
Sabâholunca,Kâ’beyanınagidipmi’râcınıanlatdı.İşitenkâfirleralayetdi.Muhammedaklınıkaçırmış,iyicesapıtmışdediler.Müslimânolmağaniyyetiolanlar
davazgeçdi.BirkaçısevinerekEbûBekrinevinegeldi.Çünki,bununakllı,tecribeli,hesâblıbirtüccârolduğunubiliyorlardı.Kapıyaçıkıncahemensordular:
EyEbâBekr“radıyallahüteâlâanh”!SençokkerreKudüsegitdingeldin.İyi
bilirsin.MekkedenKudüsegidipgelmek,nekadarzemânsürerdediler.
EbûBekr“radıyallahüteâlâanh”:İyibiliyorum.Biraydanfazla,dedi.
Kâfirlerbusözesevindi.Akllı,tecribeliadamınsözüböyleolur,dediler.Gülerek,alayederekveEbûBekrin“radıyallahüteâlâanh”dekendikafalarındaolduğunasevinerek:
Seninefendin,Kudüsebirgecedegidipgeldiğinisöyliyor.Artıkiyicesapıtdıdiyerek,EbûBekresevgi,saygıvegüvencgösterdiler.
Ebû Bekr “radıyallahü anh”, Resûlullahın mubârek adını işitince, (Eğer O
söylediise,inandım.Birândagidipgelmişdir)deyipiçerigirdi.Kâfirlerneyeuğradıklarınıanlıyamadı.Önlerinebakıpgidiyorve(Vaycanına,Muhammedneyamanbüyücüimiş.EbûBekresihryapmış)diyorlardı.
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Ebû Bekr “radıyallahü teâlâ anh” hemen giyinip, Resûlullahın yanına geldi.
Büyükkalabalıkarasında,yükseksesle(YâResûlallah!Mi’râcınızmubârekolsun!
Allahüteâlâyasonsuzşükrlerederimki,bizleri,seningibibüyükPeygambere,hizmetçiyapmaklaşereflendirdi.Parlıyanyüzünügörmekle,kalblerialan,rûhlarıçekentatlısözleriniişitmekleni’metlendirdi.YâResûlallah“sallallahüteâlâaleyhi
vesellem”!Seninhersözündoğrudur.İnandım.Canımsanafedâolsun!)dedi.Ebû
Bekrinsözleri,kâfirlerişaşırtdı.Diyecekşeybulamayıpdağıldılar.Şübheyedüşen,
îmânıza’îfbirkaçkişinindekalbinekuvvetverdi.Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”,ogünEbûBekre(Sıddîk)dedi.Buadıalmakla,birkatdahâyükseldi.
Kâfirlerbuhâleçokkızdı.Mü’minlerinkuvvetliîmânına,Peygamberin“sallallahüaleyhivesellem”hersözünehemeninanmalarına,Onunçevresindepervâne gibi toplanmalarına dayanamadılar. Resûlullahı “sallallahü teâlâ aleyhi ve
sellem”mahcûb,mağlûbetmekiçin,imtihânetmeğeyeltendiler:
YâMuhammed“aleyhisselâm”!Kudüsegitdimdiyorsun.Söylebakalım!Mescidinkaçkapısı,kaçpenceresivar,gibişeylersordular.Hepsinecevâbverirken,
hazret-iEbûBekr,öylediryâResûlallah,öylediryâResûlallahderdi.Hâlbuki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”edebinden,hayâsındankarşısındakininyüzünebilebakmazdı.Buyururduki,(Mescid-iaksâdaetrâfımabakmamışdım.Sorduklarınıgörmemişdim.OândaCebrâîl“aleyhisselâm”,Mescid-iaksâyıgözümün
önünegetirdi.[Televizyongibi]görüyor,sayıyordum.Sorularına,hemencevâbveriyordum).Yolda,develiyolculargördüğünüsöyledi.İnşâallahçarşambagünügelirlerbuyurdu.Çarşambagünügüneşbatarken,kervanMekkeyegeldi.Fırtınaesergibiolduğunu,birdeveninyıkıldığınısöylediler.Buhâlmü’minlerinîmânını
kuvvetlendirdi.Kâfirlerindüşmanlığınıartırdı.(Rûh-ul-beyân)da(Tefsîr-i Hüseynî)denalarakve(Bahr)de,imâmlığıanlatırken,diyorki,(ResûlullahınMekkeden
Beytül-mukaddesegötürüldüğüneinanmıyankâfirolur.Göklerevebilinmiyenyerleregötürüldüğüneinanmıyanise,dâlvemübtedi’olur).Ya’nîsapıkolur.
8—RECEB AYI VE REGÂİB GECESİ: RecebayınınilkCum’agecesine(Regâib gecesi) denir.Recebayınınhergecesikıymetlidir.HerCum’agecesidekıymetlidir.Buikikıymetligecebirarayagelince,dahâkıymetliolmakdadır.Regâibgecesininkıymeti,çeşidlihadîs-işerîflerilebildirilmişdir.(İslâm Ahlâkı) kitâbının430.cusahîfesinebakınız!
Recebayı,Âdemaleyhisselâmdanberikıymetliidi.Buaydamuhârebeetmek
günâhidi.Herümmet,buayasaygıgösterirdi.Recebdemek,mürecceb,mu’azzam,muhterem,kıymetlidemekdir.Fârisî(Enîsülvâ’ızîn) kitâbındadiyorki,(Îsâ
“aleyhisselâm”zemânındabirgenc,güzelbirkızatutulmuşdu.Onakavuşmakiçin
çırpınıyordu.Nicezemânsonrasözaldı.Birakşam,odadabuluşdular.Soyundular.Genç,peksevincliidi.Ansızın,penceredenhilâli[yeniayı]gördü.Buhangi
aydırdedi.Kız,Recebdeyince,genctoparlandı.Giyindi.Kızşaşırıp,neoluyorsun
dedi.Genç,babalarımdanişitdim.Recebayındagünâhişlenmez.Buayasaygıgösterilirdeyip,özrdilediveevinegitdi.Allahüteâlâ,Îsâaleyhisselâmavahygönderip,olanlarıbildirdi.Bugenciziyâretet!Selâmımısöylebuyurdu.Genç,Recebayınagösterdiğibirsaygıiçin,büyükbirPeygamberin“sallallahüteâlâaleyhivesellem” kendine gönderildiğine sevinerek îmân etdi. İyi bir mü’min oldu. Receb
ayınagösterdiğibirsaygısebebiile,îmânşerefinekavuşdu.)
9—MUHARREM GECESİ: Muharremayınınbirincigecesi,müslimânların
kamerîyılbaşıgecesidir.Müslimânlarınşemsîyılbaşıgecesiise,efrencîEylülayınınyirmincigecesidir.Muharremayı,islâmkamerîsenesininbirinciayıdır.Muharremayınınbirincigünümüslimânlarınkamerîsenesinin,birincigünüdür.Kâfirler,kendiyılbaşılarıolanocakayınınbirincigecesinde,noelbabayapıyorlar.Güyâhıristiyandînininemretdiğiküfrleriişliyorlar.Bugecedetapınıyorlar.Müslimânlarda,kendisenebaşıgecelerindevegünlerindemüsâfehaederek,mektûb–355 –

laşaraktebrîkleşir.Birbirleriniziyâreteder,hediyyeverirler.Senebaşınımecmû’a
vegazetelerlekutlarlar.Yenisenenin,birbirlerinevebütünmüslimânlarahayrlı
vebereketliolmasıiçindüâederler.Büyükleri,akrabâyı,âlimlerievindeziyâret
edipdüâlarınıalırlar.Ogün,bayramgibitemizgiyinirler.Fakîrleresadakaverirler.
10—AŞÛRE GECESİ: Muharremayınınonuncugecesidir.Muharremayı,
Kur’ân-ıkerîmdekıymetverilendörtaydanbiridir.Aşûre,buayınenkıymetligecesidir.Allahüteâlâ,birçokdüâlarıAşûregünükabûlbuyurdu.Âdemaleyhisselâmıntevbesininkabûlolması,Nûhaleyhisselâmıngemisinintûfândankurtulması,Yûnüsaleyhisselâmınbalığınkarnındançıkması,İbrâhîmaleyhisselâmınNemrûdun ateşinde yanmaması, İdrîs aleyhisselâmın diri olarak göke çıkarılması,
Ya’kûbaleyhisselâmın,oğluYûsüfaleyhisselâmakavuşmasıvegözlerindekiperdeninkalkması,Yûsüfaleyhisselâmınkuyudançıkması,Eyyûbaleyhisselâmınhastalıkdankurtulması,MûsâaleyhisselâmınKızıldenizdengeçip,Fir’avnınboğulmasıveÎsâaleyhisselâmınvilâdetiveyehûdîlerinöldürmesindenkurtulup,diriolarak göke çıkarılması hep Aşûre günü oldu. Nûh “aleyhisselâm” gemide aşûre
tatlısıpişirdiğiiçinmüslimânlarınMuharreminonuncugünüaşûrepişirmesiibâdetolmaz.Muhammed“aleyhisselâm”veEshâb-ıkirâm“radıyallahüanhümecma’în”böyleyapmadı.Bugünaşûrepişirmeğiibâdetsanmak,bid’atdir,günâhdır.
Muhammedaleyhisselâmınyapdığıveyâemretdiğişeyleriyapmakibâdetolur.Din
kitâblarınınyazmadığı,Ehl-isünnetâlimlerininbildirmediğişeyleriyapmak,sevâbolmaz.Günâholur.Ogün,herhangibirtatlıyapmak,tanıdıklaraziyâfet,fakîrleresadakavermeksünnetdir,ibâdetdir.İbniÂbidîn,beşincicild,ikiyüzyetmişaltıncısahîfedediyorki,(Kirpikleresürmeçekmeksünnetdir.Fekat,bunuyalnızAşûregünüyapmakharâmdır).
Hazret-iHüseyn“radıyallahüanh”ogünşehîdoldudiyerek,mâtemtutmak,döğünmekdebid’atdir.Günâhdır.Şî’îler,hazret-iHüseyniçinmâtemtutuyorlar.Hazret-iHüseyni,hazret-iAlîninoğluolduğuiçin,tapınırcasınaövüyorlar.Ehl-isünnetise,onuResûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”torunuolduğuiçinçok
seviyoruz.İslâmiyyetdemâtemtutmakyokdur.Müslimânlar,yalnızAşûregünü
mâtemtutmaz.Kerbelâfâci’asınıhâtırlayıncaherzemânüzülür.Kalblerisızlar.
Gözlerikanağlar.İslâmiyyetdemâtemtutmakolsaydı,Aşûregünüdeğil,ResûlullahınTâifdemubârekayaklarınınkanaboyandığıveUhuddamubârekdişinin
kırılıp,mubârekyüzününkanadığıvevefâtetdiğigünmâtemtutulurdu.
Yukarıdakiongeceden,beşinci,altıncı,yedincivesekizincigecelere(Kandil)
geceleridenir.
Yukarıdabildirilenongecedenbaşka,fıtrbayramınındiğergeceleri,Zil-hicce
ayınınilkongeceleri,MuharreminilkongeceleriveherCum’avepazartesigecesidemubârekdir.Şernblâlî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(İmdâd-ül-fettâh) kitâbında,bugecelerinfazîletleriniuzunyazmışdır.
Aşağıdakihadîs-işerîfler,muhtelifkitâblardayazılıdır:
1 — Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan düâ, tevbe, red olmaz.
Fıtr bayramının ve Kurban bayramının birinci geceleri, Şa’bânın onbeşinci [Berât]
gecesi ve Arefe gecesi, [Kadrgecesi,birçokhadîs-işerîflerdebildirildiğiiçinburadadabildirilmeğelüzûmgörülmemişdir].
2 — Allahü teâlâ, ibâdetler içinde, Zil-hiccenin ilk on gününde yapılanları dahâ çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik oruc [nâfileoruc] sevâbı verilir. Gecelerinde kılınan nemâz, Kadr gecesinde kılınan nemâz gibidir. Bu
günlerde çok tesbîh, tehlîl ve tekbîr ediniz!
3 — Bir müslimân, Terviye günü oruc tutarsa ve günâh söylemezse, Allahü teâlâ, onu elbette Cennete sokar.
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4 — Arefe gününe hurmet ediniz! Çünki Arefe, Allahü teâlânın kıymet verdiği bir gündür.
5 — Arefe gecesi ibâdet edenler, Cehennemden âzâd olur.
6 — Arefe günü oruc tutanların, iki senelik günâhları afv olur. Biri, geçmiş senenin, diğeri, gelecek senenin günâhıdır. [Arefe,Zil-hiccenindokuzuncugünüdür.
BaşkagünlereArefedenmez!].
7 — Arefe günü bin İhlâs okuyanın bütün günâhları afv olur ve her düâsı kabûl
olur. Hepsini Besmele ile okumalıdır.
8 — Receb, Allahü teâlânın ayıdır. Receb ayına ikrâm edene, saygı gösterene,
Allahü teâlâ, dünyâda ve âhıretde ikrâm eder.
Abdülkâdir-iGeylânînin“rahmetullahialeyh”arabî(Fütûhulgayb) kitâbının
vebunun,AbdülhakDehlevî,fârisîşerhinin,[1313]Hindistânbaskısı,ikiyüzyetmişdördüncüsahîfede,Alî“radıyallahüanh”aşağıdakihadîs-işerîfihaberverdi:
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Farz nemâzı kılmamış olanın nâfile nemâzları kılması, vakti temâm olmuş hâmile kadına benzer. Çocuğu olacağı günlerde, çocuğu düşürür, aldırır. Çocuğu yok olduğu için, bu kadına, hâmile denemez. Ana da denemez. Bu kimse de böyledir. Farz nemâzlarını ödemedikce, Allahü teâlâ, nâfile nemâzlarını kabûl etmez). Büyükâlim,hadîs-işerîfmütehassısıAbdülhakDehlevî“rahmetullahialeyh”,bukitâbıfârisîşerhederkenbuyuruyorki,(Buhadîs-işerîf,farzborclarınıkazâetmeyipde,sünnetlerivenâfilelerikılanların,boşyereuğraşdıklarınıbildirmekdedir.Çünki,farzvevâcibolmıyannemâzlaranâfilenemâzdenir.Farzlarlabirlikdekılınannâfilelere(Müekked sünnet) nemâzlardenir.Farzlabirlikdekılınmasıbildirilmiyenlere(Zevâid sünnet) nemâzlarıdenir).
9 — Recebin ilk Cum’a gecesini ihyâ edene [saygıgösterene],Allahü teâlâ kabr
azâbı yapmaz. Düâlarını kabûl eder. Yalnız, yedi kimseyi afv etmez ve düâlarını
kabûl etmez: Fâiz alan veyâ veren, müslimânları aşağı gören, anasına, babasına eziyyet eden, karşı gelen çocuk, müslimân olan ve islâmiyyete uyan kocasını dinlemiyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı san’at edinenler, livâta ve zinâ edenler, beş vakt nemâzı kılmıyanlar. Bunlar,bugünâhlardanvazgeçmedikce,tevbeetmedikce,düâlarıkabûlolmaz.Ananın,babanın,kocanın,hiçkimsenin,islâmiyyeteuymıyan
emridinlenilmez,yapılmaz.Fekat,anaya,babaya,yinetatlısöylemek,onlarıincitmemeklâzımdır.Anababakâfirise,onlarıkiliseden,meyhâneden,sırtdataşıyarakbile,gerigetirmeklâzımdır.Fekat,oralaragötürmeklâzımdeğildir.
İbni Âbidîn “rahmetullahi teâlâ aleyh” beşinci cild, ikiyüzaltmışdokuzuncu
sahîfede buyuruyor ki, (Anayı, babayı ve kadının zevcini, adları ile çağırması
tahrîmenmekrûhdur,küçükgünâhdır.Ta’zîmile,saygıanlatankelimelerileveyanınagiderekçağırmalarılâzımdır.Uzakdan,yükseksesleçağırmamalıdır).
10 — Cebrâîl “aleyhisselâm” bana geldi. Kalk, nemâz kıl ve düâ et! Bu gece,
Şa’bânın onbeşinci gecesidir dedi. Bu geceyi ihyâ edenleri, Allahü teâlâ afv eder.
Yalnız, müşrikleri, büyücüleri, falcıları, hasîsleri, alkollü içki içenleri, fâiz yiyenleri ve zinâ yapanları afv etmez.
11 — Berât gecesini ganîmet, fırsat biliniz! Çünki, belli bir gecedir. Şa’bânın onbeşinci gecesidir. Kadr gecesi, çok büyük ise de, hangi gece olduğu belli değildir.
Bu gece, çok ibâdet yapınız. Yoksa, kıyâmet günü pişmân olursunuz!
Birzemândaveyâbiryerdeveyâbirşeyiokumakda,yapmakda,çoksevâbverileceğiniişitince,osevâbakavuşmağıniyyetederek,düşünerekyapana,buhaber
doğruolmasabile,Allahüteâlâ,osevâblarıihsâneder.Fekat,bununislâmiyyet
tarafındanyasakedilmemişbirşeyolmasılâzımdır.Nâfileibâdetlerinsevâbınakavuşabilmekiçin,îmândavefarzlardakusûrolmamakvegünâhlaratevbeetmekve
ibâdetolarakyapmağaniyyetetmekşartdır.
–357 –

86 — ŞEMSÎ SENELERİ, KAMERÎ SENEYE
ÇEVİRMEK
Zemânölçmekiçinkullanılanzemânölçübirimlerindenbirisinin(sene)olduğu,altmışıncımaddedebildirilmişdi.Uzunlukbakımındanikidürlüsenevardır:
ŞemsîseneveKamerîsene.Şemsîsene,güneşsenesiolup,Erdküresiningüneşetrâfındabirdevryapdığızemândır.365,242vasatîgüneşgünüdür.Kamerîsene;ay
küresinin,Erdküresietrâfında12kerredöndüğüzemânolup,354,367vasatîgüneşgünüdür.Güneşyılı,kamerîyıldan10,875gündahâuzundur.Mebde’[başlangıç]zemânınagöre,ikidürlüsenekullanılmakdadır.Mîlâdîsene,hicrîsene.Mîlâdî sene, Îsâ aleyhisselâmın doğum günü zan edilen zemândan başlar ise de,
Fransakralı9.cuŞarlın970[m.1563]senesinde,yılbaşının1Ocakdan[Kânûnsânîden]başlamasınıemretdiği,Hasîbbeğin(Kozmoğrafya) kitâbındayazılıdır.Hicrîsene,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”Medîneyehicretetdiğisenedenbaşlamakdadır.Hicrîşemsîseneninmebdei,MedîneyegirdiğiefrencîEylülayının20.ci,rûmîEylülayının7.cipazartesigünüolduğu,1310[m.1893]târîhliEbüzziyâtakvîmindeuzunyazılıdır.Acemlerinşemsîsenesi,bundanaltıay
evvel,ya’nîmartınyirmincigünüolanmecûsîbayramındabaşlamakdadır.Hicrî
kamerîseneninmebdei,aynıseneninMuharremayınınbirinciCum’agünüolup,
efrencîTemmuzayının16.cıgünüdür.Peygamberimizin“sallallahüteâlâaleyhi
vesellem”hicretimîlâdın622.cisenesindeoldu.621.cisenetemâmoldukdan196
gün[0,54sene]sonrahicrîkamerîyılbaşıdır.262gün[0,72sene]sonrada,hicrîşemsîyılınmebdeidir.Hicrîşemsîyılınmebdei,hicrîkamerîyılmebdeinden66gün
[0,18sene]sonraolmakdadır.Hicrîşemsîseneadedine0,18ilâveedince,hicrîşemsîseneadedide16Temmuzdanbaşlamışoluyor.Senede10,875günlükfarkdandolay ı, şems î sen e 32,5 olunc a, kam er î sen e 33,5 oluy or. Kam er î sen e aded i,
32,58/33,58=0,97023 ile çarp ıl ınc a, şems î sen e olur. Hicr î şems î sen e aded i
33,5/32,5=1,0307ileçarpılınca,kamerîseneadediolur.
1404 kamerî senesi başına rastlayan hicrî şemsî seneyi bulalım: Bir senenin
başı,birevvelkiseneninsonuolduğuiçinveşemsîsenede,16Temmuzdabaşlamış olsaydı, şemsî sene mikdârı 1403x0,97023=1361,23 olurdu. Şemsî sene, 16
Temmuzdan0,18senesonrabaşladığıiçin,bundan0,18seneçıkarılınca,1362senesinin0,05x12=0,6birinciayının0,6x30=18.cigünüolur.
1362hicrîşemsîsenebaşınarastlıyankamerîseneninkaçolduğunubulalım:Kamerîsenede20Eylüldebaşlamışolsaydı1361x1,0307=1402,78olurdu.Bundan0,18
fazlası,1403senesinin0,96x12=11,52onikinciayınınyarısıolur.
1984mîlâdîsenesibaşındahicrîsenelerinkaçolduklarınıbulalım:1984mîlâdî
senesibaşınarastlıyanhicrîşemsîsene1984-622=1362dir.20Eylülile1Ocakarası103gün[0,28sene]dir.1362şemsîsenebaşındakamerîsenenin1402,96olduğunuyukardabulmuşduk.Kamerîsenede1402,96+0,28=1403,24olurki,1404kamerîsenenin0,24x12=2,88üçüncüayının0,88x30=26,4yirmiyedincigünüolur.

87 — KAMERÎ SENEYİ, MÎLÂDÎYE ÇEVİRMEK
1404 hicr î kam er î sen es i baş ın a rastl ıy an mîl âd î sen ey i bul al ım:
1403x0,97023=1361,23 16 Temm uzd an başl ıy an hicr î gün eş sen es i olur.
1361,23+621,54=1982,77 olur ki, 1983 sen es in in 0,77x12=9,24 onunc u ayın ın
0,24x30=7,2sekizincigünüdür.
Haktecellîeyleyince,herişiâsâneder,
halkederesbâbını,birlahzadaihsâneder.
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88 — HİCRÎ SENE BAŞININ HANGİ GÜN OLDUĞUNU
BULMAK
Muharreminbirincigününübulmakiçinseneadedi,beşileçarpılır[darbedilir].Bulunanaded,sekizebölünür[taksîmolunur].Bâkî[kalansayı],perşembedeni’tibârengünadedinigösterir.Meselâ[1357]senesiMuharremiibtidâsı:1357
ninbeşmisli6785dir.Bunun8iletaksîmindenbirkalır.Muharreminbaşıperşembedir.Üçyüzaltmışbirinci[361].sahîfeyebakınız!

89 — HERHANGİ BİR ARABÎ AYIN BİRİNCİ
GÜNÜNÜ BULMAK (Işık Usûlü)
Seneadedindenbirnoksânı,4,367ileçarpılır[darbedilir].Bulunanadedintam
sayısına,aranılanayamahsûsrakamilâveedilir.Çıkanmecmû’[toplam],yediye
taksîmedildikde,kalan[bâkî],Cum’adani’tibârengünadediolur.
Onikiarabîayınherbirinemahsûsrakamlar,şubeytdeki,onikikelimeninbirinciharfleridir.Herbüyükharf,(Ebced hesâbı) ile,biradedigösterir:
Hilmi Bu Dünyâya Hiç Zahmet Etme!
Cemâl-i Dünyâyı, Vefâsız Zen Buldu Cümle.
Beytdekionikibüyükharfinsıraları,onikiarabîayın,Muharremdeni’tibâren
sıralarınagöredir.Herharf,aynısıradakiayınhusûsînumarasıdır.
(Ebcedhevvezhuttî)kelimelerindekiharflere(Hurûf-i cümmel) denir.Bukelimelerde:
E=1,b=2,c=3,d=4,he=5,v=6,z=7,hu=8,t=9,î=10dur.Bunagöre,yukarıdakibeytdekelimelerinbirinciharfleri:
Hilmi=8=Muharrem
Bu=2=Safer
Dünyâya=4=Rebî’ul-evvel
Hiç=5=Rebî’ul-âhır
Zahmet=7=Cemâzil-evvel
Etme=1=Cemâzil-âhır
Cemâli=3=Receb
Dünyâyı=4=Şa’bân
Vefâsız=6=Ramezân-ül-mubârek
Zen(kadın)=7=Şevvâl
Buldu=2=Zil-ka’de
Cümle=3=Zil-hicce
aylaramahsûsrakamlarıgösterir.
Meselâ[1362]senesi,Zil-ka’deayınınyirmidokuzuncugününübulalım:
1361adedini,4,367iledarbedelim,5943olur.Bunaikiilâveedelim.Çünki,Zilka’deyemahsûsadedikidir,5945olur.Bunuyediyebölünce,ikiartar.Demekki
Zil-ka’deninbirincigünü,Cum’adanbaşlıyarak,ikincigünimiş.Ya’nîcumartesi
imiş.Yirmidokuzuncugünde,tabi’îyinecumartesidir.HüseynHilmiIşıkın“rahmetullahiteâlâaleyh”bulmuşolduğubuüsûl,pekkat’îvehassâsdır.
Kamer,güneşinveyıldızların,şarkdangarbadoğruolan,günlükhareketlerine
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iştirâketdiğigibi[s.182],Erdetrâfındagarbdanşarkadoğrudahareketetmekdedir.Buhareketi,güneşingarbdanşarkadoğruolansenelikhareketindendahâ
sür’atlidir.Kamer,buhareketindebirdevrini27gün8sâatdetemâmlamakdadır.
Busebebile,günlükdevriniyıldızlardanellidakîka30sâniyesonratemâmlar.Güneşise,günlükhareketinidörtdakîkasonratemâmlamakdadır.Bununiçinkamer,
birevvelkigünenazaran,güneşdendahâsonraNısf-ün-nehâragelirvebirincigecegüneşden45dakîkasonragurûbeder.Kamer,yerküresininetrâfındadönerken,
mahrekininbulunduğumüstevîile,husûfmüstevîsiarasındatakrîbenbeşderecelikbirzâviyevardır.Herdevrinde,birkerre,ayilegüneş,yerküresininaynıtarafındaolarak,üçübirdoğrultudabulunuyorlar.Buhâle(İctimâ’ı neyyireyn=Conjunction) denir.Buhâldeiken,kamerinbizekarşıolanyüzükaranlıkoluyor.Ayı
göremiyoruz.Buzemâna(Muhak) denir.Muhakzemânısâbitdeğildir.Yirmisekizsâatileyetmişikisâatarasındadeğişmekdedir.Osmânlıâlimlerinintakvîmlerindea’zamîolaraküçgün[72sâat]hesâbedildiğinigörüyoruz.İctimâ’vakti,Muhakzemânınıntamortasıolup,ilmîtakvîmlerdeherayiçinyazılıdır.Erddagüneşetrâfındahareketetdiğiiçin,ikiictimâ’vaktiarasındakizemân,29gün13sâatolmakdadır.İctimâ’vaktinde,şemsilekamer,aynıvaktdeNısf-ün-nehârdangeçmekdedir. İctimâ’ vaktinden sekiz derece [takrîben 14 sâat] geçmeden evvel,
ya’nîErdilekameriveErdileşemsibirleşdiren,ikiyarımdoğruarasındaki(Beynûnet=Elongation) zâviyesisekizdereceden[14sâatdan]aziken,hilâlhiçbirzemânda,hiçbiryerdegörülemez.A’zamî18dereceolunca,aymuhakdankurtulup,
güneşbatarken,45dakîkaiçindebatıtarafındaüfukhattıüzerinde,yeniayınhilâligörünür.Fekat,57dakîka(İhtilâf-ı manzar)ındandolayı,üfka5dereceyaklaşınca görülemez. Muhakdan kurtulduğu vakt, hangi memleketde güneş batmakdaise,otûlderecesindekimemleketlerdenhilâlgörülür.Sonrakisâatlardaveyâ gecede, bunların garbındaki memleketlerde de, güneşin gurûbundan sonra
görülebilir.Meselâ,Recebayıbaşlıyacağızemân,ictimâ’vakti,14Mayıs1980çarşambagünüTürkiye[İzmitinmahallî]sâatiile,15dedir.Hilâlinilkgörünmesi,perşembegünübeşdenevvelolamaz.Osmânlıâlimlerininkabûletdiğigibi,buzâviye18derece,ya’nîbirbuçukgünlükzemânolunca,hilâlinilkgörünmesi16Mayıs
Cum’agünüsâat3deolacakdır.Cum’agünügüneşinbatması,İstanbulda19.20de
olduğuiçin,güneşinbatması16sâatönceolan,ya’nîİstanbulun240dereceveyâ
Londranın270derecedoğusundabulunanAmerikanınŞikagoşehrindevebatısındakiyerlerde,Cum’agünü[Cumartesigecesi]güneşbatarkenhilâlgörülebilecekdir.Mayısın17.Cumartesigünü,Recebinbirincigünüolacakdır.270dereceli
tûldâiresininşarkındakimemleketlerde,bugecegörülemez.Geceler,gurûbzemânında,bugeceleringündüzleri,geceyarısıbaşlamakdadır.Buhesâblar,kamerîayın
başladığıvaktibulmakiçindeğildir.Hilâlingörülebileceğigeceyianlamakiçindir.
İmâm-ıSübkîdeböylebuyurdu.İmâmınsözünütersineçevirenlerealdanmamalıdır.(Tahtâvî ve Şernblâlî hâşiyeleri). İbniÂbidîn,birincicild,ikiyüzseksendokuzuncusahîfede,kıbleta’yîninibildirirken,diyorki:(Ramezân-ışerîfinbirincigününüanlamakdatakvîmleregüvenilmemelidir,buyurdular.Çünkioruc,gökdeyeniayı
görmeklefarzolur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Hilâli görünce oruca başlayınız!) buyurdu.Hâlbukihilâlindoğması,görmekledeğil,hesâbladırvehesâbsahîholup,hilâl,hesâbınbildirdiğigecededoğar.Fekat,ogecegörülmeyip,bir
gecesonragörülebilirveoruca,hilâlindoğduğugecedeğil,görüldüğügecebaşlamaklâzımdır.Çünki,islâmiyyetböyleemrbuyurmuşdur).Semâda,Ramezân-ışerîfhilâliniaramak,biribâdetdir.Görülüyorki,Ramezân-ışerîfbaşlangıcınıöncedenhabervermek,islâmiyyetibilmemekalâmetidir.Kurbanbayramınınbirincigünüde,Zilhicceayınınhilâlinigörmekleanlaşılır.ZilhicceayınındokuzuncuArefe
günü,hesâbla,takvîmleanlaşılangünveyâbundanbirgünsonraolur.Bundanbir
günönceArafâtaçıkanlarınhaclarısahîholmuyor.Hiçbirihâcıolamıyor.
Arabîayınbirincigününübulmakiçin,(Ma’rifetnâme) ve(Acâib-ül-mahlûkât)
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kitâblarında da, birbirlerinden başka üsûller ve cedveller yazılıdır. İkincisinde ayrıca diyor ki, imâm-ı Ca’fer Sâdık “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyurdu ki, her sene Ramezân-ı şerîfin birinci günü, bir evvelki senedeki Ramezânın birinci gününden başlıyarak sayılan, haftanın beşinci günüdür.
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Herhangi arabî ayın birinci
gününü bulmak için, 1310 [m. 1893]
senesi, Ebüzziyâ takvîminde diyor
ki, hicrî kamerî sene adedi sekize
bölünür. Bakıyye, İbni İshak
Ya’kûb kindînin yandaki cedvelinde, birinci satırda bulunup,
bundan aşağıya inince, ay hizâsındaki rakam, Cum’adan i’tibâren gün
adedi olur.

Ahmed Ziyâ beğin kitâbındaki Uluğ beğin cedveli ve bunun kullanılması, aşağıda bildirilmişdir.
Herhangi bir arabî ayın birinci gününün hangi gün olduğunu bulmak için muhtelif usûller vardır. Bunların en sahîhî, Uluğ beğin bildirdiği usûldur. Bu usûle göre, evvelâ, hicrî senenin birinci ayı olan Muharrem ayının birinci günü bulunur. Muharrem ayının birinci gününü bulmak için, bilinen hicrî sene sayısı dâimâ 210
adedine bölünür. Bu taksîmin bâkîsinin, ya’nî kalanının birler basamağındaki
(en sağdaki) rakam bâkîden çıkarılır. Kalan sayı birinci cedvelde, birinci sütûnda,
ya’nî bâkî sayısının birler basamağı atılmış hâli sütûnunda bulunur. Buradan sağa
doğru gidilir. Cedvelin birinci satırındaki, birler basamağındaki rakamdan da, aşağı doğru gidilir. İkisinin kesişdiği yerdeki rakam, pazardan i’tibâren sayılarak, Muharremin birinci günü olur. Meselâ, 1316 hicrî senesinin Muharremin birinci gününü
bulmak için, 1316 = 6 56 dur. Bâkî [kalan] 56’nın birler basamağındaki 6 rakamı
210
210
56 dan çıkarılınca 50 kalır. Birinci sütûndaki 50’den sağa gidilince, 6 rakamına âid
sütunda 1 bulunur. Sene başının pazar günü olduğu anlaşılır. Herhangi bir ayın birinci gününü bulmak için, önce bu senenin birinci günü bulunur. İkinci cedvelde,
Muharrem hizâsındaki, ya’nî birinci satırdaki sene başı günü rakamının bulunduğu sütûnda, aranılan ay hizâsındaki rakam, bu ayın birinci gününün pazardan
i’tibâren sayısı olur. Meselâ, 1316 senesi Ramezân ayının birinci gününü bulalım:
Bu senenin başı pazar günü, ya’nî haftanın birinci günü olduğu için, ikinci cedvelin birinci satırında 1 rakamının bulunduğu sütûnda, Ramezân hizâsında 6 bulunduğundan, Ramezânın birinci günü, pazardan i’tibâren altıncı Cum’a günüdür.
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ULUĞ BEĞİN KAMERÎ
AY CEDVELLERİ

BÂKÎSAYISININBİRLERBASAMAĞIATILMIŞHÂLİ
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sonraki mîlâdî senede ve takrîben onbir
günevvelbaşlar.33,58hicrîve32,58mîlâdîsenedebir,hicrîsenelerinbaşları,Ocak
ayınınilkongününerastlar.Aşağıdakicedvelde,Aralıkayındabaşlıyanhicrîseneler
yazılıdır.Bunlardansonrakihicrîsenebaşları, her sene, bu 12.ci aydan birinci aya
doğrugiderek,mîlâdîaylarınherbirinetesâdüfeder.Cedveldeyazılıolmıyanböyle
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90 — SELÂMLAŞMAK
İkimüslimânkarşılaşdığızemân,birbirine(Selâmün aleyküm) demesivesonraelilemüsâfehaetmesisünnetdir.Müsâfehaederkengünâhlarıdökülür.
Aşağıdakisekizkimseye,herzemânselâmvermekharâmdır,günâhdır:
1—Yabancıkızlara,genckadınlaraselâmverilmez.
2—Satrançveheroyunuoynayanlaraselâmverilmez.
3—Kumaroynayanlaraselâmverilmez.
4—İçkiiçenlereselâmverilmez.
5—Gıybetedenlereselâmverilmez.
6—Şarkıcılaraselâmverilmez.
7—Âşikâregünâhişliyenlereselâmverilmez.
8—Kızlara,kadınlarabakanlaraselâmverilmez.
Aşağıdakionaltıhâldegörülenkimselere,yalnızohâldeikenselâmverilmez:
1—Nemâzdaolanaselâmverilmez.
2—Hatîbefendiye,hutbeokurkenselâmverilmez.
3—Kur’ân-ıkerîmokuyanaselâmverilmez.
4—Zikrveva’zedeneselâmverilmez.
5—Hadîs-işerîfokuyanaselâmverilmez.
6—Yukarıdayazılanlarıdinliyenlereselâmverilmez.
7—Fıkhdersiçalışanaselâmverilmez.
8—Mahkemede,hâkimlereselâmverilmez.
9—Dindersimüzâkereedenlereselâmverilmez.
10—Müezzine,ezânokurkenselâmverilmez.
11—Müezzine,ikâmetokurkenselâmverilmez.
12—Dindersiverenmuallimeselâmverilmez.
13—Zevcesiilemeşgûlolanaselâmverilmez.
14—Avretyeriaçıkolanaselâmverilmez.
15—Abdestbozmakdaolanaselâmverilmez.
16—Yemekyimekdeolanaselâmverilmez.
Mahremolmıyanihtiyârkadınlaraselâmverilir.Zarûretolduğuzemânlarda,şehvetden emîn ise, müsâfeha da edilir [ya’nî eli sıkılır]. Günâh işliyenler, tevbe
ederse,selâmverilir.Günâhişlerkenmâni’olmakniyyetiileselâmverilebilir.
Kâfirlere,ancakişdüşdüğüzemânselâmverilebilir.Kâfiritebcîledereksaygıgöstermekiçinselâmverenkâfirolur.Kâfirita’zîmeden,meselâüstâdım,gibi sözlerle saygı gösteren, kâfir olur [İbni Âbidîn, cild 5]. Aç kimse, sofraya
çağrılacağınıbilirse,yemekyiyeneselâmverebilir.Talebe,hocasınaselâmverebilir.
Selâmvereneveüçekadaraksırıpda(Elhamdülillah) diyenehemencevâbvermekfarz-ıkifâyedir.İşitenlerincevâbıgecikdirmesiharâmdır.Tevbeetmelerilâzımolur.Mektûblagelenselâmıokuyuncahemen(Ve aleyküm selâm) demekfarzdır.Bunuyazıpgöndermekmüstehabdır.Birisineselâmgötürmeğikabûledenkimsenin,buselâmıgötürmesifarzdır.Çünki,üzerindeemânetdir.Götürmeğikabûl
etmemişise(Vedî’a) olur.Vedî’ayıgötürmeklâzımolmaz.
İkincikısmdayazılanlardan,başdanikisi,selâmacevâbvermez.Onikinumarayakadarolanlarıncevâbvermesiiyiolur.Dilencininselâmınacevâbvermeklâzımdeğildir.Yirkenveiçerkenvehalâdaikenveçocuğunveserhoşunvefâsıkın
selâmlarınacevâbvermekfarzdeğildir.(İbni Âbidîn cild5.sahîfe267)
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(Selâmün aleyküm) veyâ(Esselâmü aleyküm) diyerekselâmverilir.(Selâmaleyküm)diyenlerevebaşkasözlerleselâmverenecevâbvermekfarzolmaz.
(Rıyâd-un-nâsıhîn) kitâbındayazıyorki:(Fetâvâ-i Sirâciyye)dediyorki,(Bir
kimseyeselâmverirken,cem’olarakvermeli,çokkimseyeverirgibivermelidir.
Çünki,mü’minyalnızdeğildir.Muhafazameleklerive(Kirâmen kâtibîn) adındakiikimelekonunlaberâberdir.)(Rıyâd-us-sâlihîn) kitâbında,selâmıcem’kelimesişeklindesöylemeklâzımolduğunubildirenhadîs-işerîfyazılıdır.
(Selâmün aleyküm) demek,(Benmüslimânım.Bendensanazarargelmez.Selâmetdesin)demekdir.Hadîs-işerîfde,(Tanıdığınız ve tanımadığınız müslimânlara selâm veriniz!) buyuruldu.Kâfirlereselâmverilmez.Onlarselâmverince,yalnız(Vealeyküm)denir.Nikâhlaalmasıebedîharâmolanonsekizkadınaselâmvermekcâizdir.Selâmlarınacevâbvermekfarz-ıkifâyedir.Birsebebile,geçiciharâm
olan,ya’nî,osebebkalkıncaevlenmesihalâlolanyedikadınaselâmvermekcâiz
değildir.Bunlarınselâmınacevâbvermekfarzolmaz.
Zengine,zenginolduğuiçinselâmvermekcâizdeğildir.Zenginönceselâmverirse,cevâbverilmesifarzolur.Büyüklerinçocuklaraselâmvermesicâizdir.
Selâmdasünnetşöyledirki,öncebüyükküçüğe,şehrliköylüye,devedekiatabinmiş olana, atdaki merkebde olana, merkeb üstündeki yaya yürüyene, ayakda
olanoturana,azolançokolana,efendihizmetcisine,babaoğluna,anakızınaverir.Rütbeveni’metiçokolanönceverir.Nitekim,mi’râcgecesi,önceAllahüteâlâselâmverdi.İkimüslimân,birbirineaynıândaselâmverirse,herikisininde,
birbirinecevâbvermesifarzolur.Birbirindensonraselâmverirlerse,ikincininverdiğiselâmcevâbyerinegeçer.Çokkimseyeselâmverildiğizemân,birkişi,hattâ
birçocukcevâbverince,ötekilervermesedeolur.
Âdemaleyhisselâmdan,İbrâhîmaleyhisselâmakadar,selâmlaşma,birbirinesecdeetmekleolurdu.Sonra,bununyerineboynunasarılmaklaoldu.Muhammedaleyhisselâmzemânında,elilemüsâfehasünnetoldu.
[Şî’îler,verilenselâmgibicevâbverir.Selâmünaleykümdiyerekcevâbverir.
Aleykümselâmdemezler].
AbdüllahbinSelâm“radıyallahüanh”buyuruyorki,Resûl-iekrem“sallallahüaleyhivesellem”Medîneyehicretbuyurduğuzemân,mubârekağzındanilkişitdiğimhadîs-işerîfşuidi: (Birbirinize selâm veriniz! Birbirinize yiyecek ikrâm ediniz! Akrabânızın haklarını gözetiniz! Gece, herkes uyurken nemâz kılınız! Bunları yaparak, selâmetle Cennete giriniz!). (Rıyâd-un-nâsıhîn)insözütemâmoldu.
Tahtâvî,(Merâkıl-felâh) şerhinde,yüzyetmişdördüncüsahîfedediyorki:(Müslimânların,birbiriilekarşılaşdığızemân,müsâfehaetmelerisünnetdir.NitekimSüleymânEbûDâvüdSicstânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”bildirdiğihadîs-işerîfde,EbûZerGıfârî“radıyallahüanh”buyuruyorki:(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”ileherkarşılaşdığımda,benimlemüsâfehaederdi).(Müsâfeha), iki
kişinin,sağelinavuçiçlerinibirbirineyapışdırıp,ikibaşparmağınyanlarınıbirbirinedeğdirmesidir.Şimdimodaolan,parmaklarıtutarakavucunakoyarakyapılantokalaşma,şî’îlerinüsûlüdür.Sünnetolanise,karşılaşınca,selâmsöyleşirken,
sağeldörtparmakiçlerini,çıplakolarak[eldivensiz,örtüsüzkarşısındakininsağ
elidışınabaşparmağıtarafına]yapışdırmakdır.Başparmakdabulunandamardan
muhabbetyayılır.Müsâfehaederken,birbirinemuhabbetgeçer).Müslimânların
sevişmeleri,bölünmemelerilâzımolduğuburadandaanlaşılmakdadır.
İbni Âbidîn, beşinci cildde, istibrâ bâbında buyuruyor ki, (Câmi’de her nemâzdansonrabirbiriilemüsâfehaetmekbid’atdir.Şî’îlerinâdetidir.[Bayram
günleri,câmi’lerdemüsâfehaederekbayramlaşmakvenemâzlardansonra,âdet
etmeden,arasıramüsâfehaetmekcâizdir.]İhtiyâcolduğuvakt,zimmîyeselâmver–364 –

mekvemüsâfehaetmekcâizolur.Hurmetiçinise,câizolmaz.Kâfirehurmetküfrdür.
Onyaşınagelenkızveerkekçocuklarınyatakodalarınıbirbirindenveanababalarındanayırmalıdır.Âlimin,anababanıneliöpülür.Başkasınınöpülmez.Arkadaşilekarşılaşıncaeliniöpmekharâmdır.
Büyüklergeldiğizemân,kalkarakkarşılamakmüstehabdır.Kendigelince,kalkılmasınısevmekmekrûhdur.Kur’ân-ıkerîmi,ekmeğiöpmekcâizdir).
(Berîka) kitâbı,binüçyüzotuzdördüncüsahîfesindediyorki,(Selâmverirkenve
selâmalırkeneğilmekgünâhdır.Hadîs-işerîfde,(Karşılaşdığınız zemân, birbirinize eğilmeyiniz, kucaklaşmayınız!) buyuruldu.Allahüteâlâdanbaşkasıiçinrükü’
vesecdeyapmakharâmdır.)İbniNüceymZeyneddînMısrî“rahmetullahiteâlâ
aleyh”(Segâir ve Kebâir) kitâbında,elileselâmvermekgünâhdırdiyor.İsmâ’îlSivâsî,bunuaçıklarken,(Çünki,elileselâmvermek,kâfirlerinâdetidir)diyor.
İmâm-ıRabbânî“rahmetullahialeyh”,ikiyüzaltmışbeşincimektûbdabuyuruyorki:(Müslimânlarınhaklarınıgözetmeklâzımdır.Hadîs-işerîfde,(Müslimânın
müslimân üzerinde beş hakkı vardır: Selâmına cevâb vermek, hastasını yoklamak,
cenâzesinde bulunmak, da’vetine gitmek ve aksırıp elhamdülillah diyene, yerhamükellah diyerek cevâb vermek) buyuruldu.Fekat,çağırılanyeregitmekiçin,şartlarvardır.(İhyâ) kitâbındadiyorki,(Yemekşübheliise,sofradaipekkumaş,altın, gümüş varsa, tavanda ve dıvarlarda canlı resmleri varsa, çalgı çalınıyorsa,
oyunoynanıyorsa,böyleolanyeregidilmez.Zâlimin,bid’atsâhibinin,fâsıkınve
kötükimselerinveöğünmekiçinçokparaharcamışolanında’vetinedegidilmez).
(Şir’at-ül-islâm) kitâbındadiyorki,(Riyâ,gösterişiçinyapılanda’vetegidilmez).
(Muhît) kitâbındadiyorki,(Oyunoynanan,çalgıçalınan,müslimânlarçekişdirilen,içkiiçilenda’vetegidilmez).(Metâlib-ül-mü’minîn) kitâbındadaböyleyazılıdır. Böyle mâni’ler bulunmıyan da’vete gitmek lâzımdır. Bu zemânda, böyle
da’vetazbulunur.Bakıcısıbulunanhastayıziyâretsünnetdir.Kimsesiyokise,yoklamakvâcibolduğu(Mişkât) hâşiyesindeyazılıdır.Müslimânıncenâzenemâzını
kılmalı, hiç olmazsa birkaç adım cenâzede bulunmalıdır). İkiyüzaltmışbeşinci
mektûbtercemesitemâmoldu.İbniÂbidîn(Hazarveibâha)kısmındadiyorki,
(Harâmolanşeyler,odadaisegidilir.Sofradaisegidilmez.Bilmiyerekgidildiise,
kalbiilebeğenmiyerekoturulurveyâbirbehâneilegeridönülür.Çünki,harâmişlememek için, sünnet terk edilir. Gîbet söylemek veyâ dinlemek, çalgıdan ve
oyundandahâbüyükgünâhdır.Sözveyâmakâmsâhibiise,sofradagünâhamâni’
olmalıveyâgeridönmelidir).
(Mâ-lâ-büdde)de,zekâtbahsisonundadiyorki,(Gelenmüsâfireüçgünziyâfetvermek,müekkedsünnetdir.Sonrakigünlerdemüstehabdır).
(Hadîka)da,dilâfetlerininsonundadiyorki,(Birininevine,odasına,bağçesinegirileceğizemâniznistemekvâcibdir.Kapıyavurarak,ziliçalarakveyâseslenerek,meselâselâmvererekiznistemedeniçerigirmemelidir.Anababa,çocuğunun,çocuk,bunlarınodasınagireceğizemândaiznistemelidir.İznüçdef’aistenir.Birincisindeiznverilmezse,birdakîkakadarsonra,ikincidef’aistemeli,yine
verilmezse,üçüncüdef’aistemelidir.Yineiznverilmezse,[dörtrek’atnemâzkılacak kadar beklemiş ise], içeri girmemeli, gitmelidir. Kapı aralanırsa, aradığı
kimseyisormadanönce,kendinitanıtmalıdır.[Telefonedincede,öncekendinitanıtmalıdır.]İçerigirmeğerızâsıolduğubilinenkimseninyanınaiznalmadangirilebilir).
Süleymâniyyekütübhânesi,Lâlelikısmında(3653)sayılıkitâbınbaşında,AhmedibniKemâlefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”(Kitâb-ül-ferâid)dediyorki,
(EbûÜmâmeninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Başkalarına benzeyenler bizden değildir. Yehûdîlere ve hıristiyanlara benzemeyiniz! Yehûdîler parmakları ile işâret ederek, hıristiyanlar elleri ile işâret ederek, mecûsîler de eğilerek selâm verir) buyu–365 –

ruldu. (Kitâb-üs-sünnet-i vel cemâ’a)dadiyorki,selâmacevâbveriniz!Selâmolarakparmaklaveyâelileişâretetmek,yehûdîvehıristiyanâdetidir.Birinigörüncekendieliniveyâonuneliniöpmekveeligöğsekoymakveeğilmekveyerekapanmakdamecûsîâdetidir).[1] (Fetâvâ-i Kâri-ül-Hidâye)deve(Şir’at-ül-islâm)da
diyorki,(Parmakileişâretederekselâmvermekyehûdîâdetidir.Elileselâmvermekdehıristiyanâdetidir.Müslimânböyleselâmvermemelidir).Mazher-iCân-ı
Cânân,elibaşakaldırarakveeğilerekselâmlaşmağamâni’olurdu.
Câmi’ul-ezherkibâr-ıulemâsındanolup,1361[m.1942]devefâtedeneşşeyhAlî
Mahfûz“rahmetullahiteâlâaleyh”,(El-ibdâ’) kitâbınınüçyüzaltmışikincisahîfesindediyorki,(İslâmiyyeteuygunselâmvermekunutuldu.Bu,çokkötüâdetdir.
Günaydındemek,elişâretiileselâmlaşmak,başeğmek,yabancımüslimânıgörünceselâmvermemek,evegirincegördüklerineselâmvermemekçokfenâdır.Sünnetiterketmekdir).Câmi’ul-ezherprofesörlerindenşeyhAbdüllah-iDessûkîve
şeyhYûsüf-iDecvî,(İbdâ’) kitâbınınsonunatakrîzyazmışlar,kitâbıövmüşlerdir.
Kışgünlerigidip,behârgelince,
açılırgafletden,gözüdağların.
Donanır,süslenir,goncagüllerle,
geçmezbülbüllere,nazıdağların.
Gecegündüz,tesbîhledirişleri,
Allah,Allahsöyler,dâimkuşları.
Göklereuzanmış,sankibaşları,
düâkıblesine,yüzüdağların.
Kudretden,hepsine,hullebiçilir,
Hakrahmeti,üstlerinesaçılır.
Dürlüdürlü,çiçekleriaçılır,
Cennet-ia’lâdır,yazıdağların.
Bakıpdoyulmaz,yeşilalanlara,
hidâyetlerolur,Hakdananlara.
Esenyeli,safâverircanlara,
misküanberkokar,tozudağların.
Biryanda,zanbaklar,biryandalâle,
ırmaklarıbenzer,âb-ızülâle.
(Sebbe-ha)ma’nâsı,geliyordile,
şükürHakka,dâimsözüdağların.

[1] (Kitâb-üs-sünnet-i vel cemâ’at) müellifiRüknülislâmİbrâhîmdir.(Kitâb-üs-sünnet)in
müellifiZâhid-iSaffârdır.
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91 — KUR’ÂN-I KERÎM, ALLAH KELÂMIDIR
Bağdâd vâlîsi Sırrî pâşa (Sırr-ı Furkân) kitâbının, İstanbulda [1312] de basılan,
birinci cild, üçüncü baskısı, yetmişbeşinci sahîfesinde buyuruyor ki:
Bukitâbımıyazmadanbirseneönce,Diyâr-ıBekrşehrinde,birCum’agünü,
şehrinilerigelenleriileoturuyorduk.Arabîdilindevedinbilgisindederinliğiile
tanınmışolanmeşhûrKeldânîpapasıAbd-iYesû’daaramızdaidi.Müsâfirimolan
MûsulvâlîsiMuhammedReşîdpâşayayanımdakileritakdîmederken,Abd-iYesû’içinde(arabedebiyyâtındapekderindir)demişdim.Bununiçinbelâgatüzerinde çok konuşuldu. Sonraları dilden, kavmciliğe geçildi. Bu sırada, vaktîle,
BeyrutlubirÎsevîilearamızdageçenbirkonuşmayı,bunlaraanlatdım:Herkeskendikavmininbüyükleriileöğünür.SizdeAraboğullarısınız.Sizesorsalarki,büyükdevletkurmak,ilm,san’atvebelâgatbakımındanenbüyükadamınızkimdir?
Necevâbverirsiniz,demişdim.Beyrutluhıristiyanda,hemen:Muhammedaleyhisselâmdemeğemecbûruzdemişdi,dedimveAbd-iYesû’adönerek,sizesorsaydım,nederdiniz,dedim.
Abd-iYesû’—Evet,büyükdevletkurmak,medeniyyetehizmetbakımından,
arabınenbüyük,enmeşhûradamıOdurderim.Fekat,Muhammedaleyhisselâmın,arabınenfasîhkonuşanıolduğunukabûletmem.Çünki,bunugösterecekbir
eser i yokd ur. Kur’ânı göst er irs en iz, Kur’ân Onun söz ü değ ild ir diy ors un uz.
Kur’ânınçokfasîh,pekbelîgolması,Onunfasîhvebelîgolmasınıgöstermez.Evet
O,belîgvefasîhidi.Fekat,Onungibi,başkalarıdavardı.Meselâ,Alînin“radıyallahüanh”sözlerigösteriyorki,buda,Onungibifasîhvebelîgidi.İslâmiyyetden
önceÜmri-ülKaysveKusbinSa’îdeninşöhretlerinihepimizbiliyoruz.Hattâ,Kus
binSa’îdeninhutbesini,Muhammedaleyhisselâmdabeğenmişdi,dedi.
Busözüdinleyenler,birbiriilekonuşmağa,birgürültüsezilmeğebaşladığından,
ayağakalkıp,şimdilikkimsedenyardımistemiyorum.Lutfenrâhatolunuz,dedim.
Herkessusdu.Şöylecevâbverdim:
Şuânda,dinhissimizi,teassubumuzubiryanabırakıp,ilmîveciddîkonuşalım!
Kur’ân-ıkerîmiçinsiznedersiniz?Kur’ân-ıkerîmkiminsözüdür?
A.Y.—Kur’ânı,Muhammed“aleyhisselâm”arkadaşlarıileyapdı.
S.Pâşa—Geçenlerde,vâlîlikemrimokununca,sizarabcabirdüâyapmışdınız.
Odüâyıbaşkasıyazıpsizeverdideseler,susarmısınız?
A.Y.—Susmam,benyapdığımısöylerim.
S.P.—Niçin?
A.Y.—Çünkibudüâyıbenhâzırladım.
S.P.—Hakkınızvar.Beşbeytlibirgazelyazankimsebile,birbeytininçalındığınıgörse,çalanıncezâlanmasınıister.Herkeseseriileöğünür,değilmi?
A.Y.—Evet.
S.P.—Sizinodüânızdandahâgüzeliyapılabilirmi?
A.Y.—Evet,yapılabilir.
S.P.—Sizindüânızla,Kur’ân-ıkerîmarasındafesâhat,belâgatbakımlarından
farkvarmı?
A.Y.—Elbet,hemdepekçok.
S.P.—Arabedîblerivedostvedüşmanilmadamlarıuğraşarak,Kur’ân-ıkerîmgibisöyliyememeleri,Kur’ânıyazanlariçinbüyükbirşerefolmazmı?
A.Y.—Elbetolur.
S.P.—Böyle,yüksekbireseri,sâhibibaşkasınabağışlarmı?Muhammedaleyhisselâm, (Bu Kur’ân, Allah kelâmıdır. İnanmıyorsanız, bir âyeti kadar siz de
söyleyiniz! Söyliyemezsiniz!) derdi.Okadardüşmanoldukları,eleleveripuğraş–367 –

dıklarıhâldesöyliyemediler.Kimisibelâgati,i’câzıgörürgörmezîmânetdi.Kimisi,insanbunusöyliyemezdiyerek,isteristemeztasdîketdi.Muhammed“aleyhisselâm”,bunubirkaçkimseilebirlikdeyapmışolsaydı,düşmanlardabirarayagelerek,bunungibiyapabilirdi.Çünki,müslimânlardaolduğugibi,kâfirlerarasındada,kuvvetliedîb,fasîhkimselervardı.Sonra,bununlameydânokurken,malı,mülkü,mevkı’ivehükûmetiyokduki,yardımcılarınıbunlarlasusdurdudenilsin.Kur’ân-ıkerîm,Tevrât,Zebûrveİncîlgibi,toplucameydânakonmadıki,yardımcıları,bueserlerinböylekıymetliolacağınıöncedendüşünememişlerdi,sonradanpişmânoldularsada,işişdengeçmişdidenilsin.Kur’ân-ıkerîmyavaşyavaş
yirmiüçsenedeindi.Herâyetgelince,herkeshayrânkalıyordu.Yardımcılarıolsaydı,nekadarsabrlı,fedâkârolsalarda,kendieserlerinin,böyleşânveşerefini
görüpde,yirmiüçsenesesleriniçıkarmaz,susabilirlermiidi?
A.Y. — Sözün doğrusu, Kur’ânı, Muhammed “aleyhisselâm”, yalnız kendi
yapmışdır.
S.P.—Kur’ân-ıkerîmisiz,nasılbuluyorsunuz?
A.Y.—Çokfasîh,pekbelîg,hikmetdolu.
S.P.—Demek,bunuyapanhakîmolmalı.
A.Y.—Evet.
S.P.—Demekki,Muhammed“aleyhisselâm”hakîmidi.
A.Y.—Şübhesizhakîmidi.
S.P.—Yalansöyliyenhakîmolurmu?
A.Y.—Olmaz.
S.P.—Muhammedaleyhisselâmınhakîmolduğunusöyliyorsunuzvehakîm,doğrusöylerdiyorsunuz.Zâten,bütünhıristiyanların,Onundoğruolduğunubilmesilâzımdır.Çünki,Mardinköylerindenbirindebulunan“Deyr-iZa’ferân”adındakibüyükkilisede,nasârânınarabîyazılmıştârîh-imukaddeskitâbındanbirinde,(Muhammedaleyhisselâmapeygamberliğindenevvelherkes,emînolanMuhammedderdi.Çünki,doğruluğuilemeşhûridi)okumuşdum.İşte,odoğrusözlüMuhammed“aleyhisselâm”,bizehaberverdiki,(Kur’ân-ı kerîm, insan sözü değildir. Allah kelâmıdır). Bunanedersiniz?Hayırinanmamderseniz,onunhakîm
olduğunadainanmamışolursunuz.Hakîmidi,sözündeduruyorsanız,Onunsözünedeinanmanızlâzımgelir.
A.Y.—Doğrusunuistiyorsanız,Muhammed“aleyhisselâm”Peygamberidi.FekatyalnızArablarınPeygamberiidi.
S.P.—Teşekkürederim.Şübhebulutlarısıyrılıp,hakîkatışıklarıparlamağabaşladı.Hakîmyalansöylemezdediniz.Peygamberhiçyalansöylermi?Ohiçsöylemez.Öyleise,Muhammedaleyhisselâmınbütüninsanlara,hermilletedePeygamberolduğunainanmanızlâzımdır.Çünki,Obize;(Ben bütün insanların ve Cinnîlerin hepsinin Peygamberiyim) diyehaberveriyor.Bunanedersiniz?
Birkaçsâniyedurdukdansonra,kalkıpgitdivebirdahâyanımagelmedi.
(Her ke se Lâ zım Olan Îmân) kit âb ın ın (Müs li mân lık ve Hı ris ti yan lık) ve
(Kur’ân-ı Kerîm ve İncîller) ve(İslâm Dîni ve Diğer Dinler) kısmlarındave(Cevâb Veremedi) kitâbındahıristiyanlıkdîniüzerindegenişbilgivardır.
AllahatevekküledeninyâveriHakdır.
Na-şâdolanbukalbim,birgünşâdolacakdır.
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92 — ÎSÂ “aleyhisselâm” İNSAN İDİ, ONA TAPILMAZ
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimize,Necrândanbirhıristiyan
hey’etigelmişdi.Necrân,HicâzileYemenarasındabirşehridi.Bunlar,altmışsüvârîolup,içlerindenyirmidördübüyükleriidi.Bunlarıniçindeüçüenbüyükleri
idi.ReîsleriAbdülmesîhidi.İçlerindenEbülhârisbinAlkama,enâlimleriidi.Âhır
zemânPeygamberininalâmetleriniİncîldeokumuşidi.Fekat,dünyâmevkı’ini,şöhretinisevdiğiiçinmüslimânolmıyordu.Çünki,ilmiilemeşhûrolup,kayserlerden
ikrâmgörür,birçokkiliselereemrverirdi.Medîneyegelip,ikindinemâzındansonra,Mescid-işerîfegirdiler.Üstlerindesüslüpapaselbiselerivardı.Osırada,onların da nemâz vakti gelmiş olduğundan, Mescid-i şerîfde nemâza kalkmışlar,
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” de, (Bırakınız kılsınlar) buyurmuşdu.
Şarkadoğrukıldılar.Üçbüyüklerikonuşmağabaşladı.Sözarasında,Îsâ“aleyhisselâm”için,ba’zanAllahdiyorlar,ba’zanAllahınoğlu,ba’zanda,üçtanrıdanbiridiyorlardı.Allahdemelerinesebeb,ölüleridiriltir,hastalarıiyiederdi.Gayblarıhaberverir,çamurdankuşyapıpüfleyinceuçardıdiyorlardı.Allahınoğluolduğunasebeb,bellibirbabasıolmamasıidi.Üçdenbirisiolmasınasebebde,Allah
(yapdık,yaratdık)diyor.Eğerbirolsaydı,(yapdım,yaratdım)derdidiyorlardı.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,bunlarıdîneda’vetetdi.Birkaçâyet-ikerîmeokudu.Îmânagelmediler.(Bizsendenönceîmânetdik)dediler.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Yalan söyliyorsunuz! Allahın oğlu var diyenin îmânı olmaz) buyurdu.Allahınoğludeğilse,ohâldebununbabasıkim,dediler.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:—Biliyormusunuz?Allahüteâlâ,hiçölmezveherşeyivarlıkdatutanOdur.Îsâ“aleyhisselâm”iseyokidi
veyokolacakdır.
Onlar—Evetbiliyoruz.
Resûlullah—Bilmiyormusunuz,babasınabenzemiyenhiçbiryavruvarmı?
Onlar—Heryavrubabasınabenzer.[Koyunyavrusu,koyunabenzer.]
Resûlullah—Bilmiyormusunuz,Rabbimizherşeyiyaratıyor,büyütüyor,besliyor.HâlbukiÎsâ“aleyhisselâm”bunlarınbiriniyapmıyordu.
Onlar—Evet,yapmıyordu.
Resûlullah—Rabbimiz,Îsâaleyhisselâmıdilediğigibiyaratdıdeğilmi?
Onlar—Evet,yaratdı.
Resûlullah—Rabbimizyimez,içmez.Ondadeğişiklikolmaz,bunudabiliyor
musunuz?
Onlar—Evet,biliyoruz.
Resûlullah—Îsâaleyhisselâmınanasıvaridi.O,herçocukgibidünyâyageldi.Onlargibibeslendi.Yir,içer,zararlımaddelerikendindenatardı.Bunudabiliyorsunuzdeğilmi?
Onlar—Evet,biliyoruz.
Resûlullah—Ohâlde,Îsâ“aleyhisselâm”sandığınızgibinasılolur?
Onlar,birşeydemeyip,susdular.Birazsonra:
YâMuhammed“aleyhisselâm”!Senonun(AllahınkelimesiveOndanbirrûh)
olduğunusöylemiyormusun,dediler.
Resûlullah—Evetbuyurdu.
Onlar—Eh,budabizeyetişirdeyipinâdetdiler.
Bununüzerine,Allahüteâlâ,onlarımübâheleyeçağırmasınıemretdi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”de,banainanmıyorsanız,gelinsizinlemübâhele
edelim.Ya’nî,(Hangimizzâlimisek,yalancıisek,Allahüteâlâonala’netetsin,diyelim!) buyurdu. Allahü teâlânın bu emri, Âl-i imrân sûresinin, altmışbirinci
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âyet-ikerîmesindebildirilmekdedir.SeyyiddedikleriŞerhabîl,bunlarıtoplayıp,
(BununPeygamberolduğuherşeyindenanlaşılıyor.Bununlamübâheleedersek,
nebizkurtuluruz,nede,bizdensonragelenlerimizkurtulur.Muhakkakbirbelâyauğrarız!)dedi.Mübâheleetmekdenkaçındılarve(YâMuhammed“sallallahü
aleyhivesellem”!Sendenrâzıyız.Neistersensanaverelim.Eshâbından“radıyallahüteâlâanhümecma’în”biremînkimseyibizimleberâbergönder,vergilerimizionaverelim!)dediler.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”yemînedip,gâyetemînbirkimseyisizinlegönderirimbuyurdu.Eshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”emînolarakkimin
şerefleneceğinimerâkediyorlardı.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”(Kalk,
yâ Ebâ Ubeyde!) buyurdu.Ümmetinemînibudur,diyerekberâbergönderdi.
Sulhşartışöyleidi:Hersene,ikibinelbisevereceklerdi.BiniRecebde,biniSaferayındateslîmedilecekdi.Herelbiseilede,kırkdirhem[135gram]gümüşverilecekdi.ReîsleriAbdülmesîhileseyyidleriŞerhabîl,sonradanmüslimânolup,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”hizmetindebulunmaklaşereflendiler.

93 — ÎSÂ “aleyhisselâm” PEYGAMBERDİR, ONA
TAPILMAZ
Büyük islâm âlimi, (Tefsîr-i kebîr) ve çeşidli kıymetli kitâbların sâhibi, İmâm-ı
Fahreddîn Râzî “rahmetullahi aleyh” Âl-i imrân sûresinde, altmışbirinci âyet-i kerîmeyi tefsîr ederken buyuruyor ki:
Hârezm şehrinde idim. Şehre bir papasın geldiğini ve hıristiyanlığı yaymak
içinçalışdığınıişitdim.Yanınagitdim.Konuşmağabaşladık.Bana,(Muhammed
aleyhisselâmınPeygamberolduğunugösterendelîlnedir?)dedi.Şucevâbıverdim:
Fahreddîn Râzî — Mûsânın, Îsânın ve diğer Peygamberlerin “aleyhimüsselâm”hârikalar,mu’cizelergösterdiğihaberverildiğigibi,Muhammedaleyhisselâmındamu’cizelergösterdiğihaberverilmişdir.Buhaberlertevâtürhâlindedir.
Tevâtürilegelenhaberleri,yâkabûlederveyârededersin.Rededervemu’cize,
birzâtınPeygamberolduğunuisbâtetmezderisen,mu’cizeleritevâtürilebizehaberverilendiğerPeygamberleredeinanmamanlâzımgelir.Şâyettevâtürilegelenhaberlerindoğruluğunuvemu’cizegösterenzâtınpeygamberolduğunukabûl
ederisen,MuhammedaleyhisselâmınPeygamberolduğunukabûletmenlâzımgelir.Çünki,Muhammedaleyhisselâm;mu’cizelergöstermişvebumu’cizeler,bizlere(tevâtür) denilensağlamhaberlerilebildirilmişdir.DiğerPeygamberlerinpeygamberliğine,tevâtürilebildirilenmu’cizelersebebiileinandığıniçin,Muhammed
aleyhisselâmında,Peygamberolduğunaîmânetmelisin!
Papas — Îsâaleyhisselâmın,Peygamberdeğil,ilah,tanrıolduğunainanıyorum.
[Tanrı,ma’bûddemekdir.Tapılanşeylerinhepsinetanrıdenir.Allahüteâlânın
ismi,Allahdır,tanrıdeğildir.Allahüteâlâdanbaşkatanrıyokdur.Allahyerinetanrıdemek,yanlışdırveçokçirkindir.]
Fahreddîn Râzî — BizşimdiPeygamberlikhakkındakonuşuyoruz.İlahlıkdan
önce,nübüvvetmevzûunuhaletmemizlâzımdır.Ayrıca,Îsâaleyhisselâmın,ilah
olduğunusöylemendebâtıldır.Çünki,ilahın,tanrının,herzemânvarolmasılâzımdır.Ohâlde,madde,cism,yerkaplıyanşeylertanrıolamaz.Hâlbuki,Îsâaleyhisselâm,cismidi,insanidi.Yokikenvarolduvesizegöreöldürülmüşdür.Önce
çocukidi,büyüdü.Yirdi,içerdi.Bizimgibikonuşurdu.Yatardı,uyurdu,uyanırdı,yürürdü.Herinsangibiyaşamakiçin,birçokşeyemuhtâcidi.Muhtâcolan,ganîolurmu?Yokikensonradanvarolanbirşey,ebedî,sonsuzvarolurmu?Değişenbirşeydevâmlı,sonsuzvarolurmu?
Îsâaleyhisselâmkaçdığı,saklandığıhâlde,yehûdîleryakalayıpasdıdiyorsunuz.
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Îsâaleyhisselâmınozemânçoküzüldüğünü,budurumdankurtulmakiçinçârelerebaşvurduğunusöyliyorsunuz.İlahveyâilahdanparçakendisinehulûletmişolsaydı,yehûdîlerdenkorunmazmı,onlarıyoketmezmiidi?Niçinüzüldüvesaklanacakyeraradı?Vallahi,bunahayretediyorum.Aklıolankimse,busözlerinasılsöyler,bunanasılinanır.Akl,busözlerinbozukluğunaşâhiddir.
Üçdürlüsöyliyorsunuz:
1—Ogözlegörülencismânîbirilahimiş.Tanrıimiş.Âleminilahınıncismve
beşerolanÎsâaleyhisselâmolduğunusöylemek,yehûdîlerOnuöldürdüğüzemân,
âleminilahınıöldürdüklerinisöylemekolurdu.Butakdîrde,âleminilahsızkalmasılâzımgelirdi.Hâlbuki,âleminilahsızkalmasımümkindeğildir.Ayrıca,yehûdîler,haksızolduklarıhâlde,bunlarınyakalayıpöldürdüğü,âciz,kuvvetsizbirkimse,âlemlerintanrısıolabilirmi?
Îsâaleyhisselâmın,Allahüteâlâyaçokibâdetetdiği,tâ’ataçokrağbetetdiğihusûsuda,tevâtürilesâbitdir.Îsâaleyhisselâmilaholsaydı,ibâdetvetâ’atdabulunmazdı.Çünkiilah,aslâkendisineibâdetetmez.[Bilakisbaşkalarıonaibâdeteder.]
Papasınsözününbâtılolduğuburadandaanlaşılmakdadır.
2—İlah,Onatemâmenhulûletmişdir.O,Tanrınınoğludurdiyorsunuz.Buinanışyanlışdır.Çünki,ilah,cismvearaz[sıfat]olamaz.İlahın,bircismehulûletmesi,
imkânsızdır.Eğer,ilahcismolsaydı,başkabircismedehulûlederdi.Cismehulûleden
şey,cismolurvehulûledinceikicisminmaddeleribirbirinekarışır.Buda,ilahınparçalanmasınıîcâbetdirir.Eğerilah,arazolsaydı,birmahalle,mekânamuhtâcolurdu.Buise,ilahınbaşkasınamuhtâcolmasıdemekdir.Başkasınamuhtâcolanise,ilah
olamaz.[İlahın,Îsâaleyhisselâmahulûletmesinesebeb,neidi?SebebsizÎsâaleyhisselâmahulûlü,tercihünbilâmüreccihdir.Bununisebâtılolduğunu,(Cevâb Veremedi) kitâbımızdaAllahüteâlânınbirolduğunuisbâtederkenbildirmişdik.]
3—O,tanrıdeğildir.Fekat,tanrınınbirparçasıonahulûletmiş,yerleşmişdir
diyorsunuz.EğerOnahulûledenparça,ilahınilaholmasındate’sîrivarise,buparçailahdanayrılınca,temâmenilahlığıbozulur.Eğerbuparça,ilahınilaholmasındate’sîrlideğilse,tanrınınparçasıolmamışolur.
Îsâaleyhisselâmınilah,Tanrıolduğunadelîlinnedir?
Papas — Ölüleridiriltdiği,anadandoğmakörleringözünüaçdığıveBerasdenilen,deridekiçokkaşınanbeyâzlekeleriiyietdiğiiçin,Otanrıdır.Böyleişleriancaktanrıyapabilir.
Fahreddîn Râzî — Delîl[alâmet]bulunmayınca,medlûlün[delîlindelâletetdiğişeyin]bulunmıyacağısöylenebilirmi?Delîlbulunmayınca,medlûldeolmaz,var
olmazdersen,âlemyaratılmadanönce,ya’nîezeldeâlemiyaratanınyokolduğunu söylemiş olursun ki, bu bâtıldır. Çünki, âlem [bütün mahlûklar], yaratanın
varlığınadelîldir.
Delîlbulunmayınca,medlûlbulunabilirdersen,ezeldemahlûklaryokikenyaratanın var olduğunu kabûl etmiş olursun. Fekat, Îsâ aleyhisselâm ezelde yok
iken,ilahınOnaezeldehulûletdiğinisöylersen,bunudelîlsizkabûletmişolursun.
Çünki,Îsâaleyhisselâmsonradanyaratılmışdır.Ezeldevarolmasıdelîlinbulunmamasıdemekdir.TanrınınÎsâaleyhisselâmahulûletdiğinidelîlsizkabûlediyorsunda,bana,sana,hayvanlara,otlaravetaşlarahulûletmediğinineredenbiliyorsun?Delîlsiz,bunlarahulûletdiğininiçinkabûletmiyorsun?
Papas — İlahınÎsâaleyhisselâmahulûletmesiile,sana,banavediğervarlıklarahulûletmemesininsebebiaçıkdır.Çünki,Îsâaleyhisselâmdamu’cizelergöründü.Sende,bendevediğervarlıklardaböylehârikulâdehâllergörülmedi.BundanilahınOnahulûledip,bizevediğervarlıklarahulûletmediğinianlıyoruz.
Fahreddîn Râzî — Îsâaleyhisselâmahulûletmesinedelîlolarak,Onunmu’cizelergöstermesiolduğunusöylüyorsun.Delîlolmayıncaya’nîmu’cizelergörülme–371 –

yince,hulûledemiyeceğininiçinsöylüyorsun?Sende,bendevediğervarlıklarda
hârikalar, mu’cizeler bulunmadığı için tanrı bunlara hulûl etmez diyemezsin.
Çünki,delîlolmadığıhâlde,medlûlbulunabilirdemişdik.Bunagöre,ilahınhulûl
etmesi,delîlinbulunmasına,ya’nîhârikaların,mu’cizeleringörülmesinebağlıdeğildir.Ohâlde,bana,sana,kediye,köpeğe,fareyedehulûletdiğineinanmanlâzımgelir.İlahın,buaşağımahlûklarahulûletdiğiniinandırmağavaranbirdin,hak
dinolabilirmi?
Asâyı[bastonu]ejder,yılanyapmak,ölüyüdiriltmekdendahâgüçdür.Çünki,
bastonileyılan,hiçbirbakımdanbirbirineyakındeğildir.Mûsâaleyhisselâmınasâyıejdereçevirdiğineinanıyorsunuzda,Ona,tanrıveyâtanrınınoğludemiyorsunuz.Îsâaleyhisselâmaniçintanrıveyâşöyleböylediyorsunuz?
Papas,busözümekarşıdiyecekhiçbirşeybulamadı,susmağamecbûroldu.[İslâmâlimleri,hıristiyanlığırediçinçokkitâbyazdı.Bunlararasında,arabîvetürkçe(Tuhfet-ül-erîb), türkçe(Dıyâ-ül-kulûb), arabî(İzhâr-ül-hak) ilebununtürkçe
tercemeleri(İbrâz-ül-hak) ve(Îzâh-ul-hak), arabî(Es-sırât-ul-müstekîm), türkçe
(Îdâh-ul-merâm), türkçeveingilizce(Cevâb Veremedi), fârisî(Mîzân-ül-mevâzîn)
vearabî(İrşâd-ül-hiyâra), arabîvefransızca(Redd-ül-cemîl) meşhûrdur.(Îdâh-ulmerâm) kitâbınınbaşındanbirkaçsahîfesi,(Cevâb Veremedi) ve(İngiliz Câsûsunun İ’tirâfları)nınsonlarındabasılmışdır.(İngiliz Câsûsunun İ’tirâfları), arabî,ingilizcevetürkce,m.1991deİstanbuldaneşredilmişdir.Bugün,hıristiyanlarınçoğu,İznikmeclisindekipapaslarınkabûletdikleridörtkitâbın,semâdaninenİncîlolduklarınainanıyorlar.Yuhannâİncîlindeyazılmışolan,(Teslîs), dinlerininesâsıdır.
ÎsâTanrıdeğildir.TanrınınPeygamberidir.Ebedîolantektanrı,onuçokseviyor.
Onunheristediğiniyapıyor,yaratıyor.Bununiçinherşeyiondanistiyoruz,onave
onutemsîledenputlarımıza,buniyyetilesecdeediyoruz,yalvarıyoruz.Babaveoğul,
çoksevilenkimsedemekdir,diyorlar.Tanrınınoğludemek,tanrıonuçokseviyor
demekdir,diyorlar.Böyleinananlara(Ehl-i kitâb) denir.Îsâaleyhisselâmdaveyâ
herhangibirmahlûkda(Ülûhiyyet sıfatı) bulunduğunainanan,meselâ,(Oda,ebedîdir.Herşeyiyokdanvarediyor)diyenhıristiyanlar,(Müşrik) olur.Muhammedaleyhisselâmainanmadıkları,müslimânolmadıklarıiçin,hepsikâfirdirler.]

94 — İKİNCİ CİLD, 9. cu MEKTÛB
İmâm-ı Rabbânî Müceddid-i elf-i sânî “kaddesallahü teâlâ esrârehül’azîz”, bu
mektûbu molla Ârif Hutenî Bedahşîye yazmışdır. (Lâ ilâhe illallah) kelimesinin
üstünlüklerini ve tenzîh makâmını ve (îmân-ı gayb)ı bildirmekdedir:
Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdiği, sevdiği kullarına selâm olsun!
MevlânâMuhammedÂrifHutenî!Önce,bâtıl,bozukilâhlarıyoketmek,sonrahak
olan ma’bûdü bilmek lâzımdır. Nasıl olduğu bilinen ve ölçülebilen herşey yok
edilmeli,nasılolduğubilinmiyenbirAllahaîmânetmelidir.Buyokbilmeğiveîmân
etmeğieniyianlatankelime,(Lâ ilâhe illallah) güzelkelimesidir.Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”,(Zikrin en kıymetlisi, Lâ ilâhe illallah demekdir) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,Rabbindenşöylenakletdi:(Yedi kat göklerin ve bunlarda bulunanların ve yedi kat yerin hepsi, Lâ ilâhe illallah kelimesi ile ölçülse, bu
kelimenin sevâbı dahâ çok olur) buyuruldu.Nasıldahâçokolmazki,bukelimeninbirkısmı,Allahüteâlâdanbaşkaherşeyi,yerlerigökleri,Arşı,Kürsîyi,Levhve
Kalemi,bütünÂlemiveâdemihepyoketmekde,diğerkısmıda,yerlerin,göklerin,tekyaratıcısı,hakolanma’bûdünvarolduğunubildirmekdedir.Allahüteâlâdanbaşkaherşey,isterâfâkda[insanındışında],isterenfüsde[insanıniçinde]olsunlar,hepsianlaşılabilen,ölçülebilenşeylerdir.Âfâkveenfüsaynalarındagörülenherşeydeböyledir.Hepsininyokbilinmesilâzımdır.Bildiğimiz,öğrendiğimiz,
hâtırımıza,hayâlimizegelen,duyguorganlarımızaetkiedenherşeydeböyledir.Hep–372 –

sihâdis,mahlûkdurlar.Çünki,insanınbildiği,hisetdiğiherşey,kendieseri,yapdığışeydir.Bizim,Allahüteâlâyıtenzîhetmemiz,birşeyebenzemezdememiz,benzetmekolur.Bizimanladığımızbüyüklük,küçüklükdür.Tesavvufculara“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”olankeşfler,tecellîler,müşâhedeler,hepAllahdan
başkaşeylerdir.Allahüteâlâ(Verâ-ül-verâ)dır.Ya’nî,ötelerinötesidir.Bunların
hiçbirinebenzemez.İbrâhîmaleyhisselâm,kâfirlere,(Niçin kendi yapdığınız putlara tapıyorsunuz? Sizleri ve yapdığınız işleri Allahü teâlâ yaratdı!) dedi.Bunu
Kur’ân-ıkerîmhaberveriyor.İsterelimizleyapmışolalım,isteraklımızvehayâlimizlemeydânagetirelim,yapdığımızşeylerinhepsi,Allahüteâlânınmahlûklarıdır. Hiçbirinin tapınmak için değerleri yokdur. Tapınılmağa hakkı olan, yalnız
Allahüteâlâdır.O,bildiğimiz,düşünerekbulduğumuzşeylerinhiçbirinebenzemez
venasılolduğuanlaşılamaz.AklvevehmOnayaklaşamaz.Keşfveşühûd,Onun
büyüklüğüönündeyıkılıpkalır.Böylebî-çûnvebîçigûneolan[ya’nîhiçbirşeyebenzemiyenveaklileanlaşılamıyan]yüceyaratıcıya,gaybyoluileinanmakdanbaşkaçâreyokdur.Çünki,görerek,düşünerekanlamağakalkışarakinanmak,Onainanmakolmaz.Kendiyapdığımızşeyeîmânetmekolur.Buşeyde,Onunmahlûkudur.
Bunu,Onaşerîk,ortakyapmışoluruz.Belkide,Ondanbaşkasınaîmânetmişoluruz.BöylefelâketedüşmekdenAllahüteâlâyasığınırız.Gaybaîmânedebilmekiçin,
vehmin,hayâlinyetişemediğibiryaratanainanmaklâzımdır.Ondanhiçbirşeyinhayâldeyeriolmamalıdır.Buma’nâvehmvehayâlindışındaolanyakınlıkmertebesindeelegeçer.Çünki,uzaklaşdıkca,vehmileanlaşılmasıkolaylaşırvehayâldeyer
bulabilir.Buni’met,ancakPeygamberleremahsûsdur.Gaybyoluileîmânetmek,
ancak bu büyüklere nasîb olmuşdur “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Bunlara
uyup, izlerinde gidenlerden de, dilediklerine ihsân ederler. Bütün mü’minlerin
gaybyoluileolanîmânları,vehminkarışmasındankurtulamaz.Çünkicâhilleregöre,(verâ-ül-verâ),uzaklıkdemekdir.Böyleanlayışda,vehmdeişekarışır.Obüyükleregöreise“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”,(verâ-ül-verâ)yakınlıkdadır.Böyleanlayışda,vehmişekarışamaz.Dünyâdurdukcavedünyâhayâtıileyaşadıkca,
gaybainanmakdanbaşkaçâreyokdur.Çünki,buradagörerekhâsılolanîmân,bozukdur.Âhırethayâtıbaşlayıp,vehmvehayâlinkuvvetikalmayınca,görerekhâsılolan(Îmân-ı şühûdî) kıymetliolur.Vehmvehayâltarafındanbuîmânabozuk
şeylerkarışdırılamaz.Sanırımki,ResûlullahMuhammedaleyhisselâm,dünyâdaAllahüteâlâyıgörmekleşereflendiğiiçin,Onun“sallallahüaleyhivesellem”îmânı,
şühûdîdirdemekgüzelolur.Vehmdenvehayâldenhâsılolanbozukşeyler,oîmânakarışamamışdır.Çünki,başkamü’minlereCennetdeihsânedilecekolanni’met,
oyücePeygambere“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”budünyâdanasîboldu.Bu,
Allahüteâlânınçokbüyükbirni’metidir.Allahüteâlâ,ni’metlerinidilediğineihsâneder.Allahüteâlâ,pekçokni’metihsânedicidir.
Şunuiyianlamalıdırki,halîlullahİbrâhîmaleyhisselâm,Allahdanbaşkaşeyleretapınmanınyanlışolduğunupekgüzelbildirdi.Müşrikliğeyolaçacakkapılardanhepsiniiyicekapadı.Bununiçin,Peygamberlerinimâmıoldu.Hepsindenilerideoldu“aleyhivealeyhimüssalevâtüvettehıyyât”.Çünki,dünyâhayâtındaolan
ilerlemeninenyükseknoktası,Allahdanbaşkatapınılacakhiçbirşeybulunmadığınıiyianlamakdır.Çünki,(Lâ ilâhe illallah) güzelkelimesininikinciparçasınınbildirdiği,(İbâdetolunmağahakkıolan,yalnızAllahüteâlâdır)sözününtamma’nâsı,ancakâhıretdeanlaşılacakdır.Böyleolmaklaberâber,Peygamberlerinsonuncusu“aleyhivealeyhimüssalevâtüvetteslîmât”,budünyâda,Allahüteâlâyıgörmekleşereflendiğiiçin,busözüntamma’nâsındançokşeylerede,budünyâdakavuşmuşdur.Denilebilirki,buma’nâdan,budünyâdamümkinolanı,oyücePeygamberingelmesiilebildirilmişdir.Yine,diyebilirizki,zât-ıilâhînintecellîsi,budünyâda,ancakoyücePeygamberenasîboldu.Başkalarına,âhıretdenasîbolacağıbildirildi.DoğruyoldabulunanlaraveMuhammedMustafânınizindeolanlaraselâm
olsun“aleyhivealââlihiminessalevâtiefdalühâveminetteslîmâtiekmelühâ”!
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95 — HİLYE-İ SE’ÂDET
[Ya’nî Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” görünüşü, tanınması].
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin, görünen bütün uzvlarının
şekli, sıfatları, güzel huyları, temâm hayâtı, bütün incelikleri ile, çok geniş ve
açık olarak, âlimler tarafından, senedleri, vesîkaları ile yazılmışdır. Bunlara (Siyer) kitâbları denir. Binlerle siyer kitâbından, ilk olarak yazılan, ibni İshakın
“rahmetullahi teâlâ aleyh” (Sîret-i Resûlillah) kitâbı olup, bunu, ibni Hişâm Humeyrî aynı ism altında genişletmiş ve Alman müsteşriklerinden Westenfeld tarafından, yeniden tab’ edilmişdir. Allahü teâlâ, bütün Peygamberlerine vermiş olduğu mu’cizelerin hepsini Muhammed aleyhisselâma da verdi. Arabî (El-Mevâhibülledünniyye) ve fârisî (Medâric-ün-Nübüvve) kitâblarında ve (Mevâhib)den
kısaltılmış olan (El-envâr-ül-Muhammediyye) kitâbında ve arabî (Huccetüllahi
alel’âlemîn fî mu’cizâti-Seyyid-il-mürselîn) kitâbında, bunların çoğu yazılıdır.
Biz, bu risâlemizi, Mısrdaki büyük islâm âlimlerinden imâm-ı Ahmed Kastalânî hazretlerinin, (Mevâhib-i ledünniyye) ismindeki iki cild kitâbından aldık. İslâm
şâirlerinden Abdülbâkî efendi, bu kitâbı arabîden türkceye çevirmişdir. Bütün kitâbdan genclere lüzûmlu görülen kısmları, kısaca aşağıya yazılmışdır:
Fahr-ikâinâtın“sallallahüaleyhivesellem”mubârekyüzüvebütüna’zâ-işerîfesivemubâreksesi,bütüninsanlarınyüzlerindenvea’zâsındanveseslerinden
güzelidi.Mubârekyüzü,birmikdâryuvarlakidi.Neş’eliolduğuzemânda,mubârekyüzüaygibinûrlanırdı.Sevindiği,mubârekalnındanbelliolurdu.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”,gündüznasılgörürse,gecedahîöylegörürdü.Önündeolanlarıgördüğügibi,arkasındaolanlarıdahîgörürdü.Bunuisbâtedenyüzlercehâdise,kitâblardayazılıdır.GözdegörmekhalkedenAllahüteâlâ,diğeruzvdadahîhalketmeğekâdirdir.Yanavegeriyebakacağızemân,bütünbedeniiledönüpbakardı.Yeryüzünenazarı,semâyabakmasındanziyâdeidi.Mubârekgözleribüyükidi.Mubârekkirpikleriuzunidi.Mubârekgözlerindebirmikdârkırmızılıkvardı.Mubârekgözlerininkarasıgâyetsiyâhidi.Fahr-iâlemin“sallallahüteâlâaleyhivesellem”alnıaçıkidi.Mubârekkaşlarıinceidi.Kaşlarıarasıaçıkidi.
İkikaşıarasındaolandamar,hiddetlenincekabarıridi.Mubârekburnugâyetgüzelolup,ortayeribirmikdâryüksekidi.Mubârekbaşıbüyükidi.Mubârekağzı
küçükdeğildi.Mubârekdişleribeyâzidi.Mubâreköndişleriseyrekidi.Sözsöylediğizemânda,sankidişleriarasındannûrçıkardı.Allahüteâlânınkullarıarasındaondandahâfasîhvetatlısözlükimsegörülmedi.Mubâreksözlerigâyetkolay
anlaşılır,gönüllerialırdıverûhlarıcezbederdi.Sözsöylediğizemân,kelimeleriincigibidizilirdi.Birkimsesaymakistese,kelimelerisayılmakmümkinidi.Ba’zan
iyianlaşılmasıiçin,üçkerretekrârederdi.CennetdeMuhammedaleyhisselâmgibikonuşulacakdır.Mubâreksesi,kimseninsesininyetişemediğiyereyetişirdi.
Fahr-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”güleryüzlüidi.Tebessümederekgülerdi.Gülerken,mubârekdişlerigörünürdü.Güldüğüzemân,nûrudıvarlarüzerineziyâverirdi.Ağlamasıda,gülmesigibihafîfidi.Kahkahailegülmediğigibi,
yükseksesledeağlamazdı,ammamubârekgözlerindenyaşakar,mubârekgöğsünün sesi işitilirdi. Ümmetinin günâhlarını düşünüp ağlardı ve Allahü teâlânın
korkusundanveKur’ân-ıkerîmiişitinceveba’zandanemâzkılarkenağlardı.
Fahr-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”mubârekparmaklarıiriidi.Mubârekkollarıetliidi.Mubârekavuclarınıniçigenişidi.Bütünvücûdününkokusu,
miskdengüzelidi.Mubârekbedeni,hemyumuşak,hemdekuvvetliidi.Enesbin
Mâlikdiyorki,Resûlullahaonsenehizmetetdim.Mubârekelleriipekdenyumuşakidi.Mubârekterimiskdenveçiçekdendahâgüzelkokuyordu.Mubârekkolları,ayaklarıveparmaklarıuzunidi.Mubârekayaklarınınparmaklarıiriidi.Mubârekayaklarınınaltıçokyüksekolmayıp,yumuşakidi.Mubârekkarnıgenişolup,
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göğsüilekarnıberâberidi.Omuzbaşınınkemikleriiriidi.Mubârekgöğsügeniş
idi.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”kalb-işerîfi,nazargâh-ıilâhîidi.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”çokuzunboyluolmayıp,kısadahîdeğilidi.Yanınauzunbirkimsegelse,ondanuzungörünürdü.Oturduğuzemân,mubârekomuzu,oturanlarınhepsindenyukarıolurdu.
Mubâreksaçlarıvesakallarınınkılıçokkıvırcıkveçokdüzdeğil,yaradılışdaondüleidi.Mubâreksaçlarıuzundu.Öncelerikâkülbırakırdı,sonradanikiyeayırır
oldu.Mubâreksaçlarınıba’zanuzatır,ba’zandakeser,kısaltırdı.Saçvesakalını
boyamazdı.Vefâtetdiğizemânda,saçvesakalındaakkıl,yirmidenazidi.Mubârekbıyığınıkırkardı.Bıyıklarınınuzunluğuveşekli,mubârekkaşlarıkadaridi.Emrindehusûsîberberlerivaridi.[Müslimânlarında,sakalıbirtutamuzatması,fazlasınıkesmesi,bıyıklarınıkırkmasısünnetdir.]
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”misvâkinivetarağınıyanındanayırmazdı.Mubâreksaçınıvesakalınıtararkenaynayanazareylerdi.Gecelerimubârek
gözlerinesürmeçekerdi.
Fahr-ikâinât“aleyhiekmelüt-tehıyyât”önünebakarak,sür’atleyürürdü.Bir
yoldangeçdiği,güzelkokusundanbelliolurdu.
Fahr-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”kırmızıilekarışıkbeyâzbenizliolup,
gâyetgüzel,nûrluvesevimliidi.Birkimse,Peygamber“aleyhissalâtüvesselâm”
siyâhididese,kâfirolur.
[O“sallallahüaleyhivesellem”,arabidi.Arab,lügatda,güzeldemekdir.Meselâ,lisân-ıarab,güzeldildemekdir.Istılâhma’nâsıise,ya’nîcoğrafyadaarabdemek,Arabistânismindekiyarımadadadoğupbüyüyen,oranınıklîmi,havası,suyuvegıdâsıileyetişenveonlarınkanındanolankimsedemekdir.AnadoludakikandangelenlereTürk,BulgaristândadoğupbüyüyenlereBulgar,Almanyadakilere
Almandediklerigibi,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”deArabistânyarımadasındadoğduğuiçinArabdır.Arablarbeyâz,buğdaybenizliolur.BilhâssaPeygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”sülâlesibeyâzveçokgüzelidi.Zâten
dedeleriİbrâhîm“aleyhisselâm”,beyâzolup,Basraşehriehâlîsinden,Târuhismindebeyâzbirmüslimânınoğluidi.KâfirolanÂzer,hazret-iİbrâhîmin“aleyhisselâm”babasıdeğildi.Amcasıveüveybabasıidi.
Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”babasıAbdüllahıngüzelliği,Mısrakadar şöhret bulmuşdu ve alnındaki nûrdan dolayı, ikiyüze yakın kız, evlenmek
içinMekkeyegelmişdi.Fekat,Muhammedaleyhisselâmınnûru,Âmineyenasîb
oldu.
Türkiyedevebirçokislâmmemleketlerinde,birasrdanberi,Abdüllahınevlendiğigeceye,Regâibkandiliisminiveriyorlar.Regâibgecesineböylema’nâvermek
doğrudeğildir.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”dokuzaydanöncedünyâyıteşrîfetmişolduğunubildirmekolurki,buda,noksânlıkvekusûrdur.Herbakımdan,herinsanınüstündeveherbakımdankusûrsuzolduğugibi,Âminevaldemizi“rahmetullahiteâlâaleyhâ”nûrlandırdığızemânda,noksânvekusûrludeğildi.Buzemânınnoksânolması,tıbilmindeaybvekusûrsayılmakdadır.
Receb-işerîfinilkCum’agecesineRegâibgecesidenir.Çünki,Allahüteâlâ,bu
gecede,mü’minkullarına,ragîbetler,ya’nîihsânlar,ikrâmlaryapar.Ogeceyapılandüâredolmazvenemâz,oruc,sadakagibiibâdetlere,katkatsevâbverilir.O
geceyehurmetedenleriafveyler.
İslâmiyyetinilkzemânlarındaveislâmiyyetdenevvel,Receb,Zil-ka’de,Zil-hicceveMuharremaylarındaharbetmekharâmidi.(Rıyâd-un-nâsıhîn) kitâbı,ikincibâbı,sekizincifaslındabuyuruyorki,(ZâhidîveAlîCürcânîtefsîrlerindevebirçoktefsîrdeyazıyorki,islâmiyyetdenevvel,arablar,RecebveyâMuharremaylarındaharbedebilmekiçin,aylarınyerinideğişdirir,ileriveyâgerialırlardı.Resû–375 –

lullah“sallallahüaleyhivesellem”,hicretinonuncusenesinde,doksanbinmüslimânilevedâ’haccıyapdığızemân:(Ey Eshâbım! Haccı tam zemânında yapıyoruz.
Ayların sırası, Allahü teâlânın yaratdığı zemândaki gibidir!) buyurdu).Abdüllahınevlendiğisene,aylarınyerideğişikidi.Recebayı,Cemâzil-âhıryerindeidi.Ya’nî
birayilerideidi.Ohâlde,nûr-iNübüvvetin,Âmine“rahmetullahiteâlâaleyhâ”
valdemizeintikâli,şimdikiCemâzil-âhırayındadır.Regâibgecesindedeğildir.
AmcasıAbbâsileAbbâsınoğluAbdüllah“radıyallahüanhümâ”dabeyâzidi.
Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”kıyâmetekadarevlâdıdagüzelve
beyâzdır.Meselâ,ÜrdünemîrimerhûmAbdüllah,İstanbulagelmişdi.Beyâzidi.
Kadıköy müftîsi iken vefât eden fazîletli Ahmed Mekkî efendi “rahmetullahi
aleyh”seyyididi.Ecdâdıgibi,beyâz,karakaşlı,irisiyâhgözlüveçoksempatik,
güzelyüzlüidi.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”Eshâbıda,beyâzvegüzelidi.Osmân“radıyallahüanh”beyâz,sarışınidi.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”,rumimperatörüHerakliüshükûmetinegönderdiğisefîriDıhye-ikelbîçokgüzelolup,İstanbulsokaklarındagezerken,yüzünügörmekiçin,rumkızlarısokaklaraçıkardı.Cebrâîl“aleyhisselâm”çokdef’aDıhye“radıyallahüanh”
şeklindegelirdi.
Mısr,Şâm,Afrika,SicilyaveİspanyayerlileriArabdeğildir.Arablar,islâmiyyetidünyâyayaymakiçin,Arabistânyarımadasındançıkarakburalarageldiklerinden, bugün buralarda da mevcûddur. Nitekim Anadoluda, Hindistânda ve
başkamemleketlerdedemevcûddur.Fekat,bugünbumemleketlerinhiçbirinin
ehâlisiniArabdiyeismlendirmekdoğruolmaz.
Ortaçağ,ya’nîkurûn-ıvustâzemânınınbiricikma’rifetvemedeniyyetlisânıolan
vezâtengramervefesâhatveedebiyyâtbakımından,bugünyeryüzündemevcûd
yediyüzyetmişçeşiddilinenmükemmeliolanarabîlisânı,islâmmedeniyyetiile
birlikdebütünbumemleketleregirmişveyerleşmişdi.Ozemânlar,İspanyadaki
İslâmüniversitelerinevemüslimânmekteblerine,ihtisâskazanmağagidenFransızvediğerAvrupalılar,arabîbirçokkelimeleri,bilhâssailmdevefendekullanılankelimeleri,kendimemleketlerinegötürmüşler,kendidillerinekarışdırmışlardır.Bugüngarbdillerindebirçokarabîkelimelerhâlâkullanılmakdadır.
[1947] senesinde Londrada basılmış, The British and Foreign Bible Society
(İngilizlerinveyabancılarınİncîlcem’ıyyeti)nin,TheGospelinManyTongues(Birçokdillerdebirâyet)ismindekikitâbında,yediyüzyetmişdürlüdilinherbiriileyazılmışbirkaçsatırlıkörneklervardır.
Mısrehâlîsiesmerdir.Habeşistânehâlîsisiyâhdır.Bunlarahabeşdenir.ZengibârehâlîsineZencîdenir.Bunlardasiyâhdır.Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”akrabâsını,arablarısevmekvesaymakibâdetdir.Onlarıhermüslimânsever.Anadoluyamüsâfirgelensiyâhfellâhlar,habeşler,zencîler,hurmetve
ikrâmolunmakiçin,kendilerini,arabdiyetanıtdırmış,Anadolununsafmüslimânları,sözlerineinanıpbunlarısevmişlerdir.Çünki,busevgidesiyâh,beyâzayırımı
yokdur.Siyâhbirmüslimânbeyâzbirkâfirdenkatkatdahâüstün,dahâkıymetlive
sevimlidir.İnsanınsiyâholmasıîmânınşerefiniazaltmaz.Bilâl-iHabeşîhazretleriveResûlullahınçoksevdiğiÜsâmesiyâhidiler.EbûLehebveEbûCehlkâfirleribeyâzidiler.Buikisininkötülükleriveaşağılıklarıherkescebilinmekdedir.Allahü teâlâ insanın rengine değil, îmânının kuvvetine ve takvâsına kıymet vermekdedir.Fekat,siyâhlarınkendileriniarabolaraktanıtmaları,islâmdüşmanlarının,yehûdîlerinişlerineyaradı.Biryandan,siyâhinsanları,aşağıveiğrençolaraktanıtdılar.Bunlarıköleolarakkullandılar.Biryandandakarakedileri,köpekleri,arabarabdiyeçağırarak,gazetevemecmû’alarayapdıklarısiyâhresmvekarikatürlerearabdiyerek,gençliğe,arabısiyâholaraktanıtmağa,böylece,müslimân
yavrularınıPeygamberimizden“sallallahüaleyhivesellem”soğutmağauğraşdılar.Bugün,Arabistânda,Mekke-imükerremeveMedîne-imünevveredebulunan–376 –

lar, asrlar boyunca, Afrikadan, Asyadan ve diğer yerlerden gelip yerleşen yabancılarınsoyundandır.Buyabancılarsiyâholup,AllahınveResûlullahınâşıklarıidiler.SultânikinciAbdülhamîdhânın“rahmetullahialeyh”amirallerindenEyyûb Sabri pâşa “rahmetullahi teâlâ aleyh”, beş cildlik türkçe (Mir’ât-ül-haremeyn) kitâbında,kocaMekkeşehrinde,ikiArabevininkalmışolduğunuyazmakdadır.Bugünisehiçyokdur.Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”vefâtında,Eshâb-ıkirâmınhepsi,sonradaevlâdları,cihâdiçin,dîn-iislâmıdünyâya
yaymakiçin,Arabistândançıkdı.İslâmordusu,Asyanınötelerine,Afrikaya,Kıbrısa,İstanbula,hâsılıheryeredağıldı.Allahındînini,Onunkullarınatanıtmakiçin
savaşdılarvecanlarınıfedâetdiler.Bugeniştopraklar,omubârekşehîdlerledoludur.Evlâdlarını,yavrularınıda,ilmöğrenmekiçin,ozemânlardünyânınenüstününiversitesiolup,fizik,kimyâ,astronomi,coğrafyavehendesedekitecribeleriveileribuluşları,bugünmevcûdeserlerindenanlaşılan,Bağdâddârül-fünûnve
fakültelerinegönderdiler.MeşhûrzâlimvekâfirCengiz[asladıTimoçindir]hânıntorunuHülâgü,656[m.1258]senesinde,Bağdâdehâlîsini,kadın,çocukdemeyip,sekizyüzbindenziyâdemüslimânıişkenceileöldürdüğüveBağdâdıyakıpyıkdığızemân,yalnızkuyularasaklananlarvebilhâssaAnadoluyakaçıpkurtulanlar
sağkalabilmişdi.İşte,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”efendimizinveEshâb-ıkirâmın“aleyhimürrıdvân”evlâdları,ozemânAnadolununhertarafına,heleşarktaraflarınayerleşmişdi.Bugün,şarkbölgelerindekizekî,sabrlı,çalışkankimselerinba’zıları,hepomubârekinsanlarınsoyundandır.Bubölgelerdekiinsanlarınbirkısmı,NûhaleyhisselâmınoğluYâfesevlâdındanolup,çokeskidenortaAsyadanAnadoluyagelmiş,dağlardagöçebehâlindeyaşayan,kaba,câhilinsanlardır.SokratıntalebesindentârîhciXenophon,Anadolununşarkında,bunlardan
ba’zılarınıgördüğünüyazmakdadır.Buinsanlarınikincikısmıise,şehrlerdeoturanmedenî,nâzikinsanlardır.Bunlarınhemenhepsi,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”veEshâb-ıkirâmın“aleyhimürrıdvân”evlâdlarıdır.İmâm-ı
Hasenevlâdına(Şerîf), imâm-ıHüseynevlâdlarına(Seyyid) denir.Seyyidler,şerîflerdendahâüstündür.Osmânlılarzemânında,Halebdeseyyidlereveşerîflere
mahsûsbirmahkemevardı.Bütünevlâdlarıoradakaydlıolup,yalancılarseyyidlikiddi’âedemezdi.[MasonMustafâReşîdpâşaTanzîmatilebumahkemeyikaldırdı.]VanileHakkârîarasındakimeşhûrİrisânbeğleri,Abbâsîhalîfelerievlâdından olup, Hülâgü katliâmından kurtulan bir yavrudan çoğalmışlardır. Bugün
memleketimizin her tarafında, Eshâb-ı kirâmın “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”evlâdıveseyyidlervardır.Bunlarınkıymetinibilmeli,hurmetdevehizmetdekusûretmemeliyiz].
Güzel huyların hepsi Resûlullahda “sallallahü aleyhi ve sellem” toplanmışdı.
Güzelhuyları,Allahüteâlâtarafındanverilmişolup,çalışarak,sonradankazanmış
değilidi.Birmüslimânınisminisöyliyerek,hiçbirzemânla’netetmemişveaslâmubârekeliilekimseyidöğmemişdir.Kendiiçin,hiçbirşeydenintikamalmamışdır.Allahiçinintikamalırdı.Akrabâsına,Eshâbınavehizmetcilerinetevâzu’ederek,iyi
mu’âmeleeylerdi.Eviçindeçokyumuşakvegüleryüzlüidi.Hastalarıziyâretegider,cenâzelerdebulunurdu.Eshâbınınişlerineyardımeder,çocuklarınıkucağına
alırdı.Fekat,kalbibunlarlameşgûldeğildi.Mubârekrûhumeleklerâlemindeidi.
Resûlullahı“sallallahüaleyhivesellem”ansızıngörenkimseyikorkukaplardı.Kendisiyumuşakdavranmasaydı,Peygamberlikhâllerinden,aslâkimseyanındaoturamaz,sözünüişitmeğetâkatgetiremezdi.Hâlbuki,kendisi,hayâsından,mubârekgözleriilekimseninyüzünebakmazdı.
Fahr-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”,insanlarınencömerdiidi.Birşeyistenipde,yokdediğigörülmemişdir.İstenilenşeyvarsaverir,yoksa,cevâbvermezdi.Okadariyilikleri,okadarihsânlarıvardıki,rumimperatörleri,Îrânşâhları,o
kadarihsânyapamadılar.Fekatkendisisıkıntıileyaşamağıseverdi.Öylebirha–377 –

yâtyaşıyorduki,yimekveiçmekhâtırınabilegelmezdi.Yemekgetirinyiyelimveyâfalancayemeğipişirinizdemezdi.Yemekgetirirlerseyir,hernemeyveverselerkabûlederdi.Ba’zanaylarcaazyir,açlığıseverdi.Ba’zandaçokyirdi.Yemeğiüçparmaklayirdi.Yemeksonundasuiçmezdi.Suyuotururkeniçerdi.Başkalarıileyemekyirken,herkesdensonraelçekerdi.Herkesinhediyyesinikabûlederdi.Hediyyegetirenekarşılıkolarak,katkatfazlasınıverirdi.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,hicretinsekizincisenesi,Ramezân-ışerîfinonuncuPazartesigünü,onikibinkahramanilebirlikde,Medînedençıkarak
Ramezânın yirminci Perşembe günü Mekke-i mükerremeyi feth eyledi. Ertesi
Cum’agünühutbeokurken,mubârekbaşındasiyâhsarıksarılıidi.MekkedeonsekizgünkalıpHuneynegitdi.Sarığınınucunusarkıtırdı.(Sarık, müslimânlar ile
kâfirler arasını ayırır) buyururdu.Çeşidlielbisegiymekâdetiidi.Yabancıdevlet
sefîrlerigelincesüslenirdi.Ya’nîkıymetlivenefîselbisegiyerek,güzelyüzünügösterirdi.Önce,altınyüzüktakardı.Sonra,taşıakîkdengümüşyüzüktakdı.Yüzüğünümühürolarakkullanırdı.Yüzüğüüzerinde(MuhammedünResûlullah)yazılıidi.Erkeklerinaltınyüzüktakmaları,dörtmezhebdedecâizdeğildir.Yatağı
deridenolup,içihurmaağacıiplikleriiledoluidi.Ba’zanbuyataküzerine,ba’zan
yereserilideriüzerine,ba’zanda,hasırveyâkurutopraküzerineyatardı.Mubârekavucununiçinisağyanağınınaltınakoyup,sağyanıüstüneyatardı.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”zekâtmalıalmaz,çiğsoğanvesarmısakgibişeyleryimezveşi’rsöylemezdi.
Resûl-iekrem“sallallahüaleyhivesellem”efendimiz,mîlâdınbeşyüzyetmişbirinci[571]yılınisanayınınyirmisinerastlıyan,Rebî’ul-evvelayınınonikinciPazartesigecesi,sabâhakarşı,Mekke-imükerremeşehrindedünyâyagelmişdir.Dünyânınhertarafındakimüslimânlar,hersene,bugeceyi,mevlidkandiliolaraktes’îd
etmekdedir. Her yerde (Mevlid kasîdeleri) okunarak Resûlullah hâtırlatılmakdadır.ErbilsultânıEbûSa’îdMuzaffer-üd-dînKükbûrîbinZeyneddînAlî,mevlidgecelerindeşenlikleryapar,ikrâmveihsânlardabulunurdu.Sultânıngüzelahlâkı,hayrâtvehasenâtı,İbniHilligânıntârîhindeve(Huccetullahi alel’âlemîn)in
ikiyüzotuzdördüncüsahîfesindeveseyyidAbdülhakîmefendinin(Mevlid-i şerîf)
risâlesindeuzunyazılıdır.Mevlid,doğumzemânıdemekdir.Rebî’ul-evvel,ilkbehârdemekdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”nübüvvetdensonra,her
yıl,bugeceyeehemmiyyetverirdi.HerPeygamberinümmeti,kendiPeygamberinindoğumgününübayramyapmışdı.Bugünde,müslimânlarınbayramıdır.Neş’e
vesevinçgünüdür.Âdemaleyhisselâmrûhilecesedarasındaiken,OPeygamber
idi.Âdemaleyhisselâmveherşey,Onunşerefineyaratılmışdır.Arşvegöklerve
Cennetler üzerine, islâm harfleri ile mubârek ismi yazılmışdır. Ona (Muhammed) adını,dedesiAbdülmuttalibkoydu.Onunadınınyeryüzüneyayılacağını,herkesinOnumedhvesenâedeceğinirü’yâdagörmüşdü.Muhammed,çokmedholunandemekdir.Cebrâîlaleyhisselâmın,ilkgelerek,PeygamberolduğunubildirmesivehicretdeMekkeşehrindekimağaradançıkmasıveMedîne-imünevvereninKubâköyüneayakbasmasıveMekkeyifethiçinMedînedençıkmasıvevefâtı,hep
pazartesigünüolmuşdur.Doğduğuzemân,göbeğikesilmişvesünnetolmuşgörüldü.Yeryüzünüşereflendirince,şehâdetparmağınıkaldırdıvesecdeetdi.Meleklerbeşiğinisallardı.Beşikdeikenkonuşmağabaşladı.(Mevâhib)inZerkânîşerhindediyorki,(Hazret-iAbdüllahevlendiğizemânonsekizvehazret-iÂmineondörtyaşındaidi.Hazret-iÂmineyirmiyaşındavefâtetdi.Evvelâmubârekannesidokuzgün,sonraEbûLehebincâriyesiSüveybebirkaçgünemzirdi.Sonra,Halîme-iSa’diyyeikiseneemzirdi.İkisenedahâBenîSa’dbinBekrköyündekalarakdörtyaşındaMekkeyegetirildi.Ayağakalkdığızemân,çocuklarınoyunlarınıseyrederdi.Oyunakarışmazdı.Altıyaşındaiken,annesiÂmine“radıyallahü
anhâ”, sekiz yaşında iken, dedesi Abdülmuttalib vefât etdi. Yirmibeş yaşında
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iken,Hadîce“radıyallahüanhâ”ilenikâhetdi,evlendi.Kırkyaşınagelince,Ramezân-ışerîfayında,Pazartesigünü,şehrinbirsâatşimâlindeki(Cebel-i hirâ) ve
(Cebel-i nûr) denilendağdakimağarada,melekgöründü.BütüninsanlaravecinnePeygamberolduğubildirildi.EvvelâCebrâîl“aleyhisselâm”geldi.Sonraüçsene,İsrâfîl“aleyhisselâm”gelip,ba’zışeyleröğretdi.Fekat,Kur’ân-ıkerîmgetirmedi.Sonra,Cebrâîl“aleyhisselâm”gelmeğebaşlıyarak,bütünKur’ân-ıkerîmi,
yirmisenedeindirdi.Cebrâîl“aleyhisselâm”kendisineyirmidörtbinkerregelmişdi.[Hâlbuki,Âdemaleyhisselâmaonikikerre,Nûhaleyhisselâmaellikerre,İbrâhîmaleyhisselâmakırkkerre,MûsâaleyhisselâmadörtyüzkerreveÎsâaleyhisselâmaonkerregelmişdi.]Peygamberliğiniüçseneizhâretmeyip,sonraHakteâlânınemriileteblîgeyledi.
Elliikiyaşındaiken,Recebayınınyirmiyedincigecesi,Mekke-imükerremede,
Cebrâîl“aleyhisselâm”gelip,Mescid-iharâmdan,Kudüsde,Mescid-iaksâyaveoradangökleregötürdü.Bumi’râcda,Allahüteâlâyıbaşgözüilegördü.Bugecede
beşvaktnemâzfarzoldu.[İkincikısm,beşincimaddeninsonsahîfesiniokuyunuz!].
Elliüçyaşındaiken,izn-iİlâhîile,Medîne-imünevvereyehicreteyledi.Saferayının yirmiyedinci perşembe günü sabâh erken evinden çıkarak, öğleden sonra
EbûBekr-iSıddîkınevinegeldi.Ogece,berâberçıkarak,Mekkeninbeşbuçukkilometrecenûb-işark[güneydoğu]tarafındabulunan(Sevr) dağındakimağaraya
geldiler.Denizdenyediyüzellidokuzmetreyüksekolanbudağınyoluçokbozuk
idi.Mubârekayaklarıkanadı.Mağaradaüçgecekalıp,pazartesigecesiçıkdılar.
Birhaftayolculukla,efrencîEylülayınınyirminciveRebî’ul-evvelinsekizincipazartesigünü,MedînedeKubâköyünegeldiler.Geceilegündüzünmüsâvîolduğu,
Eylülünyirmiüçüncügününüdeburadageçirip,Rebî’ul-evvelinonikinciCum’a
günüMedîneyeazîmet[hareket]etdiğiveaynıgünvâsılolduğu(Beydâvî) tefsîrindeyazılıdır.Ömer-ül-Fârûkhalîfeiken,busenekiMuharremayınınbirincigünü,ya’nîhicretdenyetmiş[70]günevvel,müslimânların(Hicrî kamerî sene) başlangıcıoldu.Bubaşlangıçgünü,târîhcileregöre,mîlâdınaltıyüzyirmiikinci[622]
senesindeidi.TemmuzayınınonaltıncıCum’agününerastladığı,AhmedZiyâbeğin1316[m.1898]baskılı(İlm-i hey’et) kitâbındayazılıdır.KubâköyüneayakbasdığıEylülayınınyirmincigünü,müslimânların(Hicrî şemsî sene) başlangıcıdır.623.
cümîlâdîsenebaşı,hicrîşemsîvekamerîsenelerinbirincisenelerindeoldu.
Birşemsîsene365,242gündür.Ya’nî,365gün,5sâat,48dakîka,47sâniyedir.
Birkamerîsene354,367gündür.Ya’nî,354gün,8sâat,48,5dakîkadır.
Yirmiyedikerremuhârebeyapmış,dokuzundaerolarakhücûmetmiş,diğerlerinde baş kumandanlık mevkı’inde bulunmuşdur. Gazâlarda iki dürlü bayrak
kullanırdı.Râyesisiyâhidi.Livâsıdahâküçükolupbeyâzidi.OsmânlıSancağınınşekliniTimürtaşpâşanınbulduğunubirincikısm,29.cumaddedebildirmişdik.
Medîne-imünevverede,kamerîaltmışüç,şemsîsenehesâbıilealtmışbiryaşındaiken11[m.632]senesiRebî’ul-evvelayınınonikincipazartesigünü,öğleden
evvelvefâtedip,mubârekgömleğiarkasındaolarak,üçkerreyıkanıp,üçkatyenibeyâzkefenesarılıp,mubârekrûhualındığıyeredefnolundu.
Server-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”mubârekgözleriuyur,kalb-işerîfiuyumazdı.Açyatıptokkalkardı.Aslâesnemezdi.Mubârekvücûdünûrânîolup,
gölgesiyeredüşmezdi.Elbisesinesinekkonmaz,sivrisinekvediğerböceklermubârekkanınıiçmezdi.AllahüteâlâtarafındanResûlullaholduğubildirildikdensonra,şeytânlargöklereçıkarakhaberalamazvekâhinlersöyleyemezoldu.
Bir kimse, Rahmeten-lil-âlemîni “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” rü’yâda
görse,muhakkakOnugörmüşdür.Çünki,şeytânOnunşeklinegiremez.
Server-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”,bizimbilmediğimizbirhayâtile,şimdihayâtdadır.Cesed-işerîfiaslâçürümez.Kabrindebirmelekdurup,ümmetinin
söylediklerisalevâtikendisinehaberverir.Minberiilekabr-işerîfiarasına(Rav–379 –

da-imutahhera)denir.BurasıCennetbağçelerindendir.
Kabr-işerîfiniziyâretetmek,tâ’atlarınbüyüğüveibâdetlerinenkıymetlisidir.
(Beni ziyâret edene şefâ’atim vâcib olur) buyurmuşdur.
Server-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”üçveyâdörtyâhudbeşerkek,dört
kızevlâd-ıkirâmı,onbirzevce-imutahherası,onikiamcasıvealtıhalasıvardı.
[İslâm düşmanları, gencleri aldatmak için, Peygamber “sallallahü aleyhi ve
sellem”kadınlara,kızlaradüşkünimişdiyerekvehabîsrûhlarınayakışan,çokçirkinşeylersöyleyerekveyazarakküstahcaiftirâyapıyorlar.Hâlbuki,Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”ilkolarak,yirmibeşyaşındaevlenmiş,Hadîceyi“radıyallahüanhâ”almışdır.Kırkyaşındavedulidi.Fekat,malı,cemâli,aklı,ilmi,şerefi,nesebi,iffetiveedebipekfazlaidi.Yirmibeşseneberâberyaşayıp,hicretden
üçseneevvelMekkede,Ramezân-ışerîfayındavefâtetdi.Buhayâtdaiken,Resûl-iekrem“sallallahüaleyhivesellem”hiçevlenmemişdi.
Ellibeş yaşında iken, Ebû Bekrin “radıyallahü anh” kızı; Âişe “radıyallahü
anhâ”ileevlendi.Bunu,Hadîce-ikübrânın“radıyallahüteâlâanhâ”vefâtından
birsenesonra,Allahüteâlânınemriilenikâheylemişdi.Ölünciyekadar,sekizseneonunlayaşadı.
Diğerlerini,hepÂişeden“radıyallahüanhünne”sonra,dînî,siyâsîsebeblerle
veyâmerhametveihsânedereknikâhetdi.Bunlarınhepsidulidi.Çoğuyaşlıidi.
Meselâ,Mekkedekikâfirlerin,müslimânlaraeziyyetvezararlarıdayanılamıyacak
birdereceyegeldikde,Eshâb-ıkirâmınbirkısmıHabeşistânahicretetmişdi.HabeşpâdişâhıNecâşî,Îsevîidi.Müslimânlaraçeşidlişeylersorup,aldığıolguncevâblara hayrân kalarak îmâna geldi. Müslimânlara çok iyilik etdi. Îmânı za’îf
olanUbeydüllahbinCahş,malvemevkı’içinnefsinealdanıp,meâzallah,mürted
olmuş,dîninidünyâyadeğişmişdi.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”halasınınoğluolanbumel’ûn,karısıÜmm-iHabîbeyide“radıyallahüanhâ”dinden
çıkıpzenginolmağacebrveteşvîketdiisede,kadın,fakîrliğeveölümerâzıolacağını,fekatMuhammedaleyhisselâmındînindençıkmıyacağınısöyleyince,bunuboşadı.Sürünerek,sefâletdenölmesinibekliyordu.Fekat,azzemândakendi
öldü.Ümm-iHabîbe,MekkedekiKureyşkâfirlerininbaşkumandanıEbûSüfyânınkızıidi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,ozemânlarda,Kureyşordularıile,çokçetinmuhârebelerleuğraşıyorduveEbûSüfyân,islâmiyyetiyoketmek
içinsongayretiileçarpışıyordu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Ümm-i
Habîbenindînininkuvvetinivebaşınagelençokacıhâliişitdi.Necâşîyemektûb
yazıp,(OradakiÜmm-iHabîbeileevleneceğim.Nikâhımıyap!Sonra,kendisini
burayagönder!)şeklindetalebdebulundu.Necâşîdahâöncemüslimânolmuşdu.
Mektûbaçokhurmetedip,oradakimüslimânlarıserâyınada’vetederek,ziyâfet
verdi.Hicretinyedincisenesindenikâhyapılıp,hediyyeveihsânlardabulundu.Bu
sûretle,Ümm-iHabîbe,îmânınınmükâfâtınakavuşarak,oradazenginverâhatoldu.Onunsâyesinde,oradakimüslimânlardarâhatetdi.Cennetde,kadınlarkocalarınınyanındabulunacaklarıiçin,Cennetinenyüksekderecesiiledemüjdelenmişolduki,dünyânınbütünzevkveni’metleri,bumüjdeyanındapekküçükkalır.Bunikâh,EbûSüfyânın“radıyallahüteâlâanh”ilerdemüslimânolmaklaşereflenmesinihâzırlıyansebeblerdenbirisioldu.Görülüyorkibunikâh,kâfirlerin
iftirâlarınınnekadaryanlışveçürükolduğunubildirdiğigibi,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”aklının,zekâsının,dehâsının,ihsânınınvemerhametinin
derecesinidegöstermekdedir.
İkincimisâlolarak;hazret-iÖmerin“radıyallahüanh”kızıHafsa“radıyallahü
anhâ”dulkalmışdı.Hicretinüçüncüsenesinde,Ömer“radıyallahüanh”,EbûBekreveOsmâna“radıyallahüanhümâ”kızımıalırmısındedikde,düşüneyim,demişlerdi.Birgün,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,herüçüvebaşkalarıyanındaiken,(Yâ Ömer! Seni üzüntülü görüyorum, sebebi nedir?) diyesordu.Birşi–380 –

şedekimürekkebinrengikolaygörüldüğügibi,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”de,herkesindüşüncesini,birbakışdaanlardı.Lüzûmgörürsesorardı.Ona,
hattâherkesedoğrusöylememizfarzolduğundan,Ömerde,(YâResûlallah“sallallahüaleyhivesellem”!KızımıEbûBekreveOsmâna“radıyallahüanhüm”teklîfetdim,almadılar)gibicevâbverdi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,en
çoksevdiğiüçEshâbınınüzülmesinihiçistemediğinden,onlarısevindirmekiçin,
hemenbuyurduki,(Yâ Ömer! Kızını, Ebû Bekrden ve Osmândan “radıyallahüanhüm”dahâ iyi birisine versem ister misin?). Ömerşaşırdı.Çünki,EbûBekrdenve
Osmândan“radıyallahüanhüm”dahâyüksekvedahâiyikimseolmadığınıbiliyordu.(Evet,yâResûlallah!)dedi.(Yâ Ömer, kızını bana ver!) buyurdu.Busûretle,Hafsa“radıyallahüanhâ”,EbûBekrinveOsmânınvebütünmü’minlerinanneleriolduvebunlar,onahizmetçiolduveEbûBekrveÖmerveOsmân“radıyallahüteâlâanhüm”,birbirlerinedahâyakınvedahâsevgilioldular“radıyallahüteâlâanhüm”.
Üçüncübirmisâlolarakkısacasöyliyelimki,hicretinbeşveyâaltıncısenesinde,
BenîMustalakkabîlesindenalınanyüzlerceesîrarasında,Cüveyriyye“radıyallahü
anhâ”,kabîleninreîsiHârisinkızıidi.Bunusatınalıpâzâdederek,kendilerinenikâhedince,Eshâb-ıkirâmın“aleyhimürrıdvân”hepsi,biz,Resûlullahın“sallallahü
aleyhivesellem”âilesinin,annemizinakrâbasınıcâriyeolarak,hizmetciolarakkullanmakdanhayâederizdedi.Hepsi,esîrleriniâzâdetdi.Bunikâh,yüzlerceesîrinâzâd
olmasınasebeboldu.Cüveyriyye“radıyallahüanhâ”,buhâliherzemânsöyliyerek
öğünürdü.[Hârisdemüslimânoldu.]Âişe“radıyallahüanhâ”,benCüveyriyyeden
“radıyallahüteâlâanhâ”dahâhayrlı,dahâbereketlibirkadıngörmedim,derdi.
Dördüncümisâl,Zeyneb-bintiHuzeyme“radıyallahüanhâ”dır.
Kitâbımızmüsâidolmadığından,diğermisâlleriyazmağaimkânbulamadık.Aklı,iz’ânıveinsâfıolanada,buüçmisâl,hakîkatianlatmağaelbetteyetişir.Şunu
dasöyliyelimki,herbakımdan,insanlarınenkuvvetlisiolduğuhâlde,yalnızhayâtdaolandokuzâilesiileyaşamışdı.Oda,birkaçseneidi.Ozemânlar,zâtenhep
harblerleuğraşıyor,evindekaldığıgünlernâdiroluyordu.Papaslarınyazdığıveahlâksızların,kendilerigibisanaraksöylediklerigibiolsaydı,dahâgençliğinde,genç
kızlarlaevlenip,azzemânsonraboşayarak,istediğikadardeğişdirebilirdi.NitekimtorunuHasen“radıyallahüanh”alıpboşamaksûretiyleyüzeyakıngüzelkız
ileevlenmişvebabasıimâm-ıAlî“radıyallahüanh”,birhutbesinde,(Eymüslimânlar!OğlumHasenekızvermeyiniz!O,kızlarıçabukboşuyor,bırakıyor)buyurduğu,müslimânlarında;(Kızlarımızonafedâolsun.Onunnikâhıileşereflenmelerionlarayetişir.Kızlarımızıonavereceğiz)dediklerimeşhûrdur.Bedrde,Uhudda,Hendekde,Hayberde,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”birişâretiile
üstündüşmanakarşıhücûmederek,Onacanlarınıfedâedenoarslanlar,kızlarınıOnavermezlermiidi?FekatO,istemedi.Mi’râcgecesi,Cennetegirdiğizemân,
Cennethûrîlerine,birzerredönüpbakmamışdı.İslâmdüşmanlarındanVoltairin,
Resûlullahın,hazret-iZeynebinikâhetmesinitiyatroolarakyazarak,âdî,alçakiftirâlaretdiğivebuyüzden,düşmanıolanpapadantebrîkmektûbualdığı,(Kâmûsül a’lâm)daZeynebismindeyazılıdır.(Mevâhib-i ledünniyye) tercemesi,459.cu
sahîfedediyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,halasınınkızıZeynebi,oğulluğuZeydenikâhetdi.Uzunzemânsonra,Zeyd“radıyallahüteâlâanh”
hâtunundan ayrılmak istediğini söyledi. (Niçin) buyurunca, hiçbir kötülüğünü
görmedim.Hepiyilikgördüm.Fekat,nesebininşerefiileöğünüyor,başımakakıyordedi.Bunlaraehemmiyyetverme.Hâtununubununiçinboşamabuyurduise
de,Allahüteâlâ,Resûlününbunamâni’olmasınımen’eyledi.Zeydde,Zeynebi
boşadı.Allahüteâlâ,ResûlüneZeynebinikâheylediveonuistemesiniemrbuyurdu).Dâvüdaleyhisselâmınyüznikâhlısıileüçyüzcâriyesivardı.Süleymânaleyhisselâmınüçyüzzevcesiileyediyüzcâriyesivardı.Voltaire,buPeygamberleriağ–381 –

zınaalmıyorda,Resûlullahın,emrolunarakbirhâtunalmasınasaldırıyor.
Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”çokevlenmesininmühimbirsebebi
de,ahkâm-ıislâmiyyeyibildirmekiçindi.Hicâbâyetigelmeden,ya’nîkadınların
örtünmeleriemrolunmadanönce,kadınlardaResûlullahagelip,bilmediklerini
sorar,öğrenirlerdi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”birininevinegitse,kadınlardagelir,oturur,dinler,istifâdeederlerdi.Hicâbâyetigelip,kadınlarınyabancıerkeklerleoturmaları,konuşmalarıyasakedilince,yabancıkadınlarıkabûl
etmedi.Onların,bilmediklerini,mubârekzevcesihazret-iÂişedensorupöğrenmeleriniemreyledi.Gelipsoranlarınçokluğundan,hazret-iÂişe,hepsinecevâb
yetişdirmeğevaktbulamıyordu.Bumühimhizmetikolaylaşdırmakvehazret-iÂişeninyükünühafîfletmekiçin,lâzımolduğukadarhanımınikâhetdi.Kadınlara
âidyüzlerlenâzikbilgileri,müslimânkadınlarına,mubârekzevceleriyoluilebildirdi.Zevceleribirolsaydı,bütünkadınlarınondansormasıgüçvehattâimkânsızolurdu.]
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”ümmîidi.Ya’nîkitâbokumamış,yazı
yazmamış,kimsedenbirdersgörmemişidi.Mekkededoğup,büyüyüp,bellikimselerarasındayetişip,seyâhatetmemişiken,TevrâtdaveİncîldeveYunanveRomadevrlerindeyazılmışkitâblardabulunanbilgilerden,hâdiselerdenhaberverdi.İslâmiyyetibildirmekiçin,müslimânlaramektûblaryolladı.HicretinaltıncısenesindeRum,ÎrânveHabeşhükümdârlarınavediğerarabpâdişâhlarınamektûblargönderdi.ÎrânşâhıHüsrevPervîz,mektûbuparçaladı.Azzemânsonra,oğlu
Şîrûyetarafındanöldürüldü.Hizmetinealtmışdanziyâdeecnebîsefîrgelmişdir.
Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”peygamberliğiniişitenherkesin,Ona
îmânetmesivâcibdir.İşitdikdensonra,îmânetmedenvefâteden,Cehennemegirecekveoradasonsuzolarakazâbçekecekdir.
Fahr-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”ismleri,hâlleri,Tevrâtdaveİncîlde
yazılıidi.Yehûdîvehıristiyanlar,teşrîfetmesinibekliyordu.Fekat,kendicinslerindengelmeyip,arabdangeldiğiiçinba’zılarıkıskandı,inkâretdi.Hâlbuki,birçokâlimleriveakllıları,insâfedipmüslimânoldu.Onunpeygamberolduğunainanmamak,Onunbüyüklüğünü,üstünlüğünüanlamamak,Onunkıymetini,şerefini
azaltmaz.Allahüteâlâ,(İnşirâh) sûresinde,(Senin zikrini yükseltdim), kendiismiminyanındaolarak,heryerdesöylenirbuyurdu.Yeryüzünde,birderecebatıyagidildikde,nemâzvaktleridörtdakîkasonrabaşladığıiçin,dünyânınheryerindekimüslimânlar,hergününherdakîkasındaezânokumakda,Onunmubârekismi,heryerdeherân,saygıvesevgiilesöylenmekdedir.
Birkimse,herişinde,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”dîninikabûletmezsemü’minolmaz.Onu,kendicânındançoksevmezse,îmânıtemâmolmaz.
BütüninsanlarınvecinnîlerinPeygamberidir.HerasrdayaşıyanhermilletinOna
uymasıvâcibdir.Hermü’minin,Onundînineyardımetmesi,Onunahlâkıilehuylanması,Onunmubârekisminiçoksöylemesi,isminisöyledikdeveişitdikde,saygıilevesevgiilesalât-üselâmgetirmesi,mubârekcemâlinigörmeğeâşıkolması,
OnungetirdiğiKur’ân-ıkerîmiveislâmiyyetisevmesivehurmetetmesilâzımdır.
(Mir’ât-i kâinât)dadiyorki,(Câhillervetenbeller,“sallallahüaleyhivesellem”
yerinebirkaçharfyazıyor.Budoğrudeğildir.Çoksakınmalıdır.)
İbniÂbidîn,nemâzbahsindediyorki,(Ömründebirkerre,salevâtgetirmekfarzdır.Hersöyleyince,işitince,okuyunca,yazınca,birkerregetirmekvâcib,tekrâr
edildiklerindemüstehâbdır.)
Dostlarımınayrılığından,kalbimkanağlıyor.
onlarıhâtırladıkca,iliklerimyanıyor.
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96 — MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN AHLÂKI
Aşağıdaki yazı, (Rıyâd-un-nâsıhîn) kitâbının üçüncü kısm, ikinci bâb, onuncu
faslından terceme edilmişdir:
Allahüteâlâ,sevgiliPeygamberineverdiğiiyilikleri,ihsânlarısayarak,Onunmubârekkalbiniokşarken,kendinegüzelhuylarverdiğini,(Sen güzel huylu olarak
yaratıldın) meâlindekiâyet-ikerîmeilebildirmekdedir.Akremebuyuruyorki,AbdüllahibniAbbâsdanişitdim:Buâyet-ikerîmedeki(Huluk-ı azîm),ya’nîgüzelhuylar,Kur’ân-ıkerîminbildirdiğiahlâkdır.(Hadâik-ul-hakâyık) kitâbındadiyorki,
(Âyet-ikerîmede,(Sen huluk-ı azîm üzeresin) buyuruldu.Huluk-ıazîmdemek,Allahüteâlâilesır,gizlişeyleribulunmak,insanlariledegüzelhuyluolmakdemekdir.Çokkimselerinislâmdîninegirmesine,Resûlullahıngüzelahlâkısebeboldu).
Muhammedaleyhisselâmınbinmu’cizesigöründü,dostdüşmanherkesdebunusöyledi.Bukadarmu’cizelerinenkıymetlisi,edebliolmasıvegüzelhuylarıidi.
(Kimyâ-i Se’âdet) kitâbındadiyorki,(EbûSa’îd-iHudrî“radıyallahüteâlâanh”
buyurduki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,hayvanaotverirdi.Deveyi
bağlardı. Evini süpürürdü. Koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısının söküğünü
dikerdi.Çamaşırınıyamardı.Hizmetcisiilebirlikdeyirdi.Hizmetcisieldeğirmeniçekerkenyorulunca,onayardımederdi.Pazardanöteberialıptorbaiçindeeve
getirirdi. Fakîrle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca, önce selâm verirdi.
Bunlarlamüsâfehaetmekiçin,mubârekeliniönceuzatırdı.Köleyi,efendiyi,beği,siyâhıvebeyâzıbirtutardı.Herkimolursaolsun,çağırılanyeregiderdi.Önünekonulanşeyi,azolsada,hafîf,aşağıgörmezdi.Akşamdansabâhavesabâhdan
akşamayemekbırakmazdı.Güzelhuyluidi.İyiliketmesiniseveridi.Herkesleiyi
geçinirdi.Güleryüzlü,tatlısözlüidi.Söylerkengülmezdi.Üzüntülügörünürdü.
Fekat,çatıkkaşlıdeğildi.Aşağıgönüllüidi.Fekat,alçaktabî’atlideğildi.Heybetli
idi.Ya’nîsaygıvekorkuhâsılederdi.Fekat,kabadeğildi.Nâzikidi.Cömerdidi.
Fekat,isrâfetmez,fâidesizyerebirşeyvermezdi.Herkeseacıridi.Mubârekbaşı
hepönüneeğikidi.Kimsedenbirşeybeklemezdi.Se’âdet,huzûristeyen,Onungibiolmalıdır.)
(Mesâbîh) kitâbında,EnesbinMâlik“radıyallahüanh”buyuruyorki,(Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”onsenehizmetciliketdim.Banabirkerreüf
demedi.Şununiçinböyleyapdın,bununiçinyapmadınbuyurmadı).Yine(Mesâbîh)de,EnesbinMâlikdiyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”insanlarınengüzelhuylusuidi.Benibirgün,biryeregönderdi.Vallahigitmemdedim.
Fekat,gidecekdim.Emriniyapmakiçindışarıçıkdım.Çocuklarsokakdaoynuyordu.Onlarınyanındangeçerkenarkamabakdım.Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”arkamdangeliyordu.Mubârekyüzügülüyordu.(Yâ Enes! Dediğim yere
gitdin mi?) buyurdu.EvetgidiyorumyâResûlallah“sallallahüaleyhivesellem”
dedim).
EbûHüreyre“radıyallahüanh”diyorki,(Birgazâda,kâfirlerinyokolmasıiçin
düâbuyurmasınısöyledik.(Ben, la’net etmek için, insanların azâb çekmesi için gönderilmedim. Ben, herkese iyilik etmek için, insanların huzûra kavuşması için gönderildim) buyurdu).Enbiyâsûresininyüzyedinciâyetindemeâlen,(Seni, âlemlere rahmet, iyilik için gönderdik) buyuruldu.
Ebû Sa’îd-i Hudrî “radıyallahü anh” buyurdu ki, (Resûlullahın “sallallahü
aleyhivesellem”hayâsı,bâkireislâmkızlarınınhayâlarındandahâçokdu).
EnesbinMâlik“radıyallahüanh”diyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”birkimseilemüsâfehaedince,okimseeliniçekmedikce,mubârekeliniondan ayırmazdı. O kimse, yüzünü çevirmedikce, mubârek yüzünü ondan çevirmezdi.Birkimseninyanındaotururkenikidizüzerindeoturur,onasaygıolmak
içinmubârekbacağınıdikipoturmazdı).
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CâbirbinSümre“radıyallahüanh”diyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”azkonuşurdu.Lüzûmluolduğuzemânveyâbirşeysoruluncasöylerdi).Bundananlaşılıyorki,hermüslimânın(Mâlâ-ya’nî), fâidesizşeysöylememesi,susmasılâzımdır.Mubâreksözlerindetertîlvetersîlvardı.Ya’nî,gâyetaçıkvemetodlukonuşurvekolayanlaşılırdı.
EnesbinMâlik“radıyallahüanh”buyuruyorki,(Resûl“aleyhisselâm”hastayıziyâretegider,cenâzearkasındayürür,çağrılanyeregiderdi.Eşeğedebinerdi.
ResûlaleyhisselâmıHaybergazâsındagördüm.Yularıbiripolaneşeküzerinde
idi.Resûl“aleyhisselâm”sabâhnemâzındançıkınca,Medîneçocuklarıveişçilerisudolukablarınıönünegetirirler.Mubârekparmağınıiçinesokmasınıdilerlerdi.Kışvesoğuksuolsada,herbirinemubârekparmağınısokar,gönülleriniyapardı).YineEnes“radıyallahüanh”diyorki,(Birküçükkız,Resûlaleyhisselâmınelinitutupbirişiçingötürseydi,birlikdegider,müşkilinihâlederdi).
Câbir “radıyallahü anh” diyor ki, (Resûl aleyhisselâmdan birşey istenip de
yokdediğiişitilmedi).
EnesbinMâlik“radıyallahüteâlâanh”buyuruyorki,(Resûl“aleyhisselâm”ile
birlikdegidiyordum.Üzerindebürd-iNecrânîvardı.Ya’nîYemenkumaşındanbir
paltovardı.Arkadanbirköylügelip,yakasındanöyleçekdiki,paltonunyakasımubârekboynunuçizdi,yerikaldı.Resûl“aleyhisselâm”geriyedöndü.Köylüzekât
malındanbirşeyistedi.Resûl“aleyhisselâm”,onunbuhâlinegüldü.Onabirşeyverilmesiiçinemrbuyurdu).(Tetimmet-ül mazher) kitâbındadiyorki,(Buradananlaşılacağınagöre,insanlarınbaşındabulunankimsenin,Resûlaleyhisselâmauyarak,bunlarınezâvesıkıntılarınakatlanmasılâzımdır.Zâtensıkıntıyakatlanmak,
herkesiçiniyibirhuydur.Üstlerinkatlanmasıisedahâgüzelolur).
(Zâd-ül Mukvîn) kitâbındadiyorki,(Resûlaleyhisselâmınkomşusubirihtiyâr
kadınvardı.KızınıResûlaleyhisselâmagönderdi.Nemâzkılmakiçinörtünecek
birelbisemyok.Bana,nemâzdaörtünecekbirelbisegönderdiyeyalvardı.Resûl
aleyhisselâmınoândabaşkaelbisesiyokdu.Mubârekarkasındakiantârîyiçıkarıp,okadınagönderdi.Nemâzvaktigelince,elbisesizmescidegidemedi.Eshâb-ı
kirâm“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,buhâliişitince,Resûl“aleyhisselâm”
okadarcömerdlikyapıyorki,gömleksizkalıp,mescidecemâ’ategelemiyor.Biz
deherşeyimizifakîrleredağıtalımdediler.Allahüteâlâ,hemenİsrâsûresininyirmidokuzuncuâyetinigönderdi.Öncehabîbine,hasîsliketme,birşeyvermemezlikyapmabuyurup,sonrada,sıkıntıyadüşecekvenemâzıkaçırarak,üzülecekkadardadağıtma!Sadakadaortalamadavranbuyurdu.Ogün,nemâzdansonra,hazret-iAlî“kerremallahüvecheh”,Resûlullahınyanınagelip,(YâResûlallah“sallallahüaleyhivesellem”!Bugün,çolukçocuğumanafakayapmakiçinsekizdirhemgümüşödüncalmışdım.Bununyarısınısizevereyim.Kendinizeantârîalınız)
dedi.Resûl“aleyhisselâm”çarşıyaçıkıp,ikidirhemilebirantârîsatınaldı.Geri
kalanikidirhemileyiyecekalmağagiderkengördüki,bira’mâoturmuş,AllahrızâsıiçinveCennetelbiselerinekavuşmakiçin,banakimbirgömlekverirdiyordu.Almışolduğuantârîyibua’mâyaverdi.A’mâ,antârîyielinealınca,miskgibi
güzelkokuduydu.Bunun,Resûlaleyhisselâmınmubârekelindengeldiğinianladı.Çünki,Resûlaleyhisselâmınbirkerregiydiğiherşey,eskiyipdağılsabile,parçalarıdamiskgibigüzelkokardı.A’mâdüâederek,(YâRabbî!Bugömlekhurmetine,benimgözlerimiaç)dedi.İkigözühemenaçıldı.Resûl“aleyhisselâm”ın
ayaklarınakapandı.Resûl“aleyhisselâm”oradanayrıldı.Birdirhemilebirantârîsatınaldı.Birdirhemiledeyiyeceksatınalmağagiderken,birhizmetcikızınağladığınıgördü.(Kızım, niçin böyle ağlıyorsun?) buyurdu.Biryehûdîninhizmetcisiyim.Banabirdirhemverdi.Yarımdirhemilebirşişeveyarımdirhemiledeyağ
satınaldedi.Bunlarıalıpgidiyordum.Elimdendüşdü.Hemşişe,hemdeyağgitdi.Şimdineyapacağımışaşırdımdedi.Resûl“aleyhisselâm”,sondirheminikıza
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verdi.(Bununla şişe ve yağ al. Evine götür) buyurdu.Kızcağız,evegeçkaldığım
için,yehûdîninbenidöğeceğindenkorkuyorumdedi.Resûl“aleyhisselâm”,(Korkma! Seninle birlikde gelir, sana birşey yapmamasını söylerim) buyurdu.Evegelip,kapıyıçaldılar.Yehûdîkapıyıaçıp,Resûlullahı“sallallahüaleyhivesellem”
görünceşaşırıpkaldı.Yehûdîye,olanıbitenianlatıp,kızabirşeyyapmamasıiçin
şefâ’atbuyurdu.Yehûdî,Resûlullahınayaklarınakapanıp,(Binlerceinsanınbaş
tâcıolan,binlercearslanın,emriniyapmakiçinbeklediğieykocaPeygamber!Bir
hizmetcikıziçin,benimgibibirmiskîninkapısınışereflendirdin.YâResûlallah!
Bukızıseninşerefineâzâdetdim.Banaîmânı,islâmıöğret.Huzûrundamüslimân
olayım)dedi.Resûl“aleyhisselâm”,onamüslimânlığıöğretdi.Müslimânoldu.Evinegirdi.Çoluğunaçocuğunaanlatdı.Hepsimüslimânoldu.Bunlar,hepResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”güzelhuylarınınbereketiileoldu.
Ohâlde,eymüslimân!SendeResûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”
güzel huyları gibi ahlâklanmalısın! Hattâ, Allahü teâlânın ahlâkı ile ahlâklanmak,hermüslimânalâzımdır.Çünki,Resûl“aleyhisselâm”(Allahü teâlânın ahlâkı ile huylanınız!) buyurdu. Meselâ, Allahü teâlânın sıfatlarından biri (Settâr)dır.Ya’nîgünâhlarıörtücüdür.Müslimânındadinkardeşininaybını,kusûrunuörtmesilâzımdır.Allahüteâlâ,kullarınıngünâhlarınıafvedicidir.Müslimânlarda,birbirlerininkusûrlarını,kabâhatleriniafvetmelidir.Allahüteâlâkerîmdir,rahîmdir.Ya’nîlutfü,ihsânıboldurvemerhametiçokdur.Müslimânıncömerd
vemerhametliolmasılâzımdır.Bütüngüzelahlâkdaböyledir.
Resûlaleyhisselâmıngüzelhuylarıpekçokdur.Hermüslimânınbunlarıöğrenmesivebunlargibiahlâklanmasılâzımdır.Böylece,dünyâdaveâhıretdefelâketlerden,sıkıntılardankurtulmakveOikicihânefendisinin“sallallahüteâlâaleyhivesellem”şefâ’atinekavuşmaknasîbolur.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”şudüâyıçokokurdu: (Allahümme innî es’elüke-ssıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnel-hulkı verrıdâe bilkaderi birahmetike yâ Erhamerrâhimîn). Bununma’nâsı,(YaRabbî!Senden,sıhhatveâfiyetveemânetehıyânetetmemekvegüzelahlâkvekaderdenrâzıolmakistiyorum.
Eymerhametsâhiblerininenmerhametlisi!Merhametinhakkıiçin,bunlarıbana
ver!)demekdir.Bizzevallılarda,uluveşanlıPeygamberimizgibidüâetmeliyiz!
Uyansevdiğimgençlik,bütünümmîdlersende,
UyaneyAnadolu,eyazîzlerdiyârı!
Asr-ıse’âdetdekiadâlet,yeryüzünde,
yenidente’sîsolsun,gelsinislâmbehârı,
Ceddinintorunusunokandamarındadır,
İstersennelerolur,rûhlarıyanındadır.
Resûlullahınaşkı,kalbinde,kanındadır.
Osendenyüzçevirmez,arahakîkîyârı!
Sarılgüzeldînine,güzelahlâkıihyâet!
Sünnetinışığında,gitsin,yokolsunzulmet.
Doğsunislâmgüneşivehakîkîse’âdet,
yenidenzuhûretsin,budurislâmşiârı!
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97 — RESÛLULLAHIN “sallallahü aleyhi ve sellem”
ANA, BABA VE DEDELERİ, HEP MÜ’MİN İDİ
Seyyid Abdülhakîm “rahmetullahi teâlâ aleyh” efendinin bir mektûbudur.
Sôfiyye-ialiyyeninbüyüklerinden,şeyhEbül-Hasen-iŞâzilînin“rahmetullahi
teâlâaleyh”talebesi,şeyhEbül-AbbâsMürsînin“rahmetullahiteâlâaleyh”yetişdirdiğiEvliyânınenyükseğiolanimâm-ıBusayrî“rahmetullahiteâlâaleyh”yazmışolduğu(Kasîde-i hemziyye)de,Peygamberimizi“sallallahüaleyhivesellem”
medhederken,(Oeniyiinsanın,anaları,babalarıda,hepiyiidi.Allahüteâlâ,mahlûklarıarasında,Onuniçineniyianaları,babalarıseçdi)demekdedir.
Çeşidliislâmdillerindeyazılmışmevlidlerinhepsinde,Peygamberimizinanave
babasınıntertemizolduklarıyazılıdır.Meselâ,vatanımızınherköşesinde,herzemânseveseveokunanSüleymânÇelebîninmevlidindeşöyleyazılıdır:
Mustafânûrunu,alnındakodu,
BilHabîbimnûrudur,bunûrdedi.
Kıldıolnûr,anınalnındakarar,
Kaldıanınile,nicerûzigâr.
SonraHavvâalnına,nakletdibil,
Durduandadahîniceayveyıl.
Şisdoğdu,onanakletdinûr,
Anınalnında,tecellîkıldınûr.
İrdiİbrâhîmveİsmâ’îlehem,
Sözuzanır,gerkalanınderisem.
İşburesmilemüselsel,muttasıl,
TâoluncaMustafâyamüntekıl.
Geldiçünolrahmetenlilâlemîn,
Vardınûr,andakarârkıldıhemîn.
Peygamberimizin“sallallahüteâlâaleyhivesellem”vebütünPeygamberlerin
“aleyhimüsselâm” babalarının ve analarının hiçbiri kâfir değil, aşağı kimseler
değildi.Bunuisbâtedenâyet-ikerîmevehadîs-işerîflerdenba’zılarışunlardır:
1—Kur’ân-ıkerîmdensonraenkıymetli,endoğrukitâbolan(Buhârî-yi şerîf)dekibirhadîs-işerîfde,Peygamberimizbuyurduki:(Her asrda, her zemânda
yaşıyan insanların en iyilerinden, seçilmişlerinden dünyâya getirildim).
2—Binlerlehadîskitâblarındanikinciliğikazanmışolan,imâm-ıMüslimin“rahmetullahiteâlâaleyh”kitâbındakihadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, İsmâ’îl “aleyhisselâm” evlâdından, Kinâne ismindeki kimseyi ve onun sülâlesinden, Kureyş ismindeki zâtı beğendi, seçdi. Kureyş evlâdından da, Hâşim oğullarını sevdi. Onlardan
da, beni süzüp seçdi) buyurdu.
3—Tirmizîninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, insanları yaratdı. Beni
insanların en iyi kısmından vücûde getirdi. Sonra, bu kısmlarından en iyisini Arabistânda yetişdirdi. Beni bunlardan vücûde getirdi. Sonra evlerden, âilelerden en
iyilerini seçip, beni bunlardan meydâna getirdi. O hâlde, benim rûhum ve cesedim,
mahlûkların en iyisidir. Benim silsilem, ecdâdım en iyi insanlardır) buyurulmuşdur.
4—KıymetlihadîsâlimlerindenTaberânîninkitâbındakibirhadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, herşeyi yokdan var etdi. Herşey içinden insanları sevdi, kıymetlendirdi. İnsanlar içinden de seçdiklerini Arabistânda yerleşdirdi. Arabistândaki seçilmişler arasından da, beni seçdi. Beni, her zemândaki insanların seçilmişlerinde, en
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iyilerindebulundurdu.Ohâlde,Arabistândabanabağlıolanlarısevenler,benim
içinseverler.Onlaradüşmanlıkedenler,banadüşmanlıketmişolurlar) buyurulmuşdur. Bu hadîs-i şerîf, (Mevâhib-iledünniyye)nin başında da yazılıdır.
5 — (Mevâhib-iledünniyye)de ve Zerkânînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” şerhinde diyor ki, (Abdüllah bin Abbâsın “radıyallahü anhümâ” bildirdiği hadîs-i şerîfde, (Benimdedeleriminhiçbirizinâyapmadı.Allahüteâlâ,beni,tayyîb,iyibabalardan, temiz analardan getirdi. Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı, ben
bunlarınenhayrlısında,eniyisindebulunurdum) buyuruldu. İslâmiyyetden önce
Arabistânda zinâ çok olurdu. Bir kadın, bir kimse ile nice zemân metres olarak yaşar, sonra evlenirdi. [Kâfirler, şimdi de böyle yapıyorlar.] Âdem aleyhisselâm, öleceği zemân, oğlu Şis aleyhisselâma dedi ki: (Yavrum! Bu alnında parlıyan nûr, son
Peygamber olan Muhammed aleyhisselâmın nûrudur. Bu nûru, mü’min, temiz ve
afîf hanımlara teslîm et ve oğluna da böyle vasıyyet et!). Muhammed aleyhisselâma gelinceye kadar, bütün babalar, oğullarına böyle vasıyyet etdi. Hepsi, bu vasıyyeti yerine getirip, en asîl, en kibâr kız ile evlendi. Nûr, temiz alınlardan, temiz
kadınlardan geçerek, sâhibine yetişdi). Allahü teâlâ, Tevbe sûresinde, kâfirlerin
necs, pis olduğunu bildiriyor. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz,
bütün dedelerinin temiz olduğunu bildirdiğine göre, kâfir olan, pis olan Âzerin, bu
nûra kavuşmaması, bunun için de İbrâhîm aleyhisselâmın babası olmaması lâzım
gelir. Âzer, İbrâhîm aleyhisselâmın babasıdır demek, yukarıdaki hadîs-i şerîflere
inanmamak olur. Molla Câmî “rahmetullahi teâlâ aleyh” fârisî (Şevâhid-ün-Nübüvve) kitâbında buyuruyor ki, (Muhammed aleyhisselâmın zerresini taşıdığı
için, Âdem aleyhisselâmın alnında nûr parlıyordu. Bu zerre, hazret-i Havvâya ve
ondan da, Şis aleyhisselâma ve böylece, temiz erkeklerden, temiz kadınlara ve temiz kadınlardan temiz erkeklere geçdi. O nûr da, zerre ile birlikde alınlardan, alınlara geçdi).
(Kısas-ı enbiyâ)da kırksekizinci sahîfede diyor ki, (Resûlullahın “sallallahü
aleyhi ve sellem” dedelerinden birinin iki oğlu olsa, yâhud bir kabîle iki kola ayrılsa, Hâtem-ül-Enbiyânın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” soyu, en şerefli ve
hayrlı olan tarafda bulunurdu. Her asrda, onun dedesi olan zât, yüzündeki nûrdan
belli olurdu. İsmâ’îl aleyhisselâmın alnında da bu nûr vardı. Sabâh yıldızı gibi parlardı. Bu nûr, ona babasından kalmış, bundan da evlâdlarına geçerek, Me’add ve
Nizâra gelmişdi.
Nizâr, az birşey demekdir. Böyle adlanması şöyle olmuşdur: Bu dünyâya gelince, babası Me’add, oğlunun alnındaki nûru görüp sevinmiş, büyük ziyâfet vermiş
ve böyle oğul için, bu kadar ziyâfet az birşeydir demekle, oğlunun adı Nizâr kalmışdı. Bu nûr, Muhammed aleyhisselâmın nûru idi. Âdem aleyhisselâmdan beri,
evlâddan evlâda geçerek, asl sâhibi olan Hâtem-ül-Enbiyâ hazretlerine gelmişdir.
Böylece, Âdem oğulları içinde, Muhammed aleyhisselâmın nûrunu taşıyan,
seçilmiş bir soy vardı ki, her asrda, bu soydan olan zâtın yüzü pekçok güzel ve parlak olurdu. Bu nûr ile, kardeşleri arasında belli olur, içinde bulunduğu kabîle, başka kabîlelerden dahâ üstün, dahâ şerefli olurdu).
6 — Şü’arâ sûresi, ikiyüzondokuzuncu âyetinde meâlen, (Sen,ya’nîSeninnûrun,hepsecdeedenlerdendolaşdırılıp,sanainkılâbetmiş,ulaşmışdır) buyuruldu.
Ehl-i sünnet âlimleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, bu âyet-i kerîmeyi tefsîr ederken, (Bütün ana ve babalarının mü’min ve günâhsız olduğunu) anlamışlardır. (Eshâb-ıKirâm) kitâbında bildirildiği gibi, Ehl-i sünnet büyüklerini şî’î sananlar, (Bunlar, şî’îlerin sözüdür) diyenler de vardır.
Ehl-i sünnetin büyükleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” buyuruyor ki: Babası Abdüllah ile anası Âmine, İbrâhîm “aleyhisselâm” dîninde idi. Ya’nî, mü’min idi.
Allahü teâlânın, bu ikisini diriltip Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem”
kelime-i şehâdet işitmeleri ve söylemeleri, îmâna gelmek için değil, bu ümmetden
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olmaklaşereflenmeleriiçindi.(Akrabâna düâ etme!) âyet-ikerîmesi,EbûTâlib
içinidi.Anavebabasıiçindeğildi.İmâm-ıa’zamın(Fıkh-ı ekber) kitâbının,elimizdebulunantercemelerinde,buikisinin,îmânsızöldüğüyazılıisede,İmâm-ıa’zamınkendieliileyazdığıkitâbda,îmânlaöldükleriyazılıdır.Sonradan,düşmanlarınbir(mâ)silerek,buyanlışlığınkasdenyapıldığıanlaşılmışdır.
İmâm-ıa’zamEbûHanîfenin“rahmetullahialeyh”elyazısıileolan(Fıkh-ı Ekber) kitâbı,emîrülmü’minînOsmânın“radıyallahüanh”mubârekelleriileyazdığıveşehâdetkanıileboyanmışolanKur’ân-ıkerîminbirkısmıilebirlikde,HülâgününBağdâdşehriniyakıp,sekizyüzbindenziyâdemüslimânıöldürdüğüaltıyüzellialtısenesinde,başkakıymetlikitâblarilebirlikdeSemerkandagötürülmüş,
burasınında,1284[m.1868]senesinde,Ruslarınidâresinegeçmesiile,bukitâblarPetersburgşehrinenaklveoranınmeşhûrkütübhânesinekonupehemmiyyet
ilesaklandığını(Kâmûs-ül a’lâm) sâhibiŞemseddînSâmîbeğ“rahmetullahiteâlâ
aleyh”Semerkandkelimesinianlatırkenbildirmekdedir.1335[m.1917]deUfaşehrineve1341[m.1923]deoradanTaşkenddehâceUbeydüllah-ıAhrârcâmi’inenakl
edildi.
HalîfeÖmer-ülFârûkveOsmân-ıZinnûreynveAlîyy-ülMürtedânın“radıyallahüteâlâanhüm”mubârekelleriileyazılmışolanMushaf-ışerîflerdenba’zısahîfeleri,İstanbulda,Süleymâniyyecâmi’işerîfiyanında,İslâmEserlerimüzesindemevcûddur.Arzûedenlergörebilir.
İslâmdînineinanmıyanlar,vaktîleAllahüteâlânınTevrâtveİncîlkitâblarınıdeğişdirdiklerigibi,zemânzemân,dinbüyüklerininkitâblarınadaeluzatdı.Meselâ,Muhyiddîn-iArabînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Füsûs) ve(Fütûhât) kitâblarınaba’zışeylerkarışdırdılarisede,azzemândameydânaçıkarıldı.Büyükâlim
Abdülvehhâb-iŞa’rânî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Kibrît-i ahmer) ve(Elyevâkît)
kitâblarındabunuîzâhetmekdedir.Şimdide,islâmiyyeti,gençlereyanlışvebozukolaraktanıtmaksiyâsetihertarafdaişlemekde,bunlarısusduracakhakîkîbir
dinâliminindünyâdakalmamışgibiolduğugörülmekdedir.
Celâleddîn-iRûmî“kuddisesirruh”,busebebdendolayı(Mesnevî)sininazmşeklindeyazarak,düşmanlarındeğişdirmesineimkânbırakmamışdır.
İbniÂbidîn“aleyhirrahme”,(Dürr-ül-muhtâr) şerhinde,kâfirinnikâhınıanlatmağabaşlarkenveHamevî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Eşbâh) hâşiyesinde(Hazar-vel-ibâha) bahsindeve(Mir’ât-i kâinât)da,islâmâlimlerininçeşidlisözlerini
anlatarak,buyuruyorlarki:(Hakîkatianlıyanbüyükâlimleregöre,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”anavebabasınınîmânlıolupolmadığınıkonuşmamalıvekonuşurkenedebigözetmelidir.Hadîs-işerîfde,(Ölüleri kötüliyerek,
dirileri incitmeyiniz) buyuruldu.Bunukonuşmamak,öğrenmemekinsanazararvermezvekabrdevekıyâmetdesorulmıyacakdır).Yinebuyuruyorlarki,(Allahüteâlâ,Peygamberimizeikrâmederek,vedâ’haccındaanababasınıdiriltdi.Resûlüneîmânetdiler.Bunu,KurtubîninveMuhammedbinEbûBekribniNâsır-üd-dîninbildirdiklerisahîhhadîsbeyânbuyurmakdadır.Benî-İsrâîlinöldürdüğükimseyidiriltipkâtilinihabervermesiveÎsâaleyhisselâmınveMuhammedaleyhisselâmındüâlarıilenicemevtâlarıdiriltmesideböyleikrâmidi.(Cehennemlik olanlar için benden magfiret isteme!) meâlindekiâyetinResûlullahınmubârekanave
babasıiçinolduğusözüdoğrudeğildir.(Müslim)inbildirdiği(Babam ve baban ateşdedirler) hadîs-işerîfiictihâdilesöylenmişidi.Îmânlıolduklarısonradanbildirildi).(Ahvâl-i etfâl-il-müslimîn) kitâbında,Hadîce“radıyallahüanhâ”nınikiçocuğuiçindeböylebuyurmuşdu.Cehennemdeolmadıklarısonradanbildirildidemekdedir.
Âyet-ikerîmevehadîs-işerîflerdenanlaşıldığıvebinlerceislâmkitâbındayazıldığıüzere,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”analarıvebabalarıarasındabulunmaklaşereflenenbahtiyârlarınhepsi,zemânlarınınvememleketleri–388 –

ninenasîl,enşerîf,encemîl,entemizzâtlarıidi.Hepazîz,mükerremvemuhteremidi.İbrâhîmaleyhisselâmınbabasıda,böylece,mü’minidivefenâahlâkdan
veâdî,çirkinsıfatlardanuzakidi.KâfirolanÂzer,babasıdeğil,amcasıidi.
Âl-iİmrânsûresininbaşındabildirildiğiüzere,Kur’ân-ıkerîminâyetleriikidürlüdür:Biri,(Muhkemât) olup,ma’nâsıaçık,meydândaolanâyetlerdir.İkincisi(Müteşâbihât) olup,ma’nâsıkapalıolanâyetlerdir.Bunlaragörülen,anlaşılan,meşhûrolanma’nâyıvermeyip,meşhûrolmıyanma’nâverilir.Bunlarınaçıkvemeşhûr ma’nâl ar ın ı verm ek akl a ve isl âm iyy et e uyg un olm azs a, meşh ûr olm ıy an
ma’nâvermek,ya’nî(Te’vîl) etmekîcâbeder.Açıkma’nâlarınıvermekgünâholur.
Meselâ,tefsîrâlimleri(Yed), ya’nî(el)kelimesine(kudret),gücüyetmekma’nâsınıvermişlerdir.İşte,bunlargibi,En’âmsûresindemeâl-işerîfi,(İbrâhîm “aleyhisselâm”babası Âzere dediği zemân...) olanyetmişdördüncüâyet-ikerîmesine
de,açıkma’nâsıverilemez.Çünki,Âzerkelimesi,(baba)kelimesininatf-ıbeyânıolduğu(Beydâvî) “rahmetullahiteâlâaleyh”tefsîrindeyazılıdır.Birkimsenin
ikiismiolup,buikiism,birlikdesöylendiğivakt,birininmeşhûrolmadığı,ikincisininmeşhûrolduğuanlaşılır.Meşhûrolmıyanbirincisindekikapalılığıaçıklamak
için,ikincisizikredilir.Buikincisine,(Atf-ı beyân) denir.İbrâhîm“aleyhisselâm”
ikikimseyebabademekdedir.Birisi,kendibabası,diğeri,babadediğibaşkasıdır.
Îcâz, belâgat ve fesâhat kâ’idelerine göre, âyet-i kerîmenin ma’nâsı (İbrâhîm
“aleyhisselâm”,Âzerolanbabasınadediğizemân)demekdir.Böyleolmasaydı,
Kur’ân-ıkerîmde,(BabasıÂzeredediğizemân)demeyip,(Âzeredediğizemân)
veyâ(Babasınadediğizemân)demekyetişirdi.Âzer,kendibabasıolsaydı,(Babası)kelimesifazlaolurdu.
Mûsâ aleyhisselâmın dîninin devâm etdiği binsekizyüz sene içinde, Tevrât
âlimlerininhepsiveÎsâaleyhisselâmınhavârîlerivebunlaratâbi’olanpapaslar,
Âzerinaslbabaolmayıp,İbrâhîmaleyhisselâmınamcasıolduğunusöylemişlerdir.
Tevrâtveİncîlindeğişdirilmiyeneskiyazmalarındananlaşıldığınagöre,İbrâhîm
aleyhisselâmınaslbabasınınismiTâruhidi.Ba’zıcâhillerinyazdığıgibi,Târuhkelimesi,Âzerismininibrânîkarşılığıdeğildir.Ya’nî,ikiside,biradamınismideğildir.Kur’ân-ıkerîmde,Tevrâtveİncîleuygunâyet-ikerîmelerçokdur.HindistândakiislâmâlimlerindenRahmetullahefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Beyânül-hak) kitâbınıntürkçetercemesi,otuzuncusahîfesindediyorki,(Nesh,ya’nîAllahüteâlânındeğişdirmesi,yalnızemrlerdeveyasaklardaolur.İmâm-ıBegavî,
(Me’âlim-üt-tenzîl) tefsîrinde:Nesh,kısasvehaberlerdeolmaz.[Fenbilgilerinde
vehesâbilebulunanbilgilerdedeolmaz.]Yalnız,emrveyasaklardaolur,demekdedir.Nesh;emrveyasaklarıdeğişdirmekdemekdeğildir.Bunlarınyürürlükzemânlarınınbitdiğinihabervermekdemekdir.Kur’ân-ıkerîm,Tevrâtınveİncîlin
hepsinideğil,birkaçyerinineshetmiş,yürürlükdenkaldırmışdır).[Birincikısm,
otuzbeşincimaddedekiyirmiikincimektûbunsonundada,neshhakkındabilgivardır.]Buâyet-ikerîmeyi,bubakımdanda,te’vîletmeklâzımgelmekdedir.
Bekarasûresinde,Ya’kûbaleyhisselâma,çocuklarının(Ve senin babaların İbrâhîm ve İsmâ’îl ve İshakın da Rabbi) dediklerimeâlindekiyüzotuzüçüncüâyet-i
kerîmeden,İsmâ’îlaleyhisselâmın,Ya’kûbaleyhisselâmınbabasıolduğuanlaşılmakdadır.Hâlbuki,Ya’kûb“aleyhisselâm”,İshak“aleyhisselâm”ın,buise,İbrâhîm“aleyhisselâm”ınoğludur.İshak“aleyhisselâm”da,İsmâ’îl“aleyhisselâm”ın
kardeşidir.Şuhâlde,İsmâ’îl“aleyhisselâm”,Ya’kûb“aleyhisselâm”ınbabasıdeğil,amcasıdır.Demekki,Kur’ân-ıkerîmdeamcaya,babadenilmekdedir.Arabîninçeşidlilügatlarında,amcalara,babadenildiği,tefsîrkitâblarında,buâyetintefsîrindeyazılıdır.Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”birköylüarabave
amcasıEbûTâlibveEbûLehebeveAbbâsaçokdef’ababadediği,kitâblardayazılıdır.Hermilletde,herlisânda,herzemân,amcalara,üveybabavekayınpederlereveherhâmîveyardımcıyababadenilmesiâdethâlindedir.Hemde,Âzer,İb–389 –

râhîm“aleyhisselâm”ınhemamcası,hemdeüveybabasıidi.Fîrûzâbâdîde,(Kâmûs)daböyleolduğunubildirerek:(Âzer,İbrâhîm“aleyhisselâm”ınamcasınınismidir.BabasınınismiTâruhdur),diyor.Dinkitâblarınınbukadaraçıkbeyânıkarşısında,(Âzerinamcaolmasıkavliza’îfdir.Kuvvetlikavlegöre,Âzerbabasıdır)
demek,za’îfveçürükbirsözdür.Âlimlerinsözlerindekiinceliğianlamamakolur.
(Beydâvî) tefsîrinde,En’âmsûresininyetmişdördüncüâyet-ikerîmesine,göründüğügibima’nâveripte’vîletmemesi,[ve(Rûh-ul-beyân)dabuâyet-ikerîmeye
veTevbesûresininyüzonbeşinciâyetineyanlışte’vîlyapması],birsenedolamaz
vemüfessirlerin,muhaddislerin,mütekellimîninveSôfiyye-ialiyyeninsözbirliğinibozamaz.Çünki,Kur’ân-ıkerîminhakîkîtefsîriniyapan,doğruma’nâsınıveren,ancakMuhammed“aleyhisselâm”dırveOnunhadîs-işerîfleridir.Eshâb-ıkirâmdan“radıyallahüteâlâanhümecma’în”veTâbi’în-iizâmdanhiçbiri,buâyet-i
kerîmeyiişitince,Âzerin,babaolduğunuhâtırlarınabilegetirmemişvesöylememişdir.Amcasıolduğunuanlamışlardır.Ehl-isünnetini’tikâdıböyledir.
(Fetâvâ-i Hayriyye) sonundabuyuruyorki,[(Kâmûs)dadiyorki,Âzer,İbrâhîm
aleyhisselâmınamcasınınadıdır.BabasınınismiTâruhdur.(Târîh-i Hanbelî)de,İbrâhîmbinTâruhdiyor.Âzer,Târuhunadıdırdiyor.(Celâleyn) tefsîrinde,âyet-ikerîmedeki Âzer ismi için, Târuhun lakabıdır, ya’nî soyadıdır diyor. İbni Hacer,
(Hemziyye) şerhinde,(Âzerkâfiridi.Bununİbrâhîmaleyhisselâmınbabasıolduğu,Kur’ân-ıkerîmdebildiriliyor.Kitâblıolanümmetler,Âzer,İbrâhîmaleyhisselâmınözbabasıdeğildi,amcasıididiyorlar.Çünki,Arablar,amcayababaderler.
Kur’ân-ıkerîmdedeamcayababadenilmişdir.Ya’kûb“aleyhisselâm”için(Baban
İbrâhîmin ve İsmâ’îlin Rabbi) buyurulmuşdur.Hâlbuki,İsmâ’îl“aleyhisselâm”,
Ya’kûbaleyhisselâmınbabasıdeğildi,amcasıidi.Âlimlerinsözleribirbirineuymadığızemân,hadîs-işerîflereuymakiçin,âyet-ikerîmeyite’vîletmekvâcibolur.Beydâvîvebaşkalarıtesâhülederek,âyet-ikerîmeyite’vîletmemişlerdir)diyor].
Abdül-EhadNûrîefendi,Resûlullahınanavebabasınınmüslimânolduklarını
isbâtiçinayrıcabirrisâleyazmışdır.Burisâletürkçeolup,onsekizsahîfedir.SüleymâniyyekütübhânesiEs’adefendikısmında[3612]numaradamevcûddur.
İmâm-ıSüyûtî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Kitâb-üd-derc-il-münîfe) kitâbında,
Âzerin,İbrâhîmaleyhisselâmınbabasıolmadığını,amcasıolduğunuvesîkalarlaisbâtetmekdedir.Bukitâb,Süleymâniyyekütübhânesinin(Reîs-ül-küttâbMustafâefendi)kısmında,[1150]numaradavardır.
(Envâr-ül-Muhammediyye)dediyorki,hazret-iAlînin“radıyallahüteâlâanh”
bildirdiği hadîs-i şerîfde, (Âdem aleyhisselâmdan babam Abdüllaha gelinceye
kadar, hep nikâhlı ana babalardan geldim. Hiçbir babamın nikâhsız, ya’nî zinâ ile
çocuğu olmadı) buyuruldu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Adnânakadarolanyirmibirbabasınınisminibildirdiki,şunlardır:
Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”babasıAbdüllahdır.Abdüllahınbabalarısıraile,AbdülmuttalibveHâşimveAbdü-MenâfveKusayyveKilâbveMürreveKâ’bveLüveyyveGâlibveFihrveMâlikveNadrveKinâneve
HuzeymeveMüdrikeveİlyâsveMudarveNizârveMe’addveAdnân.Bunların
hepsi,kitâbımızınsonunda,harfsırasıileyazılarak,kısacabilgiverilmişdir.
(Fusûs) şârihiAbdüllah-ıRûmî,(Metâli’un-nûr) kitâbındakiecdâd-ıPeygamberîyitezkiyeyazıları(Ni’met-i kübrâ) kitâbımızdaneşredilmişdir.
İslâmîilmlerin,TefsîrveHadîsveFıkhveTesavvufkısmlarındaderinbilgisiolan
veçokkıymetlikitâblarıileinsanlarabüyükhizmeteden,ebedîse’âdetyolunugösteren,Senâullah-ıDehlevî[Pâni-pütî]hazretleri,(Tefsîr-i Mazherî)ninbirincive
üçüncücildlerindebuyuruyorki,En’âmsûresindeki(Âzer) kelimesi,(Ebîhi) kelimesininatf-ıbeyânıdır.Âzerin,İbrâhîm“aleyhisselâm”ınbabasıdeğil,amcasıolduğ un u bild ir en hab erl er dah â doğr ud ur. Arab ist ând a, amc ay a bab a den il ir.
–390 –

Kur’ân-ıkerîmdede,İsmâ’îl“aleyhisselâm”a,Ya’kûb“aleyhisselâm”ınbabasıdenilmişdir.Hâlbukiamcasıdır.Âzerinaslismi(Nâhûr) idi.Nâhûr,dedelerininhak
dînindeidi.Nemrûdunvezîriolunca,dîninidünyâyadeğişerekkâfiroldu.Fahreddîn-iRâzîveselef-isâlihîndençoğuda,Âzerinamcaolduğunu,bildirdiler.Zerkânî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Mevâhib-i ledünniyye)yi şerh ederken, İbni
Hacer-iHiytemînin“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Âzerinamcaolduğunu,Ehl-ikitâb ve târîhciler sözbirliği ile bildirmişlerdir) sözünü vesîka olarak yazmışdır.
İmâm-ıSüyûtî,Âzerinbabaolmadığını,İbrâhîm“aleyhisselâm”ınbabasınınTâruholduğunu,İbniAbbâs“radıyallahüteâlâanhümâ”bildirdi,diyor.İbniAbbâsınbusözünü,Mücâhidveİbn-iCerîrveSüddî,senedleriilebildirmişlerdir.İbniMünzirintefsîrindedeÂzerinamcaolduğuaçıkcabildirildiğiniyineSüyûtîhabervermekdedir.İmâm-ıSüyûtî,Resûlullahın,Âdem“aleyhisselâm”akadarbütündedelerininmüslimânolduklarınıbildirenbirrisâleyazmışdır.Böyleolmaklaberâber,MuhammedbinİshakveDahhâkveKelbî,Âzerinİbrâhîm“aleyhisselâm”ın babası olduğunu, bir isminin de Târuh olduğunu söylediler. Ya’kûb
“aleyhisselâm”ın da, iki ismi vardı. İkincisi İsrâîl idi dediler. Mukâtil ile İbni
Hibbânda,Âzer,İbrâhîm“aleyhisselâm”ınbabasıTâruhunlakabıdırdediler.Begavîninbildirdiğigibi,Atâ,İbniAbbâsdanhaberveriyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,anasınıbabasınımeraketdi.Bekarasûresininyüzondokuzuncu âyeti gelerek, (Cehennem ehlinin hâlinden sorma!) buyuruldu. Fekat, İbn-i
Cerîr,buhaberinkuvvetliolmadığınıbildirdi.Eğerdoğrudersek,İbniAbbâs“radıyallahüteâlâanh”kendizanetdiğinihabervermişdir.Zannıdadoğruolsa,anasınınbabasınınCehennemdeolduklarıaçıkçabildirilmemekdedir.Cehennemde
olsalarda,yinekâfirolduklarısöylenemez.Çünki,mü’minlerdendeCehenneme
gideceklerolacakdır.Hadîs-işerîfde,(Ben sizin en iyiniz olduğum gibi, babam da,
babalarınızdan dahâ iyidir) buyuruldu.(Tefsîr-i Mazherî)dentercemetemâmoldu.
(Uyûn-ül-besâir)de, (El-hazar) kısmında bildiriyor ki: (Mâlikî âlimlerinden
kâdî Ebû Bekr İbnül-arabî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Resûlullahın anasının,
babasınınCehennemdeolduğunusöyliyenmel’ûndurbuyurdu.Hermüslimânın,
Resûlullahıincitecekbirşeysöylemekdensakınmasılâzımdır.OnuinciteneAllahüteâlâla’netetdi.Dedelerinekâfirdemekdendahâbüyükincitmekolamaz!).
(El müstened)in,otuzüçüncüsahîfesinde,(Âzerin,İbrâhîm“aleyhisselâm”ınbabasıolmadığını,amcasıolduğunu,imâm-ıSüyûtîisbâtetmekdedir.(Babam ve baban Cehennemdedirler) hadîs-işerîfi,EbûLehebinCehennemdeolduğunubildirmekdedir)demekde,yüzyetmişbeşincisahîfesinde,SüyûtîyediluzatanAliyy-ülkârîyevesîkalarlacevâbvermekdedir.Busahîfelerinintercemesi(Fâideli Bilgiler) kitâbının(Din Adamı Bölücü Olmaz) kısmındayazılıdır.
Gelipbekâbehârından,bufenâdakışıbulduk,
atomlardantâArşadek,şaşılacakişibulduk.
Düşüpgurbetâlemine,şaşkınşaşkındolaşırken,
hastarûhahayâtveren,te’sîrlibakışıbulduk.
Herbirsözühakîkatdenhaberverirâşıklara,
şükür,hayretdiyârına,varanbirakışıbulduk.
Nekelâmo,nebakışo,aklınüstübirvarlıko,
onunayaktozlarını,kalbderdineaşıbulduk.
Maddeleriinceleyip,temâşâeyledikbirbir,
hepsiniaynımî’mârın,düzgünbiryapışıbulduk.
Atdıkherşeyiaradan,temizlendikmâsivâdan,
eserlerden,nakışlardan,çokşükürNakkâşıbulduk.
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98 — SÜBHÂNE RABBİKE ÂYET-İ KERÎMESİ
Kur’ân-ıkerîmokudukdan,düâetdikdenvedersveva’zlardansonra(Sübhâne rabbike) âyet-i kerîmesini okumak, islâm memleketlerinde yapılagelen bir
sünnetdir.Ba’zıkimseler,buâyet-ikerîmeyideğişdirerek,Sübhânerabbinâşeklindeokumakdahâiyidirdiyor.Meselâ,ÇarşambakazâsımüftîsiHasenHulûsî
efendi,(Mecma’ul âdâb) kitâbınınsonsahîfesindeböylesöylüyor.Bunungibi,
Rükn-ül-islâmMuhammedbinEbûBekrin“rahmetullahiteâlâaleyh”,meşhûr
(Şir’at-ül-islâm) kitâbınışerheden,Ya’kûbbinSeyyidAlî“rahmetullahiteâlâ
aleyh”,düâfaslınayapdığıilâvelerdeve(Mecma’ul fetâvâ)dadiyorki,(Düâlardansonra,Sübhânerabbinâdemek,Sübhânerabbikedemekdendahâyerindeolur.
Çünki,maksad,âyetokumakdeğil,düâvesenâdır)yazmakdadır.Muhammed
Es’adefendinin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Dürr-i yektâ), doksanüçüncüsahîfesi,sonsatırındabildirdiğigibi,YeniŞehrlişeyh-ül-islâmAbdüllah-ıRûmî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Behcet-ül-fetâvâ) kitâbındada,böyledemekdevebunu,
(Hidâye) kitâbınınsâhibiolan,Burhâneddînin(Tecnîs) ismindekifetvâkitâbındantercemeetdiğinisöylemekdedir.Diğertarafdan:
1—MüfessirlerinbaştâcıBeydâvî“rahmetullahiteâlâaleyh”,tefsîrindediyor
ki,Alî“radıyallahüanh”buyurduki,(Kıyâmetgünü,bolbolsevâbakavuşmakistiyen,hertoplantısonunda,Sübhânerabbikeâyetinisonunakadarokusun!).Bu
haber, tefsîrlerin çoğunda, meselâ Hüseyn Vâ’ız-ı Kâşifînin fârisî (Mevâhib-i
aliyye) tefsîrindevebununtürkçetercemesiolan(Mevâkib) tefsîrindeyazılıdır.
2—Sa’îdbinMensûrunveibniEbîŞeybeninvehâfız[hadîsâlimi]EbûYa’lânın“rahmetullahialeyhimecma’în”bildirdikleribirhadîs-işerîfde,EbûSa’îd-i
Hudrî“radıyallahüanh”diyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”nemâzda,selâmvereceğizemân,Sübhânerabbikeâyetiniokurdu).
3—HadîsilmimütehassısımeşhûrTaberânîdiyorki,AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüteâlâanhümâ”buyurduki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”nemâzda,selâmvermedenevvel,Sübhânerabbikeâyet-ikerîmesiniokurdu).
4—Yineimâm-ıTaberânî“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,Abdüllahibni
ZeydbinErkam,babasındanişiterekdiyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir kimse nemâz sonunda, üç def’a Sübhâne rabbike âyet-i kerîmesini okursa, yetişir mikdârda sevâba kavuşur).)
5—Hatîb-iBağdâdî“rahmetullahiteâlâaleyh”kitâbındabildiriyorki,Ebû
Sa’îd-iHudrî“radıyallahüanh”buyurduki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”nemâzdanselâmverince,Sübhânerabbikeâyet-ikerîmesiniokurdu).
6 — Hadîs âlimlerinin büyüklerinden, hâfız Ebû Ya’lâ “rahmetullahi teâlâ
aleyh”,(El müsned) ismindekikitâbındadiyorki,(EbûSa’îd-iHudrî“radıyallahüanh”buyurduki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”nemâzdanselâmverince,üçdef’aSübhânerabbikeâyet-ikerîmesiniokurdu).
7—İbniHibbân,EbûŞa’bîdenalarakdiyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhi
vesellem”buyurduki,(Kıyâmet günü büyük ölçeklerle, bol sevâb kazanmak istiyen kimse, bir meclisden kalkınca Sübhâne rabbike âyet-i kerîmesini okusun!).)
Buçeşidlihadîs-işerîflergösteriyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”
buâyet-ikerîmeyiokurkenveümmetinetavsıyebuyururken,Kur’ân-ıkerîmdekişeklinideğişdirmemiş,hep(Sübhânerabbike)demişdir.(Sübhânerabbinâ)
dediğiişitilmemişdir.Ohâlde,buâyet-ikerîmeyi(Sübhânerabbinâ)şeklinesokmak,Kur’ân-ıkerîmeeluzatmakolduğugibi,sünnet-iseniyyeyedetecâvüzetmek,
çokçirkinbirhareketolur.İslâmâlimlerihadîs-işerîflerebakarak,ibâdetlerden
vetoplantılardansonra,(Sübhâne rabbike) âyet-icelîlesiniokumağıâdetbuyurmuşvekitâblarındabildirmişlerdir.Meselâ,allâmeMuhammedAlâüddîn-iHaskefî(Dürr-ül-muhtâr) kitâbında,(Nemâzdansonra,düâyıSübhânerabbikeâyet-i
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kerîmesiniokuyaraktemâmlamalıdır)demekdedir.Şernblâlîhazretleri,mollaHüsrevin(Dürer)ihâşiyesindebuyuruyorki,(Nemâzdanvedüâdansonrahazret-iAlînin“radıyallahüanh”bildirdiğiüzere,(Sübhâne rabbike) âyet-ikerîmesiniokumalıdır).(Merâkıl-felâh)daböyleyazmakdadır.(Dürr-ül-muhtâr) sâhibinin,kitâbınınbaşında(ilmderyâsı,zemânınınbirdânesi,asrınınsüsü)diyemedhetdiğive
İbniÂbidînhazretlerinin,şerhinde,çokövdüğü,şeyh-ül-islâmHayreddînRemlîninfetvâları,İstanbulda,Süleymâniyyekütübhânesi,Yenicâmi’kısmındavardır.(Fetâvâ-i Hayriyye) denilenbukitâbınbeşincisahîfesindebuyuruyorki,(Nemâzda,düâlarınhepsindemüfredolarak[ya’nîrabbikediyerek]okumak,yalnız
kunûtdüâsındacem’[ya’nîrabbinâşeklinde]okumaksünnetdir).Dörtmezhebin
incelikleriniiyibilen,ârif-ibillah,seyyidAbdülhakîmefendi,birçokderslerinde,
Sübhânerabbikeâyet-ikerîmesini,değişdirmedenokumaklâzımolduğunubeyân
buyururdu.
Görülüyorki,hadîs-işerîfler,fıkhkitâblarıvefetvâlar,buâyet-ikerîmenindeğişdirilmedenokunmasınıistemekdedir.Yalnız,(Tecnîs) kitâbıvebundanalınmış
birkaçkitâbda,buâyet-ikerîmeninşeklibozulmakdadır.Hâlbuki,âyet-ikerîme
vehadîs-işerîflerdeaçıkcabildirilenşeylerde,ictihâdedilemiyeceğivebunların
değişdirilemiyeceğidörtmezhebkitâblarındadabildirilmekdedir.Nassbulunan
yerdeictihâdaiznyokdurdenilmekdedir.(Tecnîs) kitâbıda,baştarafında(Bukitâb,büyüklerinsöylemeyip,sonragelenlerinçıkardığımes’eleleribildirmekdedir)
diyerek,kendindenöncegelenlerinbuâyet-ikerîmeyideğişdirmeğecesâretetmemiş olduklarını anlatmakdadır. Mezhebimizin reîsi, imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe
“rahmetullahiteâlâaleyh”(Mezhebim,hadîs-işerîflereyapışmakdır)buyurduğu
için,hadîs-işerîfibozanbirfetvâyanasıluyulabilir?Evet,(Tecnîs) kitâbınınsâhibiçokbüyükdürvetercîhsâhiblerindendir.Fekatbumes’ele,birtercîh,imâmların
sözleriarasındanbiriniseçmekmes’elesideğildir.(Tecnîs) kitâbının,(Buâyet-ikerîme,nemâzdaselâmdanönce,Kur’ânolarakdeğil,düâolarakokunduğuiçin,Sübhânerabbinâdemekdahâuygunolur)sözü,hadîs-işerîflereuymamaklaberâber,
şeyh-ül-islâmHayreddîn-iRemlî“rahmetullahiteâlâaleyh”infetvâsı,bununaksiniemretmekdedir.Bufetvâ,(Tecnîs)insözübilinerek,onacevâbolarak,sonradanverilmişdir.(Tecnîs)de,nemâzınsonteşehhüdündekidüâlarıanlatanbirsahîfeyeyakınyazıyıokuyanâlimler,buyazılarınedeb,belâgat,me’ânî,mantıkve
fıkhilmlerininkâ’idelerineuymadığınıdagörerek,busatırların,büyükâlimBurhâneddîn-i Mergınânî hazretlerinin kaleminden çıkmadığı, câhiller tarafından
sokulduğudüşüncesidehâsılolmuşdur.Hattâbusatırlarıtercemevekabûleden
(Behce) kitâbınınsâhibi,buhatâlarıgörerek,tercemesinideğişdirip,yenidendüzeltmekzorundakaldığı,herikikitâbıokuyanlara,açıkçagörünmekdedir.(Behce)ninsâhibi,neyazıkki,buradama’nâyıdadeğişdirerek,(Yalnıznemâzdaselâmdanönce)sözünü(herdüâda)diyetercemeetmeksûretiyle(Tecnîs)eiftirâeylemişdir.(Dürr-i yektâ) şerhi,(Mecma’ul-âdâb) gibitoplamakitâblarda,bufetvâ
tercemesineuyarak,milletiyanlışyolasürüklemiş,sünnetdenayırmışdır,bid’atateşinikörüklemişlerdir.
(Tecnîs) sâhibi,buâyetinnemâziçindedüâsonundaokunmasınısöyliyerek,
mühimbirsünnetinyapılmasınasebebolmakşerefinivesevâbınıkazanmışise
de,âyet-ikerîmeyideğişdirmekhatâsınadüşmüşdür.Buhatâsı,onunyüksekderecesinisarsmaz.Çünki,mezhebimâmlarımız,büyükmüctehidlervehattâEshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”bileictihâdlarındayanılmış,buyanılmalarıkusûrsayılmamışdı.Ohâlde,(Tecnîs) sâhibinin,hadîs-işerîfleremuhâlifsözünün
hatâolduğunusöylemekvebusözüneuymamaklâzımdır.Böylesöylemek,onu
küçültmekolmaz.
Şunudasöyliyelimki,(Rabbike),seninRabbindemekdir.Âlemlerin,herşeyinüstünüolanMuhammed“aleyhisselâm”ınRabbidemekdir.Ya’nî,(Ey,kıymet–393 –

li,şerefliPeygamberim“sallallahüaleyhivesellem”!Senibukemâleveşerefeve
buizzetekavuşduranRabbin)demekdir.(Rabbinâ)ise,bizimRabbimizdiyerek,
kendimiziOnunyerinekoymakolup,güneşyerineyıldızlarıkoymakdemekdir.Allahüteâlâ,sevgiliPeygamberini,insanlarınhepsindendahâyüksektutarak,hepsiyerineOnusöylemişdir.Onunşerefinibuâyet-ikerîmeiledeanlatmışdır.Bu
kelimeyideğişdirmek,Onunşerefinedokunmakolur.OşerefiOndanalıp,kendimizevermekolur.
(Rabb-il-izzeti)ya’nîizzet,kıymetsâhibininRabbi,(Rabbike)ninbedelidir.Allahüteâlâ,izzeti,şerefi,sevgiliPeygamberinebedelyapmışdır.Buşerefi,OnunPeygamberindenayırarak,kendisinealmak,değişdirmek,birpırlantayıtaşaatıpparçalamakgibioluyor.Kur’ân-ıkerîminbelâgatialtüstoluyor.
(Sübhâne rabbike) demek,(Bütüninsanlarınüstünde,akllarınermediğikemâlâtın,üstünlüklerinsâhibiolanseningibibirPeygamberiyaratan,yetişdirenRabbin, her aybdan münezzehdir) demekdir. Hâlbuki, (Sübhâne rabbinâ) demek,
(Bizgünâhıçok,âsîkullarınyaratanı,yetişdireniheraybdanmünezzehdir)demekdir.Allahüteâlâyıtenzîhetmekde,senâetmekdegünâhkârkullarıarayasokmanın,nekadaryersizolduğu,ilmiveaklıolankimseiçin,pekmeydândadır.Ohâlde(Sübhânerabbike)makâmı,(Sübhânerabbinâ)makâmından,edeb,fesâhatilmleribakımından,katkatdahâyüksekdir.Ya’nî(Sübhâne rabbike) demek,(Sübhânerabbinâ)demekden,tenzîhevesenâyadahâziyâdeuygundur.Âyet-ikerîmedeAllahüteâlâ,kendikendinimedhvesenâediyor.İnsan,bundandahâiyisenâyapabilirmi?
(Sübhâne rabbike) deyince,Peygamberefendimizhâtırımızagelirki,se’âdet-i
ebediyyemizesebebolanZât-ırisâletpenâhîyihâtırlıyarak,Onuntevassutveşefâ’atinesığınarakyapılansenâvedüâ,kendimizihâtırlıyarakyapılandan,elbettedahâlâyıkolur.Bununiçindirki,hernemâzda,(Esselâmüaleykeeyyühennebiyyü)diyerek,Onuhâtırlamamız,kalbimiziOnabağlamamızemrolundu.
Hülâsa,tesbîh,senâvedüâiçin,buâyet-ikerîmeyideğişdirmekcâizolsaydı,Peygamberimiz(Sübhânerabbinâ)derdi.Hâlbukiböylehiçokumamışdır.
(Behcet-ül-fetâvâ) gibikitâblar,fetvâkitâblarıdeğil,fetvâlarınakleden,ulaşdıran mecmû’alardır. Bunları yazanlar müftî değil, birer nâkıl ve toplayıcıdır.
Fetvâverenin,ya’nîmüftîismiverilecekzâtın,müctehidolması,fetvâdenilensözlerinde,müctehidlerinağzındanvekalemindençıkmışolmasılâzımdır.
Âlimlerinkitâblarından,ilmdenhaberiolmayıpda,yalnızkulakdan,gazetelerdenbirşeylerduyankimseler,(Sübhânerabbinâ)demekle,düâyakendimizidekatmışoluyoruzdiyor.Busözleriile,ilmdenhiçbirşeyleriolmadığınıanlatıyorlar.Çünki, (Sübhâne) kelimesi, fi’l değildir. Mef’ûl-i mutlakdır. Bunun fi’li, söyliyene
göre,üsebbihuveyânüsebbihudurki,dinliyençokise,fi’lkendiliğindencem’olur
vedüâyahepsidâhilolur.(Rabbike)ile(Rabbinâ)nınherikiside,bunate’sîretmez.Buikisiarasındakifark,tenzîhvesenânınkuvvetinete’sîreder.
DüâniyyetiileKur’ân-ıkerîmhiçdeğişdirilebilirmi?Âlimlerimizbuyuruyor
ki,düâkelimeleritevkîfîdir.Ya’nîdeğişdirilmesicâizdeğildir.Hattâbirgün,Resûl “aleyhisselâm”, Eshâb-ı kirâmdan Berâ’ bin Âzib “radıyallahü anhüm ecma’în”hazretlerinebirdüâöğretdi.Berâ’“radıyallahüanh”,düâyıtekrârederken,(Nebiyyike) yerine,(Resûlike) okuyunca,Resûlullah,(Hayır, Resûlike deme, Nebiyyike diyerek oku!) buyurdu.Böylece,değişdirilmesiniredeyledi.Herhangibirdüâyıdeğişdirmekcâizolmayınca,Kur’ân-ıkerîmideğişdirmekhiçcâizolurmu?
(Hadîka)dadilâfetlerinianlatırkenbuyuruyorki,(Kur’ân-ıkerîmdekidüâları
okurkendeğişdirmek,Kur’ân-ıkerîmikasdendeğişdirmekolur).(Kitâb-üt-tibyân
fî âdâb-i hamelet-il-Kur’ân)da,(Âlimlerimizsözbirliğiilebildiriyorki,Kur’ân-ıke–394 –

rîmdebulunmıyanbirharfiekliyenveyâbirharfinideğişdirenkâfirolur)buyurulmakdadır.(Hazînet-ül-esrâr)dadaböyleyazılıdır.
Âyet-ikerîme,düâniyyetiileokunurkende,değişdirilmez.
Müslimânlar, bu mes’elede (Tecnîs)e, (Behcet-ül-fetâvâ)ya ve (Mecmâ’ulâdâb) kitâbınavebunlardanalınanyazılaravesözleredeğil,hadîs-işerîflerevefıkh
kitâblarınaveşeyh-ul-islâmRemlîhazretlerininfetvâsınavetakvâehliSôfiyye-i
aliyyebüyüklerininsözlerineuymalıdır.Fıkhkitâblarınıfetvâlaratercîhetmekusûldendir.(Tecnîs)euymağıgerekdirenhiçbirşer’îlüzûmdayokdur.
(Bezzâziyye)deve(Hindiyye) beşincicüz’dediyorki,(Kalbimgâfildiyerek,düâyıterketmemelidir.Kalbinegelenidüâetmek,ezberlediğidüâyıokumakdanefdaldir.Yalnız,nemâzdaokunacakdüâlarıezberlemelidir.Sünnetolanibâdetleriyapmak,düâetmekdenefdaldir.Vâ’ız,imâm,cemâ’ateöğretmekiçin,mesnûn
olandüâları,sesleokur.Cemâ’atde,sessiztekrâreder.Cemâ’atöğrenince,imâm
dasessizokumalıdır.Sesleokumasıbid’atolur.Ramezândavebaşkazemânlardacemâ’atilehatmdüâsıyapmakmekrûhdur.Fekat,böyleyapanlarımen’etmemelidir.)Üçüncükısm,59.cumaddeyebakınız!
Kâdîzâde,(Ferâid) kitâbında,(Esmâ’ül-hüsnâ)yıanlatırkendiyorki,düâibâdetdemekdir.Bununiçinnemâzadüâdenilir.İslâmiyyetdedüâ,Allahüteâlâya
yalvararak murâdını istemekdir. Allahü teâlâ, düâ eden müslimânı çok sever.
Düâetmeyenegadabeder.Düâmü’mininsilâhıdır.Dînintemeldireklerindenbiridir.Yerleri,gökleriaydınlatannûrdur.Düâ,gelmişolanderdleri,belâlarıgiderir.Gelmemişolanlarındagelmelerinemâni’olur.(Bana hâlis kalb ile düâ ediniz!
Böyle düâları kabûl ederim) meâlindekiâyet-ikerîmedenanlaşılıyorki,düâetmek,nemâz,orucgibiibâdetdir.(Bana ibâdet yapmak istemiyenleri, zelîl ve hakîr yapar, Cehenneme atarım) meâlindekiâyet-ikerîmemeşhûrdur.Allahüteâlâ,
herşeyisebebileyaratmakda,ni’metlerinisebeblerinarkasındangöndermekdedir.Zararları,derdleridef’içinvefâidelişeylerivermekiçinde,düâetmeğisebeb
yapmışdır.Peygamberler“aleyhimüssalevât”,hepdüâetdiler.Ümmetlerinedüâ
etmeleriniemretdiler.Düâetmenindeşartlarıvardır.Önce,günâhlarınapişmân
olup,tevbeetmeli,istigfârokumalı,sadakavermeli,îmânınıEhl-isünnetâlimlerininbildirdiklerineuygunolarakdüzeltmeli,düânınkabûlolacağınainanmalı,güvenmeli, iki dizi üzerine kıbleye karşı oturup, önce hamd ve salevât okumalı.
Düâyıüçdenfazlasöylemeli.Harâmşeylerivehâsılolmuşşeyleriistememeli.Kabûlolmadıdiyerek,ümmîdikesmemeli,kabûloluncayakadar,uzunzemântekrâr
etmelidir.Harâmyimemeli,harâmiçmemeli,harâmşeylerisöylememelidir.(Makâmât-ı mazheriyye)de,98.cisahîfedediyorki,(Düânınkabûlolmasıiçin,ekl-ihalâlvesıdk-ımakâlveihlâsileyapmakşartdır).(Tezkiret-ül-Evliyâ)dadiyorki,(Talebesinden bir kısmı sefere çıkarken, Ebül Hasen-i Harkânîye “rahmetullahi
aleyh”gelip,yoluzundurveçokkorkuludur.Bizebirdüâöğret!Önümüzehaydutlarçıkarsaonuokuyupkurtulalımdediler.Önünüzebirbelâçıkarsa,yâEbelHasendeyinizbuyurdu.Hocalarınınbucevâbı,çoğununhoşunagitmedi.Yolda,
karşılarınaeşkıyâçıkdı.İçlerindenbiri,yâEbel-Hasendedi.Oveeşyâsıvehayvanıgörünmezoldu.Diğerlerininmallarınıhaydutlargötürdüler.Eşkıyâgidince,
ona,sennasılkurtuldundediler.YâEbel-Hasendedim.Yanımagelmedilerdedi.
Geridöndüler.BizyâAllahdedik.Rabbimizeyalvardık,soyulduk.Bu,yâEbelHasendedikurtuldu.Bununsebebinibildirmesiiçin,hocalarınayalvardılar.Siz
Allahüteâlâyı,harâmgiren,harâmçıkanbirağızla,çağırdınız.Buise,Ebül-Haseniletevessüleyledi.Allahüteâlâ,bununsesiniEbül-Haseneduyurdu.Ebül-Hasende,bununhalâsolmasıiçindüâetdi.Düâsıkabûloldubuyurdu).[Mâidesûresinin yirmiyedinci âyetinde meâlen, (Allahü teâlâ, ancak takvâ sâhiblerinin
[ibâdetlerini, düâlarını] kabûl eder) buyuruldu.Hadîs-ikudsîdede,(Bir kulum bana yaklaşırsa, ona sesleri duyurur ve saklı şeyleri gösteririm) buyuruldu.Birinci
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kısm,41.maddeninsonuna,ikincikısmda54.cümaddeyebakınız!Ma’nâlarıbilinmiyenşeylerisöylememelidir.Âdilhükûmetme’mûrlarının,mazlûmların,sıkıntıdaolanların,sâlihlerin,müsâfirin,oruclununiftârvaktindekidüâsı,anasınababasınaitâatvehizmetedenlerinveanababasınınvehocasınınvemüslimânınarkasından yapılan düâ ve sabr eden hastanın düâsı ve mubârek zemânlarda ve
mubârekyerlerdevenemâzlardansonravePeygamberimizinveEvliyânınkabrleriyanında,onlarıvesîleederekyapılandüâlarçabukkabûlolunur.
Hiçusandırmaili,ilusandırmazseni,
hîleliişyapmahem,kesdolandırmazseni!
dindüşmanındanbirsu,içmekandırmazseni,
korkmakâfirden,âteşolsayandırmazseni!
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
Herzarar,insanabil,kendinefsindengelir,
yüzkarasıâdeme,sû’-ifehmindengelir.
şeref-üşânmekânahepmekînindengelir,
istikâmetinsâna,elbetdînindengelir.
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
Herşeygeçerâlemde,birhâldeyokdursükûn!
bilkideğmezteessüfetmeğedünyây-ıdûn!
İstikâmetzarardan,senihepeylermasûn.
Hakedersâdıklarınhasmınıelbetzebûn.
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
Birinitezlîliçin,zulmleetmeiştigâl,
arkadaşkazanmağa,olurmâni’sû’-ihâl,
yüzsuyudökmesakın,hemdeetmekîl-ükal,
müstekîmol,hepçalış,verirelbetZülcelâl.
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
İsterisehıfzeder,hepAllahülemyezel,
ırzınamü’minlerin,düşmanversedehalel,
tâezeldensöylenir,halkdilindebumesel:
celbedermükâfâtı,insânaelbetamel.
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
Atriyâyı,tezyinet,ihlâslaef’âlini,
boşbuğazlıkeyleme,fikretöncekâlini!
nedürlüsaklayayım,desendeahvâlini,
Hakteâlâa’lemdir,bilirbütünhâlini.
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
Magrûrolmazmalile,mülkile,ehl-ihired,
insanınişidöner,herşeyevardırbirhad,
ölümvaktigelince,kimsedengelmezmeded,
nefsineuymasakın,hâkolurbirgüncesed.
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
Sonsuzcihânıdüşün,zıllıâbâdeyleme,
Ehl-isünnetkitâbıoku,inâdeyleme,
fırsateldeykenuyan,ömrüberbâdeyleme,
yakmağasürükliyenfi’limu’tâdeyleme!
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
Hâlineşeytângüler,görüncebugafleti,
kendinegelazîzim,güldürmeolşirreti,
hâinolma,cihâna,verkeremleşöhreti,
herşeyinüstündedir,hüsn-ühulkunrif’ati.
Müstekîmol,hazret-iAllahutandırmazseni!
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TAM İLMİHÂL

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE
İKİNCİ KISM

1 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 105. ci MEKTÛB
Bu mektûb, şeyh Hasen-i Berkînin mektûbuna cevâb olarak yazılmış olup,
unutulmuş sünnetleri meydâna çıkarmağı ve bid’atden kaçınmağı teşvîk etmekdedir:
[Bumektûbumuyazmağa,Besmeleilebaşlıyorum.]Allahüteâlâyahamd,seçdiğiiyiinsanlaraselâmvedüâederim.KardeşimşeyhHaseninmektûbunuokuyunca,çoksevindim.Kıymetlibilgilervema’rifetleryazılıidi.Bunlarıanlayınca,
pekhoşumagitdi.Allahüteâlâyaşükrlerolsunki,yazdığınızbilgilerin,keşflerin
hepsidoğrudur.Hepsi,Kur’ân-ıkerîmevehadîs-işerîflereuygundur.Ehl-isünnetâlimlerinindoğrui’tikâdlarıböyledir.Cenâb-ıHak,doğruyoldabulundursun.
Yüksekderecelereerişdirsin!Yayılmışolanbid’atlerinortadankalkmasınaçalışdığınızıyazıyorsunuz.Bid’atkaranlıklarınınortalığıkapladığıböylebirzemânda,
bid’atlerdenbirbid’atinortadankalkmasınasebebolmakveunutulmuşsünnetlerdenbirsünnetimeydânaçıkarmak,pekbüyükbirni’metdir.Sahîholanhadîs-işerîflerde,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,(Unutulmuş
bir sünnetimi meydâna çıkarana yüz şehîd sevâbı vardır!). Buişinbüyüklüğünü,
buhadîs-işerîfdenanlamalıdır.Fekat,buişiyaparken,gözetilecekmühimbirincelikvardır.Ya’nî,birsünnetimeydânaçıkarayımderken,fitneuyanmasınasebebolmamalı,biriyilik,çeşidlikötülüklere,zararlarayolaçmamalıdır.Çünki,âhır
zemândayız.Müslimânlığınza’îf,garîbolduğubirasrdayız.
[(Hadîka)da,fitneyianlatırkendiyorki,(Fitne,müslimânlararasındabölücülükyapmak,onlarısıkıntıya,zarara,günâhasokmak,insanlarıhükûmetekarşıisyânakışkırtmakdemekdir.Zâlimolanhükûmetedeitâ’atetmekvâcibdir.)(Berîka)da,doksanbirincisahîfedediyorki,(Başınızdakiâmir,birhabeşhizmetcigibizelîl,âdî,aşağıkimseolsada,islâmiyyeteuygunemrlerineitâ’atvâcibdir.İslâmiyyeteuymıyanemrlerinede,fitneye,fesâdasebebolmamakiçinkarşıgelmemeli, isyân etmemelidir). Din adamlarının insanlara yapamıyacakları fetvâları
bildirmeleridefitneyesebebolur.Köylüyeveihtiyâra,tecvîdsiznemâzkılınmaz
demekböyledir.Çünki,bunlarartıköğrenemezvenemâzıbüsbütünbırakır.Hâlbuki,tecvîdsiznemâzıncâizolduğuna,fetvâverenlervardır.Bufetvâza’îfisede,
hiçkılmamakdaniyidir.Haracoluncabaşkamezhebitaklîdcâizolduğunudüşünerek,câhillere,âcizlerezorlukçıkarmamalıdır.Buhusûsda(Şerh-ul-ma’füvât)da
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îzâhâtvardır.Birincikısmda,54.cümaddeyebakınız!Kabrleri,türbeleriziyâretetmelerine,Evliyâyaadakyapmalarınavetürbeleregiderekbereketistemelerinemâni’olmamalıdır.Öldükdensonrada,kerâmetsâhibiolduklarınıinkâretmemelidir.
Çünki,câizolduğunubildirenfetvâlarvardır.[(Berîka) 270.cisahîfedediyorki,(Allahüteâlâyadüâederken,PeygamberleriveSâlihlerivesîleetmekvevesîleolmalarınıonlardanistemekcâizdir.Çünkimu’cizevekerâmet,ölümilebitmez.ÖlüncekerâmetinyokolmıyacağınıRemlîdebildirdi.Velînin,diriiken,kılıfındaolan
kılınçgibiolduğunu,ölüncekılıfdançıkacağını,tesarrufunundahâkuvvetliolacağınıEchürîbildirmekdedir).]Fitneyesebebolacaknasîhatiyapmamalıdır.Gücü,kuvveti,salâhiyyetiolannasîhatetmezise,(Müdâhene) olur,harâmolur.Gücüyetdiğihâlde,fitneçıkarmamakiçinnasîhatetmezse,(Müdârâ) denir,câizolur.Hattâmüstehabolur.Gückullanmak,hükûmetadamlarınınvazîfesidir.Alayedenlere,zarar
yapacaklaranasîhatverilmez.Nasîhat,birininyüzünekarşıolmamalı,umûmîolarak,ortadansöylemelidir.Hiçkimseilemünâkaşaetmemelidir.Resûlullahabirigeldi.Onuuzakdangörünce,(Kabîlesinin en kötüsüdür) buyurdu.Odayagirince,gülerekkarşılayıp,iltifâteyledi.Gidince,hazret-iÂişe“radıyallahüanhâ”,sebebini
sordu.(İnsanların en kötüsü, zararından kurtulmak için yanına yaklaşılmıyan kimsedir) buyurdu.O,müslimânlarınbaşındabulunanbirmünâfıkidi.Müslimânları
onunşerrindenkorumakiçinmüdârâbuyurdu.Fıskı,fuhşu,zulmüaçık,ya’nîherkesarasındayayılmışolanıbaşkalarınasöylemek(Gıybet) olmıyacağıveşerrinden
korunmakiçinmüdârâcâizolduğuburadananlaşılmakdadır.Abdürraûf-iMünâvînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Künûz) kitâbındakihadîs-işerîfde,(İnsanlara müdârâ için gönderildim) buyuruldu.Dînivedünyâyıkorumakiçindünyâlıkvermeğe(Müdârâ) denir.Dünyâlıkelegeçirmekiçindînivermeğe(Müdâhene) denir.Tatlı
dilileiyilikvehattâyalansöyliyerekgönülalmak,dünyâlıkvermekolur.Müslimânların,[gizliyapdıkları]büyükgünâhlarınıgörünce,örtmeklâzımdır.Başkalarınasöylerse,(Kazf) olur.Zanile,iftirâilesöylemekise,dahâbüyükgünâhdır.]
Merhûm,mevlânâAhmedin“rahmetullahiteâlâaleyh”çocuklarınınokumalarına,terbiyeli,bilgiliyetişmelerineçokgayretediniz.Zâhirîvebâtınîedebleriöğretiniz!Tanıdığınız,görüşdüğünüzherkesin,hattâ,oradabulunanbütündinkardeşl er im iz in isl âm iyy et e uym al ar ın a, sünn et e yap ışm al ar ın a ön ayak olun uz!
Bid’atişlemenin,dinsizliğinzararlarınıherkeseanlatınız!Cenâb-ıHakhepimize
iyiişleryapmaknasîbeylesin!Dîn-iislâmınyayılmasına,gençlereöğretilmesine
çalışanlarabaşarılarversin!Dîn-iislâmıyıkmakiçin,temizgençliğinîmânını,ahlâkınıçalmakiçinuğraşan,yalanveiftirâlarlagençlerialdatmağaçalışandinvefazîletdüşmanlarınaaldanarakkötüyolasapmakdan,yavrularımızıkorusun!Âmîn.
Budüşmanlara(Zındık) denir.
İmâm-ıRabbânî“rahmetullahialeyh”,ikincicildinaltmışsekizincimektûbunda buyuruyor ki, Hadîs-i şerîfde, (Yeryüzünü küfr kaplamadıkca ve heryerde
küfr ve kâfirlik yapılmadıkca, hazret-i Mehdî gelmez) buyuruldu.Bundananlaşılıyorki,hazret-iMehdîçıkmadanevvel,küfrvekâfirlikhertarafayayılacak,islâm ve müslimânlar garîb olacakdır. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”,âhırzemânda,müslimânlarıngarîbolacaklarınıhabervermişve(Herc, fitne zemânında yapılan ibâdet, [MekkedenMedîneye]benim yanıma hicret etmek
gibidir) buyurmuşdur.Fitnevefesâdzemânında,polisin,askerinufakbirhareketi, râhatlık ve sükûnet zemânlarında yapacakları hareketlerinden katkat dahâ
kıymetli olduğunu herkes bilir. Fitne yok olduğu zemân gösterecekleri kahramanlıklarınkıymetiyokdur.Ohâldeibâdetlerinenkıymetlisivekabûlolunanı,
fitnelerinyayıldığızemânlardayapılanlardır.Kıyâmetgünü,makbûlolanlardan,
kurtulanlardanolmakistiyorsanız,Allahüteâlânınrâzıolduğu,beğendiğiiyiişleriyapınız!Sünnet-iseniyyeye,ya’nîResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”yolunasarılınız!Buyolauymıyanhiçbirşeyyapmayınız!(Eshâb-ı Kehf) “rahmetul–398 –

lahiteâlâaleyhimecma’în”,hertarafıfitnekapladığızemân,birhicretyapmakla, yüksek dereceye kavuşdular. Siz, Muhammed aleyhisselâmın ümmetisiniz.
Ümmetlerineniyisiolanümmetdensiniz.Ömrünüzülehvvela’bile,ya’nîoyun
veeğlenceileziyânetmeyiniz!Çocuklargibi,topoynamaklavaktinizieldenkaçırmayınız!
Yavrum!Fitnelerinyayıldığı,fesâdlarınçoğaldığızemânlar,tevbeveistiğfârzemânıdır.Kenâraçekilmeli,fitnelerekarışmamalıdır.Fitnelerçoğalıyor.Güngeçdikceyayılıyor.Peygamberimiz“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”buyurduki,
(Kıyâmet yaklaşdıkca, fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi
olur. Sabâh evinden mü’min olarak çıkan çok kimse akşam kâfir olarak döner. Akşam mü’min iken, gece safâlarında îmânları gider. Böyle zemânlarda, evinde kapanmak fitneye karışmakdan hayrlıdır. Kenârda kalan, ileri atılandan hayrlıdır. O
gün oklarınızı kırınız! Silâhlarınızı, kılınclarınızı bırakınız! Herkesi tatlı dil ile, güler yüzle karşılayınız! Evinizden çıkmayınız!). Mektûbâtdantercemetemâmoldu.
Müslimânlarbunasîhatlarauymalı,MevdûdîveSeyyidKutbgibimezhebsizlerin,
sapıkların,dincâhillerininısyânateşvîkeden,fitneyikörükliyenzararlı,uydurma
tefsîrlerine,kitâblarınaaldanmamalıdır.Cihâd,devletin,ordunun,düşmanlarla,
kâfirlerle,sapıklarlaharbetmesidemekdir.Müslimândevletolsun,kâfirdevlet
olsun,âdilolsun,zâlimolsun,kendidevletineısyânetmeğe,vatandaşkanıdökmeğe,birbirinesaldırmağacihâddenmez.Fitne,fesâdçıkarmakdenir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Fitne çıkarana Allah la’net etsin!) buyurdu.Müslimânlar devlete karşı ısyân etmez. Fitneye, ısyâna karışmaz. Kanûnlara karşı
gelmez.[Ehl-isünnetâlimleri,siyâsetekarışmamış,hükûmetdevazîfealmamış,yazılarıile,sözleriilehükûmetadamlarınanasîhatvermişler,onlarahakveadâlet
yolunugöstermişlerdir.Ba’zıcâhildinadamları,Ehl-isünnetâlimlerininyolundanayrılarak,devletişlerinekarışmış,aslvazîfeleriolanöğrenmekveöğretmek
se’âdetiniihmâlederek,kendilerinede,müslimânlaradafâideliolamamışlardır.
SonOsmânlışeyh-ul-islâmlarındanMustafâSabriefendi,i’tilâffırkasında[partisinde] çalışdı. Tekke şeyhi olan Hüsameddîn Peçeli, tefsîrinde, bilhâssa (Tebbet)sûresininittihâdcılarımedhetdiğiniyazmakdadır.Şeyh-ul-islâmMûsâKâzım
veÜrgüblüMustafâHayrîefendiler,hemittihâdcı,hemdemasonidi.Erzincanlı
Şemseddîn Günaltay, din târîhi müderrisi iken halk fırkasına girip meb’ûs ve
başvekîloldu.EyyûbsultândadüğmecilerdeÜmmî-Sinântekkesindeşeyhiken,
siyâsete atılan Yahyâ Gâlib, Kırşehr meb’ûsu oldu. Akhisarlı Mustafâ Fevzi,
Şer’iyyevekîliikenhalkfırkasınagirip,meb’ûsvemeclisdekanûnencümenireîsioldu.TesavvufehlindenGümüşhâneliZiyâüddînefendinindergâhınınmensûbuFehmiefendi,İstanbulmüftîsiiken,halkfırkasınadâhiloldu.SultânAbdülhamîdhânzemânındaâyân[senato]reîsiolanseyyidAbdülkâdirefendivesonOsmânlışeyhul-islâmıolanMustafâSabriefendi,ehl-isünnetâlimiidiler.İngilizleresatılmışolandevletadamlarıileveislâmiyyetiiçerdenyıkandinadamlarıile,
ya’nîzındıklarlamücâdeleetdiler.]
Kimseyebâkîdeğildir,mülk-idünyâsîmüzer,
birharâbolmuşkalbi,ta’mîretmekdirhüner.
Bunafânîdünyâderler,durmayıp,dâimdöner.
Âdemoğlubirfenerdir,âkıbetbirgünsöner!
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2 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 47. ci MEKTÛB
Bu mektûb, zemânın sultânı [Selîm Cihângir hân] “rahmetullahi teâlâ aleyh”
için yazılmışdır. Düâ etmekdeki gizli bilgileri açıklamakda, âlimleri övmekdedir:
DüâcılarınızınenaşağısıAhmed“rahmetullahiteâlâaleyh”,yükseksığınakyerinizeveüstünhizmetcilerinizinkapısına,kırıklığımıvedüâlarımıbildiririm.Kölelerinyükselmesi,câhilveâlim,yakınveuzakherkesinkorkusuzverâhatçayaşamasıni’metineşükrederim.Ümmîdlendiğimvekabûlolunacağınıumduğumzemânlardavefakîrlerintoplantılarında,kahramanaskerinizeyardım,fethvezafer
ihsânetmesiiçin,Allahüteâlâyadüâetmekdeyim.
Allahüteâlâ,abes,fâidesizhiçbirşeyyaratmaz.Askerin,ordununvazîfesi,devletikuvvetlendirmekdir.Buparlakdîninyayılması,devletinyardımıileolur.(İslâmiyyet kılınçların altındadır) buyuruldu.Bukıymetliiş,düâaskerinedeihsân
edilmişdir.Düâcılar,fakîr,muhtâcvehepsıkıntıiçindeyaşıyankimselerdir.
Devletinkuvvetlenmesiiçinyardımyapılmasıikidürlüolur:Birincisi,maddîsebeblerleolur.Buda,askerile,orduile[teknik,ekonomikvâsıtalarla]yapılır.Bunlarınhepsimeydândaolan,görülenyardımlardır.Yardımınikincisi,hakîkîyardım
olup,sebebleriyaratantarafındanyapılmakdadır.Âl-iİmrânsûresininyüzyirmialtıncıâyetindeveEnfâlsûresindemeâlen,(Yardım, ancak ve yalnız Allahdandır)
buyuruldu.Buyardıma,düâordusuvâsıtasıilekavuşulur.Düâordusununaskerleri,herkesdenaşağıvekalblerikırıkolduğuiçin,gazâordusuaskerindendahâilerioldu.Sebeblerigeridebırakarak,bunlarınyaratıcısıileilgikurdu.Fârisîmısra’
tercemesi:
Gönlükırıkolanlar,topuilerisürdü.
Bundanbaşka,düâ,kazâyı,belâyıdef’eder.Hepdoğrusöyleyici“aleyhivealâ
âlihissalâtüvesselâm”,(Kazâ, ancak ve yalnız düâ ile durdurulur) buyurdu.Kılınç,
cihâd[veherçeşidharbvâsıtaları]kazâyıdurduramaz.Görülüyorki,düâordusununaskerleri,kuvvetsizvekırıkolduklarıhâlde,gazâordusununaskerindendahâehemmiyyetlidir.Düâordusununaskerleri,gazâordusuaskerlerininrûhugibidir.Gazâordusununaskerleri,onlarınkalıpları,bedenleridir.Ohâlde,gazâordusununaskeri,düâordusuolmadıkca,işbaşaramaz.Çünki,rûhsuzbedenehiçbiryardımınvekuvvetinfâidesiolmaz.Bununiçindirki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,gazâlarındavesıkıntılızemânlarında,muhâcirlerinfakîrlerihürmetineAllahüteâlâdanyardımdilerdi.Askeri,ordusuolduğuhâlde,muhâcirlerinfakîrlerinivesîleederekdüâederdi.Düâordusununaskeriolanbizfakîrler,boynumuzbükük,herkesingözündeaşağıvekalbimizkırıkdır.Çünki,(Fakîrlikdünyâdaveâhıretdeyüzkarasıdır)denilmişdir.Böyleaşağıolmaklabirlikde,kıymetlenmekdeveişadamlarındanileriolmakdadır.Hepdoğrusöyleyici,(Muhbir-i sâdık)
“aleyhiminessalevâtietemmühâ”buyurduki,(Kıyâmet günü, şehîdlerin kanını,
âlimlerin mürekkebi ile dartarlar. Mürekkeb ağır gelir). Sübhânallâhivebi-hamdihi.Bukaranlıkvekarayüzlülük,bunlarınizzetine,şerefinesebebolmakdadır.
Bunlarıenaşağıdanenyukarıyayükseltmekdedir.Evet,fârisîmısra’tercemesi:
Âb-ıhayâtkaranlıkyerlerdebulunur!
Buçokaşağıdüâcınız,hernekadarkendisinidüâordusuaskerlerininarasındagörmeğelâyıkdeğilisede,yalnızfakîrlikismivedüânınkabûlolmakihtimâli
ile,kendisinikuvvetlidevletinizindüâcılarıarasındasaymakdavehâliilevediliile
herzemândüâetmekdeveselâmetiniziçinFâtihaokumakdadır.[Fâtihasûresininma’nâsı,(Cevâb Veremedi) kitâbının141.cisahîfesindeyazılıdır.]YâRabbî!
Düâlarımızıkabûleyle!Senhersözüişiticiveherşeyibilicisin!
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3 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 13. cü MEKTÛB
Bu mektûb, seyyid mîr Muhibbullah Mankpûrîye yazılmışdır. Resûlullaha uymağa ve dînini öğrendiği üstâdını sevmeğe teşvîk etmekdedir:
Bismillâhirrahmânirrahîm.KardeşimseyyidmîrMuhibbullahınşereflimektûbugeldi.Sıkıntılardandolayıümmîdsizolduğunubildirerekbaşlıyanyazılarınız
anlaşıldı.Allahdanümmîdikesmekküfrdür.Ümmîdliolunuz!İkişeysizdevarsa,
hiçüzülmeyiniz!Biri,buparlakdîninsâhibineuymak“aleyhivealââlihissalâtü
vesselâm”,ikincisi,dîniöğrendiğinizzâtınbüyüklüğüneinanmakveonusevmek.
AllahüteâlâyasığınınızveOnayalvarınızki,buikibüyükni’metdegevşeklikolmasın.Buikisiolunca,başkaşeylerindüzelmesikolaydır.Sizedahâöncedeyazmışdımki,Mankpûrdabulunmakdansıkılıyorsanız,İlâh-âbâddenilenyeregidip
yerleşebilirsiniz.Orasınınmubârekolacağıumulur.Siztersineanlamışsınız.Mubârekkelimeside,maksadımızınanlaşılmasınayaramamış.Şimdide,öylesöylüyorum.Bugecekalbimedoğduki,eşyâlarınızMankpûrdanalınıp,sankiİlâh-âbâdagötürüldü.Oradabirkenâryereyerleşip,Allahüteâlâyızikrileorayıaydınlatınız!Kimseilearkadaşolmayınız!(Nefy ve isbât) kelimesiniçoksöyleyiniz!Bu
güzelkelimeyitekrârederken,bütündilekvedüşüncelerinizigönüldençıkarınız!
Maksadınız, dileğiniz ve sevdiğiniz, birden fazla olmasın! Kalbiniz ile söyliyemezseniz,dilinizleyapınız!Fekatsessizyapmalısınız.Çünki,yüksekseslesöylemek,buyoldayasakdır.Buyoldayapılacakbaşkaşeyleribiliyorsunuz.Elinizden
geldiğikadar,uymağagayretediniz!Öğretenzâtauymak,insanıçokşeylerekavuşdurur.Onunyolundansapmak,çoktehlükelidir.[(Umdet-ül-islâm) sonunda
(Şir’a)danalarakdiyorki,(Üstâdbirşeyemretse,anababadaemretseler,evvelâüstâdınemriyapılır.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Üç dürlü baba vardır: Dünyâya getiren baba, kızını veren baba ve ilm öğreten baba. Bunların hayrlısı, üstâdıdır).)
Bugün,bütündünyâdakimüslimânlar,üçfırkadır.Birincifırka,Eshâb-ıkirâmınyolundaolan,hakîkîmüslimânlardır.Bunlara(Ehl-i sünnet) ve(Sünnî) ve(Fırka-i nâciyye) Cehennemdenkurtulanfırkadenir.İkincifırka,Eshâb-ıkirâmadüşmanolanlardır.Bunlara(Şî’î) ve(Fırka-i dâlle) sapıkfırkadenir.Üçüncüsü,sünnîlereveşî’îleredüşmanolanlardır.Bunlara(Vehhâbî) ve(Necdî) denir.Çünkibunlar, ilk olarak, Arabistânın Necd şehrinde meydâna çıkmışdır. Bunlara (Fırka-i
mel’ûne) dedenir.Çünki,müslimânlarakâfirdedikleri,kitâbımızın447.civesonrakisahîfelerindeve(Kıyâmet ve Âhıret)deyazılıdır.BöylesöyleyeneResûlullah
la’netetmişdir.Hangifırkadanolursaolsun,nefsineuyanvekalbibozukolan,Cehennemegidecekdir.Hermü’min,nefsinitezkiyeiçin,ya’nînefsinyaratılışındamevcûd olan küfrü ve günâhları temizlemek için, her zemân çok (Lâ ilâhe illallah)
okumalıvekalbinitasfiyeiçin,ya’nînefsdenveşeytândanvekötüarkadaşlardan
vezararlıkitâblardangelenküfrdenvegünâhlardankurtarmakiçin,(Estagfirullah)
demelidir.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuyanındüâlarımuhakkakkabûlolur.Nemâzkılmıyanın,açıkkadınlaraveavretmahalliaçıkolanlarabakanlarınveharâmyiyipiçenlerinahkâm-ıislâmiyyeyeuymadıklarıanlaşılır.Bunlarındüâlarıkabûlolmaz.]
Buvücûdünmülkü,eldençıkmadan,
çarh-ıfelek,bubinâyıyıkmadan.
Sûretüma’nâ,biraradaiken,
ikiâlemde,elindevariken,
Hubb-idünyâyı,kalbindengider!
tâalasın,canâlemindenhaber.
Harâmdansakın,farzıyapmağabak!
farzıyapmazsan,olurhâlinharâb!
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Se’âdet-iEbediyye2-F:26

4 — ADÂLET, AKL, ÎMÂN, KAZÂ VE KADER
Bu mektûb, derin ilmi, hâlleri ve sözleri ile her ihtisâs sâhibini hayretde bırakan, kerâmet ve fazîletler hazînesi, Eshâb-ı kirâmın ve islâm âlimlerinin büyüklüğünün vesîkası, seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” tarafından yazılmışdır:
Efendim,
Yüksek mektûbunuzda yerleşdirmiş olduğunuz bilgi cevherleri, okuyanları
çoksevindirdi.Çünki,böyleincedinmes’eleleriniçözüp,fikrlerdekipürüzleridüzeltmek,bufakîriçin,enzevklibirvazîfeverûhumubesliyenbirgıdâdır.
Busüâlleriniziçözüp,zihnleriaydınlatmaküçdürlüolabilir:İlmile,zevkileve
aklyoluile.
İlmilecevâbvermekiçin,i’tikâdbilgilerinedayanılacağından,önce,kelâmilmindekullanılankelimelerin,builmemahsûsolanma’nâlarınıbilmeklâzımdır.
[Birçokkelimeler,herilmde,başkama’nâyakullanılır.Meselâ,zâlimlerkelimesitefsîrilminde,kâfirlerdemekdir.Fıkhilminde,başkasınınhakkınasaldıran
kimseleredenir.Tesavvufdaise,ayrıma’nâsıvardır.Ohâlde,birilmeâidbirkitâbıokuyupanlıyabilmekiçin,öncekelimelerinbuilmdekihusûsîma’nâlarınıbilmeklâzımdır.İşte,birkaçseneMısrda,Bağdâddabulunupdaargolisânıarabca
öğrenenlerinveelinebirceblügatialıpda,Kur’ân-ıkerîmivehadîs-işerîfleritercemeyekalkışanyenidinâlimlerinin(!),parakazanmakiçinyapdıklarıtercemeve
tefsîrler,bozukvezararlıolmakdadır.Birtesavvufâlimininhuzûrunda,senelercedirsekçürütüp,emekverip,pişmeden,olgunlaşmadan,(Mesnevî) okutan,tesavvufkitâblarıtercemesinekalkışantarîkatcılarınsözleriveyazılarıda,yanlışve
çokzararlıolur].
Kazâvekader.Halâlrızk,harâmrızk.Allahüteâlânınilmininsonsuzolmasıne
demekdir?Halâl,harâm,Allahüteâlânınrahmetinedir?Adâletvezulm;Allahü
teâlânınadâleti.Aklnedir?Aklınkısmları,akl-ıselîm,akl-ısakîm,Rabnasılolur?
Rabbinüzerinebirşeylâzımmıdır?Rab,mahlûklarafâideli,uygunşeyleriyapmağamecbûrmudur?
Zevkyoluileanlıyabilmek,bubilgileri,uzunuzadıyaaçıklamakla,genişanlatmaklaveyazmaklaolamaz.Anlayışlarınyüksekveaşağıderecelerinegöre,müşkilleriniçözenehüsn-izanederek,güvenerekuzunzemânbirlikdebulunmalarıile
güzel,feyzlibirsûretdeolur.Busûretdehiçbirdelîle,isbâta,kelimelerinma’nâlarınıbilmeğehâcetkalmaz.İçindezarûrîbirbilgihâsılolur.Yakînile,vicdânile
inanır.Ulûm-inakliyyeile,ya’nîâyetile,hadîsileveulûm-iakliyyeileisbâtalüzûmkalmaz.Hattâ,isbâtiçingösterilendelîlleri,senedleri,maksaddan,gâyeden
uzakgörür,yabancıbulur.Buşartlarolmazsa,herdelîl,herisbâtnoksânolur.Zekîolanlarınzihnlerinegelenşübheler,yanlışdüşüncelergiderilemez.Hattâartarak,îmânıdasarsılır.İşte,yarımfenadamlarıhepböyledir.
İslâmilmlerindenikincikısmıolanaklbilgilerinin,ya’nîtecribîilmleriniyiöğrenilmesi,incevederindinbilgilerininkolayveaçıkanlaşılmasınayardımeder.
Aklyoluileanlamağagelince,bununiçin,önceulûm-iakliyyeyi,ya’nîakladayan an bilg il er i öğr enm ek lâz ımd ır. Bu bilg il er nel erd ir, kaç a ayr ıl ır? İ’tik âd
mes’elelerinebağlılığıolanlarhangileridir.Bağlıolmıyanları,uymıyanlarıhangileridir?Tecribîfizik,riyâzîfizik,ilâhîfizikilmlerinelerdir?Riyâzîfiziköğrenmek,
dinbilgilerinikuvvetlendirir.Dinbilgilerinisarsmaz.Astronomi[ilm-iheyet],aritmetik[hesâb]vegeometri[hendese],dîneyardımcıbilgilerdir.Tecribîfizikdeki,
(Tecribeveisbâtedilenlereuymıyan)birkaçyanlışteori[nazariyye]vehipotez[faraziyye]denbaşka,hepsidîneuymakda,îmânıkuvvetlendirmekdedir.İlâhîfizik
[metafizik]bilgilerinden,çürük,bozukolanlarıdîneuymaz.Builmleröğrenilin–402 –

ce,dinbilgilerinin,aklîilmlereuyanveaklîbilgilerleçözülmiyenyerlerivesebeblerimeydânaçıkarveaklauygunsanılmıyan,aklınerişemediğimes’elelerininkâr
edilemiyeceğianlaşılır.

ADÂLET
Kıymetlimektûbunuzunsonunda,(Adâleteuymuyorgibigörünmüyormu?)diyorsunuz.Efendim,adâletinvebununzıddıolanzulmün,ikişerta’rîfivardır:
1 — Adâlet, bir âmirin, bir hâkimin, memleketi idâre için koyduğu kanûn,
kâ’ide,çizdiğihudûdiçindehareketetmekdir.Zulmise,bukanûnun,buhudûdun,
budâirenindışınaçıkmakdır.
Âlemleriyaratan,yokdanvareden,mâlikimiz,sâhibimizAllahüteâlâ,hâkimlerinhâkimi,herşeyinaslsâhibivetekyaratıcısıdır.Üstündebirâmiri,hâkimi,sâhibi,mâlikiyokdurki,Onubirhudûdiçindeharekete,birdâireiçindekalmağamecbûretsinvebirkanûnaltındabulundursun.Birvezîri,birmüşâviri,biryardımcısı
yokdurki,iyiyifenâdanayırmakiçinişâretversin,yolgöstersin.Bundandolayı,Allahüteâlânın,adâletinbuta’rîfiilezâtenbirilgisiolmaz.Onazulmkelimesiyaklaşamıyacağıgibi,buta’rîfeuyarak,âdildemekde,yakışmaz.Âdildenilmesi,zulmühâtırlatabilir.Allahüteâlâiçinbuta’rîfegöre,adâletihâtırlamakda,zulmühâtırlamakgibi,câizolmaz.Allahüteâlânınbirismi(adl)dir.Âdilolduğumuhakkakdır.Buismde,başkaismlerigibi,(te’vîl) olunur.İslâmiyyeteuygunbirma’nâyaçevrilir.Ya’nî,adldenmurâd,adâletingâyesidir.Meselâ,RahmânveRahîmde,Allahüteâlânınismidir.Rahmetverahmsâhibidemekdir.Rahm,kalbinbirtarafaeğilmesinedenir.Allahüteâlânınkalbiyokdurki,meyletsin.Ohâlde,rahmdemek,
rahmıngâyesidemekdirki,ihsânetmek,iyiliketmekdir.Adlisminindegâyesi,netîcesi,iyilikedici,nefseuygungelen,tatlıgelenşeylerivericidemekdir.
Allahüteâlâ,adle,adâletyapmağamecbûrdeğildir.Mecbûrolsaydı,muhtârolmazdı.Ya’nî,irâdesi,isteğibulunmazdı.İrâdesiolmıyan,mecbûrolur.
Bu ta’rîfe göre, (Filân şey adâlete uymuyor) denilemez. Allahü teâlâya, bu
ma’nâdaâdildenilemiyeceğigibi,böyleadâletemecbûrdadeğildir.
2 — Adâletin yüksek ta’rîfi, (Kendi mülkünde olanı kullanmak) demekdir.
Zulmde,başkasınınmalına,mülkünetecâvüzdür.Adâletin,dînimizdekita’rîfide,
iştebudur.
Âlemlerinhepsi,ulvî,süflî,cismânî,arazî(sıfatlar),bedenî,rûhî,melekî,insânî,cinnî,hayvânî,nebâtî,cimâdî[cânsız],felekî[gökler],kevâkib[yıldızlar],büyükveküçükcismler,ArşveKürsî,yervegökler,elementlervemineraller,maddevema’nââlemleri,hepsivehepsi,Allahüteâlânınkemîne[âciz,muhtâc]mahlûklarıvemülküolup,hepsinintekyaratanı,müstekılsâhibi,yalnızOdur.O,her
hâlde,herbakımdankemâldedir.Noksânlıkyokdurki,ikmâletmek,temâmlamak
lâzımolsun.Ondanbaşkaherşey,Onunmülküvemahlûkudur.Memlûkmâlike,
mahlûkhâlıka,mülkdeveyaratmakdaşerîk[ortak]olmadığıgibi,birşeyedemâlikdeğildirler.
Buherikita’rîfegöre,Allahüteâlânınişleriiçin,(adâleteuymayan)birşeyolmaz.Böylegörmek,yaratanı,ba’zışeylerde,yaratdığışeylerebenzetmekolur.Bu
ise,büsbütünhaksızlıkdır.Yaratan,hiçbirsûretleyaratdıklarınabenzemez.
[Süâl: —İslâmmemleketlerindedünyâyagelenmüslimânçocukları,ana,babasından,komşularından,hocalarındangörerek,öğrenerekmüslimânoluyor.Başkamemleketlerdekikâfirçocuklarıise,kâfirolarakyetişdirilip,müslimânlıkdan
mahrûm ediliyor. Bunlar da islâm terbiyesi ile yetişdirilseydi, müslimân olur,
Cennetegiderlerdi.BöyleyetişenlerinCehennemegitmesihaksızlıkolmazmı?
Cevâb: —Adâletileihsânıkarışdırmamalıdır.Allahüteâlâ,hermemleketdeyetişenkullarıiçin,adâletifazlasıileyapmışdır.Ya’nîâkılvebâligolmadanölenkâ–403 –

firçocuklarınıCehennemesokmıyacakdır.Âkılvebâligoldukdan,ya’nîevlenecekçağageldikdensonra,Muhammedaleyhisselâmındîniniduymadanölenkâfirleredeazâbyapmıyacakdır.Bunlar,islâmdînini,Cenneti,Cehennemiişitdikdensonra,meraketmez,öğrenmezise,inâdedipinanmazsa,ozemânazâbgöreceklerdir.Âkılvebâligolanlar,anababanın,muhîtinyapmışolduklarıeskite’sîrlerinaltındakalmaz.Eğerkalsaydı,ellisenedenberiislâmmemleketlerinde,islâmterbiyesialtındayetişenyüzbinlerlemüslimânevlâdı,islâmdüşmanlarınınyalanlarına, iftirâlarına aldanmaz, dinsiz, mürted ve hattâ din düşmanı olmazdı.
Bunlar,âkılvebâligoldukdansonra,hattâkırkındansonra,hattâ,hoca,hâfızoldukdansonra,dindençıkmakda,hattâdindüşmanıolmakda,hattâdindüşmanlığındaönderlikyapmakdadırlar.Anasına,babasına,komşularınaveakrabâsına,
yobaz,gerici,mürteci’,şerî’atcı,ilerisağcıdiyerekalayetmekdedirler.Bupekacı
misâller,anababaterbiyesininte’sîrinindevâmlıolmadığınıaçıkcagöstermekdedir.Bununiçindirki,bugündindençıkmak,bütündünyâyısaranbirâfet,fecî’bir
akıntıhâlindedir.Genç,ihtiyâr,bufelâketekapılmıyanpekazkimsekalmışdır.Diğertarafdan,birçokkâfirlerin,ilm,fenadamlarınınmüslimânolduğunugörüyoruz.Pekazolsada,dîninideğişdirmiyenlerinbulunması,anaterbiyesininte’sîrinin,ba’zandadevâmlıolduğunugösteriyordenirse,birçocuğunmüslimânevlâdıolması,islâmterbiyesiileyetişmesi,Allahüteâlânınbirihsânıdır.Kâfirçocuklarınabuihsânıyapmıyor.Fekat,kimseyeihsânyapmağamecbûrdeğildir.İhsân
yapmamakzulmolmaz.Meselâ,bakkaldanbirkilopirinçalsak,tambirkilodartmasıadâletdir.Noksandartarsazulmolur.Birazfazlaverirseihsânolur.Buihsânıistemek,kimseninhakkıdeğildir.İşte,Allahüteâlânınislâmterbiyesiileyetişdirmesi,büyükihsânıdır.Dilediğineihsâneder.Kâfirçocuklarınabuihsânıyapmamasızulmolmaz.İhsânetdiğikimselerkâfirolursa,bunlarıncezâsı,azâbıda,
katkatziyâdeolacakdır.İmâm-ıRabbânî“rahmetullahiteâlâaleyh”ikiyüzellidokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki, (Bu fakîre göre, dağda yetişip, hiçbir din
duymayıp,putatapanmüşrikler,CenneteveCehennemegirmiyecekler,hesâbyapılırken,zulmlerikadarazâbçekeceklerdir.Sonrahayvanlargibi,yokedileceklerdir.KüçükikenölenkâfirçocuklarıvePeygamberlerdenhaberiolmıyanlarda
böyleolacaklardır.)]

AKLIN TEFSÎRİ
Akl,bir(Kuvve-i derrâke)dir.Ya’nîanlayıcıbirkuvvetdir.Hakkıbâtıldan,iyiyikötüden,fâideliyizararlıdanayırdetmekiçinyaratılmışdır.Bununiçin,hakkı
bâtılilekarışdırabilecekolaninsanda,cindevemeleklerdeaklyaratılmışdır.Allahü teâlânın kendisinde ve Ona âid bilgilerde, hakkın bâtıl ile karışdırılması
olamıyacağından,obilgilerde,aklyalnızbaşınasenedolamaz.Mahlûklaraâidbilgilerde,hakkıbâtılilekarışdırmakmümkinolduğundan,bubilgilerdeaklınişekarışmasıdoğruolur.Allahüteâlâyaâidbilgilerdehakkıbâtılilekarışdırmakisti’dâdı olmadığından, akl, o bilgilerde yürüyemez. Rubûbiyyet, yaratıcılık, her bakımdanbirolmakister.Ayrılıkolmadığıiçin,oradaaklınişiyokdur.
Akl, bir ölçü âletidir. Allahü teâlâya âid bilgilerde, kıyâs [ölçmek] olamaz.
Mahlûklaraâidbilgilerde,kıyâsolup,doğrukıyâsetdiisesevâbkazanır.Yanlışkıyâsetdiiseafvolur.Allahüteâlâyaâidbilgilerdekıyâsolsa,şâhidilegâibeistidlâl[bilinmiyeni,bilinenebenzeterekanlamağaçalışmak]lâzımolur.Ya’nî,anlaşılmıyanşeyleri,bilinenşeylergibisanmakolur.Aklveilmadamlarınınhepsi,şâhiddengâibeistidlâlinbozukbiryololduğunu,sözbirliğiilebildirmekdedir.Akl,
yalnız,Allahüteâlânınvarlığınıisbâtetmekdebirazişgörür.Bubilgi,derinvegüçdür.Önce,aklınmüşekkikmi,mütevâtîmiolduğunuanlıyalım:
(Mütevâtî) nedemekdir?Mütevâtî,bircinsiçindebulunanferdlerinhepsinde
müsâvîmikdârdabulunansıfatdemekdir.İnsanlıkvehayvanlıksıfatlarıgibi.İn–404 –

sanlık,enyüksekinsanileenaşağıbirinsandamüsâvîdir.Meselâ,birPeygamberin“sallallahüaleyhivesellem”vebirkâfirininsanlığımüsâvîdir.İnsanlık,Nebîdedahâçok,dahâkuvvetlideğildir.BirNebînininsanlığıilebirkâfirininsanlığı
arasındafarkyokdur.Cemşîdgibibüyükbirpâdişâhile,birköyçobanınıninsanlığıaynıdır.Ya’nî,Cemşîddekiinsanlık,çobandakiinsanlıkdanüstündeğildir.
(Müşekkik) —Bircinsiçindekiferdlerinhepsindemüsâvîmikdârdabulunmıyansıfatdır.İlmgibi.İlm,âlimlerinba’zısındaçok,ba’zısındaazdır.Büyükbirfen
adamıdaolanbirislâmâlimininilmi,birköyhocasındakiilmdenelbettedahâçokdurvedahâgeniş,dahâparlakdır.Ohâlde,dinbilgilerinde,hangiâliminbilgisinegüvenilir?Elbette,enbüyükveilmiçokvefenkollarındatedkîkvetecribesâhibiolanâliminilminedahâçokgüvenilir.Bununüstünde,başkabirâlimbulunursa,onai’timâdelbettedahâçokolur.
Akl,insanlıkgibimütevâtîmidir,yoksailmgibimüşekkikmidir?Elbettemüşekkikdir.Ya’nî,nev’ininferdlerindemüsâvîolarakbulunmaz.Ohâlde,enyüksekaklileenaşağıaklarasındabinlercederecelerivardır.Şuhâlde,(aklınkabûl
edebileceği)sözünasıldoğruolabilir?Hemhangiakl,ya’nîkiminaklı,ençokaklıolankimseninmi,yoksaherakllıdenenkimseninmi?
Akl,başlıcaikikısmdır:(Selîm akl), (Sakîm akl). Bunlarınherikisideakldır.
Tamselîmakl,hiçyanılmaz,hatâetmez.Pişmânolacakhiçbirhareketdebulunmaz.Düşündüğüşeylerdeaslâhatâetmez.Hepdoğruvesonuiyiolanişlerdebulunur.Doğrudüşünürvedoğruyolubulur.İşlerihepdoğrudur.Böyleakl,ancak
Peygamberlerde“aleyhimüssalâtüvesselâm”bulunur.Herbaşladıklarıişdemuvaffakolmuşlardır.Pişmânolacak,zarargörecekbirşeyyapmamışlardır.Bunlarınaklınayakın,Eshâb-ıkirâmın,Tâbi’înveTebe-ıtâbi’înin,dinimâmlarının“rıdvânullahialeyhimecma’în”akllarıdır.Bunlarınaklları,ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunakllardır.Onuniçin,bunlarınzemânında,islâmiyyetgenişledi.Müslimânlar
çoğaldı.Târîhiiyianlıyan,bunupekiyigörür.Sakîmakllar,bunlarınaksi,tamtersiolanakllardır.Düşündüklerişeylerdeveyapdıklarıişlerdeyanılır.Hepsiüzüntüye,pişmânlığa,zarara,sıkıntıyasebebolur.
Buikikısmaklarasında,çokveçeşidliderecelervardır.Şunudabildirelimki,
mü’minlerin,dînîaklıvedünyevîaklıolduğugibi,kâfirlerinde,dînîvedünyevî
aklıvardır.Kâfirindünyâişlerineerenaklı,âhıretişlerineerenaklındanüstünolduğugibi,mü’mininâhıretişlerinianlıyanaklı,dünyâişlerinianlıyanaklındanüstündür.Fekat,buhâldevâmlıdeğildir.Dünyâgeçer,biter.Geçiciişlereyarayan
akl,devâmlıolan,bitmiyenişlereyarayanakldandahâkıymetliolamaz.
[Aklıvezekâyıbirbirinekarışdırmamalıdır.Zekâ,sebebilenetîcearasındaki
bağlılıklarıbulmak,benzeyişveayrılışlarıanlamakdır.İsviçreliClaparede,zekâyı(Yeniîcâbvevaz’ıyyetlere,zihnineniyişekldeuymasıdır)diyeanlatmışdır.Ya’nî
muhîtimizeuymamızısağlıyanbirkuvvetdir.Tekhücrelihayvanlar,muhîtinyalnızte’sîretmesiilehâldeğişdirerek,butepkiyeuyar.Dahâileriolaneklembacaklılarda,tepkileresevk-ıtabî’î(içgüdü)lerdekatılır.Kemiklihayvanlarda,buiki
kuvvete,alışkanlıkdakarışır.Enyüksekhayvanlardaveinsanlardaise,muhîteuymakiçin,yenibirfe’âliyyet,birdavranışortayaçıkarki,budazekâdır.Bergson
diyorki:(İlkinsanlarınveherasrın,gerikalmışkısmları,tabî’ateuymak,hayvanlarvekendileriarasındamünâsebetkurmakiçinâletleryapmışdır.Buâletler,zekâileyapılmışdır).Görülüyorki,âletyapmak,teknikdeyükselmekakladeğil,zekâyaalâmetdir.Almanpyschologuevepédagogue’larındanWilliamStern,(Zekâ,düşünceyi,hayâtınyenişartlarınauydurmakdır),dedi.Ya’nîproblem,mes’ele
çözmekkuvvetidir.AmerikalıTermanise,(Zekâ,mücerredfikrlerledüşünebilmekdir)demişdir.Bütünbuta’rîflergösteriyorki,zekâ,sevk-ıtabî’îdenyukarı,
akldanaşağı,birşü’ûrbasamağıdır.Aklıntatbîkcisigibiolanzekâ,akldanönceteşekkületmekdedir.Aklsâhibleri,teorikyollarvekâ’idelerortayakoyar.Zekîkim–405 –

se,bunlarınpratiğetatbîkınısağlar.Fekat,aklıazise,aklsâhiblerindenöğrendiklerini kullanmakla kalıp, zarûrî ve küllî prensiplere, kendiliğinden ulaşamaz.
Ya’nî,zihniiyiişlemezveistidlâlleridoğruyapamaz.Zekâ,düşünebilmekkuvvetidir.Fekat,düşüncelerindoğruolmasıiçin,akllâzımdır.Zekîinsan,düşüncelerinindoğruolabilmesiiçin,birtakımprensipleremuhtâcdır.Buprensipleriidâreedenakldır.Ohâlde,herzekîkimseyiakllısanmakdoğruolamaz.Zekîbirkimse,büyükbirkumandanolabilir.Akllılardanöğrendiğiüsûlleri,yeniharbvaz’ıyyetineuydurarak,kıt’alarıfethedebilir.Fekat,aklıazise,birhatâile,başarıları,
felâketedöner.Meselâ,Napolyonunzekâsaçanaskerîplânları,zaferleriveaklsızhareketlerininsonuolanfelâketlerimeydândadır.ÜçüncüsultânSelîmhân“rahmetullahiteâlâaleyh”zemânında,NapolyonunSûriyede,islâmaskerlerikarşısındabozgunauğrayaraknasılkaçdığıtârîhlerdeyazılıdır.Birarslanınzekâsı,insan
zekâsıkadarkuvvetliolsaydı,buarslanötekiarslanlardan,onbinkatdahâçokkorkunç olurdu. Aklsız, dinsiz kimse de, kuvvetinin ve zekâsının çokluğu kadar,
cem’iyyetlerebüyüktehlükeolur].
Buyazılardikkatleokunursa,herişdeveheledînîişlerdeaklagüvenilemiyeceği,buişlerinaklileölçülemiyeceğimeydânaçıkar.
Dinişleri,aklüzerinekurulamaz.Çünki,akl,birkarârdakalmaz.Herkesinaklı,birbirineuymadığıgibi,biradamın,selîmolmıyanaklıda,ba’zandoğruyubulur,
ba’zandayanılırveyanılmasıdahâçokolur.Enakllıdenilenkimse,dinişlerinde
değil,mütehassısolduğudünyâişlerindebile,çokhatâeder.Çokyanılanbirakla
nasılgüvenilebilir?Devâmlı,sonsuzolanâhıretişlerinde,nasılolurda,aklauyulur?
İnsanlarınşeklveahlâklarıbaşkabaşkaolduğugibi,akl,tabî’atveilmleride,
ayrıayrıdır.Birininaklınauygungelenbirşey,başkasınınaklınahiçdeuygungelmiyebilir.Birinintabî’atineuygunolanbirşey,başkasınıntabî’atineuymaz.Ohâlde,dinişlerinde,akl,tambirölçü,doğrubirsenedolamaz.Ancak,aklileislâmiyyet,birlikde,tamvedoğrubirvesîkaveölçüolur.Bununiçindirki:
(Dîniniveîmânını,insandüşüncelerininnetîcelerinebağlamaveaklileinceleyerekvarılansonuçlarauydurma!)buyurmuşlardır.
Evet,aklhuccetdir,doğruyolugösterir.Fekat,selîmolanaklgösterir,herakl
değil.
Demekoluyorki,selîmolmıyanaklların,yanıldıklarıiçin,birhakîkatikabûletmemeleri,uygunbulmamaları,birkıymetbildirmez.Selîmolanakllar,ya’nîPeygamberlerin“aleyhimüsselâm”aklları,dinhükmlerininhepsininpekyerindeve
doğruolduklarınıaçıkçagörür.İslâmiyyetinherhükmü,buakllariçin,pekmeydânda,âşikârveapaçıkdır.Senede,isbâtetmeğelüzûmolmadığıgibi,tenbîhetmeğe,habervermeğedelüzûmyokdur.

HALÂL VE HARÂM
Herşeyi,Allahüteâlâyaratdı.Herşeyinsâhibi,mâlikiOdur.Kullanmamıziçin
iznverdiğişeyler,halâlolur.İznvermediğişeyede,harâmdenir.Meselâ,birerkeğe,ikikızkardeşdenbirininikâhlaalmağıhalâleyledi.İkincisinidealmağıharâmetdi.Harâmdemek,sâhibvehâlıkolanAllahüteâlânın,birşeyikullanmağa
iznvermemesidemekdir.Halâlise,oyasakdüğümünüçözmekdemekdir.
Birşey,birkimseyehalâl,başkabirkimseyeharâmolabilir.
Dünyâda harâm işliyen kimse, âhıretde ondan mahrûm kalır. Burada halâl
şeylerikullananlar,orada,oşeylerinhakîkatinekavuşur.Meselâ,birerkek,dünyâdaharâmolanipeğigiyerse,âhıretdeipekgiymekdenmahrûmedilir.İpekise,
Cennet elbisesidir. O hâlde, bu günâhdan temizlenmedikce, Cennete giremez
demekdir.CennetegirmiyendeCehennemegirer.Çünki,âhıretde,buikisinden
başkayeryokdur.
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Âhıretişleri,hiçbirbakımdandünyâişlerinebenzemez.Budünyâ,yokolmak
içinyaratıldı.Yokolacakdır.Âhıret,sonsuzkalmakiçinvesonsuzkalacakşekldeyaratıldı.Sonsuzkalacakşeyileçabukyokolacakşeyarasındanekadarfark
varsa,dünyâileâhıretyapısıveişleriarasındadaokadarfarkvardır.Yalnızismleri,anlatılmasıbenzemekdedir.MeselâCennetkelimesi,dünyâdabostân,âhıretdeise,Cennetdenilen,sonsuzni’metlerinbulunduğuyerdemekdir.Cehennemde,
buradaderinateşkuyusu,oradaiseCehennemdenilenazâbdoluyeredenir.

ÎMÂN
Efendim!Yüksekmektûbunuzunbaştarafında(kâmilolanîmân)demişsiniz.
Îmân,hâsılolunca,zâtenkâmildir.Çünki,îmândaazlık,çoklukolmaz.Îmânınkendisi,azveyâçokolmaz.Azlık,çokluk,îmânınparlaklığında,belliolmasındadır.Îmânın,aslı,kendisi:
Server-iâlemolanMuhammedaleyhisselâmın,Peygamberolarakbildirdiğişeyleri,akla,tecribeyevefelsefeyedanışmaksızın,tasdîkvei’tikâdetmekdir,inanmakdır.Aklauygunolduğuiçintasdîkederse,aklıtasdîketmişolur.Resûlütasdîketmişolmaz.Veyâhud,Resûlüveaklıbirlikdetasdîketmişolurki,ozemânPeygamberei’timâdtamolmaz.İ’timâdtamolmayınca,îmânolmaz.Çünki,îmânparçalanamaz.Akl,Resûlün“sallallahüteâlâaleyhivesellem”bildirdikleriniuygun
bulursa,buaklınkâmil,selîmolduğuanlaşılır.
İnanılmasılâzımşeyiçin,tecribîilmleredanışıp,tecribeyeuygunise,inanır,tecribeileisbâtedemeyince,inanmazveyâşübheyedüşerse,ozemân,tecribesineinanmışolup,Resûleinanmamışolurki,böyleîmân,kâmildeğil,zâtenîmânolmaz.
Çünki,îmânparçalanamaz.Azveçokolmaz.
Dinbilgileri,felsefeileölçülmeğekalkışılırsa,buseferfelesofainanılmışolup,
Peygambereinanılmışolmaz.[Evet,AllahüteâlânınvarolduğunuveMuhammed
aleyhisselâmın,AllahınPeygamberiolduğunuanlamakda,aklın,felsefîvetecribîilmlerinyardımıbüyükdür.Fekat,bunlarınyardımıilePeygambere“sallallahüteâlâaleyhivesellem”inanıldıkdansonra,Onunbildirdiğişeylerinherbiriiçin
akla,felsefeyevetecribîilmleredanışmakdoğruolmaz.Çünki,aklile,tecribeve
felsefeyoluileeldeedilenbirçokbilgilerin,zemânladeğişmekde,yenileribulununca,eskilerininatılmakdaolduğunugösterenmisâller,literatürlerdeazdeğildir.]Ohâlde:
Îmân,Resûl-iEkremefendimizin“sallallahüaleyhivesellem”,Allahüteâlâtarafından,Peygamberolarak,bütüninsanlaragetirdiğivebildirdiğiemrlerinhepsinei’timâdvei’tikâdetmekdir.Buemrlerin,bilgilerinherhangibirineinanmamakveyâşübheetmekküfrdür.Çünki,Resûleinanmamakveyâi’timâdetmemek,
Resûleyalancıdemekolur.Yalancılıkkusûrdur.Kusûruolankimse,Peygamber
olamaz.
[Îmândemek,(Nass)larda,ya’nî,Kur’ân-ıkerîmdeveicmâ’ilevezarûrîolarak
bilinenhadîs-işerîflerdeaçıkcabildirilenşeylerinhepsine,inanmakdemekdir.Burada(İcmâ’) demek,Eshâb-ıkirâmın“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”sözbirliğidemekdir.Birşeyi,Eshâb-ıkirâm,sözbirliğiilebildirmediise,Tâbi’îninsözbirliğibuşeyiçinicmâ’olur.Tâbi’îndebuşeyisözbirliğiilebildirmediise,Tebe-itâbi’îninsözbirliğiilebildirmeleri,buşeyiçinicmâ’olur.Çünki,buüçasrınâlimleri,ya’nîmüctehidleri,hadîs-işerîfileövülmüşdür.Bunlara(Selef-i sâlihîn) denir.
SahâbeveTâbi’îne(Selef-i sâlihîn) denildiği,İbniÂbidînde(Kâdîlık) bahsindeyazılıdır.(Buhârî) ve(Müslim) ve(Kütüb-i sitte)denolandiğerdörtkitâbdayazılıbinlercehadîs-işerîfinsahîholdukları,bunlardansonrakiâlimlerinsözbirliğiilebildirilmişdir. Zarûrî olarak bilinmek demek, her asrda, müslimânların çoğunun
işitdikleri,yayılmışbilgidemekdir.Bunlarıbilmemeközrolmaz.
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(Hadîka)nınyüzonbirincisahîfesindediyorki,(İcmâ’ilevezarûrîolarakbildirilmişolaninanılacakveyapılacakdinbilgilerindeictihâdyapmakcâizdeğildir.
Çünki,bunlarainanmıyankâfirolur.Bunlarainananlara(Mü’min) ve(Müslimân)
denir.Bunlar,Muhammedaleyhisselâmınümmetiolur.Muhammedaleyhisselâmın ümm et ind en ba’zıl ar ı i’tik âdd a ict ih âd yap ar ak yetm iş üç fırk ay a ayr ıld ı.
Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçıkcabildirilmemişolanveaçıkolanların
dama’nâlarıicmâ’ilevezarûrîolarakanlaşılmamışolanyapılacakişlerdeictihâd
etmekcâizdir.İnanılacakolanbilgilerdeictihâdhiçcâizdeğildir.Böylebilgilerdeictihâdederkenyanılmak,küfrolmazisede,büyükgünâholur.Müslimânların
yetm iş üç fırk as ınd an yetm iş ik i fırk as ı böyl e yan ılm ış, doğr u yold an ayr ılm ış,
(Bid’at sâhibi) olmuşlardır.BunlarsapıkinançlarınıncezâsıolarakCehennemegireceklerdir.Fekat,müslimânolduklarıiçin,Cehennemdesonsuzkalmıyacaklar,
azâbgördükdensonra,çıkarılacaklardır.ŞübhelibilgilerdeEshâb-ıkirâmınyolundanayrılmayanfırkaya(Ehl-i sünnet) denir.İcmâ’ilevezarûrîolarakbildirilmemişolanişlerinhalâlveyâharâmolmalarınıanlamakdaictihâdyaparkenyanılmak
suçolmaz.Sevâbolur.Ehl-isünnetfırkasınıniçindebulunan,inanışlarıbirbirlerineuygun,doğrudörtmezhebinişbakımındanbirbirlerindenayrılmalarıbusûretleolmuşdur.
[Birhükmüzerinde,dörtmezhebinictihâdlarıarasındaicmâ’hâsılolursa,bu
icmâ’ainanmakdalâzımolduğu,inanmıyanınkâfirolacağı,(Mektûbât)ınikinci
cildininotuzaltıncımektûbundayazılıdır.
Selef-isâlihînin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”yolundabulunanmüslimânlara(Ehl-i sünnet) denir.Ehl-isünnetolmayıp,Ehl-isünnetâlimlerinin(Nass)larda
açıkbildirilmemişolanahkâmdakiictihâdlarınıbeğenmeyenvebuma’nâsıaçıkcaanlaşılamıyannasslarıyanlışte’vîlederek,anladıklarınıSelef-isâlihîninyoluolaraksavunansapıklara(Silfiyye) veyâ(Selefiyye) denir.Silfiyyebid’atiniortayaçıkaranlarınenmeşhûruİbniTeymiyyevevehhâbîlerdir.BunlarkendilerininEshâb-ıkirâm
yolundaolduğunusavunuyor,Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdenyanlışvebozukma’nâlarçıkararak,Ehl-isünnetolanhakîkîmüslimânlarıkötülüyorlar.]
Hadîs-işerîfde,(Lâ ilâhe illallah ehline kâfir demeyiniz! Bunlara kâfir diyenin
kendisi kâfir olur) buyuruldu.Buhadîs-işerîf,(Lâ ilâhe illallah ehli) ya’nî(Ehl-i
kıble) olan kimse, icmâ’ ile ve zarûrî olarak bildirilmemiş inanılacak şeylerde
ma’nâsıaçıkcaanlaşılamıyannasslarıyanlışte’vîlederek,Ehl-isünnetindoğruyolundanayrılıncaveyâbaşkabirbüyükgünâhişleyincekâfirolmazdemekdir.Fekat,Ehl-isünnetdenayrılankimse,tevâtürilezarûrîolaraköğrenilendinbilgilerindenbirineinanmazsa,buna(Lâ ilâhe illallah ehli) denmez.Böylekimsekâfir
olur.) İbnî Âbidînin üçyüzyetmişyedinci sahîfesinde de böyle yazılıdır. (Hadîka)da,ikincikısmınsonundabuyuruyorki,(Hazret-iAlîyiüçhalîfedenüstüntutana(Şî’î) denir.Eshâb-ıkirâmasöğene(Mülhid) denir.)Şî’î,Ehl-ikıbledir.(Mülhid) ise,kâfirolmakdadır.(Mülhid)lerebugünKızılbaşdadenilmekdedir.Şî’îler
bugünkendilerine(Ca’ferî) diyorlar.
Görülüyorki,(Lâ ilâhe illallah ehli) ya’nî(Ehl-i kıble) demek,tevâtürilevezarûrî olarak bilinen din bilgilerinin hepsine inanan, ya’nî müslimân olan kimse
demekdir.Böylekimse,sapıkinanışıilekâfirolmaz.
(Hadîka)dayüzellidördüncüsahîfedediyorki,(Birkişininbildirdiğihadîs-işerîfeinanmaklâzımdeğilisede,ma’nâsıtevâtürilebildirildiise,buicmâ’ainanmaklâzımolur).
(Milel-nihâl) kitâbıtercemesininaltmışdokuzuncusahîfesindediyorki,(İmâm-ı
a’zamEbûHanîfeveimâm-ıŞâfi’î,Ehl-ikıbleolanakâfirdenilmezbuyurdular.Bu
sözünma’nâsı,Ehl-ikıbleolan,günâhişlemeklekâfirolmazdemekdir.Yetmişiki
fırkaâlimlerivebunlarınyollarındaolanlar,Ehl-ikıbledirler.İctihâdyapılmasıcâizolanaçıkcaanlaşılamıyandelîllerinte’vîllerindeyanıldıklarıiçin,bunlarakâfirde–408 –

nilmez.Fekat,zarûrîolanvetevâtürilebildirilmişolandinbilgilerindeictihâdcâizolmadığıiçin,böylebilgilereinanmıyan,sözbirliğiilekâfirolur.Çünki,bunlara
inanmıyan,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”inanmamışolur.(Îmân) demek,
Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”Allahüteâlâtarafındangetirdiği,zarûrîolarakbilinenbilgilereinanmakdemekdir.Bubilgilerdenbirinebileinanmamakküfrolur.İnanmamağıgösterenhersözveheriş,isterşakaolarak,istersegönüldenolmıyarakolsun,küfrolur.Zorlanarakveyâyanılarakolursa,küfrolmaz).
İbniÂbidîn,birincikısmınönsözündebuyuruyorki:(Felsefe) yunancabirkelimedir.Eskima’nâsı,beğendiğidüşüncelerini,hakîkatolarakanlatmak,yaldızlı,heyecânvericilâflarlainandırmağaçalışmakdemekidi.Görünüşdedoğru,çoğubozukolansözleridi.Tecribeye,hesâbadayanmıyanşahsîdüşüncelere(Felsefe) denirdi.Varlıklaryokdanyaratılmamış,böylegelmişböylegiderdemek,îmân
edilecekşeylere,halâl,harâmolanlarainanmağagericilikdemekböyledir.(İhyâül’ ulûm)dadiyorki,(Eskiyunanfelsefesi,başlıbaşınabirilmdeğildir.Matematikçiler,geometriokuyanlar,mantıköğrenenler,tabî’iyyecilervetabîblerarasında bu felsefeye kayanlar çok oldu. (İlâhiyyât) üzerinde, ya’nî Allahü teâlâ ve
onunsıfatları,emrleri,yasaklarıüzerinde,kendiaklları,görüşleriilekonuşdular.
Hâlbukihesâb,hendese,mantık,tabî’atbilgisi,fizik,kimyâ,tıbbilgisiöğrenmek
mubâhdır.Bunlardamütehassısolmakfâidelidir.Îmânıkuvvetlendirmekvemillîkalkınma,râhat,huzûriçinvecihâdiçin,islâmiyyetiyaymakiçinbunlarlâzımdır.Bunlarınhepsiislâmbilgileridir.Medeniyyetde,budemekdir.Fekatbunlarıislâmiyyetekarşıbozukdüşüncelerineâletetmek,gençlerialdatmakiçinkullanmakfelsefeolur).Görülüyorki,fenbilgilerini,insanlarahizmetiçinöğrenmekfâidelidir,sevâbdır.İnsanlarınrâhatını,huzûrunukaçırmak,insanhaklarınıyoketmek,insanlarısömürmek,îmânlarını,ahlâklarınıbozmakiçinöğrenmek,felsefe
olur.Harâmolur.Öğrenilmesilâzımolanveyasakolanilmler,(Hadîka)dauzun
yazılıdır.Bunlar,İstanbuldaneşredilenarabî(Hulâsat-üt-tahkîk fî hükm-it-taklîd vet-telfîk) kitâbınınsonundabasdırılmışdır.
(Fetâvâ-i Hindiyye)de,beşincicild,377.cisahîfedediyorki:Îmânedilecekve
yapılacak,kaçınılacakşeylerivegeçineceksan’atbilgileriniöğrenmekherkesefarzdır.Bundanfazlasınıöğrenmekfarzdeğilisede,sevâbdır.Öğrenmezsegünâholmaz. Farz olan bilgilere yardımcı olanları, meselâ astronomi öğrenmek de sevâbdır. Fıkh öğrenmeyip, yalnız hadîs öğrenen, iflâs eder. Kelâm ilmini, ya’nî
îmânbilgilerini,ihtiyâcdanfazlaöğrenmekcâizdeğildir.Bid’atlerin,fitnelerinyayılmasınasebebolur.Sadr-ül-islâmEbül-Yüsrbuyuruyorki,(Kelâm,tevhîdkitâblarınınbirkaçındafelsefîbilgilergördüm.İbniİshakKindîBağdâdîninveİstikrârînin kitâbları böyledir. Bunlar, islâmın bildirdiği doğru yoldan ayrılmış sapık
kimselerdir.[Ehl-isünnetbilgileriniöğrenmedenönce]böylesapıkkitâblarıokumakcâizdeğildir.Abdül-CebbârRâzîveEbûAlîCübbâîveKâ’bîveNazzâmİbrâhîmbinYesârBasrîvetalebelerindenAmrCâhız(Mu’tezilî) sapıklarınınkitâblarıda,eskiyunanfelsefecilerininbozukfikrleriiledoludur.Böylekitâblarıokumakgençlerezararlıdır.MuhammedbinHîsûmgibi(Mücessime) fırkasındakilerinkitâblarıdaböyledir.Bunlarbid’atfırkalarınınenkötüsüdür.Ebül-Hasen-i
Eş’arîde,önceleriMu’tezileinancınıyaymakiçinçokkitâbyazdı.Allahüteâlâ,
kendisine hidâyet verdikden sonra, eski fikrlerini kötüleyici kitâblarını yaydı.
Yanlışlarını görebilenlerin, bu kitâbları okuması zararlı olmaz. Şâfi’î âlimleri,
îmânbilgileriniEbül-Hasen-iEş’arîninkitâblarındanaldılar.EbûMuhammedAbdüllahbinSa’îdinbukitâblarıaçıklıyaneserleritemâmenzararsızhâldedir.Sözün
kısası, eski felsefecilerin yazdığı din kitâblarını gençlere okutmamalıdır. Ehl-i
sünnetbilgileriniöğrendikdensonraokumalarıcâizolur).Hindiyyedenterceme
temâmoldu.1368[m.1949]daöldürülen(İhvân-ül-müslimîn)cemâ’atininmüessisiMısrlımezhebsiz,Hasenel-BennânınihtilâlciyazılarıveSeyyidKutbun(Fî–409 –

zılâl-il-Kur’ân) ismindekibozuktefsîrivebaşkakitâblarıveHindistândakivehhâbîlerdenMuhammedSıddîkhânınba’zıkitâblarıveMevdûdîveHamîdullahve
1359[m.1940]daölmüşolanCezâyirliİbniBâdisgibidindereformcularınkitâblarıdaböyledir.Dîniniöğrenmekistiyenler,bunlarınbozukkitâblarınıokumamalıdır.]
Dînimizinbildirdiğibirşeydeşübheyedüşenkimse,AllahüteâlâveOnunPeygamberi,buşeyileneyibildirmekistemişise,öyleceîmânetdim,inandımdemelidir.Hemen,şübhesinigiderecekbirdinâlimiaramalıdır.İlminevedînebağlılığınagüvenilir,zekî,ârif,harâmlardankaçınan,dinbilgilerinininceliklerinibilen,
müşkilleriçözebilenbirzâtıarar,bulur.Bundanaldığıcevâb,şübhesinigiderince,artıköyleceîmâneder.Böylebirzâtıaramakfarzdır.Tesâdüfebırakmayıp,hemenaramalıdır.Bulamazsaveyâbulupda,şübhedenkurtulamazsa,AllahüteâlânınveResûlünündilediğigibiinandımdemeliveşübhesiningiderilmesiiçin,Allahüteâlâyadüâetmeli,yalvarmalıdır.İşte,bununiçin,herşehrde,müşkilleriçözebilenbirzâtınbulundurulmasıfarz-ıkifâyedir.Felsefecileriniftirâlarını,fenve
felsefebilgileriilekarşılıyabilen,fenadamıgeçinenlerini’tirâzlarını,fennîmetodlaradayanarakçözebilen,kitâblıkâfirlerinyanlışsözlerini,dinlerindekibozukyerleriisbâtederek,rededebilen,doğruyoldanayrılmışolanların,fitnevefesâdateşlerinisöndürebilen,dünyâtârîhiniiyianlamış,matematikbilgisikuvvetliveislâm
bilgilerininderinliklerineermişbirdinâlimibulundurmaklâzımdır.İslâmdevletleriböyleâlimyetişdiriyordu.Böylebirdinâlimibulunmazsa,islâmiyyet,dincâhillerininelindeoyuncakolur.İstediklerigibidinkitâblarıyazar,gençlerindinsizyetişmesinesebebolurlar.Birmemleketde,islâmiyyetinyerleşmesiiçin,herşeydenönce,hakîkîdinâlimiyetişdirmeklâzımdır.Dinâlimibulunmazsa,Ehl-i
sünnetâlimlerininkitâblarınıyaymağaçalışmalıdır.Bukitâblarbulunmazsa,din
câhilleri,dinadamışeklinegirip,kitâbvemecmû’ayazarak,konferanslar,va’zve
derslervererekmilletindînini,îmânınıçalarlar.İslâmiyyetiyıkarlarda,kimsenin
haberiolmaz.[Şerefül insan bil ilmi vel-edeb, lâ bil mâl-ı vel haseb.] Ya’nîinsanınşerefi,kıymeti,ilmiveedebiileölçülür.Malıvebabavededeleriiledeğil!
(Bezzâziyye)de,kerâhiyyetkısmındadiyorki,(İbâdetleriyapankimse,îmânınınbozulmasındaşübheedervegünâhımçokdur,ibâdetlerimbenikurtarmazdiyedüşünürse,îmânınınkuvvetliolduğuanlaşılır.Îmânınındevâmedeceğindenşübheedenkâfirolur.Şübheetmeğibeğenmezse,mü’minolduğuanlaşılır).
[İbniÂbidîn,Mürtedbâbındadiyorki,(Beşsınıfkâfirvardır:Dehriyye,Seneviyye,Felâsife,VeseniyyeveEhl-ikitâb.İlkdördükitâbsızkâfirdir.Ya’nîsemâvîkitâblarıyokdur.)BugünHindistândayayılmışolanBerehmenvebunun,mîlâddan542seneevvelölmüşolanBuddaGautamatarafındandeğişdirilmesiilehâsılolanBudadinlerindeolanlar,Vesenîdir,ya’nîputlara[heykellere]taparlar.Bu
dinlerde, oradaki eski Peygamberlerin kitâblarından, sözlerinden alınmış kıymetlibilgilerinbulunduğugörülmekdedir.BerehmenveBudadinleri,hıristiyanlık dîni gibi, eski Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” bildirdiği, doğru dinlerin
bozulmuş,değişdirilmişbirhâlidir.Mazher-iCân-ıCânân“kuddisesirruh”,ondördüncümektûbundadiyorki,(Allahüteâlâ,insanlarıyaratdığızemân,Birmîhâ[veyâBrahma]ismindekibirmelekvâsıtasıile,Hindistânada,BîdveVidâisminde
birkitâbgönderdi.Dörtcüz’idi.Âlimleribukitâbdanaltımezhebçıkardılar.İnsanlarıdördeayırdılar.Hersınıfınacûkdediler.HepsiAllahınbirolduğuna,insanlarıOnunyaratdığına,kıyâmetgününe,Cennete,Cehennemevetesavvufainanırlar.Uzunzemânsonra,başkaPeygamberlergönderildi.Bunlarhakkında,kitâblarımızda,hiçbirbilgiyokdur.Sonradanbozuldular.PeygamberlerinveEvliyânınrûhlarınıvemeleklerihâtırlatmakiçinheykelleryapdılar.Şefâ’atlerine,
yardımlarınakavuşmakiçin,buheykelleresecdeetdiler[isede,(müşrik) değildirler.Ehl-ikitâb,ya’nîkitâblıkâfirdirler.]Arabistândakiputperestler[vehıristiyan–410 –

lar],böyledeğildir.Bunlar,putlarınınhâlık,yaratıcıolduklarınainanıyor.Herşeyiyalnızputlardanistiyorlar.Putlarınailâhdiyereksecdeediyorlar.[Bununiçin,
(müşrik) oluyorlar.]Berehmenlerise,hurmet,şefâ’atetmeleriiçinyalvarıyorlar.
Bununiçin,MuhammedaleyhisselâmdanöncekiBerehmenlerinbozulmuşolanlarıiçinde,kâfirdiyemeyiz.Fekatşimdi,dünyânınheryerindeki,herinsanınMuhammedaleyhisselâmaîmânetmesi,ya’nîmüslimânolmasılâzımdır.Şimdimüslimânolmayanakâfirdirderiz.)[Hindistândabulunan(Sîh)ler,BabaNanekismindebirHindûnunmezhebindeolankâfirlerdir.İslâmiyyetiveBerehmendinlerini
karışdıranbuadam,946[m.1539]daöldü.]SeyyidŞerîf-iCürcânî“rahmetullahi
aleyh”,(Şerh-i mevâkıf) sonunda,üçüncümaksaddabuyuruyorki:(Muhammed
aleyhisselâmınPeygamberolduğunainanmıyankâfirolur.Bunlardanyehûdîve
nasârâ[hıristiyan],BerehmenveBudistler,başkaPeygamberlere“salevâtullahi
teâlâveteslîmâtühüaleyhimecma’în”inanıyor.Bunlarıngetirdiklerivesonradan
bozulmuşolankitâblarıokuyorlar.Bunlaratapınmıyorlar.Bununiçinbukâfirlere(Ehl-i kitâb) denir.Dehriyyeise,Allahüteâlâyadainanmıyor.Herşeytabî’at
kanûnlarıilevaroluyor.Biryaratıcıyokdur.Dehr,ya’nîzemânilerledikce,herşey değişmekdedir diyor). Mecûsîler, Senevîdir. Allahü teâlânın iki olduğuna,
putperestlerise,çokolduğunainanıyor.Hepsi,müşrik,ya’nîkitâbsızkâfirdirler.
Çünki,birPeygambereinanmıyor.Birsemâvîkitâbokumuyorlar.Komünistler,
masonlar,tanrısızkâfirolup,Dehriyyekısmındandır.Berehmen,Budist,Yehûdî
veHıristiyanlar,Ehl-ikitâbiken,zemânla,(müşrik) oluyorlar.Şimdi,yeryüzünde,değişdirilmemişbulunanhakdin,yalnızMuhammedaleyhisselâmıngetirdiği
islâmdînidir.Budînin,kıyâmetekadarbozulmıyacağını,doğruolarakkalacağınıAllahüteâlâsözvermişdir.
İnsanresmine,heykelinehurmet,ta’zîmetmek,kıymetvermek,onuyükseğe
koyup,karşısındadikilmek,eğilmek,secdeetmek,medhedicişeylersöylemek,yalvarmakdır.Budaikisebebleolur:
1—Hocasının,babasının,âmirinin,birPeygamberin,Velînin,dînevemillete
hizmetedeninresmiolduğunainanarakhurmeteder.Okimsedeülûhiyyetsıfatlarından,ya’nîAllahüteâlâyamahsûsolansıfatlardanbirininbulunduğunainanmaz.Onumahlûkbilir.Onusevdiğinibildirmek,onusevindirmekiçin,başkalarınauyarakhurmeteder.Böylehurmetedenkâfirolmaz.Harâmişlemişolur.Harâmolduğunainanmıyankâfirolur.Kâfirlerinresmineböyleta’zîmküfrolur.
2—Resmin,heykelinsâhibindevesalîbde[haçda]veyâyıldız,güneş,inekgibiherhangibirşeyde,ülûhiyyetsıfatıbulunduğunainanarak,meselâ,istediğiniyaratır,heristediğiniyapar,hastayaşifâverirdiyerekta’zîmetmek,küfrolur.Şirk
olur.Bukimsemüşrikolur.Ta’zîmetmesiibâdet,tapınmakolur.Buresmler,heykellerveşeylersanem,putolur.Hıristiyanlar,ÎsâAllahınoğludur,meleklerkızlarıdırdiyerek,erkekvekızresmlerineveheykellerehurmetetdikleriiçin,müşrikdirler. Barnabas ve Aryüs mezhebinde olanları, böyle sapık inanmadıkları
için,müşrikdeğil,Ehl-ikitâbdırlar.Fekat,Muhammedaleyhisselâmainanmadıklarıiçin,kâfirdirler.]

KAZÂ VE KADER
Îmânınaltışartındanaltıncısı,kazâvekadereinanmakdır.Kazâvekader,zekîinsanlarınzihnlerininençoktakıldığıbirbilgidir.Butakıntılar,kazâvekaderiiyianlamamakdanilerigelmekdedir.Kaderinnedemekolduğuiyianlaşılsa,hiçbirzekîninşübhesikalmazveîmânıkuvvetliolur.
Âlemlerinyaratanı,yaratdığıveyaratacağışeylerinhepsini,ezeldenebede,zerredenArşakadarhepsini,maddeleri,ma’nâları,birândavebiraradabilir.Herşeyiyaratmadanöncebiliyordu.Herşeyinikidürlüvarlığıolur.Biriilmdevarlık,
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ikincisi,hâricde,maddelivarlıkdır.İmâm-ıGazâlî“rahmetullahialeyh”bunubir
misâlile,şöyleanlatmışdır:Birmühendismi’mâr,yapacağıbirbinânınşeklini,her
yerini,öncezihnindetasarlar.Sonrazihnindekiburesmi,kâğıdaçizer.Sonrabu
plânı,mi’mâraveustalaraverir.Bunlarda,buplânagöre,binâyıyapar.Kâğıddaki plân, binânın, ilmdeki varlığı demekdir ve zihnde tasavvur edilerek çizilen
şeklidir.Buna,(ilmî,zihnî,hayâlîvücûd)ismleriverilir.Kereste,taş,tuğlaveharçdanyapılanbinâda,hâricdekivarlıkdır.Mühendismi’mârınzihnindetasavvuretdiğişekl,ya’nîbuşekleolanbilgisi,binâyaolankaderidir.
Kazâvekaderbilgisikarışıkolduğundan,okuyanlarda,birtakımyanlışfikrler,
evhâmvehayâllerhâsılolabilir.Bununiçin,dinbüyüklerimiz,kazâvekaderiçeşidlişekldeanlatmışlardır.Böyleceokuyanvedinliyenler,sözleringelişineveşeklinegöre,ta’rîflerinbirindenfâidelenebilirveşübheyedüşmekdenkurtulurlar.(Fâideli Bilgiler) s.224ebakınız!
Kader,ilerideyaratılacakşeyleri,Allahüteâlânınezeldebilmesidir.
Allahüteâlâ,herşeyi,kudretiveilmiileyaratıyor.İştekader,builmdir.
Kader,hiçbirşeyyaratılmadanönce,Allahüteâlânınilmsıfatınınmahlûklara
olanbağlılığıdır.Mazher-iCân-ıCânânınonüçüncümektûbu,kazâvekaderbilgisiniçokgüzelaçıklamakdadır.Altıyüzdoksanaltıncısahîfeyebakınız!
(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) kadereîmânetmiş,kadereinanmakîmânınşartıdır
demişdir.Ya’nîkadereinanmıyan,mü’mindeğildirdediler.
Kaderin,iyisi,kötüsü,tatlısı,acısı,hepAllahüteâlâdandır.Çünki,kader,bildiğişeyleriyaratmakdemekdir.
[Kadervekazâkelimeleri,birbiriyerinekullanılır.Kaderyerine,kazâdenir].
Büyükâlimimâm-ıBegavîbuyuruyorki:(Kazâ,kaderbilgisi,Allahüteâlânın
kullarındansakladığısırlardanbiridir.Bubilgiyi,enyakınmeleklerevedinsâhibiolanPeygamberlerine“aleyhimüsselâm”bileaçmadı.Bubilgi,büyükbirderyâdır.Kimsenin,budenizedalması,kaderdenkonuşmasıcâizdeğildir.Şukadar
bilelimki,Allahüteâlâ,insanlarıyaratıyor.Birkısmışakîdir.Cehennemdekalacakdır.Birkısmıdasa’îddir.Cennetegidecekdir.Birkimse,hazret-iAlîden“radıyallahüanh”kaderisordukda:(Karanlıkbiryoldur.Buyoldayürüme!)buyurdu.Tekrârsorunca:(Derinbirdenizdir)buyurdu.Tekrârsordu.Budef’a:(Kader,
Allahüteâlânınsırrıdır.Bubilgiyisendensakladı)buyurdu.)
İlmolmazsa,din,sıyrılıpkalkararadan,
öyleyse,cehâletdenilen,yüzkarasından,
kurtulmayaçalışmalı,başdanbaşamillet,
kâfideğilmiyoksa,busondersifelâket?
Bufelâketdersi,neyemaloldu,düşünsen,
beynineriyip,yaşgibi,damlardıgözünden.
Sonolaylar,nedemekdir,bilsennedemekdir:
Gelmezseeğer,kendinemillet,gidecekdir.
Zîrâ,yenibirsarsıntıyapekdayanılmaz,
zîrâ,busefer,uykuölümdüruyanılmaz.
Ahlâkıdüzeltip,fenneçokçalışmaklâzım,
dînebağlı,atomlasilâhlıerolmaklâzım!
Dinbilgisi,harbgücü,ileriolmakgerek,
ikisidirancak,milletehuzûrverecek.
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5 — TEFSÎR KİTÂBLARI, HADÎS-İ ŞERÎFLER
Bu mektûb, râsih ilmli, hakîkî din âlimi, seyyid Abdülhakîm Efendinin “rahmetullahi aleyh” bir mektûba cevâbı olup, tefsîri ve hadîs-i şerîfleri bildirmekde, din
âlimlerini medh eylemekdedir:
Efendim,
Kıymetlimektûbunuzunbaşında,dinâlimlerinin,müslimânlarınöğrenmesilâzım
olanbilgilere(Ulûm-i islâmiyye) denir,dedikleriniyazıyorsunuz.İslâmdînininemr
etdiğibubilgileri,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”ikiyeayırmış,(El-ilmü ilmân, ilmü ebdân ve ilmü edyân) buyurmuşdur.Biri(Ulûm-i nakliyye) ya’nîdinbilgileri,diğeri(Ulûm-i akliyye) ya’nîfenbilgileridir,buyurmuşdur.Dindereformcular,fenbilgilerine(Rasyonel bilgiler),dinbilgilerine(Skolastik bilgiler) diyor.
[İslâmdînineinanmıyanlar,gençlerialdatmakiçin,(Dinleriinsanlarçıkarmış,
öncetotem,sonraçoktanrı,ensontektanrıfikriçıkmış,dinler,fenne,medeniyyetemâni’olmuş)diyorlar.İslâmiyyeteiftirâediyor,alçakcayalansöylüyorlar.Fen
bilgilerini,aklbilgileriniislâmiyyetiniçindenayırıyorlar.İslâmiyyetiaklbilgilerindenayrı,bunlarakarşıimişgibigösteriyorlar.Akl,fenbilgileriniöğrenmekiçin
islâmiyyetibırakmalıimişdüşüncesiniyaymağaçalışıyorlar.İlmihâlkitâblarınıokuyarak islâmiyyetin akl bilgilerine, fenne verdiği ehemmiyyeti anlayan uyanık
kimseler,buyalanlaraelbettealdanmaz].
Dinbilgileri,dünyâdaveâhıretdehuzûru,se’âdetikazandıranbilgilerdir.Bunlardaikikısmaayrılır:(Ulûm-i âliyye) ya’nîyüksekdinbilgilerive(Ulûm-i ibtidâiyye) ya’nîâletilmleri.Yüksekdinbilgilerisekizdir:
1—(Tefsîr) ilmi.
2—(Üsûl-i kelâm) ilmi.Kelâmilminin,âyet-ikerîmelerdenvehadîs-işerîflerdennasılçıkarıldığınıöğretenilmdir.Builm,(Hadîka)daaçıkanlatılmakdadır.
3—(Kelâm) ilmi.Kelime-işehâdetivebunabağlıolan,îmânınaltıtemelbilgisiniöğretenilmdir.
4—(Üsûl-i hadîs) ilmi.Hadîs-işerîflerinçeşidleriniöğretenilmdir.
5—(İlm-i hadîs). Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”ef’âl,akvâlveahvâliniöğretir.
6—(Üsûl-i fıkh) ilmi.Fıkhbilgilerininâyet-ikerîmelerdenvehadîs-işerîflerdennasılçıkarıldığınıöğretir.(Menâr) adındakiüsûlkitâbımeşhûrdur.
7—(Fıkh) ilmi.Ef’âl-imükellefîniöğretir.Ya’nî,bedenileyapılmasıvesakınılmasılâzımolanemrleriveyasaklarıvemubâhlarıöğretir.Fıkhbilgisidördeayrılır:İbâdât,münâkehât,mu’âmelâtveukûbât.
8—(İlm-i tesavvuf), Kalbileyapılmasıvesakınılmasılâzımolanşeylerivekalbin,rûhuntemizlenmesiyollarınıöğretir.Buna(İlm-i ahlâk), (İlm-i ihlâs) dadenir.
Busekizilmden,kelâm,fıkhveahlâkbilgilerinilüzûmukadaröğrenmekveçolukçocuğunaöğretmek,hermüslimâna(Farz-ı ayn)dır.Öğrenmiyenlerveçoluk
çocuğunaöğretmiyenlerbüyükgünâhişlemişolur.Cehennemegider,yanarlar.Öğrenmeğelüzûmgörmiyen,ehemmiyyetvermiyenise,kâfirolur,îmânıgider.Bu
üçilminlüzûmundanfazlasınıveötekibeşyüksekdinbilgisiniveulûm-iakliyyeyiöğrenmek(Farz-ı kifâye)dir.(Bezzâziyye)dediyorki,(Kur’ân-ıkerîmdenbir
mikdârezberledikdensonra,fıkhöğrenmeklâzımdır.Çünki,Kur’ân-ıkerîminhepsiniezberlemekfarz-ıkifâyedir.Lâzımolanfıkhbilgileriniöğrenmekise,farz-ıayndır.MuhammedbinHasenŞeybânî“rahmetullahiteâlâaleyh”buyurduki,hermüslimânınharâmları,halâllarıbildirenikiyüzbinfıkhbilgisiniöğrenmesilâzımdır.
Farzlardansonraibâdetlerinenkıymetlisi,ilmvefıkhöğrenmekdir).
[(Hadîka)da,islâmiyyetinyasaketdiğizararlıilmlerianlatırkendiyorki,kelâm
ilmini,Ehl-isünnetvel-cemâ’atâlimlerininbildirdiklerii’tikâdıöğrenecekvebun–413 –

larıaklilenaklileisbâtedecekvesapıklara,dinsizlereanlatacakkadarokumak
farz-ıaynolup,bundanfazlasınıöğrenmek,ancakdinâlimlerinelâzımdır.Başkalarınacâizdeğildir.Dîneyardımetmekiçin,fazlaöğrenmekfarz-ıkifâyeisede,
bunuancak,Allahrızâsıiçinçalışan,zekîdinadamınınöğrenmesicâizdir.Başkalarıöğrenirlerse,bâtılyollarakayar.[(Zındık) ya’nîsinsiislâmdüşmanıolurlar.]
İmâm-ıŞâfi’î“rahmetullahiteâlâaleyh”buyurduki,(İlm-ikelâmileuğraşıpsapıtmakyanında,büyükgünâhişlemekhafîfkalır).İmâm-ıŞâfi’îninzemânındaki
ilm-ikelâmiçinböyledenilince,şimdikidincâhillerininkısagörüşlerivehayâlleriileyazdıklarıdinkitâblarınıokumanınyasaklıkderecesinivezararlarınıartıkdüşünmelidir.İmâm-ıŞâfi’îyinebuyurduki,(Ehl-isünneti’tikâdınıiyiöğrenmedenönceilm-ikelâmileuğraşmanınzararıbilinmişolsaydı,kelâmilmiileuğraşmakdan,arslandankaçargibikaçınılırdı).Şimdi,kendiaklı,kendigörüşüile
kelâmilmikitâblarıyazanlarçoğaldı.Bunlarınkitâblarışirkvedalâletiledoludur.
İmâm-ıEbûYûsüf,(Kelâmilmiileuğraşanlarınimâmolmasıcâizdeğildir)buyurdu.Bezzâziyyefetvâsında,(İlmikelâmileuğraşanlarınçoğuzındıkolur)buyuruldu.Fıkhilmiileuğraşmak,ya’nîfarzlarıveharâmlarıöğrenmekise,hermüslimânafarz-ıayndır.Fazlasınıöğrenmekde,farz-ıkifâyeolup,çoksevâbdır.Hiçzararıyokdur.(Hadîka)dantercemetemâmoldu.Kendinoksanbilgilerivesapıkdüşünceleriiledinkitâbıyazmakmodahâlinegeldi.Bukitâblarına(Kur’ântercemesi) ve (Kur’ânın hakîkatleri) gibi ismler takıp, gençliğin önüne sürüyorlar.
Yalnızbukitâblarıokuyundiyerek,Ehl-isünnetâlimlerininbildirdikleridoğrudin
bilgilerinin öğrenilmesine mâni’ oluyorlar. Bunlara (Zındık) denir. Zındıklar,
müslimânlarıdalâlete,felâketesürüklemekdedirler.Hakîkîmüslimânolmakiçin,
sâlihmüslimânlarınyazdığı(İlmihâl) kitâblarınıokumalıdır].
Busekizyüksekdinbilgisiniöğrenebilmekiçinlâzımolan(Âlet ilmleri) onikidir.Bunlar:Sarf,iştikâk,nahv,kitâbet,iştikâk-ıkebîr,lügat,metn-ilügat,beyân,
me’ânî,bedî’,belâgât,inşâilmleridir.Bunlar,(Hadîka)nın328.cive(Berîka)nın
329.cusahîfelerindeyazılıdır.Dinbilgileri,böyleceyirmiolmakdadır.
Dinâlimiolmakiçin,sekizyüksekdinbilgisini,bütünincelikleriileöğrenmek,
fenbilgilerindedelüzûmukadarilmsâhibiolmaklâzımdır.İslâmâlimlerideiki
kısmdır:Biri,dinimâmlarıdır.Bunlar,Müfessirîn-iızâm,Muhaddisîn-ikirâmve
Mütekellimîn,MütesavvifînveFükahâ-ifihâmdır“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”.Bunlarınhersözü,herbeyânı,Kur’ân-ıkerîminvehadîs-işerîflerinaçıklamasıdır.Hersözlerisâbitvemüsellemvemuhakkakdoğrudur.
Müfessirler,tefsîrkitâbıyazanlardemekdeğildir.Müfessir,kelâm-ıilâhîden,murâd-ıilâhîyianlayandır.(Tefsîr), ancakFahr-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”
mubârek lisânından, Sahâbe-i kirâma “rıdvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve
onlardanTâbi’veTebe’itâbi’lereveböylecesağlam,kıymetliinsanlarınsöylemesiile,tefsîrkitâbıyazanlara,dahâdoğrusufıkhvekelâmâlimlerinegelenhaberlerdir.Bundanbaşkaolanbilgileretefsîrdenemez,(Te’vîl) denir.Te’vîl,birkelimenin muhtelif ma’nâlarından, islâmiyyete uygun olanı seçmekdir. Te’vîllerin
doğruluğuda,tefsîrileölçülerekanlaşılır.Te’vîl,tefsîreuymazsaatılır.Uyarsa,alınabilirdenildi.Tefsîrkitâblarınıyapanlar,tefsîrkısmlarınıtefsîrolarak,te’vîlkısmınıda,tefsîreuygunolduğuiçin,meâlentefsîrolarakkabûlbuyurmuşlardır.
Bunlardanbaşkaolantefsîrkitâblarınınbirkısmı,Kur’ân-ıkerîminte’vîllerinibildiriyor.Ya’nîtefsîrdeğildirler.Murâd-ıilâhîyibildirmiyorlar.Şeyh-iekberinveNecmeddînin“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”tefsîrleri,te’vîlkitâblarıdır.Bunlar,dînintemelbilgileriolankelâmvefıkhilmleriiçinsenedolamaz.
İslâmâlimlerininikincikısmı,bildirdiğimiztefsîr,hadîs,kelâm,tesavvufvefıkh
âlimlerindenbaşkaolanlardırki,bunlardindemüctehidkabûledilmiyenlerdir.Bunlarınsözleri,lehdevealeyhdehuccet,senedolamaz.
Dîn-iislâmınesâslarını,temelleriniaçıklıyan,birincikısmâlimlerdir.Bunlar,bü–414 –

tünbilgilerini,Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdenalmışlardır.Kur’ân-ıkerîminvehadîs-işerîflerinma’nâlarınıEshâb-ıkirâmdanöğrenmişlerdir.Kendiliklerindenhiçbirşeysöylememişlerdir.Eshâb-ıkirâmın“radıyallahüteâlâanhümecma’în”yolundaolduklarıiçin,bunlara(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) denilmişdir.
Fıkhda mezheb sâhibleri, dört imâmdır. Bunların mezhebleri içinde müctehid-ifil-mezhebyüksekmakâmınayetişenlervardır.Bunlar;Hanefîde,imâm-ıMuhammedveimâm-ıEbûYûsüf,Şâfi’îde,imâm-ıNevevîveimâm-ıRâfi’î,imâm-ı
MuhammedGazâlîgibiolanlardır.Bunlardanbaşkasınınictihâdları,bunlarınictihâdıdır.Ya’nîbunlarınictihâdınauyarsa,kabûlolunur.Uymazsa,bunlarauydurulabilirse,uydurulur.Uydurulamazsa,dintemelleribunlarınüzerinekurulmaz.
Buişiyapan,ya’nîuyupuymadığınıanlıyan,ancak,buyeniictihâdsâhiblerininüstünde,ilme,derinanlayışamâlikolanlardır.Bunlarda,obüyükimâmlarınyetişdirdiğiislâmâlimleri,ya’nîdîninisevenvekayıranâlimlerdirki,herbiridünyânın
heryerindeyüksektanınmışdır.MektûbunuzdaismigeçenŞemseddînSehâvî,tabî’îbudâirenindışındadır.(El-mekâsıd-ül-hasene) ismindekikitâbda,kıymetlidin
kitâblarındansayılmaz.Bununölçüsüde,kıymetliislâmkitâblarıdır.Bukitâblarauyarsa,kabûlolunur.Uymazsa,eviripçevirip,uydurmağaçalışılır.Uydurulamazsa,mes’ûliyyetisâhibinebırakıp,okitâbdanelçekilir.Dînintemelinikuran
tefsîrler,böylekitâblarlaredvetenkîdedilmez.Bundandolayı,Melâhime[ya’nî
büyüksavaş,muhârebe]vemürtekıbevemüntezıra[Herikisidegözetmek,beklemekdir.Buüçilm,muhârebeninnetîcesini,öncedenkeşfetmeyollarınıöğretir]
hakkındapekazhadîsvardemesi,üzerindedurulacakbirnoktadır.Hadîslerinaz
veyâçokolmasıaranmaz.Hadîsolduğuanlaşılınca,birhadîs-işerîfdeyetişir.Çünki,Muhbir-isâdıkdan“sallallahüteâlâaleyhivesellem”gelenherhabereinanılır.Azlıkveçokluk,ölçüileanlaşılır.Azveçokolması,neileölçülecekdir.Kıymetlihadîskitâblarında,bunlariçinbulunanhadîs-işerîflerinsayısı,başkaşeyler
içinolanlardandahâçokdur.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”gizlikalmasılâzımolanbirçokşeyi,Huzeyfet-ibniYemânasöyledi.BuzâtveEbûHüreyre“radıyallahüanhümâ”buyurdularki:(Server-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”,âleminyaratıldığızemândan,
yokolacağıgünekadar,olmuşveolacakşeyleribizebildirdi.Bunlardanbildirilmesicâizolanlarıbildirdik.Örtmesilâzımolanları,sakladık,bildirmedik.)Bildirilenlerinhepside,belkibizleregelememişdir.Bizleregelmiyenhadîs-işerîflere,
yokdenemez.Bununlaberâber,Melâhimekitâbları,dînintemelinikurankitâblardandeğildir.Sakınılacakşeyleribildirmekdedir.Böylekitâblarda,mübâlagabulunurvesakınmak,böylemümkinolur.İslâmdînininsağlamlığı,Melâhimekitâblarınındoğruluğunabağlıdeğildirki,kitâblarınyanlışolması,dînebiraybvekusûrolsun.Bukitâblar,târîhgibidir.Târîhler,elbetteböyleolur.
Sehâvînin(İmâm-ıAhmed,üçkitâbınaslıyokdurdemişdir)dediğiniyazıyorsunuz!BuAhmed,imâm-ıAhmedibniHanbel“rahmetullahiteâlâaleyh”olmasagerek.Çünki,böylebüyükbirimâm,birkalemde(Üçkitâbınaslıyokdur)demez.Bubüyükâlimler,şübheliyerleriayırırlar.Birkitâbınhepsiyanlışdırdemezler.Bununlaberâber,Melâhim,Megâzî[ya’nîharbtârîhi]kitâbları,islâmdîninin
kıymetlikitâblarındanolmadığıiçin(Melâhimhakkında,hiçdoğruhadîskabûletmiyor)sözününbirehemmiyyetiyokdur.Şunudabildirelimki,kabûletmemek,
yokolduğunubildirmez.Yokolanşeyler,isbâtedilemez.Çünki,yokluğugösterenşâhidbulunmaz.
Sehâvîninbildirdiğinegöre:(İmâm-ıAhmed“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Tefsîr-i Kelbî) başdanbaşayanlışdırdemiş).Yukarıdabildirdiğimizegöre,(Tefsîr-i
Kelbî) zâtendînintemelkitâbıdeğildir.(Mukâtil tefsîri) deböyledir.
Şevkânînin(Tefsîr-i Hakâyık [Sülemî]) gibi,sôfiyyetefsîrleri,tefsîrdeğildir,dediğiniyazıyorsunuz.Yukarıdatefsîrleriçinverilenbilgi,butefsîrideiçineal–415 –

makdadır.Sôfiyye-ialiyyebüyükleri,tefsîrdiyebirşeyyazmamışdır.Te’vîldiyerekyazmışlardır.Bunlarınsâfzihnlerinegelenilhâmlar,Allahüteâlânındilediği
bilgiler olabilir denilmişdir. Bunların sözleri, vicdâna bağlı şeylerdir. Bunlara
inanmak,vicdânsâhiblerininvicdânlarınabırakılır.Başkalarıiçinsenedolamaz.
Ya’nî,îmânolunacakşeyleriisbâtetmezlerveamelveibâdetlerigösteremezler.
Onlarınhâlini,onlarıtanıyanlaranlarveonlarınyüksekderecelerineerişenlerbilir.Şevkânîgibikimseler,buderecelerdençokuzakdır.Şevkânîninsözübunlara
karşısenedolamaz.(Onlarda,bâtınîtefsîrlerçokdur)diyorsunuz.Bâtındemekle,bâtıniyyemezhebisöylenmekisteniliyorsa,bumezhebdekiler,zâtenyoldançıkmışdır.Eğerbâtınâlimlerinidemekistiyorlarsa,busözü,söyliyeninyüzüneçarpmaklâzımdır.
[Şihristânînin (Milel-nihâl) kitâbı, Mısr, Hind ve Londrada arabca basdırılmış,latince,ingilizcevebaşkadillereçevrilmişdir.Türkçeye,NûhbinMustafâ“rahmetullahiteâlâaleyh”tarafındançevrilmişolup,kırküçüncüsahîfesindediyorki:
(Şî’îmezhebiyirmifırkadır.Onsekizincifırkası,İsmâ’ilîfırkasıdır.Bufırkaya,Bâtiniyyededenir.Çünki,bunlar,Kur’ân-ıkerîminzâhirî,ya’nîanlaşılanma’nâsıolduğugibi,bâtınî,ya’nîgizli,içma’nâsıdavardır.Bâtınîma’nâsılâzımdır,zâhirî
ma’nâsılâzımdeğildirdiyorlar.Buiseküfrveilhâddır,ya’nîdoğruyoldansapmak,
ayrılmakdır.Çünki,islâmâlimlerininhiçbirsözüneinanmıyorlar).Bunlara(Şî’î)
dedenmez.Şî’îlerinşimdiÎrândaveHindistândaençokbulunanfırkaları,(İmâmiyye) fırkasıdır.Bunlar,kendilerine(Ca’ferî) diyorlar.Ca’ferîkelimesiüzerinde,kitâbınsonundakiismcedvelinde(Ca’fer-i Sâdık) ismindegenişbilgivardır.
Bugün,Şî’îdenilince,imâmiyyefırkasıanlaşılmakdadır].
Mektûbunuzunbiryerinde,Şevkânînin(İbniAbbâstefsîri,aslâtefsîrdeğildir)
dediğiniyazıyorsunuz.İbniAbbâstefsîridiyebirkitâbyokdur.AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüanhümâ”,kitâbyazmadı.Kendisi,Server-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”kıymetlisohbetlerinedevâmetmişveCebrâîlaleyhisselâmıgörmüş
veEshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”arasında,enâlimlerindenbiriolaraktanınmışolduğundan,hadîs-işerîfleriçinolduğugibi,ba’zıâyet-ikerîmeleriçindebeyânâtdabulunmuşdur.Tefsîrâlimlerimiz,buyüksekbeyânâtıalarak,tefsîrlerini
süslemişlerdir.Butefsîrlerinise,pekyüksekderecedeolduğunu,islâmâlimleri,sözbirliğiilebildirmekdedir.Şevkânîninsözünüdüzeltmeklâzımdır.Bunudüzeltmek
içinde,yüksekolan(Üsûl-i hadîs) ilmininincekâ’idelerinibilmeklâzımdır.Şevkânîninbuderecelereerişmişolmasıisebellideğildir.Çünki,omakâmlardabulunsaydı,büyükâlimlerinüsûllerineuymıyansözdebulunmazdı.
Sa’lebîtefsîri,ya’nî(Keşf-ü beyân) ismindekitefsîriçinde,yukarıdakiîzâhlarıgözönündetutmalıdır.(Vâhidî tefsîri) deböyledir.
Zemahşerî,mu’tezilemezhebindeidi.Bununiçin,(Keşşâf) tefsîrinde,murâd-ı
ilâhîyianlamakda,yineyukarıdakiîzâhatgözönündebulundurulmalıdır.Ancak,
Zemahşerî,Kur’ân-ıazîm-üş-şânınmu’cizolduğunuanlatmakda;esâs,senedolan
belâgat ilminin âlimlerinin en yüksek derecesinde olduğundan, Ehl-i sünnetin
tefsîrâlimleri,Kur’ân-ıkerîminbelâgatinianlatankısmları,onuntefsîrindenalmışlardır.
KâdîBeydâvîise,“beyyedallahüvecheh”[Allahüteâlâonunyüzününûrlandırsındemekdir]isminevedüâsınayakışacakkadaryüksekdir.Müfessirlerinbaştâcıdır.Tefsîrilminde,enbüyükmakâmayükselmişdir.Hermeslekdeseneddir.Her
mezhebdeönderdir.Herdüşüncederehberdir.Herfendemâhir,herüsûldebürhân, önceki ve sonraki âlimlere göre sağlam, kuvvetli ve yüksek tanınmışdır.
Böylederinbirâlimintefsîrindemevdû’hadîsvardemek,büyükbircesâretdir.Dindederinbiruçurumaçmakdır.Böylesözlerisöyliyenindili,inananınkalbi,dinliyeninkulaklarıtutuşsayeridir.Acabâ,bubüyükilmsâhibi,mevdû’hadîslerisahîhlerindenayıramazmıidi?Evetdiyenlerenedemelidir?Yoksa,hadîsuydura–416 –

cakkadarveböyleyapanlariçin,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”
bildirdiğiağırcezâlaraaldırışetmiyecekkadar,dînininkuvvetiveAllahkorkusu
yokmuidi?Yokdudemek,nekadarşenâ’at,çirkinlikolur.Böylesöyliyenkimsenindarhavsalası,kalınkafası,buhadîs-işerîflerdekima’nâlarıçokgördüğünden,birçârearayarak,mevdû’demekdenbaşkaçârebulamaz.(Fâideli Bilgiler)
107.cisahîfeyebakınız!Sırasıgelmişken,mevdû’hadîslerianlatalım:
Mevdû’kelimesinin,birlügatma’nâsı,birde,ıstılâh[ya’nîherilmemahsûs,ayrıbir]ma’nâsıvardır.Ya’nî,(Üsûl-i hadîs) ilmininverdiğima’nâsıvardır.Lügatde,mevdû’,biryeresonradankonulmuş,uydurmademekdir.Ya’nî,Server-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”mubârekağzındançıkmayıpda,birzındık,bir
münâfık,biryalancıtarafındaniftirâolarakkonulmuşvehadîsdenilmişdir.Buise,
ikiyolileanlaşılabilir.Birincisi:Hadîs-işerîfinsâhibiolanFahr-iRusül“sallallahüaleyhivesellem”,(bubenimhadîsimdeğildir),ya’nî,bunubensöylemedim,demesiiledir.İkincisi:Nübüvvetinverisâletinbaşladığıgündenberi,âhıreteteşrîf
edinceyekadar,hergün,Resûlullahefendimizinyanındabulunup,hersözüne,her
hâline,herhuyuna,titizlikledikkatederek,yazılanlararasında,bumevdû’hadîsinbulunmamasıileanlaşılırki,buyoliledeanlamakelbettemümkindeğildir.O
hâlde,nasılmevdû’denilebilir?Böylesözekimsekıymetvermez.
Server-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”nübüvvetininbaşladığındanvefâtınakadar,mubârekağızlarındansâdırolanhersözvesükûnvehareketlerihep
hadîsdir.Hadîsilminita’rîfederken,(Onun“sallallahüaleyhivesellem”sözlerinivehâllerinibildirenilmdir)buyurmuşlardır.
(Üsûl-i hadîs) ismindebaşkabirilmdahâvardırki,builminüsûlleri,metodlarıile,hadîs-işerîflerinnev’leri,çeşidleriayırdedilir.Mütevâtir,meşhûr,sahîh,hasen,merfû’,müsned,mürsel,da’îf[za’îf],mevdû’vedahâbirçokhadîsçeşidlerininayrıayrıveuzunta’rîfleri,îzâhları,tesbitleri,kitâblardoldurmakdadır.Herbirhadîsinşartları,kaydlarıvardır.Bugenişbilgiler,ancaküsûl-ihadîsilminde,
ictihâdderecesineyükselenbüyükâlimlere“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”
mahsûsdur.
Hadîsilmibüsbütünbaşkadır.Üsûl-ihadîsilmindemüctehidolanbirâlim,bir
hadîsinmevdû’olduğunuisbâtedince,builminbütünâlimlerininde,mevdû’demesilâzımgelmez.Çünki,mevdû’diyenmüctehid,birhadîsinsahîholmasıiçin,
lüzûm gördüğü şartları taşımıyan bir hadîs için, benim mezhebimin üsûlünün
kâ’idelerinegöre,mevdû’durder.Yoksa,Server-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”sözüdeğildirdemekistemez.Ya’nî,hadîs-işerîfdenilenbusözünhadîsolması,benceanlaşılmamışdırdemekdir.Buâlimegörehadîsolmaması,hakîkatde
hadîsolmadığınıgöstermez.Hadîsüsûlüilmininbaşkabirmüctehidide,hadîsin
doğruolmasıiçinaradığışartlarıbusözdebulunca,hadîsdir,mevdû’değildirdiyebilir.Ohâlde,Şevkânînin,(ba’zıtefsîrlerinhadîslerimevdû’dur)demesiilemevdû’olmaz.MeselâŞevkânîyi,hadîsüsûlüilmindemüctehidtanısakda,onunmezhebinin(Üsûl-ihadîsilmi)kâidelerince,hadîsolduğumeydânaçıkmamışolurise
de,mevdû’hadîsolduğunuhangicesâretlesöyliyebilir.Dinbüyüklerine“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”karşıböylesözlerdebulunmanınçirkinliğimeydândadır.Meşhûrdörtmezhebarasındaayrılıkbulunması,sözlerininyanlışolacağınıgöstermediğigibi,hadîsleriçindeböyledüşünebilirsiniz!Böyleşeyler,ictihâd
işiolduğundan,birmüctehidinmevdû’demesiile,hakîkatdemevdû’olmasılâzım
gelmez.
(Ebüssü’ûd tefsîri), BeydâvîninveZemahşerînintefsîrindenve(Tefsîr-i kebîr)denalınmışdır.Zât-ıâlîniz,Tefsîr-ikebîrihiçyazmamışsınız.[Tefsîr-ikebîre
(Mefâtîh-ul-gayb) dadenir.Onüçcilddir.Fahreddîn-iRâzîyazmışdır.]
Selefdenbildirilentefsîrleregüvenilemezsözü,hiçdoğrudeğildir.Ba’zıhadîslerinmevdû’olduğunuanlatmakiçingösterdiğidelîl,şâhid,(Münâzara) ilminegö–417 –
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re,kendiyanlışınımeydânaçıkarmakdadır.Hele,sûrelerinfazîletini,kıymetinibildirenhadîs-işerîfleremevdû’demesine,lâhavle...okumakdanbaşkacevâbverilmez.
Evet,zındıklar,hadîsdiye,ba’zısözleruydurdu.Ehl-isünnetâlimleri,bunlarıayırıp,çıkardı.Şimdidinkitâblarımızdabunlardanhiçyokdur.
(Hâzin tefsîri), [Butefsîrinismi(Lübâb-üt-te’vîl fî me’ânit-tenzîl) olupAlâüddîn-iBağdâdîyazmışdır]ve(Rûh-ul-beyân) tefsîri,dahâziyâdebirerva’zkitâbıdır.Bunlardakihadîs-işerîfler,nihâyetza’îfhadîsolabilir.Za’îfhadîsler,ibâdetlerinfazîletlerini,sevâblarınıbildirmekdekıymetliolabilir.Dînintemelbilgileri
butefsîrlerdenalınmaz.İslâmdînininesâslarıiçin,bukitâblarsenedolmaz.Va’z
vehutbekitâblarıvetesavvufunaşağıderecelerindebulunanlarınkitâbları,nutk
vekonferansgibidir.Böylekitâblardasened,vesîkaaranmaz.Bundandolayı,mevdû’hadîsdenbaşka,herçeşidhadîsyazabilirler.Dînintemeliolankelâmkitâblarındaancakkuvvetlihadîs-işerîflerdelîlvesenedolur.Fıkh,ibâdetkitâblarında
ise,âhâdhadîslerdenveza’îfvemevdû’hadîslerdenbaşkahadîslerdelîlvesened
olur.Sevâbınınçokolduğuza’îfhadîslerlebildirilenibâdetleryapılabilir.Mevdû’
hadîsileibâdetyapılması,harâm,belkiküfrolduğunu,(İbni Âbidîn) “rahmetullahiteâlâaleyh”abdestdüâlarındabildirmekdedir.
(Câmi’-us-sagîr) ve(Câmi-ul-kebîr) kitâblarının[bunlar,büyükhadîskitâblarıdır]sâhibi,Celâleddîn-iSüyûtî“rahmetullahiteâlâaleyh”,hadîsilmindeimâmlıkderecesineçıkmışdır.Bununveimâm-ıMuhammedGazâlînin“rahmetullahi
teâlâaleyh”kitâblarındaaslâ,birmevdû’hadîsyokdur.
Birhadîsinmevdû’olduğunubildirenkimsenin,herşeydenönce,üsûl-ihadîsilmindemüctehidolmasılâzımdır.Böylebirmüctehid,üsûl-ihadîsilmininkâ’idelerinegöre,birhadîsinmevdû’olduğunuisbâtederse,yalnızonunmezhebindemevdû’olur.Üsûl-ihadîsilmindemüctehidolanbaşkaâlimlerinmezheblerindede,
mevdû’olmasılâzımgelmez.Buâlimler“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,böylehadîsleri,kitâblarında,sahîhhadîsolarakyazar.Müslimânlarda,onuhadîsolaraktanır.
(Hayât-ül-hayvân) kitâbınınsâhibi,MuhammedDemîrîdir“rahmetullahiteâlâ
aleyh”.(Kısas-ı enbiyâ) [imâm-ıAlîbinHamzaKisâînindir]ve(Müstatraf) [(Müstatraf fî külli fenni Müztezraf) ismindekibukitâbı,MuhammedbinAhmedEbşîhî yazmışdır] ve (Enîsül-celîs) [bu kitâbı Alî bin Hasen Hullî yazmışdır] ve
(Hazînet-ül-esrâr) kitâbı [Muhammed Hakkı yazmışdır] ve (Tuhfet-ül-ihvân)
[Kur’ân-ıkerîmokumakhakkındaolup,HalîlbinOsmânyazmışdır]ve(Mekârim-i ahlâk) [ibniEbiddünyâyazmışdır]ismindekikitâblar,dînintemelinikuran
kitâblar değildir. Bununla berâber, bu kitâbların sâhibleri büyük olduğundan,
kendimezheblerindemevdû’olanhadîslerinbulunmamasılâzımgelir.Mevdû’diyenlerinkendimezheblerindemevdû’olsabile,mevdû’durdiyerek,âlimlerinincedeninceyegözdengeçirdiklerinikıymetdendüşürmeklâzımgelmez.Böyle,dışardangörenlerinsafsatalarıile,dîn-iislâmlekelenmez.Hadîs-işerîfleremevdû’
diyenbirkimse,birhadîsielinealıp,delîl,şâhidvesenedilemevdû’olduğunuisbâtedebilmelidir.
[Cehennemegidecekolanyetmişikifırkanınadamlarıvemünâfıklar,zındıklar,
Ehl-isünnetiparçalamakvekendikötülükleriniörtmekiçin,birçokhadîs-işerîfemevdû’demişlerdir.Ehl-isünnettanınanba’zılarıda,budüşmanlarınkitâblarınaaldanıp,birçoksahîhhadîsleri,mevdû’sanmışlardır.Ehl-isünnetâlimlerinin
“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”kitâblarınıkavrıyamayıpdüşmanlaraaldananlardanbiride,Aliyy-ül-kârîdir.Çokkitâbyazmış,kıymetlikitâblarışerhetmişisede,(Ehâdîs-ül-mevdû’at) kitâbında,sahîhhadîsleremevdû’demişdir.Din
düşmanlarına aldanarak, en kıymetli kitâblardaki sahîh hadîs-i şerîflere mevdû’durdiyenler,dindüşmanlarına,dîn-iislâmıyıkmağayardımetmişoluyor].
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(Tahzîr-ül-müslimîn) ismindekibirkitâbındoğruolduğunahiçinanmıyorumve
perdearkasından,dîniyıkmakiçinsöylenenyalanlarolduğunuanlıyorum.
Mektûbunuzunbirincisahîfesininsonundayazılıkitâblar,dînintemelkitâbıdeğildir.[Bukitâblardanbiri(Dürret-ün-nâsıhîn) olup,OsmânHopavîyazmışdır.]
Biriside(Ettergîb-vetterhîb) adlıhadîskitâbıolup,İsmâ’îlIsfehânînindir.Aynı
ismde bir hadîs kitâbını, Abdül’azîm yazmışdır ki, bu kitâbı İmâm-ı Rabbânî
“kuddisesirruh”medhetmekdedir.Biride(Acâ’ib-ül-Kur’ân) ismindekikitâbolup,
Mahmûd-iKirmânîyazmışdır.İslâmdîni,bukitâblarımüdâfe’aetmez.Çünki,ne
kendileri,nedeyazanları,dinâlimlerinceyüksektanınmışdeğildir.Bununlaberâber, bunlardaki hadîslerin hepsinin veyâ birkaçının mevdû’ olduğu söylenemez.Herbirhadîsin,ayrıayrımevdû’hadîsolduğunuisbâtetmeklâzımdır.Mevdû’ hadîs bulunsa da birşey lâzım gelmez. Dînin temelleri bu kitâblar üzerine
kurulmuşdeğildir.Aybvekusûr,kitâblarınsâhiblerineâidolur.Sâhibleride,dindesözsâhibi,üstünkimselerolmadığından,bunlarakarşısöylenileceksözlerden
dinlekelenmez.
Tesavvufcularınbildirdiğihadîsleremevdû’diyenler,eğertesavvufbüyüklerinin bildirdiklerine karşı söyliyorlarsa, bu sözlerinin hiç kıymeti olamıyacağından, onlara bir cevâb vermeğe değmez. O büyüklerin dinden bildirdikleri her
haber,doğru,sağlamvesenedlidir.Yokeğertekkeşeyhlerinevetarîkatcilerekarşısöyliyorlarsa,istediklerikadarsöylesinler,bizonlarımüdâfe’aetmeyiz.
(Rahmânın cezbelerinden bir cezbe, bütün insanların ve cinnîlerin sevâbları gibidir) hadîsini,MuhammedEmîn-iTokâdî“rahmetullahiteâlâaleyh”hazretleri
(Sülûk) risâlesinde bildiriyor. Bu risâle, Süleymâniyye, Dâr-ül-mesnevî, [169]
numaradamevcûddur.Hadîsolduğu,(Ma’rifetnâme)ninüçyüzseksenaltıncısahîfesindedeyazılıdır.(Nefsini tanıyan Rabbini tanır) hadîsini(Künûz-üd-dekâık)
onbirincisahîfesindeyazmakdave(Deylemî) “rahmetullahiteâlâaleyh”debulunduğunu bildirmekdedir. (Letâif-ül-minen)de, Ebül Abbâs-ı Mürsînin “rahmetullahiteâlâaleyh”bununhadîsolduğunubildirdiğiveyapdığıuzunte’vîliyazılıdır.(Keşf-ün-nûr) birincisahîfesindeve(Salât-ı Mes’ûdî), bununhadîsolduğunuaçıkçayazmakda,ve(Kendiaczinianlıyan,Rabbininazametinianlar)şeklinde tefsîr etmekdedir. İbni Teymiyyenin ve Zerkeşînin ve Abdülkerîm ibni
Sem’ânîninbunaYahyâbinMu’âz-ıRâzîninsözüdürdemeleri,hiçbiresâsadayanmamakdadır.Bununhadîsolduğu(Salât-i Mes’ûdî)ninonüçüncübâbındadayazılıolduğunu(Fıkh-ı Gîdânî) fârisîşerhibildiriyor.
(Dünyâ sevgisi, bütün günâhların başıdır) hadîsdir.[İmâm-ıMünâvîveBeyhekîbununsahîholduğunubildirmekdedir.]Dünyânınnedemekolduğunubilmiyenlerbunukabûletmiyor.
(Ümmetim yetmişüç fırkaya ayrılacakdır. Bunların yalnız biri Cennete girecek,
ötekilerin hepsi Cehenneme girecekdir) hadîsininsahîholduğunu,(Şerh-i mevâkıf) sonundayazıyor.(Milel-nihâl) kitâbıtercemesinde,(Sünen) ismindekihadîs
kitâblarınıyazmışolanhadîsimâmlarındandördünün,buhadîsi,EbûHüreyreden
“radıyallahüanh”rivâyetetdiğinibildiriyor.Büyükislâmâlimi,şeyhul-islâmAhmedNâmıkîCâmî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Miftâh-un-necât) ve(Üns-üt-tâibîn) kitâblarında,buhadîsiyazmakdadır.İmâm-ıRabbânîveimâm-ıGazâlîgibimüctehidlerde,buhadîs-işerîfiyazıyorlar.Buhadîs-işerîfeherhangibirkimseninmevdû’demesi,güneşibalçıklasıvamakgibidir.Herhâlde,Ehl-isünnetdüşmanlarınıninkârıdır.
(Ümmetimin âlimleri, İsrâîl oğullarının Peygamberleri gibidir) hadîsolduğunu
İmâm-ıYâfi’î,(Neşr-ül-mehâsin) kitâbındailminkıymetinianlatırkenbildiriyor.
Birçokkitâblarda,meselâimâm-ıRabbânînin(Mektûbât)ının268ve294.cüve
üçüncü cildinin yüzyirmibirinci mektûblarında ve (Letâif-ül-minen) kitâbı başındaaçıkcayazılıdır.AbdülganîNablüsînin(El-hâmilü fil-fülk) kitâbındadaya–419 –

zılıdır.Bukitâb,Süleymâniyyekütübhânesinin(Es’ad efendi) “rahmetullahiteâlâaleyh”kısmında[3606]sayıdavardır.(Ebrârın ibâdetleri, mukarreblere göre
günâhdır) hadîsdir.[Buhadîsi,EbûSa’îd-iHarrâzın(Âriflerinriyâsı,mürîdlerin
ihlâsındandahâiyidir)sözüilekarışdırmamalıdır.](Mü’minin artığı şifâdır) hadîsdir.(Dünyâ, âhıretin tarlasıdır) hadîsdir.[İmâm-ıMünâvîveDeylemî,bunun
sahîholduğunubildiriyor.]Ma’nâlarınıbilmiyenkimse,karşıgelmekdenbaşkaçârebulamıyor.(Vatan sevgisi, îmândandır) hadîsolduğunu,(Mesnevî) bildiriyor.
(Küntü kenzen mahfiyyen...) hadîs-ikudsîolduğu,(Mektûbât)dave(Kenz-i mahfî)deve(Lâ Yase’unî Erdî...) hadîs-ikudsîolduğu,ikincicild,76.cımektûbdayazılıdır.
Tesavvufunyüksekderecelerindebulunanlarınbildirdiğihadîs-işerîflerinhepsisahîhdir.(Delâil-ül-hayrât), hadîskitâbıdeğildir,düâkitâbıdır.Düânınmevdû’
olmasınınnedemekolduğunubilemiyorum.
(İhyâ) kitâbı,imâm-ıMuhammedGazâlînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(İhyâül’ulûm) kitâbıise,bütünâlimlerinsözbirliğiile,doğruveyüksekdir.Birgayr-ı
müslim,severekyapraklarınıçevirirse,müslimânolmaklaşereflenir.
(Kût-ül-kulûb) kitâbı ve (Behcet-ül-esrâr-fî-menâkıb-il-ahyâr) kitâbı [Bunu
AlîbinYûsüfyazmışdır.Tesavvufbüyüklerinin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”hâltercemeleridir]dînintemelbilgilerinibildirenkitâblarolmadığından,
müdâfe’aetmiyorum.
Dünyânınyaratılmasınıanlatanhadîsleremevdû’demek,mechûletaşatmakdemekdir.Herhadîsinsahîholupolmamasıuzuntedkîkister.Aklauyupuymamasının bir kıymeti yokdur. Dînimiz, nakle dayanmakdadır. Nakl doğru olunca,
inanmaklâzımdır.
İbrâhîmaleyhisselâmınzevcelerihakkındakihadîs,mevdû’değildir.Peygamberefendimizin“sallallahüaleyhivesellem”mubârekkalbininçıkarılıptemizlendiğidoğrudur.Dünyâyagelirkensünnetliolduğugörülmüşdür.BütünPeygamberlerde“aleyhimüsselâm”böyleidi.Peygamberlikmührübulunduğudoğrudur.[Aşûreiçin,kitâbımızınbirincikısmı,seksenbeşincimaddesindebilgiverilmişdir.]
(Esnelmetâlib) kitâbı,İbniHacer-iMekkîninkitâbıise,sözgötürmez,elbette
doğrudurveseneddirveçoksağlamdır.Eğerdiğerleriise,ehemmiyyetiyokdur.
Şa’bânayınınonbeşincigecesiiçinhadîssahîhdir.Recebayınınüstünlüğüde
böyledir. Mi’râc vardır. Fekat hangi gecede olduğu kesin olarak belli değildir.
[Mi’râcınnasılolduğu,birincikısm,seksenbeşincimaddedeuzunbildirildi.]
[MuhammedRebhâmî“rahmetullahialeyh”fârisî(Rıyâd-un-nâsıhîn) kitâbındabuyuruyorki,(Mi’râcainanmıyanlarçeşidçeşiddir:
Cebriyyefırkasınınikincikısmıolan(Cehmiyye)ilemu’tezilefırkasınınonikincikısmıolanKâ’biyye,mi’râcyokdurdedi.Mu’tezilefırkası,mi’râcrü’yâdırdedi.Zemânımızda,mu’tezilefırkasınıtaklîdedenlerçoğalmakdadır.(Bâhilî) fırkasıise,mi’râc,Kudüsekadarolmuşdur,göklereçıkmamışdır,dedi.
Allahü teâlâya cism diyenlerden (Haşeviyye) ve (Müşebbihe) fırkaları ise,
mi’râcbirgecesürdü.Bugece,üçyüzseneuzunidi.Bütüninsanlar,bukadarzemânuykudakaldıdedi.(İbâhâtî),ya’nîİsmâ’ilîfırkasındaolanlar,mi’râc,rûhaoldu.Bedenyerindenayrılmadıdedi.
Ehl-isünnetvel-cemâ’atâlimleribuyurduki,mi’râc,rûhvecesedbirlikdeolarak,Mekke-imükerremedenKudüseveoradan,yedikatgökevesonraSidredenilenyereveSidreden(Ka’bekavseyn)makâmına,uyanıkolarak,gece,birândagötürülmüşvegetirilmişdir.Bunuyapan,AllahüteâlâdırveancakOyapabilir,dediveçeşidlişekldeisbâtetdi).Yalnızrûhileolanbaşkami’râclarıdavardır].
Terâvîhnemâzlarınıbildirenhadîssahîhdir.İnsanlarıneniyisiarabolduğuve
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KureyşveHâşimîlerinüstünlüğü,[birincikısm,doksanyedincimaddedeki]hadîs-i
şerîflerdebildirilmekdedir.
[(Basîret-üs-sâlikîn) de,ba’zısahîhhadîs-işerîfleriyazarak,Süyûtî,bunlarınaslı
yokdurdedidiyor.Hâlbuki,İbniÂbidîn,yevm-işekdeoructutmağıanlatırkenbuyuruyorki,(Hadîsâlimlerininaslıyokdurdemesi,buhadîsinmerfû’olmasınınaslı
yokdurdemekolup,mevkûfhadîsolduğunubildirmekdedir.)]
(Râbıta-i şerîfe) risâlesindekiyazılarçokdikkatileokunursa,ötekisüâllerinizideçözmüşolursunuz!Râbıtayainanmıyan,râbıtanınnedemekolduğunubilmiyenlerdir.BinseneiçindegelenHanefîâlimlerininçoğununkitâbında,(Râbıta) anlatılmakdadır.Bunainanmamak,Hanefîâlimlerineinanmamakdır.Bunlarakarşıgelenlerin,öncemüctehidolması,sonraobüyüklerinderecesindeolmasılâzımdır.Âyet-ikerîmevehadîs-işerîflerdenma’nâçıkarmak,herkesinyapacağıişdeğildir.Müctehidolmakşartdır.Câhillerin,evet,hayırdemesi,hakîkatlerideğişdiremez.
İnsanların birbirine yardımı, ancak şefâ’at ile olacakdır. Rûhlardan yardım
beklemek,bütünmüslimânlarvebütüninsanlararasındaâdethâlinialmışdır.
Efendim!Ramezân-ışerîfde,ancakbukadaryazabildim.Dahâgenişbilgialmakistiyenileferahlıbirgünde,uzunzemângörüşmeklâzımdır.Fekat,insâflıve
tahsîlliolmaklâzımdır.Çünki,inâdcıilekonuşulamaz.İmâm-ıAlînin“radıyallahüanh”,HasenveHüseyne“radıyallahüanhümâ”yardımetmemesinianlamak
için,görüşmemizlâzımdır.Ma’zûrgörmeniziistirhâmeylerim.
28Ramezân1347[m.1929]
Abdülhakîm
Bubağçedebenimiçin,negül,nelâlevar,
bupazardanealışveriş,nedepâravar,
nekudretvetesarrufvenemal,nedemülkvar,
nederd,nezevkvenedemerhem,veneyârevar,
budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar?
Vücûd,lutf-iilâhî,hayât,rahmet-iKerîm!
ağız,atıyye-iRahmân,kelâmfadl-ıKadîm!
beden,binâ-yıHudâ,rûh,nefha-itekrîm,
kuvvet,ihsân-ıkudret,duygular,vaz’ıHakîm,
budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar?
Budünyâdagerçekden,benimhiçbirşeyimyok,
nevarsahepOnundur,mülkündeşerîkiyok.
Cihânagelipgitme,benimdeelimdeyok,
bubenimdirdemeğe,güveneceksenedyok,
budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar.
Varlığımbirgörünüş,rûhumbiremânetdir,
bendemekbile,Ona,pekçirkinbirşirketdir,
kuladüşenvazîfe,sâhibeitâ’atdır,
bana(kulum!)demesi,lütûfdur,inâyetdir,
budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar?
Benimfakîrvemuhtâc,gınâ,ihsânHakkındır,
(adem)benimsermâyem,vücûd,hayâtHakkındır.
Ezel,ebedvehemde,kahr,galebeHakkındır,
dünyâdaveukbâdahergörünenHakkındır.
Budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar.
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6 — HADÎS-İ ŞERÎFLERİN ÇEŞİDLERİ
[1308] senesinde İstanbulda basılan, (Mahzen-ül’ulûm) kitâbının, birinci cüz’,
yüzotuzaltıncı sahîfesinde ve (Eşi’at-ül-leme’ât)in üçüncü sahîfesinde hadîs-i şerîflerin çeşidleri, şöyle ta’rîf edilmekdedir:
1—(Hadîs-i mürsel): Sahâbe-ikirâmın“radıyallahüteâlâanhümecma’în”ismi söylenmeyip, Tâbi’înden birinin, doğruca, Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi
vesellem”buyurduki,dediğihadîs-işerîflerdir.
2—(Hadîs-i müsned): Resûl-iekreme“sallallahüaleyhivesellem”isnâdeden
Sahâbînin“radıyallahüteâlâanhümecma’în”ismibildirilenhadîs-işerîflerdir.Müsnedhadîsler,müttasılveyâmünkatı’olur.
3 — (Hadîs-i müsned-i müttasıl): Resûl-i ekreme “sallallahü aleyhi ve sellem”kadar,isnâdımüttasılolan,ya’nîaradakirâvîlerdenhiçbirinoksânolmıyan
hadîs-işerîflerdir.
4 — (Hadîs-i müsned-i münkatı’): Sahâbîden “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”gayrıbirveyâbirkaçrâvîsibildirilmiyenhadîs-işerîflerdir.
5—(Hadîs-i mevsûl): Sahâbînin“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,(Resûlullahdanişitdim,böylebuyurdu)diyerekhaberverdiği,hadîs-imüsned-imüttasıldemekdir.(Mevâhib-i ledünniyye) tercemesiikincicild,otuzdördüncüsahîfedeve
AhmedNa’îmbeğin“rahmetullahiteâlâaleyh”,İmâm-ıNevevînin“rahmetullahi teâlâ aleyh” (Hadîs-i erba’în)i tercemesinde, kırkikinci hadîsde, böyle olan
hadîs-işerîflere,(Hadîs-i merfû’) denilmekdedir.
6—(Hadîs-i mütevâtir): BirçokSahâbînin,Resûl-iekremden“sallallahüaleyhivesellem”vebaşkabirçokkimsenindebunlardanişitdiğivekitâbayazılıncayakadar,böylehep,çokkimselerinhaberverdiğihadîs-işerîflerdirki,bunların,
biryalanüzerindesözbirliğiyapmalarınaimkânolmaz.Mütevâtirolanhadîs-işerîfleremuhakkakinanmakveyapmaklâzımdır.İnanmıyankâfirolur.
7—(Hadîs-i meşhûr): İlkzemândabirkişibildirmişken,ikinciasrdaşöhretbulanhadîs-işerîflerdir.Ya’nîbirkimseninResûl-iekremden“sallallahüaleyhive
sellem”okimsedende,çokkimselerinvebunlardandahî,başkakimselerinişitdiğihadîs-işerîflerolup,sonduyulankimseyekadar,artıkhepmütevâtirolarak
bildirilmişdir.Meşhûrhadîslereinanmıyandakâfirolur.(İbniÂbidîn,s.176)
8—(Hadîs-i mevkûf): Sahâbîye“radıyallahüteâlâanhümecma’în”kadarsöyliyenhepbildirilip,Sahâbînin,Resûl-iekremden“sallallahüaleyhivesellem”işitdimdemeyip,böylebuyurmuşdediğihadîs-işerîflerdir.
9—(Hadîs-i sahîh): Âdilvehadîsilminibilenkimselerdenişitilen,müsned-imüttasılvemütevâtirvemeşhûrhadîslerdir.
10—(Haber-i âhâd): Hepbirkimsetarafındansöylenilen,müsned-imüttasıl
hadîs-işerîflerdir.
11—(Hadîs-i mü’allak): Başdanbirveyâbirkaçrâvîsiveyâhiçbirrâvîsibelliolmıyan hadîs-i şerîflerdir. Mürsel ve münkatı’ hadîsler de mü’allakdır. Başdan
yalnızbirincirâvîsibildirilmiyenhadîse(Müdelles) denir.Tedlîsmekrûhdur.
12—(Hadîs-i kudsî): Ma’nâsı,Allahüteâlâtarafından,kelimeleriise,Resûl-i
ekrem“sallallahüaleyhivesellem”tarafındanolanhadîs-işerîflerdir.Hadîs-ikudsîlerisöylerken,Peygamberefendimizi“sallallahüaleyhivesellem”birnûrkaplardıvehâlindenbelliolurdu.
13—(Hadîs-i kavî): Söyledikdensonra,birâyet-ikerîmeokuduğuhadîsdir.
14—(Hadîs-i nâsih): Sonzemânlarındasöylediklerihadîs-işerîflerdir.
15—(Hadîs-i mensûh): İlkzemândasöyleyip,sonradeğişdirilenhadîslerdir.
16—(Hadîs-i âm): Bütüninsanlariçinsöylenmişhadîs-işerîflerdir.
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17—(Hadîs-i hâs): Birkimseiçinsöylenmişhadîs-işerîflerdir.
18—(Hadîs-i hasen): Bildirenler,sâdıkveemînolup,fekathâfızası,anlayışı,
sahîhhadîsleribildirenlerkadarkuvvetliolmıyankişilerinbildirdiğihadîs-işerîflerdir.
19—(Hadîs-i maktû’): Söyliyenler,Tâbi’în-ikirâma“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”kadarbilinip,Tâbi’îndenrivâyetolunanhadîs-işerîflerdir.
20—(Hadîs-i şâz): Birkimsenin,birhadîsâlimindenişitdimdediğihadîs-işerîflerdir.Kabûledilir,fekatsened,vesîkaolamazlar.Âlimdenilenkimse,meşhûr
birzâtdeğilse,kabûlolunmazlar.
21—(Hadîs-i garîb): Yalnızbirkimseninbildirdiğihadîs-isahîhdir.Yâhud,aradakilerdenbirine,birhadîsâlimininmuhâlefetetdiğihadîsdir.
22—(Hadîs-i za’îf): Sahîhvehasenolmıyanhadîs-işerîflerdir.Bildirenlerden
birininhâfızası,adâletigevşekolurveyâi’tikâdındaşübhebulunur.Za’îfhadîsleregörefazlaibâdetyapılır.Fekatictihâddabunlaradayanılmaz.
23—(Hadîs-i muhkem): Te’vîlemuhtâcolmıyanhadîs-işerîflerdir.
24—(Hadîs-i müteşâbih): Te’vîlemuhtâcolanhadîs-işerîflerdir.
25—(Hadîs-i münfasıl): Aradakirâvîlerden,birdenziyâdesiunutulmuşolan
hadîs-işerîflerdir.
26—(Hadîs-i müstefîz) [müstefîd]: Söyliyenleriüçdençokolanhadîsdir.
27—(Hadîs-i muddarib): Kitâbyazanlara,muhtelifyollardan,birbirineuymıyanşekldebildirilenhadîs-işerîflerdir.
28—(Hadîs-i merdûd): Ma’nâsıolmıyanverivâyetşartlarınıtaşımıyansözdür.
29—(Hadîs-i müfterî): Müseylemet-ül-kezzâbınsözleridir.Veondansonragelenmünâfıkların,zındıkların,müslimângörünendinsizlerinuydurmasözleridir.
Ehl-isünnetâlimleri,merdûdvemüfterîhadîsleriaramış,bulmuş,ayırmışlardır.
Dinbüyüklerininkitâblarında,böylesözlerdenhiçbiriyokdur.
30—(Hadîs-i mevdû’): Birkaçsahîfeöncebildirildi.
31—(Eser): Mevkûfvemaktû’hadîsveyâdüâbildirenmerfû’hadîsdemekdir.
(Sened), hadîsrivâyetedenâlim“rahmetullahiteâlâaleyh”demekdir.
BÜYÜK HADÎS ÂLİMLERİ: Hadîsâlimleri,çokyüksekinsanlardır.Râvîleriileberâber,yüzbinhadîs-işerîfiezberbilene(Hâfız) denir.Kur’ân-ıkerîmiezberliyenehâfızdenmez,(Kâri’) denir.Bugün,hadîs-işerîfleriezberebilenbulunmadığıiçin,kâri’yerine,yanlışolarakhâfızdiyoruz.İkiyüzbinhadîs-işerîfiezberebilene(Şeyh-ul-hadîs) denir.Üçyüzbinezberliyene,(Huccet-ül-islâm) denir.Üçyüzbindendahâçokhadîs-işerîfi,râvîleriile,senedleriilebirlikdeezberbilene(Hadîs imâmı) ve(Hadîs müctehidi) denir.Doğruoldukları,bütünislâmâlimleritarafındantasdîkedilmişolanhadîskitâblarındanaltıdânesi,bütündünyâdaşöhretbulmuşdur.Bualtıkitâba(Kütüb-i sitte) denir.[Bukitâblardakihadîs-işerîflerinsahîholdukları,icmâ’ilebildirildi.]Kütüb-isitteyiyazanaltıbüyükâlim:
1—İmâm-ıBuhârî“rahmetullahiteâlâaleyh”:İsmi,Muhammedbinİsmâ’îldir.Kısaca(H) harfiilegösterilir.(Sahîh-i Buhârî) ismindekikitâbındayedibinikiyüzyetmişbeşhadîs-işerîfvardır.Bunları,altıyüzbinhadîsarasındanseçmişdir.
Herhadîsiyazacağızemân,guslabdestialıp,ikirek’atnemâzkılar,istihâreederdi.(Buhârî-yi şerîf)ionaltısenedeyazmışdır.[194]deBuhârâdatevellüd,[256]da
fıtrbayramıgecesi,Semerkanddavefâtetmişdir.
2—İmâm-ıEbül-HüseynMüslimNîşâpûrî“rahmetullahiteâlâaleyh”:Kısaca
(M) harfiilegösterilir.(Câmi’us-sahîh) ismindekikitâbınıüçyüzbinhadîs-işerîfdenseçmişdir.[206]datevellüd,[261]devefâtetdi.
3—İmâm-ıMâlikbinEnes:(Mâ) harfiilegösterilir.(Muvattâ) ismindekikitâbı,ilkyazılanhadîskitâbıdır.[90]da,Medîne-imünevveredetevellüd,[179]da,
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oradavefâtetdi.(Mevdû’ât-ül’ulûm)dadiyorki,ba’zıâlimler,(Kütüb-i sitte)yisayarken,(Muvattâ) yerine,İbniMâcenin(Sünen) kitâbınısöylemişlerdir.
4—İmâm-ıTirmizî“rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıMuhammedbinÎsâdır.
(T) harfiilegösterilir.(Câmi’us-sahîh) ismindekihadîskitâbıçokkıymetlidir.[209]
datevellüd,[279]davefâtetmişdir.
5—EbûDâvüdSüleymânbinEş’asSicstânî:(D) harfiilegösterilir.(Sünen) ismindekikitâbında,dörtbinsekizyüzhadîs-işerîfvardır.Bunları,beşyüzbinhadîs
arasındanseçmişdir.[202]detevellüd,[275]deBasradavefâtetmişdir.
6—İmâm-ıNesâî:Adı,EbûAbdürrahmânAhmedbinAlîdir.(S) harfiilegösterilir.(Sünen-i kebîr) ve(Sünen-i sagîr) adındaikihadîskitâbıçokkıymetlidir.
(Sünen-i sagîr), kütüb-isittedendir.[215]detevellüd,[303]devefâtetmişdir.
(Mevdû’ât-ül’ulûm) kitâbındadiyorki,[(Sünen) kelimesi,yalnızolaraksöylenince,dörtâliminkitâblarındanbirianlaşılır.Bunlar,EbûDâvüd(D), Tirmizî(T),
Nesâî(S) veİbniMâcedir.İbniMâce,kısaolarak(MC) harfleriilegösterilmekdedir“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”.Bunlardanbaşkasının(Sünen) kitâbısöylenirken,yazarınındaadıbirlikdesöylenir.Meselâ,(Sünen-i Dâre Kutnî)
(KTın) ve(Sünen-i kebîr-i Beyhekî) (Hek) denir].
Meşh ûr ve çok kıymetl i had îs kitâbl ar ınd an, imâm-ı Ahmed bin Hanb el in
(Müsned)i(HD) veEbûYa’lâ(Müsned)i(Ya’lâ) veAbdüllahDârimînin(Müsned)i(DR) veAhmedBezzârın(Müsned)i(Z) ilegösterilir.Bukitâblara(Mesânîd) denir.
Yimek,içmek,lezzetler,razzâksıfatındandır,
râhatbirnefesalmak,rahmet-iHudâdandır.
Gelenheriyilikde,onunikrâmındandır.
enbüyükni’metolan,(Îmân)da,hepondandır,
budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar.
Nasîbyokisegelmez,rızkımgökdenveyerden,
neotdanveneetden,hâsılıhiçbirelden.
Gelirtakdîredilen,hâtırımdayokiken,
fazlavenoksangelmez,rızıklarmukadderden,
budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar.
Karageceyigündüz,günüakşamedemem,
karilesuyuateş,gümüşüwolframedemem.
Yerküreyidurdurupveperîşânedemem,
kışınkarbulutunu,ebr-inîsânedemem,
budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar.
Ademdeikenbeni,seçdiRabbimbirdemde,
gıdâmıetdihâzır,hemenrahm-imâderde.
Meleklereemredip,hizmetekıldıbende,
dünyâyaçıkararak,kendineetdiperde,
budünyâdabilseydim,benneyim,hemneyimvar.
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7 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 54. cü MEKTÛB
Bu mektûb, Hân-ı cihâna “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. Sağlam olan
dîne yapışmağı ve dünyâ işlerini yaparken, islâmiyyete uymağa dikkat etmenin, din
ile dünyâyı birlikde kazanmak olduğunu bildirmekdedir:
Haksübhânehüveteâlârâzıolduğuşeyleriyapmağakavuşdursun!Selâmetde
olmanızı,kıymetlivemuhteremolmanızınasîbeylesin!YüksekPeygamberive
Onunâlihurmetine,budüâmıkabûlbuyursun“aleyhivealeyhimüssalevâtüvetteslîmât”!Fârisîbeyttercemesi:
Kazancvese’âdettopuortadaduruyor,
Meydândakimseyok,süvârîlergörünmüyor?
Dünyânıntatlışeylerivegeçicini’metleriancak,buparlakdîneuymakdayardımcıolduklarızemân,fâidelivehalâlolurlar.Dünyâkazancı,âhıretkazancıile
birlikde olduğu zemân işe yarar. Âhıreti kazanmağa yardımcı olmıyan dünyâ
ni’metleri, şekerle kaplanmış zehr gibidirler. Bunlarla, ahmak olanlar aldatılmakdadır.Allahüteâlânınbildirdiğitiryâkilebuzehrlereilâcyapmıyanlarayazıklarolsun!Buşekerli,tatlızehrleri,islâmiyyetinemrleriniveyasaklarınıyapmak
güçlüğünekatlanaraktedâvîetmiyenlereçokacınır.Kısaca,islâmiyyeteuymakiçin
birazçalışan,birazhareketegeçenkimse,sonsuzolankazançlarakavuşur.İslâmiyyetinemrlerineveyasaklarınauymakçokkolaydır.Fekatazbirgafletilevegevşeklikiledebusonsuzni’metlereldençıkar.Uzağıgören,doğrudüşünebilenakl
sâhibinin,buparlakdîneuymasılâzımdır.Cevizilekozalakileoyunadalarakfâidelişeylerieldenkaçırançocukgibiolmamalıdır.Dünyâişiniziyaparken,islâmiyyeteuymağadikkatederseniz,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtvetteslîmât”yolundabulunmuşolur,busağlamdîninûrlandırmışveyaşatmışolursunuz!Bizim
gibielindenişgelmiyenler,senelercehâlisibâdetleryapsak,diniledünyâyıbirlikdekazanansizingibikahramanlarınderecesineyaklaşamayız.YâRabbî!Sevdiğinvebeğendiğinişleriyapmağıbizenasîbeyle!Şunudabildireyimki,budüâcınızınkâğıdparçasınısizeyükseltenkıymetlihâceMuhammedSa’îdvehâceMuhammedEşref,sevdiklerimizdenveyakınlarımızdandır.Onlarayapacağınızihsânlar,bufakîriçoksevindirecekdir.Allahüteâlâ,kıymetliişleryapmanızınasîbetsinveşânınızıyüksekeylesin!

8 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 59. cu MEKTÛB
Bu mektûb, Şerefüddîn Hüseyn için yazılmışdır. İnsanın hergün başına gelen şeylerin hepsinin, Allahü teâlânın irâdesi ile geldiği ve bunun için hepsinden lezzet
duyulması lâzım olduğu bildirilmekdedir:
Hak teâlâ, Muhammed aleyhisselâmın dîni yolunda ilerlemenizi ve sizi her
bakımdankendisinebağlamasınınasîbeylesin!Kıymetliveanlayışlıoğlum!Hergüninsanınkarşılaşdığıherşey,Allahüteâlânındilemesiveyaratmasıilevarolmakdadır.Bununiçin,irâdelerimiziOnunirâdesineuydurmalıyız!Karşılaşdığımız
herşeyi,aradığımızşeylerolarakgörmeliyizvebunlarakavuşduğumuziçinsevinmeliyiz!Kullukböyleolur.Kulisek,böyleolmalıyız!Böyleolmamak,kulluğukabûletmemekvesâhibinekarşıgelmekolur.Allahüteâlâ,(Hadîs-i kudsî)debuyuruyorki,(Kazâ ve kaderime râzı olmıyan, beğenmiyen ve gönderdiğim belâlara sabr
etmiyen, benden başka Rab arasın. Yeryüzünde kulum olarak bulunmasın!). Evet
fakîrler,kimsesizlervehimâyenizaltındayaşamışolançokkimseler,kendilerini
gözetdiğinizvekoruduğunuziçin,râhatediyorlardı.Üzüntünedirbilmiyorlardı.
Onlarınhakîkîsâhibi,kendileriniyinekorur.Sizherzemâniyiliklerinizleanılacaksınız.Allahüteâlâ,iyiliklerinizinkarşılığını,dünyâdada,âhıretdede,bolbol
ihsâneylesin!Selâmederim.
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9 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 7. ci MEKTÛB
Bu mektûb, seyyid mîr Muhibbullah Mankpûrîye yazılmışdır. İnsanlardan gelen sıkıntılara dayanmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunsevgiliPeygamberinesalâtolsun.Sizeve
bütünmüslimânlaradüâederim.KardeşimseyyidmîrMuhibbullahınşereflimektûbugeldi.Biziçoksevindirdi.İnsanlarınüzmelerinedayanmaklâzımdır.Akrabânın incitmelerine sabr etmekden başka yapılacak şey yokdur. Allahü teâlâ,
sevgiliPeygamberine“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”emrolarak,Ahkâfsûresinde,(Peygamberlerden Ulül’azm olanların sabr etdikleri gibi Sen de sabr et!
Onlara azâb verilmesi için düâ etmekde acele eyleme!) meâlindekiâyet-ikerîmeyigönderdi.Oradabulunanlaraenfâidelişey,yanlarındabulunanların,kendilerineeziyyetetmeleri,sıkıntıvermeleridir.Sizbuni’metiistemiyor,bundankaçıyorsunuz.Evet,heptatlıyimeğealışmışolan,şifâvericiacıilâcdankaçar.Bunane
diyeceğimibilemiyorum.Fârisîbeyttercemesi:
Nazlıolsada,aşkayakalanankimse,
nazçekmeğedealışmalıdırelbette!
İlâh-âbâddenilenyeregöçetmekiçiniznistiyorsunuz.Yâhudbiryergösterinizde,orayagidip,halkınifrâtderecesindekicefâsındankurtulayımdiyorsunuz.
Buna(Ruhsat), iznverilebilir.Fekat,(Azîmet), dahâiyiyol,oradakalıp,sıkıntılarasabrvetehammületmekdir.Bildiğinizgibi,bumevsimdehâlsizoluyorum.Bununiçinkısayazdım.Selâmederim.

10 — İKİNCİ CİLD, 29. cu MEKTÛB
Bu mektûb, fazîletli şeyh Abdülhak-ı Dehlevîye “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. Bu dünyâda en kıymetli sermâyenin üzüntü ve sıkıntı olduğu ve en tatlı
ni’metin derd ve elem olduğu bildirilmekdedir:
Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdiği, sevdiği kullarına selâm olsun!
Kıymetliefendim.Sıkıntılarıngelmeleri,görünüşdeçokacıisede,bunlarınni’met
olduklarıumulur.Budünyânınenkıymetlisermâyesi,üzüntülervesıkıntılardır.
Budünyâsofrasınınentatlıyemeği,derdvemusîbetlerdir.Butatlıni’metleri,acı
ilâclarlakaplamışlar,bununlaimtihânyolunuaçıktutmuşlardır.Se’âdetli,akllıolanlar,bunlarıniçineyerleşdirilmişolantatlılarıgörür.Üzerindekiacıörtüleridetatlı
gibiçiğnerler.Acılardantatalırlar.Nasıltatlıolmasınki,sevgilidengelenherşey
tatlıolur.Hastaolanlar,onuntadınıduyamaz.Kalbinhastaolması,Ondanbaşkasınagönülvermesidir.Se’âdetsâhibleri,sevgilidengelensıkıntılardanokadar
tatalırlarki,iyiliklerindeotadıduyamazlar.Herikisidesevgilidengeldiğihâlde,
sıkıntılardan,seveninnefsipayalmaz.İyilikleriniise,nefsdeistemekdedir.
Ni’metekavuşanlaraâfiyetolsun!
YâRabbî!Bizi,sıkıntılarınsevâblarındanmahrûmeyleme!Bunlardansonra,
bizifitneleredüşürme!İslâmınza’îfolduğubugünlerdesizinkıymetlivarlığınız,
müslimânlariçinbüyükbirni’metdir.Allahüteâlâ,selâmetversinveuzunömrlerihsâneylesin!Vesselâm.
Nebahtiyâr,okişikim,
okuduğuKur’ânola!
Ezân,ikâmetduyunca,
gönlüdoluîmânola!
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11 — İKİNCİ CİLD, 32. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mirzâ Kılıcullaha yazılmışdır. Kalbini toparlıyamadığını bildiren
mektûbuna cevâb vermekde, korkulu zemânda okunacak şeyleri bildirmekdedir:
AllahüteâlâyahamdveOnunsevgiliPeygamberinesalâteder,sizededüâlar
ederim.Azâ,ya’nîbaşsağlığıiçinyazmışolduğunuzkıymetlimektûbgeldi.(İnnâ
lillah ve innâ ileyhi râci’ûn!) Ya’nî,hepimizAllahınemrindevedileğialtındayız
vehepimizOnunhuzûrunaçıkacağız!Bizler,Onunyardımıile,Onunkazâsınarâzıolduk.Sizderâzıolunuz!DüâveFâtihaokuyarakyardımediniz!Sizin,osıkıntıdankurtulmanızhaberi,bizleriçoksevindirdi.İkiacıdanbirisi,üzerimizdensıyrılmışoldu.Bununiçin,Allahüteâlâyahamdveşükrolsun!Kalbinizidünyâdüşüncelerindenkurtaramadığınızıyazıyorsunuz.Evet,zâhirişlerinbozukvedağınıkolması,kalbindedağılmasınayolaçar.Kalbinizdeüzüntüvekuruntuolunca,
gidermekiçintevbeveistigfârokuyunuz!Korkuluzemânlarda,(Kelime-i temcîd),
ya’nî(Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm) okuyunuz![Cinçarpmasına
karşıbunuokumak,(174).cümektûbdayazılıdır.MuhammedMa’sûm“rahmetullahialeyh”ikincicildotuzüçüncümektûbundadiyorki,(DerdlerdenkurtulmakvemurâdakavuşmakiçinbeşyüzkerreLâ havle velâ kuvvete illâ billah ileevvelindeveâhırındayüzerdef’asalevât-ışerîfeokuyupdüâetmelidir)].(Mu’avvizeteyn) [ya’nîiki(Kul-e’ûzü)yü]çokokumakdafâidelidir.Biz,iyiverâhatız.Allahüteâlâyaherzemânhamdveşükrolsun!(El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E’ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr). Za’îfolduğumiçinçokyazamadım.Allahüteâlâ,bizivesizi,MuhammedMustafânındînindenayırmasın“alâsâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”! Vesselâm. [(Tefsîr-i Mazherî)de, Enbiyâ sûresininseksenyedinciâyetinintefsîrinde,hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Birinize derd
ve belâ gelince, Yûnüs Peygamberin düâsını okusun! Allahü teâlâ Onu muhakkak
kurtarır. Düâ şudur: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn).
(Tergîb-üs-salât), ellidördüncü faslındaki hadîs-i şerîfde, (Sabâh, kalkınca, üç
kerre Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’ asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüvessemî’ul’alîm okuyana akşama kadar, hiç derd, belâ gelmez) buyuruldu.]

12 — İKİNCİ CİLD, 75. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mirzâ Muzaffer hâna yazılmışdır. Dostlara verilen sıkıntıların ve belâların, günâhlara keffâret olduğu ve yalvararak afv ve âfiyet istemek lâzım olduğu bildirilmekdedir:
Allahüteâlâ,sizelâyıkolmıyanşeylerdenselâmetversin!Dostlaradünyâsıkıntılarınınvebelâlarıngelmesi,bunlarıngünâhlarınınafvolmasıiçinkeffâretdirler.
Yalvararak,ağlıyarakvesığınarak,kırıkkalbileAllahüteâlâdanafvveâfiyetdilemelidir.Düânınkabûlolunduğuanlaşılıncayavefitnelerkalmayıncayakadar,böyledüâetmelidir.Dostlarınızveiyiliğiniziistiyensevenlerinizde,siziniçindüâetmekdeiselerde,derdlininkendisininyalvarmasıdahâyerindeolur.İlâcalmakve
perhizyapmak,hastayalâzımdır.Başkalarınınyapacağı,olsaolsa,onayardımcı
olmakdır.Sözündoğrusuşudurki,sevgilidengelenherşeyi,gülerek,sevinerekkarşılamaklâzımdır.Ondangelenlerinhepsitatlıgelmelidir.Sevgilininsertdavranması,aşağılaması,ikrâm,ihsânveyükseltmekgibiolmalıdır.Hattâ,kendinefsininböyleisteklerindendahâtatlıolmalıdır.Sevenböyleolmazsa,sevgisitâmolmaz.Hattâ,seviyorumdemesi,yalancılıkolur.Dîninkoruyucusuhazretiniz,hizmetdengerigelince,seferdekihâllerivebirlikdebulunanlarınçekdiklerisıkıntılarıyazmışsınız.Selâmetinizveâfiyetiniziçinfâtihaokundu.YâRabbî!Unutduklarımızveyanıldıklarımıziçinbizlerisorguyaçekme!Geçmişümmetlereyapdığın
gibi,güçişleribizlereyükleme.Yapamıyacağımızşeyleriemretme.Biziafvvemagfireteyle!Bizeacı!Bizimsâhibimizsensin!Düşmanlarımızagâlibgelmemiziçin
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bizeyardımet!SübhâneRabbikeRabbil’-izzetiammâyasıfûnveselâmünalelmürselînvelhamdülillahiRabbil’âlemîn.Vesselâm.

13 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 27. ci MEKTÛB
Bu mektûb, molla Alî Keşmîye yazılmışdır. Kul, kendi dileklerini bırakıp, sâhibinin arzûlarına uymalıdır. Ayrıca, insanın kendinde bulunan ve dışardan gelen
hastalıklarını bildirmekdedir:
Kulundileğiveisteğisâdecesâhibivesâhibinindileğiolmalıdır.Başka,hiçbir
dileğibulunmamalıdır.Böyleolmazsa,kullukbağınıkoparmış,kölelikdenkaçmış
olur.Hep,kendiisteklerininarkasındagidenbirkul,kendikeyfine,arzûsunaesîrdemekdir.Kendinefsininkölesidir.Hep,mel’ûnşeytânınemrleriniyapmakdadır.Allahüteâlâyakulolmakni’metinekavuşmak,ancak(Vilâyet-i hâssa) hâsıloluncaelegeçer.Böylevelîolmakda,tam(Fenâ) veolgun(Bekâ)dansonranasîbolur.
Süâl: BöyleolanEvliyânındadilekleri,isteklerioluyor.Çeşidlişeyleristiyorlar.PeygamberlerinönderiveEvliyânınsultânıda“aleyhivealeyhimüssalevâtü
vetteslîmâtüetemmühâveekmelühâ”,serinvetatlışerbetleriseverdi.Ümmetininiyiolmasıiçinçalışıpdidindiğini,Kur’ân-ıkerîmbildiriyor.Böyleisteklerin,
bubüyüklerdebulunmasınedendir?
Cevâb: Birçokistekler,tabî’atkanûnlarındanilerigelir.İnsanhayâtdaoldukca, bu isteklerden kurtulamaz. Sıcak olunca, beden serinlemek ister. Soğukda
da,ısınmakduygusuhâsılolur.Bedenin,yaşayabilmekiçinlâzımolanihtiyâclarıistemesi,kulluğatersdüşmez.Buistekler,nefsinisteklerideğildir.Nefsleilgileriyokdur.Tabî’atkanûnlarındanhâsılolanistekleri,yasakedilmemişdir.Bunlarıistemek,nefseuymakolmaz.Buistekleriyapmakmubâhdır.Çünkinefs,yâmubâhlarınfazlasınıister.Mubâhlarınfazlasına(Fudûl) denir.Yâhud,şübheliveharâmşeyleriister.Yaşamakiçin(Zarûrî) lâzımolanşeylerindenefsleilgileriyokdur.Görülüyorki,nefseuymak,kötüişdemek,fudûlîişleriistemek,yapmakdemekdir.Çünki,mubâhlarınfazlası,harâmlarayakındır.Şeytânınaldatmasıilebirazdahâaşırıgidilirse,harâmadüşülür.Bununiçinmubâhları,zarûretolduğukadaryapmaklâzımdır.Böyleyapınca,ayakkayarsa,fudûledüşülür.Eğer,fudûlişlerkenayakkayıp,dışarıtaşılırsa,harâmadüşülür.
Bir çok istekler, insanda bulunmaz. İnsana dışardan gelirler. Bunlardan fâideliolanlarını,Allahüteâlâ,merhametederekinsanagönderir.[Uzunbirhadîsişerîfde](Her mü’minin kalbinde, Allahü teâlânın bir vâ’ızı vardır) buyuruldu.Zararlıolanlarını,şeytângönderir.Şeytân,insanlarahepkötülükvedüşmanlıkyapmalarınıvesveseeder.Nisâsûresininyüzyirminciâyetindemeâlen,(Şeytân insana çok şeyi sözverir ve birçok şeyi hâtırlatır. Şeytânın sözverdiği şeylerin hepsi yalandır) buyurulmuşdur.Bufakîr(Guvalyar)kal’asındahabsiken,birgün,sabâh
nemâzını kıldıkdan sonra, bu yolun âdeti olduğu üzere, sessizce oturmuşdum.
Fâidesizbirçokdüşüncelerbenikapladı.Okadarolduki,peksıkıldım.Kalbimi
birdürlütoparlıyamadım.Azbirzemânsonra,Allahüteâlânınyardımıilekendimitoparladım.Odüşüncelerin,bulutlarınaçılmasıgibi,dağılıpgitdiklerinigördüm.
Bunlarıgönlümegetirende,onlarlabirlikdeuzaklaşdı.Kalbimiboşvetemizbırakdı.Budüşünceveisteklerindışardangelmişoldukları,içerdenhâsılolmadıklarıanlaşıldı.İçerdenhâsılolsalardı,kulluğauygunolmazdı.Sözünkısası,nefs-i
emmâredenhâsılolankötülükler,insanınkendihastalığıdır.Öldürücüzehrdirve
kulluklabağdaşmaz.Dışardangelenkötüistekler,şeytândangelmişolmaklaberâber,geçicihastalıklardanolur.Ufakbirilâcile,kolaycagiderilebilir.Nisâsûresininyetmişaltıncıâyetindemeâlen,(Şeytânın aldatması, elbette za’îfdir) buyuruldu.Enbüyükdüşmanımız,nefsimizdir.Candüşmanımız,herzemânyanımızdabu–428 –

lunanbuazılıarkadaşımızdır.Dışardakidüşmanımız,buiçdüşmanınyardımıile
bizesaldırıyor.Onunyardımıilebiziyaralıyor.Varlıklariçindeencâhilolanı,insanınnefsidir.Çünki,nefs-iemmârekendinedüşmanlıkyapmakdadır.Hep,kendiniyokedicişeyleriistemekdedir.Heristeği,Allahüteâlânınyasaketdiğişeylerdir.Herişi,sâhibiolanvebütüniyiliklerinsâhibibulunanAllahüteâlâyakarşıgelmekdir.Hep,kendicandüşmanıolanşeytânauymakdadır.
İnsanın,kendindenolanhastalığıile,dışardangelipgeçiciolanhastalığıayırd
etmesipekgüçdür.İçdenolankötülükle,dışardangelenkötülüğüayırmakçokzordur.Câhilolan,kendihastalığını,dışardangelmiş,geçicihastalıksanıp,kendini
beğenir,olgunsanır.Böylece,felâketesürüklenebilir.Bunudüşünerekkorkduğumiçin,buincebilgiyiyazamamışdım.Bunuaçıklamağıiyibulmamışdım.Onyedisenedenberiyazmadım.İçerdenolankötülükle,dışardangelenkötülüğübirbiriilekarışdırıyordum.Şimdi,Allahüteâlâ,hakilebâtılıbirbirindenayırdı.Bununiçinveböylesayısızni’metleriiçinRabbimehamdveşükrlerolsun!Böyle
gizlibilgileriaçıklamanınbirsebebide,kısagörüşlülerin,olgunkimselerdedışardangelenarzûlarbulunduğunugörerek,obüyükleriaşağısanmamalarıiçindir.Böyle sananlar, o büyüklerin bereketlerinden istifâde edemezler. Kâfirlerin, Peygamberlereuymakşerefindenmahrûmkalmaları,bubüyüklerde“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”böylesıfatlarınbulunmasıoldu.Tegâbûnsûresindekibirâyetdemeâlen,(İnsanlar mı bize doğru yol gösterecekler dediler. Böylece kâfir oldular) buyuruldu.Büyüklerimiz,(Ârifinkendiistekleriyokoldukdansonra,Allahü
teâlâ,bunlarakendindenirâdeveihtiyârihsâneder)buyurmuşlardır.Busözlerini,inşâallahüteâlâ,başkayerdeaçıklıyacağım.Allahüteâlâ,doğruyoldaolanlaraselâmetversin!Âmîn.

14 — İKİNCİ CİLD, 53. cü MEKTÛB
Bu mektûb, bir şeyhe [Şeyh Abdüssamed Sultânpûrîye] yazılmışdır. Kibr ve ucbun hastalık olduğu bildirilmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiğikullarınaselâmolsun!Soruyorsunuz ki, riyâzet yapınca, ibâdet yapınca, nefsim kabarıyor. Benim gibi sâlih, iyi
kimseyokdursanıyor.İslâmiyyetetersdüşenbirşeyyapıncadakendimimuhtâc,
âcizsanıyorum.Bununilâcınedirdiyorsunuz.Allahüteâlânınlutfüne,ihsânınakavuşmuşolankardeşim!İkinciolarakbildirdiğinizihtiyâcveâcizolmak,pişmânlıkdanilerigelirki,çokbüyükni’metdir.Allahkorusun,eğergünâhişledikdensonra,pişmânolunmazsavehelegünâhişlemektatlıgelirse,günâhaısrâretmek,dadanmakolur.Pişmânlık,tevbeninbirparçasıdır.Küçükgünâhaısraretmekise,büyükgünâholur.Büyükgünâhaısrâretmek,insanıküfregötürür.Sizinbuikincihâliniz,büyükni’metdir.Bunaşükredinizki,pişmânlığınızçoğalsınveislâmiyyete
uymıyan işlerden sizi korusun. İbrâhîm sûresi yedinci âyetinde meâlen, (Şükr
ederseniz, ni’metimi artdırırım!) buyuruldu.Nefsinizinbirincihâli,ucb,ya’nîibâdetyapdığıiçinkendinibeğenmek[Egoizm]dir.Ucb,korkunçbirzehrdir.Öldürücübirhastalıkolup,ibâdetleriveiyilikleriyokeder.Ateşinodunuyakmasıgibidir.
Bununilâcı,iyiişlerinikusûrlugörmeli,bunlardakigizliçirkinlikleridüşünmeli,böylece,kendininveibâdetlerininkusûrlu,bozukolduğunuanlamalıdır.Hattâ,onlarıbeğenilmiyecek,kovulacakbirhâldebulmalıdır.Birhadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîm okuyan çok kimse vardır ki, Kur’ân-ı kerîm bunlara la’net eder) buyuruldu.Başkabirhadîs-işerîfde,(Oruc tutan çok kimse vardır ki, onların orucu, yalnız açlık
ve susuzluk çekmek olur) buyuruldu.İnsan,ibâdetinin,iyiliğininçirkintarafıolmadığınısanmamalıdır.Birazincelenirse,Allahüteâlânınyardımıylahepsiniçirkin bulur. Güzelliğin kokusunu bile duymaz. Böyle kimsede ucb hâsıl olabilir
mi?Nefskendinibeğenebilirmi?Birkimse,amellerini,ibâdetlerinikusûrlugörünce,bunlarınkıymetiartar.Kabûledilmeğelâyıkolurlar.İyilikleriniziböylegör–429 –

meğeveucb[Egoizm]hâsılolmamasınaçalışınız.Yoksasonuçokkötüolur.Bu
felâketdenyalnızAllahüteâlânındilediklerikurtulabilir.İbâdetlerini,iyiliklerinikusûrlu,bozukgörmeğekavuşanbirkimse,öylebirhâlegelirki,sağomuzundaki,iyilikleriyazanmeleğinhiçbirşeyyazmadığınısanır.Çünki,yazacağıbiriyilikyapdığınıgörememekdedir.Solomuzundaki,kötülükleriyazanmeleğindurmadanyazdığınısanır.Çünki,yapdıklarınınhepsininçirkinvekötüolduklarınıgörmekdedir.Buhâlekavuşanârife,herkesinanlıyamıyacağıveanlatamıyacağıiyiliklerihsânolunur.Doğruyoldaolanlaraselâmolsun!
[İslâmiyyetianlamamışolanba’zıkimseler,müslimânlara,egoist,ya’nîhodbin,
kendinidüşünendiyor.Nemâzkılanlara,(KendiniCehennemdenkurtarmakiçin
nemâzkılacağına,kalkinsanlarahizmetet!)diyor.İslâmdîninin,egoistdîniolmadığını,egoistolmıyanlarınkıymetliolduğunu,yukarıdaçokgüzelbildirdik.Nemâz
kılmağagelince,müslimânlar,câhillerinzanetdiğigibi,Cehennemdenkurtulmak,
râhatakavuşmakiçinibâdetetmez.Allahüteâlânınemriolduğuiçin,vazîfeolduğuiçinibâdetyapar.(Vazîfe,âmirtarafındanemredilenşeyiyapmak,men’edileniyapmamakdır).Âmirlerinemrleribirbirinebenzemiyorsa,dahâüstünolanâmirinemriyapılır.Askerlikdebile,birincivazîfe,büyükâmirinemriniyapmakdır.
Kâfirler,gençlerialdatmakiçin,vazîfemukaddesdir.Öncevazîfe,sonranemâz,
diyor.Evet,vazîfeonlarınzanetdiklerindendedahâçokmukaddesdir.Fekat,birincivazîfe,enbüyükâmirinemriniyapmakdır.Enbüyükâmir,Allahüteâlâdır.
Ohâldebirincivazîfe,nemâzdır.Hiçbirâmir,hiçbirkumandan,hiçbirmakâm,bu
birincivazîfeyideğişdirmemelidir.İstirâhatzemânlarında,yatakhânede,bunada
imkânyoksa,abdesthânedenemâzıyinekılmalıdır.Fekat,eniyisi,buderecekara,katıkalblidindüşmanlarınınyanındaçalışmayıp,uzaklaşmalıdır.Bumüslimâna,cenâb-ıHakelbettebaşkayoldan,dahâçokrızkverir.İmâm-ıGazâlî“rahmetullahialeyh”(Kimyâ-i se’âdet) kitâbındabuyuruyorki,(Nemâzamâni’olan,güçlükçıkaranvazîfedebereketolmaz.Nemâzaelverişliolanvazîfelerdebereketvardır). Yetmişdokuzuncu sahîfede diyor ki, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”buyurduki,(Müslimân demek, müslimânlara eli ile, dili ile zarâr vermiyen
kimse demekdir). Her müslimânın böyle olması lâzımdır. Bir hadîs-i şerîfde,
(Îmânı kâmil olanınız, ahlâkı güzel olanınızdır!) buyuruldu.Görülüyorki,îmânbile,ahlâkile,insanlarafâideliolmaklaölçülmekdedir.(İslâm ahlâkı) kitâbımızda,
müslimânların güzel ahlâkı uzun yazılıdır. Nemâz kılarken, bütün mü’minlere
selâmverilmekde,düâedilmekdedir.Nemâzkılmıyanise,mü’minlerinbuhakkınıçiğnemekdedir.Ohâlde,nemâzkılmak,hodgâmlıkdeğil,hayrhâhlıkdır.Nemâz
kılmamakise,zulmdür.]
Buâdemdedikleri,elayakla,başdeğil,
âdemrûhadenilir,suratilekaşdeğil.
Bedenetvederidir,rûhbununserveridir.
Hakkınkudretsırrıdır,rûhsuzkalıphoşdeğil.
Âdemgerek,sugibi,temizleniparına,
harâmlardankaçınır,nefsideserkeşdeğil.
Âdemdediremânet,ondadırilmühikmet.
Hakkınkatındaâdem,dâneyihaşhaşdeğil.
Âdemolaniyibil,çalışırhepayveyıl,
rûhgıdâsıilmdir,ekmekvekumaşdeğil.
Kendiözünanlıyan,rûhgözünaydınlıyan,
Haksözünpekkavrayan,erolur,ayyaşdeğil.
Bedenhayvandadavar,hissi,ondapekartar.
Kurtgözü,keskinsede,nakşgörür,nakkaşdeğil.
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15 — ALLAHÜ TEÂLÂNIN İSMLERİ
Allahü teâlânın ismleri çokdur. Sayısını bilmiyoruz. İsmlerinden doksandokuzunu,Kur’ân-ıkerîmdeinsanlarabildirmişdir.KâdîzâdeAhmedefendi,(Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhindediyorki,(Allahüteâlânındoksandokuzismine(Esmâ-i hüsnâ) denir. Allahü teâlânın ismleri (Tevkîfiyye)dir. Ya’nî islâmiyyetin
bildirmesinebağlıdır.İslâmiyyetinbildirdiğiismlerileçağrılırveonlarilezikrolunur.Bunlardanbaşkaismlerileçağırmağa,zikretmeğe,islâmiyyetiznvermemişdir).(Şerh-i Mevâkıf), beşyüzkırkbirincisahîfesindediyorki,(KâdîEbûBekr“rahmetullahiteâlâaleyh”buyurduki,Allahüteâlâyayakışmazma’nâçıkmıyan,Ona
yakışanismsöylenebilir.Çoğunlukise,bellidoksandokuzismdenbaşkasısöylenemezdedi).
Bundananlaşılıyorki,Allahüteâlâya(Tanrı)demeğeiznyokdur.Ya’nîtanrıdemekgünâholur.Allahisminikullanmakistemeyip,bununyerine,tanrıdemekveyâdoksandokuzismdenbirinibilekullanmakistemek,çokbüyükveçirkinsuçolur.
NûhaleyhisselâmınoğluYâfesmü’minidi.Evlâdıçoğalınca,onlarareîsolmuşdu. Hepsi, dedelerinin gösterdiği gibi, Allahü teâlâya ibâdet ediyordu. Yâfes
nehrdengeçerkenboğulunca,Türkismindekiküçükoğlu,babasınınyerinitutdu.
Bununevlâdıçoğalarak,bunlaraTürkdenildi.BuTürkler,ecdâdıgibi,müslimân,
sabrlı,çalışkaninsanlardı.BunlarzemânlaçoğalarakAsyayayayıldı.Başlarınageçenba’zızâlimhükümdârlar,semâvîdînibozarak,putatapdırmağabaşladılar.Bunlardan,bugünSibiryadayaşayanYâkutlar,hâlâputatapmakdadır.Dindenuzaklaşdıkca,eskimedeniyyetveahlâklarınıdagaybetmişlerdi.HeleHunlarveonlarınreîslerindenAttilâ,dinsizliğivezulmüile(Allahıngadabı)isminialmışdı.İslâmgüneşiMekke-imükerremedendoğarak,ilm,ahlâkveherdürlüfazîletışıklarınıdünyâyasaçınca,Romalıların,AsyayakadaryayılansefâhetveahlâksızlıklarıveAsyayı,Afrikayıkaplamışolandinsizlik,câhillikvevahşetaltındayetişmiş
diktatörler,sömürdükleriinsanlarınislâmiyyetiişitmelerine,anlamalarınamâni’
oldular.Buengellerkılıncgücüileortadankaldırıldı.Türkhâkânları,asâletlerive
uyanıkolmalarısebebiileislâmiyyetinişitilmesinemâni’olmadılar.ŞemseddînSâmî,(Kâmûs-ül-a’lâm)dadiyorki:(HazergölününşarkındakiAralgölününşarktarafına,şimâldeSeyhûn,cenûbdaCeyhûnnehrleri,şimâl-igarbîyedoğruakarlar.
İkinehrarasına(Mâ-verâ-ün-nehr) denir.İkigölarasınıncenûbkısmına(Hârizm)
denir.Mervşehriburadadır.Bununcenûbu,Îrânın(Cürcân) ve(Horasan) vilâyetleridir.Burayaşimdi(Türkmenistân) deniyor.Aralgölününşimâline(Kazakistân) deniyor.Mâ-verâ-ün-nehrincenûbuna(Özbekistân) deniyor.Buhâra,Semerkand,Taşkendburadadır.Bununşarkına(Tâcikistân) deniyor.Yârkend,Fergâne
veKâşgarburadadır.Bumemleketlerinhepsine(Türkistân) denir.Buhârâyı,55[m.
674]de,HorasanvâlîsiSa’îdbinOsmânibniAffân,SemerkandivebütünMâverâün-nehri77[m.695]deKuteybefetheyledi.Semerkandi,1285[m.1868]devebütünTürkistânı,1292[m.1874]deruslaristilâeyledi.[Osmânlıdevletininidâresini
elegeçirmişolanmasonlar,buistilâlaraseyircikaldılar.]Türkünasâletiileislâmiyyetinşerefibirarayagelmedençokönce,ÂsûrîlerTürkistânagirerek,Türkleri,güneşe,yıldızlaratapınmağaalışdırmışdı).Tanyeriağarınca,güneşetapınırlardı.Bu
sebebden,güneşinismi,tanyerivenihâyettanrıoldu.Kur’ân-ıkerîmde,(Benim ismim Allahdır. Beni Allah diye çağırınız. Allah diye ibâdet ediniz. Allah diye yalvarınız!) meâlindemüteaddidâyet-ikerîmelervardır.Ona,Onunistediğiismisöylemeyipde,kâfirlerin,Onunensevmediğima’bûdlarınakoyduklarıtanrıismiile
Onuçağırmak,nekadaryanlışvenebüyükinâdolduğumeydândadır.Meselâ,bir
hükümdâr,emrialtındabulunankimselere:(BenimismimAhmeddir.Beni,Ahmeddiyeçağırınız!)dese,onlarda,(Hayırefendim.BizimcanımızsanaAhmed
demekistemiyor.Taşveyâkurd,köpekveyâhudenaşağı,büyükdüşmânınınismiileçağırmakistiyoruz)deselerveöyleçağırsalar,nasılçokkızarsa,Allahismi
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yerine,Onunemretmediği,hattâdüşmanıolduğutanrıisminisöyliyerekezânokumakveibâdetetmek,Allahüteâlâyıgadabagetirir,düşmanlığasebebolur.İbni
Âbidîn “rahmetullahi teâlâ aleyh”, ezânı anlatmağa başlarken buyuruyor ki:
(Ezân,bildirilenşeklde,bildirilenkelimeleriokumakdır.Ma’nâsıaynıolsaveherkesanlasada,tercemesiniokumakcâizdeğildir.Tegannîederek,ya’nîkelimeleribozarakdaokumakcâizdeğildir.Kelimeleribozmakdemek,mûsikîperdesine
uydurmakiçin,hareke,harfvemed[uzatmak]eklemekveyâçıkarmakdemekdir.
BöyleokunanezânıveKur’ân-ıkerîmivemevlidleridinlemekdegünâhdır.Bunlarıilâveetmeden,ya’nîkelimeleribozmadantegannîetmek,[ya’nîsesigüzelleşdirmek]câizdirveiyidir.)
İbâdetleremreuygunyapılmazsaoyuncakolur.Dîni,oyunyapmak,âdeteuydurmakise,kâfirliğinenkötüsü,ençirkinidir.
Allahüteâlânın,Kur’ân-ıkerîmdebildirdiğidoksandokuzismindenbirçoğu,yaratıcıolduğunugöstermekdedir.Meselâ,Mukît,Hâlık,Bâri,Müsavvir,Razzâk,
Mübdi,Mu’îd,Muhyî,Mümît,Kayyûm,Vâlî,Bedî’ismleriböyledir.
Buonikiismden,meşhûrolan(Hâlık) ismi,takdîr,ta’yînedicidemekdir.(Bâri) var edici demekdir. (Müsavvir) sûret vericidir. Meselâ, bir mühendis, binâ
yapmakisteyince,öncelâzımolankereste,tuğla,çimento,demir,arsa,odalarınadedi,büyüklüklerinitakdîrveta’yîneder,keşfeder,plânhâzırlar.Halk,budemekdir.Sonra,mi’mârbuplânagörebinâyıyapar.Mi’mârbinânınbârisiolur.Nihâyet,binânınnakşları,süsleriyapılır.Bunuyapan,müsavvirolur.
Allahüteâlânın,herişinde,şerîki,ortağıyokdur.Hervarlığınhâlıkı,bârisi,müsavviriyalnızOdur.Yaratmak,yokdanvaretmekdir.Maddeyi,elemanıyokiken
varetmekvevaretdikdensonra,başkabirvarlığaçevirmekdeyaratmakdır.Meselâ, (İnsanı nutfeden, cinni ateş alevinden yaratdı) meâlindeki âyet-i kerîme
böyle olduğunu bildirmekdedir. Yerler, gökler, bugün bildiğimiz yüzbeş basît
cism(eleman)yokidi.Bunlarınhepsinisonradanvaretdi.Elemanları,oksidleri,
asidleri, bazları, tuzları birbiri ile birleşdirerek, parçalıyarak milyonlarla uzvî
(organik)veinorganikcismlermeydânagetirmekde,ya’nîyaratmakdadır.Allahüteâlânınâdetişöyledirki,herşeyibirsebeb,birvâsıtaileyaratmakdadır.Sebebleriyapan,vareden,bunlardaaktiflik,te’sîrkuvvetiyaratandaOdur.Cismlerin
fizikvekimyâözellikleri,fizik,kimyâ,biyolojiolayları,reaksiyonları,Onunyaratdığısebeblerdir.Elektrik,ısı,mekanik,ışıkvekimyâenerjilerinivetepkimelerihâsıledençeşidlikuvvetşekllerinisebebolarakyaratmışdır.Busebebleri,cismleriyaratmasınavâsıtakıldığıgibi,insanaklını,insangücünüde,kendiyaratmasınavâsıtakılmışdır.Meselâ,kömürün,beşyüzdereceüstüne,ya’nîtutuşmasıcaklığınakadarısınarakyanmaolayınınbaşlamasına,kibritinalevisebebolmakdaise
de, kömürün oksidlenmesini, yanmasını yaratan Odur. Kibrit, yanma olayının
yaratıcısıdeğildir.Çünki,kibritinyapısını,özelliklerini,alevini,ısıenerjisini,karbonatomlarınınoksigeneilgisini,olayınekzotermolup,kömürüısıtıpkırmızışuâ’
(ışıma)yaymasınıyaratanhepOdur.Bunungibi,tuzasidiiçinde,çinkoeriyip,çinkoklorüradında,yeniözellikdebirbileşikcismmeydânageliyor.Buiyonşebekesiniçinkoatomlarıveasitmolekülleriyaratdıdenilemez.Çünki,çinkoklorür
denileniyonşebekesindeki,çinkoveklorüriyonlarınınatomlardanmeydânagelişindekielektronmubâdelesindevebununsebeblerinde,iyonlararasındakiçekmeveitmekuvvetlerinde,çinkoveasitbirşeyyapmadığıgibi,çinkoyuasidiniçineataninsanda,buişindenbaşka,birşeyyapmamışdır.Çinkoklorürünmeydânagelmesinde,insanseyrcikalmış,iyonşebekesinihâsıledentepkimeyi,özellikleri,kuvvetleri,Allahüteâlâyaratmışdır.Demekki,insanınaklıvegücüde,diğer
tabî’atkuvvetlerigibi,Allahüteâlânınönceyaratmışolduğu,maddeler,elemanlar,özellikler,kuvvetler,enerjilerarasındakişartları,dengelerideğişdirerek,yenibirdengenin,birâhengin,birsisteminyaratılmasınabirsebeb,birvâsıtadanbaş–432 –

kabirşeydeğildir.Şuhâlde,Arşimed,birkanûnyaratmamış,dahâöncemevcûd
olanözelliklerarasındakibirbağlantıyıgörebilmişdir.Bunungibi,phonograph,
megaphon,elektrikampulügibiâletleresonşekliniverenThomasEdison,bunlarıyaratmamış,yapmamış,yapılmasınasebebolmuşdur.Bunlarıyaratan,Allahüteâlâdır.Edisonunbunlarıyaratmasışöyledursun,mevcûdmaddeleribirarayatoplayıp,yeniâletlerinyaratılmasınasebebolurken,elinin,ayağının,gözünün,
diğerduygularının,çeşidlihücrelerinin,kalbinin,ciğer,böbrekvedahâniceorganlarınınişlemesindenvekullandığımaddelerin,âletlerinyapısından,içlerindeki
atom,protonkuvvetlerindenhaberibileyokdu.Nekendinin,nedekullandığışeylerinbirçokinceliklerindenhaberiolmıyanbirvâsıtaya,birsebebeyaratıcıdenilirmi?Yaratıcı,bunlarınenufağını,enincesini,hepsinibilen,hepsiniyapandırki,
budaancakAllahüteâlâdır.
Üniversitedenbirkaçdiplomasıbulunan,yeniliteratürleriokuyup,çoktecribesiolan,zekîveakllıbirfenadamıiyianlarki,insan,bütünişlerinde,bütünbuluşlarında,birvâsıtadan,birsebebdenbaşkabirşeydeğildir.Herolayı,herreaksiyonu,herhareketiyapan,herkanûnuidâreeden,yalnızAllahüteâlâdır.İnsangücünü,tabî’îkuvvetlerdenayıranbiricikşereflipay,düşünceli,şu’ûrluolarakvâsıtaolmasıdır.İnsan,Allahüteâlânınyaratmasını,kendiistediğigibitecellîetdirebilmekdedir.Allahüteâlâ,insanlarabuşereflipayıikrâmederek,diğermahlûklarındanayırdığını,onu,böylece,başkamahlûklardanüstünyaratdığını,İsrâsûresi,yetmişinciâyetindebeyânbuyurmakdadır.
Yaratıcı,yalnızAllahüteâlâdır.Allahdanbaşkasına,hernemaksadlaolursaolsun,yaratıcıdemekküfrdür.(Birgivî vasıyyetnâmesi)nde,(Birkimse,rızkAllahdandır.Fekat,kulundahareketetmesilâzımdırdese,kâfirolur.Çünki,hareket
deAllahdandır)yazıyor.Ya’nî,hareketiveişiinsanyaratıyordiyenkâfirolur.Bursalıİsmâ’îlHakkıhazretleri,(Huccet-ül-bâliga)dadiyorki,(Hakîkatdehâlıkve
râzıkAllahüteâlâdır.İnsanahâlıkveyârâzıkdemekilhâddır.İnsanınsıfat-iasliyyesiaczveiftikardır.Hakteâlânınsıfat-ızâtiyyesi,kudretvegınâdır).İnsanlara,
yaratdı,yaratıcıdememeli,AllahüteâlâyamahsûsolanHâlıkismini,kimseiçinkullanmamalıveadtakmamalıdır.RahmânveRahîmismlerideböyledir.
Allahüteâlâ,birşeyiyaratmasına,başkaşeylerisebebyapmışdır.Birşeyinyaratılmasınıistiyen,onunyaratılmasınasebebolanşeylerieldeetmelidir.Birşeyin
yaratılmasınasebebolanşeylerarasındainsangücüdevarsa,yaratılanşeye(Sun’î
cism) veyâ (Artifisiel) denir. Meselâ, kok kömürü, turyağı sun’î maddedirler.
Maddeninyaratılmasınayarayansebeblerarasındainsangücübulunmazsa,böyleyaratılanmaddeye(Tabî’î cism) veyâ(Natürel) denir.Tabî’îmaddeninmeydânagelmesineinsangücükarışmazsada,bununkullanılacakhâlesokulmasına,insangücüdesebebolmakdadır.Taşkömürü,tereyağıtabî’îmaddedirler.Tabî’îmaddeleriçintabî’atyaratdıdemekvesun’îmaddelerveyâolaylariçindeinsanyaratdıdemek,başkasebebleredeyaratıcıdemekgibi,câhilce,saçmabirsözolur.Meselâ,balıarıyaratdıveyâışığıelektrikyaratdıdemekgibiolur.
Müslimânlarınyetmişikisapıkfırkasından(Mu’tezile) de,insankendiişininhâlıkıdırdedi.Bunlar,buyanlışinanışı,âyet-ikerîmevehadîs-işerîflerdençıkardıklarıiçin,kâfirolmuyorisede,doğrusunukabûletmedikleriiçin,birmüddetCehennemdeyanacaklardır.Fekatâyetden,hadîsden,dinden,îmândanhaberiolmıyanların,devletvesaltanatsâhiblerineyaltaklanmak,teveccühkazanmakiçin,yaratdındemeleriküfrolur.Allahüteâlâdanbaşkasına,yaratdıdemek,çoktehlükelidir.Herşeyiyaratan,yalnızAllahüteâlâdır.Ondanbaşkayaratıcıyokdur.
Fekat,Allahüteâlânınâdetişöyledirki,herşeyisebeblerleyaratmakdadır.Böylece,maddeâleminevesosyalhayâtadüzenvermekdedir.Sebebsizyaratsaydı,
âlemdekibunizâm,budüzenolmazdı.Mikroplarhastalığa,bulutlaryağmura,güneşhayâta,katalizörlerbirçokkimyâreaksiyonlarınınhızlanmasınavehayvanlar,
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bitkiselmaddelerinet,süt,balhâlinegelmelerine,yapraklarorganikmaddelerin
sentezinesebebolduklarıgibi,insanlarda,tayyâre,otomobil,ilâc,elektrikmotorlarınınvedahâniceşeylerinyapılmasınasebebolmakdadır.Bütünbusebeblerekuvvet,te’sîrverenAllahüteâlâdır.İnsanlarafazlaolarakaklveirâdedevermişdir.
Sebeblere,vâsıtalarayaratıcıdemekdoğruolamaz.Böyleolduğu(Kelime-i temcîd) ya’nî(Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) diyerekçokgüzelanlatılmakdadır.Şî’îler
de,günâhlarıinsanlaryaratıyor;Allahyalnıziyilikyaratırdiyorlar.(Eshâb-ı Kirâm)
ve(Hak Sözün Vesîkaları) kitâblarımızdabusözlerecevâbverilmişdir.
Allahü teâlânın sıfatlarını gösteren, Âlim (bilici), Semî’ (işitici), Basîr (gören),Kâdir(gücüyetici,kudretli),Mürîd(dileyici)veMütekellim(söyleyici)ve
bunlar gibi ismleri, ikinci kısmın elliikinci maddesinde bildirilen ma’nâları ve
şartlarıdüşünerek,insanlariçinkullanılabilir.(Hadîka)dadilâfetlerinianlatırken
diyorki,(Rahmân), (Kuddûs), (Müheymin) ve(Hâlık) gibiyalnızAllahüteâlâyamahsûsolanismleriinsanlaraismyapmakharâmdır.İmâm-ıNevevî“rahmetullahiteâlâaleyh”bunu(Müslim) şerhindebildirmekdedir.(Azîz) gibisıfatları
olanismleri,mecâzma’nâlarıileinsanlariçindekullanmakcâizisede,edebeyakışmaz.
Allahüteâlânınisminisöyleyince,işitince,yazınca,(Sübhânallah), (Tebârekallah), (Celle-celâlüh), (Azze-ismüh), (Cellet kudretüh) veyâ (Teâlâ) gibi saygı
sözlerindenbirinisöylemek,yazmakbirincisindevâcib,tekrârındaisemüstehabdır.Resûlullahınisminiişitincesalevâtsöylemekdeböyledir.(Bezzâziyye)deve
(Hindiyye)ninbeşincicüz’ündediyorki,(Allahüteâlânınisminiişitincevesöyleyince,“cellecelâlüh”veyâ“teâlâ”yâhud“tebâreke”,“sübhânallah”diyereksaygıgöstermekvâcibdir.Tekrâredincede,yalnızsöylemeyip,teâlâdademekmüstehabdır.Ya’nî,Allahüteâlânınismindensonra,ta’zîm,saygıgösterenbirkelime
desöylemelidir.Bunungibi,yalnız(Kur’ân)dememeli,dâimâ(Kur’ân-ıkerîm)demelidir.Görülüyorki,(Allahbuyurduki...)veyâ(Allahteâlâbuyurduki...)demek
veyazmakyanlışdır.(Allahüteâlâbuyurduki...)demeklâzımdır.İslâmiyyetdekavmiyyet,ırkcılıkyokdur.Hermilletin,herdilsâhiblerininböylearabîsöylemelerilâzımdır.Tercemesinisöyliyorumdiyereksaygısızlıkyapmamalıdır.İbniÂbidînbeşincicildinsonundave(Birgivî)ninKâdîzâdeşerhindediyorki,(Eshâb-ıkirâmınismine(radıyallahüanh),başkaâlimlere(rahmetullahialeyh)demek[veyazmak]müstehabdır).
Ehl-isünnetâlimleribuyuruyorki,(Eshâb-ıkirâmıçoksevmek,ta’zîmvehurmetetmeklâzımdır.Bununiçin,ismleriniyazarken,okurkenveişitince,“radıyallahüanh”demekmüstehabdır).Bunlar,(İslâm ahlâkı) kitâbımızdadayazılıdır.Râfizîler,müslimânlarıaldatmakiçin,(Eshâbçokyüksekdir.Yüksekliklerinibildirecekbirkelimeyokdur.İsmlerininyanına“radıyallahüanh”demek,onlarahakâretolur.Böyleşeylersöylememelidir)diyorlar.Râfizîlerealdanmamalıyız!
Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîminçokyerindekendisini(Biz) sözüilebildiriyor.
Allahüteâlâbirdir.Kur’ân-ıkerîmdekendisininbirolduğunubildiriyor.Kur’ân-ı
kerîminçokyerindekendisine(Ben) demedi.Büyüklüğünü,herşeyemâlik,hâkim
olduğunubildirmekiçin,(Ben) yerine,(Biz) dediyor.(Biz) dediğiyerleri,(Herşeyinmâliki,hâkimiolan(Ben) olarakanlamalıdır.)
(Dürr-ül-muhtâr) beşinci cild, ikiyüzaltmışsekizinci sahîfede buyuruyor ki:
(Çocuklarına,Abdüllah,Abdürrahmân,Muhammed,Ahmed...gibi,ismlerikoyanlarıAllahüteâlâsever.AllahüteâlânınAlî,Reşîd,Kebîr,Bedî’gibiismlerini,insanlarayakışanma’nâileadkoymakcâizisede,câhiller,buismlerinma’nâlarınıvesöylemesiniyanlışyaparak,günâha,hattâküfresebebolur.MeselâAbdülkâdiryerineAbdülkoydurdiyorlarki,kasdileolursaküfrdür.Kasdilebuismleritahkîreden,meselâAbdül’azîzyerineAbdüluzeyzdiyenkâfirolur.MuhammedyerineHamo,HasenyerineHasso,İbrâhîmyerineİbodemekdeböyledir).
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[Kur’ân-ı kerîmi tegannî ile, kelimeleri değişdirerek okumanın harâm olması,
buradandaanlaşılmakdadır.]Ba’zıesnaf,kendiadıolduğuiçin,bumubârekismleri,ayakkabıların,terlikleriniçinereklâmolarakyazıyor;satınalandaayağına
giyerek,üstünebasıyor.Yazanınvegiyeninîmânlarınıngitmesindenkorkulur.
(İbni Âbidîn) üçüncücilddebuyuruyorki,(Îmân), Muhammedaleyhisselâmın
Allahüteâlâdangetirdiğisözbirliğiilebildirilmişolanşeylerinhepsinikalbintasdîketmesi,ya’nîinanmasıdemekdir.Allahüteâlânınvarvebirolduğuna,tekrâr
dirileceğimize,nemâzkılmanın,Ramezânayındaoructutmanınfarzolduğuna,şerâbiçmenin,[kadınlarınbaşlarını,saçlarını,bacaklarınıyabancıerkeklerinyanındaaçmalarının]harâmolduğunainanmakböyledir.İnandığınısöyliyenin(Mü’min),
ya’nî(Müslimân) olduğuanlaşılır.Putatapmak,Kur’ân-ıkerîmipisliğeatmakgibi,küfralâmetiolanbirşeyiyapankâfirolur.Abdestsizolduğunubilereknemâz
kılmak,sünnetolanbirişibeğenmemekdeküfrolur.Âyet-ikerîmedenvemütevâtir,ya’nîheryerdebilinenhadîs-işerîfdenaçıkcaanlaşılmışolmıyanveyâaçık
isede,icmâ’ilebildirilmişolmıyanbirşeyiinkâreden,kâfirolmaz.Harâmolduğuaçıkcabildirilmişbirşeyehalâldiyenkâfirolur.Şerâbiçmek,domuzetiyimek
böyledir.Aslıhalâlisede,birsebebileharâmolanbirşeyehalâldiyenkâfirolmaz. Başk as ın ın mal ın ı alm ak böyl ed ir. Bir müsl im ân ın bir söz ü vey â bir işi
(Te’vîl) olunabilirse,ya’nîbirçokbakımdankâfirolacağınıgösterse,birbakımdan
kâfirolmayacağınıgösterirse,bubirbakımıanlamalı,onakâfirdememelidir.O
birbakımdansöylemediğinibildirirse,kâfirolur.Sözünküfresebebolmasında,
âlimlerinsözbirliğiyoksa,osözüsöyliyenekâfirdenemez.
Mürtedolananasîhatetmek,şübhesinigidermekmüstehabdır.Mühletisterse,
üçgünhabsolunur.Yinetevbeetmezse,mahkemekatlinekarârverir.Dâr-ül-harbekaçıp,sonraesîralınırsadaböyledir.Nasîhatetmedenöldürülmesimekrûhdur.
[(Hadîka) ikincicild,yüzdoksansekizincisahîfedediyorki,(Erkekvekadındanbirimürtedolunca,nikâhlarıfesholur.Sonrakiçocuklarıveled-izinâolur.Erkek
tevbeederse,tecdîd-inikâhetmelerilâzımolur.Fekatkadınnikâhyapmağazorlanmaz.Kadınmürtedolduise,tevbeetmesivesonranikâhınınyenilenmesiiçin
zorlanır.Talâkolmadığıiçinhullelâzımdeğildir.Sözbirliğiolmıyanşeyiinkâreden,
tevbeedince,nikâhınıtâzelemesiihtiyâtlıolur,ya’nîiyiolur).]Mürtedolunca,mallarımülkündençıkar.Hepsielindenalınır.Tevbeederse,kendinegeriverilir.ÖlürseveyâDâr-ül-harbe,ya’nîFransa,İtalyagibikâfirmemleketlerindenbirinegidersemüslimânvârislerineverilir.Müslimânolupdâr-ül-islâmagelirse,vârislerindegerikalanalınıp,kendisineverilir.Mürtedikenkazandıklarıise,Fey’olur.Beytül-mâlınolur.Cizyekısmındanhakkıolanlaraverilir.Dâr-ül-harbdekazandıkları,esîralınınca,müslimânlaraFey’olur.[(Hindiyye) ve(Kâdîhân).]Oradaölürse,kâfirolanvârislerininolur.Mürtedinhiçbiribâdetisahîholmaz.Hiçbirkadın
ilenikâhısahîholmaz.Esîralınınca,kölevecâriyeyapılmayıp,erkekkatl,kadın
habsolunur.Kesdiğiveavladığıyinilmez.Şâhidliğikabûlolmaz.Kimseyevârisolamaz.MürtedikenDâr-ül-islâmdakazandıklarınakimsevârisolmaz.Dâr-ül-islâmdakiticârîmu’âmeleleri,İmâm-ıa’zamagöreaskıdakalıp,müslimânolursanâfiz
olur.ÖlürveyâDâr-ül-harbegiderse,hepsibâtılolur.İmâmeynegöreise,başlangıcdanâfizolurlar.Zevcimürtedolankadın,iddetzemânıbitince,başkasıileevlenebilir.
[Ba’zılarıdiyorki,insan,nemâzkılıp,heribâdeti,heriyiliğiyapdığıhâlde,bir
kelimesöylemeklekâfirolurmu?KâdîzâdeAhmedefendi“rahmetullahiteâlâ
aleyh”,(Birgivî) şerhindebuyuruyorki:(Birkâfir,birkelime-itevhîdsöylemeklemü’minolduğugibi,birmü’minde,birsözsöylemeklekâfirolur.Erkekveyâ
kadıninâdîküfrilemürtedolunca,nikâhıfesholupgiderki,butalâkdemekdeğildir. Bunun için, üçden fazla îmânını ve nikâhını tâzelemeleri, hullesiz câiz
olur).Yalnızbirininnikâhıtâzelemesiyetişmez.Erkekilezevcesinin,ikişâhidya–435 –

nında nikâhı tâzelemeleri lâzımdır. Şâfi’îde iddet zemânı içinde tevbe ederse,
tecdîd-inikâhlâzımolmaz.Hanefîolan,kolaylıkolmakiçin,nikâhınıyenilemeğe,zevcesindenvekâletalmalı,ikişâhidyanında,(Ötedenberinikâhımaltındabulunanzevcemi,onuntarafındanvekîlolarakvetarafımdanasîlolarakkendimetezvîcetdim)demelidir.Câmi’decemâ’atinçokolduğubirnemâzındüâsındansonra,imâmefendi,tecdîd-iîmânvenikâhdüâsınıcemâ’atilebirlikdeokursa,cemâ’at
birbirlerineşâhidolmuş,nikâhlarıdatâzelenmişolur.566.cısahîfeyebakınız!Son
nefesdemüslimânıntevbeetmesisahîholur.Fekat,kâfirinîmânagelmesisahîholmaz.Hermüslimân,sabâhveakşam,şuîmândüâsınıokumalıdır:(Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb). Sabâhdüâsıgeceyarısındaokumağabaşlanır.Akşamdüâsızevâldenbaşlar.Mürtedolduğunuinkâretmek,tevbeolur.
(Berîka) ve(Hadîka)da,dilâfetlerindeve(Mecmâ’ul-enhür)dediyorki,(Erkekveyâkadın,birmüslimân,âlimlerinsözbirliğiileküfresebebolacağınıbildirdikleribirsözünveyâişinküfresebebolduğunubilerek,amden[tehdîdedilmeden,istekle]ciddîolarakveyâhezl,güldürmekiçinsöyler,yaparsa,ma’nâsınıdüşünmesedahîîmânıgider.(Mürted) olur.Buna(Küfr-i inâdî) denir.Küfr-iinâdî
ilemürtedolanın,evvelkiibâdetlerininsevâblarıyokolur.Tevbeederse,gerigelmezler.Zenginise,tekrârhaccagitmesilâzımolur.Mürtedikenkılmışolduğunemâzları,orucları,zekâtlarıkazâetmez.Riddetdenevvelyapmadıklarınıkazâeder.
Çünki,mürtedolunca,evvelkigünâhlarıyokolmaz.Riddetzemânındayapmadıklarını kazâ etmez. Küfr-i inâdî ile mürted olanların nikâhları bozulur. Tekrâr
îmânagelince,ikişâhidyanında(Tecdîd-i nikâh) yapmalarılâzımolur.Hullelâzımolmaz.TevbeetmekiçinyalnızKelime-işehâdetsöylemelerikâfîdeğildir.Küfresebebolanşeydendetevbeetmelerilâzımdır.Eğer,küfresebebolduğunubilmeyipsöyler,yaparsaveyâküfresebebolacağı,âlimlerarasındaihtilâflıolanbir
sözüamdensöylerse,îmânınıngideceğivenikâhınınbozulacağı,şübhelidir.İhtiyâtolarak,tecdîd-iîmânvenikâhetmesiiyiolur.Bilmiyereksöylemeğe(Küfr-i cehlî) denir. Çünki her müslimânın, bilmesi lâzım olan şeyleri öğrenmesi farzdır.
Bilmemesiözrdeğil,büyükgünâhdır.Küfresebebolansözü,hatâederek,yanılarakveyâte’vîlliolaraksöyleyeninîmânıvenikâhıbozulmaz.Yalnıztevbeveistigfâr,ya’nîtecdîd-iîmânetmesiihtiyâtlıolur.Tecdîd-inikâhlâzımolmaz.)Câmi’leregidenmüslimânınküfr-iinâdîilemürtedolmasıdüşünülemez.Yalnızdiğerdörtşeklileküfrsöylemesiihtimâliolduğuiçin,imâmefendilercemâ’ate,(Allahümme innî ürîdü en üceddidel îmâne vennikâha tecdîden bi-kavli lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) okutarak,tevbevetecdîd-iîmânvenikâhyapdırıyorlar.Böylece(Lâ ilâhe illallah diyerek, tecdîd-i îmân yapınız!) hadîs-işerîfindekiemryapılmışolmakdadır.]
Mu’cizelerineAhmedin,yokduradedlehesâb,
etdilerammâsahâbe,ondanüçbinita’dâd.
Mu’cize,herkimnebîdir,sıdkınaolurdelîl,
şöyleki,günolduğunuhaberverirâfitâb.
Mu’cize,birdegörülse,yetişirtasdîkiçin,
göstermişdir,hodMuhammed,mu’cizât-ıbîhesâb.
SıdkınaKur’ânyeterki,Haksözüdürşübhesiz,
zîrâüstündürbelâgatde,cümleyeolkitâb.
Şöyleki,cinvebeşermisliniyapamadılar,
tâkibildiler,kelâmullahimişbîirtiyâb.
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16 — FIKH, MEZHEB, İMÂM-I A’ZAM
(Mecmû’a-i Zühdiyye) kitâbınınbaşındadiyorki:
Fıkhkelimesi,arabcada,fekıhayefkahüşeklindekullanılınca,ya’nîdördüncü
bâbdanolunca,bilmek,anlamakdemekdir.Beşincibâbdanolunca,ahkâm-ıislâmiyyeyibilmek,anlamakdemekdir.(Ahkâm-ı islâmiyye)yibildirenilme(Fıkh ilmi) adıverildi.Fıkhbilgilerinibilenkimseye(Fakîh) denir.Fıkhilmi,insanların
yapmasıveyapmamasılâzımolanişleribildirir.Fıkhbilgileri,Kur’ân-ıkerîmden,
hadîs-işerîflerden,icmâ’-ıümmetdenvekıyâsdanmeydânagelmekdedir.Fıkhbilgisininbudörtkaynağına(Edille-i şer’ıyye) denir.Müctehidler,budörtkaynakdan ahkâm çıkarırlarken dört (Mezheb)e ayrılmışlardır. Eshâb-ı kirâma “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” ve bunlardan sonraki asrda gelen müctehidlere
(Selef-i sâlihîn) denildiğini,ikincikısmındördüncümaddesinde,îmânıanlatırken
bildirmişdim.Selef-isâlihîninsözbirliğine(İcmâ’-ı ümmet) denir.Kur’ân-ıkerîmdenveyâhadîs-işerîflerdenveyâicmâ’-ıümmetdençıkarılanahkâm-ıislâmiyyeye(Kıyâs-ı fükahâ) denir.Birişin,halâlveyâharâmolduğunu(Kıyâs) yoluileanlamakiçin,halâlveyâharâmolduğubilinenbaşkabirişebenzetilir.Bununiçin,
oişihalâlveyâharâmyapansebebin,birinciişdedebulunmasılâzımdır.
Fıkhilminikuran,ilkyapan,imâm-ıa’zamEbûHanîfedir“rahmetullahiteâlâ
aleyh”.
Fıkhilmi,ya’nî(Ahkâm-ı islâmiyye), dörtbüyükkısmaayrılır:
1—(İbâdât) olupbeşeayrılır:Nemâz,oruc,zekât,hac,cihâd.Herbirinindallarıçokdur.(Dürr-ül-muhtâr)dave(Redd-ül-muhtâr)dadiyorki,(Cihâd,insanlarıislâmdînineçağırmak,kabûletmiyenlerle[Buçağırıyıişitmelerine,işitenlerinîmânetmelerinemâni’olanzâlimlerinordularıile]kıtâl,ya’nîharbetmekdir.
[Harbidevletyapar.Devletinordusuyapar.]Harbedenlere[ya’nîdevlete,orduya]malile,fikr[sözveyazı]ilevesayılarınıartdırmakilevetedâvîleriile[vedüâ
ederek]yardımetmekdecihâddır.Hadîs-işerîfde,(Kâfirlere karşı malınızla, cânınızla ve dilinizle cihâd ediniz!) buyuruldu.[Birincikısmda,onsekizincimaddeyiokuyunuz!].Sulhzemânındahudûdbaşındabeklemek,harbvâsıtalarınıkullanmasınıvebununiçinlâzımolanfenbilgileriniöğrenmekdecihâddır.Müslimânlarınböylecihâdetmelerifarz-ıkifâyedir.Düşmanhücûmetdiğizemân,kadın,çocukherkese,ya’nîyakınolanlara,eğerbunlarındagücüyetişmezse,uzakdavedahâuzaklardaolanlarada(Farz-ı ayn) olur.[(İbn-i Âbidîn) “rahmetullahiteâlâ
aleyh”beşincicild,ikiyüzyetmişikincisahîfedediyorki,(Kadınlarcihâdamestûreolarakvezevciveyâmahremiilegider).][Cihâdyapandevlete]yardımetmiyenlergünâhagirer.Hücûmedinceöldürüleceğini,hücûmetmezseesîrolacağını
anlıyan,harbetmez.Fekat,düşmanlarazarar,müslimânlarafâidemevcûdolunca,[fedâiolarakçıkıp]hücûmetmesiiyiolur.Fâsıkmüslimânlara(Nehy-i anilmünker) yapmak[zararlarınamâni’olmak]böyledeğildir.Nasîhatilevezorilemâni’
olmalarıvâcibolanların,[dinadamlarınınvediğervazîfelilerin]fâidesiolmasada,
öldürüleceğinibilsede,mâni’olmalarıcâizolur.Fitneyesebeboluncacâizolmaz.
Kumandankâfirşehrinimuhâsaraedince,önceislâmada’vetolunur.Kabûlederlerse,müslimânlarilekardeşolurlar.Kabûletmezlerse,cizyedenilenvergiyiverip
(Zimmî) olmalarıistenir.Cizye,cezâ,karşılıkdemekdir.Ölümdenkurtulmavemallarını,canlarını,herdürlühaklarınıkorumakarşılığında,kâfirlerindevleteverecekleriparadır.İkidürlücizyevardır:Birincisi,kâfirlerlesulhyaparken,karârlaşdırılanmikdârdır.Bumikdâr,sonradanhiçdeğişdirilemez.Cizyeninikincisi,heray
sonunda,fakîrlerdenbirdirhemgümüşalınır[ki,yarımgramaltındeğerindedir].
Ortahâllilerdenikidirhem,zenginlerdendörtdirhemalınır.Çalışamıyandanve
seneninyarısındanfazlahastaolandanbirşeyalınmaz.Senedeonbindirhemden
fazlageliriolanazengindenir.İkiyüzdirhemdenfazlakazananortahâllidir.Ço–437 –

cukdan, kadından, çok ihtiyârdan ve din adamlarından ve müslimândan cizye
alınmaz.Zekât,uşr,cizyeveharâcdanbaşkahiçkimsedenzorlavergialınmaz.Alınırsazulmolur.Sâhiblerinegerivermeklâzımolur.
[Devlet,milletehizmetiçinyapacağıbütünmasrafları,beyt-ül-mâldankarşılar.
Beyt-ül-mâlıngelirleriyokiseveyâazolup,ihtiyâcıkarşılayamıyorise,devletyapacağıhizmetlerinkarşılığınımilletdenvergiolarakister.Milletinbuvergiborçlarını devlete tam vaktinde ödemesi lâzımdır. Ödemiyenlerden zor ile alınır.
Üçüncükısm,21.cimaddeyebakınız!]
Kâfirordusununkumandanıveyâhükûmetleri,cizyevermeğidekabûletmezse,[İslâmaskeri]hücûmeder.Cizyeyikabûlederlerse,vatandaşolur,islâmınadâletialtındahürolarakyaşarlar.İbâdetleriniyapmaları,birbirlerinehınzırvealkollüiçkisatmalarısahîholur.Birbirleriarasındavemüslimânlarlaonlararasında,
müslimânlararasındakihaklarvecezâlarveticârîmu’âmeleleryapılır.Onlaraiçkihaddicezâsıyapılmaz.Fâizdenbaşkaâdetlerisuçsayılmaz.[Çünkifâiz,onların dîninde de harâmdır.] Düşman ordusu kuvvetli ise, mal vererek bile, sulh
yapmakcâizolur.Mürtedlerkuvvetliolupşehrlerialırlar,oraları(Dâr-ül-harb)
olursa,devletinzarûrethâlinde,onlarlada,sulhyapmasıcâizolur.
İslâmınbeşşartındansonra,ibâdetlerinenüstünücihâddır.Şehîdin,kulhaklarındanbaşkabütüngünâhlarıafvolur.Kulhaklarınıda,AllahüteâlâKıyâmetdehalâllaşdıracakdır.Cihâddavehacyolundavehudûdboyundanöbetdeölenlere,Kıyâmetekadar,buibâdetlerinsevâbıdevâmlıverilir.Bedenleriçürümez.
HerbiriKıyâmetdeyetmişkişiyeşefâ’ateder).AbdülganîNablüsî“rahmetullahi
teâlâaleyh”(Hadîka)da,ikincicild,altıyüzotuzsekizincisahîfedediyorki,(Suda
boğularakşehîdolana,karadaşehîdolanınikimislisevâbverilir).
Hadîs-işerîfde,(Ok atmasını ve ata binmesini öğreniniz!) buyuruldu.Birhadîs-i
şerîfde,(Ok atmasını öğrenip, sonra unutan bizden değildir), başkabirhadîs-işerîfde,(Oyunun fâidesi olmaz. Yalnız, ok atmağı öğrenmek ve atını terbiye etmek
ve âilesi ile oynamak hakdır) buyuruldu.Ya’nîfâidelivelüzûmludur.Buhadîs-i
şerîfler,bütünharbvâsıtalarınınhâzırlanmasınıvekullanılmalarınınsulhzemânındaöğrenilmesiniemrveteşvîkbuyurmakdadır.Görülüyorki,cihâdahâzırlanmakibâdetdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,dindüşmanlarıilecihâdınüçdürlüolduğunubildiriyor:Fi’lile,kavlile,düâetmekile.Fi’lilecihâda
hâzırlanmak,yenisilâhlarıyapmasınıvekullanmasınıöğrenmekfarz-ıkifâyedir.
Zemânımızdaikincisavaş,ya’nî,dinsizlerinyazıile,filmile,radyoile,herçeşid
propagandailesaldırmasıaldı,yürüdü.Bunadakarşıkoymakcihâddır.[Bukavlî
cihâdındahâmühimveçoksevâbolduğu,İmâm-ıRabbânî(Mektûbât)ının65.ci
ve193.cümektûblarındauzunyazılıdır.Buikicihâd,devletinemriveizniileyapılır.Devleteısyânetmemek,kanûnlarakarşıgelmemekvâcibdir.]
2—Fıkhilmininikincikısmı(Münâkehât) olup,evlenme,boşanma,nafakave
dahânicedallarıvardır.
3—Fıkhınüçüncükısmı(Mu’âmelât) olup,alışveriş,kirâ,şirketler,fâiz,mîrâs...
gibibirçokbölümlerivardır.
4—(Ukûbât) ya’nî(Had) denilencezâlarolup,başlıcaaltıkısmaayrılmakdadır:Kısâs,serhoşluk,sirkat,zinâ,kazf,riddet,ya’nîmürtedolmakcezâlarıdır.Cezâlargünâhıta’kîbetdiğiiçin(Ukûbât) denir.
Fıkhınibâdâtkısmınıkısacaöğrenmekhermüslimânafarzdır.Münâkehâtve
mu’âmelâtkısmlarınıöğrenmekfarz-ıkifâyedir.Ya’nî,başınagelenlerinöğrenmesifarzolur.[Hermüslimânın,fıkhındörtkısmını,Dâr-ül-harbdedeahkâm-ıislâmiyyeyeuygunyapması,uşrvermesilâzımdır.Meselâ,kâfirvemürtedkadınların
avretyerlerine,başlarına,kollarına,bacaklarınabakmak,Dâr-ül-harbdedeharâmdır.Yalnız,Dâr-ül-harbde,kâfirlerileyapılanmu’âmelâtınahkâm-ıislâmiyyeye
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uygunolmamasıcâizdir.Sigortabahsinebakınız!]Mu’âmelâtveukûbâtkısmlarını,zimmîlerinde,ya’nîgayr-ımüslimvatandaşlarındaöğrenmelerilâzımdır.Çünki, zimmînin de mu’âmelâta ve ukûbâta uymasını islâmiyyet emr etmekdedir.
Dâr-ül-islâmdabulunankâfirmüste’mininyalnızmu’âmelâtauymasılâzımdır.
Tefsîr,hadîsvekelâmilmlerindensonra,enşerefliilmfıkhilmidir.Fıkhbilgisiokumak,gecelerinâfilenemâzkılmakdandahâsevâbdır.Âlimlerden“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” okumak da, yalnız okumakdan dahâ sevâbdır.
Aşağıdakialtıhadîs-işerîf,fıkhınşerefinigöstermeğekâfîdir.
Allahü teâlâ bir kuluna iyilik etmek isterse, onu dinde fakîh yapar.
Bir kimse fakîh olursa, Allahü teâlâ, onun özlediği şeyleri ve rızkını, ummadığı yerlerden gönderir.
Allahü teâlânın en üstün dediği kimse, dinde fakîh olan kimsedir. İmâm-ıa’zamınüstünlüğünügöstermeğe,yalnızbuhadîs-işerîfyetişir.
Şeytâna karşı bir fakîh, bin âbidden [ibâdetçokyapandan]dahâ kuvvetlidir.
Herşeyin dayandığı bir direk vardır. Dînin temel direği, fıkh bilgisidir.
İbâdetlerin efdali, en kıymetlisi, fıkh öğrenmek ve öğretmekdir.
Han ef î mezh eb ind ek i ahk âm-ı isl âm iyy e, Esh âb-ı kir âmd an Abd üll ah ibn i
Mes’ûddan“radıyallahüanh”başlıyanyolilemeydânaçıkarılmışdır.Ya’nî,mezhebinreîsiolanimâm-ıa’zamEbûHanîfe,fıkhilmini,Hammâddan,Hammâdda,
İbrâhîm-iNeha’îden,budaAlkamadan,Alkamada,AbdüllahbinMes’ûddan,bu
daResûl-iekremden“sallallahüaleyhivesellem”almışdır.
EbûYûsüf,Muhammed,ZüferbinHüzeylveHasenbinZiyâd,hep,İmâm-ıa’zamıntalebesidir“rahimehümullah”.Bunlardan,imâm-ıMuhammed,dinbilgilerinde,binkadarkitâbyazmışdır.Talebesindenolanimâm-ıŞâfi’îninannesininikâh
etdiğiiçin,ölünce,kitâbları,imâm-ıŞâfi’îyemîrâskalarak,imâm-ıŞâfi’îninbilgisininartmasınahizmetetmişdir.Bununiçinimâm-ıŞâfi’î(Yemînederimki,fıkh
bilgim,imâm-ıMuhammedinkitâblarınıokumaklaartdı.Fıkhbilgisiniderinleşdirmekistiyen,EbûHanîfenintalebesiileberaberbulunsun)dedi.Birkerrede(Bütünmüslimânlar,İmâm-ıa’zamınevhalkı,çolukçocuğugibidir)buyurdu.Ya’nî,
biradam,çolukçocuğununnafakasınıkazandığıgibi,İmâm-ıa’zamda,insanların,işlerindemuhtâcolduklarıdinbilgilerinimeydânaçıkarmağıkendiüzerinealmış,herkesigüçbirşeydenkurtarmışdır.İmâm-ıŞâfi’îninayrıbirmezhebkurması,İmâm-ıa’zamıbeğenmemesi,ondanayrılmasıdemekdeğildir.Eshâb-ıkirâmın
“radıyallahüteâlâanhümecma’în”daayrımezheblerivardı.Bununlaberâberbirbirleriniçokseverlervehurmetederlerdi.Fethsûresininsonâyetibunaşâhiddir.
İmâm-ıa’zamEbûHanîfe“rahmetullahialeyh”,fıkhbilgilerinitoplayarak,kısmlara,kollaraayırdığıveüsûller,metodlarkoyduğugibi,Resûlullahın“sallallahü
aleyhivesellem”veEshâb-ıkirâmın“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”bildirdiğii’tikâd,îmânbilgilerinidetopladıveyüzlercetalebesinebildirdi.Talebesinden(İlm-i kelâm) ya’nîîmânbilgilerimütehassıslarıyetişdi.Bunlardanimâm-ıMuhammedŞeybânîninyetişdirdiklerindenEbûSüleymânCürcânîvebununtalebelerindenEbûBekr-iCürcânîmeşhûroldu.Bununtalebesindende,EbûNasr-ıİyâd,
kelâmilminde,EbûMensûr-iMâtürîdîyiyetişdirdi.EbûMensûr,İmâm-ıa’zamdangelenkelâmbilgilerini,kitâblarayazdı.Yoldansapmışolanlarlaçarpışarak,
Ehl-isünneti’tikâdınıkuvvetlendirdi,hertarafayaydı.
İmâm-ıa’zamEbûHanîfe“rahmetullahialeyh”,hergünsabâhnemâzınıcâmi’de
kılıp,öğleyekadartâliblerecevâbverirdi.Öğledenönce,oturduğuyerde(Kaylûle) yapardı.Güneşzevâleyaklaşıncakaylûleyapmak,ya’nîbirazuyumaksünnet
olduğunu, İbni Âbidîn “rahmetullahi teâlâ aleyh”, bey’-ı fâsid bâbında bildirmekdedir.(Mevâhib-i ledünniyye)ninrü’yâta’bîrifaslındave(Şir’at-ül-islâm)da
yazılıdır.Kaylûleninöğledensonradayapılabileceği,(Mîzân)dayazılıdır.
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Öğlenemâzındansonra,yatsıyakadar,talebeyeilmöğretirdi.Yatsıdansonra
evinegelip,birazdinlenir,sonracâmi’egider,sabâhnemâzınakadaribâdetederdi.Buhâli,Selef-isâlihînden,Mis’arbinKedâm-ıKûfîvebaşkakıymetlikimselerhabervermişdir.
Ticâretederekhalâlkazanırdı.Başkayerleremalgönderir,kazancıiletalebesininihtiyâclarınıalırdı.Kendievinebolharceder,evineharcetdiğikadarda,fakîrleresadakaverirdi.HerCum’agünü,anasının,babasınınrûhuiçin,fakîrlereayrıcayirmialtındağıtırdı.HocasıHammâdın“rahmetullahiteâlâaleyh”evitarafınaayağınıuzatmazdı.Hâlbuki,aralarındayedisokakuzaklıkvardı.Ortaklarındanbirinin,çokmikdârdabirmalı,islâmiyyeteuygunolmıyaraksatdığınıanlayınca,bumaldankazanılandoksanbinakçanınhepsinifakîrleredağıtıp,hiçkabûletmedi.Kûfeşehrininköylerinihaydûdlarbasıp,koyunlarıkaçırmışlardı.Buçalınan
koyunlarşehrdekesilip,halkasatılabilirdüşüncesiile,ogündenberi,yedisene,
Kûfedekoyunetialıpyimedi.Çünki,birkoyunun,ençokyediyılyaşayacağınıöğrenmişdi.Harâmdanbuderecekorkar,herhareketindeislâmiyyetigözetirdi.
İmâm-ıa’zam“rahmetullahialeyh”,kırksene,yatsınemâzınınabdestiilesabâh nemâzı kıldı [ya’nî yatsıdan sonra uyumadı]. Böyle olduğu (Mevdû’ât-ülulûm) ve(Dürr-ül-muhtâr)dave(İbni Âbidîn) önsözündeve(Mîzân-ül-kübrâ)da
senedleriileyazılıdır.[Bubüyüklerinzevceleride,kendilerigibi,Allahüteâlâya
ibâdetetmeği,Onundîninehizmetetmeğizevkedinmişler,kendihaklarınıvezevklerini,Allahyolundafedâetmişlerdi.Eshâb-ıkirâmınhepside,zevcelerininarzûlarıveiznleriile,Allahındîniniyaymakiçinuzakyerlerecihâdagitmişler,çoğu
şehîdolupgeridönmemişlerdi.Zevceleride,busevâblaraortakolduklarıiçinsevinmişlerdi.]Ellibeşdef’ahacyapdı.Sonhaccında,Kâ’be-imu’azzamaiçinegirip,
buradaikirek’atnemâzkıldı.Nemâzda,bütünKurân-ıkerîmiokudu.Sonra,ağlayarak(YâRabbî!Sanalâyıkibâdetyapamadım.Fekat,seninaklileanlaşılamıyacağınıiyianladım.Hizmetimdekikusûrumu,buanlayışımabağışla!)diyerekdüâ
etdi.Oândabirsesişitildiki,(Ey Ebû Hanîfe! Sen beni iyi tanıdın ve bana güzel
hizmet etdin. Seni ve kıyâmete kadar, senin mezhebinde olup, yolunda gidenleri
afv ve magfiret etdim) buyuruldu.HergünbirvehergecebirkerreKur’ân-ıkerîmihatmederdi.Bunlar(Dürr-ül-muhtâr)dave(İbni Âbidîn)inönsözündeve
(Hayrât-ül-hisân)da ve (Mir’ât-i kâinât)da yazılıdır. (Mir’ât)da, (Hazânet-ülmüftîn) sonundayazılıolduğudabildirilmekdedir.Birrek’atnemâzdaKur’ân-ı
kerîminhepsinihatmetmek,yalnız,OsmânbinAffânveTemîm-iDârîveSa’îd
binCübeyrveimâm-ıa’zamEbûHanîfeyenasîbolmuşdur.(Şir’at-ül-islâm)dadiyorki,(Kur’ân-ıkerîmikırkgündehatmetmekmüstehabdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”senedebirkerrehatmederdi.Çünki,Onunmubârekkalbindeyerleşmişdi.Kur’ân-ıkerîmiokurken,ma’nâsınıdüşünmekvekalbineyerleşdirmeklâzımdır.Bununiçin,üçgündenöncehatmetmeğiyasaketmişdir.OsmânbinAffân,ZeydbinSâbit,AbdüllahibniMes’ûd,Übeyy-übnülKâ’b-il-Hazrecî ve birçok sahâbîler “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”, haftada bir kerre
hatmederlerdi.Âbidler,haftadaikikerre,ilmneşredenler,haftadabirkerrehatm
okumalıdır).Hadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîmi üç günden önce hatm eden, ma’nâsını anlayamaz) buyuruldu.Hadîs-işerîf,birnemâzıhatmilekılmağıyasaklamamakdadır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”süâledenlerin,hâlineveişine
uygunbirzemândahatmetmesiniemrbuyururdu.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,İmâm-ıa’zamıngeleceğinihaberverdi. (Di yâ-i ma’ne vî)de ve (Mev dû’ât-ül-ulûm)da ve (Hay rât-ül-hi sân)da ve
(Mir’ât-i kâinât)dave(Dürr-ül-muhtâr)dayazılıolanve(İbni Âbidîn)desahîholduğubildirilenhadîs-işerîfde,(Âdem ve bütün Peygamberler “aleyhimüsselâm”,
benimle öğündüğü gibi, ben de, ümmetim içinde, soy adı Ebû Hanîfe, ismi Nu’mân
olan bir kimse ile öğünürüm ki, ümmetimin ışığı olacakdır. Onları, yoldan çıkmak–440 –

dan, cehâlet karanlığına düşmekden koruyacakdır) buyurdu.(Yüzelli senesinde
dünyânın zîneti gider) hadîs-işerîfinin,İmâm-ıa’zamiçinolduğunu,büyükâlim
İbniHacer-iMekkîbildiriyor.Çünki,İmâm-ıa’zam,[150]senesinde,yetmişyaşındaikenvefâtetdi.ŞemseddînSâmîbeğ,(Kâmûs-ül-a’lâm)dadiyorki:
(İmâm-ıa’zamEbûHanîfeninadıNu’mandır.BabasınınadıSâbitdir.Ehl-isünnetindörtbüyükimâmınınbirincisidir.Muhammedaleyhisselâmınparlakolan
dînininbüyükbirdireğidir.Acemistânınilerigelenlerindenbirininsoyundandır.
Dedesi,islâmdîninikabûletmişdi.[80]yılında,Kûfeşehrindedoğdu.Eshâb-ıkirâmdan“aleyhimürrıdvân”EnesbinMâlikveAbdüllahbinEbîEvfâveSehlbin
Sa’d-iSâ’idîveEbüttufeylÂmirbinVâsilezemânlarınayetişmişdir.Fıkhilmini,
Hammâd bin Ebî Süleymândan öğrendi. Tâbi’înden birçok büyük zâtlarla ve
imâm-ıCa’ferSâdıklasohbetetdi.Çokhadîs-işerîfezberledi.Mezhebimâmıolmasaydı,büyükbirhakîm,fikradamıolacakşekldeyetişdi.Üstünbiraklveherkesişaşırtanzekâsıvardı.Fıkhilminde,azzemânda,eşi,benzeriolmıyanbirdereceyeyükseldi.MervânbinMuhammedinIrâkvâlîsiYezîdbinAmr,kendisine,
Kûfemahkemesihâkimliğiniteklîfetdiisede,zühdvetakvâsıvevera’ıdailmi
vezekâsıgibisondereceçokolduğundan,kabûletmedi.İnsanlıkdolayısıilekullarınhakkınıgözetmekdekusûretmesindenkorkdu.Yezîdinemriilebaşınayüzonkamçıvurulduğuhâlde,yinekabûletmedi.İkinciAbbâsîhalîfesiEbûCa’fer
MensûrtarafındanBağdâdşehrineçağrıldı.Hâkimolmasıemredildiisede,yinekabûletmedi.
Fıkhilminiilkolarakkollaraayırmış,herbranşınbilgileriniayrıayrıtoplamış
ve(Ferâiz) ve(Şurût) kitâblarınıyazmışdır.Fıkhdakiçokgenişbilgisinivehelekıyâsdakihârik-ul’âdekuvvetinivezühdvetakvâdakivehilmvesalâhdaki,akllarahayretverenüstünlüğünübildirenkitâblar,sayılamıyacakkadarçokdur.Talebesipekçokolup,içlerindenbüyükmüctehidleryetişmişdir.[150]yılında,yetmiş
yaşındavefâtetdi.EbûCa’ferMensûrunemretdiğitemyîzbaşkanlığınıkabûletmediğiiçin,zindânaatıldı.Kamçıiledöğüldü.Hergünonkamçıartdırılarakdöğüldü.Kamçısayısıyüzolduğugünşehîdoldu.SelçûkîpâdişâhlarındansultânMelikşâhınvezîrlerindenEbûSa’îd-iHarezmî,EbûHanîfehazretlerininmezârıüzerinemükemmelbirtürbeyapdı.Sonra,Osmânlıpâdişâhları“rahmetullahiteâlâ
aleyhimecma’în”,butürbeyiçokdef’ata’mîrvetezyîneyledi.
Hanefîmezhebi,Osmânlıdevletizemânındaheryereyayıldı.Devletinresmî
mezhebigibioldu.Bugün,dünyâyüzündebulunanEhl-iislâmınyarıdanfazlasıve
Ehl-isünnetinpekçoğu,Hanefîmezhebinegöreibâdetetmekdedir).
(Mir’ât-ül kâinât) kitâbındadiyorki:
(İmâm-ıa’zamınbabasıSâbit,Kûfede,imâm-ıAlîile“radıyallahüanh”buluşup,İmâmhazretleri,bunaveevlâdınadüâbuyurmuşdu.[Bunu(Dürr-ül-muhtâr)
ve(Mevdû’ât-ül-ulûm) ve(Gâliyye) kitâblarıyazmakda,(İbni Âbidîn) vesîkasınıdabildirmekdedir.]Eshâb-ıkirâmdanEnesbinMâlikivedahâüçveyâyedisini“radıyallahüteâlâanhümecma’în”gördü.Bunlardanhadîs-işerîfleröğrendi.
Hadîs-işerîfde,(Ümmetimden, Ebû Hanîfe adında biri gelecekdir. Bu, kıyâmet
günü, ümmetimin ışığı olacakdır) buyuruldu. Bir hadîs-i şerîfde, (Nu’mân bin
Sâbit adında ve Ebû Hanîfe denilen biri gelecek, Allahü teâlânın dînini ve benim
sünnetimi canlandıracakdır) buyuruldu.(Ebû Hanîfe adında biri gelir. O, bu ümmetin en hayrlısıdır), (Ümmetimden biri, sünnetimi canlandırır. Bid’atleri öldürür. Adı, Nu’mân bin Sâbitdir), (Her asrda, ümmetimden, yükselenler olacakdır.
Ebû Hanîfe, zemânının en yükseğidir), (Ümmetimden, Ebû Hanîfe adında biri gelecekdir. İki küreği arasında ben vardır. Allahü teâlâ, dînini, onun eli ile canlandırır) hadîs-işerîflerimeşhûrdur.Âlimlerdenbiri,rü’yâda,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”,(EbûHanîfeninilmiiçinnebuyurursunuz?)dedi.Cevâbında,(Onun ilmi herkese lâzımdır) buyurdu.Başkabirâlim,rü’yâsında,(YâResû–441 –

lallah!KûfeşehrindekiNu’mânbinSâbitinbilgileriiçinnebuyurursunuz?)dedi.(Ondan öğren ve onun öğretdiği ile amel et. O, çok iyi kimsedir) buyurdu.
İmâm-ı Alî “radıyallahü anh” (Size, bu Kûfe şehrinde bulunan, Ebû Hanîfe
adındabirinihabervereyim.Onunkalbi,ilmile,hikmetiledoluolacakdır.Âhır
zemânda, birçok kimse, onun kıymetini bilmiyerek helâk olacakdır. Nitekim,
şî’îlerde,EbûBekrveÖmeriçinhelâkolacaklardır)dedi.İmâm-ıMuhammed
Bâkır “rahmetullahi aleyh”, Ebû Hanîfeye “rahmetullahi teâlâ aleyh” bakıp
(Ceddimindîninibozanlarçoğaldığızemân,senonucanlandıracaksın.Senkorkanlarınkurtarıcısı,şaşıranlarınsığınağıolacaksın!Sapıklarıdoğruyolaçevireceksin!Allahüteâlâyardımcınolacak!)buyurdu.
Yukarıdakihadîs-işerîflerdenbirinci,ikincivebeşincileri,(Hayrât-ül-hisân)da
ve allâme Taşköprülünün (Mevdû’ât-ül’ulûm) kitâbında da yazılıdır. Kıymetli
fıkhkitâbı(Dürr-ül-muhtâr)ınmüellifi,önsözünde,(Âdem “aleyhisselâm”benimle öğündüğü gibi, ben de ümmetimden bir kimse ile öğünürüm. İsmi Nu’mân, soyadı, Ebû Hanîfedir. Ümmetimin ışığıdır) ve(Peygamberler benimle öğündükleri gibi, ben de Ebû Hanîfe ile öğünüyorum. Onu seven, beni sevmiş olur. Onu sevmiyen, beni sevmemiş olur) hadîs-işerîfleriniyazıyorveİbniCevzîninbunamevdû’demesite’assubundandır,ya’nîinâdındandır.Çünki,çeşidliyollardanbildirilmişdirdiyor.İbniÂbidîn,buhadîslerinsahîholduğunubildiriyorvebusatırları
açıklarken buyuruyor ki, (İbni Hacer-i Mekkînin, (Hayrât-ül-hisân) kitâbında
bildirdiğigibi,(Buhârî) ve(Müslim)dekihadîs-işerîfde,(Îmân süreyyâ yıldızına
çıksa, Fâris oğullarından biri, elbette alıp getirir) buyuruldu.Fârisdemek,Îrânın
Fersdenilenmemleketindekiinsanlardemekdir.İmâm-ıa’zamındedesiburadandır.Buhadîs-işerîfin,İmâm-ıa’zamı“rahmetullahiteâlâaleyh”gösterdiğiaçıkdır.Bundahiçşübheyokdur.)
Süyûtî,ZehebîveAskalânîgibihadîsâlimleri,birkaçhadîs-işerîfemevdû’demişlerisede,busözleri,(Benimmezhebimdekisahîholmakşartlarıyokdur)demekdir.Uydurmahadîsdirdemekistememişlerdir.İbniTeymiyye,İbniCevzîve
Aliyy-ül-kârîgibikimselerinte’assubile,hasedileyazdıklarınaaldanarak,kıymetli
kitâblardabulunanbuhadîs-işerîflereuydurmadememelidir.İkincikısmda,beşincimaddeyiokuyunuz!(Berîka) kitâbınınüçyüzonuncusahîfesindediyorki,(Buhârî)deve(Müslim)dekihadîs-işerîfde,(İnsanların en hayrlısı, benim asrımda bulunan müslimânlardır. Ya’nîEshâb-ıkirâmdır.Onlardan sonra en iyileri, onlardan
sonra gelenlerdir. Ya’nîTâbi’îndir.Onlardan sonra da en iyileri, onlardan sonra
gelenlerdir. Onlardan sonra gelenlerde, yalan yayılır. Bunların sözlerine ve işlerine inanmayınız!) buyuruldu.Buhadîs-işerîf,vehhâbîlerin(Feth-ul-mecîd) kitâbındadayazılıdır.Eshâb-ıkirâmınhepsi,onlardansonrakiasrlardagelenlerin
iseçoğu,hadîs-işerîfdebildirildiğigibidirler.İmâm-ıa’zam,buhadîs-işerîfdemüjdelenenTâbi’îndenbiridir.Hattâ,Tâbi’îninenüstünlerindenolduğunu,bütünmüslimânlar,hattâdinlidinsizherilmadamıbilmekdedir.İmâm-ıa’zam“rahmetullahiteâlâaleyh”,buhadîslemüjdelenenlerinenüstünlerindenbiriolduğundan,
onunşânını,yüksekliğinianlatmakiçin,başkahadîs-işerîfaramağalüzûmyokdur.
İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfenin büyüklüğünü bildiren âlimlerden birisi MuhammedbinMahmûdHârezmîdir.İmâmınMüsnedinişerhetmişvebaşındafazîletlerinibildirmişdir.Buyazısı(Üsûlül-erbe’a) sonundamevcûddur.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,yukarıdakihadîs-işerîfde,mezheb imâmlarını överken, vehhâbîler için bakınız ne buyuruyor: (Tenbîh)de ve
(Muhtasar-ı tezkire)deyazılıikihadîs-işerîfde,(Kıyâmete yakın ilm azalır, cehâlet artar) ve(İlmin azalması, âlimlerin azalması ile olur. Câhil din adamları, kendi görüşleri ile fetvâ vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan sapdırırlar)
buyurdu.Buhadîs-işerîfler,sonzemânlarda,câhil,fâsıkvesapıkdinadamlarının
çoğalacaklarını,müslimânlarıaldatacaklarınıhabervermekdedir).
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Gençliğindekelâmilminevema’rifeteçalışıp,pekmâhiroldu.Sonra,imâm-ı
Hammâdaonsekizyılhizmetedipyetişdi.Hammâdvefâtedince,onunyerine,müctehidvemüftîoldu.İlmi,üstünlüğüheryereyayıldı.İlmi,fazîleti,zekâsı,anlayışı,zühdvetakvâsı,emâneti,çabukcevâblıolması,dînebağlılığı,doğruluğuvebütüninsanlıkolgunluklarında,herkesinüstündeidi.Zemânındabulunanvesonra
gelen bütün müctehidler ve başka âlimler, üstün kimseler, hattâ hıristiyanlar,
kendisinihepmedhetmiş,övmüşdür.İmâm-ıŞâfi’înin(Fıkhbilgisinde,herkes,Ebû
Hanîfenin çocuklarıdır) buyurduğu (Hayrât-ül-hisân) ve (Mîzân-ül kübrâ) ve
(Mir’ât-i kâinât) ve(Mevdû’ât-ül-ulûm)dayazılıdır.HâfızZehebî,(Es-sahîfe fî menâkıb-i Ebî Hanîfe)de ve İbni Hacer-i Mekkî, (Kalâid-ül-ukbân fî-menâkıb-in
Nu’mân)daveHamevî,(Eşbâh) şerhininbaşındaveMuhammedbinYûsüf,(Sîret-i Şâmî)devemüftîMahmûdPişâvürî,fârisî(Huccet-ül-islâm) kitâbında,imâmıŞâfi’înin(Fıkhâlimiolmakistiyen,EbûHanîfeninkitâblarınıokusun!)dediğivebunuimâm-ıMüzenîninhaberverdiğiniyazmakdadırlar.Birkerrede(Ebû
Hanîfeileteberrükediyorum.Hergün,mezârınıziyâretediyorum.Zorbirdurumdakalınca,Onunkabrinegidip,ikirek’atnemâzkılarım.Allahüteâlâyayalvarırım.Dileğimiverir)buyurduğunu,yinebukitâblaryazmakdave(İbni Âbidîn) önsözünde ve (Şevâhid-ül-hak) yüzaltmışaltıncı sahîfede bunu îzâh etmekdedir.
(Gâliyye)dediyorki,(İmâm-ıŞâfi’î,EbûHanîfeninkabriyanındasabâhnemâzınıkılar,Onahurmeten,kunûtokumazdı.YeryüzündeEbûHanîfedenüstünâlim
yokdu).İmâm-ıŞâfi’î,İmâm-ıa’zamınikincitalebesiolanimâm-ıMuhammedin
talebesiidi.(Allahüteâlâ,banailmiikikimsedenihsânetdi.Hadîsi,Süfyânbin
Uyeyneden,fıkhı,MuhammedŞeybânîdenöğrendim)buyurdu.Birkerrede(Din
bilgilerindevedünyâişlerinde,kendisineminnetdârolduğumbirkişivardır.Oda,
imâm-ıMuhammeddir)buyurdu.Yineimâm-ıŞâfi’îbuyurduki,(İmâm-ıMuhammedden öğrendiklerimle, bir hayvan yükü kitâb yazdım. O olmasaydı, ilmden
birşeyedinemiyecekdim.İlmde,herkes,Irâkâlimlerininçocuklarıdır.Irâkâlimleride,Kûfeâlimlerinintalebesidir.Kûfeâlimleriise,EbûHanîfenintalebesidir).
İmâm-ı a’zam, dörtbin kimseden ilm aldı. Hanefî mezhebinde, beşyüzbin din
mes’elesiçözülmüş,hepsicevâblandırılmışdır.
İmâm-ıa’zamıntakvâsıçokfazlaidi.Halâlyimekiçin,ticâretyapardı.Ortaklarıvardı.Şübhelisandığıbinlerlelirakazancı,fakîrlerevedinadamlarınadağıtırdı.Yüzlercetalebesinikendikazancındanbesler,ihtiyâclarınıgiderirdi.Otuzyıl,
hergünoructutdu.[Yalnızbayramlardabeşgüntutmazdı.]Gecelerinemâzkıldı.
Gününçoksâatini,mesciddedersvermekle,halkınsorularınıcevâblandırmakla
geçirirdi.Geceleri,mesciddeveevinde,sâhibineibâdetederdi.Kırkyıl,yatsının
abdestiilesabâhnemâzınıkıldı.Çokkerre,birrek’atdaveyâikirek’atdabütün
Kur’ân-ıkerîmiokurdu.Ba’zanda,yalnızbirazâbveyârahmetâyetininemâzda
veyânemâzdışındatekrârtekrârokuyup,hıçkırahıçkıraağlar,sızlardı.İşitenler,
hâlineacırdı.Fakîrlergibigiyinirdi.Ba’zanda,Allahüteâlânınni’metlerinigöstermekiçinçokkıymetlielbisegiyerdi.Ellibeşkerrehacyapdı.Yalnızrûhukabz
olunduğuyerde,yedibinkerrehatm-iKur’ânokumuşdu.(Ömrümdebirkerregüldüm.Onadapişmânım)demişdir.Azsöyler,çokdüşünürdü.Ba’zıdinkonularında,talebesiilemünâzara,konuşmayapardı.Birgece,yatsınemâzınıcemâ’atile
kılıpçıkarken,birayağıkapınındışında,birayağıdahâmesciddeiken,birkonu
üzerinde,talebesiZüferilesabâhezânınakadarkonuşup,ikinciayağınıdışarıçıkarmadan,sabâhnemâzınıkılmakiçin,yinemescidegirmişdir.İmâm-ıAlî“radıyallahüanh”(Dörtbindirhemekadarnafakacâizdir)buyurdudiyerek,kazancınındörtbindirhemindenfazlasınıfakîrleredağıtırdı.YezîdbinAmr,Kûfeşehrinevâlîvehâkimyapmakistedi.Kabûlbuyurmadı.Habsedipdöğdürdü.Mubârek
başı,yüzüşişdi.Ertesigün,İmâmı“rahmetullahiteâlâaleyh”çıkarıptekrârteklîfvesıkışdırdıkda(Danışayım)buyurupiznaldı.Mekke-imükerremeyegidip,beş
altıyıloradakaldı.
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HalîfeMensûr,İmâmaçokhurmetederdi.Onbinakçailebircâriyehediyyeetmişdi.İmâm,kabûletmedi.Birakça,birdirhemgümüşidi.Mensûrzâlimidi.[145]
senesinde,İbrâhîmbinAbdüllahbinhazret-iHasen,Medîne-imünevveredehalîfeliğinii’lânedenkardeşiMuhammedeyardımiçinaskertopluyordu.Kûfeyegelmişdi.EbûHanîfebunayardımediyordiyeyayıldı.Mensûrişitip,İmâmı,Kûfeden Bağdâda getirtdi. Mensûr, haklı olarak halîfedir diye herkese bildir dedi.
Bunakarşılıktemyîzreîsliğiniverdi.Çokzorladı.İmâm-ıa’zam,çoktakvâsâhibiolup,dünyâmakâmlarınakıymetvermediğinden,kabûlbuyurmadı.Mensûr,inciniphabsetdi.Otuzdeğnekvurdurup,mubârekayağındankanakdı.Mensûrpişmânolup,otuzbinakçagönderdiisede,kabûlbuyurmadı.Tekrârhabsedip,hergünondeğnekfazlavurdurdu.Onbirincigünü,halkınhücûmundankorkulup,zorlasırtüstüyatırıldı.Ağzınazehrlişerbetdöküldü.[150]senesindevefâtederken
secdeetdi.Nemâzınıellibinkadarkimsekıldı.Çokkalabalıkolduğundan,güçlükle,ikindiyekadarkılındı.Yirmigünnicekimselergelip,kabriüzerindenemâzınıkıldı.
Yediyüzotuztalebesivardı.OğluHammâd,talebesininilerigelenlerindenidi.
İmâm-ıa’zam“rahmetullahiteâlâaleyh”iletalebesiarasında,ba’zımes’elelerdeayrılıkolmuşdur.(Ümmetimin âlimleri arasındaki ayrılık, rahmetdir) hadîs-i
şerîfi,buayrılığınfâideliolduğunuhabervermekdedir.
Allahüteâlâdançokkorkardı.HerişindeKur’ân-ıkerîmeuymağaçokdikkat
ederdi.Talebesine(Birişiçin,sözümeuymıyanbirsenedelinizegeçerse,benim
sözümübırakınız.Osenedeuyunuz!)buyururdu.Çünki,talebeside,kendisigibi
müctehididiler.Bütüntalebesiyemînediyorki,(Onauymıyansözlerimizide,elbetteondanişitdiğimizbirdelîle,senededayanaraksöyledik).
Müftîler,İmâm-ıa’zamınsözüilehareketetmelidir.Onunsözübulunmazsa,
imâm-ıEbûYûsüfeuymalıdır.Bundansonra,İmâm-ıMuhammedinsözüileamel
olunur. İmâm-ı Ebû Yûsüf ile imâm-ı Muhammedin sözü bir tarafda, İmâm-ı
a’zamınsözükarşıtarafdaise,müftîherikitarafagörefetvâverebilir.
İbniÂbidîninvetürkçe(Mecmû’a-i Zühdiyye)ninönsözlerindeveşeyh-ul-islâm
Kemâl pâşa-zâde Ahmed bin Süleymân “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”
efendinin(Vakfunniyyât) kitâbındadiyorki,(Fıkhâlimleriyeditabaka,yediderecedir.Enyüksekderecesi,ahkâm-ıislâmiyyedemüctehidolanlardır.Bunlaramutlak müctehid denir. Dört mezheb imâmları böyledir. İkinci tabaka, mezhebde
müctehiddenilenbüyükâlimlerdir.EbûYûsüfveimâm-ıMuhammedŞeybânîve
İmâm-ıa’zamındiğertalebeleriböyledir.Bunlar,imâm-ıa’zamEbûHanîfeninkoymuşolduğuüsûlvekâ’idelereuyarak,delîllerdenahkâmçıkarırlar.Çıkardıkları
hükml erd en ba’zıl ar ı, İmâm-ı a’zam ın çık arm ış old uğ u hükml er e uym ıy ab il ir.
[Bunlaradamezhebdemutlakmüctehiddenildiği(Mîzân-ül-kübrâ)dash.17deyazılıdır.]Üçüncütabaka,mes’elelerdemüctehidolanâlimlerdir.Bunlar,ortayayeniçıkanmes’elelerinhükmlerinibulurlar.Bunlarınbulduğuhükmlerinilkikitabakanınhükmlerineuygunolmalarılâzımdır.Hassâf,Tahâvî,Kerhî,Şems-ül-eimme
Halvânî,Şems-ül-eimmeSerahsî,Pezdevî,Kâdîhânvebenzerleriolanderinâlimler,üçüncütabakadanmüctehidlerdir.Bunlardansonraolantabakalardakiâlimlermüctehiddeğildir.Mukalliddirler.Meselâ,dördüncütabakadaki,(Eshâb-ı tahrîc) denilenâlimler,ictihâdyapamazlar.Mücmel,kısabildirilmişolup,ikidürlüanlaşılabilenhükmleriaçıklayarak,birma’nâsınıseçenEbûBekrAhmedRâzîbunlardandır.370[m.981]deBağdâddavefâtetmişdir.Fıkhâlimlerininbeşincitabakası,(Eshâb-ı tercîh)dir.Kendilerinegelmişolan,çeşidlihaberlerarasındansahîh,
evlâolanlarıseçerler.(Kudûrî) ve(Hidâye) sâhibiBurhâneddînMergınânîbunlardandır.Altıncıtabaka,(Eshâb-ı temyîz) olup,kavîhükmleriza’îfolanlardan,zâhirhaberleri,nâdirhaberlerdenayıranmukallidâlimlerdir.(Kenz), (Muhtâr) ve
(İhtiyâr), (Vikâye) ve(Mecma’ul-bahreyn) kitâblarınınsâhibleribunlardandır.Bun–444 –

larınkitâblarındamerdûdveza’îfrivâyetleryokdur.Yedincitabaka,yukarıdabildirilenhizmetleriyapamıyan,ancaköncekitabakalarınkitâblarındandoğruolaraknaklyapabilen,onlarıbildirenmukallidlerdir.[(Tahtâvî) ve(İbni Âbidîn)in
ve(Dürr-ül-muhtâr) sâhibinin bunlardanolduğu,(Mecmû’a-i Zühdiyye)deyazılıdır.] Altıncı tabakadan âlimler kıyâmete kadar bulunacaklar, hakkı bâtıldan
ayıracaklardır.(Ümmetimden hak üzere olan âlimler, Kıyâmete kadar bulunacakdır) hadîs-işerîfi,bunuhabervermekdedir).
(Mîzân-ül-kübrâ)nınönsözündediyorki,(Dörtmezhebimâmından“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”sonra,hiçbirâlim,mutlakmüctehidolduğunuiddiâetmedi.Yalnızimâm-ıMuhammedbinCerîr-iTaberî“rahmetullahiteâlâaleyh”böyle iddiâda bulundu ise de, kabûl edilmedi. İmâm-ı Süyûtî “rahmetullahi teâlâ
aleyh”, mezhebde mutlak müctehid olduğunu söyler ve şâfi’î mezhebine göre
fetvâverirdi.Tesavvufunyüksekderecesinevarmışolanârif-ikâmiller,zevkve
vicdânileictihâdsâhibiolurlar.Halâlolanşeyleri,güzelkokularıile,harâmlarıda,
habîskokularıileanlarlar.BirÂrif-ikâmildenfeyzalmadıkca,ictihâdderecesineyükselmekmümkindeğildir.BudereceyeyükselenVelînin,birmezhebitaklîdetmesinelüzûmkalmaz.Onlarınhanefî,şâfi’îolduklarınısöylemeleri,budereceyeyükselmedenevvel,taklîdetmişolduklarımezhebleridir.Vilâyetderecelerineyükselebilmekiçin,dörtmezhebdenbirininfıkhbilgilerinidoğruolaraköğrenmeklâzımdır.Bununiçin,Ehl-isünneti’tikâdındaolanveomezhebebağlılığıbilinensâlihbirzâtdandinliyerekveyâböylebirininyazdığıilmihâlkitâbından
okuyaraköğrenmekşartdır.İ’tikâdıbozuk,mezhebsizbirdinadamındandinliyerekveyâneolduğubelirsizkimseninyazdığıkitâbdanokuyaraköğrendiğineuyan
yâhuddörtmezhebdenbirinitaklîdetmiyensôfî,dalâletedüşer,(zındık) olur.Başkalarınıdayoldançıkarmakdaşeytânınyardımcısıolur.)
[Yenimüslimânolankimseninveyââkılvebâligolanmüslimânevlâdının,evvelâ(Kelime-i şehâdet) söylemesivebununma’nâsınıöğrenip,inanmasılâzımdır.
Sonra,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındayazılıolani’tikâd,ya’nîîmânedilmesilâzımolanbilgileriöğrenip,bunlarainanmasılâzımdır.SonraEhl-isünnetindört
mezhebinden birinin kitâblarında yazılı olan fıkh bilgilerini, ya’nî islâmın beş
şartınıvehalâl,harâmolanşeyleriöğrenmesivebunlarainanmasıveuygunyaşamasılâzımdır.Bunlarıöğrenmekveuymaklâzımolduğunainanmıyan,ehemmiyyetvermiyen(mürted) olur.Ya’nîkelime-işehâdetgetirerekmüslimânoldukdansonra,tekrârkâfirolur.Dörtmezhebini’tikâdıbirbirininaynıdır.Dörtmezhebdenbirininîmânvefıkhbilgilerinetâbi’olan[uyan]birmüslimâna(Ehl-i sünnet) veyâ(Sünnî) denir.Dörtmezhebdenbirindeolmıyankimseninîmânıbozulur.Yâ,(bid’at sâhibi),ya’nîsapıkmüslimândır.Yâhud,mürtedolur.Bununher
ikiside,tevbeetmedenölürse,muhakkakCehennemegirecek,ateşdeyanacakdır.
Birişyaparken,özrühâsılolup,buişinkendimezhebindekişartlarındanbirineuymasıgüçleşenkimse,buişi,dörtmezhebdenherhangibirindekişartlarınauyarak
yapar.Buikincimezhebin,buişiçinolanşartlarınınhepsineuymasılâzımolur.Bu
şartlardanbirineuymasızorolur,fekatkendimezhebindekolayolursa,buişiyapmasısahîholur.İkimezhebzarûrîtelfîkedilmişolur.Kendimezhebindedezorolur
ise,kendimezhebindekibirincişartıyapmamasıcâizolur.Fekat,Eshâb-ıkirâmdanbirininictihâdınagörecâizolabileceğinidüşünmekiyiolur.İkincikısm,1.ci
maddeyebakınız!Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”vefâtındahayâtdabulunanbinlerceSahâbîninherbirimüctehididi.Dörtmezhebdenbirinitaklîdetmekdezorlukhâsılolduğuzemân,Eshâb-ıkirâmdanbirininictihâdınauygun
olanibâdetimizsahîholur.Özroluncazann-ıgâlibimizmakbûlolur.Tevbesûresinin102.ciâyet-ikerîmesindemeâlen, (Muhâcirînin ve Ensârın önce olanları ve
bunlara tâbi’ olanlar, Allahü teâlâdan râzıdır. Allahü teâlâ da onlardan râzıdır. Onlara Cennetleri hâzırladım. Burada sonsuz kalacaklardır) buyurulmuşdur. Es–445 –

hâb-ıkirâmın“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”âlemlererahmetolduklarıve
herhangibirinetâbi’olanınsonsuzse’âdetekavuşacağıbuâyet-ikerîmedendeanlaşılmakdadır.]
Muzdaribbirgönülle,kâbûsluhayâllerle,
vuslat-ıcânânavegülistânaelvedâ!
Gizliâhçekmelerle,içliiniltilerle,
zevkınedoymadığımnevbehâraelvedâ’!
Göklerkarardıyine,hiçbiryergörünmiyor,
mübhembirkuvvetbeni,herangeriçekiyor,
Mâdemayrılacakdın,yâniçingeldindiyor,
basdığınazîztaşvetopraklaraelvedâ’!
Gözyaşımummânoldu,yolvermiyorgeçeyim,
ayrılıp,göznûrumdan,bennereyegideyim?
Bufirâkateşiyle,yanıpyanıpbiteyim,
hergünyenidendoğanarzûlaraelvedâ’!
Zulmetbasdıcihânı,bütünemellersöndü,
kalbimkanağlardâim,rûhumçılgınadöndü.
Demekayrılıkgeldivebanayolgöründü,
buderdsizyolculara,buyollaraelvedâ’!
Sonbirdef’abakayım,ohüsn-icemâline,
birnazarındeğişmem,bütündünyâmâline,
İstergülsüngâfiller,buâşıkınhâline,
bundanböyleneş’evesürûrlaraelvedâ’!
Rabbimdendiliyorum,yakınlaragelmeni,
âhyinegörebilsem,dünyâgöziyleseni!
Ayrılıkpekyakıyor,albağrınabasbeni,
fâidesizhayâllere,hulyâlaraelvedâ’!
Gözün,gönlünarkada,nereyegidiyorsun?
bakmağakıyamazken,nasılterkediyorsun!
(Allahaısmarladık!)düşünkimediyorsun!
aslsız,hakîkatsız,rü’yâlaraelvedâ’!
Nereyegidiyorsun,eyyârinedoymayan?
birânfazlagörmeğibulunmazni’metsayan,
Hasretîlegünbegün,kavrul,alevlenveyan!
cihânıtenvîredenensonNûraelvedâ’!
Nereyegidiyorsun,ondannasılayrıldın?
seniyakanodeğil,kendikendiniyakdın!
Düşün!Gözyaşlariyle,kiminyüzünebakdın?
ayrılırkeninleyenbakışlaraelvedâ’!
Mâzîyihâletebdîledip,seyredeceğim,
gönlümügözyaşîle,tesellîedeceğim.
Derininiltîleâh,ayrılıkdiyeceğim,
yârıbırakıpgiden,bufirâraelvedâ’!
Karşımdakihayâlin,birazdahâkaldiyor,
kalbinibenimgibi,busevdâyasaldiyor,
Öpelimihasretlevedüâmıaldiyor,
enderinsevgilerle,azîzyâraelvedâ’!
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17 — VEHHÂBÎLİK NEDİR?
Vehhâbîliğikuran,MehmedbinAbdülvehhâbdır.Binyüzonbir1111[m.1699]de,
Necdde,Hureymilekasabasındadünyâyagelmiş,1206[m.1791]de,Der’iyyedeölmüşdür.Önceleri,seyâhatveticâretiçin,Basra,Bağdâd,Îrân,HindveŞâmtaraflarınagitmiş,1125[m.1713]deBasrada,ingilizcâsûslarından,Hempherintuzağınadüşerek,ingilizlerin(İslâmiyyeti imhâ) etmekçalışmalarınaâletolmuşdur.(İngiliz Câsûsunun İ’tirâfları) kitâbımızda,Vehhâbîliğinkuruluşuuzunanlatılmakdadır.Elinegeçirdiği,AhmedibniTeymiyyenin,Ehl-isünneteuymıyankitâblarınıokumuş,(Şeyh-iNecdî)diyemeşhûrolmuşdur.Düşünceleri,ingilizparalarıveingiliz
silâhlarıkarşılığında,köylülerveDer’iyyeehâlîsiilereîsleriMuhammedbinSü’ûd
tar af ınd an dest ekl end i. Sap ık din adam ı Ahm ed ibn i Teym iyy en in fikrl er i ile
Hempherinyalanlarınınkarışımına(Vehhâbîlik) denir.(Mir’ât-ül-Haremeyn) kitâbınınbasıldığı1306[m.1888]senesindeNecdemîri,AbdüllahbinFaysalidi.
Aşağıdakibilgilerinçoğu(Mir’ât-ül-Haremeyn)denalınmışdır:
MehmedinbabasıAbdülvehhâb,iyibirmüslimânidi.BuveMedînedekiâlimler,Abdülvehhâboğlununsözlerinden,yenibiryoltutacağınıanlamış,herkese,
bununlakonuşmamasınınasîhatetmişlerdi.Fekat,1150[m.1737]de,Vehhâbîliğii’lânetdi.Yazdığıkitâblardavehelebunlarınenmeşhûruolan(Kitâb-üt-tevhîd)devetorunuAbdürrahmânbinHaseninbunayapdığı(Feth-ul-mecîd) adındakişerhde,ikiyüzellidenfazla,bozukinanışlarıvardır.Bunlardanba’zısı(Üsûlül-erbe’a) ikincisahîfesindeyazılıdır.Bozukinanışlarınıntemeli,üçmes’eledir:
1—Amel,ibâdet,îmânınparçasıdırdiyor.Birfarzıyapmıyan,meselâfarzolduğunainandığıhâlde,birnemâzkılmıyankâfirolurdiyor.Bunuöldürmeli,mallarını taksîm etmelidir diyorlar. Bunlar (Feth-ul-mecîd)in 17, 48, 93, 111, 273,
337ve348.cisahîfelerindeyazılıdır.
2—Peygamberlerin“aleyhimüsselâm”veEvliyânın“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”rûhlarındanşefâ’atistiyen,bunlarınmezârınıziyâretedip,bunlarıvesîleederekdüâedenkâfirolurdiyorlar.(Feth-ul-mecîd) kitâbınınbeşyüzüçüncüsahîfesindediyorki,(Resûlullahhayâtdaiken,düâetmesiniistemekcâizdir. Hattâ, diri olan her sâlih kimseden, düâ etmesi istenir. Nitekim, hazret-i
Ömer,Mekkeyeumreyapmağagideceğizemân,Resûlullah,(Yâ Ömer, bizi düândan unutma!) dedi.Dirilerin,cenâzeyevekabrdeolanlaradadüâetmelericâizdir.Fekat,kabrdeolandandüâistemekcâizdeğildir.Allahüteâlâ,işitmiyenlerdendüâistemeninşirkolduğunubildirdi.Ölülervegâibolan,uzakdaolandiriler,
işitmezvecevâbvermezler.Bunlarınfâidevezarârlarıolmaz.Eshâbdanveonlardansonragelenlerdenhiçbiri,Resûlullahınkabrindenbirşeyistemedi.Peygamberöldükdensonra,ondanbirşeyistemekcâizolsaydı,Ömer“radıyallahüanh”
yağmuryağmasınıOndanisterdi.Hâlbuki,kabrinegelip,Ondandüâ,yardımistemedi.Dirivehâzırolanhazret-iAbbâsdandüâistedi).Yetmişinci[70]sahîfesindediyorki,(Ölüdenveyanındabulunmıyanlardanbirşeyistemek,onuAllahaşerîkyapmakolur).
Vehhâbîlerinbusözlerini,yinekendikitâblarıyalanlıyor.(Feth-ul-mecîd)inikiyüzbirincisahîfesinde,(Buhârîde,AbdüllahibniMes’ûddiyorki,yidiğimizta’âmın
tesbîhsesiniişitirdik.EbûZerdiyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,
avucuna taş parçaları aldı. Bunların tesbîh sesleri işitildi. Resûlullahın hutbe
okurkendayandığıodununinlemesihaberisahîhdir)diyor.Demekki,Resûlullahdanbaşkamü’minlerde,herkesinişitemiyeceğisesleriişitirmiş.Butaşlarhazret-i
EbûBekrinelindeikendetesbîhlerininişitildiği,aynıhaberinsonundabildirilmekdedir.Hazret-iÖmerin,Medînedehutbeokurken,ÎrândaharbedenordukumandanıSâriyeyigörerek,(Sâriye,dağdakidüşmandankorun!)dediğiniveSâriyenin
işiterek, dağı ele geçirdiğini bütün kitâblar bildirmekdedir. Puta tapanlar için
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gelmişolanâyet-ikerîmelerle,busözleriniisbâtakalkışıyorlar.Hâlbuki,mü’minler[ya’nîEhl-isünnet],Peygamberlere“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”veEvliyâya“aleyhirrahme”ibâdetetmez.AllahüteâlânınsevgilikullarıolduğunaveAllahüteâlânın,bunlarınhâtırıvehurmetiile,kullarınamerhametedeceğineinanır.
Zararı,fâideyiyaratan,ancakOdur.Ondanbaşkaibâdetekimseninhakkıyokdur,
der.Kabrziyâretinegidip,kabrdekizâtvâsıtasıileAllahüteâlâyadüâeder.
(İbni Âbidîn) nikâhsözleşmesininsonsahîfesindediyorki,(AllahveResûlullah şâhid olsunlar diyerek evlenmek câiz değildir. Hattâ böyle söylemek küfr
olur diyenler vardır. Resûlullah gaybı bilir demek olur. Allahdan başkası için
gaybı bilir diyen kâfir olur dediler. Hâlbuki, (Tâtârhâniyye)de, (Hucce)de ve
(Multekıt)deküfrolmazdiyor.Çünki,AllahüteâlâherşeyiResûlününrûhunabildirir.Peygamberler,başkalarıiçingaybolanbirçokşeyibilirler.Cinsûresininyirmialtıncıâyetininmeâli,(Allahü teâlâ, gaybdan bildiği şeylerden ba’zılarını yalnız Peygamberlerden dilediğine bildirir) isede,akâidkitâblarında,Evliyânınkerâmetlerindenbiri,gayblarınçoğunubilmeleriolduğuyazılıdır.Mu’tezilefırkası
[veonlarınizindeolanlar],buâyet-ikerîmeyedayanarak,Evliyâgaybıbilemezdiyorlar.Bunlaracevâbolarakderizki,buâyet-ikerîme,gaybınvâsıtasızolarakve
yalnızvahygetirenmeleğebildirilmesinihaberveriyor.PeygamberlereveEvliyâyadiğermeleklervâsıtasıileveyâbaşkavâsıtailebildirilmekdedir.(Sell-ül-hisâmil-Hindî li-nusrat-i seyyidinâ Hâlid-in-nakşibendî) ismindekikitâbımdaEvliyânın
kerâmetleri uzun yazılıdır. Lutfen oradan okuyunuz!) (Tefsîr-i Mazherî)de bu
âyet-ikerîmenintefsîrindebuyuruyorki,(Allahüteâlâ,Evliyâsınavâsıtasızdabildirir.Hazret-iÖmereSâriyeyigösterdi“radıyallahüteâlâanhümâ”.Mûsâaleyhisselâmınannesine,oğlunudenizekoymasını,yinegeriyegöndereceğinivePeygamber yapacağını bildirdiğini haber veriyor. Havârîlere vahy gibi bildirdiğini ve
hazret-iMeryeme,(Hurma kütüğünü salla; tâze hurma olacak. Onları yi!) dediğinihaberveriyor.BunlarPeygamberdeğildi.Velîidiler).Fârisî(Usûl-ül-erbe’a
fî-terdîd-il vehhâbiyye) kitâbındagenişbildirilmişdir.Bukitâb1395[m.1975]de,
İstanbuldatekrârbasdırılmışdır.Bukitâbdanbirkısmıtercemeedilerek,(Kıyâmet ve Âhıret) ve(Fâideli Bilgiler) kitâblarınailâveedilmişdir.
(Hadîka) ikincicild,yüzyirmialtıncısahîfedediyorki:ResûlullahileveEshâb-ı
kirâmileveTâbi’înile,bunlaröldükdensonrada,Allahüteâlâyatevessületmek,
ya’nîbunlarınhurmetiiçin,dilekdebulunmakcâizdirvemeşrû’dur.Tevessületmek, şefâ’atini istemek demekdir. Ehl-i sünnet âlimleri, bunun câiz olduğunu
bildirdi.Mu’tezilefırkasıiseinanmadı.Tevessüledenindüâsınınkabûlolması,tevessülolunanınkerâmetiolur.Ya’nî,öldükdensonrakerâmetgöstermesiolur.
Bid’atsâhibi,sapıkolanlarbunainanmadı.İmâm-ıMünâvî(Câmi’us-sagîr) şerhinde,bucâhillerecevâbvermekdedir.İmâm-ıSübkîbuyuruyorki,(Resûlullah
iletevessületmek,ya’nîistigâseetmek,ondanşefâ’atistemekdir.Buisegüzelbir
şeydir.Öncekivesonrakiislâmâlimlerindenhiçbiribunakarşıbirşeydememişdir.YalnızİbniTeymiyyebunuinkâretdi.Böylecedoğruyoldanayrıldı.Kendindenöncegelenâlimlerdenhiçbirininsöylemediğibirbid’atçıkardı.Bubid’atiile
müslimânlarındilinedüşdü).Resûlullahınismiilekasemederek,ya’nîResûlullahhakkıiçindiyerek,Allahüteâlâdanbirşeyistemenincâizolduğunu,İbniAbdüsselâmuzunbildirmekdedir.ResûlullahınvârisiolanEvliyâiledekasemcâiz
olduğunu,Ma’rûf-iKerhîbildirmekdeve(Kuşeyrî) risâlesiyazmakdadır.Yüzellibirinci[151]sahîfesindediyorki,herhangibirmüctehidincâizolurdediğibirşeyiyapanamâni’olmamalıdır.Çünki,dörtmezhebdenbirinitaklîdetmekcâizdir.
Bunun için, kabr ziyâret edenlere, Evliyânın mezârları ile teberrük edenlere,
hastasıiyiolmakiçinveyâgâibibulunmakiçinbunlaranezryapanlaramâni’olmamalıdır.Adakyaparken,Evliyâyaadakdemekmecâzolup,türbeyehizmetedenlereadakdemekdir.Fakîrezekâtverirkenödüncverdiğinisöylemekgibidirki,böy–448 –

lesöylemenincâizolduğubildirilmişdir.Buradasözedeğil,ma’nâyabakılır.Bunungibi,fakîreverilenhediyye,sadakaolur.Zengineverilensadakadahediyye
olur.[(VEKÂLET)ebakınız!].İbniHacer-iHiytemî“rahmetullahiteâlâaleyh”,
Evliyânın kabrlerine nezr yapılırken, onun çocuklarına veyâ talebesine yâhud
oradabulunanfakîrleresadakaolmasıgibibaşkabir(Kurbet), ya’nî,başkabirhayr
niyyetedilirse,bunezrinsahîholacağınafetvâvermişdir.Böylenezrlerin,niyyet
edilenkimselereverilmesilâzımdır.Şimditürbelereyapılannezrlerinhepsindeböyleniyyetedilmekdedir.Velîyenezrsözündenbunuanlamaklâzımdır.GeçmişEvliyâyadiluzatmak,onlaracâhildemek,sözlerindenislâmiyyeteuymıyanma’nâlarçıkarmak,öldükdensonradakerâmetgösterdiklerineinanmamakveölünce
velîlikleri biter sanmak ve onların kabrleri ile bereketlenenlere mâni’ olmak,
müslimânlarasû’izan,zulmetmek,mallarınıgasbetmekgibivehased,iftirâveyalansöylemekvegıybetetmekgibiharâmdır.(Hadîka)dantercemetemâmoldu.
(Hadîka)da,yüzseksenikincisahîfedediyorki,(Buhârînin,EbûHüreyreden“radıyallahüanh”haberverdiğihadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, kulum farzları yapmakla bana yaklaşdığı gibi başka şeyle yaklaşamaz. Kulum nâfile ibâdetleri yapınca, onu
çok severim. Öyle olur ki, benimle işitir. Benimle görür. Benimle herşeyi tutar. Benimle yürür. Benden her ne isterse veririm. Bana sığınınca, onu korurum buyurdu)
denilmekdedir.Buhadîs-işerîfgösteriyorki,farzlarlabirlikdenâfileibâdetleriyapan,Allahüteâlânınsevgisinikazanır.Bunlarındüâlarıkabûlolur.Sa’îdbinİsmâ’îl
EbûOsmânHayrîNîşâpûrî“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,buhadîs-işerîf,onungörmek,işitmek,gitmek,tutmakgibiherçeşidistediklerini,hemenihsân
ederimdemekdir).Üçüncükısmdasonsözsonunabakınız!(İşlerinizde sıkışdığınız
zemân, kabrde olanlardan yardım isteyiniz!) hadîs-i şerîfi de, Allahü teâlânın,
sevdiğikullarına,ölüikendebukuvvetivermişolduğunugöstermekdedir.
İmâm-ıBirgivî,(Etfâl-ül-müslimîn) risâlesinde,(Bir mü’minin kabrini ziyâret
ederken, yâ Rabbî! Muhammed aleyhisselâm hurmetine, buna azâb yapma denirse, Allahü teâlâ, kıyâmete kadar azâbını durdurur) hadîs-işerîfiniyazmakdadır.
Kabrdekimeyyitdehisbulunduğunubildirençokhadîs-işerîfvardır.Eshâb-ı
kirâmveTâbi’în-iızâm(Kabr-i se’âdet)iziyâretveistigâseederdi.Bununiçinçok
kitâbyazılmışdır.(Hısn-ül-hasîn)dedüââdâbınıanlatırken(Düânınkabûlolmasıiçin,Peygamberleri“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”vesâlihkullarıvesîleetmelidir.(Buhârî)dekihadîs-işerîfdeböylebildirildi)buyurmakdadır.
AlîRâmîtenîhazretleribuyurduki,(Günâhişlememişbirdililedüâedinizki,
kabûlolsun!).Ya’nî,Hudâdostlarınınhuzûrundatevâzu’eyleyiniz,yalvarınızda,
siziniçindüâetsinler.İstigâse,ya’nîbirVelîyetevessülde,budemekdir.
Abdülvehhâboğlunun,Ehl-isünneti,putavemezâratapankâfirlergibibilmesiveEhl-isünnetiöldürmeğevemallarınıalmağahalâldemesi,nasslara[ya’nîâyetlere,hadîslere]yanlışma’nâverdiğiiçindir.(Buhârî)dekihadîs-işerîfdePeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Kâfirler, kâfirler için gelmiş olan âyet-i kerîmeleri, müslimânlara yükletirler) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Müslimân ismini taşıyanlardan en çok korkduğum kimse, Kur’ân-ı kerîmin ma’nâsını, yerinden
değişdirenlerdir) buyurdu.Buhadîs-işerîfler,böylezındıklarınmeydânaçıkacağınıvebunlarındalâletdeolduklarınıhabervermekdedir.
Mezârlarıziyâretiletevessüledenkâfirolsaydı,Peygamberimiziledetevessül
edilmezdi.Hâlbuki,O,dünyâyagelmedenöncevedünyâdadiriikenvevefâtından
sonra,heptevessüledilmişdir.(Şevâhid-ül-hak) yüzelliüçüncü[153]sahîfedeyazılı, İbni Mâce hadîsinde, Peygamberimiz (Allahümme innî es’elüke bihakkıssâ’ilîne aleyke), ya’nî(Yâ Rabbî! Senden isteyip de, verdiğin kimselerin hâtırı için,
senden istiyorum!) derdiveböyledüâedinizbuyururdu.Hazret-iAlînin“radıyallahüanh”annesiFâtımayı“radıyallahüanhâ”kendimubârekelleriilemezârakoyunca,(İgfir li ümmî Fâtımate binti Esed ve vessi’aleyhâ medhaleha bi-hakkı Ne–449 –
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biyyike vel Enbiyâ-illezîne min kablî inneke erhamürrâhimîn) buyurduğunu,TaberânîveİbniHibbânveHâkimveSüyûtîbildirmekdedir.Eshâb-ıkirâmınbüyüklerindenOsmânbinHuneyfbildiriyorki,iyiolmasıiçindüâistiyenbira’mâya,abdestalıp,ikirek’atnemâzkılmasını,sonra(Allahümme innî es’elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme, yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî, li tukdâ-li, Allahümme şeffi’hü fiyye) okumasınıemretmişdir.Budüâ,(Merâkıl-felâh) vebununTahtâvîhâşiyesivetürkçetercemesiolan(Ni’met-i islâm) kitâblarında,(Hâcet nemâzı) sonundave(Şifâ üs-sikâm) ve(Nûr-ül-islâm)dave(Dürerüsseniyye)dedeyazılıdır.Eshâb-ıkirâm“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,budüâyıhepokurdu.Hâkiminbildirdiğisahîhhadîsdebuyurulduki,Âdem“alâNebiyyinâvealeyhissalâtüvesselâm”Cennetden
çıkarılınca,çokdüâetdi.Tevbesikabûlolmadı.Nihâyet(YâRabbî!OğlumMuhammedhurmetiiçin,bubabayamerhametet)deyince,düâsıkabûlolduve(Yâ
Âdem! Muhammed aleyhisselâmın ismi ile, her ne isteseydin kabûl ederdim, Muhammed olmasaydı, seni yaratmazdım) buyuruldu.Buhadîs-ikudsî,(Mevâhib) ve
(Envâr)ınbaşındadayazılıdır.Böyleolduğunu,Âlûsînin(Gâliyye) kitâbıda,yüzdokuzuncusahîfesindeuzunbildirmekdedir.Budüâlardabulunan(hak) kelimesi,hurmet,kıymetdemekdir.Sevdiklerineverdiğikıymetliderecelerhâtırıiçinistemekdir.Çünki,hiçbirmahlûkun,hiçbirbakımdan,Allahüteâlâdahakkıyokdur.
Süâl: O zemân, Muhammed “aleyhisselâm” dünyâda yokdu. Üçyüzonüçbin
senesonradünyâyıteşrîfedecekdi.Âdem“aleyhisselâm”,Onuneredenbildi?
Cevâb: Âdem“aleyhisselâm”,Cennetdeiken,CennetinheryerindeveArşüzerinde(Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) yazılıgördü.Onun,Allahüteâlânınensevgilikuluolduğunu,bundananlamışdı.Bunlar,oralardaislâmharfleriileyazılıidi.Demekki,oharfler,insanyapısıdeğildir.DünyâveÂdemyokken,
oharflervardı.Bütünkitâblarvesahîfeler,islâmharfleriilegönderilmişdir.
Budüâlargösteriyorki,Allahüteâlânınsevdikleriiletevessületmek,ya’nîonlarıarayakoyarak,onlarınhâtırıvehurmetiileOndanistemekcâizdir.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,beşincicild,beşyüzyirmidördüncüsahîfedebuyuruyorki,(ResûlullahıvesîlekılarakAllahüteâlâyadüâetmekgüzel
olur.Öncevesonragelenâlimlerdenhiçbiribunakarşıbirşeydemedi.YalnızİbniTeymiyyebunukabûletmedi.Hiçkimseninsöylemediğinisöyliyerekortayabir
bid’atçıkarmışoldu.Böyleolduğunu,İmâm-ıSübkîgüzelaçıklamakdadır).
AhmedbinSeyyidZeynîDahlân“rahmetullahiteâlâaleyh”,Mekkeninmüftîsivereîs-ül-ulemâsıveŞâfi’îşeyh-ul-hutebâsıidi.Birçokeserleriolup, (Hülâsatül-kelâm fî beyân-i umerâ-il beled-il-harâm), (Firredd-i alel-vehhâbiyyet-i-etbâ-ı
mezheb-i İbni Teymiyye) ve(Ed-Dürer-üs-seniyye) kitâblarındabunlarıniçyüzleriniaçıklamakda,yanlışyolda,sapıkolduklarınıâyet-ikerîmevehadîs-işerîflerlegöstermekdedir.(Hülâsat-ül-kelâm)da,şöyledemekdedir:
Resûlullahıhayâtdaikende,vefâtındansonrada,vesîleederekdüâetmeksahîhdirvecâizdir.Bunungibi,EvliyâyıveSâlihlerivesîleederekdüâetmekcâizolduğunuhadîs-işerîflergöstermekdedir.[(Feth-ul-mecîd) kitâbının167,170,191,
208,248,353,414,416,482,486ve504.cüsahîfelerindekiyazılarmüslimânlaraiftirâdır.]Hazret-iÖmerinyağmurdüâsınaçıkarkenhazret-iAbbâsıgötürmesi,Resûlullahdanbaşkasıiledetevessülolunabileceğinigöstermekiçinidi.[Yağmurdüâsınınnasılyapılacağı(İslâm ahlâkı) kitâbımızdayazılıdır.]Ehl-isünnetâlimleri
buyuruyorlarki:Te’sîriveren,yaratan,îcâdeden,fâidevezarârveren,yokeden
ancak Allahü teâlâdır. Onun şerîki yokdur. Peygamberler ve bütün diriler ve
ölüler,te’sîr,fâidevezarâryaratamazlar.Hiçbirşeyete’sîryapamazlar.Yalnız,Allahüteâlânınsevgilikullarıolduklarıiçin,onlarlabereketleniriz.Onlarda,dirilerinte’sîretdiğine,ölülerinte’sîretmediğineinanıyorlar.(Feth-ul-mecîd) kitâbının70,77,98,104,239,248,323,503ve504.cüsahîfelerinde,(Meyyitdenvegâ–450 –

ibolandiridenbirşeyistiyenmüşrikolur.İnsandankudretiyetişenşeyleristenir.
Yalnız Allahın kudretinde olan şeyleri insandan istemek câiz değildir) diyor.
Yetmişinci[70]sahîfesinde,(Diri,kendindenistenilenşeyiçindüâeder.Allahda
kabûledip,oşeyiyaratır.Ölüdenvegâibolandanistemek,kudretiiçindeolmıyanıistemekdir.Buise,şirkolur)diyor.Yüzotuzaltıncı[136]sahîfesinde,(Sâlihkimselerinkabrleriileteberrüketmek,Lât,Menâtputlarınatapınmakgibişirkdir)diyor. İkiyüzsekizinci [208] sahîfede, (İhtiyâcını ölüden istemek, ölüden istigâse
etmekşirkdir.Ölüdenkendisineşefâ’atetmesiniistemekcâhillikdir.O,Allahın
izniolmadankimseyeşefâ’atedemez.Ondanistigâseetmek,şefâ’atetmesiniistemek,şefâ’atetmesineiznverilmesiiçinsebebyapılmamışdır.Şefâ’atesebebîmândır.İstigâseedenisemüşrikdir.İznverilmesinemâni’olmakdadır)diyor.Hâlbukibukitâb,kendikendiniyalanlamakdadır.Çünki,ikiyüzüncü[200]sahîfesinde,
(GöklerAllahdankorkar,Allahgöklerdehisyaratır.Anlarlar,Kur’ânda,yerlerinvegöklerintesbîhetdikleribildirildi.ResûlullahınavucunaaldığıtaşparçalarınıntesbîhetdiklerinivemesciddekiHannânedenilendireğininlediğiniveyemeğintesbîhetdiğiniEshâbişitdiler)diyor.[Dağlarda,taşlarda,direkdehisveidrak
olduğunusöyleyipde,PeygamberlerdeveEvliyâdahisolmazdemeleri,şaşılacak
şeydir.Dirileretevessülolunur,ölüleretevessülolunmazdemeklekendilerimüşrikoluyorlar.Çünkibusöz,dirilerduyarvete’sîreder,ölülerduymazvete’sîretmezdemekdir.Allahdanbaşkasınınte’sîretdiğineinanmakolur.Böyleinananlarakendilerimüşrikdiyor.Hâlbuki,ölüde,diridebirersebebdir.Te’sîreden,yaratanyalnızAllahüteâlâdır.](Âlûsî tefsîri)ndeyazılıolan,İmâm-ıa’zamın,Resûlullahıvesîleyaparakdüâetmeğiyasaketdiğidoğrudeğildir.Çünki,İmâm-ı
a’zamdanböylebirhaberihiçbirâlimbildirmemişdir.Vesîleedileceğinibildirmişlerdir.Tevessül,teşeffü’,istigâseveteveccüh,hepaynışeydemekdir.Hepsicâizdir.(Buhârî) hadîsinde,(Kıyâmet günü insanlar, önce Âdem aleyhisselâma istigâse edeceklerdir) buyuruldu.Eshâb-ıkirâmınbüyüklerindenBilâlbinHâris“radıyallahüanh”Resûlullahınkabriyanınagelip,(YâResûlallah!Ümmetiniçinyağmurdüâsıyap)dedi.Yağmuryağdı.Putlar,bizeşefâ’atedecekdirdiyenkâfirler,
putlaratapınıyorlardı.Şefâ’atistiyenmü’minlerise,PeygamberlereveEvliyâya
tapınmaz.(Feth-ul-mecîd) kitâbınınikiyüzdokuzuncu[209]sahîfesindediyorki,
(Kur’ân-ıkerîmde,(Ancak Onun izn vermesi ile şefâ’at olunur) ve(Ancak râzı olunan kimselere şefâ’at olunur) buyuruldu.Şefâ’atistiyenkimse,kendineşefâ’atetmesiiçinPeygambereiznverileceğinineredenbiliyor?Sonrarâzıolunmuşlardan
olduğununerdenanlıyordaşefâ’atistiyor?).Busözleri,hemhadîs-işerîflereuygundeğildir.Hemdekendisiniyalanlamakdadır.Çünki,aynıkitâbınikiyüzsekizincisahîfesinde,(Şefâ’at olunmağa sebeb îmândır) demekdedir.Ezândansonra
okunmasıemrolunandüâda,Allahüteâlânın,Peygamberefendimize“sallallahü
aleyhi ve sellem” fazîle ve vesîle derecelerini va’d etdiği bildirilmekdedir. Bu
düâyıokuyanlaravesalevâtgetirenlerevekabriniziyâretedenlereşefâ’atedeceğinibildirdi.Bunlargibi,dahânicehadîs-işerîfler,dilediğineşefâ’atetmekiçinkendisineiznverilmişolduğunugöstermekdedir.(Büyük günâhı olanlara şefâ’at edeceğim) hadîs-işerîfi,îmânıolanherkeseşefâ’atetmesineiznverileceğinibildiriyor.(Şevâhid-ül-hak) yüzotuzuncu[130]sahîfesindekikırkhadîsdenonüçüncüsünde,(Kıyâmet günü şefâ’at edeceğim. Yâ Rabbî! Kalbinde hardal zerresi kadar îmân
olanları Cennete koy diyeceğim. Bunlar Cennete girecekler. Sonra, kalbinde az birşey olanlara, Cennete giriniz diyeceğim) buyuruldu.Buhadîs-işerîfi(Buhârî) bildiriyor.(İstigâse) tevessüldemekdir.Ya’nîvesîleetmek,yardımını,düâsınıistemekdemekdir.Ondanşefâ’atistemek,Onuvesîleederek,Allahüteâlâdansonnefesdeîmânlagitmeğidüâetmekdemekdir.(Feth-ul-mecîd) kitâbınınbirçokyerinde,meselâüçyüzyirmiüçüncü[323]sahîfesinde,(Gâibkimsedenveölülerdenistigâseetmek,fâideistemekşirkdir.Allah,müşriklerleharbetmeğiemrediyor)diyor.Hâlbuki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Yâ Muhammed, seni ve–451 –

sîle ederek Rabbine teveccüh ediyorum) derdi.Vefâtındansonra,Eshâb-ıkirâm
“radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” bu düâyı okurlardı. Taberânînin bildirdiği
hadîs-işerîfde,(Çölde yalnız kalan kimse, birşey gayb ederse, ey Allahın kulları,
bana yardım ediniz desin! Çünki, Allahü teâlânın, sizin göremediğiniz kulları
vardır) buyuruldu.İbniHacer-iMekkî,(Îzâh-ul-menâsik) hâşiyesinde,budüâçok
tecribe edilmişdir buyurdu. Ebû Dâvüdün ve başkalarının bildirdikleri hadîs-i
şerîfde,Resûlullah,seferdeikenakşamolunca,(Ey Rabbimin yeri! Senin şerrinden Allaha sığınırım) buyurdu.
İhvân-ül-müslimîndenilenmezhebsizlerinreîslerindenSeyyidKutbda,Zümer
sûresininüçüncüâyetinitefsîrederken,(Tevhîdveihlâssâhibi,Allahdanbaşka
kimsedenbirşeyistemez.Hiçbirmahlûkai’timâdetmez.İnsanlar,islâmiyyetinbildirdiğitevhîddenayrıldı.BugünbütünmemleketlerdeEvliyâyaibâdetediliyor.İslâmiyyetdenevvelkiarablarınmeleklere,heykelleretapındıklarıgibi,onlardanşefâ’atistiyorlar.Allahınbildirdiğitevhîdde,ihlâsda,Allahilekularasındavâsıta
veşefâ’atetmekyokdur)diyor.Buyazılarıilevehhâbîolduğunui’lânediyor.
[Allahü teâlâya mahsûs olan sıfatlara, (Sıfât-i zâtiyye)ye ve (Sıfât-i sübûtiyye)ye(Ülûhiyyet sıfatları) denir.Birmahlûkaibâdetetmek,taş,ağaç,güneş,yıldız,inek,insan,heykel,resmgibibirmahlûkda,(Ülûhiyyet sıfatı) bulunduğunainanarak,onaitâ’atetmek,yalvarmakdemekdir.Böyleinanmağa(Şirk) veinanankimseye(Müşrik) denir.Buşeylere(Şerîk), (Ma’bûd), (Put) denir.Şimdihıristiyânlarınçoğu,Budistler,Berehmenlervemecûsîlermüşrîkdir.MüslimânlarhiçbirVelîde ülûhiyyet sıfatı bulunduğuna inanmaz. Peygamberlerin, Velîlerin, Allahın
sevgilikullarıolduklarınıbilirler.Ziyâretedenleri,düâistiyenleri,Allahüteâlânın,
kendilerinehaberverdiğineinanırlar.Şefâ’atetmeleriiçin,bunlarayalvarırlar.]
3—Mezârlarüzerinetürbeyapmakvetürbelerdenemâzkılmakveoradahizmetveibâdetedenlerekandilyakmakveölülerinrûhlarınasadakaadamak,câizdeğilimiş!...Haremeynehâlîsişimdiyekadarkubbelere,dıvarlaratapınıyorimiş.(Ehl-i sünnet) olanve(Şî’î) olanmüslimânlarbununiçinmüşrikoluyormuş.Bunlarıöldürmek,mallarınıyağmaetmekhalâlimiş.Kesdiklerileşolurmuş.
Türbelerdenemâzkılmanıncâizolduğu,(Kıyâmet ve âhıret) kitâbımızınüçüncü kısmı olan (Müslimâna nasîhat)ın ondördüncü maddesinde uzun yazılıdır.
Türbe,odademekdir.Türbeyasakolsaydı,Eshâb-ıkirâm“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,Resûlullahefendimizivehazret-iEbûBekrivehazret-iÖmerioda
içinedefnetmezlerdi.Türbe,ölüyetapınmakiçinyapılmaz.Onasevgivesaygıgöstermekveokumağa,düâetmeğegelenleriyağmurdan,güneşdenkorumakiçinyapılmakdadır.(Mecma’ul-enhür), ikincicildinbeşyüzelliikincisahîfesindediyorki,
(MuhammedbinHanefiyye,AbdüllahbinAbbâsıdefnedince,kabriüzerineçadırkurdu.Ziyâretciler,üçgünbuçadırdaokudular).Eshâb-ıkirâmınyolundaolan,
türbeyıkmaz,türbeyapar.
(Keşf-ün-nûr)dadiyorki,(Âlimlerin,Velîlerinkabrleriüzerinetürbeyapmak,
onları câhillerin hakâretlerinden korumak içindir. (Câmi’ul-fetâvâ)da ve (Tenvîr)de,kabrüzerinekubbeyapmakmekrûhdeğildirdiyor.CâhillerinEvliyâyıyaratıcısanmalarındankorkduğumuziçin,türbeleriyıkıyoruzsözüküfrdür.Fir’avnda
böyle söylemişdi. Fesâd çıkarıyor diyerek, Mûsâ aleyhisselâmı öldürmeğe kalkmışdı.AllahüteâlâEvliyâsınıseviyor.Onlarınistedikleriniyaratıyor.Onlarise,AllahüteâlâyaveEvliyâvebütünmüslimânlarasû’izanediyorlar.Müslimânlarasû’i
zanetmekharâmdır.Velî,diriikende,ölüikendebirşeyyaratmaz.Allahüteâlânınyaratmasınasebebolur.Evliyânınrûhları,kabrdekibedenleriilealâkalıdır.(Künûz)dayazılı,Deylemîninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Öldükden sonra da, hayâtda olduğum gibi bilirim), anlarımbuyuruldu).DiriveyâölüolanbirVelîdenfeyzalmak,
fâidelenmekiçin,onusevmekvehurmetetmeklâzımdır.Câhilhalk,ölüyütoprak
altında,hareketsizgörünce,onukendindenaşağısanır.Türbeyi,Sandukayıdaher–452 –

kesinsaygıileziyâretetdiğinigörünce,odasaygılıolur.Ya’nîtürbeölüiçindeğil,
dirilerin,saygılıolup,Velîdenistifâdeedebilmeleriiçinyapılmakdadır.Ehl-isünnetâlimleribuyuruyorki,kabrüzerine,süsiçin,övünmekiçintürbeyapmakharâmdır.Unutulmamakiçinolursamekrûhdur.Meyyitihırsızdan,hayvandankorumak
içinise,mekrûholmaz.Öncedenyapılmıştürbeyedefnetmekcâizdir.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”oğluİbrâhîminkabrinibirkarışyüksekyapdıvesıvatdı.Birgünİbrâhîminkabriyanındangeçerken,biryeriniaçılmışgörünce,burasınıkapatdığı(Hülâsa)dayazılıdır.İslâmâlimlerininhiçbiri,türbeleriputabenzetmemiş,enaşırıyazanı,harâmolacağınıbildirmişdir.Türbeziyâretederek,Evliyâyatevessüledenmüslimânlara,hiçbirâlimsû’izanetmemiş,kötülememişdir.(Feth-ulmecîd) kitâbınınikiyüzkırkikincisahîfesinde,(İbniHacer-iMekkî,(Zevâcir) kitâbında,kabrlerüzerinekubbeleryapmakbüyükgünâhdır.Müslimânmeliklerinin,
vâlîlerinin,bukubbeleriyıkmalarıvâcibdir.Önceimâm-ıŞâfi’îninkubbesiniyıkmalıdırdiyor)yazmakdadır.Hâlbuki,İbniHacer-iMekkî“rahmetullahialeyh”(Zevâcir) kitâbında,(Kabrlerüzerinekubbeyapmakbüyükgünâhdır)demiyor.(Umûmî,ya’nîherkesingömüldüğüvevakfkabristânlardakitürbeleriyıkmalıdır.Çünki,
yerkaplıyarak,müslimânlarıngömülmelerinemâni’olurlar)buyuruyor.Yoksa,türbeyapmağa,türbeziyâretineharâmdır,küfrdürdemiyor.Âyet-ikerîmelerinvehadîs-işerîflerinma’nâlarınıdeğişdirmekdenhayâetmiyenlerin,Ehl-isünnetâlimlerinin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”kitâblarındakibilgileride,değişdirerek,
yazarakmüslimânlarıaldatmağakalkışdıklarınınaçıkbirvesîkasıda,İbniHacer-i
Mekkîhazretlerineyapdıklarıbuiftirâdır.
İbniHacer-iMekkî“rahmetullahialeyh”hazretleri(Fetâvâ-i fıkhiyye)ninyüzyirmibeşincisahîfesindebuyuruyorki,(Peygamberlerintürbelerindenemâzkılmaksahîhdir.Mekrûhdahîdeğildir.Peygamberler,mezârlarındadiridirler.Fekat,
onlarınhayâtları,herbakımdanbizimhayâtımızgibideğildir.Yimeleri,içmeleri,
ibâdetyapmalarılâzımdeğildir.Meleklerinhayâtınabenzer.Lezzetalmakiçinibâdetyaparlar.Çünki,kabrhayâtındacenâb-ıHakkımüşâhedeleri,dünyâdakinden
dahâmükemmeldir).
Sudândaki islâm âlimlerinden Tâhir Muhammed Süleymân Mâlikî (Zahîretül-fıkhil-kübrâ) kitâbındadiyorki,(ŞeyhAdvî,kabrlerüzerinetürbeyapmak,dört
şartilecâizolurdedi.Kabryeri,meyyitinmülküolmalıdır.Türbedefesâd,bid’at
yapılmamalıdır.Türbeler,zevkvetefâhurvâsıtasıolmamalıdır.KabrdekiVelîye
alâmetniyyetiileyapılmalıdır.İbniTeymiyyeninsapıksözlerininkıymetiyokdur.).
Ehl-isünnetâlimleri,Vehhâbîlerirediçin,çokkitâbyazdı.Bunlardankırkadedininismleriaşağıdadır:
1—Medîne-imünevvereninŞâfi’îulemâsındanMuhammedibniSüleymânın
“rahmetullahialeyh”çokkıymetli(Fetvâ) kitâbıdır.
2 — Mekke-i mükerreme Reîs-ül-ulemâsı Ahmed Zeynî Dahlân-ı Şâfi’înin
(Eddürerüsseniyye) kitâbı,İstanbuldaBelediyyekütübhânesinde,[1079]numaradamevcûddur.İstanbulda,ofsetyoluiletekrârbasdırılmışdır.
3 — Mustafâ Kırîmînin “rahmetullahi aleyh” (Risâlet-üs-sünniyyîn firreddi
alel-mübtedi’în) kitâbı,Belediyyekütübhânesinde,[992]numaradamevcûddur.
4—(Müncid) kitâbında,(Hâlidî)kelimesindeyazılıolanDâvüdbinSüleymân
Bağdâdînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Minhat-ül-vehbiyye) kitâbı,Belediyyekütübhânesinde,[292]numaradamevcûddur.İstanbuldatekrârbasdırılmışdır.
5—MuhammedEbûZühre,(Târîh-ul-mezâhib-il-islâmiyye)de,vehhâbîlerive
bunlarınbid’atehliolduklarınıuzunbildirmekdedir.
6—AllâmeİbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”(Dürr-ül-muhtâr) hâşiyesinde,üçüncücild,üçyüzdokuzuncusahîfedebuyuruyorki:(Zemânımızdakimezhebsizlerkendilerinemüslimândeyip,kendii’tikâdlarınainanmıyanlaramüşrik,
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ya’nîkâfirdiyor.Bununiçin,Ehl-isünnetiveâlimleriniöldürmeksevâbdırdiyorlar.
1233[m.1818]de,Ehl-isünnetbunlarazaferbulup,kahrveperîşânoldular).Yukarıdakiyazınınfoto-kopisi,(Kitâb-ül-eymân) kitâbıileİstanbuldaneşrolunmuşdur.
7—Zebidmüftîsi,SeyyidAbdürrahmân“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki:
Ehl-isünnetdenayrılanlarıredvebozukolduklarınıbildirmekiçin,şuhadîs-işerîfi okumak yetişir. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki,
(Arabistânın şark tarafından bir kimseler çıkar. Kur’ân-ı kerîmi okurlar. Fekat,
Kur’ân-ı kerîm, bunların buğazlarından aşağıya gitmez. Ok yaydan çıkar gibi islâmiyyetden çıkarlar. Yüzleri de hep traşlıdır). Çoğununenmühimvazîfelerinden
biri,başıtraşetmekdir.Yanaklarınıtraşedip,yalnızçeneleriüzerindesivrisakal
bırakırlar.Buhadîs-işerîf,doğruyoldançıkdıklarınıgöstermekdedir.
8 — Zâhid-ül-Kevserînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Esseyf-üs-sakîl) tekmilesindeve(Makâlât)ında,İbniTeymiyyeninveİbniKayyımınfikrleriîzâhve
rededilmekdedir.
9—Doksanaltıncışeyh-ul-islâmseyyidMuhammedAtâullahefendinin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Vehhâbîlere reddiyye) kitâbımeşhûrdur.
10—(Müslimâna nasîhat) kitâbıtürkcedir.(Feth-ul-mecîd) kitâbındanparçalaralınarak,herbirine,islâmâlimlerininkitâblarındancevâblarverilmişdir.İlkbaskısı,[m.1970]deİstanbuldayapılmışdır.İngilizcetercemesidebasdırılmışdır.
11—Yûsüf-iNebhânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Şevâhid-ül-hak) kitâbı,İbniTeymiyyeyikuvvetlivesîkalarlaçürütmekdedir.Bukitâbdakikıymetliyazılardanbirkısmı[m.1972]debasılan(Eshâb-ı kirâm) kitâbınınsonunda,(Yûsüf-i Nebhânî) maddesindeyazılmışdır.
12—Yûsüf-iNebhânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Es-sihâm-üs-sâibe) kitâbıda,mezhebsizleri,âyet-ikerîmelerleisbâtederekredetmekdedir.
13—AhmedDahlân(Hulâsat-ül-kelâm) ve(El-fütûhât-ül-islâmiyye) kitâblarında,mezhebsizleriniftirâlarınavesîkalarlacevâbvermişdir.BirincikitâbınikincikısmıHakîkatKitâbevitarafındanofsetyoluilebasdırılmışdır.
14—İmâm-ıSübkî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Şifâ-üs-sikâm) kitâbında,ResûlullahıveEvliyâyıziyâretinverûhlarındanistigâseetmenincâizolduğunuisbât
etmekdedir.MısrdaBulakMatba’asında,1318[m.1900]debasılmışdır.İstanbulda,ofsetyoluileçeşidlibaskılarıyapılmışdır.
15—AbdülvehhâboğluMehmedinkardeşişeyhSüleymân,Ehl-isünnetâlimlerindenidi.KardeşiMehmedinyenibirçığıraçdığınıanlayınca,onunkitâblarına
reddiyyeleryazdı.Bunlardan(Savâik-ul ilâhiyye fir-redd-i alel-vehhâbiyye) kitâbı1306dabasılmışve1395[m.1975]deİstanbuldaofsetiletekrârbasdırılmışdır.
16—Halebkâdîsı,Şâfi’îâlimlerindenMuhammedbinAlîZemlikânî“rahmetullahi teâlâ aleyh” (Dürret-ül-madıyye firreddi-alâ-ibni Teymiyye) kitâbında,
Peygamberlerinkabrlerindenistigâseetmenincâizolduğunuisbâtetmekdedir.
17—RumeliKâdî-askeriEhî-zâdeAbdülhalîmbinMuhammed“rahmetullahiteâlâaleyh”(Riyâdüssâdâd fî-isbât-il-kerâmât lil-Evliyâ-i hâlel-hayât ve ba’delmemât) kitâbında,Evliyânınöldükdensonradakerâmetsâhibiolduklarınıisbât
etmekdedir.Kendisi,binonüç1013[m.1590]senesindevefâtetmişdir.
18—HasenCânFârûkînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(El-akâidüssahîha fî terdîd-il-vehhâbiyye) kitâbı,arabîolarak,Hindistândakivehhâbîlerinislâmiyyetiiçerdenyıkdıklarınıisbâtetmekdedir.İstanbuldaHakîkatKitâbevitarafındanm.1994
deofsetbaskısıyapılmışdır.
19—BüyükâlimveVeliyyikâmilseyyidAbdülhakîmefendi“rahmetullahiteâlâaleyh,(Keşkül) kitâbındakiyazısınışöylebitirmekdedir:Keşfveşühûdsâhibiolanmilyonlarcaâşık,Fahr-iâlemi“sallallahüaleyhivesellem”ziyâretederek,
Allahü teâlânın sonsuz ni’metlerine kavuşmuşlardır. İmâm-ül-eimme ve sirâc–454 –

ül-ümmeEbûHanîfeNu’mânbinSâbithazretleriziyâretederken,(EySeyyidler
seyyidi!Seniniçingeldim.Bendenrâzıolmanıricâediyorum.Sanasığınarakkorunuyorum!)diyerekbaşladığıkasîdesimeşhûrdur.
20—(Sebîl-ün-necât) kitâbıarabîolarakHindistândakivehhâbîlerinbozukve
sapıkinanışlarınıbildirmekde,bunlaravesîkalarlacevâbvermekdedir.İlkolarak
1394[m.1974]deHindistândabasılmış,İstanbuldaofsetyoluileneşrolunmuşdur.
21—(El-mesâil-ül-müntehabe) kitâbıarabîolup,Hindistândakivehhâbîlerin
gençlerarasınayaymağaçalışdıklarıinanışlarıyazmakda,bunlarıvesîkalarlaçürütmekdedir.İlkolarak1391[m.1971]senesindePâkistândabasılmış,sonraİstanbulda(Hakîkat Kitâbevi) tarafındanofsetyoluileneşrolunmuşdur.
22—(El-habl-ül-metîn) arabîolup,dörtmezhebdenbirinitaklîdetmeklâzım
olduğunuvekerâmetiveEvliyânın“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”rûhlarındanistifâdeetmeğibildirmekdedir.İlkolarakPâkistândabasılmış,İstanbulda
ofsetbaskısıyapılmışdır.
23—(Fetâvâ-yül-haremeyn) kitâbınıHindistânınbüyükâlimlerindenAhmedRızâhânBerîlevî“rahmetullahiteâlâaleyh”yazmışdır.Hindistândakivehhâbîlereve
bütünmezhebsizlerevesîkalarlacevâbvermekdedir.HindistândaLüknovşehrinde
bulunan(Nudvet-ül’ulemâ) ismindekiteşkilâtındaislâmiyyetezararlıbirkuruluşolduğunuuzunyazmakdadır.Kitâbarabîolup,1317[m.1898]senesindeyazılmış,sonraPâkistândabasılmış,İstanbulda1397[m.1977]deofsetbaskısıyapılmışdır.
24—(El-medâric-üs-seniyye firreddi alel-vehhâbiyye-yi Hindiyye) kitâbı,arabîveurdudilleriileKaraşideyazılmışdır.Hindistândakivehhâbîlerecevâbvermekdedir.İstanbuldaHakîkatKitâbevitarafındanm.1994debasdırılmışdır.
25—(Tarîk-un-necât) kitâbınıMuhammedHasenCânFârûkîyazmış,m.1931
deSindHaydarâbâdşehrindebasılmış,İstanbuldaHakîkatKitâbevitarafından
m.1994deofsetbaskısıyapılmışdır.Arabîveurdudillerindedir.
26—Mekke-imükerremeâlimlerindenSun’ullah-iHalebî“rahmetullahiteâlâ
aleyh”,(Seyfullah alâ men kezzebe alâ Evliyâillah) kitâbında,Evliyânın“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”öldükdensonradakerâmetleremazharolduklarınıisbâtetmekdedir.Bukitâbını,hicretinbinyüzonyedi[1117]senesindeyazmışdır.Kerâmetinvetevessülüncâizolduğu(Fetâvâyı Hayriyye)deKerâhetkısmındadayazılıdır.
27—ŞâhAhmedSa’îd-iDehlevîhazretleri(Tahkîk-ul-hakkıl-mübîn) kitâbında,Hindistândakivehhâbîlerinkırkbozuksözünevesîkalarlacevâbvermekdedir.Kırkıncıcevâbındabuyuruyorki,Abdül’Azîz-iDehlevî,Fâtihatefsîrinde:
(Birisindenyardımistenirken,yalnızonagüvenilirse,onun,Allahüteâlânınyardımınamazharolduğudüşünülmezse,harâmdır.Eğeryalnız,Allahüteâlâyagüvenilip,okulunAllahınyardımınamazharolduğu,Allahüteâlânınherşeyisebeb
ileyaratdığı,okulundabirsebebolduğudüşünülürse,câizolur.Peygamberlerve
Evliyâda,böyledüşünerekbaşkasındanyardımistemişlerdir.Böyledüşünerekbirisindenyardımistemek,Allahüteâlâdanistemekolur)diyor.(Abese) sûresinin
tefsîrinde,(Ölüyüyakmak,rûhuyersizbırakmakolur.Ölüyütoprağagömmekise,
rûhiçinbiryerbellietmekolur.Bununiçindirki,gömülmüşolanVelîlerdenvebaşkaSâlihlerdenfâidelenilmekdedir.Ölülereyardımetmekdemümkinolmakdadır.
Yakılanölüleriçinbunlardüşünülemez)diyor.Abdülhak-ıDehlevîhazretleride
(Mişkât) tercemesindebuyuruyorki,(PeygamberlerveEvliyâöldükdensonra,bunlardan yardım istemeğe, meşâyıh-ı ızâm ve fıkh âlimlerinin çoğu câizdir dedi.
Keşfvekemâlsâhibleri,bunundoğruolduğunubildirdi.Bunlardançoğurûhlardanfeyzalarakyükseldiler.Böyleyükselenlere(Üveysî) dediler.İmâm-ıŞâfi’îbuyuruyorki,imâm-ıMûsâKâzımınkabri,düâmınkabûlolmasıiçinbanatiryâkgibidir.Bunuçoktecribeetdim.İmâm-ıGazâlîbuyurduki,diriikentevessülolunan,
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feyzalınankimseye,öldükdensonradatevessülolunarakfeyzalınır.Meşâyıh-ıkirâmınbüyüklerindenbiridiyorki,diriikentesarrufyapdıklarıgibi,öldükdensonradatesarruf,yardımyapandörtbüyükVelîgördüm.Bunlardanikisi,Ma’rûf-iKerhîveAbdülkâdir-iGeylânîhazretleridir.BatıâlimlerininveEvliyânınbüyüklerindenolanAhmedbinZerrûkdiyorki,Ebül’Abbâs-ıHadremîhazretleribanasorduki,diriolanVelîmi,yoksaölüolanmıdahâçokyardımeder?Herkes,diriolan
diyor.Benise,ölüolandahâçokyardımederdiyorumdedim.Doğrusöyliyorsun.
Çünki,diriiken,kullararasındadır.Öldükdensonraise,Hakkınhuzûrundadırbuyurdu.AhmedbinUkbeEbül’AbbâsHadremî,Evliyânınbüyüklerindendir.(Câmi’u kerâmât-il-Evliyâ)daDemirdaşismindehâltercemesiyazılıdır.İnsanölürkenrûhununölmediğiniâyet-ikerîmelervehadîs-işerîfleraçıkcabildiriyor.Rûhunşu’ûrsâhibiolduğu,ziyâretedenleriveonlarınyapdıklarınıanladıklarıdabildiriliyor.Kâmillerin,Velîlerin“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”rûhları,diriikenolduğugibi,öldükdensonrada,yüksekmertebededirler.Allahüteâlâya
ma’nevîolarakyakındırlar.Evliyâda,dünyâdada,öldükdensonradakerâmetvardır.Kerâmetsâhibiolan,rûhlardır.Rûhise,insanınölmesiileölmez.Kerâmetiyapan,yaratan,yalnızAllahüteâlâdır.HerşeyOnunkudretiileolmakdadır.Herinsan,Allahüteâlânınkudretikarşısında,diriikende,ölüikendehiçdir.Bununiçin,
Allahüteâlânın,dostlarındanbirivâsıtasıile,birkulunaihsândabulunmasışaşılacakbirşeydeğildir.Diriolanlarvâsıtasıileçokşeyyaratıpverdiğini,herkes,her
zemângörmekdedir.İnsandiriikende,ölüikendebirşeyyaratamaz.AncakAllahüteâlânınyaratmasınavâsıta,sebebolmakdadır).
Mevlâna Abdülhakîm-i Siyalkûtî hazretleri, (Zâd-ül-lebîb) kitâbında, Abdülhak-ıDehlevînin(Eşi’at-ül-leme’ât)ındanalarakbuyuruyorki:(Çokkimse,kabrehlindenistifâdeedildiğineinanmıyor.Kabrziyâreti,ölülereokumak,onlaradüâetmekiçinyapılırdiyorlar.Tesavvufbüyüklerivefıkhâlimlerindençoğuise,kabrdekilerdenyardımgörüldüğünübildirdiler.KeşfsâhibiolanEvliyâda,bunusözbirliği ile bildirdiler. Hattâ, bunlardan çoğu, rûhlardan feyz alarak olgunlaşdıklarını
haber vermişlerdir. Bunlara (Üveysî) demişlerdir). Siyalkûtî hazretleri, bundan
sonrabuyuruyorki:(Ölüyardımyapamazdiyenlerin,nedemekistediklerinianlıyamıyorum.Düâeden,Allahüteâlâdanistemekdedir.Düâsınınkabûlolmasıiçin,
Allahüteâlânınsevdiğibirkulunuvâsıtayapmakdadır.YâRabbî!Kendisinebolbol
ihsândabulunduğunbusevgilikulununhâtırıvehürmetiiçinbanadaverdemekdedir.Yâhud,Allahüteâlânınçoksevdiğineinandığıbirkulunaseslenerek,(EyAllahınVelîsi,banaşefâ’atet!Benimiçindüâet!Allahüteâlânındileğimiihsânetmesiiçinvâsıtaol!)demekdedir.Dileğiverenvekendisindenistenilen,yalnızAllahü
teâlâdır.Velî,yalnızvesîledir,sebebdir.Odafânîdir.Yokolacakdır.Hiçbirşeyyapamaz.Tesarrufa,gücü,kuvvetiyokdur.Böylesöylemek,böyleinanmakşirkolsaydı,Allahdanbaşkasınagüvenmekolsaydı,diridendedüâistemek,birşeyistemekyasakolurdu.Diridendüâistemek,birşeyistemek,dînimizdeyasakedilmemişdir.
Hattâmüstehabolduğubildirilmişdir.Herzemânyapılmışdır.Bunainanmıyanlar,
öldükden sonra kerâmet kalmaz diyorlarsa, bu sözlerini isbât etmeleri lâzımdır.
Evet,Evliyânınbirkısmıöldükdensonra,âlem-ikudseyükseltilir.Huzûr-iilâhîde
herşeyiunuturlar.Dünyâdanvedünyâdaolanlardanhaberleriolmaz.Düâlarıduymazlar.Birşeyevâsıta,sebebolmazlar.Dünyâdaolan,diriolanEvliyâarasındada
böylemeczûblarbulunur.Birkimse,kerâmetehiçinanmıyorise,hiçehemmiyyeti
yokdur.Sözleriniisbâtedemez.Kur’ân-ıkerîm,hadîs-işerîflerveasrlarcagörülen,
bilinenolaylar,onuhaksızçıkarmakdadır.Bircâhil,birahmak,dileğiniAllahüteâlânınkudretindenbeklemeyip,Velîyaratır,yaparderse,budüşünceileondanisterse,bunuelbetyasaketmeli,cezâdayapmalıdır.Bunuilerisürerek,islâmâlimlerine,âriflerediluzatılamaz.ÇünkiResûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,kabr
ziyâretederken,mevtâyaselâmverirdi.Mevtâdanbirşeyistemeğiyasaketmedi.Ziyâretedeninveziyâretolunanınhâllerinegöre,kiminedüâedilir,kimindenyardım
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istenir.Peygamberlerin“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”kabrdediriolduklarını her müslimân biliyor. Buna karşı kimse birşey diyemiyor. Fekat, Evliyânın
kabrdeyardımyapacaklarına,onlardanyardımistenmesineinanmıyanlarıişitiyoruz).
Abdülhak-ıDehlevî,(Cezb-ül-kulûb) kitâbındabuyuruyorki:(İbniEbîŞeybe
haberverdi:Hazret-iÖmerzemânındaMedînedekahtoldu.Birkimse,Kabr-iNebevîyegelip,yâResûlallah!Ümmetiniçinyağmurdüâsıyap!Helâkolacağızdedi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”rü’yâsındagörünüp,Ömeregit!Yağmurgeleceğinimüjdelebuyurdu.İbniCevzîdiyorki,Medînedekahtoldu.Hazret-iÂişeyegelip,yalvardılar.Resûlullahıntürbesinintavanınıdelinizbuyurdu.
Öyleyapdılar.Çokyağmuryağdı.Kabr-işerîfıslandı).Buikihaber,Eshâb-ıkirâm zemânında kabrden yardım istenildiğini gösteriyor. Hattâ, müctehid olan
hazret-iÂişe“radıyallahüanhâ”kabrdenyardımistenilmesiniemrbuyurmuşdur.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”de,kabrindenyardımistiyeneyağmuryağacağını müjdelemişdir. Bunun için, Resûlullahın kabrinden yardım istemeğe
inanmamak,Eshâb-ıkirâmınicmâ’ınıinkâretmekolur.(Hısn-ül-hasîn)debildirildiğigibi,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Hayvanı kaçan kimse: Ey Allahın kulları! Bana yardım ediniz! Allahü teâlâ da, size merhamet eylesin desin!) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Korkulu olan yerde, üç kerre: Ey Allahın kulları! Bana yardım ediniz demeli) buyuruldu.Budüâçoktecribeedilmişdir.Birhadîs-işerîfde,(Birşeyden zarâr gören, abdest alıp iki rek’at nemâz kılsın! Sonra; Yâ
Rabbî! Senden istiyorum. Senin âlemlere rahmet olan Peygamberin Muhammed
aleyhisselâmı vesîle kılarak sana yalvarıyorum. Yâ Muhammed! Dileğimi kabûl etmesi için Rabbime seni vesîle ediyorum. Yâ Rabbî! Onu bana şefâ’atcı et desin)
buyuruldu.Hermüslimânnemâzkılarken,(Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü!)
diyerekResûlullahaseslenmekdedir.İnanmıyanlaracevâbolarakyalnızbuyetişir.Hemde,(Râbıta) yapmanıncâizolduğunuisbâtetmekdedir.Evliyâya“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”râbıtayapmak,iyigöremiyenyaşlıkimseningözlükkullanmasınabenzer.(Vesîle arayınız!) âyet-ikerîmesi,Allahüteâlâdanfeyz
alabilmekiçinbüyükâlimaramaklâzımolduğunugöstermekdedir.
(Tavâli’ul-envâr) kitâbındadiyorki,(Resûlullahı“sallallahüteâlâaleyhivesellem”ziyâretederken,dünyâdüşüncelerinikalbindençıkarmalı.YalnızResûlullahdanyardımbeklemeli.Dünyâdüşünceleriyardımgelmesinemâni’olur.Kabrdediriolduğunu,ziyâretedenleritanıdığını,dilenilenlerivermeğeAllahüteâlâdaniznverilmişolduğunu,AllahüteâlâyaancakOnunvâsıtasıilekavuşulacağınıdüşünmelidir).
İmâm-ıa’zamEbûHanîfe,(Müsned) kitâbında,AbdüllahibniÖmerdenhaber
veriyorki,(Kabr-ise’âdetiziyâreteden,kıbletarafındanyaklaşır.Kıbleyearkasınıdöner.Yüzünükabredöner.Sonra,(Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullahi ve berekâtüh) der).Ayakdaziyâretetmenin,oturarakziyâretdenefdal
olduğunu,İbniHacer-iMekkîbildiriyor.Hanefîfıkhâlimlerinden,RüknüddînEbû
BekrMuhammedKirmânîbuyuruyorki,(Ziyâretederken,nemâzdaolduğugibi,
sağelsolelinüstünekonur).Şebekedendörtzrâ’[ikimetre]kadaruzakdadurmak müstehabdır. (Tahkîk-ul-hakkıl mübîn) kitâbından terceme temâm oldu.
ŞemsüddînMuhammedKirmânîbaşkaolup,786[m.1384]devefâtetmişdir.
28—(Feth-ul-mecîd) kitâbının,66,107ve386.cısahîfelerinde,herzemânictihâdyapılmalıdırdiyor.387ve390.cısahîfelerinde,mezhebtaklîdedenlerin,mezheblerinindelîllerinibilmelerilâzımdır.Bilmezlerse,müşrikolurlardiyor.432.ci
sahîfesinde,câhillerictihâdyapamazdiyerek,kendikendiniyalanlıyor.78,167,183,
503ve504.cüsahîfelerinde,meyyitdenşefâ’atistiyenmüşrikolurdiyor.Ölüden
kerâmetolarakfâidebeklemekşirkdirdiyor.115,140,173,179ve220.cisahîfelerinde,müslimânlarEvliyâyatapınıyorlardiyor.133,134,136,139,140,484ve485.
cisahîfelerinde,kabrdenbereket,fâidebeklemekşirkdirdiyor.143,146,191ve
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503.cüsahîfelerde,meyyitdendüâistemekşirkdirdiyor.169,179,416ve503.cü
sahîfelerdemeyyitdehisyokdur,birşeyduymazdiyor.222,223,234,247,274ve
486.cısahîfelerde,Evliyâkabriniziyâretedip,fâidelenmekşirkolurdiyor.181ve
211.cisahîfelerinde,şefâ’atistemek,Allahaşerîkyapmakdırdiyor.258,259ve260.
cısahîfelerde,selâmvermekiçinResûlullahın(Hucre-i se’âdet)iyanınagelmek
yasakdırdiyor.486.cısahîfede,Eshâb“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”,Resûlullahınkabrinearkaçeviripdüâederdidiyor.
Buiftirâlara,Ehl-isünnetâlimleri,onlardanyüzlerceseneöncecevâblarvermişlerdir.Bucevâblararasında,KâdîIyâdhazretlerinin(Şifâ)sı,hadîsâlimiAbdül’azîm-iMünzirînin(Ettergîb vet-terhîb)i,Veliyyüddîn-iTebrîzînin(Mişkat-ülMesâbîh)i,imâm-ıKastalânînin(Mevâhib-ül-ledünniyye)si,imâm-ıSüyûtînin(Câmi’us-sagîr)i,Abdül-Vehhâb-iŞa’rânînin(Elyevâkît-vel-cevâhir)i,imâm-ıSemhûdînin (Hulâsat-ül-vefâ)sı, Abdülganî Nablüsînin (Cem’ul-esrâr)ı, seyyid Ahmed
Dahlânın(Takrîb-ül-üsûl)i,Fahrüddîn-iRâzînin(Metâlib)i,İbniHacer-iMekkînin
(Tuhfet-üz-züvvâr)ı,İbniHacer-iAskalânînin(Feth-ul-bârî)si,ŞihâbüddînHaffâcînin(Şerh-ı şifâ)sı,AllâmeHalîlMâlikînin(Mensek)i,MuhammedZerkânîMâlikînin(Şerh-ul-mevâhib)i,imâm-ıMünâvînin(Şerh-i şemâil)i,MustafâŞattîHanbelînin(Nükûl-üş-şer’ıyye firreddi alelvehhâbiyye)si,AbdüllahYâfi’înin(Neşr-ul-mehâsin)i,seyyidMürtedâHanefînin(Şerh-ul-ihyâ)sı,YûsüfNebhânînin(Se’âdet-i dâreyn)i, imâm-ı Kastalânînin (Mesâlik-ül-hunefâ)sı, imâm-ı Ahmedin (Kitâb-üzzühd)ü,EbûMuhammedHalîlin(Hilye-tül-Evliyâ)sı,İbniCevzînin(Safvet-üs-safve)si, Lâlkâinin (Kerâmet-ül Evliyâ)sı, İbni Hacer-i Mekkînin (Fetâvâ-i hadîsiyye)si, yine onun (El-cevher-ülmünzam)ı, allâme Ebû Abdüllah Mâlikînin ve Kilâ’înin (Misbâh-uz-zulâm) kitâbları, Nûreddîn Alî Şâfi’înin (Bugyet-ül-ahkâm)ı,
YûsüfNebhânînin(Huccet-ullahi alel-âlemîn)i,TâhirSünbülefendinin(El-intisâr
lil-Evliyâ-il-ebrâr)ı,NûreddînAlîSemhûdînin(Cevâhir-ül-akdeyn)i,HasenAdvîMısrînin(Nefehât-i Şâziliyye)si,Abdülvehhâb-iŞa’rânînin(Ecvibet-ül-merdıyye)si,yineonun(Bahr-ül-mevrûd)u,MustafâBekrînin(Ber’ül-eskâm)ı,yineonun(Lem’uberk-ıl-makâmât)ı,AbdülganîNablüsînin(Keşf-ün-nûr)u,AhmedZerrûkMâlikînin
(Şerh-i Hızb-il bahr)i,allâmeseyyidAlevînin(Cilâ-üz-zulâm firreddi alen Necdillezîedallel-avâm)ı veFadl-ıResûlBedâyînin(Seyf-ül-Cebbâr)ıveEyyûbSabripâşanın1296[m.1878]İstanbulbaskılıtürkçe(Târîh-i Vehhâbiyyân) kitâbıilmadamlarıarasındaşöhretbulmuşlardır.
Birmezârziyâretedilince,kabrdekininrûhu,geleninrûhuna,aynagibiakseder.Geleninrûhu,dahâüstünise,kalbisıkılır,râhatsızolur,zarareder.Bununiçin,
islâmiyyetinbaşlangıcında,kabrziyâretiyasakedilmişdi.Sonradan,müslimânlar
daölünce,bunlarıziyâretemüsâ’adeolundu.(Kabrimi ziyâret eden, beni diri iken
ziyâret etmiş gibi olur) hadîsi,Hucre-ise’âdetiziyâretederekfâidelenmeğiemr
buyurmakdadır.Onudiriikenziyâreteden,çokfâidelenerekayrılırdı.Mubârek
kabriniziyâretedenlerinde,böyleayrılacaklarını,buhadîs-işerîfbildiriyor.
İslâmâlimlerininbüyüklerindenAbdülkâdir-iGeylânî,Muhyiddîn-iArabî,Takıyyüddîn-iAlîSübkî,AhmedibniHacer-iMekkîveAbdülganîNablüsî“rahimehümullah”,Evliyânınkabrleriniziyâretedip,onlaratevessülederek,Allahüteâlâdanafvvemerhametistemekcâizolduğunuvesîkalarlaisbâtetmişlerdir.YûsüfNebhânîhazretleri(Şevâhid-ül-hak) kitâbında,oyüksekâlimlerin“rahmetullahiteâlâ
aleyhimecma’în”kitâblarındanuzunyazılarvevesîkalaralarakHindistândakivehhâbîleri rezîl etmekdedir. Bu arabî kitâbdan elli sahîfesi, (Ulemâ-ül-müslimîn)
kitâbında1393[m.1972]debasdırılmışdır.Birkısmınıntürkceyetercemeside(Fâideli Bilgiler) kitâbının(Doğru Söze İnan, Bölücüye Aldanma) kısmınaeklenmişdir.Okuyanakllıgençler,kimlerindalâletyolundaolduklarınıanlarlar.
(Reşehât) kitâbındaAlâüddîn-iAttâr“kuddisesirruh”hazretleribuyuruyorki,
(Evliyânın“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”mezârlarınıziyâreteden,kabr–458 –

dekizâtınbüyüklüğününekadaranlamışiseveoVelîyenedüşünceileteveccüh
etmiş,ya’nîkalbiniOnabağlamışise,Ondanokadarfeyzalabilir.Kabrziyâretinin fâidesi çok olmakla berâber, Evliyânın rûhlarına teveccüh edebilen kimse
için,uzaklıkzarârvermez.Behâüddîn-iBuhârî,Hakteâlâya[teveccühedebilenlerindoğrucaOna]teveccühetmeleriniemrbuyururdu.Evliyânınkabrleriniziyâret,Hakteâlâyateveccühiçinolmalıdır.OVelîninrûhunu,Hakkatamteveccühedebilmekiçinvesîleyapmalıdır.İnsanlaratevâdu’ederken,Hakkateveccüh
etmeklâzımdır.Çünki,insanlaratevâzu’,Allahiçinolursa,makbûlolur).
DoğrudandoğruyaAllahüteâlâyateveccühederek,herânnâzilolanfeyz-iilâhîdennasîbalabilmekiçin,kalbingafletdenuyanık,dünyâdüşüncelerindenârîolması lâzımdır. Böyle olmıyan ve küfr, bid’at ve günâh zulmetleri ile kararmış
olankalbler,Allahüteâlâyateveccühedemez.Feyz-iilâhîyekavuşamaz.Bunların,(Lâyese’unî...) hadîs-işerîfineuyarak,Allahüteâlânınfeyzlerinekavuşmuşolan
kâmilvemükemmil,ya’nîResûlullahınvârisiolanhakîkîrehberbularak,yanındaedebleoturmaları,onunkalbinegelenilâhîfeyzlerdenalmağaçalışmalarılâzımdır.Hakîkîrehberbulunmadığızemânda,kendindenhaberiolmıyanveîmân
veküfrübirbirindenayıramıyantarîkatcılara,taklîdcişeyhlerealdanmamalıdır.
Abdüllah-ıDehlevîhazretlerisekizincimektûbunda,(Bufakîrinrûhâniyyetineteveccühediniz!Yâhud,mirzâMazher-iCân-ıCânânınmezârınagidip,onun
rûhâniyyetineteveccühediniz!Onateveccühedince,Allahüteâlânınfeyzlerine
kavuşulur.O,zemânımızdakibinlercediridendahâfâidelidir)buyurmakdadır.(Makâmât-i Mazheriyye) 58.sahîfesindebuyuruyorki,(Evliyâmezârlarınıziyâretederek,feyzvermeleriiçinyalvar!FâtihaveSalevâtokuyup,sevâblarınımubârekrûhlarınagöndererek,onlarıAllahüteâlânınrızâsınakavuşmakiçinvesîleyapki,zâhirvebâtınse’âdetlerinebuvesîleilekavuşulur.Fekat,kalbitasfiyeetmeden,Evliyâkalblerindenfeyzalmakgüçdür.Bununiçin,hâceBehâüddîn“kaddesallahü
teâlâsirrehül’azîz”evvelâ,EvliyânınkalblerindenfeyzalmağınasîbetmesiniAllahüteâlâdanistemek,dahâiyidir,demişdir).
Vehhâbîlervebunlarınaldatdıklarıba’zıdinadamları,mevlidokumağagünâh
diyor. Böyle inanmaları ve söylemeleri ile, kendileri büyük günâha giriyorlar.
AhmedSa’îd-iFârûkîhazretleri,bunlaravesîkalarlacevâbolarakbirkitâbyazdığıgibi,(Mektûbât-i Ahmediyye)sininotuzyedincimektûbundaveYûsüf-iNebhânî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”,(Huccet-ullahi alel’âlemîn fî mu’cizât’i Seyyid-il-Mürselîn) kitâbınınikiyüzotuzüçüncüsahîfesindenbaşlıyarakve(El-besâir li-münkirit-tevessül-i bi’ehl-il-mekâbir) kitâbının sonunda ve (En-ni’met-ül
kübrâ alel-âlem fî-mevlid-i seyyid-i veled-i Âdem) kitâbındamevlidokumanınmeşrûveçoksevâbolduğunuisbâtetmekdedirler.Buüçkitâbveaşağıdakidörtkitâb,İstanbuldabasdırılmışdır.Mevlidokutmağamâni’olmamalı,tegannîileokumağavekadınlarınerkekleregörünerekdinlemelerinemâni’olmalıdır.
29—ŞâmâlimlerindenEbûHâmidbinMerzûkun“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”(Ette’akkub-ül-müfîd) kitâbındaveikicild(El-berâet-ül-eş’ariyyîn) kitâbındanözetlenen(Et-Tevessülü bin Nebî ve bis-Sâlihîn) kitâbındaİbniTeymiyyeyeveİbniKayyımaveAbdülvehhâboğlunacevâbverilmekdedir.
30—BağdâdâlimlerindenCemîlSıdkîefendinin(El-fecr-üs-sâdık fir-redd-i alelmünkiri-t-tevessül-i vel-havârik) kitâbıvehhâbîlerirezîletmekdedir.
31—TaylandâlimlerindenMustafâbinİbrâhîmSiyâmîhazretlerinin(Nûrulyakîn) kitâbı,1345debasılmış,1396[m.1976]daİstanbuldaofsetyoluiletekrâr
basdırılmışdır.Taylanddakivehhâbîlerevesîkalarlacevâbvermekdedir.
32—HindistânâlimlerindenMuhammedAbdürrahmânSilhetî(Seyf-ül ebrâril-meslûl...) kitâbındaHindistândakivehhâbîlerinsapıkolduklarınıbildiriyor.
33—HindistânâlimlerindenmüftîMahmûdSâhib(Reddi vehhâbî-yi Hindî) kitâbındavehhâbîlerecevâbvermekde,Ehl-isünnetyolunubildirmekdedir.
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34—HindistânınKeralaeyâletindeCalicutşehrinde(Fârûk Collège) profesörlerindenmevlânâMuhammedKutty“rahmetullahiteâlâaleyh”Maleyalamdilindekiüçcild,(Kitâb-üs-sünnî) kitâbındavehhâbîlerecevâbvermişdir.
35—DârendeliMuhammedHilmiEfendi“rahmetullahiteâlâaleyh”(Mîzânüş-şerî’a Burhân-üt-tarîka) kitâbında,ba’zıkimselerintesavvufâlimlerineyapdıklarıhücûmlarıyazmakda,çokkıymetlicevâblarvermekdedir.Kitâbtürkçeveyazmadır. İstanbulda Gümüşhâneli Ziyâüddîn efendiden, sonra Sivâsda Hâcı Ahmedefendidenfeyzalmışdır.Ahmedefendi,küçükÂşıkefendinin,budaHâlid-i
Bağdâdînin halîfesidir. 1334 [m. 1916] de, Mer’aşda vefât etmişdir. Halîfeleri,
bilhâssaoğullarıBahrîveAbdürrahmânvedâmâdıVehbîvebukitâbınkâtibiBerberzâdeMuhammedNef’îefendiler,milletiirşâdadevâmetmişlerdir.
36—AfrikadakiMalihükûmetininKoutialaşehrindeki(Medreset-ül-irfân) kolejininmüdîriMâlikBeh,(El-hakâik-ul-islâmiyye) kitâbında,vehhâbîlerin,çokzarârlıbölücülükyapdıklarınıbildirmekde,bunlaranasîhatvermekdedir.
37—SuriyedeHamâdaSultânCâmi’ihatîbvemüderrisiallâmeMuhammedHâmid,(Lüzûm-ü ittibâ’ı mezâhib-il-eimme) kitâbında,hanefîmezhebiniuzunanlatmakdavedörtmezhebdenbirinetâbi’olmanınvâcibolduğunuisbâtetmekdedir.
Kitâb1388[m.1968]deyazılmış,m.1984de,İstanbulda(Miftâh-ul-felâh) kitâbınınsonundaofsetbaskısıyapılmışdır.
38—AhmedHamevîhanefînin(Nefehât-ül-kurb vel-ittisâl bi-isbât-it-tesarrufi li-Evliyâ-illâhi teâlâ vel-kerâmeti ba’del-intikal) kitâbımeşhûrdur.
39—AfrikadaGanadevletiâlimlerindenMedrese-ivataniyyemüdîriAhmed
Bâbe,(Seyf-ül-Hak) kitâbında,vehhâbîlere,vesîkalarlacevâbvermekdedir.
40—İngilizler,islâmiyyetiimhâetmek,içerdenyıkmakiçin,misyonerteşkilâtıkurdular.Bumisyonerler,kitâblaryazarak,islâmiyyeteveislâmâlimlerineâdî,alçakyazılarlasaldırdılar.Kitâblarınınüzerine,satınaldıklarıdinadamlarınınismlerinikoyarak,islâmmemleketlerine,parasızyaydılar.Ehl-isünnetâlimleri,bualçakiftirâlaracevâblaryazarak,ingilizsiyâsetinihezîmeteuğratdılar.Bucevâblardan,(Misbâh-ul-enâm ve cilâ-ül-zulâm) kitâbınıHabîbAlevîbinAlevîHaddâdyazmışdır.1216
[m.1800]dayazılmış,1325[m.1906]deİstanbuldabasılmışdır.KenârındaAhmed
binZeynîDahlânın(Cevâzüt-tevessül) kitâbıvardır.1416[m.1995]de,Hakîkatkitâbevitarafındanikincibaskısıyapılarak,bütündünyâyagönderilmekdedir.
[1381[m.1961]deİstanbuldanhaccagidenbirmüslimân,Hucre-ise’âdetönünde(YâResûlallah,günâhımçok.Banaşefâ’ateyle!)diyedüâederken,Afrikalıbir
vehhâbîgelip,(Oölüdür,birşeyduymaz)gibişeylersöyler,yakasındançeker.Bu
sünnîmüslimânda,Bekarasûresinde,(Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz! Onlar diridir. Fekat, siz bunu anlamıyorsunuz) meâlindeki,yüzellidördüncü
âyet-ikerîmeyiokur.İnsanlarınenüstününesennasılölüdürdiyorsunder.]
İlkolarak1205[m.1791]de,VehhâbîlerileMekkelilerarasındaihtilâfoldu.
Busenelerde,Osmânlıdevleti,hâricîdüşmanlarlamuhârebedeidi.Dâhildede
karışıklıkvardı.[Şöyleki,Fransailesenelerdenberidostiken,NapolyonBonapart,1213[m.1799]deMısraellibinaskerlesaldırdı.Denizdenvekaradanmuhârebelerle[1216]da,Mısrdüşmandantemizlendi.[1221]de,Rusya,hudûdumuza
saldırıp,harbi’lânedildi.İngilizdonanmasıÇanakkaledengirip,Yedikuleyekadargeldi.BaşdapâdişâhüçüncüSelîmhânolmaküzere,bütünme’mûr,askerve
halk,büyükgayretleüçgünde,sâhillerebindenfazlatopyerleşdirip,donanmayı,
harbolmadan,kaçırdı.Rusyasulhistediisede,[1224]detekrârhücûmederekTunayıgeçdi.Uzunmuhârebelerdensonra,[1227]deBükreşMuahedesiyapıldı.Dâhildeise,yeryerdinsizlertüreyip,halkazulmediyorvedevletidinlemiyorlardı.O
zemân,halîfeolanüçüncüSelîmhân,biryandanta’lîmliaskeryetişdiriyor,biryandanda,topfabrikasıyapdırıpçalışdırıyordu.Ta’lîmliyeniaskerigörenyeni-çeri–460 –

lerden,Karadenizbuğazıtabyalarındabulunanlar,KabakcıMustafâkumandasındaısyânetdi.Pâdişâh,müslimânkanıdökülmesiniistemedi.Bütünilerlemelerdurdu.Selîmhânışehîdetdiler.İkinciMahmûdhân-ıAdlî,evvelâdinsizleriterbiye
veitâ’ategetirdi.[1227]deRusyailesulhyapdı.]
[1226]daMısrvâlîsinefermânbuyurularak,MehmedAlîpâşa,müslimânlararasındakibölücülüğüönlemekiçin,oğluTosunpâşayıHicâzagönderdiisede,sulh
vesükûnutemînedemedi.Maddebaşındanburayakadaryazılanlarınçoğunu(Hülâsat-ül-Kelâm) ve(Mir’ât-ül-Haremeyn) kitâblarındanaldım.Kendiminbirfikrikatılmamışdır.Buyazılarınvesîkalarınıarzûeden,mezkûrikikitâbıve(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbının(Müslimâna nasîhat) kısmınımütâle’abuyursun!
Mekke-i mükerreme ile Medîne-i münevvere, Osmânlılar tarafından adâlet
vehurmetileidâreedilip,milyonlarsarfedilerek,mukaddesmakâmlarta’mîrve
tezy în edild i. Har em eyn in mub âr ek ehâl îs i, râh at ve ref âh içind e yaş ad ı. Bu
se’âdetzemânı,birincicihânharbinekadardevâmetdi.Birincicihânharbi[1332
(m.1914)-1336(m.1918)]sonunda,islâmittihâdınıparçalamakarzûsunakavuşan
düşmanlar,MekkeemîriolanşerîfHüseynbinAlîyiveilerigelenleri,Hicâzdan
çıkardılar.Bütündünyâyada,kaçdıdiyebildirdiler.NecddeyaşıyanAbdül’azîz
binSü’ûd,1344[m.1926]senesindeMekkeyegelerekyenibirhükûmetkurdu.
Osmânlılardevrinde,vehhâbîlikingilizcâsûslarıveparalarıvâsıtasıile,HindistânaveAfrikayayayıldı.Bağdâdda,şî’îlikyerleşdiğigibi,Mısrdinadamlarıdavehhâbîliğekaymağabaşladı.Çokokumuş,çokkitâblaryazmışolanMısrlıMuhammedAbdüh,masonların,islâmiyyetiyoketmekiçingirişdiklerisavaşda,ente’sîrlisilâhlarıolan(İslâmmemleketlerineasrîlik,modernismialtında,dinsizliksokmak)propagandalarınaaldanarak,Ehl-isünnetvel-cemâ’atitemâmenbırakdı.
Âyet-ikerîmelerevehadîs-işerîflerekendiaklıile,garblılaşmağauyacakma’nâlar vererek, Selef-i sâlihînin yolundan ayrıldı. Kitâblarının bir kısmı, o yolda
olanlartarafındantürkçeyeçevrilmiş,büyükislâmâlimi(!)Abdühüneserleridiye,gençliğinönünesürülmüşdür.AbdühünveCemâleddîn-iEfgânîninmasonoldukları,kitâbımızınsonundaki,Abdühkelimesindeyazılıdır.MuhammedArabîninMekkedebasılan(İfâdet-ül-ahyâr) kitâbındaveşeyh-ul-islâmMustafâSabri
efendinin(Mevkıf-ül-akl vel-ilm vel-âlem) kitâbındaveCâmi’ul-ezhermedresesiyüksekilmkuruluüyesiYûsüf-iDecvînin[1966]daMısrdaçıkan(Câmi’ul-ezher Mecellesi)ndekiyazılarında,bunlarınislâmiyyeteuymıyanfikrleri,kuvvetlidelîllerlerededilmekdedir.VaktiyleibniTeymiyyede,ilmininçokluğunaaldanarak,
dalâletedüşmüşdü.Fekatbukadartaşkınlıkyapmamışdı.
Hakîkîdinadamının,Ehl-isünnetâlimlerininvemezhebimâmlarımızınverdiklerima’nâlarıveçıkardıklarıhükmleriyazmasıveonlarıdeğişdirmedensöylemesi,
milletinvegençliğinkafasında,Ehl-isünnetâlimlerininismlerinivebüyüklükleriniyerleşdirmesilâzımdır.SeyyidKutbdenilenkimsede,eğerislâmâlimlerinintefsîrlerini,meselâ,tefsîrdevefıkhdaihtisâskazanmışvetesavvufda(Ma’rifet-ullah)
ile şereflenmiş olan, Ehl-i sünnetin gözbebeği Senâullah-i Dehlevî hazretlerinin
(Tefsîr-i Mazherî)siniokumuşolsaydı,islâmâlimlerininyüceliğinianlar,haddinibilerek,dermeçatmayazılarınıtefsîrdiyeortayakoymağabelkisıkılırdı.(Berîka)da,
dilâfetlerininellincisinde,(Tefsîryazanınonbeşilmdemâhirolmasılâzımdır)diyor.
Bunlarıbilmiyenlerinhadîsvetefsîrokumağakalkışması,mi’dehastasının,kuvvetlenmekiçin,baklava,börekyimesinebenzer.Hâlbuki,buhastanın,önceperhîzyapması,sonra,kuvvetliyimeğebaşlamasılâzımdır.İşte,bizimgibi,anailmleriokumayanlar, din öğrenmek için, Kur’ân tercemesi, tefsîr, hadîs okumağa kalkışırsak,
bunlarıkavrayamayız.Yanlışanlıyarak,dînimizi,îmânımızıdagaybederiz.Anayuvasındanalmışolduğuvesenelerce,titizliklesakladığıkıymetliîmânınıgaybeden
birkaçilericikimseilekarşılaşdım.Bunlarınirtidâdınasebebolan,zihnlerindekişübheninnasılmeydânageldiğinisordum.Elmalıtefsîriniokuyunca,böyleolduğunuan–461 –

ladımdediler.Mazher-iCân-ıCânân“kuddisesirruh”,(Makâmât)ınyüzüncüsahîfesinde,birhalîfesinintefsîryazmasınamâni’olduğunuyazmakdadır.Görülüyorki,
uydurma,anlamadanyazılantefsîrlerivetercemeleribiryanabırakalım,meşhûrtefsîrlerbile,ehlindenbaşkasınazararlıoluyor.Kur’ân-ıkerîmintefsîrinianlıyabilmek
için,seksendinbilgisiniiyiöğrenmeklâzımdır.Builmleribilmedentefsîr,hadîsokumağakalkışan,îmânınıgaybedebilir.(Berîka) kitâbınınbinikiyüzdoksanyedincisahîfesinde,(Tefsîrkitâblarınatâbi’olmamızemrolunmadı.Fıkhâlimlerinetâbi’olmamızemrolundu)buyurmakdadır.İkincikısmda,46.cıveüçüncükısmda,22.ci
maddelerebakınız!(Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhindediyorki,(Kelâmvefıkhâlimlerimiz,tefsîrden,hadîsdenanladıklarını,bizimgibidincâhillerine,açık,kolayöğretmekiçin,binlerce(Fıkh) ve(İlm-i hâl) kitâbıyazmışlardır.İslâmiyyetidoğruöğrenmekiçin,ofıkhveilm-ihâlkitâblarınıokumakdanbaşkaçâreyokdur).
Dörtmezhebininceliklerinevâkıf,derinâlim,veliy-yi-kâmil,seyyidAbdülhakîmefendi“kuddisesirruh”buyurduki,(Hanefîmezhebindeenmükemmelveen
kıymetlifıkhkitâbı,İbniÂbidînin(Dürr-ül-muhtâr hâşiyesi)dir.Şâfi’îde(Tuhfetül-muhtâc) kitâbıdır.Enmükemmel,enkıymetlitesavvufkitâbı,İmâm-ıRabbânînin(Mektûbât)ıveenkıymetliilmihâlde,Kâdî-zâdenin(Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhidir.(Dürr-ül-muhtâr) kitâbı,ŞemsüddînTimûrtâşînin(Tenvîr-ül-ebsâr)
kitâbınınşerhidir.)
Pâkistândakivehhâbîlerdenbirkısmı,müslimânlarıaldatmakiçin(BizEhl-isünnetiz.Hanbelîmezhebindeniz)diyorlar.Hâlbuki,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındanişlerinegelenlerialıyorlar,işlerinegelmiyenleri,inanışlarınauymıyanlarıörtbasediyorlar.Ehl-isünnetâlimlerininâyet-ikerîmelerevermişolduklarıdoğruma’nâlarıdeğişdiriyorlar.Ehl-isünnetâlimleri,âyet-ikerîmelere,kendianlayışlarına,düşünüşlerinegörema’nâvermedi.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”âyetlerdenanlayıpbildirdiklerini,Eshâb-ıkirâmdanöğrendiler.Buöğrendiklerima’nâlarıkitâblarınayazdılar.Bunlarise,Resûlullahdangelenbuma’nâlarıbeğenmiyorlar.Kendikafalarıile,âyet-ikerîmelerema’nâlarveriyorlar.Bu
yazılarını,Ehl-isünnetbilgisiolaraktanıtıyorlar.Dinbilgilerinden,fenveahlâk
bilgilerindenvemantıkkurallarındanhaberleriolmadığıiçin,Kur’ân-ıkerîminulvîvekudsîinceliklerinianlıyamıyorlar.Bunlarıanlayıphaberverenhadîs-işerîflere, mevdû’dur, uydurmadır diyorlar. Hadîs-i şerîfleri, kendi anladıklarından
üstüntutanEhl-isünnetâlimlerinibeğenmiyor,müslimânlarıbunlardanuzaklaşdırıp,dindereformdedikleri,uydurmayolasokmağauğraşıyorlar.İslâmâlimleri,vehhâbîimâmlarınarkasındanemâzkılınmıyacağınıbildirenfetvâlarverdiler.
Bufetvâlardanbiri,(Hulâsat-ül-kelâm) kitâbınınsonundamevcûddur.
MuhammedZihnîefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Ni’met-i islâm) kitâbı,nikâhkısmı,otuzdokuzuncusahîfesindediyorki:(Nikâhilealmasıharâmolanyirmibeşkadındanbiriside(Veseniyye), ya’nîputatapankadınlardır.Güneşeveyıldızlaraveresmlere,heykelleretapınanlarve(Mu’attala) ve(Bâtıniyye) ve(İbâhiyye)denolanlarve(Zındık)lar,ya’nîkoyumüslimângörünüp,küfresebebolan
şeyleriîmânınşartıdiyenler,hepputatapanlardandır(Fetâvâ-i Hindiyye). Bâtıniyyeki,bunlara(İsmâ’îliyye) ve(İbâhiyye) dedenir.Bunlar,sonzemânlarda,
(Vehhâbî) isminialmışlardırvedinismialtındamüslimânlarahıyânet,düşmanlık
edendinsizlerdir).(Vesen), kendisinde(Ülûhiyyet sıfatı) bulunduğunainanılan,
bununiçinta’zîmedilenresmveyâheykeldir.Buyazı,vehhâbîlerarasınazındıklarınkarışmışolduğunu,bunlarınisekâfirolduklarınıgösteriyor.
Memleketimizdedinbilgisiazolankimseler,İbniTeymiyyenin,MehmedAbdühün,Mevdûdînin,SeyyidKutbun,NobelmükâfâtıalmışolanAbdüsselâmın,AhmedDidadınveHamîdullahınkitâblarındanyapılantercemeleriokuyarakzehrleniyorlar.Ehl-isünnetâlimlerinin,Kur’ân-ıkerîmivehadîs-işerîflerianlıyamadıklarınısanıyorlar.Bukitâblardakiyaldızlı,nefs-iemmâreyihareketegetirentaşkınyazılarınsâhiblerini,Ehl-isünnetâlimlerinden,hattâEshâb-ıkirâmdan“aley–462 –

himürrıdvân”dahâyüksekgörüyorlar.İslâmiyyetde,bubüyükyarayıaçan,bilhâssaİbniHazm,İbniKayyım-iCevziyyevefelesofİbnür-Rüşddür.Herüçüde,İbniTeymiyyegibiâlimdirveyüzlerlekitâblarıvardır.Ehl-isünnetâlimleri,bunlaradeğerlicevâblaryazmış,yanlışlarınıortayakoymuşlardır.Fekatilmiazolanlar
veEhl-isünnetâlimlerininbüyüklüğünüanlayamamışolanlar,onlarınkitâblarınaaldanmakda,doğruyoldançıkmakdadır.
Bunlara aldananlar, kendilerini haklı göstermek ve başkalarını da aldatabilmekiçin,(Osmânlıâlimleri,siyâsîdüşmanlığı,dindeayrılığaçevirdiler)diyorlar.
Busözleriikiyöndenbozukdur:Adıgeçenmezhebsizlervehhâbîdeğildir.Vehhâbîlikortayaçıkarçıkmaz,Ehl-isünnetâlimleri,emr-ima’rûfabaşladı.Bunlarınyanlışyoldaolduğunuyazdılar.Doğruyolaçağırdılar.Bunlarınyaldızlıkitâblarınaaldanancâhillerbarbarlığabaşladı.İslâmşehrlerinesaldırdı.Osmânlıdevleti,bundansonraişekarışdı.Ehl-isünnetâlimleri,kitâblarınıyazarkenvehhâbîlikyokdu
ki,âlimleriçin,dînisiyâsetekarışdırdılardenilebilsin.Ehl-isünnetâlimleri,vehhâbîlikortayaçıkmasındanyüzlerceseneönce,müslimânlararasındabirfitnezuhûr
edeceğinifirâsetileanlamışgibi,sapıkfikrleriyazmışlarveâyet-ikerîmelerleçürütmüşlerdi.Sayılarıpekçokolanbukıymetlikitâblardan,büyükâlimCelâleddîn-iSüyûtînin(Tenvîr-ül-halek fî imkân-ı rü’yetin-Nebî cihâren vel-melek) ve(Tenbîh-ulgabî bitebriet-i İbni-il-Arabî) kitâblarıileAbdülganîNablüsînin(Keşf-ün-nûr an
eshâb-il-kubûr) kitâblarımeşhûrdur.Buüçarabîkitâb,(El-minha-tül-vehbiyye) kitâbının ikinci baskısına eklenerek Hakîkat Kitâbevi tarafından neşr edilmişdir.
Bunlarıokuyanlar,sapıkların,islâmiyyetiyıkmakyolundaolduklarınıiyianlarlar.
(Redd-ül-muhtâr), üçüncücild,ikiyüzdoksanaltıncıveüçyüzdokuzuncusahîfelerinde diyor ki, (Ma’nâları açık ve kat’î olan âyet-i kerîmelere ve hadîs-i şerîflere,
te’vîletsedahî,yanlışma’nâvererekvema’nâlarıaçıkcaanlaşılmıyanlarıte’vîletmedenyanlışma’nâvererekdindençıkana,ya’nîîmânıbozukolana(Mülhid) denir.Mülhid,kendinimüslimânsanır.Hiçbirdindeolmayıpda,dinsizdüşüncelerinimüslimânlıkimişgibi,fâsid,bozukdelîllerileisbâtakalkışarak,müslimânların
îmânlarınıbozmakistiyene(Zındık) denir).Mülhidvezındık,müslimângörünerek,
islâmiyyetiyıkmağaçalışmakdadır.Vehhâbîlergibi,açıkcaanlaşılamıyandelîllerite’vîlederekEhl-isünnetdenayrılanda,mülhidveyâbid’atsâhibiolur.
Ehl-isünnetâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”için,devletdüşmanlığınıdindüşmanlığışeklinesokdulardemek,islâmâlimlerinitanımamak,hattâ
müslimânlığılekelemekolur.Dînidünyâyaâletetmek,islâmiyyetinençokkötülediğibirsuçdur.Hermemleketdekiislâmâlimleriniböyleağırsuçlamak,islâmiyyetikötülemeğe,yıkmağakalkışmakolur.Ehl-isünnetâlimleri,hiçbirzemânsiyâsetekarışmamış,hiçbirmüslimânıkötülememişdir.
Mülhidlere,zındıklaraaldananlardan,Anadoludahatîbhocadenilenbiri,kitâbında,(Kur’ân-ıkerîmilehadîs-işerîflersayılıdır.İnsanlarınönüneçıkanhâdiselerisesonsuzdurdenilerek,kıyâsilebirçokşeyilâveedilmişdir.Buyanlışdır.Kıyâsveictihâdyokdur)diyor.Böylece,yüzbinlerleEhl-isünnetâlimineiftirâediyor.Çünki,kıyâsveictihâd,buhocanınsandığıgibi,kitâba,hadîs-işerîflerebirşeyeklemekdeğil,Kur’ân-ıkerîminvehadîs-işerîflerin,derinörtülüma’nâlarını meydâna çıkarmakdır. Eshâb-ı kirâmın da kıyâs yapdıkları, onların da ayrı
mezhebleribulunduğuaşağıdabildirilmekdedir.(Beydâvî) tefsîrindekıyâsveicmâ’ın,Âl-iİmrânsûresinin108.ciâyetindeemredildiğiyazılıdır.
Başkabirsahîfede,(Dindegizlibirşeyyokdur,herşeysöylenmişdir)diyor.Bir
sahîfesonrada,(Kitâbilesünnetinbildirmediğiherşeymubâhdır)diyerekherşeyinbildirilmediğinisöylüyor.Yazılarıbirbirinitutmuyor.Diğerbirsahîfede,(Kıyâsile,dinartdırılıyor,şiddetlendiriliyor.Birçokmubâhlarharâmediliyor)diyerekiftirâediyor.Bununcevâbı,birincikısm,yirmialtıncımaddedeyazılıdır.
Budinadamı,yine,(Kıyâsyüzünden,islâmdînindehiçbirmes’eledeittifâkkal–463 –

mamış,ihtilâflarçoğalmış)diyor.Hâlbuki,zarûrîolarakveicmâ’ilebilineninanılacak şeylerde, i’tikâd mes’elelerinde kıyâs yokdur. Böyle bilgilerde ictihâd
edipyanılankâfirolur.Zarûrîolarakveicmâ’ilebildirilmemişolanîmânbilgilerindeictihâdedipdeyanılan,kâfirolmazisede,bid’atsâhibiolur.Sapıkmüslimân
olur.Yapılacakişlerin,Kitâbvesünnetdeaçıkbildirilenlerindedekıyâsolmaz.Buralardaayrılıkyapan,buhocagibiEhl-isünnetdenayrılanlardır.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”zemânındainsanlarüçeayrıldı:İnanmayıpResûlullahakarşıgelenler(Kâfir) oldu.İnanmayıpinanmışgibigörünenlere(Münâfık) denildi.İnananlara(Eshâb) denildi.Eshâb-ıkirâmıninanışlarıhepaynıidi.
Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçıkcabildirilmişişleriyapmakdada,birbirlerineuygunidiler.Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçıkbildirilmemişbirşeyeinanmağıdînimizemretmemişdir.Fenbilgilerininçoğuböyledir.Bunlardanaklauygunolanlarainanılır.Açıkcaemrveyâyasakedilmemişişlerise,böyledeğildir.Böyleişleriyapıpyapmamakda,açıkcabildirilenlerebenzetilmelerini,Allahü
teâlâ,derinâlimlereemretmekdedir.Bubenzetmeyiyapabilecekderinâlimlere
(Müctehid) denir.Bubenzetmekişine,(İctihâd) denir.Birmüctehidinictihâdederekeldeetdiğibilgilerinhepsine,omüctehidin(Mezheb)idenir.Eshâb-ıkirâmınhepsiderinâlim,birermüctehididiler.İslâmiyyetbilgilerinde,siyâset,idârecilikvezemânlarınınfenbilgilerindevetesavvufma’rifetlerindebirerderyâidiler.Bubilgilerininhepsini,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”mubârekcemâlinigörmeklevekalblereişliyen,rûhlarıçekensözleriniişitmekle,azzemândaedindiler.Herbirininmezhebivardı.Mezhebleriazveyâçokfarklıidi.Tâbi’îninveTebe’itâbi’înin
arasındadamüctehidlervardı.BumüctehidlerinveEshâb-ıkirâmınmezheblerindenyalnızdördükitâblarageçip,dünyânınheryerineyayıldı.Diğerlerininmezhebleriunutuldu.Budörtmezhebinîmânları,Eshâb-ıkirâmın“radıyallahüteâlâanhüm
ecma’în”ortakolanîmânıdır.Bununiçin,dördünede(Ehl-i sünnet) denir.Îmânlarıarasındaesâsdaayrılıkyokdur.Birbirlerinidinkardeşibilirler.Birbirleriniseverler.Birbirlerineuymıyanişlerinide,zarûretolunca,birbirlerinitaklîdederekyaparlar. Allahü teâlâ, mezheblerin böyle ayrı olmalarını istemişdir. Bu ayrılığın,
Allahüteâlâtarafındanmüslimânlararahmetolduğunu,Peygamberimizhabervermişdir.Çünki,dörtmezhebarasındakiufaktefekbaşkalıklar,müslimânlarınişlerinikolaylaşdırmakdadır.Hermüslimân,vücûdyapısına,yaşadığıiklimşartlarına
veişhayâtınagöre,kendisinedahâkolaygelenmezhebiseçer.İbâdetleriniveher
işini,bumezhebinbildirdiğinegöreyapar.Allahüteâlâdileseydi,Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerde,herşeyaçıkcabildirilirdi.Böylece,mezheblerhâsılolmazdı.Kıyâmetekadar,dünyânınheryerinde,hermüslimânıntekbirnizâm,tekbiremr
altındayaşamalarılâzımolurdu.Müslimânlarınhâlleri,yaşamalarıgüçolurdu.
Eshâb-ıkirâmınhepsiöldükdensonra,yenimüslimânolanlardanbirkısmının
îmânlarıbozuldu.Eshâb-ıkirâmındoğruîmânındanayrıldılar.(Dalâlet fırkaları)
meydânageldi.Bubozukfırkalara,(Bid’at fırkaları) veyâ(Mezhebsiz) denir.Bunlar,ma’nâlarıaçıkcaanlaşılamıyannasslarıte’vîlederekyanıldıklarıiçinkâfirdeğildirler.Fekat,islâmiyyetezararları,kâfirlerinzararlarındançokoldu.Birbirleri
ileveEhl-isünnetileçekişdiler.Harbetdiler.Çokmüslimânkanıdöküldü.Müslimânlarınyükselmelerini,ilerlemelerinibaltaladılar.Mezhebsizbid’atfırkalarını,
Ehl-isünnetindörtdoğrumezhebiilekarışdırmamalıdır.Dörtmezheb,birbirlerinindoğruyoldaolduklarınısöylervebirbirleriniseverler.Mezhebsizfırkalarise,müslimânlarıparçalamakdadırlar.Bugün,dörtmezhebdenbaşkaEhl-isünnetyokdur.
Budörtmezhebinbirleşdirilemiyeceğini,birmezhebhâlinegetirilemiyeceğini,islâmâlimlerisözbirliğiilebildirmişlerdir.Allahüteâlâ,mezheblerinbirleşdirilmesinideğil,ayrıolmalarınıistiyor.Böylece,islâmdîninikolaylaşdırıyor.Âl-iİmrânsûresinde,yüzüncüâyetindemeâlen,(Ey îmân edenler! Allahın dînine sarılınız. Birbirinizden ayrılmayınız!) buyurulmuşdur.Tefsîrsâhibleri,meselâEbüssü’ûdefendi
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“rahmetullahiteâlâaleyh”,burada,(Ehl-ikitâbınyapdıklarıgibi,parçalanıpdoğruîmândanayrılmayın!Câhiliyyezemânındabirbirleriniziledöğüşdüğünüzgibi
bölünmeyiniz!) dediler. Doğru îmânda birleşmemiz, fırkalara bölünmememiz
emrolundu.Doğruyolun,(Ehl-i sünnet) âlimlerininbildirdiğiîmânolduğunu,Peygamberimiz haber verdi. O hâlde, bütün müslimânların, ehl-i sünnet olmaları,
ehl-isünnetmezhebindebirleşerek,kardeşolmaları,sevişmelerilâzımdır.Müslimânların bu birliğinden ayrılan, bu âyet-i kerîmeye uymamış olur. Bu yolda
birleşir,kardeşlerolduğumuzubilipsevişirsek,dünyânınenbüyük,enkuvvetlimilletiolur,dünyâdarâhata,huzûra,âhıretdedesonsuzse’âdetekavuşuruz.Düşmanlarımızınvecâhillerinvesömürücülerin,kendialçakçıkarlarıiçinsöyledikleriyalanlaraaldanıp,bölünmemeğeçokdikkatetmeliyiz!Buhusûsdafazlabilgialmak
içinfârisî(Redd-i vehhâbî) kitâbınıokuyunuz.
Birsahîfesinde,(Eshâbım gökdeki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidâyet bulursunuz!) sözühadîsdeğildir,sakatbirsözdürdiyor.Hâlbuki,imâm-ıMünâvî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Künûz-üd-dekâık) kitâbıveİmdâdın(Tahtâvî)
hâşiyesi,otuzaltıncısahîfesindebuhadîs-işerîfideyazmakdaveimâm-ıBeyhekîrivâyetiolduğunubildirmekdedirler.BununsahîholduğunuveDârimî,İbniAdî
vebaşkalarınınhaberverdiklerini(Savâ’ık-ul-muhrika) dabildiriyor.Üçsahîfesonrada,bukonudabilgiverilmişdir.Buadam,Eshâb-ıkirâmınbüyüklüğünüanlıyamadığından,buhadîs-işerîfe,uydurmadırdiyor.
(Ümmetimin ihtilâfı rahmetdir) sözüdehadîsdeğildirdiyor.Hâlbuki,imâm-ı
Münâvîbuhadîs-işerîfideyazıyorveİbniNasrveDeylemîrivâyetiolduğunubildiriyor.İbniÂbidînönsözdebuyuruyorki:(Ümmetimin ihtilâfı rahmetdir) hadîsimeşhûrdur.Bunu,Beyhekîninrivâyetetdiği(Mekâsıd-ı hasene)deyazılıdır.İbniHâcibde(Muhtasar)dasahîholduğunuyazmakdadır.Nasr-ul-mukaddesînin
(Hucce) kitâbındaveBeyhekînin(Risâlet-ül-eş’ariyye)sindesahîhhadîsolarakbildirildiğini,imâm-ıSüyûtîyazmakdadır.HalîmîvekâdîHüseynveİmâm-ül-Haremeyn de sahîh olarak bildirmişlerdir “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”.
(Mevâhib-i ledünniyye) birincicild,dördüncükısmdadauzunyazılıdır.Halîfe
ÖmerbinAbdül’Azîz,(Eshâb-ıkirâmihtilâfetmeselerdi,dinderuhsat,kolaylık
olmazdı)buyurdu.HalîfeHârûn-ür-Reşîd,İmâm-ıMâlike,(Seninkitâblarınıçoğaltıp,heryeregöndereceğimveherkesinbunlarauymasınıemredeceğim)deyince:(YâHalîfe!Böyleyapma!ÂlimlerinihtilâfıAllahüteâlânınrahmetidir.Hepsihidâyetüzeredir.Hermüslimân,dilediğiâlimeuyar)buyurdu.(Berîka) yüzonuncusahîfede,buhadîsin(Câmi’us-sagîr)debulunduğunubildirmekdedir.(Hadîka) birincicild,ikiyüzkırkdördüncü[244]veikincicild,yüzdördüncü[104]sahîfelerinde, bu hadîs-i şerîfi açıklamakda ve Nasr-ul-mukaddesî ve Halîmî ve
Beyhekîveİmâm-ül-Haremeynin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”haberverdiklerinibildirmekdedir.(Mîzân)ın45.cisahîfesindedeyazılıdır.Zevallıhoca,îmân
içinolanhadîs-işerîfleri,mezhebleriçinzanetmiş.
(Fetâvâ-i Hindiyye)dediyorki:(Nevâzil) kitâbında,(Yalnızhadîs-işerîfokuyup,fıkhöğrenmiyenkimse,dindemüfsiddir)buyuruldu.EbûÂsım“rahmetullahialeyh”de,böylebuyurmuşdur.(Tâtârhâniyye) fetvâsındadayazılıdır.
Kitâbınbiryerinde,(Eshâb-ıkirâmın,Kitâbvesünneteuymıyansözlerialınmaz,
redolunur)diyor.Eshâb-ıkirâmı,Kitâbvesünneteuymıyanşeylersöyliyeceksanıyor.Odinbüyüklerini,kendigibizanediyor.Bilmiyorki,Eshâb-ıkirâm“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,Kitâbvesünneteuymıyanbirşeysöylememişdir.Zâten,
Kitâbıvesünneti,ya’nîKur’ân-ıkerîmivehadîs-işerîfleritoplıyan,sonragelenlereulaşdıran,Eshâb-ıkirâmdır.Üsûlâlimlerinden,ya’nîenbüyükislâmâlimlerinden
ba’zısıbuyuruyorki,(Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”Peygamberolduğunuisbâtedecekhiçbirşâhidibulunmasaydı,yalnızEshâbınıgörmek,Peygamber
olduğunubildirmeğeyetişirdi.Çünki,Eshâbınınherbiri,herilmde,islâmiyyetbil–465 –
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gilerinde,siyâsî,aklîilmlerde[ya’nî,liseveüniversitelerdeokutulanbilgilerde],zâhirîvebâtınîilmlerinhepsindebirerderyâidi.Hâlbuki,hiçbiribirkitâbokumamış,
birmu’allimgörmemişdi.Bütünbubilgileri,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”
ilebirkaçdef’aberâberbulunmaklaşereflenerekedinmişlerdi).Onlarınbirbirine
uymıyansözleri,Kitâbvesünnetdeaçıkcabildirilmiyenişlerdedir.
Birsahîfede(Müctehidlerinvekıyâscıların,sahîhhadîslerinhepsinevukûfsuzlukyüzünden,yapdıklarıictihâdvekıyâs...)diyerekbüsbütüncâhilolduğunuortayakoyuyor.Müctehidinnedemekolduğunubilmediği,buradandaanlaşılıyor.
Birsahîfede(Müctehidlerin,kitâbvesünnetemuhâlifictihâdlarınauyulmaz)
diyerek,Kitâbvesünnetemuhâlifictihâdvarsanıyor.Buyalansözlerle,kendinin
Ehl-isünnetâlimlerinibeğenmediğini,mezhebsizolduğunui’lânediyor.Hindistânda,vehhâbîleresatılmışolanlardan,EbülkâsımBenârisî,dahâçokparaalmak
için(El-cerhualâEbîHanîfe)kitâbınıyazarak,buyüceimâmasaldırıyor.Ehl-isünnetâlimleri,bunacevâblaryazarakrezîlediyorlar.Bualçakiftirâvehücûmlardan
ba’zısıveverilencevâblar,(Üsûlül-erbe’a) yüzonüçüncüsahîfesindeyazılıdır.
Kitâbınınbiryerinde,imâm-ıa’zamEbûHanîfeninveimâm-ıMâlikin“radıyallahüanhümâ”sözlerinideyanlışyazıyor.Buikidinimâmınaiftirâediyor.Bunların,hadîs-işerîflereuymıyansözsöylemiyeceklerinibilmiyor.Derindinâlimi,
yüzlerceEvliyâyetişdiren,büyüktesavvufrehberi,Abdüllah-iDehlevî“kuddise
sirruh”yazmışolduğu(Makâmât-ı Mazheriyye) risâlesindetesavvufyolunuanlatdıkdansonra,üstâdıolanMazher-iCân-ıCânânın“kuddisesirruh”hayâtından,
kerâmetlerindenvemektûblarındanba’zılarınıbildirmekdedir.Fârisîolup,İstanbuldadabasılmışdır.Onsekizfasldır.Onsekizincifaslda,yirmialtımektûbvardır.
Onaltıncımektûbda,Mazher-iCân-ıCânân“kuddisesirruh”buyuruyorki:
Yavrum!Hadîs-işerîflerenasıluyulur?Bunubildirmekiçin,MuhammedHayât“rahmetullahialeyh”birkitâbyazmışdır.Bukitâbdadiyorki:HüseynbinYahyâBuhârîZendevistî,(Ravdat-ül-ulemâ) kitâbındabuyuruyorki,İmâm-ıa’zam,
talebesine(Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”hadîs-işerîfiniveEshâb-ı
kirâmınsözünügörünce,benimictihâdımıbırakınız,onlarauyunuz!)buyurdu.Bir
kerrede(Sahîhhadîslerbenimmezhebimdir)buyurdu.Hadîsilmindeâlim,mütehassısolan,nâsihvemensûhhadîsleriayırabilen,kuvvetliveza’îfhadîslerianlayabilenbirkimse,sahîhhadîslereuyarsa,Hanefîmezhebindençıkmaz.Mezheb
reîsinin sözünü yapmış olur. Hattâ, böyle bir âlim, sahîh hadîslere uymazsa,
İmâm-ıa’zamınsözünüdinlememişolur.Herkesbilirki,hadîs-işerîflerinhepsinibirlikdebilen,işiten,hiçbirâlimyokdur.Nitekim,İmâm-ıa’zam(Hadîs-işerîfigörünce,benimsözümübırakınız!)buyurdu.Hattâ,buümmetinenâlimleriolan
veömrlerini,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”hizmetindegeçirmişolan
Eshâb-ı kirâmdan “aleyhimürrıdvân” hiçbiri de, bütün hadîs-i şerîfleri işitmiş
değildi.Hadîs-işerîfeuymak,hermü’minevâcibdir.Mezhebimâmlarından,belirlibirineuymakvâcibdeğildir.Hermüslimân,[dörtmezhebden]dilediğimezhebeuymakdaserbestdir.Ehl-isünnetâlimlerinin,mezhebimâmlarımızınbildirdiğihadîs-işerîflerevebunlardananladıklarıma’nâlarauymamızlâzımdır.(Fetâvâ-yı Hindiyye), beşincicild,377.cisahîfedediyorki,(Fıkhöğrenmeyip,hadîs
öğrenen,dindeiflâseder[ya’nîdînigider].İlmi,emînolan,sâlihkimselerdenöğrenmelidir).Bunlarınkitâblarınıokumalıdır.
Bumezhebsizdinadamı,kitâbınınbirsahîfesinde,(Cenâb-ıHakveResûlü,hiç
kimseye,ümmetdenbirininmezhebiilemezheblenmeğivedindeonutaklîdetmeğiemretmemişdir)diyerek,Kur’ân-ıkerîmedeiftirâediyor.Çünki,Mâidesûresi,otuzbeşinciâyetindemeâlen,(Allahü teâlâya yaklaşmak için, vesîle arayınız!)
buyuruldu. Enbiyâ sûresinde, (Bilmediklerinizi, bilenlerden sorup öğreniniz!)
meâlindeâyet-ikerîmevardır.Dörtmezhebimâmlarıhakkındakihadîs-işerîfler,
(Fâideli Bilgiler) adındakikitâbımızdauzunbildirilmişdir.Mezhebimâmlarımız
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“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,enbüyükdinâlimleridir.(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) hadîs-işerîfi,(Buhârî)deyazılıdır.Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”yolu,aklile,hayâlile,rü’yâileanlaşılmaz.Dinâlimlerinden öğrenilir. Din imâmlarından herhangi birine uymak, Peygamberimize uymakolur.EhîÇelebî(Hediyye) kitâbındadiyorki,(EbûHanîfeninkıyâsıdoğru
değildirdiyenkâfirolur).Bukitâbı,(Hakîkat Kitâbevi) basdırmışdır.
İbniTeymiyyeileİbniKayyımıçokövenÂlûsîbile,(Gâliyye) kitâbındabakınız
nediyor:(İlmöğrenmekveöğretmek,ibâdetlerinenüstünlerindendir.Abdüllah
ibniAbbâs;âlimlerin,âlimolmıyanmü’minlerdenyediyüzderecedahâüstünolduğunubildirdi.Hadîs-işerîfde,(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) buyuruldu.Peygamberlikrütbesininüstündehiçbirrütbeolmadığınagöre,burütbeyevârisolmanınşerefindendahâüstünbirşerefolamaz.İslâmâlimlerininçoğu,buyüksekrütbeyekavuşdu.Fıkhvehadîsâlimleriveenbaşdamüctehidlerindörtimâmı,bunlarınenüstünleridir.Bunlar,ahkâm-ıislâmiyyeninkapalıemrlerini,yasaklarınıaçığaçıkardı.İlmintemelinikurdular.Dinbilgilerini,kısmlara,sınıflaraayırdılar.Onların yüce kıymetlerinden birkaçını bilmekle şerefleniyoruz. Bunların en önde
olanı,büyükimâm,EbûHanîfeNu’mânbinSâbitdir.Onunyüksekliğinibildiren
hadîs-işerîflerelimizdemevcûddur.BuhârîveMüslimdeyazılıdır.Kırkbeşsene,beş
vakt nemâzı bir abdestle kıldığını, Abdüllah ibni Mubârek “rahmetullahi teâlâ
aleyh”bildirmekdedir.HasenbinAmmâre,yüceİmâmıgaslederken:(Otuzsene
hepoructutdun.Allahüteâlâsanarahmeteylesin!)demişdir.İlmiiletamameleden,
onungibibirâlimgörülmedi.Ondandahâüstünâlimbulunmadı.Allahüteâlâ,bizleri,buyüceâlimlereuymaklaşereflendirsin!Resûlullahınsözlerinibizlereulaşdıran,bumüctehidlerdir.Bugünde,Onlarındörtmezhebindenbirinemuhtâcolmıyan,onlardanbirineuymakdankurtulabilecekkimseyokdur.İbniMâceninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Ümmetim yetmişüç fırkaya ayrılacak, bunlardan yalnız biri Cennete gidecekdir. Bunlar, benim ve Eshâbımın yolunda olanlardır) buyuruldu. Bu ayrılık, üsûlde, îmânda olan ayrılıkdır. Dört mezhebin ayrılığı değildir.
Çünki,hadîs-işerîfde,(Ümmetimin ayrılması rahmetdir) buyuruldu.Birhadîs-işerîfdede,(Kitâbullahda ve benim sünnetimde bulamadıklarınızı, Eshâbımın sözlerinden alınız! Eshâbım, gökdeki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız, hidâyete kavuşursunuz. Eshâbımın birbirlerinden ayrılıkları rahmetdir) buyuruldu).
ŞâhVeliyyullah-iDehlevînin(El-insâf) ve(İkd-ül-ceyyid) kitâbları,1327[m.1908]
senesinde,Mısrdavesonra(Hakîkat Kitâbevi) tarafındanİstanbuldabasdırılmışdır.
İstanbuldaSüleymâniyyekütübhânesinde,İzmirlikısmındamevcûddurlar.Birincisindediyorki,(Eshâb-ıkirâmzemânındadamezheblervardı.Herbirininmezhebi
başkaidi.Tâbi’în,Eshâb-ıkirâmınmezheblerinialdılar.Hârûn-ür-Reşîd,imâm-ıMâlikedediki,(Senin(Muvattâ) kitâbınıKâ’beyeasacağım.Bütünmüslimânlarınbu
kitâbauymalarınıemredeceğim.Heryerdetekbirmezhebolsun).İmâm-ıMâlikde,
(Böyleyapma!Eshâb-ıkirâm,fıkhbilgilerindemezheblereayrıldılar)dedi.Bunu,
imâm-ıSüyûtîhabervermekdedir).İkincikitâbındadiyorki,(Dörtmezhebdenbirineuymakdabüyükfâidelervardır.Bunlardanayrılmanınzararlarıçokdur.Bunu
çeşidliyollarlaisbâtederim.Bugündörtmezhebdenbaşkadoğrumezhebyokdur.İmâmiyyeveZeydiyyefırkalarıbid’atüzeredirler.Dörtmezhebdenayrılmak,Sivâd-i
a’zamdanayrılmakdır.İbniHazmın,taklîdharâmdır,Resûlullahdanbaşkasınauymakhalâldeğildirsözü,müctehidlerinbirbirlerineuymamalarıiçindir.Hadîs-işerîfleri ayıramıyanların, bunları mezheb imâmlarından sorup, onlara uymaları lâzımdır.Resûlullahınzemânındanberi,bilmiyenler,hepbilenleresormuşlardır).
Başkabirsahîfede,büsbütünsapıtarak(Mezhebimâmlarınauymak,onuPeygambermenzilineçıkarmakolur.Buiseküfrdür)diyor.Bütünmü’minlerivehocalarınauyanlarıkâfiryapıyor.(Mezhebler,ikinciasrsonlarındameydânaçıkdı.EshâbveTâbi’înhangimezhebdeidiler?)diyor.Fârisî(Redd-i vehhâbî) kitâbındave
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arabî(Hadîka) kitâbıaltıyüzdoksanaltıncısahîfesindediyorki,(Dörtmezhebden
başkasınauymakcâizdeğildir.Busözümüz,Eshâb-ıkirâmınveTâbi’îninmezhebleriniküçümsemekdeğildir.Çünki,Eshâb-ıkirâmınvebaşkalarınınmezheblerinitamolarakbilmiyoruz.Omezhebleridebilseydik,onlarauymamızdacâizolurdu.Çünki,hepsininmezhebleridoğruidi.Dörtmezheb,tambilindiğivekitâblarıheryereyayılmışolduğuiçin,hermüslimânınyalnızbunlardanbirineuymasılâzımdır.Dörtmezhebinkolaylıklarınıaraşdırıp,bunlarıbirarayatoplayarak,yeni
birkolaylıklarmezhebiuydurmağa(Telfîk-ı mezâhib) denir.Câizdeğildir).
Mezhebimâmıdemek,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”Kur’ân-ı
kerîmdençıkardığıma’nâları,bilgileri,Eshâb-ıkirâmdanişiterektoplayan,kitâba
geçirenbüyükâlimdemekdir.Resûlullahın,Kur’ân-ıkerîminhepsiniEshâbınatefsîretdiğini,(Hadîka), dilâfetlerinianlatırkenyazmakdadır.ResûlullahınKur’ân-ı
kerîmeverdiğima’nâları,açıklamalarınıanlamakistiyen,birmezhebimâmınınkitâblarınıokur,bunlarauyar.Bukitâblarıokuyup,bunlarauyankimse,omezhebdenolur.Buise,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”veKur’ân-ıkerîmeuymak
demekdir.Eshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”,Resûlullahdan“sallallahüaleyhivesellem”işitdiklerineuyardı.Kenditalebelerindenbirineuymağa,ya’nîdörtmezhebdenbirindeolmalarınalüzûmyokdu.Onlarınherbiribütünbilgileriaslkaynağındanalıyordu.Birbirlerinesorarakdaöğreniyorlardı.Hepsi,mezhebimâmlarından
dahâçokâlimvedahâyüksekmüctehididiler.Mezhebsâhibiidiler.
Birsahîfede,(İctihâdlarfikrvekanâ’atdır.Elimizdekikitâblar,mezhebkitâblarıdır,dinkitâbıdeğildir.Türkiyede,türkcedinkitâbıolmadığından,bukitâbıyazdım)diyor.Kendinimüctehidsanıyor.ÖmerRızaDoğrulun,bukitâbabirönsöz
yazarak,ballandıraballandıramedhetdiğinigördük.Buönsözdediyorki:(Asrın
ihtiyâclarını, kıyâs yolu ile dinden değil, medeniyyetin terakkî hamlelerinden
beklemekgerekdir.Kıyâs,Kitâbvesünnetilealâkasıolmıyan,dîninaslkaynaklarınadayanmıyan,fekatherşeyidînedayamakistiyenmüctehidlerinîcâdıdır...)
Busözleri,kendisininde,ehl-isünnetolmadığını,dîni,kıyâsıveictihâdıanlamamışolduğunugöstermekdedir.Dinâlimlerinediluzatanlar,bunlarınbilgilerineerişemiyenlerdir.(Redd-ül-muhtâr) birincicild,üçyüzdoksanaltıncısahîfede,(Dörtyüz[400]hicrîsenesindensonrakıyâsyapacakâlimyetişmedi)diyor.(Mîzân-ülkübrâ)nınbirincicüz’,kırkikincisahîfesinde,(Dörtmezhebimâmındansonra,hiçbirâlim,mutlakmüctehidolduğunusöylemedi.Mezhebdemüctehidleryetişdi.
Evet, Kur’ân-ı kerîmdeki bilgiler, hükmler sonsuzdur. Fekat, kıyâmete kadar,
bütüninsanlaralâzımolacakahkâmı,dörtimâmanlamış,kitâblarayazılmışdır.Şimdi,birkimse,Kitâbdanvesünnetdenahkâmçıkarabilirimderse,dörtmezhebden
birindebulunmıyanyenibirhükmçıkarmasınıisteriz.Bunuyapamaz!)diyor.
Bunlar(El-Besâir li-münkir-it-tevessül-i bi-ehl-il-mekâbir) ve(Et-Tevessülü bin
Nebî ve bis-Sâlihîn) ve(Üsûl-ül-erbe’a) kitâblarındadahâuzunyazılıdır.Buüçkitâbı,(Hakîkat Kitâbevi) ofsetyoluilebasdırmışdır.Birincikitâbda,Muhammed
binAbdülvehhâbın(Keşf-üş-şübühât) kitâbındanparçalaryazılarak,hepsinecevâblarverilmişdir.Bukitâbarabîdir.(Et-Tevessülü bin Nebî) kitâbı,EbûHâmid
binMerzûkînin“rahmetullahiteâlâaleyh”Şâmdabasılmışolan(Berâet-ül-eş’ariyyîn) kitâbınınkısaltılmışıdır.
SeyyidAhmedTahtâvînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Dürr-ül-muhtâr) hâşiyesininZebâyıhkısmındadiyorki,(Bugünhermüslimânındörtmezhebdenbirindebulunmasıvâcibdir.Dörtmezhebdenbirindebulunmıyankimse,(Ehl-i sünnet)denayrılmışolur.Ehl-isünnetolmıyandasapıkveyâkâfirolur).Vehhâbîliğitemelindençürüten(El-Besâir) ve(El-müstened) ve(Seyfül-ebrâr) kitâblarıda
böyleyazıyorvebunu(İhyâ-ül-ulûm)danaldıklarınıbildiriyor.Sonikikitâbda,
Hindistândayazılmış,(Hakîkat Kitâbevi) tarafındanikincibaskılarıyapılmışdır.
Biz, Kur’ân-ı kerîmi ve hadîs-i şerîfleri anlayacak kadar bilgili değiliz. Biz,
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Kur’ân-ıkerîmi,anlamakveanladığımızagöreameletmekiçindeğil,kelâm-ıilâhîdenbereketlenmek,fâidelenmekiçinokuyoruz.Bizmukallidler,tefsîrilminibilmediğimiziçin,ahkâm-ıislâmiyyeyi,dinimâmlarımızınkitâblarındanöğreniyoruz.Mezhebimâmlarımız,Kur’ân-ıkerîminma’nâsını,Tâbi’îndenveEshâb-ıkirâmdanöğrenerek,bizimkolayanlıyabileceğimizşeklde,kitâblarınayazmışlardır.
(Nahl) ve(Enbiyâ) sûrelerinde,meâl-işerîfleri,(Âlimlerden sorup öğreniniz!) olan
âyet-ikerîmelervardır.Hadîs-işerîfde,(Her asr, önceki asrdan dahâ bozuk olur.
Böylece kıyâmete kadar hep bozulur) buyuruldu.Buhadîs-işerîf,(Hadîka)da,dil
âfetlerindeyazılıdır.İnsanlarıneniyilerininyazdıklarıkitâblarıbeğenmeyip,bozukasrlarınbozukadamlarınaaldanmakdanAllahüteâlâyasığınırız!
Yûsüf-iNebhânî,hicrîondördüncüasrınbüyükâlimlerindendir.UzunsenelerMedînedekalıpvehhâbîliğiyakındanincelemekimkânınıbuldu.Topladığıbilgileriyaymakiçin,çokkıymetlikırkyedikitâbyazdı.(El-Feth-ul-kebîr) kitâbındaondörtbindörtyüzellihadîsharfsırasınagöredizilmişdir.Üçcildhâlindebasılmışdır.(Câmi’u
kerâmât-il-Evliyâ) kitâbıikicildolup,kerâmetinhakolduğunuisbâtetmekdedir.
1329[m.1911]deMısrdabasılmışdır.Kırkyedikitâbınınhepsibasılmışdır.Çokmühimolan(Şevâhid-ül-hak) kitâbıMısrdaüçüncüdef’aolarak,binüçyüzseksenbeş
[1385]hicrîve[1965]mîlâdîsenesindebasılmışdır.Kitâbbeşyüzyetmişsahîfeolup,
dörtyüzellisahîfesiİbniTeymiyyeyiredetmekde,gerikalanyüzyirmisahîfeside,
Eshâb-ıkirâmınüstünlüklerini,hazret-iMu’âviyeileAmribniÂs“radıyallahüteâlâanhüm”ınyükseklikleriniveislâmiyyetehizmetlerinibildirmekdedir.
(Câmi’ulezher) profesörlerinden,allâmeşeyhAlîMuhammedBeblâvîMâlikî
veallâmeşeyhAbdürrahmânŞerbînîveşeyhAhmedHüseynŞâfi’îveşeyhAhmedBesyânîHanbelîveârifallâmeSüleymânŞübrâvîŞâfi’îveşeyhAbdülkerîm
Râfi’îveayrıcaMısrBaşmüftîsiallâmeBekrîMuhammedSadefîHanefîvemüderrisallâmeMuhammedAbdülhayyKetânîİdrîsîFâsîveallâmeseyyidAhmed
beğŞâfi’îvefâdılallâmeşeyhSa’îd-iMûcîŞâfi’îveallâmeşeyhMuhammedHalebîŞâfi’îvedahâbirçokEhl-isünnetâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”
(Şevâhid-ül-hak) kitâbınıbeğenmişler,uzunyazılarıileövmüşlerdir.
(Şevâhid-ül-hak) kitâbında,Ebul’AbbâsAhmedibniTeymiyyeninbid’atlerinisavunanüçkitâbdanparçalaralmakda,bunları,âyet-ikerîmelerlevehadîs-işerîflerleçürütmekdedir.Buüçbozukkitâb,İbniKayyım-ıCevziyyenin(İgâset-üllehfân) veİbniAbdil-Hâdînin(Firreddi ales-Sübkî) veNu’mânÂlûsîBağdâdînin
(Cilâ-ül-ayneyn fî muhâkemet-il-Ahmedeyn) ismiileİbniHacer-iMekkîye“rahmetullahiteâlâaleyh”karşıyazdığıkitâblardır.
(Şevâhid-ül-hak)da,Ehl-isünnetâlimlerindenalarakdiyorki,(İslâmâlimlerisözbirliğiilebildiriyorlarki,hicretindördüncüasrındansonra,dünyâda,ictihâdedebilecekâlimhiçkalmadı.Şimdibütünmüslimânların,bilinendörtmezhebdenbirineuymalarılâzımdır.Çünki,şimdi,Kur’ân-ıkerîmivehadîs-işerîfianlayıpbunlardan ahkâm çıkaracak ilm sâhibi hiç yokdur. Mezheb imâmını taklîd ederek,
Kur’ân-ıkerîmeveResûlullahınsünnetine“sallallahüaleyhivesellem”uyulmuşolur.
İmâm-ıMünâvî,İbniHacer-iHiytemîdennaklederekbuyuruyorki,Celâleddîn-i
Süyûtî“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”gibibirâlimmüctehidolduğunusöyleyince,zemânındakiâlimler,bunayazılıbirşeysordular:Öncekiâlimlerbunaiki
ayrıcevâbvermişlerdir.İctihâdınenaşağıderecesindeolan,bunlardanbiriniseçebilir.Sendeseçipbizeyazdediler.İşimçok,bunuyapacakvaktimyokdiyerek,biriniseçmeğecesâretedemedi.İbniHacerbuyuruyorki,enaşağıderecedekiictihâd
işiböylegüçolunca,mutlakmüctehidolmanınimkânsızlığınıanlamalıdır.
Şimdiba’zıcâhiller,kendileriniâlimsanıyorlar.Bid’atsâhibiolankimseleriâlim
sanıp,taklîdederek,Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdenhükmçıkarmağakalkışıyorlar.Mezhebimâmlarındanbirinitaklîdetmeğeihtiyâcımızyokdiyorlar.Hattâ mezheb imâmlarının ictihâd buyurdukları, anladıkları bilgileri beğenmiyor,
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bunlar zemânımıza uymaz diyorlar. Bunlar, kendilerini beğenmiş câhillerdir.
Kur’ân-ıkerîmeuyduklarınısanıyorlar.Hâlbuki,nefslerineveşeytânauymakdadırlar.HerkesideKur’ândanve(Buhârî)denma’nâçıkarmağakışkırtıyorlar.Bu
ahmaklaraaldanmamalıdır.Hermüslimân,(Ehl-i sünnet) i’tikâdındaolmalıvedört
mezhebdenbirineuymalıdır.Dörtmezhebinkolaytaraflarınıaraşdırıp,birbirine
karışdırmağa(Telfîk) denir.Nefseveşeytânauyarak,telfîkyapmakyasakdır.[İhtiyâcolduğuzemân,birişiçincâizolur.]Dinadamıgeçinencâhilkimseilemüctehidolanâlimlerarasındakifark,yerilegökarasıgibidir.Hattâşeytânilemelek
arasındaki fark gibidir. Fekat, gâfil, ahmak ve nefslerine bağlı olduklarından,
kendileriniâlim,kâmilsanıyorlar.Böylekimselerezındıkdenir.Buzındıklarışeytânaldatmışolduğundan,müctehidleritaklîdetmekistemiyorlar.Anlıyamıyorki,
Nassileaçıkbildirilmişşeylerdeictihâdyapılmaz.Busöz,hiçbirşeydeictihâdyapılmazdemekdeğildir.İctihâddaenilerigidenEbûHanîfehazretleri,za’îfhadîs
ilebildirilenşeyüzerindebileictihâdyapmazdı.Mezhebimâmlarınınhepsi,birsoru ile karşılaşdıkları zemân, bunun cevâbını, önce Kur’ân-ı kerîmde ararlardı.
Kur’ân-ıkerîmdeaçıkcabulamazlarsa,hadîs-işerîflerdeararlardı.Hadîs-işerîflerdebulamazlarsa,(İcmâ’-ı ümmet)deararlardı.İcmâ’dadabulamayınca,busoruyabenzeyenbaşkasorunun,Kitâb,sünnetveicmâ’dabulunancevâbına(Kıyâs)
ederek, benzeterek, ictihâd edip cevâbını bulurlardı. Bin seneden beri bütün
müslimânlar,âlimler,sâlihler,Velîler,hepbudörtmezhebdenbirineuydular.Hiçbiri,kendininmüctehidolduğunuiddi’âetmedi.Yenitüreyenmezhebsizbirzındık ın söz ün e ald an ıp da, mezh ebd en ayr ılm am al ıd ır. Dört mezh eb in hiçb ir i,
Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdenkılkadarayrılmamışdır.Hepsi,müslimânlara,Kitâbilesünnetiaçıklamışlardır.İslâmâlimleri,müslimânlarındörtmezhebdenbirinitaklîdetmeleriniemrediyor.Böylece,kâfirolmakveyâbid’atsâhibiolmakgibi,ikitehlükedenkurtulmalarınıistiyorlar.Çünki,bircâhil,birmezhebimâmını“rahmetullahiteâlâaleyh”taklîdetmezse,delîlsizkalarakyoldançıkar.
HâceMuhammedPârisâhazretleri,(Tuhfet-üs-sâlikîn) kitâbında,İmâm-ıGazâlîdenalarakbuyuruyorki,(Üçkimse,Kur’ân-ıkerîminma’nâsınıanlıyamaz:Birincisi,arabîyiiyibilmiyenvetefsîrokumamışolancâhil.İkincisi,büyükbirgünâhadevâmedenfâsık.Üçüncüsü,i’tikâdbilgilerindenbiriniyanlışanlayıp,anladığınauymadığıiçin,haksözükabûletmiyenbid’atsâhibi.[Ehl-isünneti’tikâdındanayrılmakbüyükgünâhdır.Bununiçinbid’atsâhibiolanKur’ân-ıkerîmin
ma’nâsınıanlıyamaz.Çünkibid’atinzulmetikalbikarartır.])Görülüyorki,Ehl-i
sünnetmezhebindeolmıyan,arabîyiçokbilsede,Kur’ân-ıkerîmidoğruanlıyamaz.
Yanlışanladıklarınıyazarak,herkesifelâketesürükler.
Zemânımıza,asrımızauyguntefsîrlâzımdırsözüdedoğrudeğildir.Tefsîrâlimleri,Resûlullahdan“sallallahüteâlâaleyhivesellem”veEshâbındangelenhaberleriyazaraktefsîryapdılar.Bunlarıntefsîrleriherasrauygundurvekâfîdir.Kur’ân-ı
kerîminemrleri,herasrdakiherinsaniçinaynıdır.Öncekiasrlariçinbaşka,sonrakiasrlariçinbaşkama’nâsıyokdur.Kur’ân-ıkerîmeinananveuymakistiyenbirmüslimân,heraradığını,mevcûdtefsîrlerdebulur.İslâmiyyeteuymıyanbirzındık,bozukisteklerini,butefsîrlerdeelbetbulamaz.Aklımızaveasrınisteklerineuyguntefsîryapmakcâizdeğildir.Câhil,ahmakkimseler,kısaakllarıileyenitefsîryaparızdiyorlar.Tefsîryapabilmekiçinçokşartvardır.Buşartlarınbaşında,(Zemânların en
iyisi, benim zemânımdır. Ondan sonra hayrlısı, benim asrımdan sonra gelen asrdır.
Sonra da, ondan sonra gelen asrdır) hadîs-işerîfiilemedholunanasrlardabulunmak
lâzımdır.[Tefsîrâliminin,nâsihvemensûholanâyet-ikerîmeleridebilmesilâzımdır.Kur’ân-ıkerîmdeyüzdokuzadetneshediciâyetbulunduğu,(Hadîka)nınüçyüzellibeşincisahîfesindeyazılıdır.]Şimdi,kendigörüşleriiletefsîrkitâbıyapanlarda
buşartlarınhiçbiriyokdur.Fikrleribozuyor,Ehl-isünnetâlimlerinekarşıgeliyorlar.Ehl-isünnetolduklarınıbildirerek,bozukinanışlarınıheryereyayıyorlar.Ehl-i
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sünnetolandinadamlarıbunlarıokuyunca,bozukolduklarınıhemenanlıyor.Zındıkolduklarını,ehl-isünnetolmadıklarınımüslimânlaraanlatıyorlar.Fekatcâhiller,
iğriyi doğrudan ayıramayıp aldanmakdadırlar). (Şevâhid-ül-hak)dan terceme temâmoldu.(Hadîka)da,elâfetlerinianlatırkenbildirilen(Ümmetim, kötü din adamlarından çok zarâr görecekdir) hadîs-işerîfi,Vehhâbîlerihabervermekdedir.
(Mîzân-ül-kübrâ), sahîfeellibirbaşındavealtmışsonundabuyuruyorki,sünnet,
ya’nîhadîs-işerîfler,Kur’ân-ıkerîmiaçıklamakdadır.Mezhebimâmları,sünnetiaçıklamışlardır.Dinâlimleride,mezhebimâmlarınınsözleriniaçıkladılar.Kıyâmetekadardaböyleolacakdır.Sünnet,ya’nîhadîs-işerîflerolmasaydı,sular,tahâret,nemâzlarınkaçrek’atoldukları,rükü’vesecdedeokunacaktesbîhleri,bayramvecenâzenemâzlarınınnasılkılınacağını,zekâtnisâbını,orucun,haccınfarzlarınıvenikâh, hukûk bilgilerini, hiçbir âlim, Kur’ân-ı kerîmde bulamaz ve öğrenemezdi.
İmrân bin Husayna birisi, (Bize yalnız Kur’ândan söyle!) deyince: Ey ahmak!
Kur’ân-ıkerîmde,nemâzlarınkaçrek’atolduğunubulabilirmisindedi.Hazret-i
Ömere,farzlarınseferdekaçrek’atkılınacağınıKur’ân-ıkerîmdebulamadıkdediklerinde,(Allahüteâlâ,bize,Muhammedaleyhisselâmıgönderdi.Biz,Kur’ân-ıkerîmdebulamadıklarımızı,Resûlullahdangördüğümüzgibiyapıyoruz.O,seferde,dört
rek’atfarzlarıikirek’atkılardı.Bizde,öyleyaparız)buyurdu.Kırkyedinci[47]sahîfesinde diyor ki, (Din imâmlarının hiçbir sözü, islâmiyyetin dışında değildir.
Çünkiherbiri,hemhakîkatde,hemdeahkâm-ıislâmiyyedeâlimdirler).
İbniÂbidîn,(Fetâvâ-ı Hâmidiyye)yikısaltarak,(Ukûd-üd-dürriyye) isminivermiş,bununsonunda,birmezhebetâbi’olmanınlâzımolduğunuuzunyazmışdır.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,abdestinfarzlarınıanlatırkenbuyuruyorki,(Birkişininhaberverdiğihadîsleriveyâkıyâsileanlaşılanbilgilerikabûl
etmiyen,beğenmiyenkâfirolmazisede,doğruyoldansapmışolur.Bid’atehliolur.
Cehennemegirmesimuhakkakolur.Kıyâsilezâhirolanhükmükabûledipdeyapmıyan,fâsıkolur.Vâcibiterketmişolur.Te’vîletdiğiiçin,ya’nîzannîdelîldenbir
başkama’nâçıkardığıiçinohükmüyapmıyanfâsıkdaolmaz).
(Vehhâbîlerşimdiyumuşadılar.Eskidenmüslimânlarınmallarına,canlarınasaldırıyorlardı.Şimdiböylevahşetyapmıyorlar.Hattâ,Ehl-isünnetolduklarınısöylüyorlar)diyenlerişitiliyor.Evet,açıkNasslarıdeğişdirmiyenleriiçinbusözdoğrudur.Bunlarhermüslimânilekardeşdirler.Fekat,şimdibütündünyâdakimüslimânlarındinlerine,îmânlarınasaldırıyorlar.Eskidenmüslimânlarındünyâlarınıyokediyorlardı.Şimdi,âhıretlerine,ebedîhayâtlarınasaldırıyorlar.Müslimânları ebedî felâkete sürüklemek için bütün kuvvetleri ile çalışıyorlar. Medîne-i
münevveredekimedreseninmüdîri,Abdül’AzîzBâzın(Tahkîk ve îzâh) bozukkitâbınıntürkçesinihâcılaradağıtarak,Ehl-isünneti’tikâdınıyoketmeğeçalışıyorlar.5.8.1990târîhliTürkiyegazetesi,bubozukkitâbavesîkalarlacevâbvermiş,müslimânlarıbüyüktehlükedenkurtarmışdır.(Râbitatül’âlemil-islâmî) ismindebirmerkezkurdular.Herislâmmemleketindebununşu’beleriniaçdılar.Dinleriveilmleri çürük olan din adamlarını bol para ile satın alarak, bunları mezhebsizliği
yaymakiçinkullanıyorlar.Hermemleketdekidinadamlarınavedintalebesineonlarındillerindebozukkitâblarıparasızolarakdağıtıyorlar.Buyoldahersene,milyonlarlaaltınsarfediyorlar.İngilizsiyâsetiileellisenedenberikitâbsız,câhilbırakılmışolandünyâmüslimânları,bunlaraaldanıyorlar.Hakolanvehadîs-işerîflerilemedhvesenâedilmişolanEhl-isünnetmezhebiböyleceunutuluyor,yok
oluyor.Hakgidip,heryerebâtılyerleşiyor.Müslimânlariçin,hattâbütüninsanlariçinbundandahâkötü,bundandahâzarârlıbirfelâket,birmusîbetolamaz.
Ba’zıkimseler,vehhâbîleriçin(Bunlarınbirkaçyanlışinanışlarıvarsada,âyet-i
kerîmelerdenvehadîs-işerîflerdenböyleanlıyorlar.Belkibid’atehlioluyorlarise
de,bid’atehlininbuümmetdenolduklarıhadîs-işerîflerdebildirildi.Bunlardamüslimândır.Ehl-ikıbledir.Müslimânlarısevmemiz,vehhâbîleridekardeşbilmemizlâ–471 –

zımdeğilmi?)diyorlar.Böyledüşünmekelbetdoğrudur.Fekatbid’atsâhiblerinisevmek,onlaranasîhatvermekleolur.Yukarıdaismlerinibildirdiğimizkırkkitâbıinsâfileokuyanveanlıyankimseninbusözümüzdehiçtereddüdüveşübhesikalmaz.
MeselâHindistânınbüyükâlimlerindenAhmedRızâhânBerîlevî(Fetâvel-Haremeyn) kitâbındadiyorki,(Taberânîninvebaşkalarınınbildirdiğihadîs-işerîfde,
(Bid’at sâhibine hurmet eden kimse, islâmiyyeti yıkmağa yardım etmiş olur) buyuruldu).Dînimizbid’atsâhiblerinisevmemeği,onlarıaşağılamağıemretmekdedir.Onlarasaygıgöstermekharâmdır.İslâmâlimlerikitâblarında,meselâ(Şerh-i mekâsıd)
kitâbında(Bid’atsâhiblerinisevmemek,onlarıaşağıtutmak,onlarıredetmeklâzımdır)demişlerdir.MuhammedMa’sûm-iFârûkî,(Mektûbât-i Ma’sûmiyye) kitâbının
ikincicildi,yüzonuncumektûbunda,(Bid’atsâhibininmeclisindebulunma!Gâfildin
adamlarından,yaltakcıhâfızlardanvecâhiltekkeşeyhlerindenkendinikoru!İslâmiyyeteuymakdagevşekdavranan[meselâ,Ehl-isünneti’tikâdındaolmıyan,karısını,kızınıaçıkgezdiren,çalgı,içkikullananmezhebsiz,sapıkolan]dinadamlarına
yaklaşma!Onlarınsözleriniişitme!Hattâonlarınbulunduğuşehrdenuzakolki,zemânlakalbinonlarakaymasın!Onlarauymamalıdır.Onlardinadamıdeğil,dinhırsızlarıdır.Şeytânıntuzaklarıdır.Onlarınyaldızlı,acıklısözlerinealdanmamalı,arslandankaçargibi,yanlarındankaçmalıdır)buyurmakdadır.Bid’atyayıldığıvezarârınınçoğaldığızemân,bunuredetmek,bununkötülüğünümüslimânlaraduyurmakfarzdır.Hattâ,farzlarınmühimlerindenolduğundaicmâ’-iümmetvardır.Selef-isâlihînvebunlarınhaleflerihepböyleyapdılar.Bufarzıterkeden,icmâ’danayrılmışolur.Hadîs-işerîfde,(Fitne veyâ bid’at yayıldığı ve Eshâbım kötülendiği zemânda, hakkı bilen, bilgisini müslimânlara duyursun! Hakkı, ya’nî doğru yolu bildiği hâlde, müslimânlara duyurmayanlara, Allahü teâlâ ve melekler ve bütün insanlar la’net eylesin! Allahü teâlâ, bu kimsenin farzlarını ve nâfile ibâdetlerini kabûl etmez) buyuruldu.Buhadîs-işerîf,(Es-savâ’ik-ul-muhrika) kitâbınınbaşındayazılıdırveHatîb-iBağdâdînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(El-Câmi’)indebulunduğubildirilmekdedir.[Bid’atehli,bid’atsâhibidemek,bid’atiniyaymakiçin,ya’nîmüslimânlarınîmânlarını,ibâdetlerinibozmakiçinuğraşanbid’atsâhibidemekdir.Bunlaraaldanarakbid’atişliyenisevmemekdeğil,onaacımak,nasîhatvermeklâzımdır.Bugün,bütündünyâdakimüslimânlar,üçfırkayaayrılmışdır.Birincifırka,Eshâb-ıkirâmınyolundaolanhakîkîmüslimânlardır.Bunlara(Ehl-i sünnet) ve(Sünnî) ve(Fırka-i nâciyye) Cehennemdenkurtulanfırkadenir.İkincifırka,Eshâb-ıkirâmadüşmanolanlardır.Bunlara(Şî’î) ve(Fırka-i dâlle) sapıkfırkadenir.Üçüncüsü,sünnîlereveşî’îleredüşmanolanbid’atsâhibleridir.Bunlara(Vehhâbî) ve(Necdî) denir.Çünkibunlar,ilkolarakArabistânınNecdşehrindemeydânaçıkmışdır.
Bunlara(Fırka-i mel’ûne) dedenilmekdedir.Çünki,müslimânlarakâfirdemekdedirler.Böylediyene,Resûlullah,la’netetmişdir.Müslimânlarıbuüçfırkayaparçalayan,yehûdîlerleingilizlerdir.]
(Edille-i şer’ıyye) dörtdür.Birincisi,Kur’ân-ıkerîmdir.İkincisi,hadîs-işerîflerdir.Buikidelîlinherbiri(Kat’î)veyâ(Zannî)olur.İbniÂbidîn,bâgîlerianlatırkendiyorki,(Hâricîdenilenkimseler,zannîya’nîşübheliolan[birkaçma’nâçıkarılabilen] delîlleri [ya’nî âyetleri ve hadîsleri] yanlış (te’vîl) ediyorlar. Ya’nî
ma’nâsıaçıkcaanlaşılamıyanâyet-ikerîmelerevemütevâtirolanhadîs-işerîflere,açıkvemeşhûrolmıyanyanlışma’nâlarınıveriyorlar.Hazret-iAlîninaskerindenayrılarak,onakarşıharbedenlerböyleidi.(HâkimancakAllahdır.Hazret-i
Alî,ikihakeminhükmüneuyarak,[hilâfetiMu’âviyeyebırakmakla]büyükgünâh
işledi.Büyükgünâhişleyenkâfirolur)dediler.Onunlaharbetmelerinebuyanlış
te’vîllerisebeboldu.Kendilerigibiinanmıyanlarakâfirdediler.Bunlara(Hâricî)
denir.1150[m.1737]senesindeNecddeortayaçıkanAbdülvehhâboğluMuhammedetâbi’olanlarda,yalnızkendilerininmüslimânolduklarınısöylüyorlar.Kendilerigibiinanmıyanlaramüşrikdiyorlar.Onlarıöldürmek,mallarını,kadınlarınıganîmetalmakhalâldirdiyorlar.Bunlara(Vehhâbî) ve(Necdî) denilmekdedir.
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Vehhâbîliği ingilizler hâzırladığı ve yaydığı gibi, Hicâzı Osmânlılardan alarak
Süûdîdevletinikuranda,ingilizlerdir.(Müncid)dediyorki,(İngilizcâsûsuLawrence,1914deemîrFaysalayardımederek,Osmânlıdevletindenayrılmasınasebeboldu).Şübheli[ya’nîaçıkcaanlaşılamıyan]delîlleriyanlışte’vîlederek,Ehl-isünnet
i’tikâdındanayrılanlara,fıkhâlimlerikâfirdemediler.(Bâgî), (âsî), (bid’at ehli) olduklarınısöylediler.Türkçedesapıkdenilmekdedir.Kat’î,[açıkolarak]anlaşılantek
birma’nâsıolandelîllereinanmıyanisekâfirolur.Âleminyokolacağına,ölülerintekrârdirileceklerineinanmamakböyledir.Alîilâhdır,Cebrâîlvahygetirirkenyanıldı
diyendekâfirolur.Çünkibusözler,ma’nâsıaçıkcaanlaşılamıyandelîlleriyanlışte’vîl
ederek,ictihâdileanlaşılanma’nâlardeğildir.Hazret-iÂişeyikazfedenvebabası
hazret-iEbûBekrin“radıyallahüanh”sahâbîolduğunainanmıyandakâfirolur.Çünkiikiside,Kur’ân-ıkerîmdeaçıkolarakbildirilendelîliinkârdır.Hazret-iEbûBekr
ilehazret-iÖmerisebedenvehalîfeliklerineinanmıyanınte’vîlivarsa,kâfirolmaz.
Müslimânlarınmallarına,canlarınasaldırmakgibi,kat’îaçıkolanharâmlara,te’vîl
yaparak, halâl diyen kâfir olur. [Vehhâbîler böyledir.] Kitâbdan ve sünnetden,
ma’nâsıaçıkcaanlaşılamıyanbirdelîlite’vîledereksöyleseydi,kendinceislâmiyyeteuymuşolup,kâfirolmazdı).İbniÂbidîninkelâmıtemâmoldu.
Görülüyor ki, müslimân olduğunu söyleyip, ibâdetlerini yapan, ya’nî (Ehl-i
kıble) denilenbirkimsenin,Ehl-isünneteuymıyanbirinanışı,ma’nâsıaçıkolan
kat-îbirdelîliinkârolursa,te’vîlileolsada,olmasadaküfrolur.Buna(Mülhid)
denir.Buinanışı,açıkolmayıp,şübheliolanbirdelîlinmuhtelifma’nâlarındanaçık
vemeşhûrolanınıinkârolursavete’vîlivarsa,küfrolmaz.Bid’atolur.Te’vîlden
haberiolmayıp,bid’atsâhibiolanâlimleritaklîdileveyânefsineuyarak,dünyâçıkarlarıiçinise,yineküfrolur.
İsterEhl-isünnetolsun,isterbid’atsâhibiolsun,dîninidünyâçıkarlarınaâlet
eden,ya’nîdünyâlığakavuşmakiçindînindenverencâhillere(Yobaz) denir.Hiçbir dîne inanmadığı hâlde, müslimânları aldatarak îmânlarını yok etmek, islâmiyyetiiçerdenyıkmakiçin,müslimângörünüpküfresebebolanşeyleriisbâtetmekiçindelîlleriyanlışte’vîledene(Zındık) ve(Fen yobazı) denir.Bid’atsâhiblerinevemülhidlerevebunlarınyolundaolancâhiltaklîdcilere(Mezhebsiz) denir.Mezhebsizlerveîmânhırsızlarıolanzındıklar,(Dinde reformcu) olarakortayaçıkmakdadırlar.
İcmâ’delîldeğildirdiyenkâfirolmaz.Bid’atsâhibiolur.Hâricîler,şî’îler,vehhâbîlerböyledir.Bunlarınicmâ’amuhâlifsözleriküfrolmaz.Fekat,küfresebeb
olandiğerinanışlarındandolayıkâfirolurlar.
İbnîÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”vitrnemâzınıanlatırkendiyorki,(Vitr
nemâzınınaslını,ya’nîibâdetolduğunuinkâredenkâfirolur.Eğerdelîlinite’vîl
ederekveyâdelîlindeşübheederekinkârederse,kâfirolmaz.[Bid’atehlindenolur.]
Bütünvâciblervesünnetlerdeböyledir.Çünki,vitrnemâzıdindezarûrîolarakbilinenbiribâdetdirveböyleolduğu(İcmâ’-ı ümmet) ilesâbitdir.İcmâ’-ıümmetile
bildirilmişolanzarûrîibâdetete’vîlsizolarakinanmamak,hanefîâlimlerinegöre,
küfrolur.Dindenolduğuzarûrîolarakbilinmekdemek,dindenolduğunucâhillerindebildiğidinbilgileridemekdir.Beşvaktnemâzınfarzolduğunainanmak
böyledir.Yalnızâlimlerinbildiğidinbilgileriniinkâreden,kâfirolmaz.Ceddenin
[büyükannenin]mîrâsınaltıdabirinialacağınıinkâretmekböyledir).
İbniMelek,(Menâr) şerhindediyorki,(İcmâ’) birleşmekdemekdir.Birasrda
bulunanmüctehidlerinbirişinhükmündebirleşmeleridir.Buiş,sözveyâfi’lolabilir.İctihâdlâzımolmıyanşeylerde,birasrdabulunanmüslimânlarınhepsininbirleşmelerilâzımolur.Birleşmek,aynısözüsöylemekveyâaynıişiyapmakdır.Bir
asrdabulunanmüctehidlerinbirkısmısöylerveyâyapar,diğerleriişitincesusarlar,redetmezlerse,hanefîmezhebinde,yineicmâ’olur.Şâfi’îde,bunaicmâ’denmez.İctihâdişlerindeicmâ’sâhibiolmakiçin,müctehidolmaklâzımdır.Kur’ân-ı
kerîminvenemâzrek’atlarınınvezekâtmikdârınınveekmeğiödüncalmanınve
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hamâmagitmeninbizlerenakledilmesigibi,ictihâdalüzûmolmıyanşeylerinicmâ’ındamüctehidolmaklâzımdeğildir.Bugibişeylerde,müctehidolmıyanların
icmâ’larıdamu’teberdir.Fekat,bid’atsâhibivefâsıkolmamalarılâzımdır.[Bununiçin,şî’îlerinvevehhâbîlerinkitâblarındayazılıbozukşeylericmâ’olamaz.Halâl,harâmvefarzlariçindelîlolamaz.]Eshâb-ıkirâmdanveEhl-ibeytevlâdlarındanolmalarıdaşartdeğildir.Medîneehâlisindenolmalarıdaşartdeğildir.Âlimlerinçoğunagöre,selefinihtilâfetdiğibirmes’elede,sonragelenâlimlerinicmâ’
yapmalarıcâizdir.Birmüctehidhilâfederse,icmâ’hâsılolmaz.Haber-ivâhidile
bildirilmişolanhadîs-işerîfdevemüctehidinkıyâsetmesiilebulunanhükmdeicmâ’olur.Âyet-ikerîmedenvemeşhûrolanhadîsdenaçıkcaanlaşılanhükmdeicmâ’olmaz.Bunlarınkendilerizâtendelîldir.Selef-isâlihînin,ya’nîEshâb-ıkirâmın“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,bizlere,herasrınicmâ’ıilegelmişolanicmâ’larımütevâtirhadîsgibidir.Ya’nî,Eshâb-ıkirâmınböyleicmâ’larınıöğrenmemizveameletmemizlâzımdır.Kur’ân-ıkerîminAllahkelâmıolduğu,nemâzınve
orucun,zekâtınfarzolduklarıböyledir.Birsâlihkimseninbildirdiğiicmâ’larıise,
haber-ivâhidilebildirilmişolanhadîs-işerîflergibidir.Bunlarileyalnızameletmekvâcibolup,ilm[veîmân]vâcibdeğildir.Öğlenemâzındanevveldörtrek’at
sünnetkılmakböyledir.
İcmâ’ınderecelerivardır.Eshâb-ıkirâmın“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,
açıkcaveherasrınicmâ’ıilehaberverilmişolanicmâ’ları,âyet-ikerîmevemütevâtirolanhadîs-işerîfgibikuvvetlidir.İnkâredenkâfirolur.Eshâb-ıkirâmdan
ba’zısınınicmâ’edip,diğerlerininsükûtetdikleriicmâ’da,kat’îdelîlisede,inkâr
edenkâfirolmaz.İcmâ’ınüçüncüderecesi,Eshâb-ıkirâmınihtilâfetmedikleribir
hükmde,sonrakiasrlarınicmâ’larıdır.Bunlar,meşhûrolanhabergibidir.Bundan
sonra,Eshâb-ıkirâmınihtilâfetdikleribirhükmde,sonragelenlerdehâsılolanicmâ’ olup, haber-i vâhid ile bildirilen hadîs-i şerîf gibidir. Bununla amel vâcib
olup,îmânvâcibdeğildir.Birasrdabulunanmüslimânlar,birmes’eledeihtilâfedince,sonragelenlerin,buihtilâflısözlerdenbirineuymayanhükmleribâtılolur.Bu
sözlerdenbaşkabirsözsöylemelericâizolmaz.
(Kıyâs), birşeyibaşkaşeyebenzetmekdemekdir.Fıkhda,hükmünassdananlaşılamıyanbirşeyinhükmünü,buşeyebenziyenbaşkaşeyinhükmündenanlamak
demekdir.Kıyâsındelîlolduğuaklenvenaklenbilinmekdedir.(Ey ilm sâhibleri!
İ’tibâr ediniz!) âyet-ikerîmesi,(Bilmediklerinizi, bildiklerinize kıyâs ediniz!) demekdir.Çünki,i’tibâr,benzetmekdemekdir.Mu’âz“radıyallahüteâlâanh”,Yemenegidince,ictihâdedeceğinibildirdiğizemân,Resûlullahın“sallallahüaleyhi
vesellem”râzıoluphamdetmesi,kıyâsınhuccetolduğunugöstermekdedir.Kıyâsınşartları,rüknü,hükmüvedef’ivardır.Müctehidinbunlarıhâizolmasılâzımdır.(Menâr) şerhindentercemetemâmoldu.
Se’âdetisterseneğer,eycivân,
sarılislâmiyyete,yavrumherzemân.
Farzvevâcib,sünnetümendûbunu,
emr-ibilma’rûfunu,mecmû’unu.
Dâimâicrâedip,terkeyleme,
buküçükdür,bubüyükdürsöyleme.
Hemmekrûhveharâmdankaçınmakgerek,
helekulhakkınaçokdikkatgerek.
Ehl-isünnetolandanöğrenhemân,
âmilolilminle,fevtetmezemân.
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18 — ŞEFÂ’AT, ÖLÜLERE YARDIM
Süâl: Zümersûresinin,otuzuncuâyetiylesarâhaten,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”öldüğübelliiken,hâlâkabrziyâretiileölülerdenşefâ’atistemekolurmu?(Bütün şefâ’atler Allahın izni iledir) ve(Ona, ancak Onun izn verdiği kimse şefâ’at eder) ve(Şefâ’at edicilerin şefâ’ati onlara fâide vermez) âyetleriniokuduğumuzhâlde(Şefâ’atyâResûlallah!)lâfzı,şirkinençirkinideğilmidir?
Cevâb: Yukarıdabildirilenâyet-ikerîmeler,şefâ’atolmadığınıgöstermekşöyledursun,şefâ’atyapılacağınıgöstermekdedir.Arabîbilenbirkimse,Kur’ân-ıkerîmdenma’nâçıkarmağakalkışırsa,böyleyanlışvehattâtersma’nâçıkarıp,doğruyoldankayar.Dîninin,îmânınınsarsıldığını,belkide,küfrebulaşdığınıanlamaz
da,kendinidoğrumüslimânsanırvedoğrumüslimânlaralekesürmeğeçabalar.
Arabîdiliniiyibilmekle,Kur’ân-ıkerîminma’nâsıanlaşılabilseydi,Beyrutdakiarab
hıristiyanların,Kur’ân-ıkerîmiherkesdendahâiyianlamalarıîcâbederdi.Hâlbukibunlar,Kur’ân-ıkerîmdenhiçbirşeyanlıyamamış,îmânşerefinebilekavuşamamışlardır.
Kur’ân-ıkerîminma’nâsınıanlıyabilmekiçin,ilm-ilügat,ilm-imetn-ilügat,
ilm-ibedî’,ilm-ibeyân,ilm-ime’ânî,ilm-ibelâgat,ilm-iüsûl-itefsîrgibiçeşidliilmleriiyiöğrenmek,sarf,nahv,mantıkgibiâletolanbilgilerdederinleşmek,âyet-i
kerîmelerinma’nâ-yızâhirîsi,ma’nâ-yızımnîsi,ma’nâ-yımurâdîsi,ma’nâ-yıiltizâmîsiniveherâyet-ikerîmenin,nezemân,nesebeblevekimleriçinnâzilolduğunu,âyet-ikerîmelerinhangihadîs-işerîflerlevenasılaçıklandığınıiyibilmek
lâzımdır.Ancak,böylebirislâmâlimiKur’ân-ıkerîmitefsîredebilir.Ya’nî,kelâm-ı ilâhîden murâd-ı ilâhîyi anlıyabilir. Böyle bilgisi olmıyanların, Kur’ân-ı
kerîmdenma’nâçıkarmağakalkışması,ilkmektebtalebesininüniversitekitâbıokumasına, kimyâ deneyleri yapmağa kalkışmasına benzer. Böyle nice zevallının,
deneylerdekurbangitdiklerinigazetelerdeçokokuduk.Builmleribilmiyenler,
mevcûdvemu’tebertefsîrlerebaşvurmalı,ilmsâhiblerininanlayıpyazdığıma’nâları,tefsîrlerdenanlamağaçalışmalıdır.Tefsîrokuyabilmekveanlıyabilmekiçin
de,arabîyiveâletilmleriniiyibilmeklâzımdır.Bizimgibi,builmlerihiçbilmiyenler,tefsîrdendebirşeyanlıyamayız.Lisevebirfakültediplomasıalmışbulunduğumuzagüvenerek,câhilolduğumuztefsîrilminedalmağakalkışırsak,aldanır,helâkoluruz.Yüzmebilmiyenbirdiplomalınındenizdeaçılmasıgibi,câhilce,ahmakcadavranmışoluruz.
Yukarıdasayılıilmlerdemütehassısolan,islâmdünyâsındaasrlardanberiparmaklagösterilenbüyüktefsîrâlimleri,(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) hadîs-işerîfiilemedholunanislâmdînininyüksekbilginleri,yukarıdakisüâldebulunanâyet-ikerîmelere,süâlsâhibininanladığıgibima’nâvermediler.Derinilmlerivekeskingörüşleriile,doğruma’nâlarınıanladılar.Murâd-ıilâhîninhiçdeöyleolmadığınıbildirdiler.
Tefsîrâlimlerininbaşlarınıntâcı,builminmütehassıslarınınüstâdıolanKâdî
Beydâvî hazretleri, dünyâca tanınan ve islâm dîninin temel direklerinden biri
olantefsîrinde,birinciâyet-ikerîmeyeşöylema’nâvermekdedir:
Zümersûresi,otuzuncuâyet-ikerîmesindemeâlen,(Sen öleceksin. O kâfirler
de ölecekler. Sonra, kıyâmet günü, Rabbinizin huzûrunda hesâblaşacaksınız. Senin haklı olduğun, müşriklerin, bâtıl, bozuk olduğu meydâna çıkacak) buyuruldu.
(Tefsîr-i Hüseynî)deve(Mevâkib) tefsîrinde,(Mekke kâfirleri, Muhammed “sallallahüaleyhivesellem”ölecek, ondan kurtulacağız diyorlardı. Allahü teâlâ da,
evet, sen öleceksin. Fekat, o müşrikler de, elbette ölecekler. Kendileri elbet ölecek olan kimselerin, başkasının ölümünü beklemeleri, açık bir câhillikdir) diyor.
Buâyet-ikerîme,kâfirlerinyanlışyoldaolduklarınıbildirmekiçingeldi.Yoksa,
–475 –

Resûlullah“sallallahüteâlâaleyhivesellem”öldükdensonra,duymaz,rûhsuztoprakolurgibibirşeybildirmediğigibi,bununlabirilgisibileyokdur.Ölmek,dünyâhayâtındanayrılmakdemekdir.Bundan,kabrhayâtınınyokolması,rûhunda
ölmesianlaşılmaz.
Zümer sûresinin kırkdördüncü âyet-i kerîmesine gelince, (Kureyş kâfirleri,
putların kendilerine şefâ’at edeceklerini söylüyor. Onlara söyle ki, Allahü teâlânın izni olmadan, hiç kimse şefâ’at edemez) olaraktefsîredilmekdedir.Putların,
heykellerinşefâ’atedemiyeceklerinibildirenâyet-ikerîmeyi,Resûlullahşefâ’at
edemezdiyeaçıklamakçokyanlışdır.Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”şefâ’atetmesiiçiniznverilecek.Oda,dilediğimü’minlereşefâ’atedecekdir.BekarasûresindekiÂyet-elKürsînintefsîride,böyleolduğunubildirmekdedir.
Müddessirsûresininkırksekizinciâyet-ikerîmeside,(Şefâ’at etmelerine izn verilenler, kâfirlere şefâ’at ederlerse, şefâ’atleri onlara fâide vermez) demekdedir.
Böyleolduğunubildirenhadîs-işerîfler,(Tefsîr-i Mazherî)deyazılıdır.
Görülüyorki,âyet-ikerîmelerinhepsi,şefâ’atetmekiçin,mü’minlereyardım
etmekiçiniznverileceğini,kâfirlereşefâ’atedilmiyeceğinibildirmekdedir.Resûlullahınmü’minlereşefâ’atedeceğinibildirençeşidlihadîs-işerîflervardır:
Hatîb-iBağdâdîninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Ümmetimden, Ehl-i beytimi sevenlere şefâ’at edeceğim) buyurulmakdadır.Sevmek,yalnızlâflaolmaz!
İmâm-ıAhmedin“rahmetullahialeyh”(Müsned) kitâbındabildirilenhadîs-işerîfde,(Ümmetimden, büyük günâh işliyenlere şefâ’at edeceğim) buyurulmakdadır.
Deylemî“rahmetullahialeyh”(Müsned)indebildirilenhadîs-işerîfde,(Eshâbıma dil uzatanlardan başka, herkese şefâ’at edebilirim) buyurulmakdadır.
YineDeylemîninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Ümmetimden, nefsine zulm edenlere, nefslerine aldananlara şefâ’at edeceğim) buyurulmakdadır.
Hatîb-iBağdâdînin“rahmetullahiteâlâaleyh”bildirdiğihadîs-işerîfde,(Ümmetimden, günâhları çok olanlara şefâ’at edeceğim) buyurulmakdadır.
İbniEbîŞeybeninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Kıyâmet günü, mezârdan önce çıkan ben olacağım ve en önce şefâ’at eden ben olacağım) buyurulmakdadır.
İmâm-ıMüslimin“rahmetullahiteâlâaleyh”bildirdiğihadîs-işerîfde,(Kıyâmet
günü, en önce ben şefâ’at edeceğim) buyurulmakdadır.
(Şir’at-ül-islâm) şerhi,yirmisekizincisahîfesindekihadîs-işerîfde,(Şefâ’atime
inanmıyan, ona kavuşamaz) buyuruldu.
AhmedibniKemâlefendinin“rahmetullahiteâlâaleyh”kırkhadîsininsekizincihadîs-işerîfinde,(Sünnetimi elinden kaçıran kimseye şefâ’atim harâm oldu) buyurulmakdadır.Ya’nî,doğuşdamâlikolduğuîmânınıbırakana,müslimânolmıyanaşefâ’atetmembuyuruldu.
(Taberânî),(İbni Adî),(Dâre kutnî),(Beyhekî) kitâblarındabildirilenhadîs-i
şerîfde,(Kabrimi ziyâret eden kimseye şefâ’at etmek bana vâcib oldu) buyurulmakdadır.
Taberânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”bildirdiğihadîs-işerîfde,(Kabrimi ziyâret edenin şefâ’atcisiyim) buyuruldu.Buikihadîs-işerîf,Resûlullahınkabr-işerîfiniziyâretetmeninlâzımolduğunugöstermekdedir.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizinçeşidçeşidşefâ’atedeceğinibildirendahânicehadîs-işerîflervardır.(Milel-nihal) kitâbı,altmışyedincisahîfesindediyorki,(Resûlullahınşefâ’atedeceğinevekirâmenkâtibînmeleklerine ve Cennetdeki rü’yete inanmıyan kimsenin arkasında nemâz kılınmıyacağı
(Hülâsa)dayazılıdır).Bununiçinvehhâbîimâmarkasındanemâzkılmamalıdır.
Ehl-isünnetâlimleribildiriyorki,kıyâmetgünü,herPeygamberşefâ’atedecekdir.Sonraâlimler,sonraşehîdler,sonrasâlihler,sonraKur’ân-ıkerîmitecvîdile,
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tegannîetmedenveAllahrızâsıiçinokuyanhâfızlar,küçükçocuklarşefâ’atedecekdir.Böyleolduğunubildirenhadîs-işerîfler(Kurtubî tezkiresi) muhtasarında
ve(Birgivî vasıyyetnâmesi)ndeyazılıdır.Çocuklarıncenâzenemâzınıkılarken,(Yâ
Rabbî! Bu çocuğu şefâ’atci eyle!) diyeokunacağı,bütünfıkhkitâblarındayazılıdır.
Kıyâmet günü, iyilerin, günâhlı olanlara şefâ’at edeceklerini bildiren hadîs-i
şerîflerokadarçokdurki,bunlarkarşısındainanmıyanın,yâçokcâhilveyâislâmı
yıkmakiçinuğraşanzındıklaraaldanmışbirzevallıolduğudüşünülebilir.Bununiçin,
yukarıdakisüâlisoranın,şefâ’ateinanmadığınıdeğilde,kabrziyâretininveölmüş
birkimsedenbirşeyistemenincâizolmadığınıbildirmekistediğinisanıyoruz.
Bugünba’zıkimseler,Evliyâziyâretivemeyyitdenbirşeyistemekşirkdirdiyorlar.BirVelîyiziyâretedenlere,Resûlullahdanşefâ’atistiyenlerekâfir,ya’nîmüslimândeğildiyorlar.Ehl-isünnetâlimleri,meyyitiletevessülüncâizolduğunu,kelâm ve fıkh kitâblarında, çeşidli delîllerle isbât etmekdedirler. (Dürr-ül-muhtâr)da,cenâzenemâzınıanlatdıkdansonra,(Kabrleri ziyâret etmenizi yasak eylemişdim. Bundan sonra, kabrleri ziyâret ediniz!) hadîs-işerîfinibildirmekdedir.
Buhadîs-işerîfde,kabrziyâretiemredilmekdedir.İbniÂbidînbunuaçıklarken
buyuruyorki,(Mevtâ,Cum’agünüvebirgünöncevebirgünsonrakendiniziyâretedenleritanır.MuhammedVâsi’böylebildirmekdeveCum’agününün,başkagünlerdenüstünolduğuburadandaanlaşılıyordemekdedir.İbniEbîŞeybe,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizinUhudşehîdlerininkabrleriniher
seneziyâretetdiğiniveonlara,(Esselâmü aleyküm) dediğinihaberverdi.Uzakdadurarakdaziyâretmendûbdur.)İbniHacer,fetvâlarında,(Harâmolanşeyler
bulunsada,meselâerkeklerarasınakadınlarkarışsada,Evliyânınmezârlarınıziyâretiterketmemelidir)diyor.Çünkibirkimse,başkasınınyapdığıgünâhiçinibâdetiniterketmez.Cenâzetaşımakda,busebebleterkedilmez.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Eshâbının“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”mezârlarını ziyâret için Bakî’ kabristânına gider, ayakda, onlara (Esselâmü aleyküm)
derdi.Kabrinayakucundadurmakiyidir.Baştarafındadurmakdacâizdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,birmezârınbaştarafındaBekarasûresininbir
kısmınıokuyup,gerikalanınıayakucundaokudu.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,
(Kabristâna giren kimse, Yasîn sûresini okusa, o gün meyyitlerin azâbları hafîfler.
Meyyitlerin sayısı kadar, ona da sevâb verilir). Birhadîs-işerîfdede,(Onbir ihlâs
okuyup, sevâbı ölülere gönderilirse, mevtâların sayısınca ona da sevâb verilir) buyuruldu.
(Hidâye) fıkhkitâbındadiyorki,(Birkimsenin,nemâz,orucvesadakagibibütünibâdetlerininsevâbınıbaşkasınahediyyeetmesicâizdir).İbniÂbidîn,cenâze
nemâzısonundadiyorki,[(Tâtârhâniyye) kitâbında,zekâtıanlatırkendiyorki,(Nâfilesadakaverenkimsenin,sevâbınınbütünmü’minlereverilmesiiçinniyyetetmesiçokiyiolur.Kendisevâbındanhiçazalmadan,bütünmü’minleredesevâbı
erişir.Ehl-isünnetvel-cemâ’atmezhebiböyledir).HanefîveHanbelîmezheblerinegöre,nemâzveKur’ân-ıkerîmokumakgibiyalnızbedenileyapılanibâdetlerinsevâbıda,böylehediyyeedilebilir.Mu’tezilemezhebi,hiçbirihediyyeedilemez dedi. Şâfi’î âlimlerinin sonra gelenleri “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”,Kur’ân-ıkerîminvenemâzındameyyitefâidevereceğinibildirdiler.Çünki,Kur’ân-ıkerîmokunanyere,rahmetvebereketiner.Buzemânyapılandüânın
kabûlolmasıçokumulur.Farzvenâfileibâdetlerinsevâbı,ölülerevedirileregönderilebilir.İbâdetiyaparken,sevâbınıbaşkasınaniyyetetmekcâizolduğugibi,ibâdetikendiiçinyapıp,sonrasevâbınıbaşkasınahediyyeetmekdecâizdir.Sevâb,
hediyyeedilenleretaksîmedilmeksizin,herbirinebütünükadarerişir.Herçeşid
ibâdetinsevâbı,Resûlullahınmubârekrûhunadagönderilebilir.Abdüllahibni
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yetetmemişdi.İbnis-Serrâc,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”içinonbindenfazlahatmokumuşdu.Mubârekrûhuiçinkurbankesmişdi.Buhediyyelerle
derecesiveşerefiartardenildi].
Abdülhak-ıDehlevîhazretleri,fârisî(Medâric-ün-nübüvve) kitâbında,ikincicild,
yüzotuzikincisahîfedediyorki:(Bedrgazâsında,dokuzyüzüaşankâfirordusundan,yetmişiöldürülmüşdü.Bunlardanyirmidördü,birleşçukurunaatıldı.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”üçgünsonraçukurbaşınageldi.Birkaçınınisminisayarak,(Rabbinizin ve Onun Resûlünün bildirdikleri azâblara kavuşdunuz
mu? Ben, Rabbimin va’d etdiği zafere kavuşdum) buyurdu.Ömer“radıyallahüanh”
bunuişitince:(YâResûlallah!Cansızölülerenedensöylüyorsun?)dedi.(Sözlerimi siz onlardan dahâ iyi işitici değilsiniz! Fekat onlar cevâb veremez) buyurdu.
Buhadîs-işerîf,hadîsâlimlerininsözbirliğiilebildirilmekdedir.Buhadîs-işerîf,
ölülerindirilergibiişitdiğini,fekatcevâbveremediklerinigösteriyor.(Müslim-i şerîf)debildirilenbirhadîs-işerîfdede:(Defnden sonra cemâ’at dağılırken, ölü, bunların ayak sesini işitir) buyuruldu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Bakî’
kabristânını ziyâret ederken, oradaki meyyitlere selâm verir, onlara söylerdi.
İşitmiyen,anlamıyankimseyebirşeysöylenirmi?Hattâsaçmasözolur.
Süâl: Meyyitin,ayaksesleriniişitmesi,süâlmeleklerinecevâbverinciyekadar
işiteceğinigösteriyor.Bundanherzemânişiteceğianlaşılırmı?
Cevâb: Hadîs-işerîfde,süâllerecevâbverinciyekadarişitirdenilmiyor.Süâliişitmesivecevâbvermesiiçin,meyyitsonraayrıcadiriltilecekdir.
Süâl: Meyyit,yalnızResûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”sözleriniişitir.Buise,birmu’cizedir.Herkesinsözünüişitirdemeknasıldoğruolur?
Cevâb: Hadîs-işerîfdeaçıkcabildirilenbirşeyisınırlamakiçinveyâbaşkadürlüanlatmakiçin,buşeyin,açıkcabildirildiğigibiolamıyacağınıisbâtetmeklâzımdır.Allahüteâlâ,ölüye,kulaksız,sinirsiz,bizimbilmediğimizbirsûretleişitdirebilir.
Süâl: Fâtırsûresininyirmiikinciâyetindemeâlen,(Sen ölüye işitdiremezsin. Sen
kabrde olana duyurucu değilsin!) buyuruluyor.Buâyet-ikerîmekarşısında,ohadîs-işerîfnasıldoğruolabilir?Hazret-iÖmere“radıyallahüteâlâanh”verilencevâbda,(Dahâiyibilici)denilmiş,bizlereise,yanlışlıkla(Dahâiyiişitici)şeklinde
gelmişolabilir.Çünki,ölüler,âhıretişlerini,dirilerdenelbettedahâiyibilirler.
Cevâb: Hazret-iÖmer“radıyallahüteâlâanh”gibiçoksağlambirzâtınbildirdiği bir hadîs-i şerîfde yanlışlık olabileceğini, hiçbir müslimân düşünemez. Bu
âyet-ikerîmedemeâlen,(Ölülere sen işitdiremezsin. Senin sesini, Allahü teâlâ işitdirir) buyuruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, Mekke kâfirlerinin
îmânetmeleriiçinuğraşıyordu.İnanmadıklarıiçinüzülüyordu.Buâyet-ikerîme
ozemângelmişdi.Ölülereişitdiremezsindemek,ölükalbleri,ya’nîkâfirleriîmânakavuşduramazsındemekdir.Kâfirlerinbedenlerikabre,kalblerideölüyebenzetilmekdedir.Hadîs-işerîflervedinbüyüklerininkitâbları,ölülerinişitdiklerini
ve anladıklarını gösteriyor. Bu haberleri bozan başka bir haber bildirilmedi.)
(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbının(Müslimâna Nasîhat) kısmınıokuyunuz!
Enfâlsûresininonyedinciâyetindemeâlen,(Kâfirlere atdığını sen atmadın, onları Allahü teâlâ atdı) buyuruldu.Buâyet-ikerîmeyiyanlışanlıyarak,insanınyapdığışeyleri,insanyapmıyordemek,insandanbirşeyistemenincâizolmıyacağını
sanmakyanlışdır.Böyleolsaydı,ağaçmeyveverdi,yemekbenidoyurdu,ilâcağrıyıdurdurdu,taşcamıkırdıgibisözyanlışvegünâholurdu.Hâlbuki,böylesözlerikendileridesöylemekdedir.Busözler(Buşey,buişinyapılmasınasebeboldu,vâsıtaoldu)demekdir.Meselâ,taşcamıkırmağasebeboldudemekdir.Herşeyiyapan,yaratan,yalnızAllahüteâlâdır.Allahüteâlâdanbaşkayaratıcıyokdur.
İnsanbirşeyiyaratdıdemekşirkolur.Çokçirkinsözolur.FekatAllahüteâlâ,çok
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şeyleriyaratmasına,insanlarıvemahlûklarısebebkılmışdır.Âdetiböyledir.
Buâyet-ikerîmeyiKâdî Beydâvî “rahmetullahiteâlâaleyh”şöyletefsîrediyor:
(Yâ Muhammed “aleyhisselâm”! Kâfirlere atdığın o bir avuç toprağı, onların
gözlerinesengötürmedin.Allahüteâlâgözlerinegötürdü.YâhudUhudgazâsında,ÜbeyyibniHalefeatdığınsüngüyüokâfiresenatmadın.Allahüteâlâatdı).(Hüseynî) ve(Mazherî) tefsîrlerindediyorki,(Kesbetmeleri,istemelerivesebebolmaları bakımından, işleri insan yapdı denir. Yaratması bakımından da, Allah
yapdı denir. Allahü teâlâ, (Dâvüd, Câlûtu öldürdü) buyuruyor. Hâlbuki, Muhammedaleyhisselâma,(Sen atmadın, ben atdım) buyuruyor.Böylece,Muhammedaleyhisselâmınderecesininyüksekolduğunubildiriyor).
Nisâsûresininyetmişsekizinciâyetindemeâlen,(Ey insan! Sana gelen her iyilik, Allahü teâlânın ihsânı olarak, ni’meti olarak gelmekdedir. Her derd ve belâ
da, kötülüklerine karşılık olarak gelmekdedir. Hepsini yaratan, gönderen Allahü
teâlâdır) buyuruldu.[Allahüteâlâ,derdleri,belâları,günâhlaracezâolarak,azâb
olarak göndermiyor. Günâhların afv edilmeleri için, ihsân olarak gönderiyor.
İkincikısm,25.cimaddeyebakınız!]Görülüyorki,Allahüteâlâ,çokşeyisebeblerleyaratmakdadır.Sebeblereyapışmak,sebeblerdenbeklemek,istemek,Onun
âdetineuymak,Ondanbeklemek,Ondanistemekolur.Peygamberden“sallallahüteâlâaleyhivesellem”şefâ’atistemekde,tabîbdenilâcistemek,bulutdanyağmur beklemek gibidir. Böyle sebeblere yapışmak, Allahü teâlâya şirk olmaz.
Onunâdetineuymak,Onaitâ’atetmekolur.(Bana itâ’at etmek isteyen, Resûlüme itâ’at etsin!) meâlindekiâyet-ikerîmemeşhûrdur.
Mu’tezile fırkası, şefâ’at edileceğine inanmadı. (Emâlî) kasîdesinin (Dağlar
gibi günâhları olanlara, iyiler şefâ’at edecekdir) beyti, şefâ’at olacağını bildirmekdedir.Bukasîdenin(Nuhbet-ül-leâlî) ismindekişerhiİstanbuldaneşredilmişdir.
ŞartabağlıolarakEvliyâyaadakyapmakda,kendini,günâhıçok,düâetmeğe
yüzüyokbilerek,mubârekbirinivesîleedip,Allahüteâlâyayalvarmakdemekdir.
Meselâ(Hastamiyiolursaveyâşuişimhâsılolursa,sevâbı(Seyyidet Nefîse) hazretlerineolmaküzere,Allahiçin,üçYasînokumakveyâbirkoyunkesmeknezrimolsun)deyince,budileğinkabûlolduğuçoktecribeedilmişdir.Burada,AllahüteâlâiçinKur’ân-ıkerîmokunupveyâkoyunkesip,sevâbıseyyidetNefîsehazretlerinebağışlanmakda,onunşefâ’atiile,Allahüteâlâ,hastayaşifâvermekde,kazâyı,belâyıgidermekdedir.Koyunumezârbaşındakesmekharâmdır.Hiçbirmezârınyanındakesmemelidir.Putatapanlarınputyanındakesmelerinebenzememelidir.İbniÂbidîn,nâfilenemâzlarıadakyaparakkılmağıanlatırkenbildirdiği
hadîs-işerîfegöre,birdilekiçinadakedilenbiribâdet,odileğihâsıletmez.Buibâdet,odileğinhâsılolmasıiçinyapılmaz.Allahüteâlâ,oibâdetdendolayıveyâsevdiğibirkulunayapılanbiriyilikdendolayı,merhametederek,odileğikabûlveihsânetmekdedir.
(Şerh-ı mekâsıd)dadiyorki:(Eskiyunanfelsefecilerinegöre,eşyâyıtanımakiçin,
bunlarıngörüntülerinin,hisorganlarıüzerindehâsılolmasılâzımdır.İnsanölüp,
rûhbedendenayrılınca,hisorganlarıçalışmıyorveçürüyüpyokoluyor.Eşyâyıtanımakimkânsızoluyor.Birşeyinhâsılolmasıiçinlâzımolanşartyokolunca,oşey
dehâsılolmazdiyorlar.Onlaraderizki,eşyâyıtanımakiçin,hisorganlarışartdeğildir.Çünki,eşyânıntanınmaları,hisdede,rûhdada,onlarınsûretlerinin,görüntülerininhâsılolmasıiledeğildir.Bundanbaşka,görüntü,hisorganlarındahâsıl
olmaksızın,doğrucarûhdahâsılolamazdemek,mesnedsiz,kurubiriddi’âolur.İslâminancınagöre,rûhda,bedendenayrıldıkdansonra,yenibiranlayış,dirilerin
hâllerini ve bilhâssa dünyâda iken tanımış oldukları kimselerin hâllerini anlamakkuvvetihâsılolmakdadır.BundandolayıVelîlerin“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”kabrleriniziyâretetmekveonlarınmubârekrûhlarındanistigâse
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etmek,ya’nîyardımdilemekile,iyiliklerekavuşulmakdavezarârlardankurtulmaknasîbolmakdadır.
Rûhun,bedendenayrıldıkdansonra,bedenlevebedeninbulunduğutoprakla
alâkası,ilgisivardır.Birkimse,butoprağıziyâretederveVelîninrûhunateveccühederse,ikisininrûhlarıbuluşurlarvebirbirlerindenfâidelenirler).
(Tefsîr-i kebîr)dediyorki:(İnsanınrûhu,bedendenayrılıp,dünyâilgisindenkurtulunca,meleklerâlemine,kudsîmakâmlaragider.Oâlememahsûskuvvetlerkendindehâsılolur.Birçokşeyleryapabilirler.İnsanhocasınırü’yâdagörüp,bilmediklerinisorupöğreniyor).Fahrüddîn-iRâzî(El-metâlib-ül-âliyye) kitâbınınonsekizincifaslındadabuyuruyorki:(Rûhuolgun,nefsipâkvete’sîrikuvvetlibirVelîninkabriyanınagidip,birzemândurulurveotoprakdakiVelîdüşünülürise,rûhuotoprağabağlanır.Meyyitinrûhuda,butoprağabağlıolduğuiçingeleninsanınrûhuileVelîninrûhubuluşmuşolurlar.Buikirûh,karşılıklıikiaynagibiolur.
Herbirindeolanme’ârif,kemâlât,ötekineakseder,yansır.İkisideçokfâidelenir).
Alâüddîn-iAttâr“rahmetullahiteâlâaleyh”hazretleribuyurduki:(Meşâyıhın
kabrleriniziyâretedene,onlarıanladığıvebağlandığımikdârcafâidehâsılolur.
Onlarınkabrlerinden,çokfâidealınır.Fekat,rûhlarınabağlanmak,[ya’nîrâbıta
yapmak]dahâfâidelidir.Çünki,uzakveyakınolmanınbundabirte’sîriyokdur).
Üçüncükısm,altmışıncımaddeyiokuyunuz!

19 — İKİNCİ CİLD, 60. cı MEKTÛB
Bu mektûb, Muhammed Takîye yazılmışdır. Fudûl işlerden vazgeçip, zarûrî lâzım olanları yapmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:
Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdiği, sevdiği kullarına selâm olsun!
Kıymetlimektûbunuzuokumaklaşereflendim.Hazret-iEbûBekr-iSıddîkın“radıyallahüteâlâanh”hilâfetinindoğruolduğunuveasrlarıneniyisiolanbirinciasrıniyiinsanlarınınsözbirliğiilehalîfeseçildiğinibildirenvesîkalarıvesenedleri
toplayıpyazmışsınız.Bunungibi,(Hulefâ-i râşidîn) adıverilmişolandörthalîfeninüstünlüklerinin,halîfeliksıralarınagöreolduğunuveinsanlarınenüstünüolan
MuhammedaleyhisselâmınyetişdirmişolduğuEshâb-ıkirâmınbirbiriileolananlaşmazlıklarınavemuhârebelerinekarışmamamız,susmamızlâzımolduğunugösterenyazılarınız,biziçoksevindirdi.İmâmlar,halîfeleriçinböyleinanmakyetişir.(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) âlimlerideböylebildirmekdedir.Allahüteâlâ,bu
âlimlerinçalışmalarınabolbolmükâfâtversin!
Merhametlikardeşim!İmâmlık,ya’nîhalîfelikbilgisi,dînimizinlüzûmlu[zarûrî]bilgilerindendeğildir.Ya’nî(Üsûl-i din)dendeğildir.(Fürû’-i din)dendir.Zarûrîlâzımolan,ya’nî(Zarûriyyât-i din) başkadır.Onlar,(İ’tikâd) ve(Amel) bilgileridir.Ya’nî,herşeydenönce,inanılacakbilgileriveyapılacakvazîfeleriöğrenmeklâzımdır.Zarûrîbilgilerdenbirincisine(Kelâm ilmi), ikincisine(Fıkh ilmi) denir.Zarûrîlâzımolanlarıbırakıp,(Fudûl)lerleuğraşmak,kıymetliömrü,fâidesiz
şeylereharcetmekolur.Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlânın, bir kulunu sevmemesinin alâmeti, onun mâ-lâ-ya’nî ile vakt geçirmesidir) buyuruldu.Halîfelerleuğraşmak,zarûriyyât-idindenveüsûl-idindenolsaydı,Allahüteâlâ,Resûlullahınvefâtından sonra kimin halîfe olacağını Kur’ân-ı kerîmde açık olarak bildirirdi.
Peygamberimiz“aleyhivealââlihissalevâtüvetteslîmât”da,bellibirininhalîfeolmasınıemrederdi.Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerde,buişeehemmiyyetverilmediğiiçin,halîfelerüzerindedurmanın,üsûl-idindenolmayıp,fudûl-idinden
olduğuanlaşılmakdadır.Mâ-lâ-ya’nîilevaktgeçirenler,fudûlileuğraşsınlar.Zarûriyyât-ıdindenolanbilgilerokadarçokdurki,insanfudûlileuğraşmağavakt
bulamaz.Herşeydenönce,i’tikâdıdüzeltmeklâzımdır.Peygamberimizin“aleyhi
vealââlihissalevâtüvetteslîmât”Allahüteâlâdangetirdiğibilgilerdenzarûretve
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tevâtüryoluilebizleregelmişolanlarıöğrenipinanmalıyız!Böylece,haşra[ya’nî,
hesâbyerindetoplanmağa]veneşre[ya’nî,hesâbdansonra,CenneteveyâCehennemedağılmağa]vesonsuzazâblaravesevâblaravebunlargibibilgilerindoğru
olduklarınavehiçşübheolmadığınainanmaklâzımdır.Bunlarai’tikâdolmazsa,
kıyâmetdekurtuluşolamaz.İ’tikâdıdüzeltdikdensonra,fıkhbilgileriniöğrenmeli
veyapmalıdır.Böylece,farzları,vâcibleri,hattâsünnetlerivemüstehablarıyapmakvehalâlıveharâmıgözetmekveahkâm-ıislâmiyyehudûdünündışınataşmamaklâzımdır.Ancak,böyleceâhıretazâblarındankurtulmakdüşünülür.İ’tikâd
veameldoğruoldukdansonra,tesavvufyolunasıragelir.Vilâyetinkemâllerine
kavuşmakümmîdibaşlar.Buzarûrîdinvazîfeleriyanında,halîfelikkiminhakkı
idigibişeyler,lüzûmsuzvefâidesizdir.Ancak,bozukvesapıkkimseler,buşeyleriyanlışanlatdıkları,taşkınlıkyapdıklarıveinsanlarıneniyisinin“aleyhivealââlihissalevâtüvetteslîmât”Eshâbına“radıyallahüteâlâanhümecma’în”lekesürmeğekalkışdıklarıiçin,onlarıçürütecekbilgileriaçıklamaklâzımolmuşdur.Çünki,
busağlamdindefesâd,karışıklıkçıkmasınıönlemek,zarûriyyât-ıdindendir.Vesselâm.

20 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 36. cı MEKTÛB
Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna “rahmetullahi teâlâ aleyh” gönderilmişdir. Kabr azâbına inanmıyanların şübhelerini gidermek için yazılmışdır:
Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmolsun!Kabrdeazâbyapılacağısahîhvemeşhûrhadîslerile,hattâKur’ân-ıkerîmdekiâyetlerlebildirilmişiken,çokkimseninbundaşübheetdiği,hattâinanmadığı,böyleşey
olamazdediğigörülüyor.Kabrekonulmamışölülerihareketsizvebırakıldığıgibigördükleriiçin,mezârdaazâbolduğundaşübheediyorlar.Meyyiteazâbyapılsaydı,canıyansaydı,dirilerdeolduğugibi,çırpınır,hareketederdidiyorlar.Buna
cevâbolarakderizki,(Kabr hayâtı) veyâ(Âlem-i berzah hayâtı) denilen,meyyitlerinhâli,dünyâdakidirilerinhayâtıgibideğildir.Dünyânınnizâmı,düzeniiçin,
buradakihayâtda,hemhisya’nîduygu,hemdeirâdeilehareketvardır.Berzah
[kabr]hayâtındaise,hareketetmeklâzımdeğildir.Hattâ,berzahâlemindehareket olmaması lâzımdır. O hayâtda bulunanların, elem ve azâb duymaları için,
yalnızhisetmeleriyetişir.Görülüyorki,berzahhayâtı,ya’nîkabrhayâtı,dünyâ
hayâtınınyarısıgibidir.Kabrde,rûhunbedenebağlanması,diriikenolanbağlanmasınınyarısıkadardır.İştebununiçin,gömülmemişölüler,berzahhayâtındaolduklarıiçin,azâbıveelemiduyarlarvehiçhareketetmez,kıpırdayamazlar.Hep
doğrusöyleyiciolan(Muhbir-i sâdık)ın“aleyhivealââlihissalevâtüvetteslîmâtü
etemmühâveekmelühâ”doğrusöylemişolduğuböyleceanlaşılmakdadır.
Şunudabildirelimveşübhelerikökündengiderelim:Peygamberlikmakâmıaklınvedüşüncenindışındadır,üstündedir.Aklıneremeyeceği,anlıyamıyacağıçok
şeylervardırki,bunlarPeygamberlikmakâmındaanlaşılır.Herşeyaklileanlaşılabilseydi,Peygamberlergönderilmezdi“salevâtüllahiteâlâveteslîmâtühüsübhânehü aleyhim ecma’în”. Âhıret azâbları, Peygamberler göndererek bildirilmezdi.İsrâsûresininonbeşinciâyetindemeâlen,(Biz, Peygamber göndererek bildirmeden önce, azâb yapıcı değiliz) buyuruldu.Aklçokşeyianlar.Fekat,herşeyi anlıyamaz. Anlaması da, kusûrsuz, tâm değildir. Çok şeyleri, Peygamberler
bildirdikdensonraanlamakdadır.Peygamberleringelmesiile,insanlarınözrvebehâneyapmalarıönlenmişdir.Nisâsûresininyüzaltmışdördüncüâyetindemeâlen,
(Peygamberleri, müjde vermek için ve korkutmak için gönderdim. Böylece, insanların Allahü teâlâya özr, behâne yapmaları önlendi) buyuruldu.Akl,dünyâişlerindebileçokkerreyanılmakdadır.Böyleolduğunubilmiyenyokdur.İslâmbilgilerini,böylebirakliledartmağakalkışmakdoğruolamaz.İslâmbilgileriniakl
ileinceleyip,aklauygunolupolmamasınabakmak,aklınhiçyanılmazolduğuna
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Se’âdet-iEbediyye2-F:31

güvenmek olur ve Peygamberlik makâmına inanmamak olur. Böyle bozuk iş yapmakdan Allahü teâlâ hepimizi korusun! Önce, Peygambere inanmak, Allahın
Peygamberi olduğunu tasdîk etmek lâzımdır. Böylece, Onun bildirdiklerinin hepsinin doğru oldukları kabûl edilmiş olur. Şeklerden, şübhelerden kurtuluş nasîb
olur. Dînin temeli, Peygambere inanmakdır. Peygamberin Allah tarafından gönderildiğini, hep doğru söylediğini aklın kabûl etmesidir. Akl, bu temel bilgiyi kabûl edince, Peygamberin bildirdiklerinin hepsini kabûl etmiş olur. Peygamberin
“sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allah tarafından gönderildiğini, Allahın bildirdiklerini haber verdiğini kabûl etmemiş olan bir akla din bilgilerini birer birer inandırmak çok güç olur. Aklın Peygambere kolay inanması ve kalbde tâm îmân hâsıl olması için en yakın yol, Allahü teâlâyı zikr etmekdir. Ra’d sûresinin yirmisekizinci âyetinde meâlen, (İyi biliniz ki, kalbler, Allahü teâlânın zikri ile itminâna, râhata kavuşur!) buyuruldu. Ya’nî, tam îmâna kavuşur. Düşünerek, akl ile
ölçerek, bu yüksek makâma kavuşmak, güç, hem de çok güçdür.
Beyt:
Hep akla güvenenin ayağı tahtadandır,
Tahta olan ayağa, hiç denilir mi sağlamdır.
Peygamberlerin Allah tarafından gönderildiği ve hep doğru söylediğini uzun
uzun düşünüp kabûl ve tasdîk etdikden sonra, Onun yolunda, izinde bulunan, herşeyde Ona uyan bir kimse, herşeyi düşünerek yapmış ve hepsinde akla uymuş olur.
Peygamberin her sözüne uyması, akla uymak olur. İnsanın aklı, birşeyin var olduğunu anlar, kabûl ederse, o şeyden meydâna gelen ve o şeyi meydâna getiren parçaların da var olduklarını anlamış, kabûl etmiş olur. Bu parçaların herbirinin var
olduklarını ayrı ayrı inceleyip, düşünüp anlamasına lüzûm yokdur. O şeyin var olduğunu inceleyip kabûl etmiş olduğu için, o parçaların hepsini de inceliyerek kabûl etmiş sayılır. Bizi doğru yola kavuşduran Allahü teâlâya hamd olsun! O, bize
doğru yolu göstermeseydi, hiçbirimiz doğru yola kavuşamazdık. Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” hepsi, Allah tarafından gönderilmişdir. Hepsinin
hep doğru söylediğine inanırız. Doğru yolda bulunanlara bizden selâm olsun!
[(Herkese Lâzım Olan Îmân), 1419 [m. 1999] ve sonraki târîhlerdeki baskılarında sahîfe 41 de diyor ki, (Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” sayısı belli değildir. Yüzyirmidörtbinden çok oldukları meşhûrdur. Bunlardan üçyüzonüç veyâ üçyüzonbeş adedi Resûldür. Bunların içinden de, altısı dahâ yüksekdir. Bunlara (Ülül’azm) Peygamberler denir. Ülül’azm Peygamberler, Âdem,
Nûh, İbrâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed Mustafâdır “aleyhimüssalâtü vesselâm”.
Peygamberlerin içinde otuzüç adedi meşhûrdur. Bunların ismleri: Âdem, Şît veyâ (Şîs), İdrîs, Nûh, Hûd, Sâlih, İbrâhîm, Lût, İsmâ’îl, İshak, Ya’kûb, Yûsüf, Eyyûb, Şu’ayb, Mûsâ, Hârûn, Hıdır, Yûşa’ bin Nûn, İlyâs, Elyesa’, Zülkifl, Şem’un,
İşmoil, Yûnüs bin Metâ, Dâvüd, Süleymân, Lokman, Zekeriyyâ, Yahyâ, Uzeyr, Îsâ
bin Meryem, Zülkarneyn ve Muhammed aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâmdır.
Bunlardan, yalnız yirmisekizinin ismleri Kur’ân-ı kerîmde bildirilmişdir. Şis, Hıdır, Yûşa’, Şem’un ve İşmoil bildirilmemişdir. Bu yirmisekizden Zülkarneyn ve Lokman ve Uzeyrin ve Hıdırın Peygamber olup olmadıkları kat’i belli değildir. Zülkifl aleyhisselâmın ikinci ismi Harkıldır. Bunun İlyâs veyâ İdrîs yâhud Zekeriyyâ
aleyhisselâm olduğunu söyliyenler de vardır.) Sapık din adamı Ahmed ibni Teymiyyenin kitâblarındaki bozuk fikrleri ile ingiliz câsûsu Hempherin yalanlarının
ve iftirâlarının karışımına (Vehhâbîlik) denir.]
Allaha tevekkül edenin yâveri Hakdır.
Na-şâd olan bu kalbim, birgün şâd olacakdır.
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21 — BOZUK DİNLER
Semâvî dinlerden, bozulmuş olanları bildireceğiz:
1—ŞÂMÂNÎLER: NûhaleyhisselâmınüçüncüoğluYâfes,yüzlercetorunları ile Asyanın ortalarına yerleşdi. Orada çoğalarak, doğu Asyaya ve o zemân
mevcûdolankarayollarıile,Okyânusadalarınayayıldılar.Yâfesöldükdennice
yıllarsonra,insanlarazmağa,NûhaleyhisselâmınveYâfesindînini,nasîhatleriniunutarak,hayvangibiyaşamağabaşladılar.Yıldızlara,aya,güneşe,heykellere,
cinnetapınmağakoyuldular.Çeşidçeşidyollaraayrıldılar.
Böyle,uydurulan,meydânaçıkansapıkyollardanbiri,Şâmânîlikdir.AvrupalılarınChamanismedediğibubozukyol,vaktiiledoğuAsyadakâfirlerinuydurduğubirdinolup,bugünSibiryadakiveOkyânusadalarındakivahşîlerarasında
yayılmışhâldedir.Bunlar,güneşdebulunuyordedikleribirtanrıyavecinnevemelekleretapınır.Enbüyüğüneşeytânderler.Şâmândedikleripapaslarıbiratkuyruğutakar.Güyâcinnikovmakiçinboyunlarınabirdavulasarlar.Budavuluara
sıraçalarlar.Sihr,ya’nîbüyücülük,bunlardakerâmetsayılır.Buda,Berehmenve
Budadinlerigibi,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”getirdiğihak
dinlerin,asrlarboyunca,câhiller,zâlimlertarafındanbozulması,değişdirilmesiile
meydânagelmişdir.
2—BEHÂÎLER VE BEHÂÎLİK: İslâmiyyetiyıkmakiçinuğraşanlardanbiri
de,Behâîlerdir.Budinsizlerinbaşı,Behâullahdır.ElbâbAlîMuhammedismindekibiracemintalebesivehalîfesiidi.Elbâb,kendisineaynaderdi.BuaynadaAllahgörünüyorderdi.Ölünce,Behâullahbunlarınreîsiolup,behâîlikisminiverdiğisafsatalarınıyaymağabaşladı.Ölmedenönce,yerine,oğluAbdülbehâAbbâsıgeçirdi.Abbâs(Gasniyyi a’zam) isminialdı.AvrupaveAmerikayagidenAbbâs,yüzbindenziyâdeBehâîtopladıve1339[m.1921]deöldü.Yerine,oğluŞevkîgeçdi.Buda,Behâîtarîkatiniyaydı.Behâullah,kendininPeygamberveâhırzemânınbüyükkurtarıcısıolduğunusöylerdi.Kendisineilkküfrdamgasınıbusözü
ilevurmuşdur.İkibinyılsonrabirPeygamberdahâgeleceğinisöylemişdir.İslâmiyyetileilişiğiolmıyanbukâfirleregöre,ondokuzadedimukaddesimiş.Oruclarıondokuzgünimiş.HerBehâînin,ondokuzgündebir,ondokuzBehâîyida’vetetmesişartimiş.Dinsizyollarını,(Umûmîadâletevi)dedikleri,yüksekmeclislerineseçilenondokuzkişiidâreedermiş.HerBehâî,hersene,kazancınınbeşdebirinibu
hey’etevermeğemecbûrimiş.Onbiryaşındaevlenmeklâzımimiş.Bekâryaşamak
yasakimiş.Çıplakkadınlarlatoplantıyapmakibâdetolup,başkadürlüibâdetelüzûmyokimiş.Herdürlüahlâksızlık,şerefsayılırmış.
Behâîlerin,bütündünyâdaseksensekizyerdeteşkilâtıvardır.Hıristiyan,Yehûdî,Mecûsî,Sîhî,ZerdüştîveBudistlerialdatarak,kendilerineçekmekdedirler.Bunların en korkdukları, dayanamadıkları, amansız düşmanları, islâm âlimleridir.
Dîninibilen,anlıyanhiçbirmüslimânıaldatamamışlardır.Kitâblarını,propagandaneşriyyâtlarınıkırksekizdiletercemeedip,heryeredağıtdıklarıvebuyoldamilyonlarcaliraharcetdiklerihâlde,islâmiyyetkarşısındaâcizkalmakda,eriyipgitmekdedirler.Bunakarşılık,AvrupadaveAmerikadaveAfrikadaveAvustralyadayetmişyedimahallîmahfil,resmentesciledilmişbulunmakdadır.RusTürkistânında[m.1902]deyapılmışveŞikagoda[m.1920]deyapılmışbüyükma’bedleri vardır. Irk ve milliyet tanımazlar. Komünistler gibi, bütün dünyâya yayılmak,tekbir(salâhiyyetlimübeyyin)inemrleriileidâreedilmekgâyesindedirler.
Ferdlerinmenfe’atinidüşünmezler.Devletkapitalizminidesteklemekdedirler.
Tapınmaları,teşkilâtları,vazîfeleri(Akdes)dediklerikitâblarındave(Vasıyyetlerlevhaları)ndayazılıdır.Allahüteâlâyainanmalarıvebirçokbilgileri,islâm
dînindenalınmışdır.İslâmiyyeteuymıyan,uydurmataraflarıdaçokdur.Mantıkî
veçoğusosyalolandünyâgörüşleri,dindiye,ilâhîvahydiyeanlatılmakdadır.
Nemâzları,Hayfayakarşıdurup,Allahıdüşünmekimiş.Hacları,BâbınŞîrâz–483 –

dakieviniveyâBehâullahınBağdâddakievinigidipgörmekimiş.Âyetokumak,
kalbileAllahıdüşünmekdemekimiş.
Şimdi,dünyâdakivehelememleketimizdekiislâmcâhilleri,İslâmiyyetiyıkmak
içinherkılığagiriyor,islâmakarşıolanherkötülüğü,yaldızlısözlerleövüyorlar.
Behâîliğebirdeğervermediklerihâlde,yalnızislâmınkarşısındaolduğuiçin,bu
dinsizlerideöven,şişiren,göklereçıkarankitâblaryazıyorvedağıtıyorlar.
3—AHMEDİYYE (KÂDIYÂNÎ): Hindistânda,Pençabda,1298[m.1880]senesinde, Mirzâ Gulâm Ahmed Kâdıyânî tarafından kurulmuşdur. Kendisi [m.
1835]dedoğmuş,[m.1908]deölmüşdür.Görülüyorki,sapıkfikrlerini,İngilizler
Hindistânısömürgeyapdıkdanbirsenesonrayaymağabaşlamışdır.İslâmiyyetiiçerdenyıkmakiçin,İngilizlertarafındankurulmuşvebeslenmiş,İngilizcâsûslarının
yardımıilesür’atileyayılmışdır.Abdürreşîdİbrâhîmefendi,[1] 1328[m.1910]de
İstanbuldabasılantürkçe(Âlem-i islâm) kitâbınınikincicildinde,(İngilizlerinislâmdüşmanlığı)yazısınınbiryerindediyorki:(Hilâfet-iislâmiyyeninbiranevvel
kaldırılması,ingilizlerinbirincidüşünceleridir.Kırımmuhârebelerinesebebolmalarıveburadatürklereyardımetmelerihilâfetimahvetmekiçinbirhîleidi.Pârismuâhedesi,buhîleyiortayakoymakdadır.[1923deyapılanLozansulhunun
gizlicelselerinde,budüşmanlıklarınıaçıkcagöstermişlerdir.]Herzemântürklerinbaşınagelenfelâketler,hangiperdeileörtülürseörtülsün,hepingilizlerdengelmişdir.İngilizsiyâsetinintemeli,islâmiyyetiyoketmekdir.Busiyâsetinsebebi,islâmiyyetdenkorkmalarıdır.Müslimânlarıaldatmakiçin,satılmışvicdanlarıkullanmakdadırlar.Bunlarıislâmâlimi,kahramanolaraktanıtırlar.Sözümüzünhulâsası,islâmiyyetinenbüyükdüşmanıingilizlerdir.)Amerikalıhukûkvesiyâset
adamlarındanBryanWilliamJennings,kitâbları,konferanslarıve1891ile1895arasındaki ABD kongresi Temsilciler meclisinde a’zâlık yapması ile meşhûrdur.
1913-1915arasındaABDhâriciyyevekîliidi.1925deöldü.(Hindistânda İngiliz hâkimiyyeti) kitâbında,ingilizlerinislâmdüşmanlığını,vahşetlerini,zulmleriniuzun
yazmakdadır.
İngilizlerinmaşasıolangulâmAhmedKâdıyânîöldükdensonra,yerineHakîm
Nureddînhalîfesioldu.1914debununyerinegeçenBeşîrüddînMahmûd,1307[m.
1889]detevellüd,1385[m.1965]devefâtetmişdir.Ahmed,1323[m.1905]deHindistânda Kâdyân şehrinde (El-vasıyyet) kitâbını neşr ederek, kendisinin, va’d
edilmişMesîh[ya’nîÎsâaleyhisselâm]olduğunubildirdi.OğluBeşîr,AhmedîlerinmerkeziniRabwahkasabasınanakledip,Ahmediyyeyolununsapıkinançlarını(Gerçek islâmiyyet) adıaltındayaymağabaşladı.(Kur’ân tefsîri) diyerekçıkardığıbüyükikikitâbı,Kur’ân-ıkerîmeuymıyansapık,bozukyazılarladoludur.
Binüçyüz seneden beri müfessirlerin hiçbirinin dikkatini çekmediği ekonomik
hakîkatlerigörüpyazdığınıbildirmekdedir.Allahınböylebirbilgiyi,ancakPeygamberlereveonlarınhalîfelerinebahşetdiğinigüvenleiddiâedebilirimdemekdedir.(Kur’ân-ı kerîmi, kendi görüşü ile tefsîr eden kâfir olur) hadîs-işerîfi,bunlarınislâmiyyetdenayrı,sapıkbiryoldaolduklarınıaçıkcagöstermekdedir.Vehhâbîlerin(Feth-ul-mecîd) kitâbınınikiyüzyetmişbeşincisahîfesinde,Muhammed
SıddîkHasenhânın(Kitâb-ül-izâ’a) kitâbındanalarak,(Zemânımızdakideccâllerdenbiride,frenkdeccâlı,gulâmAhmedKâdıyânîhabîsidir.Allahonudahâçirkineylesin!Kötülüğünüherkeseduyursun!Onunküfryolunasürüklenmişolanlarıda,onungibieylesin!Çünkio,büyükfitneuyandırdı.Önce,Mehdîolduğunu
söyledi.SonraPeygamberlikda’vâsınakalkdı.Hıristiyandevletlerin,müslimânlarıparçalamaksiyâsetlerineâletoldu)yazmakdadır.Bunlar,gerçekmüslimânlık,
yalnızAhmedîlikdirdiyor.Herikiside,hadîs-işerîfileövülmüşolanilkikiasrın
doğruyolundanayrılarak,insanlarıküfrvedalâletfelâketinesürüklemekdedirler.PençâbveBombaydacâhilhalkarasındasür’atileyayılanbubâtılyol,şimdi
[1] Abdürreşîdefendi,1944deJaponya’davefâtetdi.
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AvrupaveAmerikadayerleşmekdedir.Kendilerinemüslimândediklerihâlde,bozukinançlarıveâyinleriile,müslimânlıkdanayrılmışlardır.Küfrlerinesebebolan
şeylerçokisede,şuüçümühimdir:
1—AhmedîveKâdıyânîadınıalanlaragöre,Îsâaleyhisselâmıasmakistememişlerdi. Fekat, kendiliğinden öldü ve toprağa kondu. Sonra kabrinden çıkıp,
Hindistânda,Keşmîregitdi.Orada,İncîliöğretiptekrâröldüdiyorlar.
2—Mehdîninçıkmasındaveherkesidîneçağırmasındada,islâmiyyetdenayrılıyorlar. Îsâ ve Muhammed aleyhimesselâmın rûhları insan şeklinde görünecekdir.Buda,MirzâAhmeddir.BaşkaMehdîyokdurdiyorlar.
3—Müslimânlıkdacihâdvardır.Fekat,topile,kılınciledeğil,nasîhatile,irşâd
iledir.Kandökmek,cânyakmakyokdur,soğukharbvardırdiyerek,Kur’ân-ıkerîminma’nâsınıdeğişdiriyor,cihâdiçinolanâyet-ikerîmeleriinkâretmişoluyorlar. Gulâm Ahmedin oğlu Beşîrüddînin (Yeni dünyâ nizâmı) kitâbı, küfr saçmakdadır.Hindistânâlimlerinden,şeyhMuhammedEnverşâhKeşmîrî,Kâdiyânîlerirediçin,(Akîdet-ül-islâm fî hayât-i Îsâ aleyhisselâm) ve(İkfâr-ül-mülhidîn)
ve(Hâtem-ün-nebiyyîn) kitâblarınıyazmışdır.Bukitâblarınönsahîfelerindeçeşidliâlimlerintakrîzvemedhiyyelerivardır.Bunlararasında,Karaşideki(Medrese-i islâmiyye) müderrislerinden seyyid Muhammed Yûsüf Benûrî, MuhammedEnverşâhınhayâtınıvesalâhınıuzunyazmışdır.Burada,asrınınderinâlimi,
OsmânlıdevletininsonşeyhulislâmıMustafâSabrîefendinin“rahmetullahiteâlâ
aleyh” (Mevkıf-ül-akl vel-ilm vel-âlem) kitâbının, üçüncü cildi, üçyüzyirmiyedincisahîfesinde,HindinbüyükâlimiMuhammedEnverşâhıgörüphayrânıolduğunuyazdığınıdabildirmişdir.MuhammedEnverşâh“rahmetullahiteâlâaleyh”,
binüçyüzelliiki1352[m.1933]devefâtetmişdir.Buüçkitâbında,MirzâGulâmAhmedKâdıyânîiçindiyorki:
Îsâaleyhisselâmıngökdenineceğineinanmıyor.O,asıldı,öldürüldü.O,babasızdeğildi.Yûsüf-iNeccârınoğluididiyor.BuyücePeygambere,yehûdîlergibi
çokçirkinşeylersöyliyor.KendisininPeygamberolduğunu,yenibirdingetirdiğinibildiriyor.Îsâgökdeninecekdirdemekle,benimgeleceğimbildirilmişdirdiyor.Nasslarıdeğişdirip,inanılmasızarûrîolanbilgileriinkârediyor.Muhammed
aleyhisselâmın,Peygamberlerinsonuncusuolduğuna,hepsindenüstünolduğuna
inanmıyor. Kendisinin binlerce mu’cizeleri olduğunu, mu’cizelerinin, Peygamberlerinhepsininmu’cizelerindendahâçokvedahâüstünolduğunubildiriyor.Birçokâyetlerin,kendisinihaberverdiğini,Kur’ândaövüldüğünübildiriyor.
AhmedKâdıyânî,moğol,tâtârkavmindendir.İsmâ’ilîfırkasındanbirzındıkidi.
Çokkitâbokudu.Ehl-isünnetinazılıdüşmanıidi.İngilizler,islâmiyyetiiçerden
yıkmakiçinhâzırladıklarıplânlarıuygulayacakHindistândadabirmaşaarıyorlardı.Bunuseçdiler.Bolparailesatınaldılar.Önce,Behâîolarakortayaçıkarıldı.Müceddidolduğunusöylerdi.Sonra,Mehdîyimdedi.Dahâsonra,gökdenineceğibildirilenÎsâMesîholduğunusöyledi.Nihâyet,Peygamberolup,yenibirdin
getirdiğinii’lânetdi.Kâdıyândakimescidi,Mescid-iaksâimiş.ŞehrideMekkeimiş.SonradanyerleşdiğiLâhorşehride,Medîneimiş.Birmezârlıkyapıp,buna(Makberet-ül-Cenne) dedi.BurayagömülenCennetegiderdedi.Kendikadınlarına(Ümmehât-ül-mü’minîn) dedi.Aldatdığıkimselere(ümmetim)dedi.Mu’cizelerininen
büyüğü(Muhammedîbeygüm)dediğinikâhimiş.Gökdeyapılırmış.Vahyolarak
kendisinebildirilmiş.Dînini,1305[m.1888]dei’lânetdi.1326[m.1908]deCehennemegitdi.Kendisineinanmıyanlarakâfirdedi.
Bunun,(Hakîkat-ül-vahy) kitâbının148.cisahîfesinde,(Allah,buümmetarasında,Îsâdandahâüstünbirmesîhyaratdı.Îsâ,şimdisağolsaydı,benimyapdıklarımıyapamazdı.Bendegörülenmu’cizeler,ondagörülmezdi)diyor.107.cisahîfesinde,(Fir’avna resûl gönderdiğim gibi, size de Resûl gönderdim) âyet-ikerîmesindekiPeygamberinkendisiolduğunuyazıyor.68.cisahîfesinde,(Allah,be–485 –

niPeygamberolarakgönderdi.Va’dolunanMesîhsensindedi.Banaüçyüzbin
mu’cizeverdi)diyor.(Berâhîm-ül-Ahmediyye) kitâbınınellialtıncısahîfesinde,kendimu’cizelerinin,Muhammedaleyhisselâmınmu’cizelerindendahâçokolduğunuyazıyor.
Muhammedaleyhisselâmın,Peygamberlerinsonuncusuolduğunubildirenyüzelli hadîs-i şerîf vardır. Bunlardan otuz kadarı (Kütüb-i sitte)de yazılıdır. Îsâ
aleyhisselâmıngökdenineceğide,zarûrîbilinmekdedir.Bunlarainanmıyankâfir
olur.
(Kâdıyânî) ve(Ahmedî) denilenbuyolun,islâmiyyetiiçerdenyıkmakiçiningilizlertarafındankurulmuşolduğunuvesîkalarlaanlatanbirkitâbelimizegeçdi.
(El-mütenebbi-ül-Kâdıyânî) adındakibuarabîkitâb,Pâkistânda,Mültânda,(Meclis-i tehaffuz-i hatm-in-nübüvve) tarafından1387[m.1967]debasılmışdır.Bukitâb,Enverşâh-ıKeşmîrînin,(İkfâr-ül-mülhidîn) kitâbınınbaşındakiallâmeMuhammedYûsüfBenûrîninkıymetliyazılarınıve(Havenet-ül-islâm) risâlesinide
ekliyerek,1393[m.1973]deofsetileİstanbuldabasdırılmışdır.
4—MELÂMÎLER VE KALENDERLER: (Mekâtîb-i şerîfe)ninaltmışsekizincimektûbundadiyorki,(Sôfiyye-yialiyye,ikinciasrınsonundameydânaçıkdı).
Yetmişdokuzuncumektûbundave(Nefehât-ül-üns) kitâbınınbaşındaveseyyidAbdülhakîmefendi,(Er-rıyâd-ut-tesavvufiyye) kitâbınınyüzondördüncüsahîfesindebuyuruyorlarki:
Tesavvufyolundanihâyetevaranlar“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”iki
dürlüdür:Birincisi,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”izindegiderekkemâleerdikdensonra,insanlarıgafletdenuyandırmakiçin,halkderecesineindirilmişolanlardır.
İkincisi,yükseldikleriderecelerdebırakılıp,insanlarınyetişmesiilevazîfeliolmıyan(Evliyâ)dır“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”.Bunlara,(Kutb-i medâr)
denir.
Tesavvufyolundayürüyenlerdeikikısmdır:Birincisi,Allahüteâlâdanbaşkaherşeyiunutup,yalnızOnuistiyenlerdir.İkincisi,âhıreti,Cennetiistiyentâliblerdir.
Allahüteâlâyıirâdeedenler,istiyenlerde,ikidürlüdür:Biri,nefslerinitemizleyipnihâyetdenbirkaçşeyekavuşmuşlardır.
İkincisi,(Melâmî)lerdir.Bunlar,sıdkveihlâskazanmağaçalışır.İbâdetlerini,
hayrâtı gizler, sünnetleri, nâfile ibâdetleri de çok yaparlar. Bu ibâdetlerin görünmesindenkorkarlar.Bunlarçokkıymetliisede,mahlûkilemeşgûlolduklarından,tevhîdmakâmınavaramıyorlar.Melâmîlermuhlisdir.Sôfîlerisemuhlasdır.
Âhıretintâlibleridörtdürlüdür:Zâhidler,fakîrler,huddâmveâbidler.
Bütünbusekizsınıfıntaklîdcilerivardır.Butaklîdcilerinherbiride,yâdoğru
veyâyalancıolur.[Bizburada,yalnızMelâmîlerinikidürlütaklîdcisinibildireceğiz]:
Melâmîlerin doğru taklîdcileri, ibâdetlerinin görünmesine ehemmiyyet vermezler.Âdetlereuyarlar.Herkesetatlısöyliyerek,gülerekkalbkazanmağauğraşırlar.Nâfileibâdetleriyapmazlar.Farzlaradikkatederler.Dünyâyadüşkündeğildirler.Bunlara,(Kalender) denir.Bunlar,riyâ,gösterişyapmadıklarıiçin,Melâmîlerebenzer.Abdüllah-ıDehlevî“rahmetullahiteâlâaleyh”,yetmişdokuzuncu mektûbunda buyuruyor ki, (Kalender, bâtınını temizlemek, nefsini yok etmekiçinçalışır.Çokibâdetyapmaz.Sôfîise,bununikisinedeçalışır.Mahlûklarıgörmez.Kalenderdendahâüstündür).Zemânımızda,Kalenderisminitaşıyan
birçokkimse,busaydığımızşeyleriyapmıyor.BunlaraKalenderyerine(Haşevî)
denseyerindeolur.[(Haşevî) Allahüteâlâyımahlûklarabenzeten,madde,cismdiyenkâfirlereverilenismdir.Yetmişikibid’atfırkasındanbiriolan(Müşebbihe) ve
(Mücessime) denilenfırkadakilerinçoğuHaşevîolmuşlardır.]
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Melâmîlerinyalancıtaklîdcileri,zındıklardanbirkısmdırki,herdürlügünâhişler.Kalblerimiztemizdir,herişiAllahrızâsıiçinyapıyoruzderler.Riyâdan,gösterişdenkurtulup,hâlisAllahadamıolmakiçingünâhişliyoruzderler.Allahüteâlânın ibâdete ihtiyâcı yokdur. Kulların günâh işlemesi, Ona zarâr, ziyân vermez.Aslgünâh,mahlûklarıincitmek,canyakmakdır.İbâdetde,insanlaraiyilik,
ihsânetmekdirderler.Bunlar,dinsiz,zındıklardır.Bugün,Melâmîlerinbirşeyhlerivardır.OnunyanındabirikidakîkaoturanınkalbiAllahdermiş.Gönüldeiçilenşerâbilehemenserhoşgibiolurmuş.Kendini(rabbî)âhengineuygulıyarak,gerçek insan olurmuş. Şâh damarından dahâ yakın olan Allahın varlığını duyup,
Onunlabiraradayaşarmış.Kendiözündenüstünbiretkiveyetkitanımazmış.Kendindegörüpduyduklarınainanılıp,başkabirşeyeinanılmazmış.Özündenvekenditekliğindenbaşkavarlıkyokmuş.Busözler,Allahüteâlâyıinkâretmekolup,
küfrdür,zındıklıkdır.
5—DEREZÎLER: Dürûz,ya’nîDerezîlere,yanlışolarak,Dürzüdeniliyor.İbniÂbidîn,üçüncücildde,mürtedlerianlatırkenbuyuruyorki:
(Derezîler,müslimânadıtaşır.Nemâzkılanlarıdavardır.Fekat,îmânlarıbozukdur. Tenâsüha inanırlar. Şerâba, alkollü içkilere ve zinâya halâl diyorlar.
(Ülûhiyyet sıfatları) tanrılıkinsandaninsanageçerdiyorlar.Öldükdensonradirilmeğe,nemâza,oruca,haccainanmazlar.Bunlarınma’nâları,dünyâdayaşama
yollarınıdüzeltmekdirderler.Peygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”çirkinşeylersöylerler.ŞâmmüftîsiallâmeAbdürrahmân,(İmâdî fetvâsı)nda,bunlarınMülhidlergibiveİsmâ’îliyyegibiinandıklarınıbildirmekdedir.Dörtmezhebinâlimleri,bunlardancizyealarakislâmmemleketlerindeoturmalarınaiznvermek halâl olmaz dedi. Bunlardan kız almak, kesdiklerini yimek câiz değildir.
(Fetâvâ-i Hayriyye)de,bunlaruzunbildirilmekdedir.Bunlara,zındık,mülhidve
münâfıkdenir.İnanışlarıbozukolduğuiçin,şehâdetkelimesinisöylemeklemüslimânsayılmazlar.Dîn-iislâmauymıyaninanışlarındanvazgeçmedikçe,müslimân
olmazlar.Bunlar,kitâblıvekitâbsızkâfirlerdendahâzarârlıdır).İbniÂbidînden
“rahmetullahiteâlâaleyh”tercemetemâmoldu.Bu(Mülhidler), Allah,Alîninve
çocuklarınınşeklindegöründüderler.OnbirinciimâmolanHasenbinAlîAskerîninadamlarındanolduğunuiddi’aedenİbniNusayrınuydurduğuçirkinsözlereinanırlar.Sûriyedebulunanlarınkendilerinealevîdedikleri(Müncid)deyazılıdır.Türkiyedeböylealevîyokdur.
MısrdakiFâtimîhükümdârları,Ehl-isünnetdenayrıldı.Bozukyollarasapdı.
Bunlardan Hâkim bi-emrillah, müslimânlıkdan da çıkmışdı. Dırâr isminde bir
dönme,Hâkimialdatdı.İslâmiyyetiyıkmağauğraşdı.DırârıntalebesindenHamzabinAhmedsapıkinanışlaruydurmuş,HâkimiveMısrdakiDerezîleri,bubozuk
yolasokmuşdu.BuinanışlarıalanDerezîler,SûriyeveLübnandakileredeaşıladı.Selmân-ıFârisîyi“radıyallahüanh”çokseverizderler.İnanışlarınıgizlitutarlar.İri,inâdcı,yağmacı,merhametsizkimselerdir.YavûzsultânSelîme“rahmetullahiteâlâaleyh”tâbi’oldular.SultânüçüncüMurâdzemânındaısyânetdilerise
de,Bosnalıdâmâdİbrâhîmpâşa,terbiyeleriniverdi.Sûriyedekihıristiyanlarlada,
arasırasavaşdılar.Derezîler,ArabistândanIrâkagelmişdir.Îrânlılar,IrâkdakiHîredevletiniyıkınca,HîrelilerlebirlikdederezîlerdeMısr,ŞâmveHalebegöçetmişdi.Şâmınfethindeislâmaskerineyardımetdiler.Fâtimîlerzemânındayolusapıtdılar.
6—İSMÂ’ÎLİYYE: (Milel-nihal) kitâbındadiyorki,(Eshâb-ıkirâmadiluzatanlaryirmifırkayaayrılmışlardır.Bunlardanbiri,İsmâ’îliyyefırkasıdır.Bunların
yedi ismi vardır. Birinci ismleri, (Bâtıniyye)dir. Çünki, Kur’ân-ı kerîmin açık
ma’nâlarınainanmayıp,kendilerinegörebaşkama’nâlarçıkarırlar.Kur’ânınzâhirvebâtınma’nâlarıvardırderler.Bâtın(iç,öz)ma’nâsılâzımdır,cevzinkabuğudeğil,içi,özüişeyararderler.
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Hâlbuki,Kur’ân-ıkerîmdekivehadîs-işerîflerdekikelimelere,açıkma’nâları
verilir.Başkabirâyet,dahâaçıkanlaşılıyorsa,ozemân,birinciâyetede,bunauyacakşekldedeğişikma’nâverilebilir.Böylebirmecbûriyyetolmadan,açıkma’nâyıbırakıp,başkama’nâvermek,küfrveilhâdolur.Çünki,busûretle,islâmiyyetideğişdirmek,bozmakolur.
İkinci ismleri, (Karâmita)dır. Çünki, bu fırkayı meydâna çıkaran, Hamdan
Karmatdenilenkimsedir.Hamdan,Basrada,Vâsıtşehrindebirköyismidir.
Üçüncüismleri,(Hurumiyye)dir.Çünki,birçokharâmlarahalâldiyorlar.Dördüncüismleri,(Seb’ıyye)dir.Çünki,dinsâhibiolanPeygamberleryedidirderler.
Bunların altısı Âdem, Nûh, İbrâhîm, Mûsâ, Îsâ ve Muhammed “aleyhimüsselâm”dır.Mehdîdeyedinciolacakdırderler.NâtıkadınıverdikleribuPeygamberlerden“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”herikisiarasındayediimâmgelmişdir.Herasrdayediimâmbulunurderler.
Bunların en yayılan ismleri, (İsmâ’îliyye)dir. Çünki, imâm-ı Ca’fer Sâdıkın
“radıyallahü anh” vefâtından sonra, büyük oğlu İsmâ’îl, müslimânların imâmı
olduderler.Bunlarınmeydânaçıkmasışöyleoldu:
Hindistândakimecûsîler,ya’nîateşetapankâfirler,islâmiyyetinüçkıt’aüzerindesür’atileyayıldığınıgörünce,(Müslimânları,kılınclayenmeğe,yayılmalarınıönlemeğeimkânyokdur.Onlarıiçdenyıkmakdanbaşkaçârekalmamışdır.Onların
kitâblarına,kendiinancımızagörema’nâverip,gençlerini,câhilleriniyoldançıkaralım)dediler.BaşlarıolanHamdanKarmat,şutemelprensiplerikoydu:
1—Dinbilgisiolanlarlakonuşulmıyacak.Dinâlimibulunanyerde,kendimizigizliyeceğiz.
2—Karşıdakininarzûsuna,keyfinegörekonuşulacak.Meselâ,zâhidinyanında zâhidler medh edilecek. Fâsıka, düşkün olduğu günâhların yasak olmadığı
söylenecek, [Ehl-i sünnetin yanında, Ehl-i sünnet övülecek. Hepimiz kardeşiz
denilecek].
3—Müslimânlar,islâmiyyetinemrlerindeveyasaklarındaşübheye,karârsızlığadüşürülecek.Meselâ,özrlükadınaoruckazâetdiriliyorda,nemâzlarıniçinkazâetdirilmiyor?Bevl,dahâpisolduğuhâlde,niçinbevlçıkıncadaguslfarzolmuyor?Beşvaktnemâzlarınikiveyâüçveyâdörtrek’atolmasınedendir?gibişeylersorup,zihnlerişaşırtmağaçalışılacak.
4—Sırlarınıyabancılarasöylememekiçinsözalırlar.Allah,Kur’ândamîsâkemr
ediyorderler.
5—Dinvedünyâbüyükleribizibeğeniyor,biziöğüyorderler.
6—Aldatmakiçin,önce,herkesininandığışeylerimüdâfe’aetmeli,derler.
7—İbâdetlerelüzûmyokdur.İş,kalbintemizolmasıdırderler.
8—Avlanılangençlere,Ehl-isünneti’tikâdınıkötülemeli,Ehl-isünnetegerici demeli. Son olarak, harâmları işlemeğe alışdırmalı. Bunları yapdırmak için,
âyet-i ker îm el er e ve had îs-i şer îfl er e yanl ış ma’nâl ar verm el i. Bunl ar, bât ın î
ma’nâlardır.Herâlimbunlarıanlıyamazdemeli.
MeselâCennet,ibâdetlerdenkurtulmakvelezzetlişeyleriyapmakdır.Cehennem,ibâdetlerinyüklerinekatlanmakveharâmlardansakınmakdırdemeli.
İlkzemânlar,birçokbilgileri,eskiYunanfelesoflarındanaldılar.Meselâ,yaratıcınevardır,nedeyokdur.Neâlimdir,necâhildir.Nekâdirdir,neâcizdir.Bütünsıfatlarıdaböyledirdediler.Çünki,bunlarvardenirse,mahlûklarabenzetilmişolur.Yokdurdenirse,yoklukkondurulmuşolurdediler.Yaratan,kadîmdedeğildir,hâdisdedeğildirdediler.
BunlarınbaşınageçenHasenbinMuhammedSabbâh,gitdikleriyolabozukdenilmemesiiçin,gençlerindinbilgileriniöğrenmesiniveâlimlerin,eskikitâblarıoku–488 –

malarınımen’etdi.Ehl-isünnetâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”ile
görüşmeği,Ehl-isünnetkitâblarınıokumağışiddetleyasaketdi.İlm-izâhirinçoğalması,ilm-ibâtınıörter,söndürürdedi.İslâmiyyetilealayetdi.Allahüteâlânın
emrlerini,yasaklarınıinkâretdi.Hayvanlargibi,dinsiz,kanûnsuzyaşamakyolunututdular).
İsmâ’îlîlerin(Süleymâniyye) kolununkurucusuolanSüleymânbinHasen,1005
[m.1597]deölmüşdür.(Nühab-ül-mültekıta) kitâbında,bufırkanıngizlifelsefesiniuzunaçıklamakdadır.
7—YEZÎDÎLER: SeyyidŞerîf-iCürcânînin(Ta’rîfât) kitâbındakısacave(Milel-nihal) kitâbındagenişyazıldığıgibi,Hâricîleryedifırkadır.Bunlardan(İbâdıyye fırkası) Abdüllahbinİbâdadındakikimseninkurduğufırkadır.Buadam,
hazret-iAlî,hazret-iMu’âviyeile,hakemyapmaksûretiileuyuşduğuiçin,hazret-iAlîdenayrıldı.Trablusgarbagitdi.Oradaİbâdıyyefırkasınıkurdu.Bundan
sonra, adamları [153] yılında, halîfeye ısyân edip Trablusgarbı ele geçirdiler.
Kendilerindenbaşkaolanmüslimânlarakâfirdediler.Harbzemânlarındamallarınıalmakcâizdirdediler.Büyükgünâhişliyenmü’mindeğildirdediler.Hazret-iAlîyiveEshâb-ıkirâmdançoğunukâfirbildiler.1129[m.1717]datevellüd
ve1222[m.1808]devefâtedenAbdül’azîzbinİbrâhîmadındakibiri(Kitâb-ünnîl) adındakitâbyazarak,İbâdîlerinCezâyirdeçoğalmasınasebeboldu.749[m.
1349]daölenİsmâ’îlCîlâtînin(Kavâid-ül-islâm) kitâbınadaçokönemveriyorlar.BukitâbMısrdabasılmışdır.
İbâdıyyefırkasıdördeayrıldı:BunlardanYezîdbinEnîseninadamlarına(Yezîdî) denildi.Bunlar,AcemdenbirPeygambergelecek,buna,gökdeyazılmışbir
kitâb inec ek, Muh ammed aleyh iss elâmın dîn ind en çık ac ak, Sâb i’iyy e olac ak,
ya’nîyıldızlaratapınacakdiyorlar.Küçük,büyükhergünâhıişliyenkâfirolurdiyorlar.
1385[m.1966]martayındaIrâkdanAnadoluyagelenYezîdîşeyhEmâvîninbildirdiğinegöre,Yezîdîliğiyayanadam,AdîadındabirSûriyelidir.Abbâsîlerinbaskısındankaçarak,IrâkınşimâlindeSengaldağlarınınortasındakiLâdeşvâdisine
sığınmış,Adeviyyeadındabiryolkurmuşdur.Kürdlervearablararasınayayılan
buinanışaYezîdîlikdenildi.550[m.1154]de,seksenyaşındaöldü.YerinekardeşininoğluikinciAdîgeçdi.Bundansonra,bununoğluşeyhHasenreîsoldu.Bununzemânındaçoğaldılar.Seksenbinoldular.Yezîdîlerininanışları,müslimânlıklahıristiyanlıkinanışlarınınkarışığıdır.(Kitâb-ül-celve) adındakienönemlikitâbları arabî ve kürdce olup, Maksimilyan Bütner tarafından almancaya terceme
edilmişve1331[m.1913]yılındabasılmışdır.Şeytânatapınırlar.İblîsemelekvetâvusderler.Şeytânasöğeniöldürürler.Derdleri,belâlarıİblîsyaratırderler.Müslimânlardanvehıristiyanlardanişitdiklerişeyleri,Yezîdîlikolarakanlatırlar.Müslimânlarınîmânınınveibâdetlerininhiçbiribunlardayokdur.Lâdeşvâdisindeki
Baadırköyündebulunanölülerinigidipdolaşmağa,hacderler.Bunueylülayındayaparlar.Hergüngüneşdoğarken,onakarşıdururlar.Sabâh,ilkışıkgelentoprağı öperler. Güneş batarken de, ona yalvarırlar. Bu yapdıklarına, nemâz kılmak,ibâdetetmekderler.Ocakayında,üçgünoructutarlar.Buçeşidliişlerini,nemâz,oruc,hac,ibâdetdiyeanlatırlar.Busözleriniişiten,bunlarımüslimânsanır.
Yezîdîlerinokuma,yazmaöğrenmesi,büyükgünâhdır.Bununiçin,çokgerivecâhildirler.Müslimânlıkdanhaberleriyokdur.Sakalkesmeleridegünâhdır.İnsanları,dünyâdaveâhıretdesıkıntılarasürükliyenbutuhafdînekarşı,ilkolarak,Mûsulemîri,İmâdüddîn-iZengîhareketegeçerek,kumandanıBedreddîn-iLü’lüü,
şeyhHaseninüzerineyolladı.Onlarıdağıtdı.BaşkanlarıEmâvîyegöre,bugün,onmilyonyezîdîvardır.Bunlar,Irâkda,Sûriyede,Yemende,Azerbaycânda,TürkiyedeveHindistândabulunmakdadır.Câhilolduklarından,komünistlikpropagandalarınaçabukaldanmakdadırlar.RusyadaüçmilyonkomünistYezîdîbulunduğu–489 –

nuveIrâkdakiAbdüsselâmhükûmetininasdığıbinikiyüzkomünistiçinde,YezîdîlerindebulunduğunuEmâvîaçıklamışdır.EmevîhalîfelerindenYezîdin,bunlarlahiçbirbağlılığıyokdur.Emâvîismindekireîsleri[m.1930]daLâdeşdedoğmuşdur.Irâkordusundageneralrütbesineyükselmişdir.Irâkdabulunanmüslimân
kürdlerekarşı,Irâkordusuilebirlikdeharbetmişdir.
(Behcet-ül-fetâvâ) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Bağdâddabirçokkimse,kendilerinemüslimândediklerihâlde,harâmahalâldiyor,güneşetapıyorveİblîseta’zîmediyorlar.Ülül-emreısyânedip,bulunduklarıyerde,başkanlarıilebirlikde,küfrahkâmınıyapıyorlar.Bulunduklarıyer,(Dâr-ül-harb) olur.
İslâmaskeribunlarlaharbedip,erkeklerimüslimânolursaöldürülmez.Kadınlarıirtidâddanvazgeçipmüslimânolurlarsa,câriyeolarakvatyhalâlolur).
Yezîdîlerin(ÎrândabirPeygambergelecek)dedikleriiçinkâfiroldukları,(Berîka) ve(Hadîka) kitâblarındayazılıdır.
8—SÜRYÂNÎLER: Süryânîdiliilekonuşaneskihıristiyanlarınartıklarıdır.
Katolikkısmından,Ya’kûbiyyefırkasındandırlar.Monofîsiyyeinancındaolup,Îsâ
tanrıdırderler.UrfapatrîkiolanYa’kûb-iBerde’îtarafındankuruldu.AntakyapatrîkiMihâil-iSüryânîtarafındanyayıldı.Mihâil,mîlâdî[1126]dadoğdu.594[m.
1199]deöldü.Ya’kûb[m.578]deölmüşdür.Hıristiyanlıkdamonofîsiyyeinancını,ilkolarak,İstanbulpatrîkiUtîhâçıkarmışdı.İskenderiyyepatrîkiDioskorüsde
buna uymuşdu. Mîlâdî [451] deki Kadıköy toplantısında, Dioskorüsün fikrleri
rededilmişdi.Mîlâdın405senesindeölmüşolanMar-Maronismindebirkatolik
papası da Maronî fırkasını kurmuşdur. Sûriyedeki hıristiyanların bir kısmının
Süryânî,birkısmınındaMaronîoldukları(Kâmûs-ül-a’lâm)dayazılıdır.Birinci
kısmda,91,92ve93.cümaddelerebakınız!
(Müncid)dediyorki,(AmerikalıŞarlRusselin1289[m.1872]dakurmuşolduğu(Yehve Şâhidleri) fırkası,bid’atyoludur.İncîle,kendinegöreyenima’nâlarvermişdir).Bunlarayanlışolarak(YahovaŞâhidleri)deniliyor.Kendilerineinananlaramaddîyardımva’dedenmisyonerteşkîlâtınınmerkeziİsviçreninZürihşehrindedir.
9—SELEFÎLER: Hemensöyliyelimki,Ehl-isünnetâlimlerinin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”kitâblarında,(Selefiyye) denilenbirismve(Selefiyye
Mezhebi) diyebiryazıyokdur.Buismlermezhebsizlertarafındansonradanuydurulmuşvecâhildinadamlarıtarafından,mezhebsizlerinkitâblarıarabîdentürkceyetercemeedilirken,türklerarasındadayayılmağabaşlamışdır.Bunlaragöre,
(Eş’arîveMâtürîdîmezheblerikurulmadanevvelbütünsünnîlerintâbi’olduklarımezhebeSelefiyyeadıverilmekdedir.BunlarSahâbeveTâbi’îninizindeyürümüşlerdir.SelefiyyemezhebiEshâbın,Tâbi’îninveTebe’itâbi’îninmezhebidir.
Dörtbüyükimâmbumezhebemensûbidi.Selefiyyemezhebinimüdâfe’aiçinilk
eser,(Fıkh-ul-ekber) ismiileİmâm-ıa’zamtarafındanyazılmışdır.İmâm-ıGazâlî,(İlcâm-ül avâm-anil kelâm) eserindeSelefiyyemezhebininesâslarınıyediolarakbildirmekdedir.İmâm-ıGazâlîninzuhûruilemüteahhirîninilm-ikelâmıbaşlar.İmâm-ıGazâlî,öncegelenkelâmcılarınmezhebleriniveislâmfelesoflarının
fikrlerinitedkîketdikdensonra,kelâmilmininmetodlarındadeğişiklikleryapdı.
Felsefîdüşünceleri,redmaksadıylakelâmasokdu.RâzîveÂmidî,kelâmilefelsefeyimezcederekbirilmhâlinekoydular.Beydâvîise,kelâmilefelsefeyibirbirindenayrılmazhâlekoydu.Müteahhirîninilm-ikelâmıSelefiyyemezhebininyayılmasınamâni’oldu.İbniTeymiyyevetalebesiİbn-ül-Kayyım-il-cevziyye,Selefiyyemezhebiniihyâyaçalışdılar.Selefiyyemezhebisonradanikiyeayrılmışdır:EskiSelefîler,Allahınsıfatlarıvemüteşâbihnasslarıhakkındatafsîlâtagirmemişlerdir.SonrakiSelefîlerbunlarhakkındatafsîlcihetineehemmiyyetvermişlerdir.İbniTeymiyyeveİbniKayyımCevziyyegibisonrakiSelefîlerdebuhâlaçıkolarak
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görülmekdedir.EskiveyeniSelefîlerinhepsinebirden(Ehl-i sünnet-i hâssa) denir. Ehl-i sünnet kelâmcıları ba’zı nassları te’vîl etmişlerse de, Selefiyye buna
muhâlifdir.Selefiyye,Allahınyüzüvegelmesi,insanlarınyüzünevegelmesinebenzemezdiyerekmüşebbihedenayrılmışdır)diyorlar.
(Eş’arî) ve(Mâtürîdî) mezheblerisonradankurulmuşdemekdoğrudeğildir.Bu
ikibüyükimâm,Selef-isâlihîninbildirdiklerii’tikâd,îmânbilgileriniaçıklamışlar,
kısml ar a bölm üşl er, gençl er in anl ay ab il ec eğ i bir şekld e yaym ışl ard ır. İmâm-ı
Eş’arî,İmâm-ıŞâfi’înintalebesizincirindebulunmakdadır.İmâm-ıMâtürîdîde,
İmâm-ıa’zamEbûHanîfenintalebelerizincirininbüyükbirhalkasıdır.Eş’arîve
Mâtürîdî, hocalarının i’tikâddaki müşterek olan mezheblerinden dışarı çıkmamış,mezhebkurmamışdır.Buikisininvehocalarınınvedörtmezhebimâmınıntek
biri’tikâdıvardır.Buda(Ehl-i sünnet vel cemâ’at) ismiilemeşhûrolani’tikâdmezhebidir. Bu fırkada bulunanların i’tikâdları, inanışları, Eshâb-ı kirâmın ve Tâbi’înin ve Tebe-i tâbi’înin inanışlarıdır. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfenin yazdığı,
(Fıkh-ul-ekber) kitâbı,Ehl-isünnetmezhebinimüdâfe’aetmekdedir.Bukitâbda
ve İmâm-ı Gazâlînin, (İlcâm-ül-avâm-anil-kelâm) kitâbında Selefiyye kelimesi
yokdur.Buikikitâbve(Fıkh-ul-ekber) kitâbınınşerhleriarasında(Kavl-ül-fasl)
kitâbı,Ehl-isünnetfırkasınıbildirmekdevebid’atfırkalarıilefelsefecilerecevâblarvermekdedir.Kavl-ül-faslveİlcâmkitâbınıHakîkatKitâbevibasdırmışdır.
İmâm-ıGazâlî,(İlcâm-ül-avâm) kitâbında,(Bukitâbdai’tikâddakifırkalardan,
Selefmezhebininhakolduğunu,bildireceğim.Bumezhebdenayrılanlarınbid’atsâhibiolduklarınıanlatacağım.Selefmezhebidemek,EshâbınveTâbi’înini’tikâdlarıdemekdir.Bumezhebinesâslarıyedidir)diyor.Görülüyorki,İlcâmkitâbı,Selefmezhebininyediesâsınıyazmakdadır.BunaSelefiyyeninyediesâsıdemek,kitâbınyazısınıdeğişdirmekveİmâm-ıGazâlîyeiftirâetmekolmakdadır.Ehl-isünnetkitâblarınınhepsinde,meselâ,çokkıymetlifıkhkitâbıolan,(Dürr-ül-muhtâr)ın
Şâhidlikkısmında,SelefveHalefdedikdensonra;(Selef,Eshâb-ıkirâmınveTâbi’îninismidir.Bunlara(Selef-isâlihîn)dedenir.Halefde,Selef-isâlihîndensonragelenEhl-isünnetâlimlerinedenir)yazılıdır.İmâm-ıGazâlîveİmâm-ıRâzîve
tefsîrâlimlerininbaştâcıolanİmâm-ıBeydâvî,hepSelef-isâlihînmezhebindeidiler.Bunlarınzemânındatüreyenbid’atfırkaları,ilm-ikelâmafelsefeyikarışdırdılar.Hattâîmânlarınınesâsınıfelsefeüzerinekurdular.(Milel ve Nihal) kitâbında
bubozukfırkalarıninançlarıgenişanlatılmakdadır.Buüçimâm,bubozukfırkalarakarşıEhl-isünneti’tikâdınımüdâfe’aederkenveonlarınsapıkfikrleriniçürütürken,onlarınfelsefelerinedegenişcevâblarverdiler.Bucevâbları,Ehl-isünnetmezhebinefelsefeyikarışdırmakdeğildir.Bil’akiskelâmilmini,kendisinekarışdırılanfelsefîdüşüncelerdentemizlemekdir.Beydâvîdevebununşerhlerininen
kıymetlisiolan(Şeyhzâde) tefsîrindehiçbirfelsefîdüşünce,hiçbirfelsefîmetodyokdur. Bu yüce imâmlara felsefe yolunda idiler demek, çok çirkin iftirâdır. Ehl-i
sünnetâlimlerinebuiftirâyıilkolarak,İbniTeymiyye,(Vâsıta) kitâbındayazmışdır.İbniTeymiyyeninvetalebesiİbn-ül-Kayyım-ıl-cevziyyeninSelefiyyemezhebini ihyâya çalışdıklarını söylemek ise, hak yolda olanlar ile bâtıl yola sapmış
olanlarınayrıldığımühimbirnoktadır.BuikişahısdanevvelSelefiyyemezhebi,hattâSelefiyyekelimesiyokidiki,buikisininihyâyaçalışdığısöylenilebilsin.Buikisindenevvelyalnızvetekhaki’tikâdolarak(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at) ismiverilmişolanSelef-isâlihîninmezhebivardı.İbniTeymiyye,buhakmezhebibozmuş,
birçokbid’atlarmeydânaçıkarmışdır.Şimdimezhebsizlerin,dindereformcuların,
kit âbl ar ın ın, sözl er in in, yanl ış düş ünc el er in in kayn ağ ı, hep İbn i Teym iyy en in
bid’atleridir.Bunlar,kendilerininhakyoldaolduklarınagençleriinandırmakiçin,
korkunçbirhîleortayaçıkardılar.İbniTeymiyyeninbid’atlerini,yanlışfikrlerini
haklıgöstererek,gençlerionunyolunasürüklemekiçin,Selef-isâlihîneSelefiyye
isminiverdiler.Selef-isâlihîninhalefleriolanislâmâlimlerinefelsefevebid’atlekelerinibulaşdırdılar.Bunları,Selefiyyededikleriuydurmaismdenayrılmaklasuç–491 –

ladılar.İbniTeymiyyeyiSelefiyyeyiyenidencanlandıranbirkahraman,birmüctehidolarakortayakoydular.Hâlbuki,Selef-isâlihîninhalefleriolanEhl-isünnet
âlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,zemânımızakadar,hattâbugünbile,yazdıklarıkitâblarındaSelef-isâlihîninmezhebiolan(Ehl-i Sünnet) i’tikâdbilgilerinisavunmuşlar.İbniTeymiyyenin,ŞevkânîninvebenzerlerininSelef-isâlihîninyolundanayrıldıklarınıvemüslimânlarıfelâketeveCehennemesürüklediklerinibildirmişlerdir.(Et-Tevessülü bin Nebî ve bis-Sâlihîn) ve(Ulemâ-ül-müslimîn vel-muhâlifûn) ve(Şifâ-üs-sikâm) ilebununönsözüolan(Tathîrul-füâd mindenis-il-i’tikâd) kitâblarınıokuyanlar,yeniSelefiyyedenilenbuinanışlarıortaya
çıkaranların,müslimânlarıfelâketegötürdükleriniveislâmdîniniiçerdenyıkmakdaolduklarınıçokiyianlar.
Songünlerde,ba’zıağızlardan(Selefiyye)ismiişitilmeyebaşlandı.Hermüslimânşunuiyibilmelidirki,islâmiyyetde(Selefiyye mezhebi) diyebirşeyyokdur.
İslâmiyyetdeyalnız(Selef-i sâlihîn) mezhebivardır.Selef-isâlihîn,hadîs-işerîfile
medhvesenâbuyurulmuşolan,ilkikiasrınmüslimânlarıdır.Üçüncüvedördüncüasrlardagelenislâmâlimlerine(Halef-i sâdıkîn) denir.Buşerefliinsanlarıni’tikâdına,(Ehl-i sünnet vel-cemâ’at mezhebi) denir.Bumezheb,îmân,inanışmezhebidir.Selef-isâlihînin,ya’nîEshâb-ıkirâmileTâbi’în-ii’zâmınîmânlarıhepaynıidi.İnanışlarıarasındahiçfarkyokdu.Şimdiyeryüzündebulunanmüslimânların çoğu, Ehl-i sünnet mezhebindedirler. Yetmişiki sapık bid’at fırkalarının
hepsiikinciasrdansonraortayaçıkdı.Bunlarınbirkısmınınkurucularıdahâöncedenyaşamışiselerde,kitâblarınınyazılmasıvetopluolarakortayaçıkmalarıve
Ehl-isünnetekarşıbaşkaldırmalarıTâbi’în-ii’zâmdansonraoldu.
Ehl-i sünnet i’tikâdını ortaya koyan Resûlullahdır “sallallahü aleyhi ve sellem”.ÎmânbilgileriniEshâb-ıkirâmbukaynakdanaldılar.Tâbi’în-ii’zâmdabu
bilgilerini,Eshâb-ıkirâmdanöğrendiler.Dahâsonragelenler,bunlardanöğrendiler.Böylece,Ehl-isünnetbilgileribizlerenaklvetevâtüryoluylageldi.Bubilgileraklilebulunamaz.Aklbunlarıdeğişdiremez.Akl,bunlarıanlamayayardımcıolur.Ya’nî,bunlarıanlamak,doğruluklarını,kıymetlerinikavramakiçinakllâzımdır.Hadîsâlimlerininhepsi,Ehl-isünneti’tikâdındaidiler.Ameldedörtmezhebinimâmlarıdabumezhebdeidi.İ’tikâddamezhebimizinikiimâmıolanMâtürîdîveEş’arîdeEhl-isünnetmezhebindeidi.Buherikiimâm,hepbumezhebiyaydılar.Sapıklarakarşıveeskiyunanfelsefesininbataklıklarınasaplanmışolan
maddecilerekarşıbutekmezhebisavundular.BuikibüyükEhl-isünnetâliminin
zemânlarıaynıisede,bulunduklarıyerlerbirbirindenayrıvekarşılarındakisaldırganların düşünüş ve davranışları başka olduğundan, savunma metodları ve
tenkidleribirbirindenfarklıolmuşisede,buhâl,mezheblerininayrıolduğunugöstermez.Bunlardansonragelenyüzbinlerlederinâlimvevelîler,buikiyüceimâmınkitâblarınıinceliyerekikisininde,Ehl-isünnetmezhebindeolduklarınısözbirliğiilebildirmişlerdir.Ehl-isünnetâlimleri,ma’nâlarıaçıkolan(Nass)ları,zâhirleriüzerealmışlardır.Ya’nî,böyleâyet-ikerîmelerevehadîs-işerîflereaçıkolan
ma’nâları vermişler, zarûret olmadıkça böyle Nassları (te’vîl) etmemişler, bu
ma’nâlarıdeğişdirmemişlerdir.Kendibilgilerivegörüşleriilebirdeğişiklikhiçyapmamışlardır.Sapıkfırkalardanolanlarvemezhebsizlerise,yunanfelsefecilerindenvedindüşmanıolanfentaklîdcilerindenişitdiklerineuyarak,îmânbilgilerindeveibâdetlerdedeğişiklikyapmakdançekinmemişlerdir.
Misyonerlerinasrlarboyudevâmedençalışmalarıileveingilizimperatorluğununiğrençsiyâsetiveherdürlümaddîgüçlerinikullanmasıile,islâmdînininbekçisi, Ehl-i sünnet âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” hizmetçisi
olanOsmânlıdevletiparçalanınca,mezhebsizlermeydânıboşbuldular.Bilhâssa,
Ehl-i sünnet âlimlerine söz hakkı tanınmayan memleketlerde, meselâ Sü’ûdî
Arabistânda, şeytânî yalan ve hîlelerle, Ehl-i sünnete saldırmağa, islâmiyyeti
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içerdenyıkmağabaşladılar.Sü’ûdîArabistândandağıtılansayısızaltınlar,busaldırganlığındünyânınheryerineyayılmasınısağladı.Pâkistândan,Hindistândanve
Afrikamilletlerindengelenhaberlerdenanlaşıldığınagöre,dinbilgisiveAllahkorkusuolmıyanba’zıdinadamları,busaldırganlaradestekolarakmevkı’lereveapartmanlarakavuşmuşlardır.Bilhâssagençlerialdatarak,Ehl-isünnetmezhebinden
ayırmakiçinyapdıklarıhıyânetleri,buhabîskazançlarınasebebolmakdaimiş.Medreselerdekitalebeyi,müslimânyavrularınıaldatmakiçinyazdıklarıkitâblardanbirinigetirtdik:
Kitâbınbiryerinde,(Bukitâbı,mezhebte’assubunukaldırmakveherkesinkendimezhebiiçindekavgasızyaşamasınısağlamakiçinyazdım)diyor.Buadam,mezhebte’assubunukaldırmağı,Ehl-isünnetesaldırmakda,Ehl-isünnetâlimleriniküçültmekde gördüğünü söylemekdedir. İslâm dînine hançer saplamakda, bunu
müslimânlarınkavgasızyaşamasıiçinyapdığınısöylemekdedir.Kitâbınbiryerinde,(Düşünenbirinsan,düşüncesindeisâbetederse,onmisliecralır.Hatâederse,birecralır)diyor.Bunagöreherinsan,ya’nîisterhıristiyanolsun,istermüşrikolsun,birkimse,herdüşüncesindeecralacak.Hemdedoğruolanlarındaonsevâb!Bakınız,Peygamberimizin“sallallahüteâlâaleyhivesellem”hadîs-işerîfininasıldeğişdiriyor?Nasılhiyleyapıyor?Hadîs-işerîfde,(Bir müctehid, âyet-i kerîmeden ve hadîs-i şerîfden [ameleâid] bir hükm çıkarırken, isâbet ederse, buna
on sevâb verilir. Hatâ ederse, bir sevâb verilir) buyuruldu.Hadîs-işerîf,busevâblarınherdüşünenedeğil,ictihâdderecesineyükselmişolanislâmâlimineverileceğini,bunada,herdüşünmesinedeğil,Nasslardan[ameleâid]ahkâmçıkarmak
içinçalışmasındaverileceğinigöstermekdedir.Çünki,buçalışmasıibâdetdir.Her
ibâdeteverildiğigibi,buradadasevâbverilmekdedir.
Selef-isâlihînzemânındavebunlarınhalefleriolanmüctehidâlimlerinzemânında,ya’nîdörtyüzsenesininsonunakadar,yaşamaşartlarındadeğişmelerolunca,yenihâdiselerortayaçıkınca,müctehidolanâlimler,gecegündüzçalışarak,bu
işinnasılyapılmasılâzımgeldiğini,(Edille-i şer’ıyye) ismindekidörtkaynakdan
bulupçıkarmışlar,bütünmüslimânlarda,buişi,kendimezhebimâmlarınınbulup
anladığınauyarakyapmışlardı.Yapanlarda,onveyâbirsevâbkazanırdı.Dörtyüz
senesindensonrada,bumüctehidlerinbulduklarınauyuldu.Buuzunzemânlarda,hiçbirmüslimân,hiçbirişindeçâresizkalmadı,sıkıntıyadüşmedi.Dahâsonramüctehidlerinyedinciderecesindedebirâlim,birmüftîyetişemediğiiçin,şimdidörtmezhebdenbirininâlimlerininkitâblarınıokuyupanlıyabilenbirmüslimândanveonuntercemeetdiğikitâblardanöğrenip,ibâdetlerimizibunagöreyapmamız ve bunl ar a uyg un yaş am am ız lâz ımd ır. All ah ü teâ lâ, herş ey in hükm ün ü
Kur’ân-ıkerîmdebildirdi.OnunyücepeygamberiolanMuhammedaleyhisselâm
da,bunlarınhepsiniaçıkladı.Ehl-isünnetâlimleride,bunları,Eshâb-ıkirâmdan
öğrenipkitâblarınayazdılar.Şimdibukitâblarıdünyânınheryerindemevcûddur.
Dünyânınheryerinde,kıyâmetekadarortayaçıkacakolanheryenişeyinnasıl
kullanılacağı,bukitâblarınbirbilgisinebenzetilebilir.Bununmümkinolması,
Kur’ân-ıkerîminmu’cizesiveislâmâlimlerininbirkerâmetidir.Yalnızmühimolan
şey,karşılaşılanişinnasılyapılacağını,Ehl-isünnetolanhakîkîbirmüslimândan
sorupöğrenmeklâzımdır.Mezhebsizdinadamınasorulursa,fıkhkitâblarınauymayancevâbvererek,insanıyanlışyolasürükler.
Arabmemleketlerindebirkaçsenekalıpda,arabîkonuşmasınıöğrenip,orada
zevkvesafâileeğlenerekömrünügünâhişlemekleçürütüp,sonrabirmezhebsizden,birEhl-isünnetdüşmanındanmühürlübirkâğıdalarak,Pâkistâna,Hindistânadönenmezhebsizcâhillerin,gençlerinasılaldatdıklarınıyukarıdabildirmişdik.Bunlarınsahtediplomalarınıgörenvearabîkonuşduklarınıişitengençler,kendilerinidinadamısanır.Hâlbukibunlarbirfıkhkitâbınıanlamakdanâcizdirler.
Kitâblardakifıkhbilgilerindenhiçhaberleriyokdur.Zâten,buislâmbilgilerine
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inanmazlar,gericilikderler.Eskidenislâmâlimlerikendilerinesorulanşeylere,fıkh
kitâblarındancevâbbulup,süâledenlerebunlarısöylerlerdi.Mezhebsizdinadamıisefıkhkitâbınıokuyupanlıyamadığıiçin,câhilkafasınavenoksanaklınagelenlerisöyliyereksüâlsâhibinialdatır.OnunCehennemegitmesinesebebolur.Bununiçindirki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(Âlimlerin iyisi, insanların en iyisidir. Âlimlerin kötüsü insanların en kötüsüdür) buyurdu.Buhadîs-işerîfgösteriyorki,Ehl-isünnetâlimi,insanlarıneniyisidir.Mezhebsizlerde,insanlarınenkötüsüdür.Çünki,birinciler,insanlarıResûlullahauymağa,ya’nîCennete,ikincilerise,insanlarıkendisapıkdüşüncelerineuymağa,ya’nîCehennemesürüklemekdedirler.
MısrdakiCâmi’ul-ezherislâmüniversitesindenme’zûnüstâzibniHalîfeAlîvî
(Akîdet-üs-selef-i vel-halef) kitâbındadiyorki,(AllâmeEbûZühre,(Târîh-ul-mezâhib-il-islâmiyye) kitâbındayazdığıgibi,hicretindördüncüasrında,hanbelîmezhebinden ayrılan ba’zı kimseler, kendilerine (Selefiyyîn) ismini verdiler. Yine
hanbelîmezhebindeolanEbülferecİbnülcevzî“rahmetullahiteâlâaleyh”vebaşkaâlimler,buselefîlerinselef-isâlihîninyolundaolmadıklarını,bid’atehli,mücessimefırkasındanolduklarınıbildirerek,bufitneninyayılmasınıönlediler.Yedinciasrda,İbniTeymiyye,bufitneyitekrâralevlendirdi).Bukitâbda,selefîlerin
vevehhâbîlerinçeşidlibid’atleriveEhl-isünnetekarşıyapdıklarıiftirâlarıuzun
yazılmışvecevâblarıverilmişdir.Kitâb1398[m.1978]deŞâmdabasılmışdır.Üçyüzkırksahîfedir.
Mezhebsizlerkendilerine,(Selefiyye) isminitakmışlar.İbniTeymiyye,Selefîlerinbüyükimâmıdırdiyorlar.Busözleribirbakımdandoğrudur.Çünki,İbniTeymiyyedenönce(Selefî) ismiyokdu.Selef-isâlihînvardı.Bunlarıni’tikâdlarıdaEhl-isünnetmezhebiidi.İbniTeymiyyeninsapıkfikrlerivehhâbîlerevediğermezhebsizlerekaynakoldu.İbniTeymiyyehanbelîmezhebindeolarakyetişdi.Ya’nîEhl-isünnetidi.Fekatilmiçoğalıp,fetvâmakâmınayükselince,kendifikrlerinibeğenmeğe,kendiniEhl-isünnetâlimlerinden“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”üstün
görmeğebaşladı.İlmininçoğalması,dalâletine,sapıtmasınasebeboldu.Hanbelî
olmasıkalmadı.Çünki,dörtmezhebdenbirindeolabilmekiçin,Ehl-isünneti’tikâdındaolmaklâzımdır.Ehl-isünneti’tikâdındaolmayankimseiçinhanbelîmezhebindedirdenilemez.
Mezhebsizler,bulunduklarımemleketdekiEhl-isünnetdinadamlarını"rahmetullahiteâlâaleyhimecma'în",herfırsatdakötülüyorlar.Bunlarınkitâblarının
okunmasını,Ehl-isünnetbilgilerininöğrenilmesiniönlemekiçinherhiyleyebaşvuruyorlar.Meselâ,birmezhebsiz,bufakîrinisminisöyliyerek,(Eczâcı,kimyâger,
dindenneanlar?Okendisan'atıüzerindeçalışsın.Bizimişimizekarışmasın)demiş.Şucâhilce,şuahmakcasözebakınız!Fenadamlarınındinbilgisiolmazsanıyor.Bilmiyorki,müslimânfenadamı,heransun'-ıilâhîyitemâşâetmekde,masnû'âtkitâbındasergilenmişbulunanyüceHâlıkınkemâlâtınıanlamakda,Onunsonsuzkudretikarşısında,mahlûklarınaczinigörerek,Onuherantesbîhvetenzîhetmekdedir.AlmanatomâlimiMaxPlanck,(Der Strom) kitâbında,bunuçokgüzel
bildirmekdedir.Bucâhilmezhebsizise,yurtdışındakikendigibibirsapıkdanaldığıbelgeyevebununsağladığımasayadayanarakvebelkide,yurtdışındadağıtılanaltınlarınhayâlleriilemestolarak,dinbilgilerinikendiinhisârındagörmekdedir.Allahüteâlâ,buzevallıyıvecümlemiziıslâheylesin!Böylebelgelidinhırsızlarınıntuzaklarınadüşentemizgençleride,halâsbuyursun!Âmîn.
Evet,bufakîr,eczâcıvekimyâyüksekmühendisiolarakmilletimeotuzsenedenziyâdehizmetetdim.Fekatyedisenedintahsîliyaparakvegeceligündüzlü
çalışarakda,büyükislâmâlimindenicâzetalmakladaşereflendim.Fenbilgileri
iledinbilgilerininazametialtındaezilerek,aczimiiyiceanladım.Buanlayışiçinde,hakkıylakullukyapabilmekgayretindeyim.Enbüyükkorkumveendişem,dip–494 –

lomalarımınveicâzetiminyaldızlarınaaldanarak,bukonulardasözsâhibiolacağımısanmaklığımdır.Bukorkumunçokluğu,hersözümdegözlereçarpmakdadır.
Hiçbirzemânkendigörüşümü,kendifikrimiyazmağacesâretetmedim.Dâimâ
Ehl-isünnetâlimlerinin,anlıyabilenlerihayrânedenkıymetliyazılarınıarabîden
ve fârisîden terceme ederek genç kardeşlerime sunmağa çalışdım. Bu korkumunçokluğundan,kitâbyazmağıdüşünmemişdim.(Savâık-ul-muhrika)nınilksahîfesindeyazılıolan,(Fitne yayıldığı zemân, hakîkati bilen, başkalarına bildirsin!
Bildirmezse, Allahın ve bütün insanların la'neti ona olsun!) hadîs-işerîfinigörünce,düşünmeğebaşladım.Birtarafdan,Ehl-isünnetâlimlerinin,dinbilgilerindekivekendizemânlarındabulunanfenbilgilerindekianlayışlarınınveakllarının
üstünlüğünü ve ibâdet ve takvâlardaki gayretlerini öğrendikçe, küçüklüğümü
anlayıp,Obüyükâlimlerinilmderyâlarıyanında,kendibilgilerimibirdamlagibigörüp,biryandanda,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarınıokuyupanlıyabileceksâlihkimselerinazaldığınıvecâhil,sapıkkimselerindinadamlarıarasınakarışarak,bozuk,sapıkkitâblaryazıldığınıgörereküzülüp,hadîs-işerîfdebildirilenla'nettehdîdindendehşetduydum.Kıymetligençkardeşlerimeolanşefkatve
merhametimde,bufakîrihizmetezorlayarak,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındanseçdiğimyazılarıtercemeetmeğebaşladım.Aldığımsayısıztebrîkvetakdîryazılarınınyanısıra,tektükmezhebsizinserzenişveiftirâlarınadahedefoldum.Rabbimevevicdânımakarşıihlâsımdavesadâkatimdebirşübhemolmadığı için, Allahü teâlâya tevekkül ve Resûlünün "sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem"vesâlihkullarınınmübârekrûhlarınatevessülederek,hizmetedevâmetdim.
Allahüteâlâ,hepimizirâzıolduğudoğruyoldabulundursun!Âmîn.
Mısrdacâmi’ul-ezherÜniversitesimüderrislerindenbüyükhanefîâlimiMuhammedBahît-ül-mutî’î,(Tathîr-ül-füâd min-denisil-i’tikâd) kitâbındadiyorki,insanlariçinderûhlarıenyüksekveenolgunolanları,Peygamberlerdir“aleyhimüssalâtüvesselâm”.Bunlarhatâetmekden,şaşırmakdan,gafletden,hıyânetetmekden,
te’assubveinâddanvenefseuymakdanvegarez,kinbağlamakdanma’sûmdurlar.
Peygamberler“aleyhimüssalâtüvesselâm”,Allahüteâlânınkendilerinebildirdiğişeylerisöylerlerveaçıklarlar.Onlarınbildirdikleridinbilgileri,emrlerveyasaklarhepdoğrudur.Hiçbiribâtıl,bozukdeğildir.Peygamberlerden“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”sonrainsanlarınenyüksekveenolgunolanları,Peygamberlerin sahâbîleridir. Çünki bunlar, Peygamberlerin sohbetinde yetişmiş,
olgunlaşmış,temizlenmişlerdir.Hep,Peygamberlerdenişitdiklerinibildirmişlerve
açıklamışlardır.Bunlarındabildirdiklerinin,hepsidoğrudur.Bunlardayukarıda
bildirdiğimizkötülüklerdenmahfûzdurlar.Te’assubile,inâdilebirbirlerininsözlerinekarşıgelmemişler,nefslerineuymamışlardır.Bunların,âyet-ikerîmelerive
hadîs-i şerîfleri açıklamaları, Allahü teâlânın dînini Onun kullarına bildirmek
içinictihâdetmeleri,AllahüteâlânınbuümmetebüyükbirihsânıdırvesevgiliPeygamberiMuhammedaleyhisselâmamerhametidir.Kur’ân-ıkerîm,Eshâb-ıkirâmınkâfirlerekarşısertolduklarınıvebirbirlerineçokmerhametliolduklarını,sevişdiklerini,nemâzlarıtitizlikleedâetdiklerini,herşeyiveCennetiAllahdanbeklediklerinibildiriyor.İctihâdlarındaicmâ’hâsılolanlarınhepsidoğrudur.Hepsisevâbakavuşmuşlardır.Çünki,hakbirdir.
Eshâb-ıkirâmdansonra,insanlarınenüstünleri,Eshâb-ıkirâmıgörenveonlarınsohbetindeyetişenmüslimânlardır.Bunlara,(Tâbi’în) denir.Bunlar,bütünbilgileriniEshâb-ıkirâmdanalmışlardır.Tâbi’îndensonra,insanlarınenüstünleri,Tâbi’înigörenveonlarınsohbetindeyetişenmüslimânlardır.Bunlara(Tebe’ı tâbi’în)
denir.Bunlardansonragelenasrlarda,kıyâmetekadarbulunaninsanlarınenüstünleri,eniyileride,bunlaratâbi’olan,bunlarınbildirdikleriniöğrenip,yollarındabulunanmüslimânlardır.Selef-isâlihîndensonragelendinadamlarınınarasındasözleri,işleriResûlullahınveSelef-isâlihîninbildirdiklerineuygunolup,i’ti–495 –

kâddaveameldebunlarınyolundanhiçayrılmıyanzekî,akllıveislâmiyyetinhudûdlarınıaşmıyanbirkimse,başkalarınınkötülemesindenkorkmaz.Onlarauyarakdoğruyoldanayrılmaz.Câhillerinsözlerineuymaz.Aklınauyarak,müctehid
imâmlarındörtmezhebindendışarıçıkmaz.Müslimânların,böylebirâlimibulması,bilmediklerinibundansorupöğrenmesi,bütünişlerinibununsözlerineuygunyapmasılâzımdır.Çünki,böylebirâlim,Allahüteâlânınkullarınıhatâdankorumakve
herşeyidoğruyapmalarınısağlamakiçinyaratmışolduğuma’nevîilâcları,ya’nîrûhuntedâvîsibilgilerinibilirveinsanlarabildirir.Rûhhastalarını,idrâksizolanlarıtedâvîeder.Böylebirâliminhersözü,herişiveinanışı,islâmiyyeteuygundur.
Herşeyidoğruolarakanlar.Hersoruyadoğrucevâbverir.HerişindenAllahüteâlârâzıdır.Allahüteâlâ,rızâsınakavuşmakistiyenlere,rızâsınakavuşduranyollarıgösterir.Allahüteâlâ,îmânedenleriveîmânınîcâblarınıyapanlarızulmetlerden,
sıkıntılardankurtarır.Bunlarınûra,huzûra,se’âdetekavuşdurur.Bunlar,herzemân ve her işlerinde, râhat ve huzûr içinde olurlar. Bunlar, kıyâmet gününde,
Peygamberlerin,Sıddîkların,şehîdlerinvesâlihmüslimânlarınyanındabulunurlar.
Birdinadamı,hangiasrdabulunursabulunsun,PeygamberinveEshâbınınbildirdiklerineuymazsa,sözleri,işlerivei’tikâdıbunlarınbildirdiklerineuygunolmazsavenefsine,düşüncelerineuyarakislâmiyyetindışınataşarsaveaklınauyarakislâmiyyetininceliklerinekarşıgelir,anlıyamadığıbilgilerdedörtmezhebindışınataşarsa, bu kimsenin kötü din adamı olduğu anlaşılır. Allahü teâlâ bunun kalbini
mühürlemişdir.Gözlerihakyolugöremez.Kulaklarıdoğrusözüişitemez.Buna,kıyâmetdebüyükazâbvardır.Allahüteâlâ,bunusevmez.Bunungibiolanlar,Peygamberlerindüşmanıdırlar.Bunlar,kendilerinidoğruyoldasanır.Yapdıklarınıbeğenirler.Hâlbuki,bunlarşeytânınyolundadırlar.Bunlardanaklınıtoparlayıpdoğruyadönebilençokazdır.Bunlarınhersözütatlıolur.Yaldızlıolur.Fâideligörünür.Hâlbuki,düşündükleri,beğendiklerişeylerhepkötüdür.Ahmaklarıaldatarakkötüyola,felâketesürüklerler.Sözleri,karyığınlarıgibiparlak,lekesizgörünür.Fekat,hakîkatgüneşikarşısındaeriyipgiderler.Allahüteâlânınkalblerinikarartdığıvemühürlediğibukötüdinadamlarına(Bid’at ehli), ya’nîmezhebsizdinadamıdenir.Bunlar,i’tikâdlarıveamelleri,Kur’ân-ıkerîmeveHadîs-işerîflereveicmâ’ıümmeteuymıyankimselerdir.Bunlardoğruyoldansapmışolup,müslimânlarıdafelâketesürüklemekdedirler.Bunlarauyanlar,Cehennemegideceklerdir.Selef-isâlihînzemânındavesonragelendinadamlarıarasındaböylebozukolanlarçokvardı.Müslimânlararasındabunlarınbulunması,insanınbiruzvununkangren[veyâkanser]olmasınabenzer.Buyarayıyoketmedikce,sağlamkısmlardafelâketdenkurtulamaz.Bunlar,bulaşıcıhastalıkmikrobutaşıyanhastalargibidir.Bunlarayaklaşanlarzarârgörür.Bunlarınzarârınayakalanmamakiçinyanlarınayaklaşmamaklâzımdır.
Bozuk,sapıkdinadamlarındanvezarârıçokolanlardanbirisi,İbniTeymiyye
denilendinadamıdır.(El-vâsıta) vebaşkakitâblarında,(İcmâ’ul-müslimîn)denayrılmışveKur’ân-ıkerîmde,Hadîs-işerîflerdeaçıkcabildirilenşeylereveselef-isâlihîninyolunauymamışdır.Kısaaklına,bozukdüşüncelerineuyarak,bid’atyolunakaymışdır.İlmiçokdu.Allahüteâlâ,onunilminidalâletine,felâketesapmasına sebeb yapdı. Nefsinin arzûlarına uydu. Bozuk, sapık fikrlerini hak olarak,
doğruolarakyaymağaçalışdı.
BüyükâlimİbniHacer-iMekkî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Fetâvel-hadîsiyye) kitâbındadiyorki:(Allahüteâlâ,İbniTeymiyyeyidalâlete,felâketedüşürdü.
Gözlerinikör,kulaklarınısağıretdi.Birçokâlim,bununişlerininbozuk,sözlerininyalanolduğunubildirmişlervevesîkalarlaisbâtetmişlerdir.BüyükislâmâlimiEbülHasen-il-SübkîninveoğluTâc-üd-dîn-iSübkîninveİmâm-ül’izbin-cemâ’anınkitâblarınıokuyanlarveonunzemânındabulunanŞâfi’î,MâlikîveHanefîâlimlerinin,kendisinekarşısözleriniveyazılarınıinceliyenler,sözümüzündoğruluğunuiyianlar).
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İbniTeymiyye,tesavvufâlimlerinedediluzatmış,iftirâlardabulunmuşdur.Bununladakalmayıp,Hazret-iÖmerveHazret-iAlîgibi,islâmdîninintemeldireklerinesaldırmakdandaçekinmemişdir.Sözleriölçüyüveedebiaşarak,yalçınkayalarabileokatmışdır.Doğruyoldaolanâlimlerebid’atehli,sapık,câhildemişdir.
(Tesavvufbüyüklerininkitâblarınayunanfelesoflarının,islâmiyyeteuymıyanbozukfikrlerikarışmışdır)diyorvebunubozuk,sapıkfikrleriileisbâtetmeğekalkışıyor.Hakîkatibilmiyengençler,onunateşli,yaldızlıyazılarınaaldanarak, doğru yoldan ayrılabilirler. Meselâ, (Tesavvufcular (Levh-il-mahfûz)ugörüyoruzder.İbniSînâgibifelsefeciler,buna(Nefs-ül-felekiyye) diyorlar.İnsanlarınrûhu,olgunlaşarak,Nefs-ül-felekiyyeileyâhud(Akl-ül-fe’âl) ile,
uyanıkveyâuykudabirleşirler.Dünyâdaolanherşeyebuikisisebebolmakdadır.İnsanınrûhu,buikisiilebirleşince,bunlardabulunanlarıhaberalırderler.
BunlarıYunanfelesoflarıbildirmedi.SonragelenİbniSînâvebenzerlerisöylediler.İmâm-ıEbûHâmidGazâlîveMuhyiddîn-ibnülarabîveEndülüslüfelsefeciKutbüddînMuhammedibnüSeb’îndeböyleşeylersöylemişlerdir.Bunlarfelsefecilerinsözleridir.İslâmdînindeböyleşeyleryokdur.Böylesözlerle
doğruyoldanayrılmışlar.Şî’aveİsmâ’îliyyeveKarâmitîvebâtınîmülhidlerigibimülhidolmuşlardır.Ehl-isünnetveHadîsâlimlerininveFudaylbinİyâdgibiEhl-isünnetolantesavvufcularınhakyollarındanayrılmışlardır.Bunlarbir
yandanfelsefeyedalmışlar,birtarafdanda,Mu’tezileveKürâmiyyegibifırkalarakarşımücâdeleetmişlerdir.Tesavvufcularüçeayrılır:Birincisi,hadîsvesünnetehlidir.İkincisi,kürâmiyyegibibid’atehlindenolanlardır.Üçüncüsü,(İhvân-üs-safâ) kitâblarınaveEbülHayyânınsözlerineuyanlardır.İbniArabîve
İbniSeb’învebenzerleri,felsefecilerinsözlerinialaraktesavvufcusözüşekline sokmuşlardır. İbni Sînânın, (Âhırül-işârât alâ-makâmil ârifîn) kitâbında
böyleyazılarıçokdur.İmâm-ıGazâlîde,ba’zıkitâblarındameselâ,(El-kitâbülmadnûn) ve(Mişkât-ül-envâr) kitâbındaböyleşeylerbildirmişdir.Hattâ,arkadaşıEbûBekr-ibnül-Arabî,bunafelsefeyedaldığınıbildirmişvekendisiniburadankurtarmağaçalışmış,fekatkurtaramamışdır.İmâm-ıGazâlî,birtarafdan
da, felsefecilerin kâfir olduklarını bildirmişdir. Ömrünün sonunda, (Buhârî)
okumuşdur.Böylece,oyazılarındanvazgeçmişolduğunusöyleyenlervardır.
Ba’zılarıda,böylesözlerimâm-ıGazâlîyeiftirâolarakyazılmışdırdediler.Bu
konuda,İmâmiçin,söylentilerçokdur.SicilyaadasındayetişmişolanMâlikîâlimlerindenMuhammedMâzerîveEndülüsâlimlerindenTurtûşîveİbn-ül-Cevzî
veİbnüUkaylvebaşkalarıçokşeylersöyledi).
İbniTeymiyyeninyukarıdakisözleriEhl-isünnetâlimlerinekarşıolankötüdüşünceleriniaçıkcagöstermekdedir.Eshâb-ıkirâmınbüyüklerinibileböylekötülemekdedir.Ehl-isünnetâlimlerininçoğunaböylecesapıkdamgasıbasmışdır.Bu
aradabüyükVelî,âriflerinkutbuEbülHasen-iş-şâzilîhazretlerini,(Hizb-ül-kebîr) ve(Hizb-ül-bahr) kitâblarındandolayıçokkötülemişveMuhyiddînibnülArabîveÖmer-ibn-il-fârıdveİbnü-seb’înveHallâcHüseynbinMansûrgibitesavvuf
büyükleriniçirkinkelimelerlealçaltdığıiçinzemânındakiâlimler,bununfıskve
bid’atsâhibiolduğunusözbirliğiilebildirdiler.Küfrünefetvâverenlerdeoldu.[DerinislâmâlimiAbdülganîNablüsî,(El-Hadîkat-ün-nediyye) kitâbının363ve373.
cüsahîfelerinde,butesavvufbüyüklerininismleriniyazarak,birerVelîolduklarınıvebunlaradiluzatanlarıncâhilvegâfilolduklarınıbildirmekdedir.]705[m.1305]
senesinde, ibni Teymiyyeye yazılan bir mektûbda deniyor ki, (Kendini büyük
âlimvezemânınınimâmısanandinkardeşim!SeniAllahrızâsıiçinsevmişdim.Sanakarşıolanâlimleribeğenmiyordum.Fekat,seninsevmeğeuymayansözlerini
işitinceşaşırdım.Aklıolankimse,güneşbatınca,geceninbaşlamasındaşübheedermi?Sen,doğruyoldaolduğunuve(Emr-i bil ma’rûf) ve(Nehyi-anil-münker)
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Se’âdet-iEbediyye2-F:32

yapdığınıbildirmişdin.MaksadınınveniyyetininneolduğunuAllahüteâlâbilir.
Fekat,ihlâsinsanınişlerindenbelliolur.Seninişlerin,sözününperdesiniyırtmakdadır.Nefslerineuyanlara,sözleriçürükolanlarauyarakzemânındakileresövmeklekanâ’atetmeyip,ölüleredekâfirdamgasınıbasdın.Selef-isâlihîndensonragelenleresaldırdığınyetişmiyormuşgibi,Eshâb-ıkirâmavebunlarınbüyüklerinede
diluzatdın.Kıyâmetgünü,bubüyükler,haklarınıistediklerizemân,nehâledüşeceğinidüşünmüyormusun?Sâlihiyyeşehrinde,Câmi’ül-cebelminberinde,Hazret-iÖmerin“radıyallahüteâlâanh”yanlışsözlerivebelâlarıvardırdedin.Bubelâlarneimiş?Selef-is-sâlihîndenhangibelâyıişitdin?Hazret-iAlînin“radıyallahü teâlâ anh” üçyüzden fazla hatâsı olduğunu söyliyorsun. Hazret-i Alî böyle
olunca,senindoğrubirsözünolabilirmi?Şimdisanakarşıhareketegeçiyorum.
Müslimânlarıseninşerrindenkorumağaçalışacağım.Çünki,azgınlığınhaddiaşdı.Eziyyetlerinbütündirilereveölülereulaşdı.Mü’minlerinseninşerrindensakınmalarılâzımdır.)
İbniTeymiyyeninSelef-isâlihîndenayrıldığınıgösterenmes’eleleriTâcüddînüs-Sübkîşöylebildirmekdedir:
1—Talâkvâkı’olmaz.Yemînkeffâretivermeklâzımdırdiyor.Kendisindenevvelgelenislâmâlimlerindenhiçbirikeffâretverileceğinibildirmedi.
2—Hâidkadınaverilentalâkvâki’olmazdiyor.
3—Amden,kasdenterkedilennemâzıkazâetmeklâzımdeğildirdiyor.
4—HâidkadınınKâ’beyitavâfetmesimubâhdır.Keffâretvermezdiyor.
5—Üçolarakverilentalâk,birtalâkolurdiyor.Hâlbuki,bunubildirmedenönce,icmâ’ul-müslimîninböyleolmadığınıkendisisenelercesöylemişdir.
6—İslâmiyyeteuygunolmayanvergiler,bunuisteyenehalâldirdiyor.
7—Bunlartüccârdanalınınca,niyyetedilmesebile,zekâtyerinegeçerdiyor.
8—Sudafâregibihayvanölüncenecsolmazdiyor.
9—Cünübolanın,gecegusletmedennâfilenemâzkılmasıcâizdirdiyor.
10—Vâkıfınyapdığışartai’tibârolunmaz,diyor.
11—İcmâ’ıümmeteuymayankimse,kâfirolmazvefâsıkolmazdiyor.
12—Allahüteâlâmahall-ihavâdisdirvezerrelerdenyapılmışdırdiyor.
13—Kur’ân-ıkerîm,Allahüteâlânınzâtındayaratılmışdırdiyor.
14—Âlem,ya’nîhermahlûk,nev’iilekadîmdirdiyor.
15—Allah,iyişeyleriyaratmağamecbûrdurdiyor.
16—Allahüteâlânıncismivecihetivardırveyerdeğişdirirdiyor.
17—Cehennemebedîdeğildir,sonundasönerdiyor.
18—Peygamberlerinma’sûmolduklarınıinkârediyor.
19—Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”diğerinsanlardanfarkıyokdur.Onuvâsıtakılarakdüâetmekcâizolmazdiyor.
20—Resûlullahı“sallallahüteâlâaleyhivesellem”ziyâretetmeğeniyyetederekMedîneşehrinegitmekgünâhdırdiyor.
21—Şefâ’atistemekiçingitmekdeharâmdırdiyor.
22—Tevrâtveİncîlinkelimelerideğil,ma’nâlarıdeğişmişdirdiyor.
Ba’zıâlimler,yukarıdabildirilenlerinçoğuİbniTeymiyyeninsözüdeğildirdediisede,Allahüteâlânıncihetiolduğunuveparçalarınbirleşmesindenmeydâna
geldiğinisöylediğiniinkâredenyokdur.Bununlaberâber,ilminin,celâletininve
diyânetininçokolduğusözbirliğiilebildirildi.Fıkh,ilm,adlveinsâfsâhibiolanın,birşeyiincelemesi,ondansonraveihtiyâtlıolarakkarârvermesilâzımdır.Helebirmüslimânınküfrüne,irtidâdına,dalâletineveöldürülmesinekarârverirken
çokincelemekveihtiyâtlıdavranmaklâzımdır.İbniHacer-iMekkînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Fetâvel-hadîsiyye) kitâbındakiyazısıburadatemâmoldu.
–498 –

Zemânımızda,İbniTeymiyyeyitaklîdetmekmodasıortayaçıkdı.Onunsapık
yazılarınısavunuyorvekitâblarını,bilhassa(Vâsıta) kitâbınıbasdırıyorlar.BukitâbbaşdanbaşaonunKur’ân-ıkerîmevehadîs-işerîflereveicmâ’ımüslimîneuymıyanfikrleriiledoludur.Okuyanlararasındabüyükfitnevebölücülükuyandırmakda, kardeşi kardeşe düşman etmekdedir. Hindistânda bulunan vehhâbîler
ve başk a isl âm meml ek etl er ind e, bunl ar ın tuz akl ar ın a düşm üş olan câh il din
adamları,İbniTeymiyyeyikendilerinebayrakyapmışlar,ona(Büyükmüctehid),
(Şeyh-ul-islâm) gibi ismler takıyorlar. Onun sapık fikrlerine, bozuk yazılarına
dinveîmândiyesarılıyorlar.Müslimânlarıparçalıyan,islâmiyyetiiçerdenyıkan
bufecî’akıntıyıdurdurmakiçinEhl-isünnetâlimlerininonurededen,vesîkalarlaçürütenkıymetlikitâblarınıokumalıdır.Bukıymetlikitâblararasında,büyük
imâm,derinâlimTakıyyüddîn-üs-Sübkînin“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Şifâ-üssikâm fî-ziyâreti-hayril-enâm) kitâbı, İbni Teymiyyenin bozuk fikrlerini mahv
etmekde,fesâdlarınıyoketmekde,inadcılığınıortayakoymakdadır.Kötüniyyetlerinin,bozukinanışlarınınyayılmasınıönlemekdedir.
10—(EL-CEMÂ’AT-ÜL-İSLÂMİYYE) bid’atfırkasını,1360h.-1941m.senesinde, Hindistânda Mevdûdî isminde bir mezhebsiz kurmuşdur. 1988 târîhli
(Eş-şakîkân) ismindekikitâbdaHumeynîyimedhedenyazılarımevcûddur.(ELCEMÂ’ATÜT-TEBLÎGİYYE) fırkasınıda,1345[m.1926]senesindeMuhammed
İlyâsDehlevîkurmuş,1363[m.1944]deölmüşdür.YerinegeçenoğluMuhammed
Yûs üf, arab î (Ha yât-üs-sa hâ be) kit âb ınd a, Esh âb-ı kir âm ı çok medh eder ek,
gençlerialdatmakdadır.ÖmerRızâDoğruluningilizcedentürkçeyetercemeetdiği(Asr-ı se’âdet târîhi) başkaolup,(El-Fârûk) kitâbınınmüellifiolan,HindistânlıŞiblîNu’mânînin(Es-sîretünnebeviyye) kitâbınıntercemesidir.Yûsüf1394
[m. 1974] de öldü. (Fâideli Bilgiler) kitâbına bakınız! Şiblî Nu’mânî 1332 [m.
1914]deöldü.(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbında,(El-Fârûk) kitâbıgenişanlatılmakdadır.
Ehl-isünnetdenayrılmışolanlar,yukardabildirdiğimizismleraltındagizlenerek, kendilerini müslimân tanıtıyorlar. Müslimân olmıyanlarla münâkaşa ederek,islâmiyyetinhakdin,biricikse’âdetyoluolduğunuanlatıyorlar.Bunuanlıyanlar,hemenmüslimânoluyorlar.Fekat,buzevallılarıaldatarak,kendibozukfırkalarınaçekiyorlar.NobelmükâfâtıalmışolanfizikciAbdüsselâmKadyânîdir.1980
senesinde,cenûbAfrikada,hıristiyanlarlamücâdeleederek,onlarıislâmiyyetecezb
eden,AhmedDidadda,ehl-isünnetdeğildir.Bumezhebsizler,yenimüslimânolanların,Ehl-isünnetinhakyoluna,ebedîse’âdetekavuşmalarınamâni’olmakdadırlar.

22 — HURÛFÎLİK
Bektâşîdeyinceikidürlüinsananlaşılır:Birincisi,hakîkî,doğruBektâşîolup,
hâcıBektâş-ıVelîhazretleriningösterdiğihakyolundagidentemizmüslimânlardır.
Bektâşîlerinikincisi,sahte,yalancıBektâşîlerdir.Bunlar,bozukyoldaolanhurûfîlerdir.EskidenBektâşîdenilenkimselerinçoğubunlardı.Zemânlaazaldılar,
yokoldular.ŞimdiTürkiyedesahte,bozukbektâşîyokdur.Sahtebektâşîler,müslimânlararasındarâhatyaşamakveinançlarınısaklayarak,gençlerialdatabilmek
için,bukıymetliismimaskeolarakkullanmışlardı.Böyle,çeşidlikıymetliismler
altındasaklanandinsizlerazdeğildir.Meselâ,(Melâmî) ismiböyledir.Hiçibâdet
yapmayan,herçeşidgünâhı,kötülüğüişliyen,islâmiyyeteuymayansapıklar,kendilerinemelâmîdediler.Hâlbukimelâmî,beşvaktnemâzgibifarzlarıcâmi’dekılıp,harâmlardankaçınan,nâfilevesünnetlerievindegizlikılıp,şöhretdensakınan
temizkimsedemekdir.Tokadlıİshakefendi(Kâşif-ül-esrâr) kitâbındadiyorki:
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Müslimânlarıaldatmakiçinkendilerinekıymetlibirismtakanyalancılardanbiride,Bektâşîtarîkatiadıaltındatoplananhurûfîlerdi.Hurûfîlik,birmezhebdeğildir.Birtarîkatdir.Bubozuktarîkatdebulunanlar,önceleriiçyüzlerinisaklıyorlardı.[1288]hicrîyılında,maskelerinikaldırmağabaşladılar.(Câvidân) adındaki
gizlikitâblarınıortayaçıkardılar.Bukitâblarıaltıformadır.BirformasınıhurûfîliğinkurucusuolanFadlullahbinEbîMuhammedTebrîzî,fârisîdiliileyazmış,
beşformasınıda,bununtalebesindenba’zılarıdüzmüşdür.BunlardanFeriştehoğlunun(Aşknâme) adındakiformasında,küfrleri,ötekiformalardakikadaraçıkyazmadığından,bunu,1288[m.1871]deİstanbuldataşüzerindenbasdılar.
FadlullahHurûfîadındakizındık,(Karâmıtî) tarîkatikalıntılarındanbirinindervîşiidi.Karâmıtîlere(İbâhiyye)dedenir.Bunlar,harâmlarahalâldeyip,yetmiş
seksensenehâcılarısoydular.Müslimânlarıöldürdüler.Hükûmetkurdular.Hükûmetleri372[m.983]senesindeyıkılınca,dağıldıklarıyerlerdegizlendiler.BunlardanHasenSabbâhınkurduğu(İsmâ’îliyye) devletide,654[m.1256]deyıkıldı.Fadl,ÎrândaEsterâbâdşehrinde,gizliceküfryaydı.Dokuzyardımcıbuldu.Noktailmidiyebirşeyuydurdu.Buişmubâhdır,noktaçiftgeldi.Falanşeyharâmdır,
noktatekgeldiderdi.İbniHacer-iAskalânîhazretleri,(Enbâ-ı Fadl) adındakitârîhinde,Fadlullahvehurûfîliktarîkatihakkındagenişbilgivermekdedir.Fadlullahınküfrleriyayılınca,TîmûrhânınoğluMîrânŞâh“rahmetullahiteâlâaleyh”,
babasınınemriile,796[m.1393]senesinde,Fadlullahıöldürdü.Bacağınaiptakılıp,sokaklardasürüklendi.Böylece,islâmiyyetbüyükbirdüşmandankurtuldu.Yavuz Sultân Selîm hân “rahmetullahi teâlâ aleyh”, şâh İsmâ’îli maglûb ederek,
şî’îliğinyayılmasınıönlediğigibi,Tîmûrhân“rahmetullahiteâlâaleyh”da,islâmiyyetiçinçoktehlükeliolanHurûfîliğinyayılmasınıönliyerek,islâmiyyetebüyükhizmetetmişdir.Bununiçin,sahteolanBektâşî,ya’nî(Hurûfî) tarîkatininmüridleri,Tîmûrhânısevmez,onuhepkötülerler.
Fadlullah öldürülüp, Esterâbâd yıkılınca, dokuz yardımcısı kaçdı. Bunlardan
(Alî-yül-a’lâ)adındakikimse,AnadoludabirBektâşîtekkesinegeldi.(Câvidân)ıgizliceyaymağa,câhillerialdatmağabaşladı.HâcıBektâş-ıVelîninyolubudurdedi.Harâmlaramubâh,nefsinarzûlarına,serbestdirdediğiiçin,tarîkatikötüinsanlararasındaçabukyayıldı.Sözlerine(Sır)deyip,çokgizlitutulmasınıemrederdi.Sırları
yabancılaraaçanlarıöldürmekbilevâkı’olurdu.Sırlara(Câvidân)kitâbındaa,c,v,
zgibiharflerleişâretedilmekdedir.Herbirikâfirlikolanbuişâretler,(Miftâh-ul-hayât) adındakikitâbdaaçıklanmışdı.BukitâbadaSırdediler.ElindeSırkitâbıbulunmıyankimse,(Câvidân)ıanlayamaz.[800]yılındanberi,çokzevâllılarıaldatdılar.Dindençıkardılar.Aralarınamasonlardakarışdı.Yehûdîparasıilebeslendiler.
1240 [m. 1824] senesinde, küfrlerini yaymağa başladılar. Sultân İkinci Mahmûd
hân“rahmetullahiteâlâaleyh”tarafından(Ulu)larıkatledildi.Bektâşîtekkeleridağıtıldı.YerlerininNakşibendîlereverilmesiiçinfermânbuyuruldu.Dağılarakgizli
çalışdılar.1288[m.1871]deyineortayaçıkdılar.FeriştehoğluAbdülmecîdin(Aşknâme) risâlesini1288[m.1871]debasdılar.Yayılmağabaşladılar.Bunlaraaldananlara(Aşktâifesi)denildiği,Bursalıİsmâ’îlHakkıefendinin“rahmetullahiteâlâ
aleyh”(Huccet-ül-bâliga) kitâbıbaşındayazılıdır.[Mâliyemahkemesia’zâsından,
SeyyidAhmedRif’âtbeğin1293[m.1876]deyazdığı,(Mir’ât-ül-mekâsıd) kitâbındadiyorki,(AbdülmecîdinkardeşiolanFeriştehoğluAbdüllatîf,Ehl-isünnetidi.
Tesavvufüzerindehâzırladığıkitâbdan,sâlihbirzâtolduğuanlaşılmakdadır.KardeşiAbdülmecîdinHurûfîtarîkatinekaymasınaçoküzülmüşdü.Onlarauymadı).
FeriştehoğluAbdülmecîd,Aşknâmedenbaşkakitâblardayazdı.(Se’âdetnâme)
kitâbında,bunu(Câvidân)ve(Aşknâme)ve(Muhabbetnâme)dentercemeetdim
ve826[m.1422]yılındatemâmoldu,demekdedir.FadlullahınbaşhalîfesiMahmûd,şeyhindenayrıldı.(İlm-inokta)diye(Câvidân-isagîr)adındabirkitâbyazdı. Burada, hurûfîlerin zındık, kâfir ve mel’ûn olduklarını bildirdi. (Câvidân)
–500 –

okuyanlarınçoğununilhâdüzereoldukları,(Kur’ânınzâhirimurâddeğildir.Bâtınımurâdedilmekdedir)dedikleri,böylecetekrârdirilmeğiinkârederekkâfiroldukları,Bursalıİsmâ’îlHakkıefendinin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Huccet-ül-bâliga) kitâbındayazılıdır.Bukitâb,(Reşehât) kitâbınınkenârında,1291[m.1874]
deİstanbuldabasdırılmışdır.Hurûfîler,küfrveilhâddaenilerigidenlereseyyid
derler.Bununiçin,birçokları,seyyidolduklarınısöylemişlerdir.Bektâşîtarîkati
adıaltındasaklananhurûfîler,müslimânlarıaldatmakiçin,birkaçyoldansaldırıyorlardı:
1 — Fadl-ı Hurûfîye, ilâh, tanrı diyorlardı. (Câvidân)da diyor ki, (Tanrılık,
ezeldegörünmezbirkuvvetidi.Önceharflerşeklinde,sonraPeygamberlerşeklinde,nihâyetFadldaaçığaçıkdı.Önce,Âdempeygamberşeklindegöründü.Melekler,bununiçinÂdemesecdeetdi.Dörtkitâbınınma’nâsınıCâvidândabildirdi).
2—Hazret-iAlîninsözleridiyerekuydurdukları(Hutbet-ülbeyân)vebaşka
kitâblarında,hadîslerdüzerek,Alîyisevenleregünâhzarârvermezdiyorlardı.Böylece,ibâdetelüzûmyokdur.Harâmlarhalâldirdiyerek,amelsiz,ibâdetsizCennetegitmekisteyencâhillerialdatdılar.Birkimseyiböylealdatıp,ibâdetden,îmândan ayırdıkdan sonra, Sır kitâbını öğretmeğe başlarlardı. Çünki, (Câvidân)da,
Ehl-ibeytinismibileyokdur.(Hutbet-ül-beyân)ıntürkçeşerhidevardır.
3—Bütündinlerinbirolduğunu,hepsininonaltıkemerbendiçindetoplandığınısöylerlerdi.Onaltıkemerdenherbiri,birPeygamberindîniimiş.Okemerikullanan,oPeygamberindîniniyapmışolurmuş.MeselâÂdemaleyhisselâmınkemerinitakan,hepmeşingiyermiş.Çünki,Âdem“aleyhisselâm”derielbisegiymiş.Mûsâaleyhisselâmınkemerinitakan,kısrağabinmezmiş.Îsâaleyhisselâmınkemerini takan, evlenmez imiş. Fekat zinâ ve livâta yapması mubâh imiş. Çünki, Îsâ
“aleyhisselâm”bekârimiş.Hıristiyanlarınüçuknûmuna,ya’nîüçtanrıolduğuna
inandıkları,Feriştehoğlunun(Câvidân)ındayazılıdır.Yineorada,Alîdenilenzât,
Fadl-ıHurûfîididiyor.Başkabirsahîfesinde,Fadl-ıHurûfî,MuhammedaleyhisselâmdanveAlîden(hâşâ)dahâüstündür.Onlar,dînininceliğiniFadlkadarbilmiyorlardıdiyor.Yazılarıbirbirinitutmuyor.
SahteolanbuBektâşîler,Şî’îde,Alevîdedeğildir.Müşrikdirler.Yehûdîlerve
masonlar tarafından desteklenerek, câhil müslimânları dinden çıkarmakdadırlar.Yenialdatılanlara,(Câvidân)ıgöstermeyip,kendileriniAlevîolaraktanıtıyorlardı.Hâlbuki,Şî’îâlimleride,busahteBektâşîlerinAlevîolmadığını,kâfirolduğunusöylemekdedir.
4—Harâmlara,yalansöylemeğecâizdedikleriiçin,(Hamzanâme)ve(Battâl
gâzî)gibiçeşidlikitâblaryazdılar.Babadenilenulularındanuydurmakerâmetler
anlatdılar.İstanbuldaMerdivenköyündekitekkelerininkurucusuolan(Ahmedbaba),gençleritoplayıp,ismibilinmiyenbabalardanbirişöyleuçmuş,birândaŞâmagitmiş,falangün,benifalanmeyhânedenkaldırındemiş,ogüngitmişler,küpündibindeölübulmuşlar.Başkabirbaba,arslanabinmiş,okyânusudolaşıpgelmişderdi.BununhocasıolanHalîlbabada,Samatyada,birevdegençleritoplıyarakyalanlarsöylerdi.[(Kâşif-ül-esrâr)kitâbınınsâhibi,devâmederekdiyorki,]oradabulunarak,babayırezîletdim.Evsâhibide,benievindenkovdu.Yalanlarından
biride,herkesemal,rütbe,evlâdverilmesi,insanlarınölmesi,hastalarıniyiolması,babalarınelindedirderler.Nemâzıbirkerrekılmakfarzdır.Orucda,ömründe
birgüntutmakfarzdır.Guslde,ömründebirkerrefarzdır.Gusledipde,vücûdünüzühırpalamayınızderlerdi.Bunlarainanıp,dindençıkanlaraesrârsöylemeğebaşlarlardı. Muhammed dedikleri (hâşâ) Alî idi. Allah dedikleri de (hâşâ) Alîdir
derlerdi.Birkimse,aklınıkaçırıp,bunadainanırsa,bunlarınhepsiFadldırderler.
Herkötülük,fuhşsanamubâholduderler.Bunuoturakâleminesokarlardı.
Tarîkat,onikidânedirderlerdi.Bunasılşeydirdenilse,senhâcıBektâş-ıVelî–501 –

yiinkârmıediyorsunderlerdi.Hâlbuki,hâcıBektâş-ıVelîhazretleri,islâmiyyete
uyar,sünnet-iseniyyedenayrılmazdı.Talebesideböyleidi.Fekat,sonragelencâhiller,aldatılıp,Bektâşîlikadını,budinsizhurûfîler,kendilerinemaletdi.Çokşükürbugün,busahtebektâşîlerkalmadı.ŞimdiTürkiyedebulunanBektâşîlerinhepsihakîkîmüslimândır.Sünnîolanmüslimânlarlakardeşolarakyaşamakdadırlar.
Hurûfîlerinyalanlarındanbiride,Bektâşîleriçindeba’zıazgınlarıvarisede,bizimbabamızöyledeğildir,derlerdi.Hâlbuki,sahteBektâşî,içkiiçerdi.Hiçnemâz
kılmazlardı. Böyle kimselere Bektâşî denilir mi? Bunların en meşhûrları olan
Osmâncıkda(Koyunbaba),Elmalıda(AbdalMûsâ),Eskişehrde(Şücâ’eddîn),Dimetokada(Kızıldeli),Kalkandelende(SersemAlî)adındakibabaları,hep(Câvidân)okumakda,kâfirliğiyaymakdaidiler.[Koyunbabanın,sahteBektâşîtarîkatinindervişlerindenolduğu,(Müncid) lügatindedeyazılıdır.]
SahteBektâşîlerbıyıklarınıuzatırlar.Bıyıkuzatmakhazret-iAlîninsünnetidir
derlerdi.Bıyıkkesmek,Mu’âviyeninsünnetidirderlerdi.Hâlbuki,bıyıklarıkısaltmak,hadîs-işerîflerleemredildi.Bıyıkkısaltmak,sünnet-imüekkededir.Bunlar,
seviyoruzdediklerihazret-iAlînin,busünnetiyapmadığını,düşmanolduklarıhazret-i Mu’âviyenin ise, sünnete uyduğunu söylüyorlar. Bıyıkları kısaltmak için,
(Buhârî-yi şerîf)deçeşidlihadîs-işerîflervar.Hazret-iAlînin“radıyallahüteâlâ
anh”buemrlereuymadığınısöylemek,onusevmekdeğil,onadüşmanlıketmek
olur.Düşmanakorkunçgörünmekiçin,bıyıkları,tırnaklarımuhârebedeuzatmağa izn verildi. Başka zemânda uzatmak mekrûh oldu. Fadlullah-ı Hurûfî, kaş,
kirpik,bıyıkgibikıllar,birmukaddesharfininsandagörünüşüdür.MeleklerinÂdeme secde etmesine sebeb, bu zuhûrâtdır. Bıyık mukaddesdir. Kesmesi, büyük
günâhdırdedi.Şâhİsmâ’îl,bıyığınıuzatmağı,hurûfîlerdenaldı.Sünnîlerebenzememekiçin,acemlerinbıyıklarınıuzatmasınıemretdi.Gençlerialdatmakiçin,hazret-iAlîninsünnetidirdediler.Obüyükimâmaiftirâetdiler.
Hurûfîtarîkatininzikrleri,ibâdetleri,okumalarıyokdur.Hersabâhpîrinevinde,meydânodasınatoplanırlardı.Birisi,birelindekitepsiiçinde,adamsayısında
şerâbkadehivebirerdilimekmek,peynirolarakodayagirer.Bunusaygıilevebir
ağızdangülbânkokuyarakkarşılarlardı.Herkesinönünegelerekbirerdâneverir.
Ta’zîmilealır,yüzlerinesürer,sonrayirler,içerlerdi.Bütünibâdetleribundanibâretdi.Evliolanı,kadınlarını,kızlarınıda,toplantıyagetirir.İçerlervedansederler.Birisi,birininkadınınıveyâkızınıbeğenirse,erkeğegelip,sizinbağçedenbir
gülkoparacağımder,iznister.Oda,zevcesiniçağırıp,bucanıntalebinihaketder.
Sonratakbîlederdi.Butalebkarşılıklıolursa,ikiadamdababanınönünegelip,
iznisterler.Babaiznverince,ömrleriboyunca,birbirlerininayâliniistifrâşederlerdi.ŞimdiTürkiyedekiBektâşîlerdevealevîlerdeböylekötülükleryokdur.
Hurûfîtarîkatininbabaları,papaslargibigünâhçıkartırlardı.Günâhsanılanbir
şeyiyapınca,babanınönünegelir.Baba,kulağınıçekerekafveder.Günâhıbüyük
ise,almalınıgöryolunuderveyâyalvarır.Babadakırklarkurbanıkes,yâhudüçyüzlernezriverder.Birkaçlirasınıalıp,afvetdimderdi.Hurûfîtarîkatindekikadınlardanbiri,Hurûfîolmıyanbiradamilebuluşsa,babayagelip,üzerimdenbir
köpekatladıder.Baba,paraalır,afvolur.Herbabanınyolubaşkaidi.Birtoplantıgecesinde,babanınönünebirkadıngelipbaşeğdi.Bababuna,bukağıçözdedi.Babadilediğibirine,kalkşubacıyıtomruğavurdedi.Adam,kadınlabirodayaçekildiler.Birderdinedermânarayanbirkadın,birhurûfîkadınınasorar.Oda,
bizimbabaiyibüyüyapardiyerek,tekkeyegötürür.Soyun!Babageliyorderler.
Kadınolmazderisede,sakınha.Buradansırçıkmaz,cenâzençıkardiyerekkorkuturlar.Kadınteslîmolur.Sonra,getirenkadın,buna,babanınişi,kötülükdeğildi.Hazret-iAlîninsünnetiniyapdıder.Bunlarda,halâl,harâmdiyebirşeyolmadığından,enaşağıkâfirlerinbileyapamıyacağı,çirkin,alçakişleriyapmakdançekinmezler![(Kâşif-ül-esrâr)kitâbınınyazdığıbuçirkinşeyler,şimdiTürkiyedebu–502 –

lunanalevîlerdevehakîkîbektâşîlerdeyokdur.Şimdi,memleketimizde,sahtebektâşîtarîkatidenilenhurûfîlermevcûddeğildir.]
GarbîTrakyada,kal’adışında(GülBaba)denilenyerde,Zülfikâradındakibir
sahteBektâşîbabası,Nevruzgünükadınerkekhurûfîleritoplayıp,içerler.Serhoşolunca,(Şudağlarıbenyaratdım,şuçınarağacınaemretsem,banasecdeeder,şuölülereemretsemkalkarlar)gibisözlerle,herbiritanrılıkda’vâsındabulunur. Sonra Mürtezâ isminde bir sahte Bektâşî, ayağa kalkıp, Muhammedin
eşeğikimisegelsinder.İçlerindenbirigelip,tekbîrileüzerinebiner.Birelineşerâbşişesini,birelinedekadehalıp,hurûfîtarîkatindekikadınlararasınagirer.Tekbîrileşerâbdağıtmağabaşlar.Bütünkadınlariçdikdensonra,erkeklertarafına
gelir.Nemâzkılalımdiyebağırır.Hepsikalkar.Kıbleyearkalarınıdönüp,babalarıimâmolup,şöylekılarlar:(Nemâzyalandır.Bennemâzainanmam,bennemâz kılmam) diye bağırdıkdan sonra secdeye yatarlar. Babaları, secdede bir
ayağıilebireliniyukarıkaldırıpbağırır.BuMürtezâ,ikizevcesiniçıplakolarak
ellerindentutup,uzakdabulunanmüslimânlardanSâmîbeğinyanınagelir.Gördün mü? Bektâşîlik ne güzeldir değil mi? Sen de Bektâşî olsan, çok iyi olur.
Uzakdamahrûmoturacağına,bizimlebirlikdezevkederdin,der.KadınerkeksahteBektâşîler,yürüyüp,ta’tîlgünühavaalmağaçıkanmüslimânâileleriüzerine
saldırırlar.Buralarıbizimdir.Bizdenolmıyanlarınburadaneişivarderler.Çarşaflarınıyırtarlar.Zevallıkadınlar,cankurtaranyokmudiyebağırarakkaçar.Erkekleriazolup,kadınlarıkurtaramazlar.Kal’adabulunantopcuaskerleriferyâdıişitip,imdâdagelirler.Hurûfîleridağıtırlar.Kâfirlerinbileyapamıyacağıböylealçakçabirislâmdüşmanlığı,bubölgeninvilâyetmektûbcusuvekîlibulunan
Mustafâbeğde,Bektâşîolduğuiçin,örtbasedilir.Masongazetelerindede,başkaşekldeyazılır.1288[m.1871]yılındaolanbuiğrençdavranışlar,hamiyyetlimüslimânhalktarafından,büyükbirdilekceileİstanbulda,sadâret-iuzmâya[Başvekilliğe]bildirilir.Cezâlarıverilir.
Bektâşîmubârekismialtındagizlenenbuyalancılarınkâfirolduklarınıgösterenkitâblarındanbiride,(Hakîkatnâme)kitâbıdır.(Câvidân)ınşerhlerindenbiridir. Bir kitâbları da, Emîr Alînin yazdığı (Mahşernâme)dir. Bir kitâbları da,
(Mukaddemet-ül-hakâyık)kitâbıdır.(Aşknâme)dekiküfrleritekrârlamakdadır.
Bunlarainanmıyanlarala’netetmekde,öldürülmeleriniemreylemekdedir.Birkitâblarıda(Viranabdal)risâlesidir.Bukitâb,sırlarındanolmayıp,müslimânlarıaldatıpdindençıkarmakiçinokurlar.Hazret-iÂişeye“radıyallahüanhâ”iftirâetmekde,İmâm-ıa’zama“rahmetullahiteâlâaleyh”hâricîdeyip,kötülemekdedir.
Fadl-ıHurûfînin(Câvidân)dakiyazılarını,hazret-iAlîninsözleridiyeyazmakdadır.Birçokuydurmaabdest,nemâzveibâdetleranlatmakdadır.Birkitâblarıda,
(Âhıretnâme)dir.(Aşknâme)gibiküfrdoludur.Fadl-ıHurûfînintanrıolduğunu
isbâtauğraşmakdadır.Birkitâbları,(Risâle-iFadlullah)dır.Birkitâblarıda,(Tuhfet-ül-Uşşak)dır.(Risâle-iBedreddîn)ve(Risâle-inokta)kitâblarıda,hep(Câvidân)ın şerhl er id ir. Bir kit âbl ar ı da, (Ris âl e-i Hur ûf)dur. Bir is i de, (Tür âbn âme)dir.Biriside,(Vilâyetnâme)dir.Bunlarınçoğufârisîdir.
Bütünkitâblarıaltmışkadardır.Hepsi,Allahüteâlâyıinkâretmeğeveahkâm-ı
islâmiyyeyikaldırmağadayanmakda,Fadl-ıHurûfîyetapınmağasürüklemekdedir.
Bütünkâfirlerden,bütünfırkalardandahâkötüoldukları,yukarıdakibilgilerdenanlaşılmakdadır.(Kâşif-ûl-esrâr) kitâbınınyazısıburadatemâmoldu.
1327[m.1909]senesindeİstanbuldabasılanA.Rıfkıefendinin(Bektâşî Sırrı)
kitâbındadiyorki,(Bektâşîlik,hâcıBektâş-ıVelîveLokmanHorasânîvehâceAhmedYesevîvâsıtalarıileBâyezîd-iBistâmîyeveOndanEbûBekr-iSıddîkhazretlerineulaşır.AhmedYesevîdenayrılanikikoldanBektâşîlerveHâcegânhâsılolmuşdur.Hurûfîlik,dalâletyoludur.Bektâşîlikhidâyetyoludur.Hurûfîlik,islâmiyyetilevetesavvufileilgisiolmıyanİsmâ’îliyyeninbirkoludur.Kur’ân-ıkerîmikey–503 –

fe,tarîkatlerinegörete’vîletmişlerdir.(Zerre-nâme),(İskender-nâme),(Fadîletnâme),(Hakîkatnâme)ve(Risâle-iİstivâ)gibikitâbları,şî’îlerarasındayaygındır.Bektâşîlerin,(Vilâyetnâme),(KaygusuzAbdâlrisâlesi),(Hutbetülbeyân),(SeyyidNesîmîdîvânı),(Küçükvilâyetnâme),(TerziAlîdederisâlesi)ve(TürâbîAlî
dederisâlesi)gibikitâblarınınhurûfîliklehiçilgileriyokdur.(Vâridât-iilâhiyye)
kitâbınınsâhibi,SamavnekadısınınoğluşeyhBedrüddînvehalvetîtarîkatinden
NiyâzîMısrîveBayrâmîdenHamzaBâlîveİsmâ’îlMa’şûkî,hurûfîdeğildirler).
MüncîbabaşeyhMuhammedSüreyyâda,(TarîkatialiyyeyiBektâşiyye)kitâbında,(Ehl-isünnetolanlar,Alîninşî’asıdır.Alîyemensûbolan,bizzarurehlisünnetdir.Bektâşîlikiçin,isterşî’adesinler,istersünnîdesinler,bizcemüsâvîdir.(Câvidân) kitâbının hakîkî bektâşîlikle kat’iyyen bir ilgisi yokdur. O kitâb, islâm
ahlâkınıtemelindenyıkmakdadır.Hurûfîlik,islâmiyyetihiçesaymakda,sefâheti,içkiyiibâdetyerinekoymakdadır)diyor.Görülüyorki,hakîkîbektâşîler,şî’îliğivesünnîliği,Ehlibeytisevmekdebirleşdirmekdedir.Hâlbukişî’îlik,Eshâb-ıkirâmısevmemekdemekdir.Sünnîolmakise,EhlibeytideveEshâb-ıkirâmınhepsinideçoksevmekdemekdir.Hakîkîbektâşîolduğunubildiren,ya’nîHâcıBektâş-ıVelî“rahmetullahiteâlâaleyh”hazretlerininyolundaolanBektâşîler,şî’îolmağı,birbakımdanredetmiyorlarisede,hurûfîtarîkatininkötülüklerininbunlardabulunmadığıanlaşılmakdadır.Bugünmemleketimizdebulunanalevîlerde
vebektâşîlerde,hurûfîtarîkatindekikötülüklerinhiçbiriyokdur.Türkiyedekialevîlerinvebektâşîlerinvesünnîlerinhepsi,Ehl-ibeyt-inebevîyiçoksevmekdeve
birbirlerinikardeşbilmekdedirler.
YavûzSultânSelîmhânınŞâhİsmâ’îlileharbederekşî’îlerebüyükdarbeindirmesininmühimbirsebebide,büyükEhl-isünnetâlimiMollaArabınöğütleridir.(Mir’ât-i kâinât)dadiyorki,(MollaArabınismi,vâızMuhammedbinÖmer
binHamzadır.BabasıilededesiMâ-verâ-ün-nehrdenAntakyayagelmişdir.MollaArabburadatevellüdetmişdir.Küçükyaşda,Kur’ân-ıkerîmi,KenzveŞâtibîve
ba’zımetnleriezberledi.BabasındanveamcalarışeyhHüseynveşeyhAhmedden
dersaldı.HalebdeveKudüsdeçokşeyöğrendi.Hacdansonra,Mısrdaimâm-ıSüyûtîdenveŞa’bîdenhadîsicâzetialdı.MısrdakiçerkessultânlarındanmelikKaytbaytarafındanvâizvemüftîyapıldı.Sultâniçin(Nihâyet-ül-fürû’) fıkhkitâbınıyazdı.901[m.1496]deSultânvefâtedince,Bursaya,sonraİstanbulageldi.İkinciBâyezîdHâniçinyazdığı(Tehzîb-üş-şemâil) ve(Hidâyet-ül’ibâd-ilâ-sebîl-ir-reşâd)
kitâblarışöhretiniartdırdı.Yunduseferinekatılıp,Metonşehrininfethinesebeb
oldu.SultânSelîmhânışî’îlerlecihâdateşvîkvetahrîkeyledi.Bumaksadla(Essedâd fî fedâil-il-cihâd) kitâbınıyazdı.Çaldıranseferinekatılıp,askereva’zederekcesâretverirdi.Muhârebededüâeder,Pâdişâh,Âmînderdi.SarayköyveÜskübdeonseneva’zvenasîhatederekçokkâfirinhidâyetinesebeboldu.SultânSüleymânhâniledeEngürüsseferinekatılıp,zaferiçinyapdığıdüâlarımakbûl-iilâhîoldu.SonraBursayagelipçeşidlikitâbyazdı.Kimyâbilgisideçokdu.İkimescid,ikidecâmi’yapdı.938[m.1532]devefâtetdi.Bursada,mollaArabmahallesinde,mollaArabcâmi’iyanındakitürbesindedir.Sîret-iNebevîyibildiren(Tehzîb-üş-şemâil) ve(El-mekâsid fî fedâil-il-mesâcid) kitâblarımeşhûrdur.Hâltercemesi,(Şakâyık) kitâbındauzunyazılıdır.)
Evliyâyakimbakarsa,tengözîleserseri,
bîbasardır,cânıyokdur,ölüdür,değildiri.
Evliyâcândır,gerekdircangözîlebakıla,
zîrâki,canlıkişiler,cânaolurmüşteri.
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23 — İKİNCİ CİLD, 96. cı MEKTÛB
Bu mektûb, hâce Ebül-Hasen Behâdır Bedahşîye yazılmış olup, Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefât edeceğine yakın kâğıd istediğini açıklamakdadır:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiğikullaraselâmolsun!Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”,mevthastalığında,kâğıdistedi.(Bana kâğıd getiriniz! Benden sonra, yolu şaşırmamanız için, size kitâb yazacağım) buyurdu.Ömer
“radıyallahüanh”birkaçSahâbîilebirlikde,(BizeAllahüteâlânınkitâbıyetişir!
Soralım,sayıklıyormu?)dedi.Hâlbuki,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”
hersözüvahyileidi.NitekimVennecmisûresi,üçüncüâyetindemeâlen,(O, boşuna konuşmaz. Hep, vahy olunanı söylemekdedir) buyuruldu.Vahyredolunursa,küfrolur.Nitekim,Mâidesûresi,kırkdördüncüâyetindemeâlen,(Allahü teâlânın gönderdiğine uymıyanlar kâfirdir) buyuruldu.Bundanbaşka,Peygamberin“sallallahüaleyhivesellem”sayıklıyacağını,fâidesizsöyliyebileceğinisanmak,
Onagüvenmeğivedîninei’timâdetmeğisarsarki,budaküfrvezındıklıkdır.Bu
mühimşübheyinasılhaletmeli?
Allahüteâlâ,anlayışınıartdırsın.Doğruyoldayürümeninasîbeylesin!Böyle
şübheleriortayaatarak,üçhalîfeyivebaşkaSahâbîlerilekelemekistiyenler,insâfetselerveinsanlarıneniyisininsohbetininşerefini,kıymetinianlasalarveEshâb-ıkirâmın“aleyhimürrıdvân”busohbetdebulunmakla,nefslerininisteklerinden,temâmenkurtulduklarınıvekin,düşmanlıkgibihuylardantemizlendiklerinivehepsinindinbüyüğü,islâmıngözbebekleriolduklarınıveislâmiyyetikuvvetlendirmekveinsanlarıneniyisineyardımetmekiçin,bütüngücleriileçalışdıklarınıveislâmiyyetiyükseltmekiçin,bütünmallarınıfedâetdikleriniveResûlullaha“aleyhisselâm”olanaşırısevgileriuğrundaaşîretlerini,kabîlelerini,evlâdlarını,zevcelerini,vatanlarını,evlerini,sularını,tarlalarını,ağaçlarını,nehrleriniterk
vefedâetdiklerini,Resûlullahı“sallallahüaleyhivesellem”kendicânlarındançok
sevdiklerini,vahyi,meleğigörmekleşereflendiklerini,mu’cizevehârikalargördüklerini,görmedeninanılanşeyleri,görerekanladıklarını,başkalarınınbilgilerininbunlaragörgüolduğunuveKur’ân-ıkerîmde,Allahüteâlâtarafındanmedh
vesenâedildiklerinibilseler,buşübhelerinuydurmasözlerolduğunuanlar,kulakbilevermezler.Busözlerinyanlışyerlerinianlamağa,çürüknoktalarınıayırmağalüzûmbilegörmezler.Buüstünlüklerde,Eshâb-ıkirâmınhepsiortakdır.En
üstünleriolan(Hulefâ-i râşidîn) ya’nîdörthalîfeninbüyüklüklerinasılanlatılabilir?Ömer“radıyallahüanh”öylebirÖmerdirki,Hakteâlâ,onuniçinResûlüne,
Enfâlsûresininaltmışdördüncüâyetindemeâlen,(Ey Peygamberim “aleyhisselâm”! Sana, Allah ve mü’minlerden, senin izinde gidenler yetişir!) buyurdu.Bu
âyet-i kerîmenin, Ömer “radıyallahü anh” müslimân olduğu için indiğini, AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüanhümâ”bildiriyor.Eshâb-ıkirâmiçinsöylenen
böyleiftirâlar,hiçbiresâsadayanmamakdadır.Meydândaolan,bilinenhakîkatlereuymamakdadır.Kur’ân-ıkerîmilevehadîs-işerîflerilerededilmekdedir.Bununlaberaber,busüâlecevâbvermişolmakiçinveoşübhelisözünçürüknoktalarınıbelirtmekiçin,Allahüteâlânınyardımıile,birkaçönsözyazmağıuygungördüm.Dikkatliokuyunuz!Buşübheyitemâmengidermekiçin,birkaçönsözelüzûmvardır.Busözlerdenherbiriayrıbirercevâbgibidir:
Birinci önsöz — Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”hersözü,vahy
iledeğilidi.Vennecmisûresindeki,(O, boş söz söylemez!) meâlindekiâyet-ikerîme,Kur’ân-ıkerîmiçindir.Hersözü,vahyileolsaydı,ba’zısözlerine,Allahüteâlâ,yanlışdemezdiveafvetdiğinibildirmezdi.Tevbesûresi,kırküçüncüâyetindemeâlen,(Onlara izn verdiğin için olan hatânı, Allahü teâlâ afv etdi) buyuruldu.
–505 –

İkinci önsöz — İctihâdlaolansözlerdeveaklınverdiğikarârlarda,oServerin
“aleyhi ve alâ âlihissalevât vetteslîmât” hilâfına, başka dürlü söylemek câiz idi.
Haşrsûresininikinciâyetindemeâlen,(Ey akl sâhibleri, başkalarından ibret alınız!)
buyuruyor.[Kıyâsıncâizvelâzımolduğu,buâyet-ikerîmedenanlaşıldığı,(Beydâvî) tefsîrindeyazılıdır.]Âl-iİmrânsûresininyüzellidokuzuncuâyetindemeâlen,(İşlerinde Eshâbın ile meşveret et, onlara danış!) emredilmekdedir.İbretalmakdave
meşveretolurkenfikrler,sözlerredvetebdîlolunur.Nitekim,Bedrmuhârebesindealınanesîrlerinöldürülmesiveyâparakarşılığıkoyuverilmesiiçinsözlerikiyeayrılmışdı:Ömer“radıyallahüanh”öldürülmeleriniistemişdi.Peygamber“sallallahü
aleyhivesellem”bırakalımdemişdi.Vahy,Ömerin“radıyallahüanh”istediğigibi
geldi.Paraalınması,suçdurbuyuruldu.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,
(Eğer, azâb gelseydi, Ömer ile Sa’d bin Mu’âzdan başka, birimiz kurtulamazdık) buyurdu.Çünki,Sa’dda“radıyallahüteâlâanh”esîrlerinöldürülmesiniistemişdi.
[Bedrgazâsı,hicretinikincisenesiRamezânayındaoldu.Ramezânınonikinci
günüMedînedençıkıldı.Bedrdeüçgecekaldı.OndokuzgünsonraMedîneyeavdetbuyurdu.Bugazâda,düşmanordusubinneferkadardı.Hepsidemirzırhgiymişdi.İçlerindeyüzatlı,yediyüzdevelivardı.MuhâcirîninbeyâzsancağınıMus’ab
binUmayrtaşıyordu.Mus’abınkardeşiEbûAzîz,EbûBekr-iSıddîkınoğluAbdürrahmân,EbûHuzeyfehazretlerininbabasıUtbevekardeşiVelîdveamcasıŞeybe,hazret-iAlîninkardeşiUkaylveamcasıAbbâsveamcasıHârisinoğullarıEbû
Süfyân ile Nevfel ve Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dâmâdı
Ebül’ÂsbinRebî’düşmanordusundaidiler.Bunlardanyetmişkâfiröldürüldü.Yetmişdeesîralındı.İslâmordusuüçyüzonüçneferolupbunlardansekizibaşkayerdevazîfeliidi.Üçyüzbeşkişiharbegirdi.Altmışdördümuhâcirlerdenidi.Üçüatlı,yetmişideveliidi.Altısımuhâcirlerdenolarakondörtkişişehîdoldu.Üçyüzonüç
kişininismleri,AbdürrahmânKabânînin(Esmâ-i Ehl-i Bedr-i kirâm) kitâbındave
Hâlid-iBağdâdînin(Câliyet-ül-ekdâr) kitâbındayazılıdır.]
Üçüncü önsöz — Peygamberlerin“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”yanılmasıveunutmasıcâizdir.Hattâolmuşdur.Zülyedeynhadîsindebildirildiğigibi,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”dörtrek’atlifarznemâzda,ikincirek’atdeselâmverdi.Zülyedeyn:(YâResûlallah!Nemâzıikirek’atmıkıldınız,yoksaunutdunuzmu?)dedi.Zülyedeyninsözünündoğruolduğuanlaşılınca,Resûl“sallallahüaleyhivesellem”,kalkarak,ikirek’atdahâkıldıvesecde-isehvyapdı.Hastadeğilikenvesıkıntısıyokiken,insanlıkîcâbı,yanılmasıcâizolunca,ölümhastalığında,şiddetliağrılarıvarken,istemiyerek,düşünmedensöylemesideelbet,câizolur.
Niçincâizolmasınvebununla,islâmiyyetei’timâd,güvenkalmasın?Çünki,Allahü teâlâ, Peygamberinin “sallallahü aleyhi ve sellem” yanıldığını, unutduğunu,
vahyile,kendisinebildirmişdivedoğrusunu,yanlışındanayırmışdı.BirPeygamberinyanlışyoldakalmasıcâizdeğildir.Yanıldığı,vahyilehemenbildirilir.Böyleolmasaydı,islâmiyyetegüvenkalmazdı.Demekoluyorki,islâmiyyetegüvenkalmamasınasebeb,yanılmakveunutmakdeğildir.Yanılmasınınveunutmasının,kendisinebildirilmemesi,düzeltilmemesidir.Buise,câizdeğildir.Ya’nîhemenbildirilir.
Dördüncü önsöz — Hazret-iÖmer,hattâötekiüçhalîfede“radıyallahüteâlâanhüm”,Cennetilemüjdelenmişdir.Kur’ân-ıkerîmvehadîs-işerîfler,bunlarınCennetegideceklerinibildiriyor.BunlarınCennetegidecekleri,okadarçoksöylenmişdirki,tevâtürderecesinegelmişdir.Bunainanmamak,yâkaracâhillikveyâkoyuinâddır.Hadîsimâmlarımız,buhaberleri,hocalarıolanSahâbeveTâbi’îndenalarak,kitâblarınayazmışdır.Yetmişikifırkadanhadîssöyliyenlerinhepsi,birarayatoplansa,
Ehl-isünnetinhadîsâlimlerininyüzdebirikadarolamaz.Kitâblarındabulunmaması,yokolmasınıgöstermez.Kur’ân-ıkerîmdekimüjdelerenediyecekler?Meselâ,Tevbesûresininyüzüncüâyetindemeâlen,(Önce îmâna gelenlerden, her fazîletde öne
geçenlerden, hem Mekkeden gelen Muhâcirlerden, hem de Medînede bunları karşı–506 –

layıp yardım eden Ensârdan, önde olanlardan ve iyilikde bunların izinde gidenlerden
Allahü teâlâ râzıdır. Hepsini sever. Onlar da, Allahü teâlâdan râzıdır. Allahü teâlâ,
Onlara Cenneti hâzırladı. Cennetde sonsuz kalacaklardır) veHadîdsûresinin,onuncuâyetindemeâlen,(Mekke şehri alınmadan önce, din düşmanları ile harb edenler
ve mallarını, Allah yolunda harc edenler ile, Mekke alındıkdan sonra, bunları yapanlar, müsâvî, eşit değildir. Birinciler elbette dahâ yüksekdir. Allahü teâlâ, hepsine Hüsnâyı, ya’nî Cenneti söz verdi) buyuruldu.Mekke-imükerremeşehrialınmadanvealındıkdansonraharbedenlervemallarınıfedâedenlerCennetilemüjdelenmişolunca,
mal fedâ etmekde ve cihâd-ı fî sebîlillahda ve muhâcir olmakda hepsinden önde
olanEshâbınbüyükleriiçinacabânedenir?Bunlarınbüyüklüklerininderecesinikim
anlıyabilir?Buâyetdeki(müsâvîdeğildir)kelimesinin,hazret-iEbûBekr-iSıddîk“radıyallahüanh”içingeldiğinitefsîrkitâblarıyazmakdadır.Çünki,malfedâetmekde,
cihâd etmekde, öncelerin öncesi odur. Feth sûresi, onsekizinci âyetinde meâlen,
(Ağaç altında, sana söz veren mü’minlerden, Allahü teâlâ elbette râzıdır) buyuruldu.Muhyissünneimâm-ıBegavî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Me’âlimüttenzîl) ismindekitefsîrkitâbında,ma’nâverirkendiyorki:CâbirbinAbdüllah“radıyallahüanh”
dediki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Ağaç altında benimle sözleşenlerden hiçbiri Cehenneme girmez!) buyurdu.Busözleşmeye,(Bî’at-ür-rıdvân) denir.
Çünki,Allahüteâlâ,bunlardanrâzıdır.[Bunlar,bindörtyüzkişiidi.YedincisenedekiHaybergazâsındanbirseneevvel,Hudeybiyede(Bî’at-ür-rıdvân)yapıldıvesekizincisenedeMekkefethedildi.]Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîfdeCennetilemüjdelenenkimseyekâfirdemek,küfresebebolurveençirkinşeydir.
Beşinci önsöz — Hazret-iÖmerin“radıyallahüanh”kâğıdgetirmeğemâni’olması,emreuymamakdeğildi.Böyleşeyden,Allahasığınırız!Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”vezîrleri,yardımcıları,eniyiahlâksâhibiidi.Bunlardan
biri,hiçböylesaygısızlıkyaparmı?Hattâ,birkerreveyâikikerresohbetdebulunmaklaşereflenenenaşağıderecedekiSahâbîninbile,hattâîmânileşereflenip,
Onaümmetolanherhangibirkimsenin,Onunemrineuymamasıdüşünülemez.MuhâcirlerinveEnsârın“radıyallahüteâlâanhümecma’în”enbüyüklerindenolan
veenkıymetverdiğiyardımcılarıbulunanbüyükleriçinböyleşeydüşünülebilirmi?
Allahüteâlâ,insâfversinde,dinbüyüklerine,böylekötügözlebakmasınlar.Anlamadan,dinlemeden,ağızlarınagelenlerisöylemesinler.
Hazret-iÖmerin“radıyallahüanh”maksadı,sormak,anlamakidi.Nitekim,(Sorunuz)demişdi.Ya’nîkâğıdıelbetteistiyorsa,getirinizdemekistedi.Eğer,istemiyorsa,bunâzikzemânda,kendisiniüzmiyelimdemekidi.Çünki,vahyileveemr
olarakisteseydi,kâğıdıtekrârveehemmiyyetileisterdi.Kendisineemrolunanşeyiyazardı.Peygamberin“aleyhisselâm”vahyibildirmesilâzımdır.Kâğıdıistemesivahyile,emrileolmayıp,ictihâdvearzûilebirşeyyazacakise,bunâzikzemân,
bunaelverişliolurveyâolmaz.Vefâtındansonraümmetiictihâdedecekdir.Dînin
temeliolanKur’ân-ıkerîmden,ictihâdile,emrlerçıkaracakdır.Kendisihayâtda
ikenvevahygelmekdeiken,ümmetiictihâdetmekdeidi.Vefâtedip,vahykesilince,ilmsâhiblerininictihâdetmelerielbetmakbûlolur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,kâğıdıtekrârveehemmiyyetileistemedi.Hattâ,vazgeçdi.
Böylece,vahyolmadığıanlaşıldı.Sayıklamaolupolmadığınıanlamakiçin,duraklamak,hiçyanlışbirişdeğildir.Melekler,Âdemaleyhisselâmınniçinhalîfeolduğunumerâkedip,anlamakistedi.Bekarasûresi,otuzuncuâyetinin,(Yâ Rabbî! Yeryüzünde, fesâd çıkaracak ve kan dökecek olan kulları mı yaratacaksın? Biz, seni
tesbîh ediyoruz, hamd ediyoruz. Seni her dürlü aybdan, kusûrdan takdîs ediyoruz
dedi) meâl-işerîfi,bunubildirmekdedir.Bunungibi,Zekeriyyâ“aleyhisselâm”,
kendisine,Yahyâ“aleyhissalâtüvesselâm”ismindebiroğulverileceğimüjdelendiğizemân,Meryemsûresi,sekizinciâyetininmeâl-işerîfindebildirildiğigibi,(Benim hiç çocuğum olur mu? Zevcem kısırdır. Ben ise, ihtiyâr oldum) dedi.Meryem
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“radıyallahüanhâ”da,Meryemsûresi,yirminciâyetininmeâl-işerîfindebildirildiğigibi,(Benim hiç çocuğum olur mu? Bir erkek ile bir araya gelmedim. Günâh
da işlemedim) dedi.Peygamber,melekler,büyükler,böylesorup,suçsayılmayınca,hazret-iÖmerin“radıyallahüanh”,kâğıdgetirmesinisorması,nedenkusûrolsun?Nedenkendinişübhelidurumadüşürsün?
Altıncı önsöz — Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”Eshâb-ıkirâmınaiyigözlebakmamızlâzımdır.Asrlarıneniyisi,Onun“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”asrınınolduğunuvePeygamberlerden“salevâtullahiteâlâaleyhim
ecma’în”sonra,bütüninsanlarıneniyisi,enyükseğinin,Eshâb-ıkirâmolduğunu
bilmemizlâzımdır.Böylece,asrlarıneniyisinde,Peygamberlerdenbaşka,bütün
insanlarıneniyisiolanEshâb-ıkirâmın,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”vefâtedince,yanlış,bozukbirşeydesözbirliğiyapmıyacaklarıvefâsıkları,
kâfirleri,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”yerinegeçirmiyecekleri
anlaşılmışolur.Eshâb-ıkirâmınhepsi,insanlarınhepsinden,nasıldahâüstünolmazki,buümmetinbütünümmetlerdendahâüstünolduğunu,Kur’ân-ıkerîmbildirmekdedir.Buümmetinenüstünüise,onlardır.HiçbirVelî,birSahâbîninderecesineyükselemez.Ohâlde,birazinsâfetmeliveiyidüşünmeli!Hazret-iÖmerin“radıyallahüanh”kâğıdgetirilmesinemâni’olması,küfrolsaydı,buümmetin
enmüttekîsiolduğu,Kur’ân-ıkerîmdebildirilenEbûBekr-iSıddîk,bunu,yerine
halîfeseçermiidi?MuhâcirlerveEnsâr,onusözbirliğiile,halîfeyaparmıidi?Hâlbuki,MuhâcirleriveEnsârı,Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmdemedhetmekdedir.Hepsindenrâzıolduğunubildirmekdevehepsine,Cennetisözvermekdedir.Bunlar,
onuPeygamberinyerinegeçirirmiidi?Birkimse,Peygamberefendimizin“sallallahüaleyhivesellem”Eshâbınaiyigözlebakarsa,böyleçirkinzanveşübhelerden
kurtulur.Sevmekiçin,hüsn-izanetmeklâzımdır.Peygamberaleyhisselâmınsohbetine ve o sohbetde bulunanlara, iyi gözle bakılmazsa ve Allah göstermesin,
kötülenirse,bukötülük,osohbetinveoEshâbınsâhibinegider.Hattâ,busâhibinsâhibine,[ya’nîAllahüteâlâya]gider.Buhâlinçirkinliğiniiyidüşünmeklâzımdır.Eshâb-ıkirâmakıymetvermiyenkimse,AllahüteâlânınPeygamberineinanmamışolurdenildi.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,Eshâb-ıkirâmın
şânınıanlatmakiçin,(Onları seven, beni sevdiği için sever. Onlara düşmanlık eden,
bana düşman olduğu için eder) buyurdu.Ohâlde,Eshâb-ıkirâmısevmek,Onusevmekdemekdir.
Bualtıönsözanlaşılınca,bugibişübheleremeydânkalmaz.Hattâçeşidlicevâblarte’mînedilmişolur.Buönsözler,düşünmeğebilelüzûmkalmadaninsanışübhedenkurtarır.Zâtenböyleşübhelerinbozukolduğuâşikârdır.Buönsözler,bu
şübhelerinbozukluğunuanlatmakiçindeğil,meydândaolanhakîkatihâtırlatmak
içindir.Bufakîregöre,böyleşübhelerşunabenzerki,birzekîkimse,ahmakların
yanınagelip,önlerindeduranbiraltınıntaşolduğunu,çeşidliyalanlarlaisbâtetse,ozevallılar,busözlerinyalanolduğunuanlamayıp,bozuktaraflarınımeydânaçıkaramadıklarından,şübheyedüşerler.Hattâaltını,taşsanırlar.Gördükleriniunutur,hattâbunainanmazlar.Zekîolan,açıkçagördüğüneinanıp,bunauymıyansözlerinyanlışolduğunuanlar.Buradada,üçhalîfenin,hattâEshâb-ıkirâmın heps in in “rad ıy all ah ü teâ lâ anh üm ecm a’în” büy ükl üğ ün ü, yüks ekl iğ in i,
Kur’ân-ıkerîmvehadîs-işerîfler,güneşgibimeydânaçıkarmış,herkesegöstermişdir.Yalanveyaldızlısözlerle,bubüyüklerikötülemeğeçalışmak,gözönündekialtını,taşolaraktanıtmağabenzer.YâRabbî!Bizedoğruyolugösterdikdensonra,kalblerimizibuyoldankaydırma!Bizlereacı!Merhametibolancaksensin!
Dinbüyüklerine,islâmıngözbebeklerine,acabâniçindiluzatıyor,bunlarıkötülüyorlar?Fâsıkvekâfirolduğuislâmiyyetdebildirilenkimselerdenbirinibilekötülemek,ibâdetvefazîletdeğildirveinsanıCehennemdenkurtaracakbirsebebdeğildir.Ohâlde,dîneyardımedenlereveislâmiyyetikoruyanlaradiluzatmanınhiç
–508 –

fâidesiolurmu?EbûCehlveEbûLehebgibi,Resûlullahın“sallallahüaleyhive
sellem”büyükdüşmanlarınasövmeninbileibâdetolacağı,islâmiyyetdebildirilmemişdir.Belki,ismlerinianmayıp,vaktgaybetmemekdahâuygundur.
AllahüteâlâFethsûresisonâyetindemeâlen,(Onlar, birbirine, her zemân ve
çok iyilik edicidir) buyurdu.Ohâlde,bubüyükleribirbirinedüşmanbilmek,kin
taşıyorlardısanmak,Kur’ân-ıkerîmeinanmamakolur.Birbirlerinedüşmanolduklarını,kintaşıdıklarınısöylemek,herikitarafıdakötülemek,güvenlikdendüşürmek olur. Peygamberlerden “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” sonra, insanların
enkıymetlisiolanları,insanlarınenfenâsıyapmakolur.Asrlarıneniyisi,enkötüsüyapılmışolur.Çünki,oasrıninsanları,birbirinekin,düşmanlıktaşıyorlarmış.
Îmânıolan,böylesözsöylermiveböylebirşeydüşünürmü?Hazret-iAlîyi“radıyallahüanh”medhetmekiçinüçhalîfeninbunadüşmanolduklarınıvebunun
da,üçhalîfeyekintaşıdığınısöylemek,herikitarafıdakötülemekolur.Niçinbirbirlerinisevmesinler?Bunlarınhiçbiri,halîfeolmağaözenmiyorduki,buyüzden
düşmanolsunlar.EbûBekr-iSıddîk,(Benihalîfelikdenafvedin)veÖmer-ül-Fârûk,(Satınalmakistiyenolsa,buhilâfeti,biraltınasatarım)demişdir“radıyallahüteâlâanhümecma’în”.
[İmâm-ıRabbânî“rahmetullahialeyh”,(Redd-i Revâfıd) adındakikitâbındabuyuruyorki:Alî“radıyallahüanh”,EbûBekr-iSıddîkınhalîfeliğinisevesevekabûletmişdi.Bunuherkesiyibildiğiiçin,(İstemiyerekkabûletdi),demekdenbaşkasözbulamadılar.Hâlbuki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”vefâtedince,Eshâb-ıkirâm,defndenönce,halîfeta’yîninebaşladı.Buişivâcib,lâzımbildiler.Çünki,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”,suçlulara,dîninemretdiğicezânınverilmesini,savaşahâzırbulunmağıvehükûmetinyapacağıdiğerşeyleriemrbuyurmuşdu.Buvâcibleriyerinegetirecekvekîlinseçilmesivâcibidi.Bununiçin,hazret-iEbûBekr“radıyallahüanh”kalkıp,(Muhammedaleyhisselâma
ibâdetediyorsanızbilinizki,Ovefâtetdi.Allahüteâlâyaibâdetediyorsanız,Oölmez,hayâtısonsuzdur.Onunemrleriniyerinegetirecekbiriniseçmelisiniz.Düşünün, bulun, seçin!) dedi. Herkes, doğru söylüyorsun dedi. Ömer “radıyallahü
anh”hemenkalkıp:(Seniisteriz,yâEbâBekr!)dedi.Bulunanlarınhepsi,seniseçdikdedi.EbûBekr“radıyallahüanh”,sonraminbereçıkıp,etrâfabakdı.Zübeyri göremiyorum. Onu çağırın, dedi. Zübeyr geldi. Ebû Bekr, Zübeyre (Müslimânlarbenihalîfeseçdi.Bunlarınsözbirliğindenayrılmakistermisin?)dedi.Zübeyr: (Ey Resûlün halîfesi! Bu söz birliğinden ayrı değilim) dedi. Elini uzatıp
kabûletdi.EbûBekr“radıyallahüanh”,sonraminbereçıkıp,etrâfabakdı.Alîyi
göremedi.Çağırındedi.Emîrgelince,onada,böylesöyledi.Oda:(Ayrılmam)deyipeliniuzatarakmüsâfehavekabûlbuyurdu.Hazret-iAlîveZübeyr“radıyallahüanhümâ”,seçimegeçgeldikleriiçinhalîfedenözrdiledilerve(Bizeöncehabervermedikleriiçingelmedik.Bununiçindeüzüldük.İçimizdehalîfeolmağalâyıkEbûBekrolduğunugörüyoruz.Çünki,o,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”mağaradakiarkadaşıdır.Enşereflimiz,eniyimizodur.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,içimizdenonuimâmseçdi.Arkasındanemâzkıldı)dediler.
Hazret-iEbûBekr,halîfeliğelâyıkolmasaydı,hazret-iAlî“radıyallahüanh”onu
istemez,benimhakkımdırderdi.Nitekim,hazret-iMu’âviyenin“radıyallahüanh”
halîfeolmasınıkabûletmedi.Kendisihalîfeolmakiçinuğraşdı.Hâlbuki,hazret-i
Mu’âviyeninordusu,kuvvetiçokidi.Buyüzdençokkimselerinölmesinesebeb
oldu. Böylece güç durumda hakkını istediği hâlde, hakkı kendinde görseydi,
hazret-iEbûBekrdenistemesidahâkolayidi.Seçilmesiniistervehemenseçilirdi.Alî“radıyallahüanh”,EbûBekri“radıyallahüanh”seçdiğinibildiripbî’atetdikdensonra,minberinönündeoturdu.Sonrakikonuşmalarda,halîfeninsüâllerinete’sîrlicevâblarvererekhalîfeyidestekledi.
Sôfiyye-ialiyyeninbüyüklerindenvereîslerindenolan,gavs-ia’zam,seyyidAb–509 –

dülkâdir-iGeylânî“kuddisesirruh”,talebesinevebütüngençliğe,dîn-iislâmıöğretmekvei’tikâdlarınıdüzeltmekiçinyazdığı,(Gunyet-üt-tâlibîn) ismindekikitâbının,Mısrda[1322]senesibaskısı,seksendördüncüvetürkcetercemesininİstanbulda[1303]baskısıyüzondördüncüsahîfelerindenbaşlıyarakbuyuruyorki:
(Ehl-isünnetegöre,Muhammedaleyhisselâmınümmeti,başkaPeygamberlerinümmetlerindendahâüstündür.Buümmetindeüstünü,OnaîmânederekmubârekyüzünügörmekleşereflenenEshâb-ıkirâmdırki,hepsiOnatâbi’olmuş,
Onuniçinharbetmiş,Onunuğrunacânlarını,mallarınıfedâetmişdir.Onunemriniyapmak,birincivazîfeleriolmuş,herşeydeOnunyardımcısıolmuşlardır.Bu
EshâbındaenüstünüHudeybiyede,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”ile
bî’atedip,Onuniçinölmeğehâzırolduklarınısözverenkahramanlardır.Bunlar,
bindörtyüzkişiidi.Bunlarındaenüstünü,Bedrmuhârebesindebulunanlardırki,
bunlarTâlûtunaskerigibiüçyüzonüçkişiidi.[İmâm-ıRabbânî(Mektûbât)ınınbirincicüz’ündedeüçyüzonüçmektûbvardır.]Bunlarındaüstünü,ilkmüslimânolan
kırkkişidirki,kırkıncısı,Ömer“radıyallahüanh”,bunlarınotuzdördüerkek,altısıkadındır.Bunlarındaüstünü(Aşere-i mübeşşere), ya’nîCennetegirecekleri
müjdelenenonkişidir.Bunlar,EbûBekr,Ömer,Osmân,Alî,Talha,Zübeyrbin
Avvâm,AbdürrahmânbinAvf,Sa’dibniEbîVakkâs,Sa’îdbinZeyd,EbûUbeydebinCerrâhdır.BunlarındaüstünüHulefâ-irâşidîn,ya’nîdörthalîfeolup,bunlarındaüstünüEbûBekr,sonraÖmer,ondansonraOsmân,ondansonraAlîdir
“radıyallahüanhümecma’în”.Budördündenhazret-iEbûBekr,ikisenedörtay,
hazret-iÖmeronsene,hazret-iOsmânonikisene,hazret-iAlîaltıseneResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”halîfesioldu“radıyallahüanhüm”.Bundansonra,hazret-iMu’âviye“radıyallahüanh”ondokuzsenevebirkaçayhalîfeoldu.
Ömer“radıyallahüanh”,dahâönce,bunuŞâmavâlîta’yînetmişdi.Oradayirmi
senevâlîliketmişdi.Dördününhilâfeti,bütünSahâbeninarzûsuveoybirliğiileve
herbirinin,zemânınınenüstünüolmasıileidi.Zorile,kuvvetilevekendindendahâüstünolanınhakkınıalmaksûretiiledeğildi.EbûBekr-iSıddîk,Muhâcirlerin
veEnsârınsözbirliğiilehalîfeoldu.Şöyleki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”vefâtedince,Ensâr-ıkirâm,sizdenbiremîr,bizdenbiremîrolsundemişdi.
Ömer“radıyallahüanh”ayağakalkıp,eyEnsâr!Resûlullahın“sallallahüaleyhi
vesellem”EbûBekre,(Eshâbıma imâm ol!) diyeemrbuyurduğunuunutdunuzmu?
deyince,biliyoruzyâÖmer,dediler.Hazret-iÖmer,devâmederek,içinizdeEbû
Bekrdenüstünüvarmı?dedi.Ensârınhepsi,kendimiziEbûBekrdenüstünsanmakdanAllahüteâlâyasığınırız,dedi.Hazret-iÖmer“radıyallahüanh”:Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”ta’yînetdiğimakâmdanEbûBekriazletmeğihanginizhoşgörür,deyince,bütünEnsâr,hiçbirimizhoşgörmeyiz.Onuazl
etmekdenAllahüteâlâyasığınırız,dediler.MuhâcirlerileelbirliğiyaparakEbûBekrihalîfeyapdılar.Hazret-iAlîveZübeyr“radıyallahüanhümâ”da,sonraoraya
geldi.İkisidehalîfeyikabûletdi.Hazret-iEbûBekr-iSıddîk“radıyallahüanh”,
üçdef’aayağakalkıp,(Benihalîfekabûletmekdenvazgeçeninizvarmı?)dedi.
ÖndeduranlararasındabulunanAlî“radıyallahüanh”,ayağakalkıp,(Hiçbirimiz
vazgeçmeyiz.Vazgeçmeyihiçbirzemânhâtırımızdangeçirmiyeceğiz.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”seni,hepimizinönünegeçirdi.Kim,senigeriyeçekebilir?)buyurdu.Hazret-iEbûBekr-iSıddîkın“radıyallahüanh”halîfeolmasınıistiyerek,ente’sîrlisözsöyliyeninAlî“radıyallahüanh”olduğunukuvvetli,sağlam
haberlerleanlamışbulunuyoruz.Meselâ,Devevak’asındansonra,Abdüllahbin
Kevâ’,hazret-iAlîye“radıyallahüanh”gelip,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”hilâfetiçin,sanabirşeysöylemedimi?dedikde:Biz,öncedindekivazîfemizebakarız.Dînindireğiisenemâzdır.AllahüteâlânınveResûlünün“sallallahüaleyhivesellem”,dinde,bizdenbeğendiklerişeyleri,dünyâlıkolarakbeğenir,seçeriz.
BununiçinEbûBekri“radıyallahüanh”halîfeyapdık,buyurdu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”songünlerinde,hastaiken,nemâzkıldırmakiçin,Ebû
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Bekr-iSıddîkı“radıyallahüanh”kendiyerineimâmyapmışdı.Bilâl-iHabeşî“radıyallahüanh”herezânokuduğunda,(Ebû Bekre söyleyiniz, nâsa imâm olsun!)
buyururdu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,kendindensonra,hazret-iEbû
Bekrinhalîfeolmağa,herkesdendahâlâyıkolduğunugösterenveÖmer,Osmân
veAlîden“radıyallahüanhüm”herbirininde,kendizemânlarındakiinsanlardan,
hilâfeteenlâyıkolduklarınıbildirençokşeylersöylemişdir).
Abdülkâdir-iGeylânî“kuddisesirruh”,kitâbında,EbûBekr,Ömer,Osmân,Alî
veHasenin“radıyallahüanhüm”üstünlüklerinigösterenhadîs-işerîflerivehilâfetleriniuzunuzadıyabildirdikdensonra,diyorki:İmâm-ıAlî“radıyallahüanh”
şehîdolunca,imâm-ıHasen“radıyallahüanh”müslimânkanıdökülmemesiverâhatetmeleriiçinhilâfetibırakmakistedi.Mu’âviyeye“radıyallahüanh”teslîmeyledi.Onunemrlerinetâbi’oldu.Ogündeni’tibârenMu’âviyenin“radıyallahüanh”
hilâfetihakvesahîholdu.Busûretle,Server-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”
habervermişolduğu,(Bu benim oğlum seyyiddir. Ya’nî büyükdür. Allahü teâlâ,
onun ile, mü’minlerden, iki büyük fırka arasını bulur. Ya’nî barışdırır), hadîs-işerîfininma’nâsımeydânaçıkdı.Görülüyorki,imâm-ıHasenin“radıyallahüanh”
tâbi’olmasıile,Mu’âviye“radıyallahüanh”,islâmiyyeteuygunhalîfeolmuşdur.
Böylece,müslimânlararasındakibütünanlaşmazlıksonaermişdir.Tâbi’înveTebe-i Tâbi’în ve dünyâdaki bütün müslimânlar “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”,Mu’âviyeyi“radıyallahüanh”halîfeolaraktanımışdır.Server-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”,Mu’âviyeye“radıyallahüanh”,(Halîfe olduğun zemân,
yumuşak ol veyâ güzel idâre et!) buyurduklarıgibi,diğerbirhadîs-işerîfde,(İslâmiyyet değirmeni, otuzbeş sene veyâhud otuzyedi sene devâm edecekdir) buyurmuşdur.Peygamberefendimizin“sallallahüaleyhivesellem”çarh,ya’nîdolabbuyurmasınınsebebi,dindekikuvvetivesağlamlığıbildirmekiçindir.Bumüddetin
otuzsenesidörthalîfeveimâm-ıHasenile“radıyallahüanhüm”temâmlandıkdan
sonra,gerikalanbeşveyâyedisenesi,Mu’âviyenin“radıyallahüanh”hilâfetizemânıdır.Abdülkâdir-iGeylânînin“kuddisesirruh”sözüburadatemâmoldu.
(Mevâhib-i ledünniyye) ikincicildinde,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”gelecekdeolacakşeylerdenverdiğihaberleribildirirkendiyorki:İbniAsâkirbildiriyorki:Resûlullah,Mu’âviyeye,(Benden sonra, ümmetimin üzerine hâkim olursun. O zemân, iyilere iyilik et. Kötülük yapanları da, afv eyle!) buyurdu.
YineİbniAsâkirbildiriyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Mu’âviye, hiç mağlûb olmaz) buyurmuşdur.Alî“radıyallahüanh”,Sıffînmuhârebesinde, bu hadîs-i şerîf hâtırıma gelseydi, Mu’âviye ile harb etmezdim, demişdir.
[Hazret-i Mu’âviye “radıyallahü teâlâ anh” için Allâme Abdül’azîz Ferhârevî
Hind în in “rahm et ull ah i aleyh” arab î (En-nâ hi ye tü an ta’nı emîr-il-mü’mi nîn
Mu’âviyete) kitâbındagenişbilgivardır.(En-nâhiye) kitâbı,HakîkatKitâbevitarafındanyenidentab’edilmişdir.]
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,hazret-iHaseni“radıyallahüanh”göstererek:(Biliniz ki, benim şu oğlum seyyiddir. Allahü teâlâ, yakın zemânda, müslimânlardan iki büyük askeri, bu oğlum sebebi ile, barışdırır) buyurdu.Alî“radıyallahüanh”şehîdolunca,kırkbindenziyâdekimse,hazret-iHaseni“radıyallahüanh”
halîfeyapdı.IrâkdaveHorâsânda,yediay,halîfeoldu.Sonra,büyükbirorduile,
Mu’âviyenin“radıyallahüanh”üstüneyürüdü.İkiordukarşılaşınca,hazret-iHasen
“radıyallahüanh”,ikitarafdanbirininçoğuölmeyince,diğertarafıngâlibolamıyacağınıdüşünerek,müslimânlarınkanıdökülmemesiiçin,hazret-iMu’âviyeye“radıyallahüteâlâanh”mektûbyazdı.Ba’zışartlarla,hilâfetionabırakdı.
İmâm-ı Beyhekî diyor ki, Alî “radıyallahü anh” buyurdu ki, Resûlullahdan
“sallallahüaleyhivesellem”işitdim,buyurduki:(Ümmetimden ba’zı kimseler meydâna çıkacak, Eshâbımı kötüliyeceklerdir. Bunlar, müslimânlıkdan ayrılacaklardır). (Mevâhib-i ledünniyye)ninyazısıburadatemâmoldu].
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Hazret-iAlînin“radıyallahüanh”hazret-iMu’âviye“radıyallahüanh”ilemuhârebeetmesi[târîhcilerinsandığıgibi]halîfelikiçindeğildi.Bâgîile[itâ’atetmiyenlerile]muhârebeetmekfarzolduğuiçinidi.Isyânıbasdırmakiçindi.Hucürât
sûresi,dokuzuncuâyetindemeâlen,(Isyân edenler ile harb edip, bunları itâ’ate getirin!) buyuruldu.Bununlaberâber,ısyânlarınınşer’îsebebiolduğuiçinveherbiriictihâdsâhibiâlimlerolduklarıiçin,yanlışictihâdetdiklerihâldebile,hiçbirinediluzatılamaz“radıyallahüteâlâanhümecma’în”.Fâsıkvekâfirdenilemez.Hazret-iAlî“radıyallahüanh”âsîleriçin“radıyallahüteâlâanhümecma’în”,(Kardeşlerimizbizeâsîoldu.Bunlar,kâfirveyâfâsıkdeğildir.Çünki,Kur’ân-ıkerîmden
anladıklarını yapıyorlar) dedi. [Ofset baskısı yapılarak İstanbulda neşr edilen
(Minhat-ül-vehbiyye) ve(Ulemâ’ül-müslimîn vel-vehhâbiyyûn) ismlerindekiiki
arabîkitâbdaictihâdüzerindegenişbilgiverilmişdir.]
İmâm-ıŞâfi’î“rahmetullahialeyh”buyurduki,(Allahüteâlâ,ellerimizi,bukanlarabulaşmakdankoruduğugibi,bizde,dilimizitutup,bulaşdırmıyalım!).Ömer
binAbdül’azîzde“rahmetullahialeyh”böylesöylemişdir.
YâRabbî!Bizivebizdenöncegelendinkardeşlerimiziafveyle!Mahlûkların
enkıymetlisiolan,PeygamberimizMuhammedaleyhisselâmavetemizolanÂlineveEshâbınınhepsine“rıdvânullahialeyhimecma’în”bizlerdenkıyâmetekadardüâveselâmlarolsun!Âmîn.
[TENBİH: Ehl-isünnetâlimleri,Eshâb-ıkirâmhakkında,müslimânlaranasîhatolarakpekçokkitâbyazdılar.Bukitâblardanotuzikisininismleriveyazarları,(Mektûbât Tercemesi) kitâbınınseksenincimektûbununsonundabildirilmişdir].

24 — BEŞİNCİ CİLD, 36. cı MEKTÛB
Eshâb-ı kirâm arasındaki muhârebeler ictihâd yüzünden idi. Döğüşenler de, birbirini çok seviyordu. Ananın, babanın çocuğunu döğmesi gibi idi.
Ehl-isünnetâlimlerinin,Eshâb-ıkirâmınbüyüklüğünü,üstünlüğünübildiren
sözlerini,yazılarını,kitâbımızınbirkaçyerindeaçıkladık.Kayyûm-irabbânî,MuhammedMa’sûm-iFârûkîSerhendî“rahmetullahialeyh”(Mektûbât)ınınikinci
cildi,otuzaltıncımektûbunda,sekizincisüâlincevâbındabuyuruyorki:
Tepedentırnağakadarrahmetolanhazret-iAlî“kerremallahüteâlâvecheh”,
hâşâvekellâ,birmüslimânabilela’netetmedi.Nerdekaldıki,Peygamberefendimizin“sallallahüaleyhivesellem”Eshâbınaveheleçokkerrehayrdüâetdiği
hazret-iMu’âviyeye“radıyallahüanh”la’netetmişolsun.Hazret-iAlî,hazret-i
Mu’âviyeveyanındabulunanlariçin(Kardeşlerimiz,bizeuymadı.Kâfirvefâsık
değildirler.İctihâdlarıilehareketetdiler)buyurdu.Busözü,onlaraküfrüvefıskıyaklaşdırmamakdadır.Ohâlde,hiçla’netedermi?Hiçbeddüâedermi?İslâm
dîninde,hiçkimseye,hattâfrenkkâfirlerinebilela’netetmek,ibâdetdeğildir.Beş
vaktnemâzdansonra,düâetmeklâzımiken,kendidüşmanlığıiçin,düâyerine,bed
düâedermi?Tesavvufdakifenâderecelerininenyükseğineveitmînânınsonuna
ulaşmış ve şahsî arzûlarından geçmiş olan hazret-i Alînin nefsini, kendi nefs-i
emmârelerigibikinile,inâdile,düşmanlıkladolumusanıyorlar?Oçokyüksek
zâta,böylebirbühtânda,böylealçakbiriftirâdabulunuyorlar.Hazret-iAlî,Fenâ-fillâhvemuhabbet-iResûlillahmakâmlarınınensonderecesineulaşmış,cânını, malını, Onun “sallallahü aleyhi ve sellem” yoluna fedâ etmişdir. Niçin, bu
düâzemânında,herikicihânınsultânıolanPeygamberefendimize,envâ-ıezâve
cefâyapan,AllahüteâlânınveResûlünün“sallallahüteâlâaleyhivesellem”düşmanlarınısöyleyip,onlarala’netetmesinde,kendidüşmanlarınala’netetsin?Hâlbuki,hazret-iAlînin(İctihâdlarıilehareketetdiler)sözü,onlaradüşmanolmadığınıgösteriyor.
–512 –

İşiniçi,özüşöyledirki,bumuhârebeler,buçarpışmalardüşmanlıkla,kingütmekleolmadı.Hep,ictihâdile,dinbilgisiileoldu.Bununiçin,ayblamanınyeriyokdur.Nerdekaldıki,beddüâ,vela’netedilsin.Birkimseyikötülemek,onala’net
etmekibâdetolsaydı,İblîs-ila’îne,EbûCehle,EbûLehebevePeygamberefendimizi“sallallahüaleyhivesellem”inciten,Onacefâveezâedenvebuhakolan
dîne,düşmanlıklar,ihânetler,hıyânetleryapan,Kureyşinazılıkâfirlerinela’net
etmek,islâmınîcâblarındanolurdu.Düşmanlarala’netetmekemredilmeyince,
dostlarala’netsevâbolurmu?Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurdu
ki,(Bir kimse, şeytâna la’net ederse, ben zâten mel’ûn oldum. Bu la’netin bana zarârı olmaz der. Yâ Rabbî! Beni şeytândan koru derse, eyvâh bel kemiğimi kırdın
der). Birbaşkahadîs-işerîfde,(Şeytâna söğmeyiniz! Şerrinden, Allahü teâlâya sığınınız) buyuruldu.Bundananlaşılıyorki,bugibisözler,hazret-iAlîyeiftirâdır.
Onukötülemekdir.Bundanbaşka,hazret-iMu’âviye,hazret-iAlîyevehazret-iHaseneveHüseynevediğerlerine“radıyallahüanhümecma’în”la’netetmeğebaşladıdemekde,Mu’âviyehazretlerineiftirâolur.Birbirlerine,aslâbeddüâ,la’net
etmediler.Ehl-isünnetvel-cemâ’atmezhebişöyledirki,Mu’âviyeye“radıyallahüanh”diluzatmakcâizdeğildir.Busöz,onabiriftirâdır.Hembunubildiren,doğrubirhaberdeyokdur.Târîhcilersöylüyorise,bunlarınsözü,nasılsenedolabilir?Dînintemelbilgileri,târîhcilerinsözleriüzerinekurulamaz.Burada,imâm-ı
a’zamEbûHanîfeninveonuneshâbınınsözlerinebakılır.Târîhcilerinsözlerine
veKeşşâftefsîrindeyazılıolanhaberlerebakılmaz.Keşşâfda,hazret-iAlîninve
hazret-iMu’âviyeninismlerigeçmiyor.Buikidinbüyüğününbirbirinela’netetdiğinigösterenbirişâretbileyokdur.Bununlaberâber(Keşşâf)dakioyazılardoğrudur.Ehl-isünnetinbildirdiğineuymıyanbirşeyyokdurki,iyima’nâçıkarmağa
çalışmaklâzımgelsin.Evet,Emevîhalîfeleri,minberlerde,Ehl-ibeyteyıllarcala’net
etdirdi.ÖmerbinAbdül’azîz“rahmetullahialeyh”bunasonverdi.Allahüteâlâ,
bizimtarafımızdan,onabolbolmükâfâtversin!Fekat,Mu’âviyede“radıyallahü
anh” Emevî halîfelerinden ise de, ona dokunulamaz. Eğer, hazret-i Mu’âviye
“radıyallahüteâlâanh”söğülürse,kötülenirsebuayrılıkdavemuhârebelerde,
onunlabirlikolan,çoksayıdaEshâb-ıkirâm,hattâaşere-imübeşşeredenbirkaçıdamel’ûnolur.Budinbüyüklerinediluzatmak,onlardanbizegelmişolandin
bilgilerinibozmağasebebolur.Hiçbirmüslimân,bunuuygungörmezvekabûletmez.
Ba’zıları,üçhalîfeyivehazret-iMu’âviyeyiveictihâddaonauyanları“radıyallahüteâlâanhümecma’în”kötülüyor,bunlarasöğüyor,Peygamberefendimizden
sonra “sallallahü aleyhi ve sellem”, birkaçından başka, Eshâb-ı kirâmın hepsi
mürtedoldudiyorlar.Ehl-isünnetvel-cemâ’atmezhebinegöre,Eshâb-ıkirâmın
hepsine,iyilikdenbaşkabirşeysöylenmez.Hiçbirifenâ,kötüdeğildir.İmâm-ıYahyâbinŞerefNevevî,(Müslim) hadîsleriniaçıklarkenbuyuruyorki,omuhârebelerde,Eshâb-ıkirâmüçeayrılmışdı:Birkısmınınictihâdı,hazret-iAlîninictihâdınauygunoldu.Bunlarakendiictihâdlarınauygunyoltutmakvâciboldu.Bunlar,hazret-iAlîye“radıyallahüanhüm”yardımetdi.Eshâb-ıkirâmınikincikısmı,
ictihâdda, doğru olanı ayıramadı. Bunların, kimseye karışmaması vâcib oldu.
Üçüncükısmınictihâdı,hazret-iAlîyekarşıgelenlerinictihâdlarıgibioldu.Buictihâddaolanlarınkarşıtarafayardımetmesilâzımoldu.Demekki,herbiri,kendiictihâdınauygunişyapdı.Bununiçinhiçbiriniayblamakdoğrudeğildir.Bununlaberâber,hazret-iAlîveonunictihâdındaolup,onauyanlar,ictihâddadoğruyu
bulmuşlardı.Karşılarındakiler,ictihâddayanılmışlardı.Fekat,ictihâddayanılma
olduğuiçin,kötülenemez.Yanılanlarbirsevâbaldı.Doğruyubulanlar,onsevâb
aldı.Yanıldılardemekbile,doğrudeğildir.Yanılanlarıdaiyilikleanmaklâzımdır.
Demekki,Mu’âviyeyi“radıyallahüanh”sevmiyen,onala’netedenbirkimse,bütünEshâbıiyibilipsevsede,Ehl-isünnetvel-cemâ’atdenolamaz.Böylekimseyi,
Şî’îlerdesevmez.Bukimse,Ehl-isünnetolmadığıgibi,Şî’îdedeğildir.Üçüncübir
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mezhebdenolur.Otuzaltıncımektûbdanterceme,buradatemâmoldu.
[Eshâb-ı kirâm “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” arasındaki ayrılıkları iyi
vedoğruanlamakiçin,güvenilenveherşeyiaçıkveayrıayrıanlatani’tikâdkitâblarınıokumalıdır.Sonradanyazılantârîhlere,birbirinitutmıyançürüksözlere,böyleolanansiklopedilere,gazetelerealdanmamalıdır!
Nekadarşaşılırki,CevdetPâşa(Kısas-ı Enbiyâ) kitâbında,(Hazret-iAlî,kendihükûmetininza’îflediğini,Mu’âviyeninkuvvetininartdığınıgörünce,müte’essirolarak,elemçekerek,Mu’âviyeyeveayrıcaaltıkişiyebeddüâetmeğebaşladı.Mu’âviye,bunuişitince,odaAlîyeveibniAbbâsaveHasen,Hüseynebeddüâ
etmeğebaşladı)diyor.DeveveSıffînvak’alarınıanlatırkendeEshâb-ıkirâmdan
“aleyhimürrıdvân”birkaçıiçinşânlarınayakışmıyankelimelerkullanıyor.ŞemseddînSâmîde(Kâmûs-ül-a’lâm) kitâbında,hazret-iMu’âviyeveba’zıSahâbîiçin,
müslimânınsöyliyemiyeceğicümleleryazarak,saygısızlıkgöstermekdedir.Bunun,
böylesaygısızlıkgöstermesine,pekdeşaşılmaz.Çünkibu,(Toprak) ismindekikitâbında,Allahüteâlâyakarşıdasaygısızlıkgösteriyor.Hâlık-ıteâlâyı,esîr,maddederekesinedüşürmekdençekinmiyor.Fekat,CevdetPâşanınpeksafcasına,Abbâsîtârîhlerine,mezhebsizlerinkitâblarınaaldanması,insanıhayretedüşürmekdedir.Çünki,onun(Kısas-ı Enbiyâ)sı,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”
hayâtınıveislâmtârîhini,genişveaçıkyazan,doğruolaraktanınan,güvenilir,kıymetlibirkitâbdır.İslâmtârîhiniöğrenmekistiyenlere,tavsıyeedilecekkitâbların
önündegelmekdedir.Eshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”arasındakimuhârebeleri,bunlarınsebeblerinideinsâflıvedoğruyazmakdadır.Meselâdörtyüzotuzsekizinci (438) sahîfede diyor ki: (İrtidâd tehlükesi birdenbire büyüdü. Her tarafı
dehşetbürüdü.Yemendekivebaşkayerlerdekime’mûrlargerigelmeğe,karahaberlergetirmeğebaşladılar.Müslimânlarkaranlıkgecedeyağmuratutulmuşkoyunsürüsügibişaşkınadöndü.Mürtedlerinsayısıyanındamüslimânlarpekazidi.
Fekat,Resûlullahınhalîfesi,zemân-ıse’âdetdekigelişmeyihiçdeğişdirmemeğeve
Resûlullahınniyyetleriniyerinegetirmeğekarârlıidi.Mürtedlerlemuhârebeyigözealdı.Hertarafabirliklergönderdi.Medîneyehücûmahâzırlanandüşmanüzerine,gecebirşiddetliçıkışyaparak,sabâhakadarsavaşdı.Hepsinidağıtdı.Yanındakiaskerlerlebirlikde,uzakdakimürtedlerlemuhârebeyegitmeküzeredevesinebindi.Fekat,hazret-iAlî“radıyallahüanh”,halîfenindevesininyularınıtutup,
eyResûlünhalîfesi!Nereyegidiyorsun?SanaResûlullahınUhudmuhârebesinde
söylediğinisöylerim.Ogünsana,(Kılıcını kınına sok! Ölümünle bizi yakma!) buyurmuşdu.Vallahi,sanabirhâlolurise,müslimânlar,sendensonradüzenbulmaz
dedi.Eshâb-ıkirâmınhepsi,hazret-iAlîyi“radıyallahüteâlâanhümecma’în”tasdîketdi.HalîfehazretleriMedîne-imünevvereyedöndü.
Halîfeseçilmesindekisertkonuşmalarındanhemensonra,birbirlerinekarşıolan
sevgilerinebakınız!Kimseyeboyuneğmeyen,halîfeseçimineçağrılmadıdiye,hazret-iEbûBekreoyvermesinigecikdiren,Allahınarslanı,hazret-iAlî“radıyallahüteâlâanhümecma’în”şimdionunmuhârebeyegitmesiniönlüyor.Eğer,kalbindeonakarşıufakbirkırıklıkolsaydı,halîfeharbegitsinde,onabirşeyolursa,yerinebengeçerimdiyedüşünür,hiçolmazsa,gitmesinekarışmazdı.
Hazret-iSıddîkgibi,dinuğrunda,aslâcânınıesirgemeyenbirzâtında,cihâdgibimühimbiribâdetebaşlarken,hiçkimseninsözüile,bundanvazgeçmeyeceği
meydândaiken,niyyetindendönmesi,ancakhazret-iAlîninfikrininvesözünün
doğru olduğ una güv enmesinden ve ona uymasından ileri geldiği şübhesizdir.
Hepsinindüşüncesininvekonuşmasının,hepislâmdîninehizmetniyyetiileolduğu,buradandaanlaşılmakdadır“radıyallahüteâlâanhümecma’în”.
Eshâb-ıkirâmdan“radıyallahüteâlâanhümecma’în”birkaçınındünyâyadüşkünolduğunusananveyazansapıklar,onlarınböyledavranmalarınadikkatetselerdi,bubüyükzâtlarakarşı,kötüzandabulunmakgünâhındankurtulurlardı).
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Abbâsîtârîhcileri,sultânlarıngözünegirmek,malvemevkı’eldeetmekiçin
vak’alarıdeğişdirmekden,hâdiseleriyanlışyazmakdançekinmemiş,Emevîleriinsâfsızcakötülemeğekoyulmuşlardı.Abbâsîhalîfeleri,Emevîleredüşmanolduğundan,târîhcileride,dünyâlıkelegeçirmekiçin,ilmi,siyâsetekurbânetmişlerdir.Osmânlılar, zemân bakımından, Abbâsîlere dahâ yakın, toprak bakımından da,
komşuolduğundan,câhiltârîhciler,Abbâsîtârîhleriniolduğugibitercemeetmiş,
Cevdetpâşabile,bute’sîrdenkendinikurtaramamışdır.Biryandantârîhciler,bir
yandanda,şâhİsmâ’îlinbozgunauğrıyanordusunundöküntüsüolup,tekkelere
sığınankızılbaşlar,türkmilletine,Eshâb-ıkirâmındüşmanlığınıbulaşdırdı.Yalnız,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarından,işindoğrusunuöğrenenler,bufelâketdenkurtulabildi.Allahüteâlâ,doğruyoldabulunanlarınyardımcısıolsun!Âmîn.
(Merec-ül-bahreyn)dediyorki,hakîmAlîTirmizîbuyurduki,(Yaşımilerledikçe,ilmim,amelimvemücâhedemartdığıhâlde,gençliğimdekavuşmuşolduğum
nûrları, te’sîrleri kendimde bulamaz oldum. Sebebini bir dürlü anlıyamadım.
Gençlikzemânım,Resûlullahınzemânınadahâyakınolduğuiçin,ozemândakihâlindahâüstünolduğu,kalbimeilhâmedildi).Ozemânayakınzemânlarböylekıymetliolunca,ozemânınkendininnekadarçokkıymetliolduğunuanlamalıdır.Bununiçindirki,(Kût-ül-kulûb)da,(Resûlullahınomubârekcemâlinibirkerregörmekvebirazhuzûrundaoturmak,insanıöyleşeylerekavuşdururki,başkazemânlardayapılanhalvetlerleveerba’înlerle,ya’nîkırkgünriyâzetçekmekle,bunlar
eldeedilemezler)buyurulmakdadır.BaşkazemânlardayetişenbüyükVelîlerde,
Resûlullahınma’nevîsohbetindebulunup,feyzalmaklayükselmişlerdir].

25 — İKİNCİ CİLD, 99. cu MEKTÛB
Bu mektûb, seyyid Muhammed Nu’mâna “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmış
olup, ba’zı Evliyâ, tesavvuf yolunda ilerlerken, kendilerini, Eshâb-ı kirâmın makâmında görüyor. Bunu açıklamakda ve dünyâda Peygamberlere çok derd ve
belâ gelmesinin sebebini bildirmekde ve adem, Fenâ ve Bekâyı anlatmakdadır:
Bismillâhirrahmânirrahîm.Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiğikullarına
selâmolsun!
Süâl: Sâlik,tesavvufyolundayükselirken,ba’zankendisini,kendindenyüksek
olduklarındasözbirliğiolanEshâb-ıkirâmınmakâmındagörüyor.Hattâ,ekseriyâPeygamberlerinmakâmlarındagörüyor.Bunasılolur?Ba’zıkimseler,busâlikinomakâmlarınsâhiblerininderecesindeolduğunusöylediğinisanıyor.Bunun
için,busözüneinanmıyorlar.Hattâ,onadiluzatıyorlar.Bununsebebinedir?
Cevâb: Aşağıderecedekiinsanların,yükseklerinmakâmınaçıkması,fakîrlerin
zenginlerkapısınaveihsânsâhiblerininevlerinegiderek,onlardanihtiyâclarınıdilemelerine,ni’metlerinekavuşmalarınabenzer.Bunların,omakâmaçıkmasını,makâmsâhibleriilemüsâvîolmaksananlar,câhilliketmişolur.Buyükselmeleri,ba’zan
omakâmlarıgörereközenmeleriiçindir.Dünyâdasultânlarınvebeğlerinserâylarını,köşkleriniseyretmeğegitmekgibidir.Bugibileri,sultânlarla,beğlerlemüsâvîoldusanmak,ahmaklıkolur.Hizmetciler,efendilerinehizmetetmekiçin,husûsîodalarınakadargirer.Süpürmekiçin,temizlikiçinsultânınyanınayaklaşır.
Mısra’:
Derdsâhiblerineheryandangelirbelâ...
Ba’zıları,birzevallıyıayblamakvekötülemekiçin,behânearar.Allahüteâlâ,
böylekimselereinsâfversin!Birgarîbdervîşiiftirâdan,lâfdankorumakiçinsebebaramalarılâzımgelirdi.Birmüslimânınırzını,şerefinikorumakiçin,çalışmalarıîcâbederdi.Bumakâmlarayükselensâliklerediluzatanlar,ikidürlüolabilir:
Busâlik,omakâmlarınsâhibinemüsâvîolduğunusanıyorderlerse,busâlikikâfirvezındıkbilmişolurlar.Çünkibirkimse,kendiniPeygamberlerileberâberbi–515 –

lirse,kâfirolur.Şeyhaynın[ya’nîEbûBekrinveÖmerin]“aleyhimürrıdvân”bütünmüslimânlardanüstünolduğunuSahâbeveTâbi’însözbirliğiilebildirdi.Bu
sözbirliğini,dinimâmlarımız,kitâblarındayazmakdadır.Bunlardanbiri,imâm-ı
Şâfi’îdir“rahmetullahialeyh”.HattâSahâbe-ikirâmınhepsi,sonragelenmüslimânlarınhepsindendahâüstündür.Çünki,insanlarıneniyisininsohbetininüstünlüğünebenzeyenhiçbirüstünlükolamaz.Eshâb-ıkirâmın,islâmiyyetinza’îfolduğu ve müslimânların az olduğu o zemânda, dîni kuvvetlendirmek için ve Peygamberlerinefendisine“aleyhivealeyhimüssalevâtüvetteslîmât”yardımetmek
içinyapdığıufakbirhareketine,okadarsevâbverilirki,başkaları,bütünömrünü,sıkıriyâzetleveağırmücâhedelerleveibâdetlerlegeçirse,okadarsevâbalamaz.BununiçinPeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Ümmetimden herhangi biri, Uhud dağı kadar altın sadaka verse, Eshâbımın bir müd
arpa sadakasına verilen sevâba kavuşamaz). [Müd, ikirıtldır.(Rıtl) yüzotuzdirhem-işer’îdir.Bir(dirhem-i şer’î) 3.36gr.dır.Bir(Müd) sekizyüzyetmişbeşgram
ağırlığındabirağırlıkbirimidir.]
EbûBekr-iSıddîkın“radıyallahüanh”,buümmetinenüstünüolmasınınsebebi,îmânagelmekde,malınınçoğunuvecânınıfedâetmekdeveherdürlühizmetde,başkalarınınönündebulunmasıdır.Hadîdsûresininonuncuâyetindemeâlen,
(Mekke-i mükerremenin fethinden önce malını veren ve cihâd eden kimseye,
fethden sonra malını dağıtan ve cihâd edenden dahâ büyük derece vardır. Allahü
teâlâ, hepsine Cenneti va’d etdi) buyuruldu.Buâyet-ikerîme,onuniçinindirilmişdir.Ba’zıkimseler,fazîletlere,vak’alarabakarak,bununenüstünolduğunda
duraklıyor.Hâlbuki,bilmiyorlarki,üstünlüğünsebebi,fazîletlervehârikalarolsaydı,fazîletlerivehârikalarıçokolanherhangibirmüslimânın,okadarhârikasıolmayankendiPeygamberlerindenüstünolmasılâzımgelirdi.Demekoluyorki,
üstünlüğünesrârı,sebebi,fazîletlerdenvehârikalardanbaşkabirşeydir.Bufakîregöre,busebeb,dînikuvvetlendirmekdevemalvecânfedâederekAllahındînineyardımetmekdebaşkalarınınönündebulunmakdadır.Heröndeolan,sonra
gelenlerdendahâüstünolur.Öndegelenler,sonragelenlerin,dindeüstâdıvemu’allimidir.Sonragelenler,öncegelenlerinnûrlarıileaydınlanmakda,onlarınbereketlerindenfâidelenmekdedir.Peygamberhepsindenileride,öndeolduğuiçin,hepsindenüstündür.Buümmetiçinde,Peygamberimizden“aleyhivealââlihissalevâtüvesselâm”sonra,budevletin,ya’nîse’âdetinsâhibi,EbûBekr-iSıddîkdır“radıyallahüteâlâanh”.Çünki,dînikuvvetlendirmekvePeygamberlerinefendisine
“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”yardımetmekiçin,malınıdağıtmakda,cihâdetmekde,şiddetlimücâdeleetmekdeveşânını,şerefinigaybetmekde,öncelerinöncesiOdur.Ohâlde,hepsindendahâüstünOdur.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,islâmiyyetinyükselmesininvekuvvetlenmesinin,Ömer-ülFârûkunyardımıileolmasınıistedi.Allahüteâlâ,sevgili
Peygamberineyardımetmekiçin,onukâfigördü.Enfâlsûresinin,altmışdördüncüâyetindemeâlen,(Ey Peygamberim “sallallahüaleyhivesellem”! Sana yardımcı olarak Allahü teâlâ ve mü’minlerden sana tâbi’ olanlar yetişir) buyurdu.AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüanhümâ”,(Buâyet-ikerîme,Ömer-ülFârûkîmânetdiğizemângeldi)buyurdu.Ohâlde,EbûBekr-iSıddîkdansonra,enüstünolanbudur.Eshâb-ıkirâmveTâbi’în,buikisininenüstünolduğunusözbirliğiilebildirdi.Alî“radıyallahüanh”buyurduki:(EbûBekrileÖmer“radıyallahüteâlâanhümâ”buümmetinenüstünüdür.Benionlardanüstünsanan,iftirâetmekdedir.
İftirâedenidövdüklerigibi,onusopailedöverim).Bunlarıbaşkakitâbvemektûblarımda uzun anlatmışdım. [Bu ikisinin üstünlükleri (Kurret-ül ayneyn) ve
(Eshâb-ı Kirâm) kitâbının(Müslimânların iki gözbebeği) kısmındauzunyazılıdır.]
Kendini,Eshâb-ıkirâm“radıyallahüteâlâanhüm”gibisanmak,ahmaklıkdır.
Kendini,öncegelenbüyüklerebenzetmek,câhillikdir.Şunudabildirelimki,ön–516 –

ceolmakşerefininüstünlüğesebebolması,birinciasrda,insanlarıneniyisininsohbetinekavuşanlariçindir.Sonrakiasrlardaböyledeğildir.Dahâsonrakiasrdagelenler,önündekiasrlardagelenlerdenüstünolabilir.Hattâaynıasrdabulunanlardan,sonraki,öncekinden[talebesihocasından]ilerigeçebilir.Allahüteâlâ,diluzatanları,gafletuykusundanuyandırsın!Birmüslimânıkabâhatlisanarak,dedikoduyapmak,söğmek,pekşenî’,çokçirkindir.Vehmile,zanile,birmüslimânasapıkdemek,kâfirdemek,inâdcılık,kincilikolur.Buiftirâlarıyerindeolmadığızemân,söyliyenlersapıkvekâfirolur.Böyleolduğunuhadîs-işerîfbildirmekdedir.
Sözümüzedönelim.Sâliklerediluzatanlarınikincikısmınıbildirelim.Bunlar,
oderecelerdeolduğunusöyliyensâliklerekâfirvesapıkdemezisede,ikihâlden
birisiolabilir:Onayalancıderler.Buda,birmüslimânasû-izanetmekolupharâmdır.Yokeğer,sözüneinanırveobüyükleremüsâvîolmakda’vâsındaolmadığını
bilirlerise,diluzatmalarınasebebkalmaz.Onuniçinsöğüpçekişdirirler?Doğru
keşflereiyima’nâlarvermeklâzımdır.Doğrukeşfsâhibleriniayblamamalı,onlar
içinkötü,çirkinşeylersöylememelidir.
Süâl: Dedikoduyapanbirkimse,(Sâlikin,fitnevefesâdasebebolacakhâliniaçığaçıkarmasınanelüzûmvar?)derse:
Cevâb: Tesavvufbüyükleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,böylehâlleriniçokbildirmişdir.Hattâ,âdetolmuşdur.Buhâllerini,iyiniyyetlerle,doğrumaksadlarlaaçığavurmuşlardır.Bunasebeb,ba’zan,şübheliolanhâllerinin,doğruolup
olmadığını anlamak için mürşidlerine bildirirler. Ba’zan da, tâlibleri, gençleri
teşvîkiçinsöylemişlerdir.Ba’zanda,şuveyâbu,hiçbirsebebolmıyarak,tarîkat
serhoşluğuile,ağzındankaçırır.Böylehâllerişöhretiçin,kendinibeğendirmekiçin
söyleyenyalancıdır.Böylehâlivarsa,kendinezarârdır,istidrâcdır.
Süâl: Peygamberler “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” ve Velîler “aleyhimürrıdvân”,hepderdvebelâiçindeyaşadı.Hattâ(Belâlar, mihnetler, en çok Peygamberlere, sonra Evliyâya, sonra bunlara benziyenlere gelir) buyuruldu.Hâlbuki,Şûrâsûresi,otuzuncu[30]âyetindemeâlen,(Size gelen belâlar, kabâhatlerinizin cezâsıdır) buyuruldu.Buâyet-ikerîmeyegöre,derdlerinçokluğu,günâhınçokluğunugösterir.PeygamberveVelîolmayanların,çoksıkıntıçekmesiîcâbeder.Dostlarına,nedenderd,belâveriyor?Düşmânlarırâhatveni’metleriçinde,dostlarımihnetler,belâlariçindenasılolur?
Cevâb: Dünyâ,zevkiçin,lezzetiçinyaratılmadı.Âhıret,bununiçinyaratılmışdır.Dünyâileâhıret,birbirininzıddı,tersidir.Birinisevindirmek,ötekiningücenmesinesebebolur.Ya’nî,birindezevkaramak,ötekindeelemçekmeğesebebolur.
O hâlde, dünyâda ni’metleri, lezzetleri çok olanlar, [bunlara lâzım olan şükrü
yapmazlarsa]âhıretdeçokkorkacak,çokacıçekecekdir.Bunungibi,dünyâda[tehlükelerdensakındığı,çalışdığıhâlde]çokacıçekenmü’min,âhıretdeçoklezzete
kavuşacakdır. Dünyânın ömrü, âhıretin uzunluğu yanında, deniz yanında bir
damlakadarbiledeğildir.Dahâdoğrusu,sonuolan,sonsuzileölçülebilirmi?Bununiçindostlarınamerhametederek,sonsuzni’metlerekavuşmalarıiçin,dünyâdabirkaçgünsıkıntıçekdiriyor.Düşmânlarına,hîle,istidrâcyaparak,birazlezzet
verip,çokelemleresürüklüyor.
Süâl: Fakîrolankâfir,dünyâdada,âhıretdedesıkıntıçekiyor.Bunundünyâdaçekdiğisıkıntılarâhıretdelezzetekavuşmasınaniçinsebebolmıyacak?
Cevâb: Kâfir,Allahüteâlânındüşmanıdır.Sonsuzazâbgörmesilâzımdır.Dünyâda,onaazâbyapmamak,kendihâlinebırakmak,onaiyilik,lezzetdemekdir.Hattâ,bununiçinhadîs-işerîfde,(Dünyâ kâfirlerin Cennetidir) buyuruldu.Kâfirlerdenbirkısmına,dünyâdaazâbyapmamaklaiyiliketdiklerigibi,ayrıcani’metler,
lezzetlerdeverirler.Birkısmınaise,yalnızazâbyapmamakileiyilikedip,ayrıca
lezzetlervermezler.Bunlarınhep,hikmetleri,fâidelisebeblerivardır.
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Süâl: Allahüteâlâ,herşeyekâdirdir.Dostlarına,hemdünyâda,hemdeâhıretdeni’metler,lezzetlerverseydivedünyâdaverdiğilezzetler,âhıretde,bunlarınelemçekmesinesebebolmasaydı,dahâiyiolmazmıidi?
Cevâb: Bununçeşidlicevâblarıvardır:
1. ci cevâb: —Dünyâda,birkaçgünderd,belâçekmeselerdi,Cennetinlezzetlerininkıymetinianlamazlardıveebedîni’metlerinkıymetinibilmezlerdi.Açlık
çekmiyen,yemeğinlezzetinianlamaz.Acıçekmiyen,râhatlığınkıymetinibilmez.
Dünyâdabunlaraelemvermek,sankidâimîlezzetleriartdırmakiçindir.Buelemler,birni’metolup,câhilhalkıdenemekiçin,büyüklereverilenni’metler,elemolarakgösterilmekdedir.Yabancılaraelemşeklindegösterilen,dostlariçinni’metdir.
2. ci cevâb: —Belâlar,sıkıntılar,câhiliçinsıkıntıisede,bubüyüklere,sevdiklerindengelenherşey,tatlıolmakdadır.Ni’metlerdenlezzetaldıklarıgibi,belâlardandalezzetduyarlar.Hattâ,belâsâdecesevgilininarzûsuolup,kendiistekleri
karışmadığıiçin,dahâtatlıgelir.Ni’metlerdebulezzetbulunamaz.Çünki,ni’metlerde,nefslerininistekleridevardır.Belâgelince,nefsleriağlamakda,inlemekdedir.Bubüyükler,belâyıni’metdendahâçoksever.Belâ,bunlara,ni’metdendahâtatlıgelir.Bunlarındünyâdanaldıklarılezzet,belâlardan,musîbetlerdengelmekdedir.Dünyâdaderdvebelâolmasaydı,bunlarıngözünde,dünyânınhiçdeğeriolmazdı.Dünyânınacıhâdiseleriolmasaydı,onuboş,abesgörürlerdi.Fârisînazmtercemesi:
Senisevmekdenmaksadım,
derdivegammıtadmakdır.
Böyleolmasaydıarzûm,
dünyâdabaşkatatçokdur.
Ohâlde,Allahüteâlânındostları,dünyâdada,âhıretdedelezzetlivesevinclidir.Derdlerdenaldıklarılezzetler,âhıretlezzetlerininazalmasınasebebolmaz.Âhıretlezzetlerinigideren,câhillerinaradıklarılezzetlerdir.YâRabbî!Dostlarınanasılihsânyapıyorsunki,başkalarınaverdiğinni’metler,bunlaradarahmetdir.Onlaraderd,elemolanlarda,bunlarani’metdir.Başkalarıni’metgelincesevinir.Derd
gelinceüzülür.Bubüyükler,ni’metdedesevincli,derddedesevinclidir.Çünkibunlar,işleringüzelliğine,çirkinliğinebakmıyor.İşleriyapanıngüzelliğinebakmakdadırlar.O,güzelleringüzelidir.İşleriyapansevgiliolduğugibi,işleridesevgiliolmakdavetatlıgelmekdedir.Budünyâda,herşey,güzelolanyapıcınınişiolduğundan,derdvezarârversede,bunlara,istediklerivesevdiklerişeyolmakdadır.Kendilerinetatlıgelmekdedir.YâRabbî!Bunasıllutfveihsândırki,bugizlivekıymetli ni’metleri, yabancılara sezdirmeden, dostlarına gönderiyorsun! Bunları,
herân,kendiarzûnarâzıbulundurup,zevkvelezzetiçindetutuyorsun!Başkalarınaderd,ayb,aşağılıkolarakgönderdiklerin,bunlariçin,cemâlvekemâloluyor.
Bunların arzûlarını, arzû edilmiyen şeyler içine yerleşdirdin. Dünyâ lezzet ve
zevklerini,başkalarınıntersineolarak,âhıretderecelerinin,lezzetlerininartmasınasebebeyledin.Bu,Allahüteâlânınbüyükni’metidir.Dilediğineihsâneder.
Allahüteâlâ,büyükihsânsâhibidir.
3. cü cevâb: —Budünyâ,imtihânyeridir.Buradahak,bâtılile;haklı,haksızile
karışıkdır.Burada,dostlarınasıkıntılar,belâlarvermeseydi,yalnızdüşmanlarına
verseydi,dost,düşmandanayrılır,belliolurdu.İmtihânınfâidesikalmazdı.Hâlbuki,gaybaîmânetmeklâzımdır.Dünyânınveâhıretinbütünse’âdetleri,görmedeninanmağabağlıdır.Hadîdsûresi,yirmibeşinci[25]âyetininmeâl-işerîfi,(Allahü teâlâ, Peygamberlerine, gaybdan, görmeden, yardım edenleri bilmek için...)
olup,buhâlbildirilmekdedir.Dostlarınımihnetvebelâiçindegöstererek,düşmanlarınıngözündensakladı.Dünyâ,imtihânyerioldu.Dostları,görünüşdebelâda,
hakîkatdeise,zevkvelezzetdedir.Düşmânlar,böylecezarâr,ziyânetmekdedir.
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Peygamberlerin,muhârebelerdedüşmânlarladöğüşmesideböyleolurdu.Bedr
gazâsındamüslimânlar,Uhudgazâsındakâfirlergâlibgelmişdi.Allahüteâlâbuhâli,Âl-iİmrânsûresi,yüzkırkıncı[140]âyetindebildirmekdedir.
4. cü cevâb: —Evet,Allahüteâlâherşeyekâdirdir.Dostlarınahemdünyâda,
hemdeâhıretderâhatlıkverebilir.Fekat,âdetiböyledeğildir.Kudretini,hikmetiveâdetialtınagizlemeğisever.İşlerini,yaratmasını,sebebleraltındagizlemişdir.Ohâlde,dünyââhıretinaksiolduğundan,dostların,âhıretni’metlerinekavuşmakiçin,dünyâdasıkıntıçekmelerilâzımdır.[Allahüteâlânındostları,derdlere,
belâlara,tehlükelerekarşıtedbîralır.Bunlardankurtulmağaçalışır.Dayanılamıyacakşeylerdenkaçınmak,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”sünnetidir.Tedbîrlere,çalışmalararağmenbaşagelenbelâlardanzevkalırlar.Derdlerdenzevkalmak,yüksekderecedir.Çokazseçilmişlerinyapacağıişdir.]
Asl cevâb: —Dertlerin,belâlarıngelmesinesebeb,günâhişlemekdir.Fekat,belâlar,sıkıntılar,günâhlarınafvedilmesinesebebolur.Ohâlde,dostlara,belâları,
sıkıntılarıçokvermeklâzımdırki,günâhlarıkalmasın.[Allahüteâlâ,sevdikleriningünâhlarınıafvetmekiçin,onlaraderd,belâgönderiyor.Tevbe,istigfâredincede,günâhlarafvolur.Derdvebelâgelmesinelüzûmkalmazvegelmişderdler
degider.Ohâlde,derdvebelâdankurtulmakiçin,çok(istigfâr) okumalıdır.]Dostlarıngünâhını,düşmanlarıngünâhlarıgibisanmamalıdır.(İyilerin,iyiliketmekolarakbildiklerişeyleri,dostlar,günâhişlemekbilirler)buyuruldu.Bunlardangünâh
vekusûrsâdırolsada,başkalarınıngünâhlarıgibideğildir.Yanılmakveunutmak
gibidir.Niyyetederek,karârvererekyapılmışdeğildir.Tâhâsûresi,yüzonbeşinci[115]âyetindemeâlen,(Âdeme önce söyledik. Fekat unutdu. Azm ile, karâr ile
yapmadı) buyuruldu.Buâyet-ikerîmeÂdem“alânebiyyinâvealeyhisselâm”içindir.Ohâlde,dostlaragelenderdlerin,belâların,musîbetlerinçokolması,günâhlarınçokafvedildiğinigösterir.Günâhlarınçokolduğunugöstermez.Dostlarına
çokbelâvererek,günâhlarınıafveder,temizler.Böylecebunları,âhıretsıkıntılarındankorur.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”ölümhâlinde,şiddetvesıkıntıdaiken,Fâtıma“radıyallahüanhâ”,babasınıçoksevdiğiveçokacıdığıiçin
vePeygamber“sallallahüaleyhivesellem”,(Fâtıma, benden bir parçadır) buyurmuşolduğuiçin,odasıkılıyor,kıvranıyordu.Kızınınbuhâlinigörünce,onutesellî
etmek için, (Babanın çekeceği sıkıntı, ancak bu kadardır. Başka hiçbir sıkıntı
görmez!) buyurdu.
Cehennemdekiçokşiddetliazâbların,birkaçgünlüksıkıntıilegiderilmesivegünâhlarıntemizlenmesiiçindünyâdasebeblergönderilmesinebüyükni’metdir.
Dostlarabumu’âmeleyapılırken,başkalarınıngünâhlarınınhesâbınıâhıretebırakıyorlar.Ohâldedostlara,dünyâdaçokderdvebelâvermesilâzımdır.Başkaları,buihsânalâyıkdeğildir.Çünki,büyükgünâhişlerler,yalvarmaz,boyunbükmez,ağlamazveOnasığınmazlar.Günâhlarısıkılmadanişlerlervekasdile,plânlıyarakişlerler.Hattâinâdedercesineişlerler.Hattâ,Allahüteâlânınâyetleriile
alayedecek,inanmıyacakkadarilerigiderler.Cezâ,suçunbüyüklüğünegöredeğişir.Günâhküçükolurvesuçluboynunubüküpyalvarırsa,busuç,dünyâderdleriileafvolunabilir.Fekat,günâhbüyük,ağırolurvesuçluinâdcı,saygısızolursa,bununcezâsıâhıretdesonsuzveçokacıolmaklâzımgelir.Nahlsûresi,otuzüçüncü[33]âyetindemeâlen,(Allahü teâlâ, onlara zulm etmez. Onlar, kendi kendilerine zulm edip, ağır cezâları hak etdiler) buyuruldu.
[(Günâh), Allahü teâlânın emrlerini yapmamak, yasak etdiklerinden sakınmamakdır.Emrveyasaklar,müslimânlaradır,îmânıolanlaradır.Îmânıolmayanları,kâfirleri,emrvermekle,ibâdetetdirmekleşereflendirmedi.Onlar,hayvanlar
gibi,heristedikleriniyapar,günâholmaz.Bunlar,ibâdetyapmadıklarıiçin,günâh
işledikleriiçin,dünyâdaazâbçekmezler.Herdürlüni’metekavuşurlar.İstediklerini,çalışdıklarınıeldeederler.Yalnız,zâlimolanları,mahlûklaraeziyyetveren–519 –

leri,dünyâdacezâlarınıçeker.Kâfirlere,yalnızbiremrverilmiş,onlardanyalnız
birşeyistenilmişdir.Bubiremr,îmânetmeleri,müslimânolmalarıdır.Kâfirler,bu
emridinlemedikleriiçin,biriciksuçişlemişoluyorlar.Fekatbusuç,enbüyüksuçdur.Busuçuncezâsı,pekbüyük,çokacıvesonsuzdur.Dünyâdaböylecezâolamaz.Busonsuzcezâ,bunlara,âhıretde,Cehennemdeverilecekdir].
Diyorsunuzki,câhiller,ahmaklar,[nemâzkılanlarla,oructutanlarla,islâmiyyeteuyanlarla]alayediyor.[Bunlaragericidiyor.]Allah,dostlarınaniçinderdler,
belâlargönderiyor?İyilikler,ni’metlervermiyor?[BizOnunemrleriniyapmıyoruz.Bizecezâverseyâ?Oh!Bizrâhat,istediğimizgibizevk,safâediyor,keyfsürüyor,hîleile,yalanile,dünyânıntadınıçıkarıyoruz.Sizler,nemâzla,oruclavakt
geçiriyor,dünyâzevklerindenkaçıyor,sıkıntıiçindeyaşıyorsunuz!Busıkıntılaryetişmiyormuşgibi,Rabbiniz,derdleri,belâlarıdasizeveriyor.Müslimânlıkse’âdet
yoluolsaydı,sizbizdendahârâhat,dahâtatlı,dahâmes’ûdyaşardınızdiyorlar].
Böylebayağısözlerle,busevgilikullarainanmıyorlar.
Kâfirler,insanlarıneniyisinedeböylesöylerdi.Furkânsûresi,yedinci[7]âyetindemeâlen,(Kâfirler: Bu nasıl Peygamberdir? “sallallahüaleyhivesellem”.Bizim gibi yiyip içiyor, sokaklarda geziyor. Peygamber olsaydı, kendisine melek gelirdi. Yardımcıları olur, bize onlar da haber verir, Cehennem ile korkuturlardı. Yâhud, Rabbi, para hazîneleri gönderir, yâhud, meyve bağçeleri, çiftlikleri olur, istediğini yirdi dediler...) buyuruldu.Bugibisözler,âhırete,Cennete,Cehenneme
inanmıyanların,ilerisinigöremiyenlerinsözleridir.Cennetni’metlerinin,Cehennemazâblarınınsonsuzolduğunubilenkimse,dünyânınbirkaçgünlükbelâlarına,sıkıntılarınahiçehemmiyyetverirmi?Buderdlerin,sonsuzse’âdetesebebolacağınıdüşünerek,bunlarıni’metolarakkarşılar.Câhillerinsözlerinealdırışetmez.
Derdler,belâlar,sıkıntılar,muhabbetin,sevginin,şaşmıyanşâhidleridir.Ahmaklarınbunuanlamamasınınneehemmiyyetiolur.Eniyisi,böylecâhillerlekonuşmamalı,[radyolarınıdinlememeli,filmlerini,gazetelerinivekitâblarınıgörmemelidir].
6. cı cevâb: —Belâ,kemend-imahbûbdur[sevgilinin,âşıkınıkendineçekmekiçin
gönderdiğikemenddir].Âşıkları,sevgilidenbaşkaşeylerebakmakdankoruyanbir
kamçıgibidir.Âşıkları,sevgiliyedöndürür.Ohâlde,derdlerin,belâlarındostlara
gönderilmesilâzımdır.Belâlar,dostları,sevgilidenbaşkaşeyleredüşkünolmakgünâhındankorur.Başkaları,buni’metelâyıkdeğildir.Dostları,zorlasevgiliyeçekerler.İstedikleriniderdvebelâileçekerlerveonumahbûblukderecesineyükseltirler.İstemediklerinibaşıboşbırakırlar.Bunlarıniçinden,se’âdet-iebediyyeyelâyıkolan,kendisidoğruyolagelip,çalışarak,uğraşarak,lutf,ihsânakavuşur.Böyleyapmıyan,başınagelecekleridüşünsün!
Görülüyorki,seçilenlere,belâçokgelir.Çalışanlara,uğraşanlaraokadarçok
gelmez. Bunun içindir ki, seçilmişlerin reîsi, beğenilmişlerin, sevilmişlerin baş
tâcıolanPeygamberimiz“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”,(Benim çekdiğim
acı gibi, hiçbir Peygamber acı çekmedi!) buyurdu.Ohâlde,derdvebelâlar,öyle
ustabirkılavuzdurki,dostudosta,şaşmadankavuşdurur.Sevgilidenbaşkasınabakmaklaonulekelemekdenkorur.Nekadarşaşılırki,âşıklar,hazînelere,milyonlaramâlikolsa,hepsiniverip,derdvebelâsatınalır.Aşk-ıilâhîdenhaberiolmıyan,
derdvebelâdankurtulmakiçin,milyonharceder.
Süâl: Ba’zan,dostlar,derdvebelâgelince,üzülüyor.İstemediğianlaşılıyor.Bununsebebinedir?
Cevâb: Oüzüntüveisteksizlik,görünüşdedir.Tabî’atden,maddesindendir.Bu
isteksizliğinfâidelerivardır.Çünki,buisteksizlikolmasa,nefsilecihâd,düşmanlıkedilemez.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”vefâtedeceğizemân,görülensıkıntısı,nefsilecihâdınsonparçalarıidi.Böylece,sonnefesidedüşmanile
mücâdeledegeçmişoldu.Ölümânındaenşiddetlimücâdeleyiyapdı.İnsanlıksı–520 –

fatları,tabî’atisteklerikalmadı.Mubâreknefsinitâmitâ’ate,hakîkîitmînânagetirdi.
Ohâlde,belâ,aşkvemuhabbetpazarınındellâlıdır.Muhabbetiolmıyanındellâlileneişiolur.Dellâlınbunanefâidesiolurvebunungözündedellâlınnekıymetivardır?
7. ci cevâb: —Belâgelmesininbirsebebide,doğruâşıkları,dostgörünenyalancılardanayırmakdır.Doğruolanâşık,belâdanlezzetalır,sevinir.Yalancıise,
acıduyar,sızlanır.Muhabbetintadınıtatmışise,hakîkîacıduymaz.Acıduymasıgörünüşdedir.Âşıklar,buikiacıyıbirbirindenayırır.Bununiçindirki,(Velî“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”,Velîyitanır)buyurmuşlardır.
Süâl: Ayrıca,soruyorsunuzki,adem,herbakımdanyokdemekdir.Vücûdileilişiğiolmaz.Ohâldeadem,zihnde,ilmdenasılbulunuyor?Zihndebulunanbirşey
hayâldendışarınasılçıkabilir?
Cevâb: Evetadem,yokdemekdir.Fekat,bütünbumahlûklar,ondanyapılmışdır.Herşeyinvücûdegelmesi,onunaynaolmasısâyesindedir.Allahüteâlânınismlerinin,ilm-iilâhîdekigörünüşleri,ademaynasındaaksederek,onuademlereayırmışlar.İlmdevarolmasınasebebolmuşlardır.Böylece,adem,herbakımdanyok
olmakdankurtulmuş,mahlûklarabaşlangıç[menşe’]olmuşdur.Bumahlûklar,ilmdendışarıdadavardır.Hisvevehmmertebesindedirler.Fekat,hisvevehminyok
olmasıile,yokolmazlar.Hattâhâricdemevcûddurlardenilebilir.Ademinböyle
terakkîetdiğine,niçinşaşıyorsunuz?Bukâinâtınbütünolayları,hepademüstünekurulmuşdur.Allahüteâlânınkudretininbüyüklüğünüanlamalıki,bukâinâtıademüzerinekurmuşdur.Vücûdün[varlığın]kemâllerini,onunkusûrlarıvâsıtasıilemeydânaçıkarmışdır.Ademinterakkîsebebimeydândadır.Çünki,Allahü teâlânın ismlerinin, sıfatlarının, ilm-i ilâhîdeki sûretleri [görünüşleri] onun
odasındaoturmakdadır.Onunlabiryatakda,onunkoynundadırlar.Sûretleri,zılleri,asla,hakîkatekavuşduranbiryolbulmuşdur.Körolankalbler,bunugörmez.
(Bizim vazîfemiz, Rabbine yol bulmak istiyenlere, yol göstermekdir). Vehmvehayâlkelimelerisizişübheyedüşürmüş.Ademinterakkîetmesineşaşmayınız!Çünki,buâlemdekihervak’a,heriş,ilmin,hayâlindışındadeğildir.Fekat,hayâlden
hayâlefarkvardır.Hayâlmertebesindevarolmakbaşkadır.Vehmde,hayâldemeydânagelmekbaşkadır.Hayâlmertebesindekivarlık,hakîkîvarlıkdır.Hattâ,dışardaolanbirvarlıkdırdenilebilir.Hâlbuki,hayâldemeydânagelenvarlık,böyledeğildir.Böyledevâmlıolmaz.Ademinba’zıhünerleriniyazmışdım.Birsûretiniemîr
Muhibbullahgötürmüşdü.Merâkediyorsanız,oradanokuyunuz!
Süâl: FenâveBekâyısoruyorsunuz.
Cevâb: Bunları,çeşidlimektûblarımdaverisâlelerimdeyazmışdım.Anlaşılmıyanyerlerikaldıise,bunlarıiyianlamakiçin,görüşmek,berâberbulunmaklâzımdır.Bunlarınhakîkati,yazıyasığmaz.Sığsada,yazmakdoğruolmaz.Çünki,kim
kavrar,kimanlar?FenâveBekâ,şühûdîdir.Vücûdîdeğildir.[Ya’nîFenâ,kendiniyokgörmekdir.Yokolmakdeğildir.Bekâdaböyledir.]Birşeyolmıyankul,Rab
olmaz.Hakteâlâilebirleşmez.Kul,hepkuldur.Rab,hepRabdır.FenâveBekâyı,vücûdîsanarak,kullarınte’ayyün-ivücûdleriniortadankaldırıp,te’ayyünlerdenvebenzemekdenmünezzeholanaslilebirleşmeğivekendisiyokolup,Rabbiilesonsuzvarolacağınısöyliyen,zındıkdır.Birdamlasu,yerindenyokolup,denizedamlamasıgibi,kaydlardan,bağlardankurtulup,kaydsızlabirleşmeğisöylemekzındıklıkdır.Böylekötüi’tikâddan,inanışdanAllahüteâlâyasığınırız.(Fenâ) demek,Allahüteâlâdanbaşkaherşeyiunutmak,başkasınabağlanmamakve
bütünisteklerindenkalbinitemizlemekdemekdir.Kullukda,bundanibâretdir.
(Bekâ) da,kulun,Rabbininirâdesineuyması,Allahüteâlânınisteklerini,kendiisteğiyapmasıdır.
Süâl: Enfüsünüstündekiseyri[yürüyüşü]bildiriyorsunuz.Buhangiseyrdir?
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Âlem-ihalkınveÂlem-iemrinonmertebesindeseyrvehey’et-ivahdânîninseyri,enfüsiçindeseyrdir.Ohâlde,enfüsündışındakiseyr,hangiseyrdir?Hangiyolculukdur?
Cevâb: Enfüsde,âfâkgibi,ismlerinzılleri,hayâlleridir.Allahüteâlânınihsânıilezılkendiniunutarak,aslınadönerseveaslınısevmeğebaşlarsa,(Herkes sevdiği ile berâber olur) hadîs-işerîfigereğince,kendini,kendininaslıbulur.Varlığını,aslınınvarlığıgörür.Buaslındaaslıvardır.Birinciasldan,buaslageçer.Kendinibuaslbulur.Böylece,asldanaslailerler.Buseyr,âfâkveenfüsünüstündebir
yolculukdur.Ba’zılarıSeyr-ienfüsîye,(Seyr-i fillah) demişdir.Bizimbildirdiğimiz
seyr,onlarındediğiseyrdenbaşkadır.Çünki,onlarınseyri,husûlîdir.Buise,vusûlîdir.Husûlvevusûlarasındakifarkı,çeşidlimektûblardabildirmişdik.
Süâl: Allahüteâlânınzâtının,sıfatlarınınveismlerininçokyakınolduğununaçıklanmasınısoruyorsunuz?
Cevâb: Bu sorunun cevâbı konuşmağa, buluşmağa bağlıdır. Yazmak uygun
değildir.Yazılırsa,kapalıolur.Anlaşılabileceğibellideğildir.Karşılıklıanlatılırsa,çokfâideliolur.[Birincikısm,kırkbeşincimaddeyiokuyunuz!].
Süâl: Kemâlât-inübüvvetisoruyorsunuz.FenâveBekâvetecellîvemebde’iyyet-ite’ayyününhepsiüçvilâyetin[Evliyâlığın]kemâlâtındandır.Kemâlât-inübüvvetdeseyr,neilebelliolurdiyorsunuz?
Cevâb: Urûcederken,ilerlerkenbirbirindenayrılıklarbulunursavebirasldan,
başka asla geçiliyorsa, böyle kemâlâtın hepsi, Evliyâlıkdadır. Aralarında fark
kalmaz,ayrılıkgider,hepbirolursa,Peygamberlikmertebesininkemâlâtınabaşlanmışolur.Bumertebededevüs’atvarsada,bubaşkagenişlikdir.Ayrılıkdavarsada,başkaayrılıkdır.Bundanfazlaneyazılırvenedeanlaşılır.
Nemâzınba’zısırlarınısoruyorsunuz.Bununcevâbınıbaşkazemânabırakıyorum.Şimdivaktpekazdır.
Zemânımızinsanlarındanşikâyetinizeba’zışeyleryazdım.Dahâfazlasormayınız.Bufakîreacıyınız!
YâRabbî!Günâhlarımızıveemrleriniyapmakdakusurlarımızıafveyle!Bizi
doğruyoldanayırma!Kâfirlerinkarşısındayardımcımızol,yâRabbî!Âmîn.
Aldınmıkalbyoluyla,yektâhaberinisen,
duydunmuhemYûsüfveZüleyhâhaberinsen?
Kalbininiceyıllar,ağlatmadımıbuaşk,
alsann’olurdoğruca,Leylâhaberinisen?
Dağlardahîduramaz,onunyüzünekarşı,
âlimesorTûrile,Mûsâhaberinisen!
Sulargibiyüzünü,yeresür,durmayüksek,
alçaklardabulursun,deryâhaberinisen!
Âlemdeniceyüzbinkişi,aşkdanbahseder,
sormaomecnûnlaramevlâhaberinisen!
Bülbülebakmasakın,âşıkolayımdersen,
pervânedenalgizli,sevdâhaberinisen!
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26 — SOSYAL ADÂLET, SOSYALİZM, KAPİTALİZM
Sosyaladâletkelimesini,sosyalizmvesosyalistkelimeleriilekarışdırmamalıdır. Söylemesi birbirine benzeyen bu iki kelimenin ma’nâları, birbirinden çok
uzakdır.Hattâbirbirininzıddıdır,tersidir.Meselâ,birkimseiçin,sözündesağlamdırveyâsözdesağlamdırdemeğebenzerki,birincisihepdoğrusöylerdemek,ikincisiise,doğrusözlüdeğildirdemekdir.Bunungibi,sosyaladâletdemek,herkesçalışdığınınkarşılığınakavuşur,alınterinin,bileğininemeğinialır,başkalarıtarafındansömürülemezdemekdir.Ni’met,külfetmukâbilidir.Memleketinbütüngelir
kaynaklarıişletilir,çokçalışan,çokkazanırvekazanmakiçin,çokçalışılırdemekdir.İslâmekonomisi,sosyaladâletüzerinekurulmuşdur.Özelteşebbüse,herkesindilediğiişiyapmasınagenişyerverilmişdir.Alınteriilekazanılanbirkazancakimseninmüdâhalehakkıyokdur.İslâmiyyettasarrufvetemellükhakkıtanır.
Kimsekimseninmalına,mülküneeluzatmaz,gasbetmez.Hattâbaşkasınınmalını,mülkünümuhâfazaetmeğiemreder.Buadâletinzedelenmesi,çalışanlarınhaklarının,kazanclarınıntenbel,açıkgözbirzümretarafındansömürülmesi,ikidürlüolur:Sosyalizmvekapitalizm.
1–Sömürücülüğünbirincikısmı,sosyalizmdir.Arabcası,(El-iştirâkiyye)dir.Sosyalizm,devletkapitalizmidemekdir.Sosyalistlerdebütüngelirkaynakları,teknik,
zirâ’at,ticâret,kültürdevletleşdirilmişdir.Şahsîteşebbüsyasakdır.Herkes,kapitalistdevletinvereceğiişiyapmağa,gösterdiğiyerdeçalışmağamecbûrdur.Kazancları,emeklerinkarşılığı,devleteverilir.Devleti,hükûmetielegeçirenmutlubirazınlık,milletin,alınteriilekazandığınıelindenalır.Millete,enkötüşartlardayaşayacakkadar,yiyecek,içecek,giyecekverir.Belirlibirzümre,milletisömürür.Bu
azınlığınişi,milletebaskı,işkence,yalan,iftirâvepropagandadır.Bütünkazançlar,buzümreninolağanüstüzevkvesefâhetsürmesine,plânlarınınyürütülmesinesarfedilir.
Sosyalizm ile idâre edilen Rusya, dünyânın en büyük kapitalizm ülkesi idi.
Rusyanınbütünservetleri,gelirleri,biricikkomünistpartisinekaydlıbeşmilyon
komünistinelindeidi.Geriyekalanikiyüzmilyondanziyâdeinsan,dünyânınengerimilletlerininhayâtstandardındandahâgeribirhayâtsürerken,komünistpartisininüyeleri,Amerikalımilyonerlerdendahâkonforlu,zevkvesefâhetiçindeyaşadılar.Rusyadevleti362[m.972]deteşekkületdi.
Sosyalizm başlıca iki kısma ayrılır: Birincisi, (Demokratik sosyalizm) olup,
serbestseçimlehükûmetielegeçirirler.Yenibirseçimle,iktidârdangidebilirler.
Sosyalizminikincikısmı,(İhtilâlci sosyalizm)dir.İhtilâlcisosyalizme(Komünizm)
denir.
[m.1848]senesindeKarlMarks,arkadaşıEngelslebirlikde,KomünistBeyânnâmesinineşretdi.Bubeyânnâmede,bütündünyâişçileribirleşmeğeçağrılıyor
ve birleşen işçilerden, kapitalist iktisâdî nizâma, ihtilâlle son vermeleri isteniyordu.Marksvearkadaşları,bugâyeyitahakkuketdirmekiçin,[m.1863]deilk
İşçiEnternasyonalinikurdular.Buteşekkül,[m.1876]yılında,birçokiçmücâdelelernetîcesindeortadankalkdı.[m.1880]senesindeAvrupadakisosyalistpartilerbirleşerek,ikinciEnternasyonalikurmuşlardır.Avrupasosyalistpartileriarasındakibubirlikhâlendevâmetmekdedir.
KarlMarksınfikrleri,sosyalisthareketlerinanaprensipleriniteşkîletmişdir.
Bunlar,mevcûdrejimi,zorkullanarak,ihtilâlilebertarafetmekveyerine“işçidiktatoryası”kurmakdır.Kapitalistiktisâdîdüzeniortadankaldıracakolansosyalihtilâl,Marksınaksineolarak,ileriderecedesanâyı’leşmişbatıAvrupamemleketlerindedeğil,fekatekonomisiçokgenişölçüdezirâ’atedayananRusyadavukû’
buldu.Rusyada[m.1898]dekurulanRussosyaldemokratişçipartisi,[m.1903]
deçoğunlukma’nâsınagelen(Bolşevik)veazınlıkma’nâsınagelen(Menşevik)ola–523 –

rakikiyeayrıldı.Çarlıkidâresinekarşıpatlakveren[m.1917]Şubatihtilâlini,sosyalist,liberalvehalkçıpartilermüşterekenyapmışlardı.Fekat,sonradan,aynıseneninEkimayında,Lenininliderliğindekibolşevikler,silâhlıbirayaklanmayaparak,iktidârıtekbaşlarınaelegeçirdiler.Leninvearkadaşları,komünistcem’ıyyetederhâlgeçilemiyeceğinisöyliyerek,iktisâdîyönden“kollektivist”olanvesiyâsîşeklolarak“işçidiktatoryasına”dayananbirgeçicirejimkurduklarınısöylediler.Rejimlerinibüyükbirteröriçindeyerleşdirmeğebaşladılar.Buterörünnetîcesiolarakonbeşmilyoninsanöldürüldü.Bunlardan,birmilyonyediyüzaltmışbinini[m.1917]ile[m.1923]arasındai’dâmedilenlerteşkîlediyordu.Buzulmve
i’dâmlar,[m.1924]yılında,StalininSovyetRusyanınbaşınageçmesindensonra,
dahâşiddetlendi.MerkeziMoskovadaolmaküzere,üçüncüEnternasyonalkuruldu. Marksist doktrine bağlı olarak bütün dünyâdaki proleterlerin müştereken
birihtilâlyapmasınaçalışıldı.İkinciCihânharbinde,Rusyanınbatılıdemokratik
devletlerdenyardımistemesimecbûriyyeti,Stalini[m.1943]yılında,ÜçüncüEnternasyonaliortadankaldırmakzarûretindebırakdı.Stalinin[m.1953]deölmesindenbirmüddetsonra,Krutçef,şiddetusûllerinigevşeterek,Marksist-Leninist
sosyalizmin, kapitalist âlemle komünistlerin birlikde yaşadıkları bir dünyâda,
kendiliğindenhâkimolacağıgörüşünüilerisürdü.Stalininta’kîbetmişolduğuinsâfsız siyâsetin takbîhi, komünist Çinin hücûmuna sebeb oldu. Komünist Çin,
SovyetRusyaidârecilerini,Marksist-Leninistdoktrineihânetetmekleithâmetdiler.[m.1964]deKrutçefiniktidârdanuzaklaşdırılmasıyla,KosiginveBrejnev
gibiyeniSovyetliderlerikomünistlerinparçalanmasınıdurdurmağaçalışdılar.Fekat,bugayretlerinetîcesizkaldı.Rusyadakomünizmyıkıldı.
İhtilâlcisosyalizm,ihtilâllerlekarışıklıklarçıkartılarak,umûmîgrevleryaparak,
gerillamuhârebeleriyle,ülkeninyabancıkomünistkuvvetlertarafındanişgâledilmesiyleveyâbaskınşeklindehükûmetdarbeleriile,iktidârahâkimolmağaçalışmakdaveiktidârıelegeçirince,totaliterbirrejimkurmakdadır.Diğersosyaliktisâdîvefikrîgruplarıtasfiyeetmekdeveparlamenterrejimiyıkarak,tekpartidiktatöryasıkurmakdadır.
Sosyalistcereyânlar,sanâyı’leşmeningelişmesiilebaşladı.İktisâdengerikalmışRusyaveÇingibimemleketlerde,ihtilâlcivetotaliterbirkarakterkazanarak,
komünizmşekliyleiktidârıelegeçirdi.Faşizmvenasyonalsosyalizmde,istihsâlvâsıtalarıüzerinde,husûsîmülkiyethakkıtanınmakdadır.SosyalizmfikrleriniortayakoyanKarlMarx,sosyalistcem’ıyyetinneşekldeolacağınıanlatmamışdır.
İhtilâlcisosyalistler,ya’nîkomünistler,budevletleşdirmeği,yalnızekonomik,
ya’nî,iktisâdîsâhadabırakmıyor,politik(siyâsî),kültürel(me’ârif)alanadayayıyorlarvedin,ahlâk,vicdânveâilehürriyyetlerinideyokediyorlar.İnsanı,düşünceveîmânhakkındanmahrûmbırakıyorlar.Komünistler,bütündinleredüşmandır. Çünki, onların işlediği zulm, işkence ve cinâyetleri, yalan ve iftirâları
hiçbirdinkabûletmemekdedir.İslâmiyyetdenbaşkabütündinler,bozukolduğu,
zarârlı,yanlışyerleribulunduğuiçin,budinlerdebulunaninsanları,yalan,propagandaveva’dlerilealdatmakkolayolmakda,dinleriyokedilmekdedir.Fekat,islâmdîni,herkemâli,olgunluğu,üstünlüğü,herse’âdetiiçindetaşıdığıiçin,dîninidoğruöğrenmişolanmüslimânları,buulvîdindensoğutmağa,ayırmağa,hiçbir
yalan,hiçbirpropagandamuvaffakolamamakdadır.Müslimânolan,ya’nîmüslimânlığıbilenvebenimseyenbirkimse,komünistolamaz.Komünistler,müslimânıaldatamaz.Müslimânlıkdakomünistlikyokdur.KomünistpartisireîsiolanLenin,(Hermilletkomünistolabilir.Fekat,müslimânkomünistyapılamaz.Çünki,
müslimândatevekkül,Allahagüvenmekvardır.Allahagüvenen,Allahasığınan
kimse,komünistyapılamaz)demişdir.Müslimânlarıkomünistyapabilmekiçin,önce,onlarındînini,îmânınıalmağa,müslimânçocuklarınıdinsiz,îmânsızyapmağa
uğraşırlar.Bununiçin,müslimânlara,görülmemişeziyyet,işkenceyaparlar.Din
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adamlarınışehîd,dinbilgilerini,işkenceveölümcezâsıileyasakederler.Dinkitâblarınıyokederek,islâmiyyetisöndürmeğe,çocuklarıdinbilgisindenhabersiz
yetişdirmeğeçalışırlar.
KomünistmemleketlerdeTanrısızlar[ateistler]derneklerikurarak,yalanlarve
iğrençiftirâlarlaislâmiyyetikötülemeğeuğraşıyorlardı.Bunakarşılık,müslimânlarasözhakkıtanımıyorlardı.Cevâbvermeği,islâmiyyetinkudsiyyetini,yüceliğini ve târîh boyunca medeniyyete ışık tutduğunu, vesîkalarla bildirmeği yasak
ederlerdi.Böyledavranışları,akl,ilmveadâletkarşısındahaksızolduklarınıgösterenendeğerlibirvesîkadır.Moskovadayayınlananbirmecmû’ada,(CâhilinsanlarıAllahlaratapdırmakveAllahlarınadedleriniazaltaraküçe,nihâyetbire
indirmek,siyâsetinbiroyunudur.Allahyaratandeğil,siyâsisebeblerleinsanların
yaratdığıbirfikrdir.Âhıret,Cennet,Cehennemlaflarınıda,MısrdakiFir’avnlarınpapaslarıortayaçıkardı.Muhammed“aleyhisselâm”Peygamberolarakortaya çıkmadı. Bu fikri senelerce mücâdeleden sonra, kendisinde hâsıl olmuşdu.
Kur’ân,Onundînîdüşüncelerinibildirenbirkitâbdır)diyor.Komünistlerinbuyalanveiftirâlarınındinvetârîhbilgilerineuymadığımeydândadır.TekAllahdînini,ilkPeygamberolanÂdemaleyhisselâmgetirdi.Çoktanrıveputlaratapınmak,
İdrîs aleyhisselâmdan sonra meydâna çıkdığı Eyyûb Sabri Pâşanın (Mir’ât-ülHaremeyn) kitâbındauzunyazılıdır.Âhırete,Cennete,Cehennemeîmânetmek,
Mısrlılardanasrlarcaevvel,tâÂdemveNûhvediğerPeygamberlerinzemânlarındavardı.Muhammedaleyhisselâm,ilkolarakPeygamberolduğunubildirdiveinsanlarıbirAllahainanmağada’vetetdi.Aklıvebilgisiolanherkes,islâmdüşmanlarınınböylecâhilceveahmakcasaçmalarınaancakgüler.
Müslimân,canınıverir.Fekat,dînini,îmânını,aslâvermez.Bunu1986Efganfâci’asındaruslardaiyianladı.Yüzbinlercekızılaskerler,füzevetayyârelerlesaldırarak,köylüleri,kadınlarıöldürdüler.Müslimânçocuklarınıdinsizyapmakiçin
Moskovayagötürdüler.Câmi’leri,mektebleri,evleri,gıdamaddeleriniyakdılar.
1979dan1986yakadarakıtdıklarımüslimânkanıbirmilyonugeçdi.Fekatmüslimânmücâhidler,binlerleşehîdverip,dinsizlereesîrolmadı.Ruslar,buvahşetleriniislâmmilletlerindensaklamakiçin,Rusyadadinhürriyyetiolduğunu,islâm
ilmlerininveibâdetlerinserbestolduğunuanlatankitâblarhâzırlayıp,islâmmemleketlerindeparasızdağıtdılar.Bukitâblardan,Rusyadakimüslimânlarınhaberleribileolmadı.Çünkibunlar,yalnızdışmemleketleregönderildi.Rusyadadağıtılmasıyasakidi.Komünizmehiyânetetmekolurdu.Bukitâblardan1986da,Cezâirdehalkadağıtılanlardanbirkısmıelimizegeçdi.Ekstrakâğıdabasılmış,parlak cildli. Devlet tarafından ofsetle basılmış, arabî kitâblar. Üzerlerinde 1400
hicrîtârîhiveTaşkendyazılı.İçlerinde,sarıkvecübbegiydirilmiş,dinsizbirkaçkomünistinresmleri,müftî,imâmvedinidâresireîsigibiismlerleteşhîrediliyor.Efganistânda,müslimânlarayapılanRuszulmüilezıdbirkomünistpropagandası.Öylekurnazcahâzırlanmışki,islâmdîninivekomünizminiçyüzünübilmiyen,buhîleyeveyalanlaraçabukaldanır.Azılıislâmdüşmânınıdostsanarak,sonsuzfelâketesürüklenir.
Komünistlik,birilm,birfikrdeğildir.Diktatör,zâlimbirdevletşeklidir.Bunlarda,tekkomünistpartisivardır.Bütünmillet,bupartiprogramınıkabûletmeğe,bunungibidüşünmeğe,bununistediğigibikonuşmağaveherşeydenönce,dinsizolmağamecbûrdur.Böyleolmıyanlar,ölmeğe,fırınaatılmağa,işkenceileöldürülmeğemahkûmdur.Orada,hiçkimsecanındanemîndeğildir.Herkes,herân
öldürülebilir.Zındanaatılabilir.Milleti,partininaçıkgözbirkomitesi,diktaile,zulm
ileidâreetmekdedir.Bütünidâreciler,kumandanlar,bukomiteninyardakcısı,çanakyalayıcısıdır.Hepsibirbirindenkorkmakda,herbiri,biriftirâyakurbangideceğigünüdüşünerek,korkuiçindeyaşamakdadır.
Emperyalistlerin,ya’nîdünyânınheryerineyayılmaksevdâsındaolanların,her
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memleketdeadamları,câsûslarıvardır.Bunlar,birtarafdankomünistlikpropagandasıyapar.Birtarafdanda,bolparavererek,zevkvesefâhetyollarınıaçarak,câhilleri,işsizleriavlarlar.Âileterbiyesigörmemişserseriler,dinbilgisiolmıyanlar,
bunlarıntuzaklarınaçabukyakalanır.Biranarşist,eşkıyâtopluluğukurarlar.Irgatpartisi,emekçipartisi,işçilerpartisigibicâzibismleraltındasiyâsîpartikurarakortayaçıkmağa,meclisdesözsâhibiolmağavehükûmetielegeçirmeğeuğraşırlar. İşçiyi, köylüyü kışkırtıcı gazete, mecmû’a çıkararak, müslimânlıkla, din
adamlarıile,tüccârile,alınteridökerekişyeriaçanlarilealayeder,bunlarıkötülerler.Devletnizâmınıbozmağa,liberalhükûmetleridevirmeğe,hâsılımilletibirbirine,kardeşikardeşedüşmanetmeğe,ihtilâl,içharbçıkarmağaçalışırlar.İlköldürecekleridinadamlarını,milliyetci,antikomünistaydınlarıtesbîtetmişlerdir.
Komünistcâsûslarıvebunlarasatılmışyerliuşakları,orduile,dinadamlarıileişbirliğiyapamaz.Çünkisubaylar,kültürlü,nâmuslu,olgun,vatanseverinsanlardır.
Komünistlerinalçakemellerineâletolmazlar.Bununiçin,erveyedeksubayolarakorduyasızmağaçalışırlar.Komünistliği,herhürriyyeti,serbestliğiverenCennet hayâtı gibi göstermeğe çalışırlar. Karl Marx doktrininin ilk tatbîkcisi olan
Lenin,(Hepyalansöyleyiniz!Bindebirineinanılsa,büyükkazancımızolur.Beyâzdıvarahepçamuratınız!Yapışmaz,düşersede,zarârıyokdur.Hiçolmazsa,dıvardalekebırakır)demişdir.Bununiçin,hepyalansöylediler.KomünistCennetidediler.Hâlbuki,kızılRusyadabütüntoprakdevletinidi.Komünistpeyklerinde,sömürgelerindede,böyleyapıldı,halkıntepkileriilekarşılaşıldı.[m.1917]de
ilkkomünistihtilâlindevediğerkomünisthareketlerde,köylüyetoprakvereceğizdenilmişdi.İhtilâlkazanılınca,zirâ’atkollektifleşdirildi.Leninin,Rusköylülerine(Müjiklerine)çarlığıngeniştopraklarınıtaksîmedeceğiniva’detmesi,ihtilâldensonra,(Bütünmahsûllerinizi,hubûbâtınızıteslîmediniz!)şeklinialmışdı.
Erkekvekadın,bütünköylü,zorlakollektifçiftlik,ya’nîKolhozlaravedevletçiftliğine,ya’nîSovhozlarasokuldu.Kadınlarda,erkekgibi,enağırişlerde,erkekşeflerinbaskısıaltında,insâfsızcaçalışdırıldı.Partiadamlarıise,hiçbiremekvehizmetiolmadan,hakkıgeçmedenkurulmuşolanvillalara,apartmanlarayerleşip,zevk
vesafâsürmekdeidi.Sâhibleriniöldürdüklerimalların,mülklerinüzerineoturmuşlardı.Bunlarıgörenhalk,kıtlıkveaçlıkkarşısındaayaklandı.Binlerlezevallı,kurşunadizildiisede,halkınmukâvemetiönlenemedi.[m.1921]deçiftçiyeküçükbir
bağçevermeğemecbûroldular.FekatStalin[m.1932]dezulmile,bunlarıyinegerialdı.Rusyadakitopraklarınyüzdedoksanyedisi,kollektifçiftliklervedevletçiftliklerihâlindeidi.Butopraklarınihtilâldenöncekisâhibleri,buralarda,devletiçin,
buğaztokluğunaçalışdılar.Parlakva’dlerleihtilâlesürüklenençiftçi,dolapbeygirigibi,birüretimvâsıtasıyapıldı.Budurumdakimillet,zorlaçalışıp,devletmalınaacımadı.[m.1959]Aralıkayında,DoğuAlmanyakomünistpartisimerkezkomitesine verilen bir raporda, kollektif çiftliklerde kundaklama ve sabotajların
yayıldığıbildirilmişdir.[m.1959]Temmuz,AğustosveEylülaylarında,buçiftliklerde,dokuzyüzdenfazlakundaklamaolmuş,dokuzayda,gayrımenkûltahrîbâtıdörtmilyondolarıbulmuşdur.Baskıileyapılançalışdırmada,istihsâldüşmüş,
plânlamauygulanamamışdır.8Ağustos1953deMalenkovunSovyetyüksekşûrâsındakiaçıklamasınagöre,[m.1929-1952]yıllarıarasıyatırımlaraayrılandokuzyüzdoksanyedimilyarrublenin,yalnızyüzdedokuzuzirâ’atdekullanılmış,yüzde
altmışdördüise,ağırsanâyı’ayatırılmışdır.Buşartlaraltında,Rusyada,1382[m.
1963]dekıtlıkbaşladı.Rusya,AvrupadanveAmerikadanbuğdaysatınalmakzorundakaldı.Bukrize,ençok,zirâ’atdeşahsîteşebbüsünyasakedilmesi,milletin
kazancınınzorlaelindenalınmasısebebolmuşdur.Hayvancılıkdaise,çarlıkzemânınınrakamlarınabileulaşılamamışdır.Zirâ’îgücünazalması,soğukharbeveyaldızlıpropagandalaradayanankomünistdiktatörlüğünüaçlığavesefâletesürükledi.Onunnetîceside,rejimyıkıldı.Târîhinbuenkanlı,dindüşmanı,zulm,vahşetveyalandiktatoryasıortadankalkdı.
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MoskovadaçıkanPravdagazetesininBagirofimzâsıileyayınladığıyazısınagöre,yalnızAzerbaycanda,komünistidâresinekarşı,ellialtışiddetliısyânolmuşdur.
Millet,budavranışlarıile,komünistrejimekarşıbesledikleriderinkinvenefretlerinigöstermişlerdir.Komünistemperyalizmialtındainleyenbütünesîrmilletlerinyapdıklarıkurtuluşsavaşları,Rusordusutarafından,kanla,ateşlebasdırılmışdır.Fekat(Ârızî sıfatlarda esâs olan ademdir). Bugâsıbların,zâlimlerin,hâinlerinsaltanatlarıdageçmiş,onlardadevrilmişler,mahvveperîşanolmuşlardır.
Çünki,dînimiz(Zulm pâyidâr olamaz) buyuruyor.
2—Sosyaladâletikaldıran,insanhaklarınısömürenikinciekonomiksistem,
(Kapitalizm)dir.Burada,hernekadarşahsîteşebbüsvarsada,buancaksınırlıbir
sayıdakiyükseksermâyesâhibleriiçindir.Bukapitalistler,üretimkaynaklarınıellerinealmış,fakîrhalkıistediklerigibiçalışdırmakda,onlarınkazanclarınısömürmekdedirler.Kapitalsâhibiolanmutluazınlıkilefakîrişçiarasındakigeçimfarkı,korkunçbiruçurumhâlindedir.Sosyaladâletinismivardır.Sınıffarkıise,almışyürümüşdür.Fakîrişçi,kapitalistlerinemri,keyfialtındaezilmekde,kendiemeğininmükâfâtındanazbirşeyelinegeçirebilmekiçin,mağrûrefendisininkarşısındaezilipbüzülmekdedir.Kapitalsâhiblerininçoğuyehûdîolduğuiçin,kapitalist
devletlerdeislâmdüşmanlığıhükmsürmekde,siyonizmvemisyonerteşekkülleri,islâmiyyetiyıkmakiçinmilyarlarsarfetmekdedir.
İslâmiyyet,kapitalhâkimiyyetiniönlemiş,işçiilepatronarasındakiuçurumukaldırmakiçin,işçinin,sermâyeyevekâraortakolmasınısağlamışdır.Herkesparasını,birişletmeyeyatırabilir.Fazlakâralır.Böylece,bankayaparayatırılmaz.Bankalar,fâizlemilletisömüremez.Bundanbaşka,zenginlerin,fakîrlerezekâtvermesiniemrbuyurmuşdur.İştesosyaladâletintemelinibuteşkileder.Zekât,malının
kırkdabirini,müstehakolanavermekdemekdir.İslâmdîninde,eli,ayağıtutupda
çalışabilenlerindilenmesiharâmdır.Zekât,çalışamıyacakderecedehastavesakat
olanlaraveçalışıpda,güçgeçinenlereverilir.Allahüteâlâ,böylefakîrleri,milletiniçindekırkdabirolarakyaratmışdır.Bunlarazekâtverenzenginbirmüslimân,
hemdînîibâdetiniyaparak,Allahüteâlânınrızâsınıkazanır,hemde,sosyalyardımyapmışolur.Hemde,malını,servetinifakîrlerinhaklarındanvetecâvüzlerinden korumuş olur. Millî serveti hesâb edip, kırkda birini muhtâclara verecek
olursak,hiçbirmüslimânmemleketindekomünizmtehlükesibaşkaldıramaz.Baş
kaldırmasınasebebdekalmaz.Zekât,uşrvesadakalar,hepsosyalyardımolup,
ekonomikfelâketleriönlemekiçinemrolunmuş,ilâhîtedbîrlerdir.Bunlaranekadarçokri’âyetedilirse,komünizmfelâketi,okadarönlenmişolur.
İslâmdîni,bundanbaşka,ticâretahlâkınıdakoyarak,sınıfmücâdelesinikaldırmışdır.Adâletkarşısında,devletreîside,çobanda,eşithaklaramâlikdirveeşit
mes’ûliyyetleritaşır.Haksızlıkyok,kardeşlikvardır.Zekâtiletoplananmu’azzam
servet,(Beyt-ül-mâl) müessesesinikurmuş,fakîrliğin,açlığınönüalınmışdır.Böylece,patronileişçiyerine,ortaklık,şirketüyeliğimeydânagelmişdir.Herkesseveseveçalışmakda,heremeksâhibi,emeğininkarşılığınıbulmakdadır.Hadîs-işerîfde,(İşçiye, alnının teri kurumadan hakkını veriniz) emrbuyurulmakdadır.Hiç
kimse,başkasındanzorlabirşeyalamaz.MilletinmalıolanBeyt-ül-mâlı,hakkıolanlardanbaşkakimsekullanamaz.Sosyaladâleti,herasrda,heryeniçağdagerçekleşdirecekbiricikçâre,islâmdîniningösterdiğiâdilveserbestiktisâdyoludur.İslâmdîni,sosyaladâletitamtecellîetdirir.Sosyalizme,komünizmevekapitalizme
aslâyervefırsatvermez.Haklarınsömürülmesinikesinolarakyokeder.
Dîninveislâmahlâkının,doğruolaraköğrenilmesivemilletindinyobazlarının,
fen yobazlarının igfâllerinden, tuzaklarından kurtulması, kuvvetli bir devletin
yardımıvehimâyesiileolur.(Din, kılınçların gölgeleri altındadır) hadîs-işerîfi,bu
hakîkatiaçıkolarakifâdeetmekdedir.Ohâlde,bütüngücümüzile,herfırsatda,
devletimizinvarlığınavekuvvetliolmasınaçalışmalıyız.Kuvvetlibirdevletinhi–527 –

mâyesindeyaşıyanmüslimânlarınkomünisttehdîdvetasallutundanemînolabileceği,devletza’îfolursa,vatanınvemilletinkomünistihtilâlinesürüklenerek,kardeşinkardeşesaldıracağı,evlerimizin,işyerlerimizin,kadınlarımızın,kızlarımızın
elimizden alınacağı iyi bilinmelidir. Bunun için, gaflet ve tenbellik morfini ile
uyutulmamağadikkatetmeli,devletimizeherzemânyardımcıolmalıyız!
Komünistliği ilk çıkaran Mejdek adında bir Îrânlıdır. Peygamber olduğunu
söylerdi.Zerdüştünkurmuşolduğu(Mecûsî) dînindeidi.Herkesinmalıvekadınıortakdırdedi.ÎrânşâhıKubâd,bunainandıisede,oğluNûşirvân,bunuseksenbinadamıilebirlikdeöldürdü.Bunlar(Burhân-ı kâtı’) lügatkitâbındayazılıdır.
AhmedCevdetpâşa“rahmetullahiteâlâaleyh”,onbeşsahîfelikbirkitâbında,komünistliğinAvrupaya,Asyayayayılacağını,müslimânlarınbubelâdankurtulacağınıyazmakdadır.

27 — İSLÂM DÎNİ
(Râbıta-i şerîfe) kitâbının elliyedinci sahîfesi açıklanarak aşağıda yazılmışdır:
İslâmdîni,Allahüteâlânın,Cebrâîlismindekimelekvâsıtasıile,sevgiliPeygamberiMuhammedaleyhisselâmagönderdiği,insanların,dünyâdaveâhıretderâhat
vemes’ûdolmalarınısağlıyan,üsûlvekâidelerdir.Bütünüstünlükler,fâidelişeyler,islâmiyyetiniçindedir.Eskidinlerin,görünür,görünmezbütüniyiliklerini,islâmiyyet,kendindetoplamışdır.Bütünse’âdetler,muvaffakıyyetlerondadır.Yanılmıyan,şaşırmıyanakllarınkabûledeceğiesâslardanveahlâkdanibâretdir.
Yaratılışındakusûrsuzolanlar,onuredetmezvenefretetmez.İslâmiyyetiniçindehiçbirzarâryokdur.İslâmiyyetindışındahiçbirmenfe’atyokdurveolamaz.İslâmiyyetinhâricindebirmenfe’atdüşünmek,serâbdanşerâbbeklemekgibidir.
İslâmiyyet,insanlarınsevişmelerini,yardımlaşmalarını,kardeşceyaşamalarını,
memleketlerii’mâr,insanlarıterfîhetmeğiemreylemekde,Allahüteâlânınemrlerinesaygıgöstermeğivemahlûklaramerhameti,toprağını,bayrağınısevmeği,
kanûnlaraitâ’atetmeği,vergilerinivaktindevedürüstolaraködemeğiistemekdedir.Hermahlûkakarşımes’ûliyyettaşımakdadır.Nefsintemizlenmesinite’mîn
etmekde,kötühuyları,iyihuylardanayırmakdadır.İyihuyluolmağıemredip,kötühuyları,şiddetileredveyasakeder.Gayr-ımüslimvatandaşlarla,bid’atsâhibleriilevebaşkamezhebdenolanlarileiyigeçinmeği,hercihetdeniffetivehayâyıemreder.Tâmsıhhatliolmağacebreder.Tenbelliği,boşvaktgeçirmeğiredve
men’eder.Zirâ’ati,ticâretivesan’ati,kat’îolarakemreder.İlme,fenne,tekniğe,endüstriye,lâyıkolduğuüzere,ehemmiyyetverir.İnsanlarınyardımlaşmasını,birbirlerinehizmetetmesiniehemmiyyetileistemekdedir.Dîni,vatanı,mezhebi ve inanışı başka olanların, canlarını, mallarını ve nâmûslarını korumağa
cebredip,bunlarasaldırmağı,herhangibirörgütkurmayı,siyâsete,devletişlerinekarışmağıkesinliklemen’eder.Herkesekarşıbirhakvemes’ûliyyetgözetmekdedir.(Se’âdet-i dâreyn)i,ya’nîdünyâveâhıretse’adetinicâmi’dir.
Başkadinler,böyledeğildir.Başkadinlerinhepsibozulmuş,ilâhîhükmleryerine,insankafasındançıkanfikrler,düşünceleryeralmışdır.Bununiçin,lâyetegayyerolamamış,ilerliyen,değişenhayâtkarşısında,şekllerveölükelimelerhâlindekalmışlardır.Allahüteâlâ,islâmdînini,hayâtınyürümesini,ihtiyâclarındeğişmesinikarşılıyacak,terakkîlerisağlıyacakesâslarüzerinekurmuşdur.İslâmiyyete,ortaçağınihtiyâclarıüzerinekurulmuş,değişmezhükmlerdirdemek,islâm
dînineiftirâetmekdir.
[13Hazîran1962Çarşambagünüİstanbuldakisabâhgazetelerişöyleyazıyordu:
[m.1953]yılında,Afrikanın215milyonnüfûsunun105milyonumüslimândı.Bu
sayı,bugün,çokdahâfazlaartmışbulunmakdadır.İslâmdîni,ırk,milliyet,siyâsî
inanç,lisânvetahsîlseviyesiayırdetmeksizin,herinsanınşerefvei’tibârınahurmetetdiğiiçin,büyükbaşarısağlamakdadır.
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Bugündünyâda,Allahüteâlânınvarlığınainananüçbüyükdinvardır:Yehûdîlik,Hıristiyanlıkveİslâmiyyet.Dünyâdatahmînen900milyonhıristiyan,600milyonmüslimânve15milyonyehûdîbulunduğu,1979senesimilletlerarasıistatistiklerindeyazılıdır.Geriyekalaninsanlar[2milyardanfazla]yaAllahmefhûmu
bilmeyenBuda,Hindû,Brahmanvebenzeridinleremensûbbulunmakdaveyâputlara,ateşe,güneşetapmakda,yâhudhiçbirdînikabûletmemekdedir.Songünlerde,Amerikanneşriyyâtında,müslimânların600milyondeğil,900milyonolduğu
bildirilmekdedir.NihâyetRomadabulunanCESİ[CentroEditorialeStudiİslamici=İslâmTeharriyatıveNeşriyyâtıMerkezi]nin1980yılındakineşriyyâtınagöre,dünyâda:Asyada592,3milyon,Afrikada245,5milyon,Avrupada21milyon,
AmerikaveKanadada6milyon,Avustralyada0,5milyonolmaküzere865,3milyonmüslimânbulunmakdadır.(TheMuslimEducationalTrust)islâmmerkezinin
1984senesindekiingilizceneşretdiği(İslâm) kitâbında,dünyâdakimüslimânlarınmikdârınınbirmilyarelliyedimilyonolduğubildirilmekde,kırkaltıislâmdevletindevediğerdünyâdevletlerindekimüslimânlarınmikdârlarıverilmekdedir.
Bumikdârınherseneartmakdaolduğunuistatistiklergöstermekdedir.Nüfûsunun
%50’sindenfazlasımüslimânolandevletlerinsayısıise57yibulmakdadır.]

28 — NEFS VE AKL
(Tefsîr-i Azîzî)de,Fâtihasûresiniaçıklarken,(Sırât-ı müstekîm)iuzunbildirmekdedir.Çokkısaltılmışışöyledir:Allahüteâlâ,insanlarınvehayvanların,yaşayabilmeleriveüremeleriiçin,onlardaikikuvvetyaratdı.Biri,muhtâcoldukları,
lezzetaldıklarışeyleriistemek,onlarakavuşmakkuvvetidir.Bukuvvete,(Şehvet)
denir.İkincisi,yaşamalarınazarârlıolan,canlarınıyakanşeylerdenkaçmak,bunlarakarşısavunmakkuvvetidir.Bukuvvete,(Gadab) denir.Allahüteâlâ,insanlarınvehayvanlarınyaşamaları,üremeleriiçinmuhtâcolduklarışeylerihertarafda,bolbolyaratmış,bunlarakolaycakavuşmalarınıvebulduklarınıkolaycakullanabilmeleriniihsânetmişdir.
Allahüteâlâ,insanlardaşehvetvegadabkuvvetleriniyaratmış,insanlarınmuhtâc oldukları şeylere kavuşmaları için ve bulduklarını kullanabilmeleri için ve
korkduklarınakarşısavunabilmeleriiçin,buikikuvvetiihsânetmişdir.Enlüzûmluolanhavayıheryerdeyaratmış,ciğerlerinekadarkolaycagirmesiniihsânetmiş,
ikinciderecedelüzûmluolansuyu,heryerdebulmalarınıvekolaycaiçmelerinide
ihsânetmişdir.İhtiyâcmaddelerinieldeetmeleriveeldeetdiklerinikullanabileceklerihâleçevirmeleriiçin,insanlarıçalışmağamecbûrkılmışdır.İnsanlarçalışmazlarsa,muhtâcoldukları,gıdâ,elbise,mesken,silâh,ilâcgibişeylerekavuşamazlar.Yaşamaları,üremeleriçokgüçolur.Birinsan,muhtâcolduğubuçeşidlimaddeleriyalnızbaşınayapamayacağıiçin,birlikdeyaşamağa,işbölümüyapmağamecbûrolmuşlardır.Allahüteâlâ,insanlaramerhametederek,seveseveçalışabilmeleri,çalışmakdanusanmamalarıiçin,insanlardaüçüncübirkuvvetdahâyaratdı.
Bukuvvet,(Nefs-i emmâre) kuvvetidir.Bukuvvet,şehvetlerekavuşmakvegadab
edilenlerledöğüşmekiçininsanızorlar.Fekatinsanınnefsi,buişindebirsınırtanımaz.Yapdığıişler,hepaşırı,hepzarârlıolur.Meselâhayvansusayınca,temizsuyukolaycabulur,içer.Doyunca,artıkiçmez.İnsanınnefsi,doydukdansonradaiçirir.Sığıraçolunca,çayırdaotlar.Doyunca,yatar,uyur.İnsanaçolunca,çayırdaotlayamaz.Bulduğuotlararasındaseçimyapması,seçdiğinisoyup,temizleyip,pişirmesilâzımdır.Nefs,buyorucu,usandırıcıişleriseveseveyapdırır.Fekat,hoşuna
gideni,doydukdansonradayidirir.Allahüteâlânınmerhametisonsuzolduğundan,nefsininsanıfelâketesürüklemesinemâni’olmakistedi.Hemnefsinarzûlarınauymağısınırlıyan,hemdenefsitemizleyipemmârelikdenya’nîaşırı,taşkınolmakdankurtaranemrlerveyasaklargönderdi.Peygamberleri“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”ilegönderdiğibuemrveyasaklarıntoplamına,(İlâhî din)lerveyâ
(İslâmiyyet) denir.Birinsan,işleriniyaparken,islâmdînineuyarsa,nefsi,emmâ–529 –
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relikdenkurtulup,(mutmainne) olur.Buzemân,şehvetivegadabıfâideliolarak
çalışdırır.Kitâbımızınüçüncükısmınınellincimaddesindeyazılıolan,(Mektûbât)ın
ikincicildininellincimektûbunda,nefsintemizlenmesibildirilmekdedir.Nefs-iemmâre,şehvetivegadabıaşırıçalışdırdığıiçin,bunauymakinsanatatlıgelir.İslâmiyyeteuymakise,buarzûlarıfrenlediği,tahdîdetdiğiiçin,insanaacı,zorgelmekdedir.Bununiçininsan,islâmiyyeteuymakistemez.Nefseuymakister.Se’âdete
kavuşmakistemez.Felâketesürüklenmekister.Allahüteâlânınmerhametisonsuzolduğundan,insanlarda,se’âdetifelâketden,doğruyuiğridenvefâideliyizarârlıdanayırabilenbirkuvvetdeyaratdı.Buçokkıymetlikuvvet,(Akl)dır.Şaşmıyan,yanılmıyanakla(Akl-ı selîm) denir.Akl-ıselîmsâhibiolankimsenefsine
uymaz.İslâmdînineuyar.Aklıdinlemiyenkimseise,nefsineuyar.İslâmdînine
uymakistemez.İslâmdînineuyana,(Müslimân) denir.Müslimânolmakiçinevvelâ(Îmân) etmeklâzımdır.
Allahüteâlâ,bütüninsanlara,îmânetmeleriniemretdi.İnsanlararasındandilediklerinemerhametedip,bunlarınaklauyarakîmânetmelerininasîbeyledi.Bu
kullarınınkalbleriniîmâniledoldurdu.(Yûnüs) sûresininyirmibeşinciâyetinde
meâlen,(Allahü teâlâ kullarını, selâmet, se’âdet yeri olan Cennetine da’vet ediyor. Dilediğini bu yola kavuşdurur) buyuruldu.Akl-ıselîmsâhibiolan,bumes’ûd
insanlara(Sâbikûn) denir.Peygamberler,Evliyâlar,mezhebimâmlarıvebütün
müctehidlerböyledirler“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”.Akllarınauymayıp,nefslerineuyarak,Allahüteâlânında’vetinikabûletmiyenlerden,dilediklerinikenditaşkın,azgınhâllerindebırakmakda,dilediklerinide,yineihsânederek,dilediğizemândahidâyetekavuşdurmakda,kalbleriniîmâniledoldurmakdadır.Kendihâllerindebırakdıklarından,gafletdenuyanarakdoğruyoluarayanları da, merhamet ederek hidâyete kavuşduracağını va’d etmekdedir. (Ankebût) sûresininsonâyetindemeâlen,(Nefslerine uyanlardan, doğru yolu arayanları, se’âdete ulaşdıran yollara kavuşdururuz) buyuruldu.Doğruyoluaramayıp,
nefslerineuyarakîmânetmiyenleri,azıpcanyakanları,Cehennemdesonsuzolarakyakacağınıhaberveriyor.İslâmiyyetiişitmiyençokkimsevardırki,akl-ıselîmleriolduğuiçin,bozulmuş,uydurulmuşdinlerinadamlarınaaldanmamışlar,astronomidevefenbilgilerindevebilhâssatıbilmindegördüklerinizâmlıhâdiselerinbirbirlerinebağlantılarınıdüşünerek,hilkatinsırlarını,buhesâblıdüzeninhakîkatinianlamakistemişlerdir.Bunlaryineakl-ıselîmlerisâyesinde,islâmiyyetinbildirdiğigüzelahlâkınbirçoğunubulup,müslimângibiyaşamış,kendilerine
vebaşkalarınafâideliolmuşlardır.Allahüteâlânın,(Ankebût) sûresindeva’detdiğiüzere,bunlarıîmânetmeğesebebolanrehberlere,kitâblarakavuşduracağı,
(Rûh-ul-beyân) tefsîrinde,altıncıcüzsonâyetindeyazılıdır.Böyletâli’limes’ud
birkimseanlarki,herşeyihalkeden,yaratan,yokolmakdan,zarârlardankoruyanbirAllahvardır.Allahherşeyigörür,bilir,işitir.Herşeyegücüyeter.Gücü,
kuvvetisonsuzdur.Herşeyi,eceli,zemânıgelinceyoketmekdedir.İnsanlarıtekrârdirilteceğini,hesâbaçekeceğini,îmânetmişolanlaraCennetdesonsuzni’metlervereceğini,îmânıolmayanları,kâfirleriCehennemdesonsuzyakacağınıbildiriyor.Onunyapmakistediğinikimsedurduramaz.Onunişinekimsekarışamaz.
Onunemrlerineuymakdan,rızâsını,sevgisinikazanmakdanbaşkakurtuluşve
se’âdetyoluyokdur.İnsanlarınhiçbiriîmânetmese,inanmasa,Onunbüyüklüğünde,kuvvetinde,kudretindehiçnoksanlıkolmaz.Teknikdeçokilerliyen,elektronikâletlervelazerışınlarıiletabî’atinnicesırlarınıçözenba’zımilletlerinbaşlarındakiazılıkâfirler,zâlimler,Onahiçbirzarâryapamaz.Budinsizler,ancakkendilerinezarâryapıyorlar.Muhakkakölecekler.Kabrdeçürüyüp,biravuçtoprak
olacaklar.Sonratekrârdiriltilip,Cehennemdeçokacıazâbçekeceklerdir.Allahüteâlâisteseydi,herkesimü’minyapar,herkesiCennetesokardı.Yâhud,herkesikâfiryapar,herkesiCehennemdeyakardı.Fekat,ba’zılarınınmü’minolmasını,ba’zılarınındakâfirolmasınıdiledi.Onundilediğiolur.Onundilediğini
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hiçbirmahlûkdeğişdiremez.
[Hermüslimânınbirincivazîfesinefsineuymamakdır.Nefs,insanınenbüyük
düşmanıdır.İnsanınîmânınıyoketmekister.Bundanzevkalır.Allahüteâlânın
vePeygamberefendimizinemrlerindenveyasaklarındanbirisininbiledoğru,fâideliolduğundaşübheedeninîmânıgider,kâfirolur.Kâfir,Cehennemdesonsuz
yanacakdır.Sonsuzyanmaknedemek,insanbunudüşünse,korkudanuykusukaçar,yimekden,içmekdenkesilir.Hiçbirdünyâzevkigözünegörünmez.Küfrün
cezâsıçokağır,çokkorkuncisede,küfrdenvegünâhlardankurtulmakçokkolaydır.Bununbiricikçâresi,îmânınıtâzelemekdir.Bunundaenkolayyolu,her
akşamyatarken,üçkerre(Estagfirullahel’azîm) okumakdır.Ma’nâsınıdüşünerekokumaklâzımdır.Ma’nâsı,(Yâ Rabbî, beni afv et)dir.Allahüteâlâ,tevbelerikabûledeceğiniva’detmişdir.Yalnız,tevbeninkabûlolmasıiçin,nemâzborcuvekulhakkıolmamaklâzımdır.Birnemâzborcuolan,bunukazâetmedikce,
tevbesikabûlolmaz.Cehennemdeyanmakdankurtulmakiçin,ölmedenevvelnemâzborcundanvekulhakkındankurtulmaklâzımdır.Hiçbirhayrlıişinsanıbu
azâbdankurtaramaz.İbniTeymiyyeninkurtarırdemesinealdanmamalıdır.]
Hakîkat Kitâbevi
Sabâholmuş,kuşlarötüyor,
hertarafsüslenmişBayramgibi.
câmi’dengelentekbîrsesleri,
rûhlarıaçıyor,Kur’ângibi.
Müezzinefendi,ezânokuyor,
sesiçokgüzel,bülbülgibi.
İmâmefendiyeşilcübbegiymiş,
siyâhsaçlararasındaparlayanzümrüdgibi.
Câmi’den(Estagfirullah) seslerigeliyor,
Söyliyenlerinkalbleriolmuşnûrgibi.
Koşdum,onlarabendekatıldım,
çokşükr,oldummelekgibi.
YâRabbî!Türkvatanıçokmübârekyerdir,
herköşesinde,ecdâdımızınrûhlarısesleniyor:
Muhammedaleyhisselâmatâbi’olun,bizlergibi,
Onunyolundanayrılmayın,Eshâbgibi.
YâRabbî!Bizibuvatandanayırma!
tâ,buvatanahizmetederkenverelimcân!
YâRabbî!Buvatanıkoruyankumandanlarayardımet!
Herbirininvatanahizmetetmesininasîbet!
İkiyüzlülerçoğaldı,şimdi,
nutukçekiyorlar,kahramangibi.
Londradamasonlarındağıtdığıdiplomalarla,
islâmasaldırıyorlarşaklabangibi.
Buhücûmlardankorunmakiçin,
Muhammedaleyhisselâmauymalıdır.
hiçbirşeykalbitemizleyemez,
buyücePeygambereuymakgibi.
Buhakîkatiheryereyayan(Hakîkat Kitâbevi)dir,
BuKitâbeviinsanlaraHakkınbüyükni’metidir.
(Hakîkat Kitâbevi),hakîkatleriyayıyor,
onlarınkiise,hepiftirâveyalan.
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29 — MÜSLİMÂNLAR NİÇİN GERİ KALDI?
Târîhinherdevrinde,dürlükanıtaşıyan,dürlüdilkonuşan,başkabaşkaâdet
vean’anelerebağlıolanmilyonlarcainsanın,aralarındakifarklarıbırakarak,bir
inançveyâfikretrâfındatoplanıp,birerimperatorlukkurduklarınıgörüyoruz.
Böylekurulanimperatorlukveyâdevletlerinenbüyüğüne,engüzelineortaçağdarastlıyoruz.Hiçbozulmamış,değişdirilmemişbiricikdinolanislâmdîniningüzel ahlâkı ile bezenmiş, birbirlerini seven, yardımlaşan, çeşidli ırklardan, büyük
insantopluluklarının,birleşdiklerinibiliyoruz.Butopluluğuayakdatutantemel,Hak
teâlânınemretdiğiçalışkanlık,adâlet,iyilik,saygıgibidinesâslarıidi.Osmânlıtürklerini,Sakaryakenârından,kısabirzemânda,Viyanakapılarınagötürenkuvvet,SultânOsmânınveçocuklarınınsımsıkısarıldıklarıislâmdîninin,rûhuvebedenitekâmületdirenışıklıyoluidi.Çünki,islâmiyyetdemüslimânlarbirbirininkardeşidir.
HıristiyanAvrupanıntekkal’asıFransakapılarınızorlamağagidenAttilâ[Hicretden (168) yıl önce öldü] idâresindeki Tûran Hunları, herhangibir hak dîne
mensubolsalardıveoralarabuhakdîninahlâkını,rûhunugötürmüşolsalardı,hazret-iÖmerin“radıyallahüanh”ordusundakiadâlete,şefkatehayrânolup,sevesevemüslimânolanŞâmhıristiyanlarıgibi,papaslarınbaskısından,krallarınişkencesindenusanmışolanbatıhıristiyanlarıda,onlaraâğuşlarınıaçmazmıidivebu
günküAvrupanındinçehresineolurdu?
Emevîler,islâmdînini,İspanyadan,Avrupayasokdu.Fas,KurtubaveGırnataüniversitelerinikurup,batıyailmvefenışıklarınısaldı.Hıristiyanlıkâlemini
uyandırıp, bugünkü müsbet ilerlemenin temelini koydu. Dünyâ yüzündeki ilk
üniversitenin,FasınFezşehrindebulunanKureviyyinüniversitesiolduğubütün
ansiklopedilerdeyazılıdır.Buüniversite244[m.859]yılındakurulmuşdur.
(Kâmûs-ül-a’lâm)dadiyorki,(EndülüssultânıüçüncüAbdürrahmân“rahmetullahiteâlâaleyh”,memleketinigenişletdi.Kuvvetlendirdi.Fasdahükûmetsürenİdrîsîleri,Fâtımîlerekarşıdestekledi.Bunlarıhükmüaltınaaldı.Mükemmel
donanmadayapdı.Kendisiveadamlarıilmveedebsâhibiidiler.Âlimlereveilmeçokkıymetverirdi.Bununiçin,Endülüsdeilmvefençokilerledi.Serâyıvedevletdâireleribirerilmkaynağıoldu.HermemleketdenilmöğrenmekiçinKurtubayaakınakıntoplandılar.Kurtubadabüyükvemükemmelbirtıbfakültesikurdu.Avrupadailkyapılantıbfakültesibudur.Avrupakrallarıvedevletadamları,
tedâvîiçinKurtubayagelir,gördüklerimedeniyyete,güzelahlâka,müsâfirperverliğehayrânkalırlardı.Altıyüzbinkitâbbulunanbirkütübhânedeyapdırdı.Kurtubadan üç sâatlik mesâfedeki (Vâdi-yül-kebîr) kenârında, (Ezzehrâ) isminde
pekbüyükveincesan’atlarladolubirserâyilemükemmelbağçelervebüyükbir
câmi’yapdırdı.Kurtubadaçoksayıdaderinâlimleryetişdi.Endülüsdeki(Benî
Ümeyye) halîfelerininsekizincisiolanAbdürrahmân-ısâlis,elliseneadâletile
hükmsürüp,350[m.961]senesindeyetmişikiyaşındavefâtetdi).
Fekatsonra,islâmahlâkını,Allahüteâlânınemrlerinibırakdıklarından,hattâ
Ehl-isünneti’tikâdınıbozarak,islâmiyyetiiçerdenyıkmakalçaklığıbaşladığından,
Pirenedağlarınıaşamadılar.423[m.1031]deÜmeyyedevletiçökdü.Bunlardan
sonra Endülüse, önce (Mülessimîn) veyâ (Murâbitîn) denilen devlet, bundan
sonrada,(Muvahhidîn) devletihâkimoldu.Fekatİspanyollar,897[m.1492]de,
Gırnataşehrinidealıpmüslimânlarıöldürdüler.Sözdemüslimânolupda,Allahüteâlânınemrlerineuymamanıncezâsınıbuldular.İspanyafâci’asıolmasaydı,felsefeciİbnürrüşdünveİbniHazmınbozukfikrleri,belkidinveîmânhâlinialıpdünyâyayayılacak,bugünkühazînlevha,yüzlerceseneöncemeydânaçıkacakdı.
Ohâlde,beşeriyyetiızdırâbdan,felâketdenkurtaran,Fâtımîler,Resûlîlergibi,
islâmisminitaşıyan,îmânıveamelibozukdevletlerdeğil,Emevîler,TîmûroğullarıveOsmânlılargibi,Ehl-isünnetolanvedîninesarılanmilletlerolmuşdur.Bun–532 –

lar,islâmilmlerinindinvefenkollarındainsanlığaışıktutdular.Fekat,neyazık
ki,sonraları,bunlardadaislâmiyyetgevşemeğebaşladı.Devletreîslerinişehîdetdiler.Birçokişletmeler,dincâhillerinin,masonuşaklarınınbaskısıaltındakaldı.
Allahüteâlânınemretdiğigibisevişmeği,çalışmağıbırakdılar.Masonlar,müslimânlarıngerikalmasıiçin,medreselerdenfenderslerinikaldırdı.Dinadamları,
fensiz,bilgisizyetişdirilerek,islâmiyyetiiçdenyıkmağabaşladılar.Birtarafdan,ilm,
fenyokedildi.Birtarafdanda,ahlâk,edeb,hayâvedinbozuldu.İmperatorlukçökdü.Hâlbuki,islâmiyyet,tecribîilmleri,fenni,san’ati,endüstriyi,ehemmiyyetile
emretmekdedir.
İştebudevletlerdededinmütehassıslarınınbildirdiğibellisebeblerdendolayı,i’tikâdbozulup,islâmiyyetebağlılıkgevşedikçe,duraklama,gerilemebaşladı.
Nihâyetyokoldular.(Eş-şer’u tahtesseyf) hadîs-işerîfininhaberverdiğigibi,islâmgüneşibatarakyeryüzübugünkühâlinialdı.
Attilânınbüyükimperatorluğuda,islâmdînigeldikdensonraolsaydıveislâm
dîniningetirdiğiadâletduygusuilebezenmişolsaydı,onunölümündenkısabirzemânsonra,parçalanmaz,yıkılıpgitmezdi.
Büy ük Selç ukl u hük ümd âr ı Muh amm ed Alb Arsl an ın “rahm et ull ah i teâ lâ
aleyh”[463]hicrîve[1071]mîlâdîyılında,MalazgirdderumimperatoruDiojenidâresindekiikiyüzbindenziyâdeorduyakarşı,kırkbinkahramânilekazandığızaferdensonra,Anadoluyagelipyerleşenvebatıtürkleridiyeanılan,bizoğuztürklerini,hıristiyanAvrupalılar,çokkerre,haçlırûhuilebirleşerek,Anadoludançıkarmakiçinsaldırdıklarıhâlde,yirminciasrda[14.cühicrîasrda],büyükbirmüslimântürkmilletihâlindeayakdatutan,yaşatanenbüyükkuvvetin,milletinkalbindebulunansağlamîmânıolduğundakiminşübhesivardır?
Onbirinciasr[Hicrîbeşinciasr]içinde,türklerinüçbüyükdalgahâlinde,üçistikâmetde,yayılmahareketinibiliyoruz:
Birincisi,Gaznevîhükümdârlarıemrinde,Kalaçvediğertürkboylarının,Hindistânaolanyayılmalarıdırki,buralaraislâmdîninivemedeniyyetinidegötürdüler.BugünHindistândayüzmilyonuaşanbirmüslimântopluluğununbulunması,
buyayılmahareketininbirnetîcesidir.Osmânlıdonanması940[m.1533]deHindistânagitdi.BeşsenesonraCiddeyeavdetetdi.
İkincisi,Oğuztürklerinin,Îrândangeçerek,Malazgirdzaferindensonra,Bizans
elindebulunanAnadoluyufethidir.Oğuzlarda,islâmdîniilemüşerrefolarakgelmişidi.Bugün,aradanasrlargeçdiğihâlde,ancakmüslimânolarakkalışlarısâyesinde,yineAnadoludaoturuyorvedünyâsiyâsetinekarışıyor.
Üçüncüyayılmahareketi,Karadenizinşimâlinden,Balkanlaradoğruoldu.İçlerindebirkısmOğuzlardabulunanPeçenekveKomantürkleri,Balkanyarımadasınayerleşdi.Neyazıkki,bunlarislâmdîniileşereflenmiyerekgelmişdi.Etrâflarınısaranhıristiyandevletlerintazyîkiile,kısazemândakendilikleriniunutdular.An’anelerinigaybetdiler.Eridiler,yokoldular.Hindistânda,Anadoludave
başkayerlerde,bugünyaşamakdaolansoydaşlarıgibiolamadılar.Bunlarniçinyaşıyamadı?Bunlardankimvenekaldı?Bu,niçinböyleoldu?
Görülüyorki,Türkdevletlerinivemilletlerini,ayakdatutan,yaşatan,büyükve
başlıcakuvvet,îmândırveislâmdîninde,çokkuvvetlibulunanadâlet,iyilikvedoğrulukvefedakârlıkkudretidir.
[Batınıninanç,örfveâdet,modaveahlâksızlıklarınıtaklîdetmekmedeniyyet
değildir.Müslimânmilletinbünyesindetahrîbâtyapmakdır].
OsmânlıdevletindeRussefîriolarakuzunsenelerçalışanİgnatiyef,hâtıralarında,sultânikinciMahmûdhânzemânında,FenerPatrikhânesininkapısındaasılan,
1237 [m. 1821] Rum isyânının baş plânlayıcısı, Patrik Gregoryosun Rus Çarı
Aleksandrayazdığımektûbuaçıklamakdadır.Mektûbibretvericidir:
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“Türklerimaddetenezmekveyıkmakgayr-imümkindir.ÇünkiTürkler,müslimânolduklarıiçinçoksabrlıvemukâvemetliinsanlardır.Gâyetmağrûrdurlarve
izzet-i îmân sâhibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağlılıklarından, kadere rızâ
göstermelerinden,an’anelerininkuvvetinden,pâdişâhlarına[devletadamlarına,
kumandanlarına,büyüklerine]olanitâ’atduygularındangelmekdedir.
Türklerzekîdirlervekendilerinimüsbetyoldasevk-uidâreedecekreîsleresâhibolduklarımüddetçedeçalışkandırlar.Gâyetkanâ’atkârdırlar.Onlarınbütün
meziyyetleri,hattâkahramanlıkveşecâ’atduygularıdaan’anelerineolanmerbûtiyyetlerinden(bağlılıklarından),ahlâklarınınsalâbetindengelmekdedir.
Türklerdeevvelâitâ’atduygusunukırmakvema’nevîrâbıtalarını(bağlarını)kesr
etmek(parçalamak),dînîmetânetlerini(sağlamlığını)zâ’fauğratmak(za’îfletmek)
îcâb eder. Bun un da en kıs a yol u, an’anât-i mill iyy e (mill î gel en ekl er in e) ve
ma’neviyyelerineuymayanhâricîfikrlervehareketlerealışdırmakdır.
Ma’neviyyâtlarısarsıldığıgün,Türklerinkendilerindenşeklençokkudretlikalabalıkvezâhirenhâkimkuvvetlerönündezaferegötürenaslkudretlerisarsılacakvemaddîvâsıtalarınüstünlüğüileyıkmakmümkinolabilecekdir.BusebebleOsmânlıDevletinitasfiyeiçinmücerredolarakharbmeydânlarındakizaferler
kâfîdeğildir.Hattâsâdecebuyoldayürümek,Türklerinhaysiyyetvevekârınıtahrîkedeceğinden,hakîkatlerinenüfûzedebileceklerinesebebolabilir.
Yapılacak olan, Türklere birşey his etdirmeden, bünyelerindeki tahrîbi temâmlamakdır.”
Bumektûbderskitâblarındaezberletilecekkadarmühimdir.Mektûbdaibret
alınacakçokşeyvarsada,enönemlisişuikihusûsdur:
1—Türklerinma’neviyyâtınınvedînininyıkılmasıiçin,Türkleriyabancıfikr
veâdetlerealışdırmak,
2—Türklerehisetdirmedenbünyelerindekitahrîbâtıtemâmlamakdır.
Buhedeflereise,Batınıninanç,moda,örfveâdetveahlâksızlıklarını,taklîdetdirmekleulaşılır.
Batınınilm,fen,teknikvehersâhadakifennîgelişmelerinialmakelbettelâzımdır.Zâtenislâmiyyetbunuemreder.Yabancıdilöğrenmeninlâzımolduğunuhadîs-işerîflerhabervermekdedir.ZeydbinSâbit“radıyallahüanh”diyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”banayehûdîdiliniöğrenmeğiemreyledi.Öğrendim.Yehûdîleregönderilenmektûblarınçoğunubanayazdırırdı.Onlardangelen
mektûblarıbanaokuturdu).Buhaber,Tirmizîdeuzunyazılıdır.Zeyd,böyleceibrânîvesüryânîlügatlarınıöğrendi.BüyükislâmâlimiseyyidAbdülhakîmefendi,mükemmelarabî,fârisîkonuşduğuhâlde,(Yabancıdilbilseydim,bütündünyâyafâideli
olurdum)derdi.Avrupadillerinibilmediğiiçinesefeder,çoküzülürdü.(İslâmdînininüstünlüklerini,râhatvehuzûrkaynağıolduğunuvemedeniyyete,fendeveahlâkdailerlemeğeışıktutduğunudünyâyabildirmekiçin,kısacası,islâmiyyetevebütüninsanlarahizmetiçin,yabancıdilöğrenmekmuhakkaklâzımdır)derdi.
Bütün dinleri iyi incelemiş olan, İngiliz ilm adamlarından Lord Davenport,
yirminciasrbaşlarındaLondradabasdırdığı,(Hazret-i Muhammed ve Kur’ân-ı kerîm) adındakiingilizcekitâbındadiyorki:
Ahlâküzerindesonderecetitizliğidirki,müslimânlığınazzemândasür’atleyayılmasınasebebolmuşdur.Müslimânlar,muhârebedekılıncaboyuneğmişolanbaşkadinadamlarını,dâimâafvilekarşılamışlardır.Juryodiyorki,müslimânlarınhıristiyanlarakarşıdavranışıile,papalığınvekrallarınmü’minlererevâgördüğü
mu’âmele,aslâkıyâsedilemez.Meselâ,[980]hicrîve[1572]mîlâdîyılıAğustosun
yirmidördüncügünü,ya’nîSentBartelemiyortugünü,dokuzuncuŞarlvekraliçe
KaterinanınemriilePârisvecivârındaaltmışbinprotestanöldürüldü.SentBartelemi,onikihavârîdenbiriolup,mîlâdî[71]yılında,Ağustosayındahıristiyanlı–534 –

ğıneşrederkenErzurumdaşehîdedilmişdi.Böyleniceişkencelerdedökülenhıristiyankanları,müslimânlarınharbmeydânlarındadökdüklerihıristiyankanlarındankatkatfazladır.Bununiçindirki,birçokaldanmışinsanı,islâmiyyetinzâlimbir
dinolduğuzannındankurtarmaklâzımdır.Böyleyanlışsözlerinhiçbirvesîkasıyokdur.Papalığınvahşetveyamyamlıkderecesinevaranişkenceleriyanında,müslimânların,gayrımüslimlerekarşıdavranışları,ağzısütkokanbirsübyanınkikadar
yumuşakolmuşdur.İslâmiyyet,başkadinlerinhurâfelerveşübhelerbataklığıortasında,çiçektemizliğiileyükselmişbiraklîvefikrîasâletinsembolüolmuşdur.
Miltonderki,(Kostantinkiliseyizenginleşdirince,papaslarmakâmveservet
hırsınıartdırdı.Bununcezâsını,parçaparçaolanhıristiyanlıkçekdi).
İslâmiyyet,ilâhlarainsankanıdökmekfâci’avefelâketindenbeşeriyyetikurtardı.Bununyerine,ibâdetivesadakayıgetirmekle,insanlaraiyilikaşıladı.Sosyaladâletintemelinikurdu.Böylece,kanlısilâhlarahâcetbırakmadan,dünyâya
kolayca yayıldı. İlm da’vâsına müslimânlar kadar bağlı ve saygılı hiçbir millet
gelmemişdirdenilebilir.Hazret-iPeygamberin“aleyhissalâtüvesselâm”pekçok
hadîsleri,samîmîbirilmteşvîkcisidirveilmesaygıiledoludur.İslâmiyyet,ilmemaldandahâçokkıymetvermişdir.Hazret-iMuhammed,bututumuolancagücüile
desteklemiş,Eshâbıda,buyoldavarkuvvetleriileçalışmışlardır.
Bugünküfenninvemedeniyyetinkurucuları,eskiveyenieserlerinveedebiyyâtınkoruyucuları,Emevîler,Abbâsîler,GaznevîlerveOsmânlılarzemânındaki
müslimânlar“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”olmuşdur.
Burayakadarba’zıparçalarınıyazdığımızingilizcekitâb,misyonerlerveyehûdîlertarafındanpiyasadanalınarak,yokedilmekistenmişdir.İlkmisyonerteşkilâtıolanCizvitcem’iyyetleri918[m.1512]deteşekkületmişdir.
EK: İslâmhukûkunuinceliyenler,islâmiyyetdesosyaladâlete,eşitliğe,hakve
hürriyyeteverilenönemigörerekhayrânkalıyorlar.İslâmiyyetin,insanhaklarıve
mülkiyyethakkıüzerindenasılbirtitizlikgösterdiğiniortayakoymakiçin,(Mecelle)denbirkaçmaddeyiaşağıyayazmağıuygungörüyoruz:
1192—Herkesmülkünüdilediğigibikullanır.Fekat,başkasınınhakkınadokunursa, bu kullanması sınırlanır. Meselâ, islâmiyyetde kat mülkiyyeti vardır.
Fekat,üstkatsâhibinin,apartmanıntemelindevealtkatsâhibinindeçatıdahakkıvardır.Birisi,ötekininizniolmadıkca,kendikatınıyıkamaz.
1194—Birarsayasâhibolan,üstündekiboşluğavetoprağıniçinedemâlikolur.
İstediğikadaryüksekbinâvederinkuyuyapabilir.
1196 — Bir kimsenin bağçesindeki ağacın dalları komşusunun hânesi veyâ
bağçesiüzerineuzanmışolsa,odallarıbağlayarakgeriçekdirmeğeveyâkesdirmeğe komşusunun hakkı vardır. Fekat, ağacın gölgesi komşusunun bağçesindeki
sebzelerezarârveriyordiyerekkesdiremez.Âtıfbeğ1330[m.1912]baskılışerhinde,bumaddeyişerhederkendiyorki,(Komşusu,ağacınsâhibineveyâhâkimemürâceatederekgeriçekdirirveyâkesdirir.Komşusu,bunlaramürâceatetmiyerek,
bağçesineuzanmışolanlarıkendidekesebilir.Bağçesineuzanmamışmahaldenkesipzarârasebebolursa,zarârıağaçsâhibinetazmîneder,öder.Bağlıyarakçekdirmesimümkinolandalları,mürâceatetmedenkeserse,yinezarârıtazmîneder.Ağaç
sâhibinemürâceatedipde,dallarını,çekmediğitakdirde,bağçesâhibikesebileceğigibi,kesdirmemasrafınıda,ağaçsâhibindenistiyebilir).
1200—Birevinkanalizasyonundan,komşununevinesızarakzarârverirse,ta’mîr
etmesilâzımolur.
1212—Komşununsukuyusunayakınlağımyaparak,kuyukirlenirse,ta’mîri
mümkinolmazsa,lağımoradankaldırılır.
1216—Hükûmetinemriilebirininevisatınalınıpyolyapılabilir.Fekatparasıverilmedikceevialınamaz.
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1248—Mülksâhibiolmaküçyoliledir:Malbirininmülküiken,bey’vehibe
[vesadakaveödüncvermek]gibibirakd,ya’nîsözleşmeilealanınmülküolur.Mîrâsileakdolmaksızınmülkegirer.Sâhibiolmıyan,herkesemubâholanbirşey,ele
geçirmeklemülkolur.
1254—Mubâholanotları,ağaçları,sularıherkeskullanabilir.Kimseyasakedemez.Başkasınazarârverirse,yasakolunur.
1288 — Bir kimsenin dükkânı yanına, başkası dükkân açarak, birincinin işi
bozulsa,ikincidükkânkapatdırılamaz.
1297—Av,tutanındır.Birkimse,biravıvurupdüşürdükdensonra,avkalkıp
kaçarken,başkasıyakalarsa,avyakalıyanınolur.
1308—Ortakmülkünta’mîri,hisseleregöreortaklaşayapılır.Hissesâhiblerindenbiriyokiseveta’mîredecekolankimsehâkimdeniznalırsa,masrafdanötekinedüşenpayıondanistiyebilir.
1312—Bölünebilenbirmülkünta’mîriiçin,ortakzorlanamaz.Ta’mîriniistemezse,mülkünbölünmesiiçin,zorlanır.
1321—Nehrlerin,göllerin,barajlarınta’mîrinibeyt-ül-mâl,ya’nîdevletyapar.
Devletinparasıyetişmezse,istifâdeedenlerdentoplanır.
950—Başkasınasatılmışolanbirmülkü,satışdeğeriilesatınalmakhakkına
(Şüf’a) denir.Buhakkamâlikolankimseye,(Şefî’) denir.
1008—Şefî’üçkimseolabilir:Birincisi,satılacakmülkdeortakolandır.İkincisi,satılacakmülkdekullanmahakkıolankimsedir.Üçüncüsü,satılacakmülke
bitişikmülkünsâhibidir.Apartmankatlarınınsâhibleri,birbirlerinebitişikkomşudemekdir.Birkimse,mülküolanbinâyısatınca,birşefî’bunuişitdiğizemân,
şefî’olduğunuhemensöylemesi,sonraikişâhidyanındaalıcıyavesatıcıyaşüf’a
hakkınıbildirmesivebirayiçindemahkemeyebaşvurmasılâzımdır.Böyleyapınca,öncebirincişefî’satınalır.Başkasınasatılamaz.Eğerbirincişefî’yoksaveyâ
satınalmakistemezse,ikincisatınalır.İkincişefî’deyoksa,üçüncüşefî’asatmasılâzımdır.Budasatınalmakistemezse,ilksatılmışolandakalır.
1017—Nakledilebilenşeylerinvevakfvemîrîtopraküzerindekimülklerinsatılmasındaşüf’aolmakyokdur.
(Fetâvâ-i Hayriyye)dediyorki,(İkiodalıbirevinüstüteraskatıdır.Sâhibi,bir
odayısatmış,sonraölmüşdür.Vârisler,ikinciodayıbaşkasınasatmışlardır.Teras,
ikikişiarasındayarıyarıyaortakolur.Biriötekindeniznsiz,burayaodayapamaz.
Birevinonodasıbirinin,birodasıdabaşkasınınolsa,terasveyâbağçe,yarıyarıyaortakolur).Aynıkitâbdadiyorki,(Birbinânınikikatındanherbirininsâhibi
başkadır.Altkatyıkılsa,bununsâhibita’mîriçinzorlanamaz.Üstkatınsâhibi,isterse,aşağıkatıta’mîreder.Mahkemekarârıileta’mîretdiise,yapdığımasrafıalmadıkca,kendiliğindenyapdıise,yapılanınkıymetinialmadıkca,aşağınınsâhibi
evinesokulmaz).(Üstkatsâhibi,aşağıkatazarârlıolmadıkca,üstünekatyapabilir).
(Hadîka)daelâfetlerindediyorki,(Başkasınınmalınıondaniznsiz,zorlaalmağa,(Gasb etmek) denir.Gasb,harâmolduğugibi,gasbedilenmalıkullanmakda
harâmdır.Başkasınınmalınıiznsizalıp,kullanıp,sonragerivermek,maldaaybve
kusûrhâsılolmasabile,harâmolur.Kendisinevedî’aolarakemânetbırakılanveyâgasbetdiğimalı,parayıticâretdeveyâbaşkayerdekullanıpda,bundankazanc
sağlamakcâizdeğildir.Kazandığışeyharâmolur.Bunufakîresadakavermesilâzımolur.Birininmalını,parasınışakaolarakdaalıpsaklamakharâmdır.Çünki,
böylece,başkasınıüzmüşoluyor.Başkasınaeziyyetvermekharâmdır).
(Fetâvâ-yı Feyziyye)dediyorki,birbaba,küçükçocuklarınınparalarını,ihtiyâcıyokiken,kendisiiçinkullansa,çocuklarbâligolunca,bunutazmînetmesini
istiyebilirler.Babamuhtâcolsaydı,kullanmasıcâizolurdu.
–536 –

30 — İSLÂMİYYET VE FEN
Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”vekitâblarıngönderilmesine
sebebvebildirilmesienlüzûmluolanemr,yerlerin,göklerinyaratanınınvarlığını,Onunbirolduğunu,ilmvebaşkaüstünsıfatlarıbulunduğunu,kudretvebüyüklüğünün sonsuz olduğunu kullara bildirmekdir. İnsanların çoğu, gördüklerine,
duyduklarına,göründüğügibiinanıp,içlerini,inceliklerinianlıyamadıklarından,
Allahü teâlâ, kitâblarında, varlığına, büyüklüğüne alâmet olan, mahlûklarının
enbüyükleriveenaçıkdabulunanveinsanlarınçokşaşdığıherbakımdandüzgün
görünenayı,güneşiveyıldızları,herçeşidinsanınanlıyabilmesiiçin,göründüklerigibita’rîfbuyurmuşdur.Bunlarınhesâblarını,kanûnlarını,içyüzleriniaçıklamıyarak,câhilolançoğunluğu,anlıyamıyacağışeylerleuğraşmağazorlamamış,
bunlarıherasrdakizekî,akllı,seçmekimselerinçalışarakanlamalarınıteşvîkbuyurmuşdur.İnsanlarınbuluşları,zemânladeğişmekde,birvaktlerdoğru,güvenilirsanılanbuluşların,sonradanyanlışolduğuanlaşılmakdadır.Herasrıninsanları,zemânlarındakisonbuluşlarındoğruolacağınainandıklarıiçin,muhtelifasrlardakiinsanlarıninanışlarıbaşkabaşkaolmuş,buinanışlar,günâh,küfrolmamışdır.Çünki,Peygamberlerin“aleyhimüsselâm”kitâblarınauymıyan,bunlardabildirilenleriinkâredeninanışlar,suçolur.Cenâb-ıHak,kullarınıküfrden,suçdan
korumakiçin,herkesinanlıyamıyacağı,inanamıyacağıfenbilgilerini,kitâblarındaaçıklamayıp,bunlaraişâretbuyurmuş,yerküresini,güneşi,göklerigöründüklerigibianlatarak,bunlardanibretalınmasını,varlığının,büyüklüğününanlaşılmasınıemreylemişdir.
KâdîBeydâvî“rahmetullahialeyh”,Nahlsûresinde,(Kullarıma hikmet ile ve
güzel va’z ile beni tanıt!) meâlindekiyüzyirmibeşinciâyet-ikerîmeyitefsîrederken,(Anlayışlı,tahsîlliolanlara,fenbilgileriile;hislerinetâbi’olancâhilhalkada,
görünenlerianlatmaklabildir,demekdir)buyuruyor.
Yehûdîvehıristiyanlar,kitâblarında,görünüşegörebildirilenleriokuyunca,hakîkatlerideböylesanarak,yeryüzünüdüzvehareketsiz,güneşinbununetrâfındadöndüğünü,göklerinyerüzerineçadırgibikapatılmışolduğunu,Allahüteâlânın,insangibi,kürsîdeoturup,işleriyürütdüğünüsanmışlar,tecribeilebulunan
fenbilgileri,buinanışlarınauymadığından,fenadamlarınadinsizdemişlerdir.Fen
adamları,buhaksızhükmkarşısında,yehûdîliğevehıristiyanlığasaldırmışdır.Meselâ,dindüşmanlığıiletanınanWilliamDraper(İlm ile dînin çatışması) adlıkitâbında,(Kâ’inâtdanayrı,kâ’inâtahâkim,dilediğiniyapabilenbirinsanyokdur)
diyorki,busözü,Allahüteâlâyıbirinsansanıpbunuinkâretmekdeolduğunugöstermekdedir.Biryerindede,(Kâ’inâtdaherşeyehâkimbirkuvvetvarsada,bupapaslarıninandığıilâhdeğildir)diyerek,Allahüteâlânın,fizik,kimyâkuvvetlerininenbüyüğüolacağınızanetdiğinigöstermekdedir.
Görülüyorki,fenadamlarıarasındadinsizolanlar,yâpapaslarınvecâhilhalkınyanlışanladıklarışeylerehaklıolaraksaldırmış,yâhudzemânlarınınfenbilgileriarasınasıkışıpkalmışolankafalarıiledüşündüklerini,hayâlîinanışlarınıinkâr etmişlerdir. Eğer, islâm âlimlerinin, Kur’ân-ı kerîmden çıkardıkları fenne
bağlıbilgileri,bunlarıninceliğini,doğruluğunuokuyupanlasalardı,hepsihakîkatigörüp,sevesevemüslimânolurdu.
Nemlsûresindeki,meâl-işerîfi,(Dağları, yerinde duruyor görüyorsun, hâlbuki bunlar bulut gibi hareket etmekdedir) olanseksensekizinciâyet-ikerîmesiniKâdîBeydâvîtefsîrederken,(Yerindeduruyorgördüğündağlar,bulutgibi,boşlukdahızlıgitmekdedir.Büyükcismler,bircihetedoğruhızlıgidince,üstündekiler,
bununhareketetdiğiniduymaz)buyurmakdadır.Fahreddîn-iRâzî,Enbiyâsûresi,otuzüçüncüâyetinintefsîrinde,ayın,güneşin,yıldızlarınfelekde,ya’nîmihverleriveyörüngeleri[mahrekleri]etrâfındadöndüklerini,DahhâkveKelbîninsöy–537 –

lediğiniyazmakdadır.Fahreddîn-iRâzî“rahmetullahiteâlâaleyh”,Bekarasûresi, yirmidokuzuncu âyetini tefsîr ederken diyor ki, (Hidâye) fizik kitâbının ve
(Îsâgûcî) mantık kitâbının yazarı olan Esîrüddîn-i Ebherî “rahmetullahi teâlâ
aleyh”,Batlemyus[Ptolemé]nin(Mecistî) adındakiastronomikitâbınıokuturdu.
Bunuokutmasınıhoşgörmiyenbiri,müslimânçocuklarınaböyleneokutuyorsun
diyesorunca,meâl-işerîfi,(Yerleri, gökleri, yıldızları, bitkileri ne güzel yaratdığımızı görmiyorlar mı?) olanKafsûresininaltıncıâyetinitefsîrediyorumdiyerek,
cevâbvermişdir.İmâm-ıRâzî,Ebherîninbucevâbınındoğruolduğunu,tefsîrindeyazmakdaveAllahüteâlânınmahlûklarınıinceliyenfenadamları,Onunbüyüklüğünü,iyianlardemekdedir.[Birincikısmda,yirmidördüncümaddeyiokuyunuz!]
Aynalarda ışıkların yansıması kanûnlarını bulan, Muhammed bin Hasen ibni
Heysemdir.Avrupalılarbuna(Alhazem)derler.354[m.965]deBasradatevellüdve
430[m.1039]daMısrdavefâtetmişdir.Matematik,fizikvetıbilmlerindeyüzeyakınkitâbyazmış,eserlerininçoğuAvrupadillerinetercemeedilmişdir.TürkistânlıAlî
binEbilhazmdoktoridi.Tıbilmindekibuluşlarınıbildirenkitâbları,builmdekıymetlikaynakolmuşlardır.Akciğerlerdekikandeverânınınşemasınıilkçizenbudur.
Dinbilgilerindedederinâlimidi.İbn-ün-Nefîsismiilemeşhûrolup,607[m.1210]
deTürkistândaKarşşehrindetevellüd,687[m.1287]deMısrdavefâtetdi.
İslâmcerrâhlarından,meşhûroperatörAmrbinAbdürrahmânKirmânî,Endülüshastahânelerindeameliyâtyapardı.458[m.1066]deoradavefâtetdi.
EbûBekrMuhammedbinZekeriyyâRâzî“rahmetullahiteâlâaleyh”,birislâm
tabîbiidi.Gözameliyâtıyapanlardanbiriidi.Yüzeyakıneseriolup,(Ber-üs-sâ’),
(Kitâb-ül-hâvî) vediğerkitâbları,tıbilmineolanhizmetininşâhidleridir.AvrupadaRazesismiilemeşhûrdur.240[m.854]daReyşehrindetevellüdve311[m.923]
deBağdâddavefâtetmişdir.TıbtahsîliniBağdâddayaparak,mütehassısolmuşdur.İlâclarvekimyâüzerindedekıymetlikitâblarıvardır.[EbûBekrAhmedbin
AlîRâzîbaşkaolup,hanefîfıkhâlimiidi.370[m.980]deBağdâddavefâtetdi.]Peygamberimizintorunuhazret-iHüseyninkızıSittiSükeynenin,islâmtabîbleritarafından, gözbebeği çıkarılarak, tekrâr yerine konduğu, (Müncid)de yazılıdır.
MeşhûrİbniHazmAlîbinAhmed,(El-fasl) kitâbında,yerküresininyuvarlakolduğunuvedöndüğünüâyet-ikerîmevehadîs-işerîflerle,bundandokuzasrönce
isbâtetdi.Yerküresininçapıvegüneşinirtifâ’dereceleriMûsâbinŞâkirinoğullarıAhmedveMuhammedtarafından,halîfeMe’mûnzemânındaSincârveKüfesahrâlarındaölçüldü.Buikikardeşinyapdıklarıastronomiâletleri,ozemânmüslimânlarınilmevefenneverdikleriehemmiyyetinaçıksenedleridir.Ahmed265
de,Muhammed259[m.873]davefâtetdi.CebrveastronomikitâblarıRozentarafındaningilizceyetercemeedilmiş,1247[m.1831]de,arabîsiilebirlikdeLondradatab’olunmuşdur.İmâm-ıCa’ferSâdıkıntalebesiCâbirbinHayyânınsimyâ
vekimyâüzerindekiçalışmalarınıbildirenkitâblarımeşhûrdur.Avrupada,liselerde,bunlargibidahânicemüslimânfenadamlarınınhiçbirininismitalebeyeöğretilmiyor. İslâm memleketlerinde de müslimân çocuklarına, dedelerinin fenne
olanhizmetleribildirilmiyor.Büyükbuluşlarıolanislâmâlimlerininismleribildirilmiyor.Ufacıkbirşeyyapmışolanhıristiyanlar,fenadamıolarakövülüyor.
HindlimollaKudsî(Esrâr-ı melekût) adındakiarabcaastronomikitâbında,yer,
ay,güneş,gökler,yıldızlarhakkındakiâyet-ikerîmelere,islâmâlimlerinin,vakti
ileverdiklerima’nâlarıbirarayatoplıyarakbugününyenibuluşlarınatâmuygun
olduğunu göstermiş, bu kitâbını sultân Abdülmecîd hâna takdîm ederek, çok
makbûlolmuşdu.ElbüstânlıhayâtîzâdeHalîlŞerefefendi,bukitâbıtercemeve
şerhederek,(Efkâr-ı ceberût) isminivermiş,buşerh1265[m.1848]deİstanbuldabasılmışdır.
Fenadamları,islâmkitâblarınıokuyunca,Kur’ân-ıkerîmin,hertecribeyi,her
yenibuluşu,olduğugibihabervermişolduğunugörerek,hayrânkalmakdadır.Fen–538 –

denveislâmkitâblarındanhaberleriolmayanlar,islâmdüşmanlarının,papasların
yazdığıkitâblarıokuyup,islâmiyyetiyanlıştanıyorvedincâhilioluyorlar.Böylecekörükörüneislâmdüşmanıkesilenba’zıcâhiller,kendilerineşâ’ir,gazeteci,romancı,güzelsan’atcı,hattâdinadamı,islâmtârîhimütehassısıgibiismlertakarak,
çokçirkinyalan,iftirâdoluyazılarla,gençleridinsizyapmağauğraşıyorlar.Kendilerinide,milletidefelâketesürükliyorlar.
Bucâhillerinbirkısmıda,birkaçfenkitâbıokuyup,kendilerinifenadamısanıyor.Avrupadakifenadamlarınınhıristiyanlığakarşıhaklıinkârlarını,i’tirâzlarını,çelikgibisağlamolanislâmdîninebulaşdırmağayelteniyor.Bufentaklîdcileridüşünmiyorki,birfenadamı,çalışdığıfenkolunda,hattâihtisâsıolanbranşdakonuşursa,sözükıymetliolur.İhtisâsıdışındakonuşmasıvehelebaşkaişlerdekimütehassıslarınsözlerinekarışması,kıymetsizolduğukadar,gülüncdeolur.
Fenadamıolmak,insana,herilmdesözsâhibiolmaksalâhiyyetinivermez.İyibir
kimyâcı,herhangibirdoktorunkoyduğuteşhîsibozamaz.İyibiravukat,herhangibirkimyâgerinraporundafenhatâsıiddi’âedemez.İyibirmühendis,biravukatınihtisâsınanüfûzedemez.Fenadamları,kendifenşu’belerindeveihtisâslarındabile,nekadarhatâediyor,aldanıyorlar.Birtarafdanmaddenin,kuvvetinve
hayâtınsırlarından,birveyâbirkaçınıçözerek,fâidelibuluşlarbaşarırken,birtarafdanda,öyleyanılıyorlarki,medeniyyetinilerlemesine,dünyâçapındazarârlı
oluyorlar.Bununmisâlleripekçokdur.Meselâ,İngilizlerinbüyükmatematikâlimiolanmeşhûrNewton,birtarafdan,dahâyirmiüçyaşında,bugünküastronominintemeliolan,umûmîcâzibekanûnunubularakvekendiismiileanılandürbünükeşfvebeyâzzıyânınyedirengeayrılacağınıtecribeileisbâtederek,fenâlemineunutulmıyacakhizmetdebulunurken,öteyandan,zıyânın,ışıkkaynağından
saçılanzerrelerdenhâsılolduğunusöyliyerekveaklıncaisbâtederek,fizikilmininbukısmınınsenelerceilerlemesinemâni’olmuşdu.Sonradan,titreşimnazariyyesikurulunca,Newtonunhatâetdiği,kat’îanlaşıldı.Bunungibi,bugünkimyânın
babasıismiverilenvehakîkaten,kimyâyaterâzîyisokmakla,Aristonunyanlışnazariyyelerinitemelindenyıkarak,tecribîilmlere,yeni,müsbetbirçığıraçanFransızkimyâgeriLavoisier,birtarafdan,fenninbugünküdereceyeilerlemesineçok
hizmetdebulunmuş,birtarafdanda,mütehassısolduğukimyâilmindeöylehatâlaryapmışdırki,onunbuluşuolduğuiçinkitâblarageçen,üniversitelerdeokutulmuşolanbusözleri,bugünbirortamektebtalebesisöylerse,sınıfdabırakılır.Meselâ,klorgazınabileşikcism,biroksiddiyorduvehâmızları[asidleri]yanlışanlatıyordu.Lavoisierninenbüyükhatâsı,doğrutecribesini,kıymetlibuluşunuîzâh
ederken,câhillerinvedinsizlerin,çokeskidenberisöylemekdeolduklarıbirsözütekrârlamasıidi.Ya’nî,kimyâtepkimelerinde,ağırlıkdeğişmediğinigörerek,
(ağırlığınsakımıkanûnu)nukurunca,(Tabî’atdehiçbirşeyvarolmazveyokolmaz)
deyiverdi.Bunuduyanfentaklîdcileri,(Yokdanbirşeyyaratılmaz.Hiçbirşeyyok
olmaz)diye,yaygarayıkopardılar.Fenkitâbıdiyeçıkardıklarısahîfeleri,busiyâh
yazılarlalekeleyip,güyâdîniyıkıpislâmiyyetiyereserdiler(?).Îmânkal’asınıuçuracakfennîbirkuvvetesâhiboldular!Hâlbuki,Lavoisier,herşeyinkimyâileolduğunu,Allahüteâlânında,onungörebildiğikanûniçindekalacağını,bukanûndanbaşkahâdiselerolmadığınısanarak,buhatâyadüşmüşdü.Lavoisieradındakibukimyâgerin,kimyâolaylarında,maddeninartmadığınıveazalmadığınıgörmesi,(İnsanlarhiçbirşeyvaredemezveyokedemez)hakîkatinimeydânaçıkarmakdadır.Başkadindüşmanlarıgibi,buda,tecribesindenyanlışnetîceçıkararak
dîne saldırdı. Fekat, böylece kendini lekeledi. Çünki, bugünkü (fiziko-kimyâ)
bilgisi,kimyânınulaşamadığıatomunderinliklerinegirerek,Lavoisierninaldandığıisbâtedilmiş,Einsteinın(relativite nazariyyesi), kütleninkorunmasıkanûnu
bilemodifieedilmişdir.Ya’nîdeğişdirilmişdir.Busûretleanlaşılmışdırki,madde,
Lavoisierninsandığıgibi,dünyânıntemelideğildir.
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İştefenadamları,kendiihtisâslarındabile,böyleyanılmışveinsanlığabüyük
zarârlardayapmışdır.Buyanılmaları,onlarınfençerçevesiiçindekikıymetleriniveehemmiyyetleriniazaltdıdemekistemiyoruz.Onları,fâidelibuluşlarıiledüşünerek, fenne hizmetlerini övüyoruz. Fekat, ihtisâslarında bile yanıldıklarını
gösterip,fenadamının,ihtisâsıdışındakiveheletemâmenbaşka,derinvegeniş
olan din ilmindeki kuru düşüncelerinin, din büyüklerinin, din ilmi ile dolmuş,
dinzevkıiledoymuşolanohakîkîbüyüklerinsözleriyanında,birhiçolacağınıgöstermekistiyoruz.Hakîkîbirfenadamı,buhakîkatipekiyikabûleder.Fekatparaadamları,ya’nîparakazanmak,etiketkazanmakiçin,âdetüzere,birkaçsenelikömrünüçürütüp,birkaçşeyezberliyenfenyobazları,sinemafilmindenfarkıolmıyanrûhsuzdimâglarındaki,birkaçbasmavekomprime,silikçizgilerifensanarak, fennin değil, cehâletin verdiği bir cesâretle ve taşkınlıkla, islâmın yüksek
ilmlerinesaldırarakhelâkoluyorveinsanlığıebedîfelâketesürükliyorlar.
Meselâ,birfenadamı,jeolojiktabakalararasındabulduğubirkemikparçasındatedkîkleryaparak,hayâtüzerindekıymetlibilgilertoplamağauğraşırken,beritarafdan,fenyobazları,radyodanveyâbirbroşürdenbunuhaberalıp,(İnsanlarınaslıolanmaymununkemikleribulundu.İnsanlarınmaymundanhâsılolduğu hakîkat hâlini aldı) yaygarasını basıyor. Saf müslimânları aldatmağa çalışıyorlar.İngilizfenadamıDarwinin(canlılararasındakihayâtmücâdelesi)nazariyyesinianlamıyarakveyanlışalarak,müslimânlığıyıkmağabirsilâhyerindekullanıyorlar.Evet,yüzsenedenberi,birkaçbiyolog,hayvanlarda,kangrubları,kan
benzerliği,kromozomsayıları,muhîteintibak[adaptasyon]içinfizyolojikveanatomikdeğişmeler,somatikdeğişmelerveharâret,zıyâ,röntgenveradiumşuâ’larıileveba’zıkimyâmaddelerite’sîriileçeşidlimutanlarmeydânagelmesivenihâyetpaleontolojikmüşâhedelervebütüncanlılardameiosvebunuta’kîbeden
mitozbölünmebulunmasıveba’zıhayvanlardakörleşmişuzvlargörülmesi[meselâinsanlardaappandisdenilenkörbarsakbulunmasıgibi]veçokhücrelihayvanlarınhepsinderüşeym[embriyon]teşekkületmesivebirhayvanın,embriyon
devrelerinigeçirirken,çeşidlihayvanvasflarınıgöstermesi[meselâinsanrüşeymindepronefroz,mezonefroz,solungaçyarıklarıgibiteşekkülleringörülmesi]karşısında,hayvannev’lerinin,milyonlarcaseneiçinde,basîtdenmükemmeledoğrudeğişdiklerini[ya’nîevolutionveyâdesendensdenilenevrimbulunduğunu]zanetdi.
Canlılarınbasîtdenmükemmeledoğrudeğişdiğiniilkyazan,FransızdoktoruLamarckdır.Lamarck[m.1809]daneşretdiği(Filozofizoolojik)ismindekikitâbında(canlılarınbirasldantüreyebileceğini)yazdı.Fekat,aynıasrdakibiyologlar,Lamarckınverdiğimisâllerin,hayvânlarınbirbirlerinedönmesinideğil,cânlıların,bulunduklarımuhîteintibâketmelerini(adaptasyonu)göstermekdeolduğunusöylediler.
İkinciolarak,İngilterelibirbiyologunoğluolanCh.Darwin,[m.1859]daneşr
etdiği(Nev’lerinmenşe’i)ismindekieserinde,(Canlılar,bulunduklarımuhîteuymak için mücâdele eder. Bu hayât mücâdelesini kazananlar yaşayabilir, gayb
edenlerölür.Canlıdatesâdüfenhusûlegelendeğişiklikler,muhîteuyarakyaşamağıte’mîneder)dedi.Bunadaçeşidlii’tirâzedildi.Hattâ,Darwindegöz,beyingibikarışıkuzvlarınnasılmeydânageldiğinianlatmakdanâcizolduğunubildirmiş,
birarkadaşınayazdığımektûbda,(Gözünteşekkülünüdüşündükcehayretimden
tepematıyor)demişdir.
Üçüncüolarak,HollandalınebâtâtcıHugodeVries,bitkilerde(Safbirnev’içinden,tesâdüfen,diğerlerindenfarklıferdlermeydânaçıkdığını,bunlarınyenievsâfınındöldendölegeçdiğini)görerek,buna(mutasyon) [ânîdeğişme]nazariyyesidedi.Hâlbuki,mutasyondayeniuzvlarmeydânagelmiyor.Bundanbaşka,göz
vebeyingibi,rüşeymin[embriyonun]muhteliftabakalarındanhâsılolankarışık
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uzvlarınteşekkülünü,mutasyonteorisindekitesâdüfebağlamakmümkindeğildir.
Sonolarak,paleontolojimütehassısları,[ya’nî,ilkzemânlardayaşamışcanlılarıniskeletlerinivefosilleriniinceliyenler],(Hernev’icanlınınkendinev’iiçinde
değişebildiğini,bircanlınınbaşkanev’leredönmediğini)kabûletmekdedir.Meselâ,birincizemândakiderisidikenlilerneise,şimdikilerdeaynıdır.Derisidikenlilerin,mutasyonile,fıkralı[omurgalı]hâledöndüğügörülmemişvebunaâidbir
fosilbulunmamışdır.
Hâlbuki,canlılarınyapısında,enbasîtinden,enmükemmeliolaninsanadoğru,
düzgünbirtekâmülbulunduğunu,dahâönceİbrâhîmHakkıhazretleri“rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Ma’rifet-nâme) kitâbında, misâller vererek yazmış, bunun,
nev’lerindeğişmesidemekolmadığınıdabildirmişdi.
Allahüteâlâ,maddeyi,maddedekideğişmeleriinceleyiniz,bunlarısiziniçinyaratdım,hepsindenfâideleninizdediğigibi,yavrularınnasıltekâmületdiğini,hayâthâdiselerinidetedkîkederek,hepsininmüsbet,muntazamesâslarabağlıolduğunugörüp,varlığımı,büyüklüğümüanlayınız!buyuruyor.
İslâmdînininilmevefenneverdiğiehemmiyyetibilmeyencâhilfentaklîdcileri,
islâmiyyetibaltalamak,Kur’ân-ıkerîmesaldırmakiçin,fizik,şimik,biyolojikveastronomikolaylardan,çürükdüşünceler,bozukfikrlerçıkarıyor.Buiftirâlarını,ilm,
fenbilgisidiye,gençliğinönünesürerekmüslimânyavrularınıaldatıyorlar.Hâlbuki,fenninilerlemesi,yeniyenibuluşlar,Allahüteâlânınvarlığını,birolduğunu,kudretiniveilminidahâziyâdemeydânaçıkarmakda,islâmiyyetidesteklemekdedir.
Îmânımızasaldıranlaraaldanmamakiçin,liseveüniversitedekifenbilgilerini
iyiöğrenmekveanlamaklâzımdır.Hakîkîfenadamları,dindüşmanlarınınsözlerininnekadarçocukcavecâhilceolduğunuhepgörmekdedir.
Dikkatedilirse,yukarıdakiteorilerinhiçbirindeinsanınmaymundanhâsılolduğusöylenmemiş,fenadamlarınınhâtırınabilegelmemişdir.
Evet,paleontolojikdevrlerde,canlılardazemânlatekâmülgörülmekde,fekat
budeğişmeler,hernev’iniçindeolmakdadır.Meselâ,dördüncüzemânınyenitabakalarındakromanyonismiverileninsaniskeletibulunmuşdur.Bizimiskeletimizdenfarklıolduğuhâlde,paleontolojimütehassıslarıbunlara,ilkinsanlardemişdir. Diğer tarafdan, üçüncü zemân sonunda yaşayan, antropoid denilen ve
bugünkülerebenzemiyen,maymuniskeletleribulunmuşdur.Antropolojimütehassısları,bunlarınmaymunolduğunusöyliyor.(Fen taklîdcileri), ya’nî(Zındık)lar
ise,yapdıklarıtercemelerde,kromanyoninsanınaveantropoidmaymununa,insanınceddiolanveyâinsanlamaymunarasındageçidteşkîledenfosildiyorlar.Biyologlar,insanilehayvanarasındakifarkı,yalnızmaddebakımındaninceliyor.Hâlbuki, insan ile hayvanlar arasında en büyük fark, insanın rûhudur. İnsanlarda
rûhvardır.İnsanlıkşerefihepburûhdangelmekdedir.Burûh,ilkolarak,Âdem
aleyhisselâmaverildi.Hayvanlardaburûhyokdur.Maddîcilerin,felsefecilerinbu
rûhdanhaberleriolmadığıiçin,insanımaymunayakınsanabilirler.İlkinsanların
şekli,yapısı,maymunabenzesede,insaninsandır.Çünki,rûhuvardır.Maymunise
hayvandır.Çünkiburûhdanverûhunhâsıletdiğiüstünlüklerdenmahrûmdur.Görülüyorki,insanilehayvan,temâmenayrıdır.Aralarında,hiçbirzemân,birgeçid
olamaz,birbirinedönemez.Hâlbuki,hayvanlardaninsanaenyakınmaymunolduğu,asrlarönce,islâmkitâblarında,meselâİbniHaldûnun“rahmetullahiteâlâ
aleyh”(Târîhi) mukaddemesindeve(Ma’rifetnâme)ninyirmisekizincisahîfesindeyazılıdır.[Birincikısm,otuzdokuzuncumaddeyiokuyunuz!(Behcet-ül-fetâvâ)da
diyorki,(Maymunlar,eskiinsanlardanmaymunaçevrilenlerinsoyundandeğildir.
Maymunlarıninsansoyundanolduğunusöylemekyanlışdır.Çünki,insandançevrilenmaymunlarüçgündençokyaşamadı.Yokedildiler).]
Bunungibi,hâtırımızagelençeşidlimisâllerden,ilmnâmına,fenhesâbınauta–541 –

narakşunudasöyliyelimki,amibdenilen,gözlegörülmiyenbirhücrelicanlılar,amitozile,ya’nîsitoplazmaveçekirdeğitâmortadanikiyeayrılmaksûretiileürer.GüneyAmerikadabirbiyolog,amibisitoplazmaveçekirdeğiniortadankeserek,her
ikiparçanınyaşamağadevâmetdiğinigörmüş.Butecribe;zâtenamibinüremetarzınauygundur.Nerdekaldıki,butecribeherzemânaynınetîceyivermez.Bunubir
mecmû’adaokuyanbirmatematikci,birhesâbmütehassısı,gencleribaşınatoplıyarak,(Amerikada,amiblerparçalanıpöldürüldükdensonra,tekrâryaşatılıyor.Artıkhayâtınsırrıçözüldü.Ölühücrelerecanveriliyor.Bunubirkaçseneevvelokumuşdum.Belkibugündahâilerlemelerolmuşdur)deyip,fenninölüleridiriltdiği,insanların(Hâşâ)ölüyehayâtverdiği,ohâlde,fenvetabî’athâricinde,birkuvvet,bir
yaratıcıbulunamıyacağı,Allahfikrininilkinsanlar,câhillertarafından(Hâşâ)uydurulmuşolduğuaşılanırvegençleraldatılmağaçalışılırsa,bunanedenilir?Dinsiz
birhesâbmütehassısının,sonsuzdansonsuzakadaruzananmatematiksâhasında,islâmiyyetilekeliyecekbirnoktabilebulamadığıiçin,başkafenkollarında,anlıyamadığıhâdiselerdençıkardığıyanlışma’nâlarilehücûmageçmesi,nekadarşaşılacak
veacınacakbirhâldir.Yüksektahsîlyapanbirinsanın,böylealçakhareketleri,yüksektahsîlisminilekelemezmi?Alçakgörgülüolanbile,bukadarcâhilcekonuşur
mu?Fenadamlarınıntecribelerini,sözleriniişitipde,kendikurduklarıyalanları,plânları,busözlerlemaskeleyerek,gençlerizehrlemeğe,îmânlarınıçalmağauğraşandin
hırsızlarına(Fen yobazı) denir.Fenyobazlarınaaldanmamalıyız!
İslâmdînindenhaberiolmıyanfentaklîdcileri,fenyobazları,gençlerialdatmak,
dindençıkarmakiçinyalanveiftirâlarlasaldırıyorlar.Dinadamlarınayobaz,gericidiyorlar.Dinadamları,fendüşmanıdırdiyorlar.İslâmkitâblarınıokuyan,islâmdînininileri,üstünbilgilerinianlıyan,insâflıbirfenadamı,buyalanlaraaldanmaz.Onlarınkötüniyyetlerini,dostgörünensinsidüşmanolduklarınıhemenanlarisede,dinbilgisiazolan,anababayuvasındanbilgialmayanzevâllılar,bualçaklarıntuzaklarınadüşmekde,felâketesürüklenmekdedir.
Mektebçocuklarını,(Avrupadamatba’ayapılırken,kitâblarbasılırken,bizdekisarıklı,sakallı,karakafalılar,matba’agünâhdır,gâvurîcâdıdırdiyerekyapdırmadılar.Yıllarcagerikalmamızasebeboldular.Müslimânlık,çölkanûnu,türklüğeçokzarârlıoldu)diyerek,dinsiz,îmânsızyetişdirmekistiyorlar.İslâmdüşmanlığıaşılıyorlar.İslâmiyyete,ilm,fen,ahlâkyolundansaldıramadıklarıiçin,böylealçakçayalanlardüzüyorlar,körpedimâglarızehrliyorlar.Heriftirâlarıgibi,busözlerinindeyalanolduğumeydândadır.Karazihniyyetdedikleriislâmâlimlerininen
yüksek temsîlcileri olan Osmânlı şeyh-ul-islâmlarından elliyedincisi, Yenişehrli
Abdüllahefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”,matba’aaçmak,kitâbbasmakiçinkendisinesoruldukda,bakınıznasılcevâbvermişdir:İbrâhîm-iMüteferrikaadındaki
Macarasllıbirmüslimân,İstanbulda1139[m.1725]deilkmatba’ayıkurmakisteyince,şeyh-ul-islâmasoruluyor:(Kitâbbasmasan’atınıiyibildiğinisöyliyenbirkimse,lügat,mantık,astronomi,fizikvebenzerleriâletilmlerikitâblarınınharflerini
vekelimelerinibirerkalıbaçıkarıp,buradankâğıdlarınüzerinebasarak,bukitâblarınbenzerlerinieldeederimdese,bukimseninböylekitâbbasmasınaislâmiyyet
iznverirmi?).Şeyh-ul-islâmAbdüllahefendi,cevâbında:(Kitâbbasmasan’atınıiyi
bilenbirkimse,birkitâbınharflerinivekelimelerinibirerkalıbaçıkarıp,buradan
kâğıdlarabasmakla,bukitâbdanazzemândakolayca,çoksayıdaeldeediyor.Böyleceçokucuzkitâbyazılmasınasebeboluyor.Fâidelibirişolduğundan,islâmiyyet
bukimseninbuişiyapmasınaiznverir.Kitâbdayazılıilmibilenbirkaçkişi,öncekitâbıtashîhetmelidir.Tashîhetdikdensonrabasılırsa,güzelbirişolur)buyurmuşdur.Bucevâb,(Behcet-ül-fetâvâ) kitâbının(Hazar ve lebs) faslındayazılıdır.İslâm
dînininilme,fennenasılkıymetverdiğinigöstermekdedir.Matba’a851[m.1447]
de,makinalarıise,1192[m.1778]dekeşfedildi.Kâğıd130[m.747]dekeşfedildi.
SultânikinciAbdülhamîdhân“rahmetullahiteâlâaleyh”zemânındayetişendin
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adamlarından,AbdüllatîfHarpûtînin“rahmetullahiteâlâaleyh”,1330[m.1911]
da,İstanbuldabasılan(Tenkîh-ul-kelâm fî-akâid-i Ehl-i islâm) kitâbı,fenbilgilerinivedinbüyüklerininbunlarüzerindekisözleriniuzunbildirmekdedir.Yüzelliüçüncüsahîfedediyorki:(Fenadamları,cismlerivecismlerdekiolaylarıaraşdırır,inceler.Bunlarüzerindedeneyleryapar.Maddeveolaylarıanlarveanladıklarınıbildirir.Gördüklerinden,hisetdiklerindendışarıyaçıkmazlar.Bundandışarıyaçıkan,vazîfesinindışınaçıkmışolur.Hisolunamıyan,incelenemiyen,deney
yapılamıyankonular,fenbilgisinindışındakalır.Böylekonularda,fenadamının
sözükıymetsizveehemmiyyetsizolur.Birfenadamı,melekyokdurdeyince,meleğinvarlığı,fenileincelenemez,deneyileanlaşılamazdemekisterse,busözü,fenneuyar.Fekat,deneyileisbâtedilemediğiiçinmeleğinvarlığınainanılmazdemek
istiyorsa,hiçkıymetiolmaz.Söyliyeninyüzüneçarpılır.Çünki,busözüile,kendisifennindışınaçıkmakda,fenneuymamakdadır.İncelemekle,deneylevarlığıanlaşılamıyanşeyiinkâretmeğe,varolamazdemeğekalkışmak,varlığını,fengöstermekdedirdemesikadaryersizvefenneaykırıdır.Rûh,melek,cin,Cennet,Cehennemgibi,fenkonusudışındakivarlıkları,maddeveolaysınırlarıiçindearamak
vedeneyileanlamağauğraşmak,fenadamınayakışmaz.Böylevarlıklarıanlamak,
mu’cizelerle,üstünlüğübelliPeygamberlere“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”bildirilmeklevePeygamberlerden“aleyhimüsselâm”işitmekleolur.Böylebilgilere,
(Ulûm-i nakliyye) denir.Bunlara,(Fen bilgisi) veyâ(Ulûm-i akliyye) denmez.Bu
bilgileri,fenyoluileanlamağakalkışmak,ekmeğikulağınagötürmeğe,kulaklayimeğiistemeğebenzer).[Kendilerinemüslimândeyip,sarıksaran,nemâzkılanba’zı
(fentaklîdcileri),ya’nî(Zındık)lar,böylececinninvarolduğunainanmıyor.İnsanacinçarpması,masaldır.Fenasrında,böylehurâfelereinanılmazdiyor.Cinhakkındakiâyet-ikerîmevehadîs-işerîflere,yanlışma’nâlarveriyor.]
Kur’ân-ıkerîmdeki,fenileanlaşılabilenbilgilerianlatanâyetlere,fenbilgilerine,fenneuygunma’nâvermekcâizvelâzımdır.Buma’nâlarıda,ancakislâmâlimleri,ya’nîfenbilgilerindemütehassısvedindemüctehidolanbüyükler,müfessirlerverir.Fentaklîdcileri,Kur’ân-ıkerîmema’nâveremez.BunlarınKur’ântercemelerinekıymetverilmez.Fennin,tecribenindışındaolan,fenileilgisiolmıyan
âyet-ikerîmeleri,fenbilgilerineuydurmağakalkışmak,Selef-isâlihînintefsîrlerinideğişdirmek,büyüksuçolur.Böyletefsîrvetercemeyapanlar,kâfirolur.
Yetmişüçüncü sahîfede diyor ki, (Gök dürbünleri yapılınca görülen yıldızlar
ile,mikroskoplagörülenküçükvarlıklar,dahâöncekizemânlardagörülemiyor,varlıklarıbilinmiyordu.Ozemângörülemediğiiçin,buvarlıklarayokdemek,yanlış,
haksızolduğugibi,fenadamlarının,bugünküfenâletleri,fenbilgileriileanlıyamadıklarışeylerivehele,fen,maddebilgisisınırlarıdışındakivarlıklarıinkâretmesi,
yokdemeside,yersizvehaksızolur.Fenneuymıyanbirsöz,bircâhilsözüolur).
Velhâsıl,hakîkîfenadamları,herzemân,islâmdînineâşıkolmakda,fentaklîdcileriise,dînivedünyâyıanlıyamıyarak,maddîvema’nevîkıymetleresaldırıp,nihâyetgöçüpCehennemegitmekdedirler.
Kur’ân-ıkerîmhakkındabatılımeşhûrbilginler,edîblerhayrânlıklarınıdâimâ
açıklamışlardır. Dünyânın sayılı edîblerinden Goethe, Kur’ân-ı kerîmin yalan
yanlışAlmancatercemesinibileokudukdansonra:(İçindekiifâdelerinbüyüklüğü,haşmetikarşısındahayrânkaldım)demekdenkendinialamamışdır.
İngilizrâhibiBeowort-Smith,(MuhammedveMuhammedebağlıolanlar)adlıeserinde:(Kur’ân,üslûbtemizliği,ilm,felsefevehakîkatmu’cizesidir)demekdedir.
Kur’ân-ıkerîmiİngilizceyetercemeedenArbeyrryise:(Nezemânezândinlesem,banabirmistikmüzikgibite’sîreder)demekdedir.
MarmadukePickthallise,Kur’ân-ıkerîmiçin:(Entaklîdolunamazsenfoni,en
sağlambirifâde,insanlarıağlamağaveyâcoşdurmağasevkedenbirkudret)ifâdesinikullanmışdır.
–543 –

Bunların yanında birçok batılı filozoflar, yazarlar, ilm ve siyâset adamları,
Kur’ân-ıkerîmden,büyükbirtakdîrvebüyükbirhayrânlıklabahsetmekdedirler.
LamartinebilePeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”için,(Filozof,hatîb, Peygamber, kumandan, yeni doğmalar koyan, muazzam bir İslâm Devleti
kuranadamdır.İnsanlarınbüyüklüğünüölçmekiçinkullandıklarıbütünmikyâslarlaölçülsün,acabâondandahâbüyükbirinsanvarmıdır?Olamaz!)demekden
kendinialamamışdır.
Gibon,(Romaİmperatorluğununçökmesiveyıkılması)adlıeserinde,İslâmdîniveKur’ân-ıkerîmhakkındaşunlarısöylüyor:(Kur’ân-ıkerîm,Allahınbirliğiniisbâtedenenbüyükeserdir).
AmerikanastronomiuzmanıMichaelH.Hart,Hazret-iÂdemdenbugünekadargelenbütünbüyükinsanlarıbirerbirerinceliyerek,bunlarıniçinden100dânesiniayırmakda,bu100kişiarasında,enbüyüğüolarakPeygamberimizi“sallallahüaleyhivesellem”göstermekdedir.(Onunkudreti,kendisineAllahtarafından
vahyedildiğineinandığı,muazzameser,Kur’ândangeliyor)demekdedir.
AmerikanChicagoÜniversitesiprofesörlerinden,tanınmışpsikoanalizuzmanıJulesMasserman1974yılının15Temmuzundayayınlanan“Time”mecmû’asınınözelnüshasında,(Büyükliderlernerede?)başlığıaltında,târîhdeşimdiyekadargelipgeçmişolanönderleriincelemekde,bunlarınpsikoanaliziniyapmakdave
buliderlerinenbüyüğününMuhammedaleyhisselâmolduğunubildirmekdedir.
Dünyânınenbüyüktabî’îilmlerâlimlerindenbiriolanMaxPlanck,1858yılındaAlmanyadaKielşehrindedoğdu.İlkprofesörlüğünüKieldeyapdıveondansonra1889daBerlinÜniversitesindeçalışmağabaşladı.Berlindekifeâliyeti30sene
kadarsürdü.1947devefâtetdi.
MaxPlanck,özellikleIşıldamailemeşgûloldu.Enbüyükbuluşu,atomlardançıkanenerjiışınlarınınpaketler(kvant)hâlindeyayıldığınımeydânaçıkarmasıoldu.
Planck,bubuluşuna(KvantlarTeorisi)adınıverdivemeydânagelenenerjiyihesâbladı.(KvantlarTeorisiformülü:E=h.volup,E,meydânagelenenerjiyiErgolarakbelirtir.völçülendalganınfrekansıdır,hise,Plancksâbitesiadınıalanbirrakamdırve6,624.10-27 yeeşitdir.Böyleceherhangibirenerjidalgasınınfrekansıile
burakamçarpılacakolursa,enerjiyiyukarıdasöylediğimizgibi,Ergcinsindenhesâblamakkâbildir.)Bubuluşu,ona1918defiziknobelmükâfâtınıkazandırdı.
MaxPlanckdiyorki:Gerekdinvegerektabî’îilmler,üzerimizdekendisineerişmekkâbilolmıyançokmuazzambirkudretbulunduğunu,bukudretindünyâyıkurduğunuveonahükmetdiğiniortayakoymakdadır.Ancakbukudretiîzâhhusûsundakullandıklarıdil,birbirindenfarklıdır.Fekatherikiîzâhtarzıayrıbilegörünseler,hakîkatde,birbirininaynıdır.Buikiîzâhbirbirinezıddeğildir.Bil’akisbirbirinitemâmlarlar.
Gerekdin,gerektabî’îilmler,buâlemiancakmâhiyetinihiçbirzemânanlıyamıyacağımız,insanlarınhiçbirzemânerişemiyecekleribirkudretinyaratabileceğini kabûl ederler. Bu muazzam kudretin bütün azametini biz bilemiyoruz ve
hiçbirzemânbilemiyeceğiz.Onunkudretininancakenküçükbirparçasınıvedolaylıolaraköğrenebiliriz.
Din,bukudretiveyaratıcıyıtanımakveinsanlarıOnayaklaşdırmakiçinkendinemahsûsaklahitâbedensembollerkullanır.Tabî’îilmlerise,bukudretintanınmasıiçinölçüveformüllerdenfâidelenir.Hâlbuki,buikiyolubirleşdirecekolursak,aslozemânbuyaratıcınınnebüyükbirkudretsâhibiolduğumeydânaçıkar
vedîninAllahıiletabî’îilmlerinbukudretinancakküçücükbirkısmındayapdığıaraşdırma,ölçmeveformüller,Onunzâtınıvebüyüklüğünümeydânakoyar.
Diniletabî’îilmlerikarşılaşdıracakolursak,hiçbiryerindebunlarınbirbirindenaykırıbirbilgivermediğinigörürüz.Gerekdin,gerektabî’îilmler,birmuaz–544 –

zamyaratıcıolmadanbudünyânınkurulamıyacağınıkabûlederler.Tabî’îilmlerinbulduğubütünyenilikler,bumuazzamyaratıcınınvarlığıvebüyüklüğühakkındabirervesîkadır.Diniletabî’îilmlerarasındahiçbirfarkyokdur.Ba’zılarınınsandığıgibi,tabî’îilmlerintutduğuyolayrıdeğildir.Bugünneyazıkki,ba’zıinsanlar,tabî’îilmlerinartıkdinilehiçbirilgisikalmadığınısanırlar.Hâlbukibu,çokyanlışdır.Yukarıdaîzâhınaçalışdığımgibi,tabî’îilmler,bil’akisdîniinançvedüşünceleritakviyeederler.
Târîhebakılacakolursa,dünyâyagelmişolanbüyüktabî’îilmbilginlerinindîneçokbağlıolduklarıgörülür.Leibniz,Newton,Keplerçokdindârinsanlardı.Esâsenozemânlartabî’îilmaraşdırmaları,ancakkiliselerde,karanlıkdünyâlarınizbelerinde,râhiblerinevlerindeyapılırdı.Ancakyavaşyavaşlaboratuvarlar,çalışmaenstitüleri,üniversiteilmmerkezlerikuruldukdansonra,dinadamlarıiletabî’îilmlerbilginleribirbirlerindenayrıldılarveayrıçalışmaüsûlleritatbîkebaşladılar.Zemânlabunlarınçalışmametodlarıbirbirindençokayrılmışgibigöründüvebunlardanbeklenenlerbirbirindenfarklısanıldı.Hâlbuki,buikiyol,ayrıayrıistikâmetleredoğrubirbirindenayrılan,başkabaşkayerleresapanikiyoldeğildir.Bil’akisbirbirinetemâmiyleparaleldir.Aynıgâyeyedoğrugiderlervenasılki,
paralelhatlarsonsuzdabirbiriylebirleşeceklerise,diniletabî’îilmlerde,esâsgâyesonsuzundabirbiriylekucaklaşacaklardır.
MaxPlanckınyukarıdakiyazıları,(Der Strom von der Aufklärung bis zur Gegenwart) kitâbındanalınmışdır.
Kültürlüinsanlar,insafladüşündüklerizemân,Allahüteâlânınvarlığınainanmakmecbûriyyetindekalıyorlar.DoğrudürüstyapılmayanKur’ân-ıkerîmtercemelerindenbile,hakîkîdîninislâmiyyetolduğunui’tirâfediyorlar.Tercemeler,hiç
birzemân,aslınauygunolamaz.Bubakımdanislâmiyyetiincelemekisteyenyabancılara,islâmâlimlerinin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”(Akâid)kitâblarıtavsiyeedilmelidir.
Hakkınyüzdörtkitâbıki,nebîlerüzreinmişdir,
kütübdüronlarındördü,suhufyüzü,kelâmullah.
ZebûruverdiDâvüda,dahîTevrâtıMûsâya,
vehemİncîliÎsâya,getirmişCebrâîlvallah.
HabîbullahaKur’ânıgetirdi,hâcetoldukca,
yirmiüçyılitmâmeyleyipkesildivahyullah.
Dahîhemnebîlerhakkındabildimismetüfitnet,
nezâfethememânet,sıdklateblîguhükmillah.
Gadrle,zenbühumkvekezbüketmühıyânetden,
münezzehdir,müberrâdırcemî’iEnbiyâullah.
Nebîlerisminibilmek,dedilerba’zılarvâcib,
yirmisekizinbildirdi,Kur’ândabizeAllah.
Cemî’ienbiyânınevvelidirhazret-iÂdem,
kamûdanefdalüâhır,Muhammeddirresûlullah.
İkisininarasında,katîçokenbiyâgelmiş,
hesâbınkimselerbilmez,biliranıhemenAllah.
Resûllerindinlerimevtlebâtılolmazkat’â,
veefdaldirmeleklerinhepsinden,enbiyâullah.
BizimPeygamberinahkâm-ışer’î,öylebâkîdir,
ki,ehl-imahşeri,buşer’ilefasledecekAllah.
NekikılmışHabîbullah,bizeteblîg-iahkâmı,
kabûletdimanı,âmentübillâhvehükmillâh.
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Se’âdet-iEbediyye2-F:35

31 — MADDE VE ATOM ÜZERİNDE YENİ BİLGİLER
Bugün herkes, atomu ve atom enerjisini merâk etmekde, dost, düşman her
memleketdeatomüzerindeçalışılmakdadır.İstikbâlinharbleri,atomsilâhlarıile
yapılacak,atomkuvvetibulunmıyanmilletler,yaşamakhakkıbulamıyacakdır.Küçük,büyük,herkesinsıksıkişitdiğiatomuveatomenerjisinivekullanılmasını,din
kardeşlerime kısaca bildirmeği lüzûmlu gördüm. Çünki, atom kuvveti, harbde
de,sulhdadakullanılacakdır.Müslimânların,düşmandabulunansilâhlarıöğrenmesi ve yapması, farzdır. O hâlde, bugün atom bombasını yapmağa ve bunun
içinlüzûmlumatematik,fizik,kimyâbilgileriniöğrenmeğeçalışmakfarzdır.Önümüzdebulunanatomharbinehâzırlanmazsak,dînimizi,milletimizikoruyamayız.
Harbiçin,atomte’sîslerinihâzırlamak,bunlardansulhzemânında,terfîh-iibâdiçin
istifâdeetmek,dînîvazîfemizveibâdetimizdir.Devletin,milleticihâdahâzırlaması,ibâdetdir.Hâzırlamaması,büyükgünâhdır.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(İlm, Çinde de olsa alınız!) buyurdu.Ya’nîilm,dünyânınenuzakyerindebulunsavekâfirlerdedeolsa,gidinalın!
buyurdu.ÇünkiÇin,ozemân,enkâfirveçokuzakbiryeridi.Ohâlde,cihâdiçin
gereklibilgileri,enuzakkâfirlerdendearayıp,bulup,öğrenmemiz,yapmamız,hâzırlıklıolmamız,beşvaktnemâzdansonra,enbirincivazîfemiz,ibâdetimizdir.İbniÂbidîn,üçüncücild,(Cihâd) bahsindebuyuruyorki,(Düşmanhücûmetdiğiveyâ hücûm korkusu olduğu zemân, her müslimânın harb etmesi farz-ı ayndır).
Atomharbimuhakkakolduğundan,bunahâzırlanmak,farz-ıaynhâlinegelmişdir.
(Hadîka)daelâfetlerindebuyuruyorki,(Nefsinhoşunagidenfâidesizşeylere
lehvvela’bdenirki,boşyerevaktgeçirmekdir.Yalnızzevcesiileoynamakveharb
oyunlarıhalâlolupbaşkalarıharâmdır).Harbehâzırlanmakiçin,atyarışları,atış,
güreş,okta’lîmleri,lüzûmlutekniktecribeleriyapmakcâizdir.Hattâlâzımdırve
çoksevâbdır.
Üzerindeyaşadığımızyerküresi,hava,su,taş,topraktabakalarıvebütünyıldızlar,güneşler,hepmaddedenyapılmışdır.
Madde demek, boşlukda yer kaplıyan ve ağırlığı olan varlık demekdir. İki
madde,biryerdebirlikdebulunamaz.Birininoradabulunmasıiçin,ötekininoradangitmesilâzımdır.Hava,maddedir.Çünki,ağırlığıvardırveyerkaplar.
Maddeninşeklalmışparçalarınacismdenir.Şişe,bardak,pencerecamı,ayrıayrıbirercismdir.Fekathepsi,cammaddesindenyapılmışdır.Maddeikiyeayrılır:
Safmadde.Karışım.
Etrâfımızdagördüğümüzbütünmaddeler,safdeğil,birerkarışımdır.Meselâ,
içdiğimizsu,homogenolduğu,hertarafıaynıgöründüğühâlde,içindeazdaolsa,
tuzlarvehavavardır.Ohâlde,birkarışımdır.Karışımlarınhâssaları[özellikleri]
herzemânaynıdeğildir.Belirliözellikleriyokdur.Karışımdabulunanmaddeler,
kendiözelliklerinigaybetmez.Maddeler,birbirleriile,hermikdârdakarışabilir.
Yalnızbirmaddeye(Safmadde)denir.Safmaddeninbelirliözelliklerivardır.Saf
maddeninbelirliözellikleri,hiçdeğişmez.
Tâmsafmaddeyokgibidir.Birmaddeiçindebulunanyabancımaddeler,kimyâüsûlleriileanlaşılamıyacakkadarazolunca,bumaddeye,safdiyoruz.Safsüt
demek,kimyâbakımındandoğrubirsözdeğildir.Çünki,sütbelliözelliklertaşıyantekbirmaddedeğildir.Safmadde,ikidürlüolur:Element.Bileşikcism.
Element: Kendisinden,başkabaşkaözellikdemaddelerçıkarılamıyansafmaddelere(Element=eleman)veyâ(Basît cism) denir.Safşeker,birelemandeğildir.
Çünki,şekerden,karbon[kömür],hidrogenveoksigenmaddeleriçıkabilir.Safdemir,bakır,kükürtbirerelementdir.Yüzbeşelementvardır.Herelement,kimyâ
tepkimelerindebölünemiyenenküçükparçalarınyığınıdır.Buparçalara,yunanca(Atom)denir.Herbirelement,birbirlerinebenziyenatomlaryığınıdır.
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Birbirinebenzemiyenatomlarınyığınına,bileşikcismveyâ(Mürekkeb cism) denir.Su,mürekkebbircismdir.Çünki,hidrogenveoksigenatomlarındanyapılmışdır.Bileşikbircism,başkabaşkaözelliktaşıyanmaddelereayrılabilir.
Yüzbeşelementüçeayrılır:
1—Hakîkîmetal[ma’den],yetmişsekizdânedir.Bunlar,fizikbakımındanparlakdır.İçlerindeyalnızciva,normalşartlarda,mâyi’[sıvı]hâlindedir.Diğerlerisulb
[katı]dır.Dövereklevhavetelhâlinegelir.Harâreti[ısıyı]veelektriğiiyinakleder,iyiiletir.Kimyâbakımındanda,buhârhâlinde,bireratomhâlindeuçarvebileşikhâlegeçince,atomlarıartıelektrikyüklüolur.Eksiyüklüolamaz.Elektrik
yükütaşıyanatomlara(İyon)denir.İyon,serbesthâldebulunamaz.Artıelektrik
taşıyanatomlara(Katyon)denir.Eksielektriktaşıyanatomlara(Anyon)denir.O
hâlde,birma’denatomu,başkabirma’denatomuileveyâhidrogenatomuilebirleşemez.İkielementatomununbirarayagelmesiiçin,başkabaşkaelektriktaşıması lâzımdır. Çünki, benzer yüklü iki atom, birbirini çekmez, iter. Hidrogen
atomlarıma’denolmadığıhâlde,bileşikhâldedâimâartıelektriktaşır.
2—Ma’denolmıyan[ametal]elementler,onyedidânedir.Bunlardanbirdânesi[Brom]sıvıhâlinde,onbirdânesigazhâlindedir.Altısıâdîgazolup,molekül
hâlindedir.Beşinecîb[soy]gazolup,hepatomhâlindedir.Fizikhâssaları,ma’denlerinaksidir.Kükürtgibi,katıolanlarıdöğülünce,levhahâlinegelmeyip,tozhâlinegelir.Kimyâbakımından,gazhâlindeiken,ikiatomdanyapılmışmolekülhâlindeuçarlar.[Necîbgazlarmüstesnâ.]Bileşikhâldeikenatomları,ba’zanartı,
ba’zaneksiyüklüolabilir.Ohâlde,birbirleriilevehidrogenatomuilevema’denler ile birleşebilirler. Oksigen gazı ametaldir. Müstesnâ olarak, bileşiklerinde,
hepeksielektriktaşımakdadır.Karbon,kükürtdeametaldir.
3—Yarıma’denler,onadeddir.Bunlar,fizikbakımındanma’denlere,kimyâbakımındanametallerebenzer.Arsenik,kalay,kurşunyarıma’dendir.
Bileşikcismlerikiyeayrılır:
A—Organik[veyâuzvî]bileşikcismlerdir.Bunlarınsudaeriyikleridâimâmolekülhâlindebulunur.Moleküllerikarbonilehidrogenihâvîdirler.Başkaelementlerdebulunabilir.Yanıcıdırlar.Yağ,şeker,ispirtogibi.
B—Organik[uzvî]olmıyanbileşiklerdir.Bunlarda,karbonilehidrogenbiraradabulunmaz.Bunlara,anorganikveyâinorganikbileşiklerdenir.Yemektuzu,cam
gibi.Pencerecamı572[m.1176]da,gözlükcamı686[m.1287]dakeşfedildi.Anorganikbileşiklerikiyeayrılır:Birincisınıfbileşikler.İkincisınıfbileşikler.
Herhangibirbileşikcismimeydânagetirmekiçinatomlarikidürlübirleşebilir:
1—İkiveyâziyâdeelementinatomiyonları,boşlukda,sırailedizilir.Böyle
milyonlarlaiyonyığını,bircismmeydânagetirir.Böylebircism,birsandıkkesmeşekerebenzer.Bunlara,(İyon şebekesi) denir.İnorganikma’denbileşikleri,
ya’nîiçindema’denbulunaninorganikbileşikler,iyonşebekesidir.Bunlarkatıdır,
ısıtılıncauçmaz,parçalanır.
2—İkiveyâdahâziyâdeametalinmu’ayyenveazsayıdaatomubirleşerek,molekülyapar.Moleküllerde,birarayagelerek,bircismmeydânagetirir.Böylebir
cism,birsandıkşekerkülâhınabenzer.Bunlara,(Molekül şebekesi) denir.İçindema’denbulunmıyaninorganikbileşiklerveorganikbileşiklerinhemenhepsimolekülşebekesidir.Bunlar,gazhâlinde,sıvı(mâyı’)vekatıhâldedeolur.Katıve
mâyı’hâlindekilerısıtılınca,gazhâlegeçerek,molekülhâlindeuçarlar.
Bütünelementler,serbestelementhâlindeiken,atomlarıelektrikyükütaşımaz,
nötrdür,sıfırkıymetlidir.İkielementinbirleşmesindenmeydânagelenanorganik
bileşiklere,(Birinci sınıf) bileşikdenir.Birincisınıfbileşiklerüçeayrılır:Oksid,
asid,tuz.İçindeüçelementbulunananorganikbileşiklere,(İkinci sınıf bileşikler)
denir.Bunlardaüçeayrılır:Asid,baz,tuz.Birbileşikiçindekima’denatomlarıdâimâartıelektrikyükütaşır.
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Yanmak,oksigengazıilebirleşmekdemekdir.Gazların,buhârlarınyanmasına(Alev) denir.Katıcismleralevleyanmaz.Kükürdünbuhârı,odunun,mumun
sıcakdaparçalanmasındanmeydânagelengazlar,alevleyanıyor.Yanmayerine,
(Oksidlenme)ve(Yükselme)dedenir.Yananbiratomunelektrikyüküartar.Meselâ,hidrogengazıoksigenlebirleşince,serbesthidrogenatomları,sıfırkıymetli
iken,oksigenlebirleşirken,oksigenatomunaelektronvererek,artıbir[+1]kıymetli
olurlar.Ohâlde,biratomundeğeriyükselince,buatomyandı,oksidlendidenir.
Maddeleryanarkenharâret[ısı]saçar.
Şuâ’: Sulb,ya’nîkatıveyâmâyı’hâldekibirmaddeısıtılırsa,beşyüzderecede
zıyâ[ışık]yaymağabaşlarvemaddedeğişmez.Evvelâkırmızızıyâolur.Dahâsıcakdabeyâzadöner.Elektrikampullerinde,elektrikceryânı,ampulteliniısıtdığıiçin,telzıyâyayar.Böylezıyâyaymağa(Şuâ’lanma)veyâ(Işıma)denir.Gördüğümüzzıyâ,elektro-manyetikdalgalardanibâretdir.Fezâdakielektrikakımı,
sâniyedeyüzbinlerledef’acihetdeğişdirince,elektro-manyetikdalgalarmeydânageliyor.Ya’nîşuâ’lanmaoluyor.Birsâniyedekidalgaadedine(Frekans=tekerrür) denir. Bir şuâ’lanmada meydâna gelen dalgaların boylarını aramağa,
(Spektroskopi) denir. Herhangi bir madde tarafından yayılan şuâ’lanmanın
spektroskopisiniyaparak,bumaddedehangielementlerinbulunduğunuaramağa(Tayfanalizi=spektralanaliz)denir.Spektroskopiyapılacakşuâ’lar,biryarıkdangeçirildikdensonra,bircammenşûrdan[prismadan]geçirilince,karşısındakiperdedeparlakrenklerdizilir.Burenklişeridetayf[Spektr]denir.Herrengindalgaboyubaşkadırvekitâblardayazılıdır.Budalgaboyları(Angstrom)denilen,uzunlukbirimiilesöylenir.BirAngstrom,birmilimetreninonmilyondabiridir. Dalga boyları dörtbin ile sekizbin Angstrom arasında bulunan şuâ’ları
ışıkhâlindegörebiliyoruz.Herşuâ’,birenerjiyemâlikdir.Enerji,kudret,ya’nî
işyapabilmekdemekdir.Şuâ’emencism,enerjialmışolurveısınır.Şuâ’enerjisinin,bölünemiyenenküçükparçasına(Kvant)denir.Birmaddenekadarçok
ısınırsa,yaydığışuâ’larındalgaboyuokadarkısaolur.Sulbvemâyı’maddelerintayfıdevâmlıdır.Ya’nî,bütündalgaboylarıyanyanabulunur.Ampulteliikibinbeşyüzderecedeşuâ’lanıyor.Bununtayfında,yedirenkdevâmlıgörülürve
kırmızıaltında,görünmiyen,uzunısıdalgalarıdavardır.Kısaolanultravioledalgalaryokgibidir.
Tazyîkıazolangazlarınvebuhârlarınverdikleritayf,devâmlıtayfolmıyor,(Hatlartayfı)oluyor.Ya’nî,tayfda,birbirindenuzakayrıayrıyerlerde,mu’ayyendalgaboylarıbulunuyorveherbiri,başkarenkdehatşeklindegörünüyor.
Alkali ve toprak alkali ma’denlerin buhârları, hava gazı alevi sıcaklığında,
kendilerinemahsûsrenkdeşuâ’verdiğihâlde,gazlarınşuâ’vermesiiçin,bunları
Kroksborularınakoyup,tazyîkıazikenyüksekgerilimlielektrikcereyânıgeçirmek lâzımdır. Katoddan çıkan elektronlar, gazın moleküllerine çarpınca, gaz
şuâ’lanır.Meselâ,ikitarafıkapalıbircamborunun[Geisslerborusunun],ikiucunasokulmuşolanma’dençubukları[elektrodları],telilebirendüksiyonmakarasınabağlayıp,yüksekgerilimliakımgeçirince,borudakihavaiçindenelektrikgeçmez.Camboruyu,ortasındakibirdelikden,lâstikboruile,birhavaboşaltmamakinesinebağlayıp,borudakihavanıntazyîkınıazaltırsak,borudakihavaiçindeışıklıçizgilerhâsılolur.Havaelektrikceryânınıgeçirirveışıklanır.Basıncıazaldıkcaışıklarartarveborununiçipembezıyâ’iledolar.Borudahavadanbaşkagazvarsa,ışığınrengigazıncinsinegörebaşkaolur.Meselâ,Neongazıvarsa,kırmızı,turuncuolur.Reklâmlâmbalarıvebugünevlerdedekullanılanflüoressanlâmbalarböyleyapılmakdadır.
Borudakigaz,dahâboşaltılıp,tazyîkıdahâazalırsa,ışıkdaazalırvebirângelirki,borununiçizıyâsızkalır.Fekatşimdi,makaranın(—)kutbunabağlıkatodun
tam karşısındaki cam üzerinde mâvi renklenme görülür. Demek ki, katoddan,
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görülemiyenşuâ’larçıkmakdadır.Bunlara,(Katodşuâ’ları)denir.Katodşuâ’larıcamdangeçmez,borunundışınaçıkmaz.Ba’zıcismlereçarpıncabunlarımâvi
renkligösterir.Katodadikolarakçıkarlar.Buşuâ’lar,makaradangelip,katoddan
fırlatılanelektronlartarafından,borudakigazatomlarındankoparılanelektronlardır.Hâlbuki,tazyîkıdahâyüksekolangazlardanelektriğingeçmesi,gazmoleküllerinin,elektriklenerekiyonhâlinegeçmesiile,elektrolizolayıgibiolmakdadır.
[1860]senesindeBunsenveKirchof,herelementbuhârının,kendinemahsûshatlartayfımeydânagetirdiğinianladı.Sodiumbuhârıbeşbinsekizyüzdoksanangstromboyunda,dalgalardanibâretbirsarıhatyapıyor.Ultraviyoleşuâ’lar,parlakolmadığıiçingörülmiyor.Böyleşuâ’larıntayfı,fotoğrafıalınarakgörülür.Tayflarhattınabakarak,herhangibircismdekielementlerianlamağa(Tayfanalizi)demişdik.
Tayfhatlarını,atomlarmeydânagetirmekdedir.Serbestbiratom,belirlibirsıcaklıkdaverdiğidalgaları,aynısıcaklıkdamasedebilir,emer.Birampulündevâmlı
tayfıiçinde,emilendalgalarınyerisiyâhhathâlindegörünür.Ampulşuâ’ları,meselâsodiumlubiralevdengeçerken,sodiumatomları,kendilerinemahsûsolandalgalarımasedip,tekrârhertarafayayıyorvelâmbanındevâmlıtayfıüzerinde,sodiumatomlarınamahsûsolansarıhatlar,siyâholarakgörülüyor.Güneşzıyâsının
tayfıdevâmlıdır.Fekat,içindebinlercesiyâhhatlarvardır.Güneşsulbdeğildir.Gaz
hâlindedir.Fekat,tazyîkıpekfazlaolduğundansulbimişgibi,devâmlıtayfveriyor.Güneşşuâ’ları,güneşetrâfındakitazyîksızgazlardangeçerken,bugazlar,kendilerinemahsûsdalgalarıemiyor.Bugazlarıntayfhatlarınabakarak,güneşinve
yıldızların,bildiğimizelementlerdenyapılmışolduğunuanlıyoruz.
DEVRÎ SİSTEM: [1867]senesindeMendeleyefveLotherMeyerismindeiki
kimyâger,birbirindenhaberiolmadanyüzbeşelemandan,ogünbilinenleri,atom
ağırlığınagöre,soldansağadoğrusıraileyazmış,birkaçelemandansonragelenlerin,kimyâhâssalarının[meselâkıymetlerinin],tekrârbaşdakilerebenzediğinigörmüş,bunları,başdakilerinaltınayazmışdır.Böyleceyedisatırmeydânagelmişdir.
Hersatıra,Devre[periyod]denir.Altaltaolanelemanlarınkimyâhâssalarıbirbirininaynıdır.Bunlara,yukardanaşağı,bir(Gurup) denir.Yanyanasekizgurup
vardır.Yüzbeşelementin,yedidevrvesekizgurupteşkîletmeküzeresıralanmasına,(Periyodik sistem) veyâ(Devrî tasnîf) denir.
Soltarafdanbirincigurupda,kalevî[alkali]ma’denler,ikincigurupda,toprak
kalevîma’denler,yedincigurupdahalogenler[F,Cl,Br,I],sekizincigurupdada
necîb[soy]gazlarbulunur.
Elementlerindevrîsistemdekisoldansağadoğrusıranumarasına,(Atom numarası) denir.Hidrogeninatomnumarası1,oksigenin8,uraniumun92dir.
[1913]senesindeni’tibâren,RöntgentayflarıveMoseleykanûnusâyesinde,her
elementinatomnumarasıtecribeilebulunmuşdur.Şöyleki:
1.cidevrde
2x12=2
2.ve3.cüdevrlerde
2x22=8
2
4.ve5.devrlerde
2x3 =18
2
6.cıdevrde
2x4 =32
elemanbulunduğuanlaşılmışdır.Gerikalanondokuzelementdeyedincidevrdedir.
(Devrî tasnîf cedveli) kimyâilminintemelidir.
RADİO-AKTİVİTE: UraniumveRadiumgibiba’zıma’denler,siyâhkâğıdiçindekifotoğrafcamınate’sîredipkarartıyorveetrâfındakihavayıelektrikliyor.Bununsebebini,ilkolarak[m.1903]deRutherfordanladı.Şöyleki:
Radioaktifcismlerkendikendilerineüçcinsşuâ’vermekdedir:
1—Alfaşuâ’ları,artıelektrikyüklüatomlardır.Birkaçsantimetreyekadar
uçarlar.Kâğıddanbilegeçemez.Tehlükelideğildirler.
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2—Betaşuâ’ları,elektronlardanibâretdir.[Lâmbalarımızıyakanşehirelektriği,elektronakımıdır.Bölünemeyenenküçükelektrikparçasınaelektrondenir.
Elektron,eksielektrikdir.]Betaşuâ’larınınsür’atipekfazlaolup,zıyâhızınayakındır.Birçokyerlerdengeçerler.Tehlükelidirler.
3—Gamaşuâ’ları,Röntgenşuâ’larıgibiçokkısadalgalı,elektro-manyetik
şuâ’lardır.Hemenherşeydengeçerler,çoktehlükelidirler.
SafRadiumatomları,yalnızalfaşuâ’larısaçar.Radioaktifcismlerinatomları,
enerjisaçarak,çekirdekleripatlıyorvebaşkaelementatomlarıhâlinedönüyor.Milyonkerremilyon[1billion]Radiumatomuiçindenhersâniyeonüçdânesipatlıyor.Birradiumtuzununbetavegamaşuâ’larıdavermesi,kendiatomlarındandeğil,bunlarınpatlamasınetîcesindemeydânagelen,yeniradioaktifelemanların
atomlarındanhâsılolur.Zâten,Radiumda,Uraniumunpatlamasından,birçokara
elementlerdensonra,meydânagelmişdir.Tabî’atde,üçradioaktifdeğişmesırası
vardır.Uraniumsırası,Thoriumsırasıveaktiniumsırası.
Radioaktifparçalanmadanmeydânagelenyenielementlerinatomağırlıklarıve
şuâ’lanmalarıfarklıolduğuhâlde,çoğununkimyâhâssalarıaynıdır.Böyleelementler,aynıbirelementdemekdir.Ohâlde,devrîsistemdeaynıyerdebulunur.Atom
ağırlığıfarklı,atomnumarasıaynıolanmaddelere,(İzotop) maddelerdenir.
FAYANS KANÛNU: Biratom,biralfaşuâ’ısaçınca,atomağırlığıdörtazalır.
Atomnumarasıikiazalır.Betaşuâ’ıverince,atomağırlığıdeğişmez,atomnumarasıbirartar.Biralfadâneciğindeikiartıelektrikbulunduğuisbâtedilmişdir.O
hâlde,atomnumarası,atomunartıelektrikyükünetâbi’olmakdadır.
RÖNTGEN ŞUÂ’LARI: Katodşuâ’ları,borudakisulbbirmaddeyeçarparsa,
busulbmadde,röntgenşuâ’larıyayar.Röntgenşuâ’larıgörünmez.Fotoğrafcamınate’sîreder.Etdençok,kemikdenazgeçer.Atomnumarasıyüksekolanmaddeler,Röntgenşuâ’larınıçokemer,geçirmez.Atomnumarasıbüyükolanbirmaddenin,hâsıletdiğiRöntgenşuâ’ının,maddelerdengeçmekabiliyyetifazlaolur.
Laue[Lave]röntgenşuâ’larınıntayfınıyapmakiçin,camprismayerine,kayatuzubillûrundangeçirdi.Eldeedilentayf,ilminyenibirbuluşu,büyükbirzaferioldu.Çünki,biryandanRöntgenşuâ’larınınelektromanyetikdalgaolduğuanlaşıldı,birtarafdanda,billûrdakiatomlarındizilişimeydânaçıkdı.Âdîzıyâileeldeedilentayflar,atomunbileşiklerinegörefarklıolduğuhâlde,Röntgentayfları,atomun
kimyevîhâlinebağlıdeğildir.HerelementinRöntgentayfı,hatlartayfıdır.
Mosli[Moseley]de,birelementinverdiğiRöntgenşuâ’larınındalgaboyunuölçerek,elementlerinatomnumarasınıhesâbetmişdir.Buatomnumarasının,atom
çekirdeğininelektrikyüküolduğunu,dahâsonraBohr[Bor]anlamışdır.
ATOMUN YAPISI: Rutherford[m.1911]de,incebirma’denlevhadanalfadâneciklerigeçirdi.Alfalarınçoğu,serbestcedoğrugeçip,bindebiri,yolundansapdı.Ma’denler,atomşebekesiolduğundan,alfalarındoğrugeçmesi,atomlarıniçininboşolduğunugöstermekdedir.Demekkiatomlarınortasında,atomunartıelektrikyükünüveaynızemânda,bütünkütlesinihâvîbirnüve(çekirdek)vardır.[Bu
çekirdeğinçapıatomuntekmîlçapındanyüzbindef’adahâküçükdür.]Atomlar
elektrikcenötr[ya’nîelektriksiz]olduğuiçin,çekirdeketrâfında,çekirdekdekiartıelektrikkadarelektronbulunmasılâzımdır.Alfadâneciklerininsapmaaçısıölçülerek,çekirdekdekiartıelektrikmikdârıhesâblanmışveelemanınatomnumarasınamüsâvîolduğuanlaşılmışdır.
Demekki,Rutherfordagöre,heratomunortasında(+)yüklübirçekirdekve
etrâfındaelektronlardönmekdedir.Elektronlardönmeseydi,çekirdektarafından
çekilirleridi.Maddedekiatomlarda,birbirineyapışıkdeğildir.Çünkielektronlar
birbiriniiter.Radioaktiflik,atomunçekirdeğindenmeydânagelmekdedir.Alfa
şuâ’larıdemek,çekirdekden,artıikielektrikyüklüHeliumçekirdeklerininatıl–550 –

masıdemekdir.Betaşuâ’larıise,atomdanelektronatılmasıdır.
Kimy â hâd is el er i [ya’nî kimy ev î değ işm el er], atoml ar ın dış halk al ar ınd ak i
elektronlararasındaolur.İçhalkalardaveçekirdekdeolmaz.
Atomyapısınınsonşeklini,[m.1922]deDanimarkalıfizikciBohrbulmuşdur.
Bohr, gazların tayf vermeyip, hatlar hâlinde mu’ayyen dalga boyları meydâna
getirdiklerini düşünerek, atom elektronlarının, çekirdek etrâfında ayrı ayrı ve
mu’ayyenmahreklerüzerindedöndüğünükabûletdi.Elektron,kendimahrekinden,çekirdeğedahâyakınbirmahrekegeçerken,enerjiverir,ya’nîşuâ’yayardedi.Birelektrondışdanbirincimahrekden,ikinciyegeçerkenverdiğişuâ’damu’ayyen bir tayf hattı, üçüncüye geçerken, başka bir tayf hattı, ikinci yörüngeden
üçüncüyegeçerken,başkabirtayfhattıhâsılediyor.Spektroskopisiyapılanbirelement içinde, milyonlarca atom olduğundan, tayfda çeşidli hatlar hâsıl oluyor.
Atomlar,şuâ’emerse,elektronları,çekirdekdenuzakmahrekleresıçrarveenerjileriartar.Sonraşuâ’[ya’nîenerji]neşrederekkendiliğinden,çekirdeğeyakınmahrekleregeçer.
Röntgen şuâ’larına gelince, katod şuâ’larının bir elektronu, katod karşısına
konanma’denlevhanınatomlarınavurarakiçmahreklerdedönmekdeolanbir
elektronuatomdandışarıatar.Buelektronunboşkalanyerine,dışındakimahrekdenbirelektronatlar.Bunundayerine,dahâdışardakimahrekdenveböyleceçeşidlimahreklerden,içmahreklereelektronatlarkenröntgenşuâ’larıhâsılolur.Gözegörünenveultravioleşuâ’lar,atomundışelektronlarıtarafındanhusûlegetirilir.Röntgenşuâ’larıise,içmahreklerdekielektronlardanhâsılolur.
Birelementin,devrîtasnîfcedvelindebulunduğuyeringurupnumarası,elementinendışmahrekindebulunanelektronadedinigösterir.Elementinbulunduğu
devrnumarası,çekirdeketrâfındakimahrek(elektronhalkası)mikdârını,elementinatomnumarasıda,atomdakibütünelektronlarınmecmû’unugösterir.
RADAR — Uzaklardaveyâkaranlık,bulutveyâsisiçindeolup,görünmiyencismlerindurumununveyerininyüksekfrekanslıdalgalariletesbîtinisağlıyanbircihâzdır.İlkadı(Radiolocation)dur.BucihâzaRadaradıAmerikalılartarafından,ikincidünyâsavaşındaverilmişdir.Radarkelimesiİngilizce(Radio,Angle,Direction
andRange),(Radyo,Açı,İstikâmetveMenzil)kelimelerininbaşharfleribirarayagetirilerekyapılmışdır.[m.1939]yılındaİngilteredeuçaklarınuzakdantesbîtiiçin
radaristasyonlarıkuruldu.Cihâz,birvericivebirdealıcıdanmüteşekkildir.Vericivâsıtasıileyayınlananenerji,boşlukdabircismeçarpıpgeridöndüğüvakt,alıcınınkadranındakikatodışınlısilloskopüzerindeışıklıbirnoktahâlindegörünür.
Buşekldecihâzıçalışdıranşahs,çokuzaklardabulunanuçaklarıveyâgemilerinyerini,sayısını,uzaklıklarınıveyüksekliklerinikat’îolarakhesâblamağamuvaffakolur.
Radarlar,ikincidünyâsavaşında,yerkontrolü,yolkesicileri,savaşuçaklarınıngeceleritahrîbindeyardımcıolmuşdur.Radardanistifâdeedilerekyapılanmanyetron
valfı,uçaklaradamonteedilmiş,böylece,gecelerikaranlıkveyâbulutyüzündengörülmiyenhedeflerinuçakdanhatâsızbombardımanımümkinolmuşdur.
AYA SEYÂHAT — Buseyâhat,birdevfüzeileyapılmakdadır.Füzefransızcabirkelimedir.Fişenkdemekdir.Silâhlarınsınıflandırılmasındagüdümlümermîlere, balestik mermîlere, topçu roketlerine ve fezâda silâh olarak bulunan
peyklereşâmilolanumûmîbirta’bîrdir.Kısamenzilli,ortamenzilli,uzunmenzilli,kıt’alararasıvekıt’alarüstüveAyaseyâhatfüzelerimevcûddur.Füzelerinfe’âliyyetineesâs,Newtonprensibidir.[m.1687]deifâdeedilenbuprensibegöre(her
te’sîrekarşıkendisinemüsâvîbiraks-ite’sîrhâsılolur).
[1388] hicrî ve [1968] mîlâdî seneleri nihâyetlerinde, Amerikalıların aya ilk
olaraksevketdikleridevfüze,110metretûlündedir.Buuzunlukdakiyatayvaz’ıyyetdebirvincerabtedilmişdir.Vincdikilerekfüzeyişâkûlîvaz’ıyyetegetirmek–551 –

dedir.Devfüze,ikikısmdanmüteşekkildir.Birincikısmaltdadır.85metreirtifâ’ındadır.Buna(SATURUN-5) roketitesmiyeolundu.İkincikısm,25metreirtifâ’ındadır.Aslfezâgemisibukısmdır.Buna,(Apollo-8) fezâgemisitesmiyeedilmişdir.Devfüzedeikimilyonâletmevcûddur.Birinciroketkısmı,3kademeile,idâremerkezindenmüteşekkildir.Tahtânî kademe42metreirtifâ’ındadır.Dâhilinde1600tonmâyı’oksigenve650tongazyağıihtivâetmekdedir.Devfüze,elektrikte’sîsâtıile(LANCER)tesmiyeedilençelikvinçden,ya’nîrampadanayrıldıkdanikiüçdakîkasonra,bukademeninateşlenmesiyle,devfüzeatmosferinüstüne kadar çıkmışdır. Yanma bitince, bu kademe, atmosferin hâricinde füzeden
ayrılarakfezâyagitmişdir.İkinci kademe, birincininfevkindedir.25metreirtifâ’ındave10metrekutrundadır.Dâhilindesıvıhidrogenveoksigenmevcûddur.Birincikademekopdukdansonrabukademeateşlenerekfüzeyiyercâzibesisâhasınihâyetinekadargötürmüşdür.Fevkânî kademe, 18metreirtifâ’ındave6,5metre
kutrundadır.Dâhilinde115tonmâyı’hidrogenvebunuyakacakmikdârdaoksigenmevcûddur.İkincikademekopdukdansonra,bukademedekihidrogenyanarakApollo-8fezâgemisiniyercâzibesindenkurtarıp,ayasevketmişveayınmahrekineyerleşdirmişdir.Bukademedekopupayrılmışdır.Buüçüncükademenin
fevkindebirmetreirtifâ’ındaroketinidâremerkezibulunur.Buidâremerkezikademelerdekiyanmahâdiselerinivekopupayrılmalarınıotomatikolaraktanzîm
etmişdir.25metreirtifâ’ındakiApollo-8fezâgemisi,idâremerkezininfevkinemerbutdur.Budadörtkısmdanmüteşekkildir.(Hizmet kısmı), yedimetreirtifâ’ındadır. En mühim cihâzlar buradadır. Apollo-8, ayın mahrekinde 20 sâatde on
devryapdıkdansonra,bucihâzlarçalışdırılarak,mahrekdenayrılmışveyerküresinemüteveccihenhareketetmişdir.Buhareketesnâsındaastronotlarbiryokuşuçıkıyorlarmışhissinekapılmışlardır.Ayıncâzibesindenkurtulmahareketi,bu
hissihâsıletmişdir.Yerdekiüsiletelevizyonmuhâbereleridevâmlıcereyânetmişdir.Atmosferegelince,hizmetkısmıdakoparakayrılmışdır.İkinciparça(Ay kısmı)dır.Bukısmayainmeğite’mîneder.Buseferde,mevcûddeğilidi.Üçüncüsü
(İdâre kısmı)dır.3,18metreirtifâ’ındavemahrûtşeklindedir.Üçinsanburadaidi.
Dördüncü(Endaht kısmı)dır.
Fezâgemisiaya112kilometreyaklaşmışdır.Ayın15gündevâmedengecesinde[—1420C]soğukve15gündevâmedengündüzünde[+1350C]sıcaklıkolduğu
vehava,subulunmadığıvedevâmlıhacer-isemâvîyağdığıveayyüzeyindehayâtınimkânsızolduğuanlaşılmışdır.
Apollo-8,atmosfere,sâatdekırkbinkilometresür’atledâhiloldu.Atmosfertabakasınaasgarî5,4derecevea’zamî7,5derecelikbirzâviyeiledâhilolmakiçin
hizmetkısmındakimotorlardanistifâdeedildi.Atmosferegirerken,hizmetkısmı
dakoparakayrıldı.Atmosferedâhilolurkenyukarıdabildirilengirişzâviyesinin
te’mînedilmesişartidi.Çünki,5,4derecedenküçükolsaydı,suüstündesekerek
gidenbirtaşgibi,atmosferüzerindesekesekefezâboşluğundagidecekdi.7,5derecedendahâbüyükolsaydı,fezâgemisiharâbolacakdı.Busebeble45kilometrederinlikveikibinkilometregenişliğindekibirsâhadanatmosferedâhiloldu.Zemîne3047metrekala,otuzmetrekutrundaüçdevparaşütvâsıtasıyle,sâatdeellikilometresür’atlePasifikde,evvelcetesbîtedilmişolanmahalleindi.Atmosfereduhûlündenbirkaçsâniyesonra,havatabakasınadelkvetemâssebebiileApollo-8inhâricîsathındasıcaklık[32000C]yitecâvüzetmişdi.
[1388]hicrîve[1968]mîlâdîsenelerinihâyetinekadarAmerikada,insanilefezâseyâhatiadedi18dir.Fezâyagönderileninsansayısı,32dir.Dâhilindeinsanbulunanfezâgemilerininfezâdakaldıklarımüddet,3215sâatdir.Fezâdakapsüldışındayaşanılanmüddet12sâatdir.Fezâdacihâzlarınbirleşmesi12def’adır.Fezâ
gemisiadedi12dir.Ruslardaburakamlar,10,13,629sâat10dakîka,2def’a,1adeddir.Bumukâyeserakkamlarındançıkarılannetîceşudur:Fezâçalışmalarındave
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ayseyâhatlerinde,Amerikalılar,Ruslardançokileridedir.
[m.1969]senesiTemmuzunonyedincigünüAmerikadanatılanfüzeileikinci
olarakayaüçastronotgönderildi.21Temmuzdaonaltıtonlukörümcekşeklindekicihâzlaayainerlerkenikiastronottelsizleşuhaberigönderdi:(Kimolursanızolunuz,neredebulunursanızbulununuz.Şuândakiişimizidüşünerek,kendiâdetlerinizegöreAllahadüâediniz!).Ayainencihâzınonikitonuyakıtidi.Tûlü6,98,kutru9,4metre,hacmı4,5metre-küpidi.Beşköşelibirtopaçgibiidi.Dörtmüteharrikayaklı,dörtmilimetrekalınalüminiumilekaplıidi.Ayüzerindeyirmibirbuçuk
sâatkaldı.İkiastronotayyüzeyinemerdivenleinip,ikisâatonüçdakîkakaldı.Aya
telsizmerkezivebayrakyerleşdirdiler.Aysathı,taşparçalarıveincekumidi.Aydanyirmibeşkilotaşparçalarıaldılar.Ayçekimidünyâdanaltıdef’aazdır.Örümcek,aydankalkıp,yörüngededönenhizmetkısmıilebirleşdi.İkiastronotburadakiarkadaşlarınınyanınageçipörümceğiatdılar.İdârekısmındakimotorlarıateşliyerek9100kilometrehızlaaymahrekindenayrıldılar.Pasifiğeindiler.
Astronotlardan(AlanBean)hâtıralarınıanlatmağaşöylebaşlamışdır:
İnsanuzaydauçarkenpekazkimseyenasîbolanbirfırsateldeediyor.Ufkunu
genişletmek arzûsu. Gerçekden, bu yolculukdan sonra içimde, insanları, Allahı,
Kâ’inâtıvebunlarınarasındakiilişkileridahâiyiöğrenmek,anlamakarzûsudoğdu.
Amerikalıların üçüncü ay yolculuğunu yapan (Apollo-14) gemisi, 31 Ocak
1971Pazargünü,Hustonfezâmerkezindenfırlatıldı.Üçastronotaydaotuzüçbuçuksâatkalmış,dokuzgünsonra,ŞubatınonbirinciPerşembegecesi,büyükOkyanusdenizineinmişlerdir.Aydabüyükbirtedkîklaboratuvarıbırakmışlarveelliikikiloaytaşıvetoprağıgetirmişlerdir.Astronotlarıtaşıyanhucre,hizmethucresindenayrıldıkdanikidakîkasonra,sâatdeotuzsekizbinkilometreliksür’atleatmosferegirmiş,azsonraparaşütleriaçılarakdenizeinmişdir.
Rusların6Hazîran1971günüfezâyagönderdikleri(Soyuz-11)fezâcihâzı,felâketleveyüzkarasıilenetîcelendi.30Hazîrandadünyâyadönenkapsülüniçindeki3fezâadamıölmüşgörüldü.Amerikalılar26Temmuz1971deayaApollo15gönderdi.12dakîkadadünyâyörüngesinegirdi.Ayda67sâatkaldılar.Otomobilyürütdüler.Üçayadamı7.8.1971günüsâlimendünyâyadöndü.77kg.aytaşı
getirdiler.
1392[m.1972]senesininsonayındada,Apollo-17ileüçastronotgönderdiler.
İkisiayüzerineinipgezdiler.Dünyâyagetirdikleripenbetaşlardan,aydasuvehayâtolmadığıbirkerredahâanlaşıldı.
İslâmdîni,aya,yıldızlaragidilmesinemâni’değildir.Mülksûresinde,bütünyıldızlarınbirincisemâdabulunduklarıaçıkolarakbildirilmişolduğu,(Tefsîr-i Mazherî)deyazılıdır.Rahmânsûresindekibirâyet-ikerîmedemeâlen,(Ey cin ve ey
insan! Gücünüz yeterse, yer yüzünden ve semâlardan dışarı çıkınız. Çıkmanız
için, çok kuvvet ister. O kuvvet de sizde yokdur) buyruldu.Buâyet-ikerîme,insanınvecinninayaçıkamıyacaklarınıgöstermiyor.Cinnîler,göklerinyeditabakasınadaçıkarlardı.(Mevâhib-i ledünniyye tercemesi) 463.cüsahîfesindediyor
ki,(AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüteâlâanhümâ”dediki,öncelerişeytânlar
göklereçıkmakdanmen’olunmazlaridi.Gökleregirerler,meleklerdenişitdiklerini, kâhinlere haber verirlerdi. Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem”
doğduğu zemân, göklere çıkmakdan men’ olundular). Şeytânlar, cinnin kâfir
olanlarındanbirsınıfdır.İblîsdenüremişlerdir.Buhaber,göklerdendışarıçıkılamazisede,göklerevebirincisemâdaolduklarıiçin,ayaveyıldızlara,insanların
vecinninçıkmalarınınmümkin,hattâciniçinvâkı’olduğunugöstermekdedir.
Çalışmakda,yükselmekdedir,Hakkınrızâsı!
Tenbelolanınelbetgelirbirgünbelâsı.
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32 — ATOM KUVVETİ VE SULH ZEMÂNINDA
BUNDAN FÂİDELENME
Bugün, atom endüstrisinin esâsını, Uranium ma’deni teşkîl etmekdedir. Bu
cism,çokağırbirma’dendir.Bileşiklerhâlinde,arzımızınhertarafındabulunmakdadır.Radioaktifbirmetaldir.Uraniumunatomnumarasıdoksanikidir.Ya’nî,yüzbeşelemanın(Devrîsınıflandırma)cedvelindekisıranumarası92dir.Atomların
büyüklüğü,busırayagöreartdığınagöre,Uraniumatomu,kendindenöncegelen
91elemanınatomlarındandahâbüyükdür.Böyleolmaklaberâber,birgramUraniumda,üçbinmilyarkerremilyaratomvardır.Ya’nî,üçönüneyirmibirsıfıryazarakokunanadedkadarUraniumatomu,birsantimetrekübdenyirmidef’aaz
birhacmtutmakdadır.Uraniumunbuminiminiatomununçekirdeğiise,bundan
yüzbin def’a kadar, dahâ küçükdür. İnsan düşüncesinin yaklaşamadığı bu pek
küçükçekirdekiçinde,protonlarla,nötronlardoludur.Uraniumatomlarındakiprotonadedi,atomunsıranumarasıkadar,ya’nîdoksanikiadeddirvehiçdeğişmez.
Heratomunda92protonbulunur.Nötronadediiseüçdürlüdür.Ba’zıçekirdeklerde142,ba’zısında143,ba’zısındada146nötronbulunanUraniumçekirdeğivardır.Şuhâlde,üçdürlüUraniumatomu,ya’nîüçdürlüUraniumvardır.Buna,Uraniumunüçizotopuvardırdiyoruz.İzotop,yunanca(aynıyer)demekdir.Çekirdekdekiprotonadediilenötronadeditoplamına(Atomağırlığı)diyoruz.Uraniumizotoplarınınatomağırlığı,234,235ve238dir.Buüçizotopunatomnumarası,ya’nî
protonadedi,ya’nîçekirdekyükühepaynı92olduğundan,üçizotopatomunda
hep92elektronbulunmakdadır.Elemanlarınkimyâözellikleri,atomundışyörüngesinde(mahrekinde)dönenelektronlarınabağlıolduğundan,birelemanınçeşidli
izotoplarınınkimyâözellikleribirbirininaynıdır.Kimyâüsûlleriilebunlarıbirbirinden ayıramayız. Uranium izotoplarının atom ağırlıkları, birbirinden pek az
olmaklaberâber,farklıolduğundan,dışardangelip,bunlarınçekirdeklerineçarpan bir nötrona karşı, farklı te’sîr ederler. Bunların içinde, 143 nötronlu olan
235atomağırlıklıUraniumizotopunungösterdiğite’sîrçokmühimdir.Şöyleki:
Uranium235izotopuçekirdeğine,hâricdenbirnötronçarpınca,derhâl(sâniyeninbirkaçmilyondabirânında)kırılıp,ikiyebölünüyor.Meydânagelenparçalarınikiside,oâniçinde,etrâfanötronlarilegammaşuâ’larısaçıyorlar.Uranium
235atomununbusûretleparçalanmasınafission(inşikak=yarılma)denirki,Radioaktiviteyehiçbenzemiyor.
İnşikakedenUraniumunizotopu,yalnızUranium235dir.Ya’nî92protonuve
143nötronuolanUraniumatomudur.İnşikakdan,herzemânaynıikiparçameydânagelmiyor.Kırkdanfazlaçeşidliparçameydânagelmekdedir.Bunlarınherbiridedayanıksızdır.Ya’nîradioaktifolupparçalanarak,zerrelerveenerjineşr
ederler.Buzerrelerde,tekrârparçalanır.Böylecesâbitzerrelereayrılıncayakadarazveyâçokuzunbirzemânparçalanmayauğrarlar.
İkincimühimbirnoktada:İnşikakesnâsındameydânagelenikikısmile,saçılannötronlarınkütleleritoplamı,inşikakedenUranium235atomukütlesinden,
ondabirkaçıkadarnoksânoluyor.Demekkikütlegayboluyor,enerjihâlinedönüyor:Einstein(Aynştayn)hesâbı:
Enerji(kudret)=Kütlexzıyâ’sür’atikaresi.Ya’nîW=m.C2 hesâbıile,kütle,enerjiyedönüyor.BuUraniumçekirdeğininbirpatlamasından,ikiyüzmilyonelektronvoltmikdârındaenerjihâsıloluyor.Birelektronvolt4,5x10-26 kilowatsâatlikenerjidir.Ya’nî,birkilowatsâatlikenerjihâsılolmasıiçin,onmilyonkerremilyarinşikakolmasılâzımdır.Birinşikakdanhâsılolanenerji,sondereceazisede,enerjininmeydânageldiğiyerinküçüklüğünegörepekçokdur.
Buenerjininçıkışı,bizeneşekldegörünüyor?Buenerjinin[%4]ü,inşikakes–554 –

nâsındakişuâ’larhâlinde,[%16]yüzdeonaltısıinşikakdandoğanparçalarınradioaktifşuâ’saçmalarıile,gerikalan[%80]kısmıda,parçalarınkinetikenerjisi,
sür’atleriiletaşınıyor.Büyüksür’atleatılanbuparçalar,etrâfdakiUraniumatomlarınaçarparakbuenerjiyideharâretşeklindesaçarlar.Atomcihâzı[Reaktör]kullanarak,elektrikyapandinamonuntürbininiçevirmekiçinlâzımolansubuhârı,
iştebuharâretileeldeedilmekdedir.Herinşikakdabirveyâdördekadarnötron
saçılmakdadır.Bunötronlardanbiri,etrâfdakiUranium235atomunaçarparak,
buatomdainşikakeder.Görülüyorki,kendiliğindenveyâhâricdengelenbirnötronunçarpmasıile,birinşikakbaşlarsa,kendiliğindendevâmedecekvehemençoğalarakmüdhişbirinfilâkhâlinialacakdır.
Fekat,tabî’atdemevcûdUraniumparçalarındabulunanUranium235mikdârıpekazdırvebindeyedikadardır.Gerikalan,binde993kısmıUranium238dir
ki,bupeknâdirolarakinşikakedebilmekdedir.[Uranium234izotopu,pekazolduğundanbundanbahsetmiyeceğiz.]Ohâlde,birinşikakdanmeydânagelenve
pekbüyükbirhızlaatılanbirnötronun,birUranium235çekirdeğineçarpmakihtimâlipekaz,hemenhemenhiçyokgibidir.Demekki,birUraniumparçasındabaşlıyanbirinşikakındevâmedebilecekinfilâkhâlinialabilmesiiçin,ba’zısebeblerebaşvurmamızlâzımdır.
Aklagelenbirincişey,Uraniumparçasınıçokdikkatletemizlemekdir.Çünki,
kıymetlinötronlar,hemenhemenbütüncismlertarafındantutulur.Bundanbaşka,Uranium238mikdârı,Uranium235mikdârındanpekfazlabulunmaklakalmayıp,nötronlarıkendinedahâkuvvetleçekiyorveböylece,inşikakınzincirlemeolarakilerlemesinidurduruyor.
İkincinokta,birinşikakdansaçılannötronlarınsür’atipekçokolduğundan,atom
çekirdekleritarafındantutulmasınavaktbulunamıyor.Nötronlarınhızıazalıp,ortasür’atliolunca,Uranium238atomlarıtarafındandayakalanıyorlar.Bilhâssa
sür’atleri,belirlibirmikdârolunca,buyakalanmaihtimâliartmakdadır.Böyle
sür’atde iken taşıdıkları enerjiye (resonance enerjisi) deniliyor. Uranium 238
atomları,birnötronalıncaUranium239hâlinedönüyorki,bucismradioaktifolup
betaşuâ’larısaçıyorveneptünium239denilenyenibirelementşeklinedönüyor.
Buelemandabirbetaşuâ’ıneşrederekplutonium239cismihâsıloluyorki,bucism
de,atomcihâzı(reaktörnükleer)içinayrıcaehemmiyyettaşımakdadır.Uranium
235inzincirlemeinşikaketmesiiçin,nötronlarınbuşekldeyakalanması,arzûedilenbirşeydeğildir.Uranium235tarafındanyakalanmakiçinsür’atleriazaltılmış
nötronlara(Nötronthermique)harâretnötronlarıdiyoruz.Çünki,bunlarınsür’ati,
harâretmeydânagetirmekiçinmoleküllerinhareketlerininsür’atlerinden[hareketenerjilerinden]birazfazladır.Termiknötronları,238çekirdeklerindenziyâde235çekirdekleritarafındantutularakinşikakhâsılediyor.
Tabî’atdebulunanbirUraniumparçasında,meydânagelennötronlar,mikdârıpekfazlaolanUranium238çekirdeklerineçarparaksür’atleriyavaşyavaşazalıyor.Ya’nîhareketenerjileriazalıyorverezonansenerjisidediğimizmikdâradüşünce,238çekirdekleritarafındanyakalanıyorlar.Böylece,hiçbirnötron,sür’ati
dahâazalaraktermiknötronhâlinegelemiyor.Uranium235safolarak,pekgüç
ayrılabiliyorvebugünancakBirleşikAmerikaveRusyadavepekazmikdârdada
İngilteredeeldeedilebiliyor.Fekat,safbiruran235parçasında,saçılanbütünnötronlaryeniinşikakasebebolarak,parçanınkütlesi,kritik(tehlükeli)mikdârıbulunca,zincirlemeinşikakbirândahâsıloluyor.Busuretlebiratomcihâzıdeğil,bir
atombombasımeydânageliyor.
Fensâhalarında,fâideliişlerdekullanılanveayârlamasımümkin,zincirlemeinşikaklaryapılmasınayarayanatomcihâzına,(Réacteurnucléaire)diyoruz.Reaktörnükleeriçinde,safUranium235kullanılmıyor.Sür’atlerirezonansenerjisine
düşennötronlardan,kâfimikdârının,Uranium238tarafındanyakalanmasıönle–555 –

niyor.Kurtarılanbunötronlarınhızı,dahâazalıp,termiknötronoluncainşikakyapıyorlar.Bunubaşarmakiçin,tabî’îUraniumparçasıiçine,nötronyakalamıyan
çekirdekliatomlardanyapılmışmaddelerkarışdırılıyor.Bumaddelere(modérateur)deniyorki,nâzım(tanzîmedici)demekdir.Sür’atlesaçılannötronlar,nâzım
maddeçekirdeklerineçarparak,enerjileriazalıyor.Tabî’îuraniumiçine,nâzım
maddekonmazsa,zincirlemeinşikakeldeedilemez.Nâzımolarak,atomağırlığı
azolanmaddelerkullanılır.Çünki,birnötron,büyükçekirdeğeçarpınca,sür’ati
hemendeğişmeden,ayrılır.Çokküçükçekirdeğe,meselâbirprotona(ya’nîhidrogenatomununçekirdeğine)çarparsa,birkaççarpmada,bütünenerjisinigaybedebilir.Bugünnâzımmaddeolarak,safgrafithâlinde,karbon,ya’nîsafkömürkullanılmakdadır.İkinciderecede,deutérium(döterium)ismiverilenvehidrogengazınınbirizotopuolanmaddekullanılıyor.Döteryummaddesi,ağırsuismindeki
bileşiği hâlinde kullanılmakdadır. Hidrogenin çekirdeğinde, yalnız bir proton
bulunduğuhâldedöteryumatomuçekirdeğindebirprotonilebirnötronvardır.
Ya’nîatomağırlığıikidir.Ağırsu,grafitdendahâelverişliisede,eldeetmesipek
pahâlıdır.Tabî’îuraniumyerine,Uranium235içoğaltılmışuraniumkullanılırsa,
nâzımolarakâdî,bildiğimizsudakullanılabilir.İçerisinde,uygunbirşekldeyerleşdirilmiş, nâzım madde ile uranium bulunan âlete (Pil) denir. Bir reaktörde
hâsılolannötronlarınhepsi,inşikakiçinkullanılmaz.Aksitakdîrdeinfilâkolur,
bombaolur.Nötronların,birinşikakdameydânagelip,yenibirinşikakyapıncıya
kadargeçenzemân,birsâniyeninbindebirikadardır.Reaktörlerde,inşikaklara
sebebolacaknötronmikdârınıtanzîmetmekçokmühimdir.Bumikdârazolursa,âletçalışmaz.Fazlaolursa,infilâkhâsılolur.
Reaktörlerçalışırkenısınır.Isınınca,nötronlarınsür’atiartarvereaktördeki
maddelerdebozulur.Reaktörlerdesoğutmatertîbâtıçokmühimdir.Soğutma,ağır
suveyâergimişsodiumma’deniveyâmünâsibgaz(karbondioksidveyâhidrogen
veyâhelium)akımıileyapılır.Soğutmatertîbâtıileişlemiyenreaktör,bozulur,çalışmaz.Yoksa,atombombasıhâlinedönmektehlükesiolmaz.
ReaktörlerdeUranium235bitince,yenilemeklâzımdır.Bugün,reaktörlerde
Uranium238izotopuda,nötronçarparak,plutoniumhâlineçevrilip,buinşikak
etdiriliyor.Böylece,uraniumileçokzemânçalışıyor.
Bugünreaktörler,thorium232elemanıiledeçalışdırılmakdadır.Buma’denin
atomçekirdeği,birnötronalarak,thorium233şeklinedönüyor.Buizotopthoriumise,radioaktifolup,ikikerrebetaşuâ’ıverdikdensonra,Uranium233hâline
dönüyorki,uraniumunbuizotopudainşikakedebilmekdedir.
Reaktörlerdehâsılolanradioaktifmaddelerinba’zısıgazhâlindedir.Bumaddelerveinşikaklardahâsılolangammaşuâ’ları,insan,hayvanvenebâtlariçinçok
zarârlıdır.Bunlarısızdırmıyacakşeklde,herreaktörü,ma’denörtüilesıkıörtmek
vebeton-armeiçinealmaklâzımdır.Ekseriyâdörtdeüçütoprağagömülür.Etrafda,zarârlımaddelerihaberverecekhassasâletlerbulundurulur.İşçilerini,doktorlarsıksıkmu’âyeneeder.Atomsanâyi’indeçalışanlarınölümmikdârı,diğeryerlerdeçalışanlardanfazladeğildir.
Uraniumbirma’denolup,arzkabuğunda,meselâ,bakırdanazdeğildir.Fekat,
yeryüzündeçokyayılmışolduğundan,birtonkayada,birkiloveyâbirkaçgram
bulunur.Bununiçin,eldeetmesigüçvepahâlıdır.Birtonda,onkilobulunanfilizinenâdirrastlanmakdadır.AfrikanınortasındakiNigertopraklarındaveKeraladaçokbulunmakdadır.Plutonium,reaktörde,uranium238denmeydânagelen
birma’dendir.Çokzehrliolup,miligramınbindeyedimikdârıinsanıöldürür.Çok
dikkatlivegizliüsûllerleserbesthâldeeldeedilmekdedir.Thoriumma’denitabî’atdemevcûddurvemikdârı,uraniumdandörtdef’afazladır.
Reaktörlerdekullanılangrafit,sun’îolarakAchésonüsûlüileeldeedilmekdedir.Bununiçin,koktozuilepetrolhamuryapılıp,tedrîcen[8000C]yekadarısıtı–556 –

lır.Sonraelektrikfırınında[28000C]degrafithâlindebillûrlaşır.
Ağırsu,âdîsudandahâaznötronyakalar.Termiknötronsür’atisaniyedeikibinbeşyüzmetreolup,ağırsuda,onsekizbinkerreçarpdıkdansonratutulur.Böylece,tutuluncıyakadarüçyüzaltmışbeşmetreyolhareketetmişolur.Âdîsuiçindebirnötron,hidrogençekirdeğitarafındantutularakdöteryumhâsıloluncayakadar,ancakonyedisantimetrehareketediyor.[1960]damuhtelifmemleketlerde,
reaktörlerleeldeedilenatomenerjisinden,elektrikfabrikalarıçalışdırılmakdadır.
MeselâFransada,5kilowattile150000kilowattarasındagüçleri(puissence)olan
9reaktörmerkezivardır.İngilterede100wattile300megawattarasındagüçleri
olan16merkezvardır.Amerikada,tayyâreiletaşınabilenmerkezlerhâzırlanmakdadır. Türkiyede İstanbulun Küçükçekmece tarafında kurulan reaktör, [1963]
deçalışmağabaşlamışbulunmakdadır.
Bugün,bütünmilletleruraniumreaktörüyapıp,işletmek,busûretlebolenerjikuvvetmenba’ıeldeetmekiçinçalışıyorlar.Kömürvebenzinocaklarıgibi,reaktörlerde,harârethâsıledip,buhârkazanınıkaynatarakelektrikyapandinamolarıdöndürüyor.BöylereaktörilkolarakAmerikada[1951]deişletildive150kilowattkudretindeidi.Sonra,reaktörleişliyendenizaltıdayapıldı.BugünAmerikada,atomenerjisiileçalışangemiler,trenler,tanklarvetayyâreleryapmakiçin
çalışılmakdadır.[1958]sonaylarındaİngilterede100000kw.lıkreaktörçalışdırılmağabaşlandı.Rusyadailkreaktör[1954]deçalışdırıldıve5000kw.lıkidi.Pâkistânda,yabancımilletinyardımıolmadan,yapdığıreaktörü,[1962]deişletmeğebaşladı.Uraniumlaişliyenbirreaktör,uraniumdan10000def’adahâfazlakömürkadar enerji vermekdedir. Breeders kullanılarak bu enerji yüz misli artacakdır.
Breedersleruranium233ileplutoniumkullanacakdır.
Uraniumreaktörüile[8000C]denazsıcaklıkeldeedilmelidir.Çünki,uranium
ma’deni [11000C] de erir ve [6600C] de hacmi değişerek, koruma için örtülen
kısmlarçatlar.Dahâyükseksıcaklıkeldeetmekiçinuraniumbileşiklerikullanılır.
RADİO-İSOTOP — Tabî’atdebulunanbasîtcismler,ya’nîelemanlarınherbiri,pekazımüstesnâolmaküzere,birbirinebenzemiyenatomlarınkarışımıhâlindebulunur.Ya’nîbirelemanparçası,birbirinebenzemiyenatomlarınkarışımıdır.
Meselâüçdürlühidrogenatomuvardır:Hafîfhidrogen,ağırhidrogenveyâdeutérium(döteryum)veçokağırhidrogenveyâtritiumatomlarıgibiki,üçatomunda
çekirdeğindebirprotonveçekirdeketrâfındabirerelektronvardır.Fekat,döteryumçekirdeğindeayrıcabirdenötronvetritiumçekirdeğindeikinötronbulunur.
Ya’nî,üçatomunçekirdekyüklerihep[+1]oluphepsindekielektronadedidebir
dânedir.Fekat,çekirdekkütlelerifarklıdır.Bunungibi,atomağırlığıonikiolankarbonatomlarıyanında,onüçolanatomlardavardır.Böyleatomlara,birelemanın
izotopları denir. Uranium, radium, thorium ve dahâ birkaç radioaktif eleman
müstesnâolarak,diğerbütünelemanlarıntabî’atdebulunanizotoplarısâbitdir.
Ya’nîatomlarınhiçbiriparçalanmaz,değişmez.[1933]denberibirçokelemanlarınsun’îolarak,izotopatomlarıyapıldı.Sun’îolarakyapılanizotopatomlarınhepsisâbitdeğildir,radioaktifdirler.Böyleizotoplara(radioizotop)diyoruz.Meselâ,
tabî’atdebulunanikikarbonizotopatomununherikisindedealtıprotonolupbirindealtı,diğerindeyedinötronvardır.Bugün,atomağırlığı,10,11ve14olankarbonatomlarıdayapılmışdırki,hepsininçekirdeğindealtıproton,fekat4,5ve8
denötronvardırveüçüderadioaktifdir.Bütünradioaktifizotoplar,husûsîbirşuâ’
saçarak,sâbitşekledönerler.Herbiribuşuâ’larıiletanınır.Kimyâyollarıiletanınamaz.Radioizotoplar,bugünfâidelicismlerolarakinsanlığınhizmetinegirmiş
bulunmakdadır.Atomreaktörlerinde,uranium,plutoniumaçevrilerekizotoplar
eldeedilmekdedir.[1963]yılıbaşında,Amerikanatomenerjisikomisyonu,değişikelemanlardanüçyüzçeşidizotopeldeedebiliyordu.[1954]de,içindekifosfo–557 –

runbirkısmı,radioizotoplarladeğişdirilmişolarakbirtonfosforlugübreyapılmışdı.Bugübredekiradioaktiffosforbitkilertarafındanalınmış,Geigersâativâsıtasıilealdıklarıfosformikdârıölçülerekfosforun,bitkilerinasılbeslediğianlaşılmışdır.
Buğdaygibihubûbât,izotopmaddeönündenakıtılarak,içindekihaşerâtöldürülmekdedir.
Fosforun beyne şırınga edilen radioaktif izotopu, beyin tümöründe toplanmakdaveradyasyondedektörlerivâsıtasıile,tümörünyeritesbîtedilmekdedir.
Radioizotoplarla,kandeverânınınveböbreğinçalışmasıkontroledilmekdedir.
Radyasyonların,maddelerdengeçmeenerjilerifarklıoluyor.Busûretlemaddelerinkalınlığıölçülüyor.Uzunfezâseyâhatlarında,atomenerjisikullananroketleryapıldı.Bugün,yerküresietrâfındadönmekdeolantransitIV-Anavigasyonpeykininikivericisininenerjisini,atompillerisağlamakdadır.Atompiline,
Amerikada(Snap)adıverilmekdedir.Bupiller2.270gramağırlığındaolup,beş
tonakümülâtörün,beşyıldaverdiğienerjiyihâsıletmekdedir.Bupilile,denizfenerleriyapılmakdadır.Onwattlıkelektrikgücüverenatompilinin,onseneçalışacağıhesâbedilmekdedir.Atomgeneratörleri,elektrikenerjisisağlamakdavebu
işiçinstronsium90maddesikullanılmakdadır.
Nükleerenerjiileçalışanilkyolcugemisi(Savannah),[1965]deişlemeğebaşladı.Bugemi,onbintonyükile,Atlantiğiyedigündegeçmekdedir.Hızısâatdeyirmibirmil[otuzsekizkilometre]dir.Bugemi,üçbuçuksenede,ellisekizbuçukkiloUranium235kullanacak,bütünyerküresinidolaşacakdır.Başkagemilerdebu
işiyapmakiçinyüzbinlercetonakaryakıtlâzımdır.Fekatgemininyapılması,çok
pahalıolmuşdur.AtomenerjisiileçalışanNautilusdenizaltıgemisi,[1957]deşimâlkutbununbuzlarıaltındangeçdi.Tritonadındakidenizaltıgemiside,[1960]
da,seksenüçgünsuyüzüneçıkmadandünyâyıdolaşdı.Polaristipindekidenizaltılarınonuncusuolan(ThomasJafferson)gemisi,[1963]yılıbaşındaAmerikandenizkuvvetlerinekatıldı.[1963]yılıbaşında,batıAvrupasâhillerindevazîfeli,dokuzatomdenizaltısıvardı.
GüneykutbdaçalışdırılanbirAmerikanreaktörü,binbeşyüzkilowattlıkelektrikenerjisigücündeolup,birmetreboyunda,altmışsantimetreçapındakiçekirdeği,üçyıldabirdeğişdirilmekdedir.Buenerjiile,ısıihtiyâcıdate’mînedilmekdedir.
Amerikanatomenerjisikomisyonuilehavakuvvetlerinineldeetdikleri,seksenbeştonağırlığındakibirrobot,çokradioaktifolansâhalardabile,içindekiinsanıradioaktivitedenkorumakdadır.Nükleerroketyaparkenvereaktörçalışdırılırkenkullanılanburobotüzerindeperiskop,fotoğrafmakinesi,televizyonvardır.Dörtmetreeninde,beşmetreboyundadır.
Radyolardakibüyükveağırtransformatörvelâmbalarınyerine,bugünküçük
vehafîftransistörlerkullanılmakla,el,cebradyolarıyapılmakdadır.Elektronikhesâbmakinaları,elektronikbeyinler,elektronikmotorlar,fotoğrafmakinaları,telefonmakinalarıçokküçükvedahâkullanışlıdır.
Fezâya gönderilen peyklerin içine konan binlerce âlet, küçültme sâyesinde
mümkinolmakdadır.
Şimdi,Amerikada,pilleişliyen,çokküçüktelevizyonvehastanınmi’desineinerekresmçekenmakinalaryapılmakdadır.
Radioaktifmaddelerletehlükesizçalışmak,henüzmümkinolamamışdır.Büyük
birreaktörbile,radioaktifsuhusûlegetirmekdedir.Etrâfıtehlükeyekoymadan,
busuatılamıyor.Rusyada,doğuAlmanyadangetirilenfenadamları,kullanılmış
suların, biyolojik temizlenmesi ve uzvî maddelerin oksidlenmesi ve radioaktif
çekirdeklerin,iyondeğişdiricireçinelerleemilmesiveinbiklenmesisûretiileizo–558 –

toplarıntutulmasınayardımedenbirüsûlhâzırladılar.Bunlar,erimezmaddeler
hâlindeçimentoiçinebırakılmakdadır.Fransızlar,radioaktifartıklarıbirjeliletutuppolietilenlekaplıçelikkablardasaklamakdadırlar.
Radioaktifhavayıdasüzerektemizlemeklâzımdır.
Atommerkezlerindeçalışanlar,tabîbmu’âyenesinetâbi’tutulmakdadır.Şuâ’larayakalananlarınteşhîsvetedâvisiiçin,kanformülütedkîkedilmekdedir.Sonzemânda,Yugoslavatomişçilerinitehdîdedenkazâ,çabukvemüessirbirtedâvîlüzûmunuisbâtetdi.
Reaktörün fe’âl sâhasında insan bulunmaz. Burada, bütün işler, tele-idâreli
[uzakdanidâreedilen]veyâotomatikâletlerleyapılmakdadır.Busâhanındışında,insanlarçalışabilir.Bunlarancakdikkatlibiryıkama,elbisedeğişmesivebaşkasıhhîtedbirleraldıkdansonra,buralarıterkedebilirler.Kendinihimâyeetmek
vegelenşuâ’larıtanıyabilmekiçin,herkesinüzerindefotoğraffilmlerivecebsayacıbulunur.Atomfabrikasınahâricdenkimsesokulmaz.
Etrâfasaçılanradioaktifmaddelerveizotoplar,insanlardaşuâ’larınsebebolduğu,
tehlükelite’sîrlerihâsıleder.Buda,spektroskopdabelliolur.Bugün2.10-10curie’yi
belliedenâletleryapılmışdır.Curie,şuâ’larınmikdârınıölçmedekullanılanbirimin[ölçüvâhidinin]ismidir.Normalolarak,birgraminsankemiğikülü,gıdalarlaalı-13
nan,günlükRadiumveThoriumdanhusûlegelen,5.10 curieihtivâetmekdedir.
Bumikdâr,artmadan,hergünyenilenmekde,idrârvekazûratilemuntazamçıkarılmakdadır. Dünyânın, ortalama senelik şuâ’lanması, 0,1 rad’dır. Buna mukâbil,
Hindistânın cenûbundaki Kerala civârında 1,3 rad’dır. Çünki, Kerala yakınında
monazitmineraliçokbulunmakdadır.Birmineraliçinde%19thoriumma’deni
vardır.Bununlaberâber,Brezilyada,bumıntıkadaoturanlar,şuâ’lanmadanhusûle
gelecekzarârlarıönlemekiçintedbîralmamakdadır.
Şuâ’larınhâdte’sîrindenbaşkamüzminvebilvâsıtaolante’sîrleridemühimdir.
Sigortaşirketlerininistatistikleri,Amerikanradyologlarınınömrlerininkısaldığınıgöstermekdedir.
LASER: Bircamtüpiçinekristalhâlindebirkatıveyâsıvıyâhudbirgazkonur.
Tüpün bir ucuna yarı sırlı, diğer ucuna tam sırlı birer ayna yerleşdirilir. Tüpe
çokkuvvetlienerjiverilir.Bu,ışık,elektrikveyâkimyâenerjisiolabilir.Tüpdeki
maddeninatomlarıenerjiemerek,elektronlarıyörüngedeğişdirir.Budeğişmeden,
fotondenilenenerjisaçarlar.Fotonlar,diğeratomlaradate’sîrederekonlarında
fotonyaymasınasebebolurlar.Açığaçıkanfoton[Şuâ’]enerjisi,aynalararasındagidipgelerekkuvvetlenirveyarısırlıaynadandışarıçıkar.Laserşuâ’ıolurlar.
Laserşuâ’ları,paralel,aynıdalgaboyunasâhib,tekrenkli,hemenhemendüzdalgalardanmeydânagelir.Laserşuâ’ları,delme,kaynatma,haberleşme,tıb,ölçme,
harb vâsıtaları gibi sâhalarda kullanılmakdadır. Amerikalılar, güneş enerjisindenistifâdeederekLaseryapabilmekiçin,fezâdatesîsâtkurmağaçalışmakdadırlar.
Kimbulur,zorile,maksadına,herzemânzafer,
gelirelbetzuhûra,neisehükm-ikader!
Hakkabırakherişini,esbâbayapışyeter,
busözümolsunsana,ârifisen,heranrehber:
Mihnetikendinezevketmekdir,âlemdehüner,
gamveneş’einsanda,böylegelir,böylegider.
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33 — ATOM BOMBASI
Bugünbilinenyüzbeşdürlüatomdanherbirininortasındabirnüve,ya’nîçekirdekbulunduğunuveçekirdeketrâfındaelektronlarındöndüğünübildirmişdik.En
küçükatom,hidrogengazınınatomuolupbirelektronuvardır.Dahâbüyükatomlarınelektronlarıiçiçemuhtelifhalkalardadöner.Meselâ,uraniumismindekibir
basîtcisminatomununyedihalkasıüzerindedönendoksanikielektronuvardır.
Hidrogenatomununçekirdeği,artıkbölünemiyenminiminibirdânecikdir.Bu
hidrogençekirdeğine,(Proton) denir.Protonlar,birmüsbetelektriktaşır.Diğer
bütünatomlarınçekirdeklerindeprotonlarilebirlikde,(Nötron) denilenelektriksizdâneciklerdebulunur.Ya’nî,herçekirdek,protonlarvenötronlardanyapılmışdır.Protonadedi,çekirdeketrâfındadönenelektronadedikadardır.Nötronun
ağırlığı, proton ağırlığı kadardır. Nötronlar çekirdekden dışarı fırlayabilir ve
maddelerdenkolaygeçervebaşkaçekirdeklertarafındanyutularak,yeniçekirdekmeydânagelir.Protonilenötronlarınikisinede,(Nükleon) denir.
Atometrâfındadönenelektrongaybolupkuvvethâlinedönebilir.
Ba’zıbüyükatomlarınçekirdeklerisağlamdeğildir.Böyleçekirdekler,kendiliklerindenpatlayarak,etrâfaenerji,kudretneşrediyorlar.Böyleenerjisaçancismlere(Radio-aktif)cismdenir.Mu’ayyenbirradioaktifelementin,meselâradiumun,
atomlarıarasında,sâniyedemu’ayyenbirmikdârkendiliğindenpatlıyor.Etrâfasaçdığıenerjiye,radioaktifşuâ’lardenir.Buşuâ’largörülmez.Radioaktifcismler,şuâ’
neşrederek,başkamaddeyedönüyor.Ya’nîatomdeğişipbaşkaatomoluyor.
Kimyâ,atomlarınbirbirlerinete’sîrlerinitedkîkedenbirilmdir.Güneşdeatomlar birbirlerine te’sîr etmeyip ayrı ayrı uçdukları için, güneşde kimyâ yokdur.
Güneşgazhâlindedir,katıdeğildir.Güneşinvediğersâbityıldızlarınsıcaklığıkırkmilyonderececivârındaolupbusıcaklıkda,atomlarelektronlarınıgaybetmişdir.
Çıplakçekirdekleruçuşur.Atomlarınbirbiriüzerineyapdıklarıte’sîrler,yalnızdış
halkalarındadönenelektronlarınadedinideğişdirir.Ya’nî,ikielemanınatomlarınınelektronalışverişinekimyâtepkimesi(reaksiyonşimik)diyoruz.Yanmahareketlerivebütünenerjideğişmeleribuelektronmübâdelesindenmeydânageliyor.Kimyâkanûnları,atomuniçhalkalarınaveheleçekirdeğinegiremiyor,karışamıyor.
Atom bombasının enerjisi, kuvveti ise, atomun çekirdeğinin değişmesinden
meydânageliyor.Atombombasıyerine,çekirdekbombasıdemekdahâdoğrudur.
Atomçekirdeğindemu’azzamkuvvetlerinsaklanmışolduğu,ilkolarakradioaktifcismleritedkîkederkenmeydânaçıkdı.Bucismlerin,asrlarzarfında,neşretdiklerienerjiyibirândaçıkarmakla,atombombasıyapıldı.
Çekirdeklerde sıkışmış olan protonlar hep müsbet (pozitif) elektrikli olduğundan,birbirleriniitip,çekirdeğindağılmasılâzımiken,çekirdeklerindağılmamasınasebeb,protonlararasındakimu’azzambircâzibekuvvetidir.Buna(Nükleonkuvvetleri)denir.Birçekirdeğehâricdenbirnükleon[protonveyânötron]
ilâveedilirse,çekirdekdenmu’azzamkuvvetçıkar.Busırada,çekirdekdenbirveyâbirkaçnükleonatılırveyâçekirdekbüyükise,ortadanikiyeyarılır.Herikisûretdede,başkaatomlarmeydânagelir.Güneşinvediğersâbityıldızlarınmu’azzamsıcaklığı,merkezlerindehidrogenatomlarındanHeliumelemanıhâsılolmasıilemeydânaçıkanmüdhişenerjidendir.HidrojendenHeliumteşekkülenerjisinierdımızdadagerçekleşdirmekiçin,enazaltımilyonderecesıcaklıklâzımdır.
Buda,atombombasıilete’mînedilebilir.
[1939]senesinde,uraniuma,nötronlarlavurulduğuzemân,uraniumçekirdeklerininbukısmının,ortadanbölündüğüvebuesnâdauraniumkütlesininbindebirininenerji(kudret)hâlinedöndüğüveçekirdekdennötrondaatıldığıanlaşıldı.
Bukudret,harâretşeklindevegammaşuâ’larıneşrederekmeydânaçıkıyor.Hâ–560 –

sılolanilkyeniçekirdekde,betaradioaktifşuâ’larıneşrediyor.BukeşflerAlmanyadayapıldıisede,fenadamlarıAmerikadatoplanarak,ilkatombombasıorada
yapıldı.Uraniumcinsleriiçindeparçalanabilençekirdekler,bindeyedikadaraz
bulunuyorvebunlarauran235ismiveriliyor.Birkilouran235,birsâniyeninmilyondabirikadarazzemândaparçalanarak,birgramkadarıkudrethâlinedönüyor.Ya’nîyirmibinkerremilyon(kilokalori)hâsılediyor.Busûretleuranbombasıyapıldı.[Hâlbuki,birwattelektrikgücünden0.24küçükkalorihâsılolmakdadır.]Uran235çekirdeklerininzincirlemeparçalanmağabaşlamasıiçin,hâricdennötronlarlaçekirdeğinevurmağahâcetyokdur.Uranium,radioaktifolduğundan, nötron da saçmakdadır. Bereket versin ki, çekirdeği parçalanabilen uran
235cinsi,erdımızdasâfbulunmadığıiçinvesaçılannötronlarınsür’atipekfazla
olup,diğerçekirdekleregirmedenuzaklaşdıklarıiçin,kendiliklerindenpatlamıyor.
Demekki,bombayapmakiçin,sâfuran235eldeetmeklâzımdırvesâniyedeikibinkilometresür’atleuçannötronlarınkomşuçekirdekleretesâdüfedebilmesiiçin,
uran235sathı,asgarîbirmikdârdanazolmamalıdır.Ohâlde,ikiküçüksâfuran
235parçasıyanyanagetirilirse(asgarîboy)hâsılolup,hemenânîolarakzincirlemeparçalanabilir.Buasgarîboyiçinellikilosâfuran235lâzımdır[kiüçlitrekadardır].İlkatombombasında,üstüvâneşeklindesâfbiruran235,bombadabulunanbirtopla,ikinciuran235parçasındabulunanaynıboydakidelikiçineatıldıve
elligramkadarkudret,ya’nîbirmilyonkerremilyonkilokalori,milyondabirsâniyedemeydânageldi.Bubombailkolarak[1945]deJaponyadaHiroşimaşehrineatılarak,yetmişbininsanınölümüne,bukadardayaralanmasınaveyâsakatkalmasınasebeboldu.
İkinciatombombası,plutoniumbombasıdır.Bununiçin,grafitkömüründen,kalınbirlevhadaaçılanüstüvâne[silindir]şeklindekiboşluklara,sâfolmıyanuran
üstüvânecikleriyerleşdirilir.Buna,(uranpili)ismiverilmişdir.Kömürtabakası,
nötronların sür’atini azaltıyor. Uraniumdan çıkan nötronlar, yavaşladığından,
diğerçekirdekleregirebiliyorveuran235çekirdekleriniparçalıyarak,yeninötronlarsaçıldığıgibi,âdîuraniumçekirdekleride,birsıradeğişmedensonra,plutoniumatomuçekirdeğihâlinedönüyorkibuda,uran235gibi,birnötrongirmesiile
ikiyebölünebilmekdedirvemüdhişkuvvetmeydânagetirir.Meydânagelenplutoniumlar,diğermaddelerden,kimyâusûlleriilekolaycaayrılarak,asgarîboyuiki
litrelik bombaları yapıldı ve ilk olarak [1945] de Japonyada Nagazâki şehrine
atıldı.Herikibombapatlayınca,ölümşuâ’larıneşrediyorveetrâfdakihava,milyonlarcadereceısınıyorvebüyükbirtazyîkdalgasıhâsıloluyor.Ya’nîbombapatlayınca,müdhişyakmaveyıkmate’sîriderhâlgörülüyor.Gammaşuâ’larıda,insanlarıbirkaçhaftasonraöldürüyor.Etrâfayayılanplutoniumzerreleriise,radioaktifzehrlenmesiniaylarcaicrâediyor.Japonyayaatılanikiatombombasından
ölenlerin sayısı kesin bilinemedi. Yirmiyedisi Amerikan ve kırkdokuzu Japon
olandokuzyüzaltmışaltıkişininonbeşseneçalışarakanladığınagöreHiroşimada
yüzkırkdörtbin,Nagazâkideellibirbinbeşyüzyetmişkişiölmüşdür.
İkinciCihânHarbindensonra,atomçekirdeğininparçalanmasındanmeydâna
gelenkuvvetdenistifâdeederek,yenisilâhlaryapıldı.Busûretleatomtorpilleri,
roketlerivegüdümlümermîleri,atomtopumermîsivemayınlarımeydânageldi.
Atomsilâhlarıpatlayınca,hemenşiddetlibirrüzgâretrâfayayılıyor.Burüzgâr
beşsâniyesürüyor.Sonraetrâfdanburaya,ikincibirrüzgârhâsıloluyor.Burüzgârlar,binâları,ağaçlarıyıkıyor.Ancakkuvvetliçelikçerçevelerletakviyeedilmiş
betonbinâlar,bunlaradayanabiliyor.Gammaşuâ’ları,kandakiakyuvarları[lökositleri]tahrîbedip,alyuvarların[hematilerin]üremesinimen’ediyor.Hiroşimadabuşuâ’larladokuzbinkişiölmüşdürki,bumikdâr,tekmilzâyi’âtın[%15]
ikadardır.Patladığıyerdeni’tibârenbirkaçkilometreyekadarşiddetlite’sîrivar–561 –
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dır.Otuzüçsantimetrekalınlığındaçeliğin,birmetrebetonun,yüzaltmışyedisantimetretoprağınatombombasıte’sîrindenkoruduklarıtesbîtedilmişdir.
Üçüncüveentehlükeliatombombasıda(Hidrogen)bombasıdır.Birkiloplutonium,birgramkudretverdiğihâlde,birkilohidrogen,yedibuçukgramkudret
veriyor.Hidrogenbombası,âdîhidrogenledeğil,ağırhidrogenleişletilmekdedir.
Çünki,ikiağırhidrogençekirdeği,altımilyonderecesıcaklıkda,dahâkolaybirleşerekbirheliumçekirdeğihâsılediyor.
Bugün,te’sîridahâfazlavedahâkorkunçatombombalarıyapılmakdadır.Fekat,şimdiatombombasındanendişevekorkukalmamışgibidir.Çünki,haberalmamerkezlerinde,radariledüşmanınbombataşıyantayyâresininhareketegeçdiğigörülüyor.Yerdenidâreedilenroketatılarak,tâmisâbetile,bombadüşmanınmemleketiüzerindepatlatılacak,onunbombasıile,kendisiimhâedilecekdir.
Radarmerkezindekiodanındıvarındadüşmanmemleketlerinin,büyükbirharîtasıvardır.Herhangibirşehrden,birüsdenkalkantayyârenin,cinsi,yüksekliği,hızı,uçuşistikâmeti,hersâniyegörülmekdedir.Keşftayyârelerivegemiler,düşmanın, binlerle kilometre uzakdaki hareketi, o ânda, perdede görülmekdedir.
Tâmisâbetliroketvefüzelergönderilerek,düşmanınhareketiönlenmekdedir.
Bugün,Amerika,Rusya,İngiltere,Fransa,İtalya,Pâkistân,Mısr,Japonyave
Almanya bu savunma vâsıtalarını kendileri yapmakdadır. Müttefik oldukları
memleketlerdedebumerkezlerkurulmuşdur.Zemângeçdikce,dahâkuvvetlileri yapılıp, öncekilerin ehemmiyyeti kalmamakdadır. Meselâ, İngilterede orta
menzillibalistikfüzeüsleriinşâedildi.Fekat,Polarisinbüyükinkişafkaydetmesikarşısındabunlarda,modasıgeçmişsilâhsınıfınadâhiloldu.
Polarisfüzeleri,nükleeryakıtilemüteharrikatomdenizaltılarıtarafındantaşınmakdavesualtındanatılabilmekdedir.İstenilenküçükhedeflere,tâmisâbet
etdirilmekdedir.HerbirPolarisdenizaltısında,onaltıfüzevardır.A-1modeliPolarisfüzesininmenzilibinbeşyüz,A-2niniseikibinbeşyüzkilometredir.HâlenüzerindeçalışılanA-3modelinindörtbinkilometrelikmenziliolacakdır.
KaraüslerindebulunanJüpiterfüzelerinin,düşmantaarruzukarşısında,kolaycaisâbetalabileceksâbithedeflerhusûlegetirdikleriuzunzemândanberibilinmekdeidi.BilhassaTürkiyedekiJüpiterüsleri,RusyanınOrtadoğudakihudutlarıboyunda,NATO’nunnükleergücünüteşkîletmişlerdir.
SEYYÂH MERMÎLER: AmerikaBirleşikDevletlerinin1979senesindeeldeetdiğiseyyâh(Cruise)mermîleri,hedefitıpkımütehassısbirpilotgibiarayıpbulanmekanikbeyinsistemiilemücehhezdir.(Akllıfüzeler)ismideverilenbumermîler,diğerfüzelergibidoğrubirmahreküzerindehareketetmiyor.Jetmotoruiletechîzedilenseyyâhmermîler,havadan,denizdenveyâzemînden,karahedeflerinedoğrufırlatılmakdadırlar.İçindebirpilotvarmışgibi,muhtelifirtifâ’laralarakmuhtelifistikâmetlerdeseyrederek,radarlardankaçmakda,arzûedilenuzakhedefinevâsılolmakdadır.Hangihedefegönderildiğianlaşılamamakdadır.Çokinkişâfetmişbir
elektronikbeynivardır.Terconismiverilenelektroniktertîbâtıilehedefiniarayıp
bulmakdadır.Fırlatıldığıandani’tibârenuçuşyolunarastlıyantabî’îmâni’aveteşekkülleri,mekanikmüşâhedesistemiilegörerek,içindebulunanyirmikadarharîtalarilekarşılaşdırmakdaveistikâmetiniayârlamakdadır.Onkilometrelikbirsâhayınezâretederekgerekliciheteteveccühedebilmekdedir.Tayyâredenatıldıkdan
sonra,yereparalelolarak,çeşidliirtifâ’lardanuçabilmekde,busebebleradarlartarafındantesbîtedilememekdedirler.Önlerineçıkanmâni’alarınüstlerindenaşarak
veyâ etrâfını dolaşarak, arzû edilen hedefe vâsıl oluyorlar. Böylece tâm isâbet
te’mînetmekdedirler.AmerikaeskidevletreîsiCarter,baştaRusyaolmaküzere,
bütünkomünistmemleketleridehşetedüşürenveçokkorkutanbuseyyâhmermîleri,AvrupanınSovyetlerekarşımüdâfe’asıiçinNATOmemleketlerinevermişdi.
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[1957]senesindeAmerikadasekiz,Kanadadabir,İngilteredeikiuranpiliişletilmekdeidi.Bunlar,harbiçinhâzırlandıklarıgibi,kömüryerinedahâucuzvedahâbolkuvvetbulmak,tıbda,tedâvîüsûllerielegeçirmekiçinuğraşıyorlar.
[1956] senesinde memleketimize gelip, atomda saklı mu’azzam kudret hakkındamüteaddidkonferanslarverenatomâlimi(W.Heisenberg),sözlerinişöyle
bitirmişdi:(Bütünnutuklarımda,atomdakienerjidennasılistifâdeedilebileceğini anlatdım. Şimdi aklımıza, haklı olarak, şu süâl gelmekdedir: Bu mu’azzam
kudreti,küçücükyerekimvenasılkoydu?Bunaancakmetafizik,ya’nîilm-ikelâm[ilâhiyyât]cevâbverecekdir).Adadakendisinigezdirenbirprofesörümüz,bu
süâle,hangidînincevâbvereceğinisorduğuzemân,(Bunaancakislâmdînicevâb
vermekdedir.BenvearkadaşımatomâlimiHahnbufikrdeyiz)demişdir.
Fenadamlarının,islâmiyyetinyüksekliğine,üstünlüğünehayrânlıklarınıgösterenbucanlımisâli,dinkardeşlerimearzetmeğilüzûmlugördüm.Fentaklîdcileri,herhakîkatindışındakaldıklarıgibi,şübhesizbusözümedâhildeğildir.
İnternet vâsıtası ile haberleşme: Fezâya,ya’nîheryereyayılmışolanelektromanyetikdalgalarlahaberleşmeyapılmakdadır.Birteldenelektrikceryânıgeçince,telinetrâfındamiknâtisdalgalarıhâsılolur.Budalgalara(Elektro-manyetik dalgalar) denir.Budalgalarfezâyayayılır.Bunlardanistifâdeiçin,(Bilgisayar) makinelerikullanılır.Bumakine,çocuklarınkitâbkoyduklarıçantagibi2cm.kalınlığındaplastikbirkutudur.Kutununkapağınıniçyüzüparlakbirlevhadır.Bulevhaya(ekran) denir.Bilgisayarıniçinde,avuçiçikadarbirpilvardır.Bupil,şehr
ceryânındangelenkordonunfişi,bupilinprizinetakılarakdoldurulur.Bupil,bilgisayaragücükadarceryânverir.Bilgisayarıniçinde,biraltınlirakadar(Modem)
cihâzıvardır.Bilgisayardaokunankitâblardanhâsılolanresmlerinveseslerinhavadakidalgaları,bilgisayardabulunanmodemcihâzıvâsıtasıilemiknâtisdalgalarıhâlineçevirilip,telefonhattıvâsıtasıilearamerkezeveoradan,özelcihâzlar
vâsıtasıileyayılankendinemahsûsuzunlukdakielektro-manyetikdalgalarlabirlikdefezâyagönderiliyor.Seslerdenhâsılolanmiknâtisdalgaları,elektro-manyetikdalgalarınayüklenmişoluyor.İnternetadındabirmerkezveâletyokdur.Ara
merkezlerdebulunanbilgisayar,ya’nî(computer)lerinbiruyduvâsıtasıile,semâya gönderdikleri elektro-manyetik dalgaların fezâdaki topluluğuna (İnternet)
denir.Hermerkez,başkamerkezlerinfezâyagönderdikleriyüklüdalgalardandilediğinifezâdanalarak,bilgisayarınaveriyor.Yüklenmişolanelektro-manyetik
dalgalar, burada ses dalgalarına çevrilerek, ekranda okunuyor. Küçük bilgisayarlardamuhtelîfebâdlardaplâstikbirkutudur.Piyasadasatılmakdadır.Kapağıniçyüzündekiaramerkezdengelenyüklüdalgalardan,modemcihâzındaelde
edilenyazılarvekitâbdanokunan,aramerkezegönderilecekyazılarvebilgisayarındaktilogibikısmındayazılanlarokunurvehâsılolanseslerdinlenir.Bunların
birsûreti,bilgisayardakimahâllineyerleşdirilmişolanbirhâfıza[harddisk]üzerine mikro harflerle yazılır. Bir hâfıza [harddisk]da binlerce kitâb vardır. Bu
hâfıza[harddisk]daki,bilgilerbilgisayardakiekrandaokunur.İnternetebağlanmakiçin,biraramerkezemürâceatedilir.Türkiyedebirçokaramerkezvardır.Her
aramerkezinbiruyduyairtibâtıvardır.Meselâ(İhlâs Net) aramerkezininHakîkatkitâbevineverdiğiadres(www.hakikatkitabevi.com)dır.Herhangibirkimse,
buadresebağlanırsa,kitâbevininbütünkitâblarındandilediğini,bilgisayarınınekranındaseçerekokur.İhlâsNet,TürkiyegazetesininYeşilköyde,Yenibosnadakibinâsınınüstkatındabirodadadır.
Geçdigençliktatlıbirrüyâgibieyçeşmimzâr![ağla!]
Benimecnûnetdigirye,meskenimolsunmezâr!
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34 — İSLÂMİYYETDE NİKÂH
Nikâhlanmak,evlenmekdemekdir.(Tatlîk) boşanmakdemekdir.
(Menâhic-ül-ibâd) kitâbında,islâmnikâhınışöyleyazmakdadır:
Yedincifasl,evlenmekedeblerinibildirmekdedir.Nassvehaberler,evlenmenindahâiyiolduğunubildirdiğigibi,bekârkalmanındahâiyiolduğudabildirilmekdedir.İnsanlar,zemânlarvehâllerbaşkabaşkaolduğuiçin,haberlerde,başkabaşkaolmuşdur.Eshâb-ıkirâmınveTâbi’înin“radıyallahüteâlâanhümecma’în”
zemânlarıvehâlleri,evlenmenindahâiyiolduğunugösteriyordu.Bunda,üçsebeb
vardı:
1. ci sebeb: MuhammedMustafâ“sallallahüaleyhivesellem”zemânında,dünyâyı hıristiyanlık kaplamışdı. Îsâ aleyhisselâmın rûhâniyyeti dahâ çok olduğu
için,onuneshâbınınveümmetininhâlinevezemânına,bekârlık,ruhbânlık,yalnızlıkyakışırdı.Papaslar,herkeserâhibolmağı,yalnızyaşamağıemrediyordu.AllahyolundabulunabilmekveAllahüteâlâyayaklaşabilmek,ancakruhbânlıkla,
ya’nîevlenmemekleolursanıyorlardı.MuhammedMustafâ“sallallahüaleyhive
sellem”, rûhî ve maddî hakîkatlerin, üstünlüklerin hepsini kendinde topladığı
için,OnunEshâbınaveümmetine,yalnızlıkda,çoklukda,bekârlıkda,evlilikde
fâideliolmakdadır.Bunlaraherikisideveikisiarasındakiortahâldeyakışmakdadır.Papaslarherkeseruhbânlığı,yalnız,bekâryaşamağıemretdiğinden,bunu
önlemekiçinMuhammedMustafâ“sallallahüaleyhivesellem”,Eshâbının,bekâr
yaşamasınıyasaketdi.(İslâmiyyetde ruhbânlık yokdur) buyurdu.Birhadîs-işerîfdede,(Nikâh yapmak, benim sünnetimdir. Sünnetimi yapmıyan kimse, benden
değildir) buyurdu.Dahânicehadîs-işerîfler,zihnlerdekiyanlışfikrlerikaldırdı.
Allahüteâlânınyolunda,yalnızruhbânlıklagidilebilirdüşüncesinigönüllerdençıkardı.Eshâb-ıkirâmınveTâbi’îninveTebe-itâbi’înin“radıyallahüteâlâanhüm
ecma’în”zemânıolanikiyüzseneiçindeyaşıyanlar,buhadîs-işerîflerin,papaslarınbozuksözleriniçürütmekiçinsöylendiğinibiliyorlardı.Buzemângeçince,insanınhâlinegöre,bekârlığında,evliliğindeiyiolduğunubildirenhadîs-işerîfler
meydânaçıkdı.Resûl“aleyhisselâm”,(İkiyüz yılından sonra, sizin en iyiniz, hafîfülhâz olandır) buyurdu.Hafîfülhâznedirdediklerinde,(Zevcesi ve çocuğu olmıyandır) buyurdu.
Bişr-iHâfî,Bâyezîd-iBistâmîveEbül-HüseynNûrîgibibüyükâlimlerbekâridi.
Hicretinikiyüzsenesindensonragelenlerarasında,bunlarınvebunlargibiolanlarınşereflerini,üstünlüklerini,buhadîs-işerîfhabervermekdedir.
2. ci sebeb: Eshâb-ıkirâm,Tâbi’înveTebe-itâbi’în,enhayrlı,eniyibirzemândayaşadıklarıiçin,îmânları,sabrları,zühdlerivetevekkülleriçokkuvvetli,pekkıymetliidi.(Zemânların en hayrlısı, benim asrımdır. Ondan sonra kıymetli olan, benim asrımdan sonra gelen asrdır. Dahâ sonra kıymetlisi, onlardan sonra gelen asrın müslimânlarıdır. Bunlardan sonra, yalancılık yayılır. Şâhid olmaları istenmediği hâlde, yalancı şâhidlik yapılır) hadîs-işerîfi,onlarımedhetmekdedir.Obüyükler,Resûlullahınsohbetindebulunmakla,Onayakınolmakla,zühdleri,tevekkülleriverızâlarıartdığıiçin,evlendiklerizemân,nefsleriislâmiyyetinbeğenmediğisebeblerebağlanmaz,harâmkazanmağaeğilmezdi.Sonragelenlerise,böyleolmadı.
3. cü sebeb: MuhammedMustafâ“sallallahüaleyhivesellem”,peygamberlik
nûruilevedoğrufirâsetiilebiliyorduki,islâmdînini,islâmmilletini,dünyâya,Eshâb-ıkirâmveTâbi’înveTebe-itâbi’în“radıyallahüteâlâanhümecma’în”yayacakdır.Îmânkal’asınıkoruyacaklarınvedîn-iislâmıyayacakolanlarınçoğalmasıiçinveonlariledîninkuvvetlenmesiiçin,nikâhyapmağı,ya’nîevlenmeğiteşvîkbuyurdu.
Buüçsebebdendolayı,Sahâbe-ikirâmveTâbi’înveTebe-itâbi’în“aleyhimür–564 –

rıdvân” zemânlarında, evlenmek lâzım geliyordu. Bunlardan sonra gelenlerin
ise,bekârkalmasıdaiyiidi.Bununiçindirki,Süfyân-ıSevrî“rahmetullahialeyh”,
yukarıdayazılıhadîs-işerîfiişitince,(Vallahi,bekârkalmak,şimdihalâldir)dedi.
Bişr-iHâfîyesordularki,(Niyeevlenmiyorsun?).(Öylenefsimvarki,önce,onu
boşamağauğraşıyorum.Onabaşkasınınasılekleyebilirim?)buyurdu.
Şimdi,halâllokmabulmakazaldı.Harâmdankendinikurtarmakgüçleşdi.Başkasınındaharâmadüşmesineönayakolmak,dînede,akladauyarbirşeydeğildir.
Bununlaberâber,birkimseninşehvetiazarsa,oructutarak,ateşiniazaltmağaçalışsın. Oruc ile kuvvetini kıramazsa, bunun nikâh etmesi, ya’nî evlenmesi farz
olur.[Zulmetmekkorkusuvarsa,bununevlenmesitahrîmenmekrûholur.Açıkgezen, mahrem yerlerini erkeklere teşhîr eden aşağı kadınların arasına düşerek,
nefslerinealdanmakdan,harâmişlemekdenkorkanlarındabirafîf,temizmüslimân
kızbulupevlenmesifarzolur.Böylesıkışıkdurumdaolmıyangenclerin,ilmveahlâkedinmekiçinçalışması,ancakhayzvenifâsbilgileriniöğrendikdensonraevlenmesiuygunolur.]Evlenmevaktigelmesiiçinönce,islâmiyyetiöğrenmek,nefsi,islâmiyyeteuyarhâlegetirmek,gönülsâhibiolmak,rüşdü,aklıolgunlaşmaklâzımdır.Ondansonra,sünnetiyerinegetirmekniyyetiileevlenir.Edebi,hayâsı,ahlâkıolan,dînini,îmânını,islâmınşartlarınıöğrenmiş,islâmiyyeteuyan,sokakdaislâmiyyetinemretdiğigibiörtünenbirkızlanikâhlanır.İffetsâhibi,dîninikayıran
birkızaramalıdır.Malıçok,güzelliğiçokolanıaramamalıdır.Maliçin,güzellikiçin,
iffetivesalâhıeldenkaçırmamalıdır.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Kadın, yâ malı
için veyâ güzelliği için, yâhud dîni için alınır. Siz dîni olanı alınız! Malı için alan, malına kavuşamaz. Yalnız cemâl için alan, cemâlinden mahrûm kalır). (Dinilecemâl
birlikdeolmasıçokiyiolur.Müslimânkızınkâfirerkekleevlenmesicâizdeğildir.
Kâfirerkekleevlenmeğeniyyetedincemürtedolur.İkikâfirbirbiriileevlenmişolur.
Herikisinindeîmânetmeleriveyenidennikâhlanmalarılâzımolur.)
Nikâhdanöncekızıgörmeksünnetdirveiyigeçinmeğisağlar.Sâliha,iyihuylu,çocuğuolanbirsülâledenveasîlâilekızıaramalıdır.Dörtkadındankaçınmalı
demişlerdir:
1—Dulolup,eskizevciyanındarâhatyaşamışdır.Orâhatgünlerihâtırladıkca,ah,ofçekmekdedir.
2—Malıile,mevkı’ıile,babasıileöğünüp,başakakanalmamalı.
3—Kocasınınmalını,kendiakrabâsına,tanıdıklarınadağıtankızıalmamalı.
4—Kötühuyveiffetsizlikileadıçıkıp,kendinivekocasınıdilleredüşürenkadındankaçınmalıdır.(Gübrelikde biten gülleri koklamayınız!) hadîs-işerîfi,südü
bozuk,ahlâksızlarlaevlenmeğiyasaketmekdedir.[BuhârâdaAhmedbinHafsismindebirgençevlenmişdi.Birincigecesi,kızbuna,(Hayzilminiöğrendinmi?)dedi.Hayırdeyince,kız(Allahüteâlâ,Kendinizi ve emrinizde olanları ateşden koruyun! buyurdu.Câhilolannasılkoruyabilir?)dedi.Busözgencehoşgeldi.ZevcesiniAllahaemânetederek,Mervdeonbeşseneilmtahsîledipimâm-ıMuhammeddendedersaldı.Altısenededebunlarıezberledi.Âlimolarak,zevcesininyanına
döndü.Hocası,bunaEbû Hafs-i kebîr “rahmetullahiteâlâaleyh”isminikoydu.]
Nikâhlanmakistiyen,birkaçdef’aistihâreetmeli.Hakteâlâyasığınmalı.Nefsinvekötükimselerinarayakatılmasındankorumasıiçin,yalvarmalıdır.
Nikâhındörtmezhebedeuygunyapılmasınaçalışmalıdır.Şâfi’îveHanbelîve
Mâlikîmezheblerindenikâhındoğruolmasıiçin,birincişart,bâligaolankızada
velîniniznvermesilâzımdır.Velî,lugatda,dostdemekdir.Akâidbilgisindeârif-i
billahdemekdir.Fıkhdaise,erkekakrabâdır.Velîbuüçmezhebdebabadır.Baba
yoksa,babanınbabasıveonunbabasıdır.Bunlardansonra,erkekkardeşdir.Bundansonra,erkekkardeşoğlu,sonraonunoğludur.Sonraamca,sonraamcaoğlu
veonunoğludur.Bunlaryoksa,kâdî[ya’nîKur’ân-ıkerîmegöreyaşayanâdilbir
hâkim]velîolur.Nikâhdavelî,mîrâssırasınagöredir.AncakŞâfi’îmezhebindeoğul
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veonunoğluvelîolmaz.İmâm-ıMuhammedegöreveHanbelîmezhebinde,babadanvededelerdensonra,Şeyhaynagöreisebunlardanönceoğulvetorunvelî
olur.Hanefîde,âkılvebâligolankızavelîniniznvermesişartdeğildir.Bâligakızdan,nikâhdanönceiznistemekmüstehabdır.İznverilen,vekîlolmuşolur.İznsiz
yapılannikâhdansonrakızınkabûletmesiiseşartdır.Kızrâzıolmazsa,nikâhsahîholmaz.Kadını,kendisiveyâvekîliyâhudvelîsievlendirir.[Erkekvelîleribulunmıyanyetîmleri,Hanefîmezhebinde,analarıtezvîcedebilir.]
Nikâhınikincişartı,Hanefîmezhebinde,[fıskıbelliolsada]îcâbvekabûlyapılırken,âkılvebâligmüslimânikierkekveyâbirerkekleikikadınşâhidbulunmalarıveîcâbilekabûlüişitmelerilâzımdır.Şâfi’îveHanbelîde,şâhidlerinerkek
olmasıvefısklarıbelliolmamasışartdır.Hanefîde,vekîlveyâvelîilebirlikdeayrıcabirerkekleikikadındaolabilir.Mâlikîmezhebinde,şâhidlâzımolmayıp,velîninbulunmasıvenikâhıni’lânedilmesi,tanıdıklarabildirilmesişartdır.
Nikâhınüçüncüşartı,îcâbvekabûldür.Ya’nîsözleşmedir.Şâfi’îveHanbelîmezheblerinde,ikierkek(nikâhveyâzevc,zevce)kelimeleriniveyâbuma’nâdaolan
başka kelimeleri kullanarak, sözleşme yapar. Erkeğin biri dâmâd veyâ vekîli,
ikincisikızınvelîsiveyâvekîlidir.Buikimezhebde,bâkiredeğilse,kadınıniznvermesideşartdır.
(Ni’met-i islâm)dadiyorki,(Hanefîmezhebinde,hürvebâligerkeklekadın,iki
şâhidyanındaevlenebildiklerigibi,birininveyâikisinindevekîlleri,bunlarınnikâhlarınıyapabilir.Vekîlinmüslimân,âkılvetemyîzediciolmasışartdır.Bâligveerkek
olmasışartdeğildir.Vekîlyaparken,şâhidelüzûmyokdur.Bununiçin,zevcezevcine,(Benihernezemânboşarsan,benikendinetezvîcesenivekîletdim)der,zevcde
kabûlederse,birbâintalâkileboşayınca,ikişâhidyanında,(Boşadığımfilâneyikendimenikâhetdim)derse,nikâhsahîholur.[Meşhûrtecdîd-iîmânvetecdîd-inikâh
düâsınıcemâ’atileokumakbuhükmedayanmakdadır.]Vekîledendebulunduğuzemân,vekîlşâhidyerinegeçer.Kızhâzırolunca,bununvelîside,şâhidyerinegeçer.
Birbaba,kızıyokiken,onumehrsiznikâhetse,sonrasöyleyince,kızısusarsa,sahîh
vemehr-imisllâzımolur.Birkimseikitarafında,velîsiveyâvekîliyâhudbirinevelî,ötekinevekîlyâhudbirtarafdanasîl,ötetarafdanvelîyâhudbirtarafdanasîl,öte
tarafdanvekîlolabilir.İstediğiniyapdenilenvekîl,başkasınıvekîlyapabilir.Bâlig
olmıyançocuğu,velîlerindenyakınolanınikâhlar.Velî,asebelerdir.Asebeyoksa,
anavelîolur.Vekîlolmıyanbirinin[meselâbâligerkekveyâkızınvelîlerindenbirininveyâyabancının]yapdığınikâhı,asîlolanişitinceredetmezse,sahîholur.Çocukbâligolunca,babavedededenbaşkavelîlerinyapdıklarınikâhırededebilir).
Hanefîde,tezvîcvenikâhkelimelerinisöylemekşartdeğildir.Hibe,hediyyeetdim,verdim,sadakaetdim,satdım,satınaldımsözleriiledenikâhsahîholur.Yalnız,konuşanikikişinindefi’llerimâzî,ya’nî.....dım(geçmişzemân)olaraksöylemesilâzımdır.Birisiemr,ötekimâzîşeklindesöyleyincedeolur.Velî,bâligaolmamışküçükkızı,izniolmadanküfvünenikâhedebilir.Ötekiüçmezhebdeise,yalnız,bababâkireolanbâligakızınıdanikâhedebilir.Küçükolmasışartdeğildir.
(Mîzân-ül-kübrâ)dadiyorki,(Şâfi’îveHanbelîde,nikâhınsahîholmasıiçinvelîninbulunmasışartdır.Kadınvelîolmaz.Hanefîde,kadınvelîsizevlenebilirvekendinebirinivekîlyapabilir.Fekatküfvündenbaşkasınavarırsa,velîsimâni’olabilir.Mâlikîde,kadıneşrâfdanisevezenginise,velîninbulunmasışartdır.Böyledeğilise,kadınıvekîlievlendirebilir.Şâfi’îdeveHanbelîde,fâsıkvelîolamaz.HanefîdeveMâlikîdeolur.Şâfi’îde,yakınvelî,seferuzaklığındaise,uzakvelîevlendirir.Diğerüçmezhebde,evlendiremez.HanefîdeveMâlikîde,yakınvelîningitdiğiyerbilinmiyorsa,kızıbirâderievlendirir.Şâfi’îdeevlendiremez.Şâfi’îde,baba
vedede,bâkirekızı,zoriletezvîcedebilir.MâlikîdeveHanbelîdecedevlendirebilirisedezorlıyamaz.Hanefîdebâligakızırızâsıolmadankimseevlendiremez.
Üçmezhebde,küçükkızıbabasındanbaşkasıevlendiremez.Hanefîdeise,herase–566 –

besievlendirebilirisede,bâligaolunca,rededebilir.HanefîdeveMâlikîde,velîsikızıkendinenikâhedebilir.Hanbelîde,velîkendivekîlivâsıtasıileyapabilir.Şâfi’îde,vekîliledeyapamaz.Üçmezhebdekadınvevelîlerirâzıolunca,küfvüngayrısıileevlenebilir.Hanbelîdeiseevlenemez.Şâfi’îdeveMâlikîdebirvelî,kadını
arzûsuile,küfvününgayrısınaveremez.Hanefîdeverebilir.
Şâfi’îde,küfv,nesebde,san’atda,dinde,aybsızolmakdavehürriyyetdeşartdır.
Mâlikîdeküfvyalnızdindeolur.Hanefîdedinde,nesebdevemaldaolur.Bütün
mezheblerde,erkeğinmüslimânolması,kızınmüşrikolmamasıbirincişartdır.Hanefîde,küfvünevarmıyankadınıvelîleriayırabilir.Diğerüçmezhebdevelîlerbunarâzıolmazlarsa,nikâhzâtensahîholmaz.Mâlikîde,mehr-imisldenazmehrile,
küfvünetâlibolankadınavelîlerimâni’olabilir.Diğerimâmlaragöremâni’olamaz.Üçmezhebde,uzakvelînin,yakınvelîyanındanikâhyapmasısahîholmaz.
Mâlikîdeise,yalnızbabayanındabâkireninnikâhınıyapmalarısahîholmaz.
Erkek,filâncakadınzevcemdirder,kadındatasdîkederse,üçmezhebegöre
kabûledilir.Mâlikîdeise,nikâhlarısâbitolmaz.
Üçmezhebdeşâhidsiznikâhsahîholmaz.Şâhidileyapılınca,gizlitutulmaları
câizolur.Mâlikîde,sahîholurisede,tanıdıklaraduyurmaklâzımdır.Şâfi’îdeve
Hanbelîdeikişâhidinâdilerkekolmalarılâzımdır.Hanefîdebirerkekleikikadın
fâsıkınşâhidlikleriilesahîholur.Üçmezhebde,müslimânerkeklezimmîninnikâhındaikişâhidinmüslimânolmalarılâzımdır.Hanefîde,ikisidezimmîolabilir.Nikâhda,ikitarafınkonuşmalarısünnetdir.Şâfi’îdeveHanbelîde,tezvîcveyânikâh
kelimelerinisöylemekşartdır.Hanefîdetemlîkibildirenherkelimeyisöylemeklesahîholur.Mâlikîde,hanefîgibiisede,mehridesöylemeklâzımdır.
Kızımıfilânatezvîcetdimdese,oda,işitince,nikâhıkabûletdimdese,bütün
âlimleregöresahîholmaz.EbûYûsüfe“rahmetullahialeyh”göresahîholur.
Şâfi’îde,kızımısanatezvîcetdimdese,odakabûletdimdese,(Nikâhını)veyâ
(tezvîcini)kabûletdimdemese,sahîholmaz.HanefîdeveHanbelîdeveİmâm-ıŞâfi’înin“rahmetullahialeyh”diğerkavlindesahîholur.
Üçmezhebimâmı“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,kitâblıkâfirivelîsindenalmakcâizdirdedi.Hanbelîdeise,câizdeğildir.
İlerdebaşkakadınıdatezvîcetmemekveyâbaşkayeregötürmemekşartıileevlenince,üçmezhebegöre,nikâhsahîholup,şartauymaklâzımolmaz.Mehr-imisl
lâzımolur.İmâm-ıAhmedibniHanbel“rahmetullahiteâlâaleyh”şartauymaklâzımolur.Uymayınca,zevcenikâhıfeshedebilirdedi.Babaevlenmekisteyince,HanefîdeveMâlikîde,oğlubabasınıevlendirmeğemecbûrdeğildir.[Evlendirmesiiyi
olur.]Şâfi’îdeveHanbelîde,lâzımdır.
Erkekvatydenâcizise,Hanefîdekadınnikâhıfeshiçinhusûmethakkınamâlik
olur.Diğerüçmezhebdeise,heraybvekusûrkarşısındafeshedebilir.Nikâhdan
sonrahâsılolmalarındada,kadınnikâhıfeshedebilir.Kadındaaybhâsılolursa,HanbelîdeveŞâfi’înin“rahmetullahiteâlâaleyh”birkavlinde,erkeknikâhıfeshedebilir.MâlikîdeveŞâfi’înindiğerkavlindefeshedemez).(Mîzân)dantercemetemâm
oldu.Husûmet,da’vâaçmakdemekdir.Kendindemâni’bulunmıyankadın,zevcinininnînolduğunuanlarsa,nikâhınfeshiiçin,çokzemânsonrabile,da’vâaçabilir.Erkekinkârederse,hâkimbirebeyemu’âyeneetdirir.Zevceyibâkirebulursa,
birsenesonratekrârmu’âyeneetdirir.Yinebâkirebulunursaaralarınıtefrîkeder.
Tâmmehrveiddetlâzımolur.Birkerrecimâ’yapıncakadınınhusûmethakkıkalmazisede,birdenfazlasınıterketmesigünâholur.İnnîn,ihtiyârlık,tenâsülhastalığı veyâ sihr sebebi ile cimâ’ yapamıyandır. Başka bir sebeb ile, ayrılmak için
da’vâaçamazlar.Nikâhöncebirşartınhâsılolmasınabağlanırsa,sahîholmadığı,
(İbni Âbidîn)deve(Hâniyye) ve(Tâtârhâniyye) ve(Ebülleys) fetvâlarındayazılıdır.(Babamrâzıolmakşartıilenikâhlandım)demekböyledir.(İbni Âbidîn)de
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(Muharremât)faslısonundadiyorki,(Babasımeclisdehâzıroluprâzıoldumderse,nikâhısahîholur).Bunungibi,(İbni Âbidîn) ve(Kitâb-ül-fıkh alel-mezâhib-ilerbe’a) ve(Ni’met-i islâm)da,nikâhyapılmasınıanlatırkendiyorlarki,(kadın,boşanmakbenimelimdeolmaküzereseninleevleniyorumderveerkekdebunukabûletdimderse,hemnikâhsahîholur,hemde,kadınınboşanmasıkendielindede
olur).Zevcivemahremiolmıyankadınınsefere,meselâhaccagidebilmesiiçinve
Hulleiçinevlenecekkadınınböyleşartyapmalarıuygunolur.Görülüyorki,(İslâm
dînindeboşamakyalnızerkeğinelindedir.Kadınerkeğinelindeoyuncakgibidir)
gibisözlerdoğrudeğildir.İslâmdîninibilmiyenlerböyleyalanveiftirâederek,gençlerimüslimânlıkdansoğutuyorlar.Yukarıdakiyazı,nikâhyapılırken,boşanmakhakkınınzevceye(Tefvîd) edileceğini,zevceninde,dilediğizemânboşanabileceğiniaçıkcagöstermekdedir.Talâkmaddesisonunda,(Tefvîd) kelimesinebakınız!
Nikâhsözleşmesinde,fâsidbirşartınyapılmasısöylenirse,nikâhsahîholup,şart
bâtılolur.Mehrvermemeküzereseninikâhetdimderse,nikâhsahîholur.Şartfâsidolup,mehr-imisllâzımolur.
MEHR — (Kitâb-ül-fıkh alel-mezâhib-il-erbe’a)dadiyorki,(Mehr,evlenecek
erkeğinvereceğialtın,gümüş,kâğıdparaveyâherhangibirmalyâhudbirmenfe’at
demekdir.Mehrikikısmdır.Birincisininverilmesi,nikâhyapılıncavâcibolurveyarısıveyâhepsisâkıtolabilir.Buna,(Mehr-i mu’accel) denir.İkincisininmikdârıda
nikâh yapılırken belli edilir ise de, verilmesi, üç şeyden biri hâsıl olunca vâcib
olurvehiçbirsebebleazalmaz.Buna,(Mehr-i müeccel) denir.Herikimehr,nikâhdabildirilmediise,(Mehr-i misl) verilmesilâzımolur.Zevcefirkate,ya’nîayrılmağasebebolanbirşeyyaparsa,meselâirtidâdederveyâ(Hurmet-i musâhere)yesebebolursa,mehr-imu’accelinhepsisâkıtolur,verilmez.Erkekboşarsaveyâfirkatesebebolanıyaparsa,bununyarısısâkıtolup,yarısıverilir.Mehr-imüeccelinverilmesinivâcibkılanüçşey,vaty,halvetveikisindenbirininölmesidir.Buüçünden
birihâsılolunca,ödenmemişmu’accelmehrdesâkıtolmazveazalmaz.Vatyveyâ
halvethâsılolunca,bütünmehrnikâhdakarârlaşdırılanvaktigelinceveyâfirkathâlindetâmolaraködenir.Zevceölünce,zevc,zevceninvârislerineverir.Zevcölünce,mîrâsındanzevcesineverilir.Zevcilezevcearasındaolanmeşrû’halvet,yabancıkadınileolanharâmhalvetgibideğildir.Yanlarındahissenveyâşer’anyâhudtabî’atenvatyamâni’birsebebbulunursa,meşrû’halvetolmaz.İkisindenbirininhastaolması,ihrâmlıolması,farznemâzda,Ramezânorucundaolması,kadınınhayz
veyânifâshâlindeolması,yanlarındaakllıbirçocukbulunmasıbuhalvetemâni’olur.
Zevce,mehrinizevcine,ölmüşise,vârislerinehediyyeedebilir.Zevceninbabası,
kızınınmehrinidâmâdınahediyyeedemez).(İbni Âbidîn)dediyorki,(Zevce,alacaklısınımehriilezevcinehavâleedebilir.Mehrinibaşkasınahediyyeedip,mehrikabziçinonuvekîledebilir.Çünki,alacakancakborcluyahediyyeedilir.Başkasınahediyyeedebilmekiçin,kabzetmeğeonuvekîletmesilâzımdır).
(Fetâvâ-yı Hindiyye)dediyorki,(Nikâhakdedilirkentekmehrsöylenip,nekadarımu’accelolduğubildirilmediise,âdetevezevceninemsâlinegöre,söylenileninbirmikdârımu’accelolur.Mehrinhepsimu’acceldenildiise,hepsimu’accelolur.
Hepsibellitârîhdeverilmeküzeremüeccelolup,ödemetârîhigelince,zevcemehrinialabilmekiçinkendinizevcindenmen’edemez.Mehrbirsenesonramüeccel
olupzevcbirsenedenöncevatyışartetmişise,mehrvermeksizinvatycâizolur.Şart
etmemişise,imâm-ıMuhammede“rahmetullahiteâlâaleyh”göreyineböyledir.
Mehr-imu’accelivermedenöncevatyışartetmişise,câizolur.Mehrinbirkısmı
mu’accel,birkısmıdamüeccelise,zevcevatyedilmişolsabile,mehr-imu’accelin
hepsinialmadıkca,zevciileseferegitmeğe,vatyevehalvetemâni’olabilir.
Nikâh akd edilirken, mehr-i müeccelin belli bir târîhde ödenmesini şart etmek,sözbirliğiilecâizdir.Talâkolunca,mehrinödemetârîhibeklenir.Ödemetârîhibellideğilse,boşarkenhemenödenir.Ric’îtalâkdazevcric’atedince,tekrâr
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müeccelolmaz.Küçükolsun,büyükolsun,bâkireolarakevlenenkızınmehrini,
babası,dedesivekâdî,zevcdenalabilirler.Bunlardanbaşkasıalamaz.Bâkirekız
olarakevlenenrâzıolmazsa,bunlardaalamaz).
(Rıyâdunnâsıhîn)dekihadîs-işerîfde,(Mehr vermemek niyyeti ile nikâh yapan
kimse, kıyâmet günü hırsızlar arasında haşr olunacakdır) buyuruldu.
(Mehr) söylemeden,hattâmehrvermemekşartıilenikâhyapmakdasahîh,şart
fâsidolur.Zevcin,(Mehr-i misl) vermesivâcibolur.Kadınınbabatarafındanakrabâsınaverilenkadarverir.Mehrinbirkısmı(Mehr-i mu’accel) ise,bunu,vatydan
önceveyâhalvetdenönceverir.Hepsi(Mehr-i müeccel) iseveyâmu’accelvemüeccelkelimelerisöylenmediise,vatydanveyâhalvetdensonra,zevceninistediğizemânda,eğeristemediise,ikisindenbiriölünce,verilmesivâcibdir.Vârisleriverirveyâalır.Mehrindeğeriondirhemgümüşdenazolmaz.Bugüngümüşparakullanılmıyor.Altınkarşılığıolankâğıdliralarkullanılıyor.Bununiçinondirhem,ya’nîyedimiskalağırlığındakigümüşdeğerindeolanbirmiskal[beşgram,ya’nîüçdeikilira]altındanazolmamalıdır.Fârisî(Cevâhir-ül-fıkh) kitâbında,mehrinbiraltından
azolmamasıyazılıdır.Ozemân,biraltınınbirmiskalağırlığındaolduğuanlaşılıyor.
Dahâazsöylerse,yinebiraltınliranınüçdeikisiveyâbudeğerdesöylemişolduğu
birmalıverir.Zevce,mehr-imu’accelialmadıkça,düğünü,halvetivebirlikdesefereçıkmağıistemeyebilir.Bunlarırededince,zevc,zevcesininnafakasınıkesemez.
Mehrinhepsimüeccel[gecikebilir,sonraolacak]ise,zevce,mehrialmadığıiçinbunlarımen’edemez.Mehr-imu’accelialmıyankadın,zevcindeniznsizevdençıkabilirvebaşkabirmahremiileseferegidebilir.Onaltınmehrinizevcindenaldıkdansonra,bunuzevcinegeriveriphediyyeetse,[fekat,mehrimihediyyeetdimdemese],zevcide,halvetdenöncebunuboşasa,kadınınzevcinebeşaltındahâvermesilâzımolur.
Çünki,altın,ta’yînilete’ayyünetmediğiiçin,buonaltınızevcinegerivermekle,mehr
parasıgeriverilmişolmaz.Boşamakhalvetdenevvelolduğuiçin,mehrparasınınyarısıkadınınhakkıolacağından,diğeryarısınıerkeğegerivermesilâzımolur.Zevcdenmehrialmayıponahalâletseydiveyâmehr,altınolmayıp,malolsaydı,bumalı
zevcindenaldıkdansonravezevcinegerivererekhediyyeetdikdensonraboşanınca,erkeğebirşeyvermesilâzımgelmezdi.Çünki,ta’yînilete’ayyünedenmalıgeri
verince,kadınmehriteslîmalmamışolur.[Bey’veşirâbahsinebakınız!].
Tekrârbildirelimki,nikâhınsahîholmasıiçin,mehrinkonuşulmasışartdeğildir.Dincâhiliolanbirkimse,(İslâmdîninde,birerkeğinevlenebilmesiiçin,kıza
mehrparasıvermesilâzımdır.Kadın,pazareşyâsıgibi,satılıkmalolmakdadır)derse,islâmiyyeteiftirâetmişolur.İslâmiyyetdemehrparası,evlenmekiçindeğildir.
Evliliğindüzenli,mes’ûdolarakdevâmetmesi,kadınınhakvehürriyyetlerininkorunması,dincâhilihuysuzerkeğinelindeoyuncakolmamasıiçindir.Mehrparasınıvermekveçocuklarınnafakaparalarınıherayödemekkorkusundanerkek,
zevcesini boşayamaz. Bu korkunun olmadığı yerlerde, mahkemeler boşanma
da’vâlarıiledoluptaşmakdadır.Bununiçin,evlenecekkızın,islâmıngüzelahlâkınıvekadınaverdiğikıymetibilenvebunlaraehemmiyyetverenerkekdenazmikdârda,böyleolmıyandanise,fazlamikdârdamehristemesiefdaldir.
NİKÂHI CÂİZ OLMIYANLAR — Yirmibeşkadınınikâhetmekharâmdır.
Bunlara(Mahrem) kimselerdenir.Bunlardanonsekiziebedîmahremdir.Bunlarınyedisi(Zî-rahm-i mahrem)dir.Ya’nîkanileolan,nesebden,soydanakrabâdır:
Anasıile,ananın,babanınanalarıile,kızıveoğlununvekızınınkızlarıile,kızkardeşiile,kızkardeşininkızlarıile,erkekkardeşininkızlarıile,halaveteyzeileevlenmek,ebediyyen,ölünciyekadarharâmdır.Demekki,birkadın,babasıile,
oğluile,kardeşiile,amcasıile,dayısıilevekardeşlerininoğullarıilehiçbirzemân
evlenemez.Buyedikişi,soydanolmayıp,sütileveyâzinâileolursa,evlenmeleriyineebedîharâmolur.Yalnızoğlununsütkardeşiolankızileveerkekkardeşinsütannesiileevlenebilir.Hanbelîde,heryaşdaiçen,sütkardeşolur.Diğerüç
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mezhebimâmı“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,ikibuçukyaşındanyukarıiken
içince,sütkardeşolmazlardedi.
Nikâhsebebiilesonradanakrabâolandörtkadınladaevlenmekebedî,sonsuz
harâmdır.Biradam,nikâhlandığıveyâzinâetdiğikızınanasıileveanasının,babasınınanalarıilehiçevlenemez.Nikâhladığıkadınilevatyolunca,bununbaşka
erkekdenolankızıilehiçevlenemez.Babasınınveözoğlununnikâhladığıkadın
ile,ya’nîüveyanasıvegeliniilehiçevlenemez.Çocuklarınıngelinleriiledeevlenemez.Birkadın,üveybabasıile,üveyoğluile,kayınpederivedâmâdıilehiçevlenemez.(Âhıret kardeşi) ve(Âhıret anası) ileve(Tarîkat kardeşi) ileevlenmek
câizdir.Bunlar,kendikardeşi,kendianasıgibideğildir.Bunlarınbaşlarını,saçlarını,görmesi,sohbetetmeleri,birodadayalnızkalmaları,uzakyolagitmeleri,harâmdır.Hiçbirtarîkatdehalâldeğildir.Halâldiyenkâfirolur,zındıkolur.
Yedikadındahâvardırki,bunlarlamuvakkatolarakevlenemez.Aradakisebebkalkınca,evlenmesihalâlolur.Bunlardanbeşi,nikâhsebebiileharâmdır.Bir
adam,nikâhladığıkadınınkızkardeşleriilegörüşemezveevlenemez.Nikâhladığıkadınölürseveyâboşarsa,bununkızkardeşiile,sonraevlenebilir.Bukızlara
adamınbaldızlarıdenir.Buadamakızlarıneniştesidenir.Buadamınerkekkardeşleri, bu nikâhlı kızın kayın birâderleri olurlar. Bu kız da, bunların yengesi
olur. Bir kadın, eniştelerinden ve kayın birâderlerinden herhangi birisi ile bir
odadayalnızkalamaz,bunlarlasefere,meselâhaccagidemez.Ya’nîeniştesivekayınbirâderleribukadınınmahremakrabalarıdeğildir.
Birkadınnikâhındaiken,bukadınınhalasıveyâteyzesiniveyâkardeşlerininkızınıdanikâhlamakharâmdır.Bunlar,sütileoluncadaharâmdır.Hanefî,Mâlikîve
Hanbelîmezheblerinde,vatysebebiilenikâhetmesiharâmolanlar,zinâsebebiile
deharâmolurlar.Şâfi’îmezhebindeise,zinâsebebiileharâmolmazlar.Zinâetdiğikadını,kendisiveyâbaşkalarınikâhilealabilirler.Amcakızı,dayıkızı,halakızıveteyzekızıveyenge,ya’nîkardeşzevcesi(Zî-rahm-i mahrem) değildir.Ya’nî
bubeşkadın,yabancıdemekdir.Bunlarınaçıkyerlerinebakmak,başıkoluaçıkiken
konuşmak,halvetetmekharâmdır.(Halvet), birevdeikisiyalnızkalmakdemekdir.Kâfirkadınlarıilevebaşkasınıncâriyesiiledehalvetyapmakharâmdır.Bubeş
kadınyabancıolduğundan,bunlarlaevlenmekcâizdir.Harâmdeğildir.Fekat,bunlardanilkdördüileevlenmektenzîhenmekrûhdur.(Kimyâ-i se’âdet)dediyorki,(Nikâholunacakkadındabulunmasısünnetolansekizsıfatdansekizincisi,kadınınyakınakrabâdanolmamasıdır.Hadîs-işerîfde,(Bunların çocukları za’îf, hastalıklı olur)
buyuruldu.)Türkçe(Mürşid-ül-müteehhilîn) kitâbındadabunungibiyazılıdır.Bu
dörtkadınınkızlarıileevlenmek,mekrûhdeğildir.Hazret-iAlî“radıyallahüanh”,
amcasınınkızınıalmadı.Amcasınınoğlununkızınıaldı.Mekrûholmadı.
Evlenmesimuvakkatharâmolanyedikadındanaltıncısı,müşrikkadındır.Müşrik,kitâbsızkâfirdemekdir.Hıristiyanlar,resmlere,heykellereta’zîmediyorlar,secdeediyorlar,yalvarıyorlar.Bunlarınbirkısmı,ellerindekibozukİncîllere,TanrınınÎsâyagönderdiğikitâbdırdiyorlar.Îsâ,Tanrınınresûlüdür.Onuçokseviyor.Her
istediğiniyaratıyor.Babanınoğlunuçoksevdiğiiçin,Tanrıyababa,Îsâyaoğuldiyorlar.Kendilerineşefâ’atetmesiiçin,Îsâyayalvarıyorlar.Bunlara(Ehl-i kitâb) denir.Bunlarmüşrikdeğildir.Hıristiyanlarınikincikısmı,Îsâdaülûhiyyetsıfatlarıvardır.Babasıgibi,herdilediğiniyaratır.Ebedî,ezelîolarakdiridirdiyorlar.Böyleinanarakyalvarmağa,ibâdetetmek,tapınmakdenir.Böyleinanmağa(Şirk) denir.Böyleinanana(Müşrik) denir.Böyleibâdetolunanresmler,heykeller,haçlarputdur.
Komünistlervemasonlar,mürted,budist,berehmenvemülhidlermüşrikdir.Müşrik,müslimânveyâkitâblıkâfirolursa,bununlaevlenmekcâizolur.Birmüslimân
erkekvekız,evleneceğikimseninmüslimânolupolmadığınıaraşdırıpanlamasılâzımdır.Müslimânerkeğinkitâblıkâfiri,ya’nî(müşrik) olmıyan,hıristiyanveyehûdîkadınıvebid’atehli,mezhebsizkadını,müşrikolmamışise,nikâhlamasıcâ–570 –

izisede,zimmîileevlenmektenzîhen,harbîiletahrîmenmekrûhdur.Müslimân
kadınileevliolanında,bunlarınikâhlamasıcâizdir.Müslimânkızınise,müslimân
olmıyanerkekleevlenmesicâizdeğildir.Evlenmeğekarârverirkenmürtedolur.
(Ni’met-i islâm)dadiyorki(Ehl-ikitâbınnikâhındaşâhidlerinmüslimânolmaları
şartdeğildir.Birmüslimân,kitâbîolanzevcesinikiliseyegitmekdenveevdeşerâb
yapmakdanmen’edebilir.Hayzvenifâssonunda,guslabdestialmağacebredemez.Tesettüretmesiiyiolur.Müslimeüzerinekitâbiyyetezevvüccâizdir.)
Muvakkatharâmolankadınlarınyedincisi,hürkadınileevliiken,câriyeilede
nikâhlanmakdır.Câriyeilenikâhlıiken,hürkadınıdanikâhlamakcâizdir.
Buyedikadınaselâmvermekveselâmlarınacevâbvermekcâizdeğildir.
Başkasınınzevcesininikâhetmekcâizdeğildir.Kadınboşanmışiseveiddetdenilenzemângeçinceyekadarbeklemişise,bununikâhetmekcâizolur.İddetbâbınınsonundadiyorki,gâibolan,[ya’nîuzakmemleketdehabs,esîrolan]zevcininöldüğüveyâüçtalâkverdiğihaberiniâdilbirindenöğrenenkadın,başkasıile
evlenebilir. Hâkimin, doksan yaşını dolduran gâibin öldüğüne hükm edeceği
(Mecelle)ninonuncumaddesişerhindeyazılıdır.(Öldüğünüişitipveyâboşadığınıbildirenmektûbunualıp,başkasıileevlendikdensonra,birincizevcigelirse,ikinci nikâhı bâtıl olur [Ni’met-i islâm]). Hür erkeğin dörtden, kölenin ise ikiden
çokkadınnikâhıaltındabulundurmasıharâmdır.İkincikadınlaevlenmekiçin,birincikadındaniznalmaklâzımdeğildir.Birincikadınrâzıolmazsa,hattâkendimiöldürürümdesede,erkekikincikadınınikâhlıyabilir.Fekat,birinciningönlünühoşetmesi,hattâhoşetmekiçinikincinikâhdanvazgeçmesiiyiolurvesevâb
kazanır.Aralarındaadâletyapamazsa,zulmyaparsa,nafakabulamazsa,birevlenmekbileharâmolur.[Otuzdokuzuncumaddeyebakınız!]Şî’îler,dokuzkadınla,
vehhâbîleronkadınileevlenmekcâizdiyorlar.Hamîdullah,(İslâma giriş) kitâbında,burasınıda,yanlışyazmakdadır.
Zinâdanhâmilekadınıvad’-ıhamletmeden[doğurmadan]evvelnikâhetmeksahîhdir.Fekat,vad’-ıhamledinciyekadarvatyetmekcâizolmazvenafakasıvâcibolmaz.Nikâhdanhâmileolankadını,vad’-ıhamledinciyekadar,nikâhetmeksahîhdeğildir.Zinâetdiğikadını,zânîninnikâhvevatyetmesihalâldirvenikâhdanaltıay
sonraolançocukonunçocuğuolur.Altıaydanönceolursa,buçocukbendendirderse,yineonunolur.Zinâolunmuşkadınıbaşkasının,istibrâetmedennikâhvevatyetmesi câiz olur. (Zinâ eden kadını, başka erkekler nikâh edemezler) meâlindeki
âyet-ikerîme,Nisâsûresininüçüncüâyetiileneshedilmişvehadîs-işerîfilebildirilmişdir.Zevcesizinâedenkimse,iddetbeklemedenbunuvatyedebilir.
Sünnet üzere nikâh yapmak: İkiveyâdahâçoksâlihmüslimânerkektoplanır.
Erkeklerarasındahiçbirkadınbulunmamalıdır.Düğündede,erkeklerayrıevde,
kadınlarbaşkaevdetoplanmalıdır.Gelini,kapalıbileolsa,yabancıerkeğegöstermekharâmdır.Harâmaehemmiyyetvermiyenkâfirolur.Nikâhbozulur.Önceerkekvekadıntarafındanbirerkişikonuşmayapmalıdır.Konuşmadansonra,kadınınvekîlimehrolacakaltınsayısınısöyler.Erkekkabûletmezse,birsayıdauyuşulur.Sonra,kadınınvelîsiveyâmüslimânolanvekîli:
(Bismillâhvelhamdülillah,vessalâtüalâResûlillah)dedikdensonra,dâmâdakarşı:(......)nınkızı(......)yı,sanazevceliğeverdim.Velîsi[veyâvekîli]bulunduğum
(......)kızı(......)yı,[meselâonReşâdaltını](Mu’accel) [ya’nîpeşin]mehrileve[meselâyirmiReşâdaltını](Müeccel) [ya’nîsonravermeküzere]mehrile,sanazevceliğeverdimder.Dâmâdyokise,bunlarıdâmâdınvekîlinesöylervesöylerken,
sanademeyip,(......)oğlu(......)yaverdimder.Busözlere(îcâb) ya’nîteklîfdenir.
Sonradâmâdşöylecevâbverir:Benbunikâhı,söylenenbumehrile,kendimiçin
kabûletdim.Eğerdâmâdyoksa,vekîlicevâbvererek,benbunikâhıvekîlibulunduğum(.....)oğlu(......)içinsöylenenbumehrilekabûletdimder.Mehrmikdârınısöyleyerekcevâbverilmesiiyiolur.Bucevâba(kabûl) denir.Böyleceîcâbve
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kabûlile,islâmnikâhıolur.[Mehrparasınıbirkâğıdayazıpvedâmâdileikişâhid
altını imzâlayıp zevceye teslîm etmek müstehabdır. Mehr parası kul hakkıdır.
Erkekzevcesiniboşarken,zevceninbuhakkınıödemezse,dünyâdahapse,âhıretdedeCehennemegirecekdir.MeselâyirmialtınliraveyâbirReşâdaltınıdoksan
binlirakıymetindeolduğuzemân,ikimilyonayakınkâğıdliraödemekveçocuklarınnafakalarıiçinannelerineheraygeçimparasıvermek,ya’nîikincibirevin
geçimmasrafınıyüklenmek,çokkimseninyapabileceğibirşeydeğildir.Görülüyor
ki,Allahüteâlâboşamakhakkınıerkeğevermişisede,birmüslimânınbunuyapmasınıçokağırşartabağlamış,hattâimkânsızkılmışdır.Boşamakhakkıkadınlarabirgözdağıolmakdanilerigitmemekde,ancakerkeğinevidâresindekivazîfelerini yapabilmesine kuvvet vermekde, yardımcı olmakdadır. Boşamak hakkı,
zâhirenerkeğinelinde,hakîkatdeise,herzemânzevceninelindedir.Birmü’min
zevcesiniboşamakisteyince,çokazkimseninkazanabileceğiparayıvesenelerce
devâmedennafakalarıödemekveyâdünyâdahabshânedekalmak,âhıretdedeCehennemdeyanmakkorkusu,önünedağgibidikilir.Kadınboşanmakisteyince,mehrinihediyye,halâledip,nâ-hoşhareketleriilezevcinitalâkvermeğemecbûredebilir.Zevceninboşanmasıbukadarkolayolduğuhâlde,âilehayâtınınkudsiyyetinivezevcinzevcesiüzerindekihaklarınıbilenbirmüslimânkadını,mukaddesyuvasınıyıkmakgünâhınagirmeğiveböylecedünyâdasefîlverezîl,âhıretdedeazâbamüstehakolmağıelbetistemez.Boşanankadın,hiçkimseyebirşeyvermeğemecbûrdeğildir.Onazenginakrabâsıbakmağamecbûrdur.Kimsesiyoksa,Beyt-ülmâlbakar.Sâlihbirmü’minise,zevcesiniboşayıncaçocuklarınanafakavermek
ve yeni evini geçindirmek için devâmlı çalışıp, kazanmak mecbûriyyetindedir.
Dinsizlerin,mezhebsizlerinvecâhillerin,islâmiyyeteuymıyanyanlış,bozukhareketleriniilerisürerek,islâmiyyetediluzatmamalıdır.]
İslâmnikâhınınsahîholmasıiçin,dâmâdınvegelininmüslimânolmalarışartdır.Ya’nîîmânınveislâmınşartlarınıbilmeleriveinanmalarılâzımdır.Îmânları
şübheliise,nikâhyapacakolankimse,Besmele,hamdvesalevâtokudukdansonra,îmânınaltıveislâmınbeşşartınıbirerbirersöyler.Herbirinidâmâdavegelinedesöyletir.Allahüteâlânınsıfât-ızâtiyyesinivesıfât-ısübûtiyyesini,Peygamberlerin,meleklerinmühimözelliklerini,kabrvekıyâmetbilgilerini,sırasıgelince,oradasöylervetekrâretdirir.Bunlarainandık,îmânetdik,mü’minim,müslimânımelhamdülillahdedirir.Sonradâmâddanveyâvekîlindenbaşlıyaraknikâhıkıymalıdır.(Redd-ül-muhtâr)dabuyuruyorki,(Biraradabulunankadınlaerkeğin,yazıilenikâhyapmasıcâizolmaz.Karşıkarşıyaolmayınca,birininmektûb
gönderip,ötekininikişâhidyanındamektûbuokuyup,sözilekabûletmesicâizolur.
İkisininde,yazıilebildirmesiolmaz.Erkekdengelenmektûbu,kadın,ikişâhide
okur veyâ anlatır. Şâhid olunuz! Ona zevce olmağı kabûl etdim der. Kadının,
mektûbuşâhidlereokuması,erkeğinşâhidleryanındasözileteklîfetmesigibiolur).
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,nikâhşâhidlerinianlatırkenbuyuruyor
ki,(Bütünakdlerde[sözleşmelerde]olduğugibi,nikâhiçinbirinivekîlyaparken
de,ikişâhidbulunmasılâzımdeğildir.Fekat,herakddeikişâhidmüstehabdır.Nikâhyapılırkenise,şartdır,lâzımdır.Ödüncvermekdede,ikişâhidvâcibdirdenildi.Ticâret,vekâletvebütünakdlerdesenedyazmakşartdeğilisede,ödüncvermekdelâzım,nikâhdadamüstehabdır.Vekîlyapmakdavenikâhda,şâhidlerin[ve
vekîlyapılacakzâtın]kadınıtanımalarılâzımdır.Yanındaiseler,yüzünügörmeleriiyiolur.Başkaodadansesiniduyarlarsa,kadınodadayalnızise,câizolur.Nikâhkıyılırken,velîveyâvekîlşâhidlerinbildiğikadınınyalnızisminisöyler.Şâhidlerintanımadıklarıkadının,babasınınvededesininadınıdasöylemesilâzımdır.Tanımak,kiminkızıvehangikızıolduğunubilmekdemekdir.Şahsını,şeklinibilmek
değildir.Küçükkızınbabası,kızınınnikâhınıkıymakiçin,birzâtaemreder.Ovekîlolanda,birbaşkasıyanındanikâhyaparsa,babadahâzırbulunduise,câizolur.
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Çünki,vekîlinnikâhyapması,babanınyerineolur.Kendişâhidyerinitutar.Baba
hâzırbulunmazsa,câizolmaz.Büyük[bâliga]kızınbabasıveyâbaşkabirvekîli,bir
adamyanında,kızınikâhyaparsa,kızdahâzırise,câizolur.Çünki,velîninvevekîlinsözünü,kızsöylemişgibidir.Velîveyâvekîl,şâhidyerinegeçer.Biradambir
kimseye,(Kızınıbanazevceolarakverdinmi?)dese,oda(Evet)veyâ(Zevceolarakverdim)dese,nikâholmaz.Birinciadamıntekrâr,(Kabûletdim)demesilâzımdır.Çünki,öncesormuşdu.Soruile,süâlilevekîlyapılmaz.(Kızınıbanazevceolarakver!)deseydi,olurdu.Çünki,emrilevekîlyapmışolur.Buvekîlincevâbı,iki
tarafadınasöylenmişolup,ikişâhiddevarsa,nikâhtemâmolur.Vekîl,kızınbabasınınadınıyanlışsöylerse,nikâhsahîholmaz.Biradam,birçokkimseyi,birkızıalmakiçingönderse,içlerindenbiri,kızınbabasınasöyleyip,babasıveyâvelîsi
verse,sahîholur.Çünki,içlerindensöyliyenvekîlolmuş,ötekilerşâhidolmuşdur.
Biradam,birkimseyi(Filânkızı,banaşukadaraltınmehrileiste)diyerekvekîletse,vekîl,dahâçokmehrsöyliyerekisteseveböylecenikâhyapılsa,fazlasınıvermeklâzımgelmez.Adam,istersefazlasınıkabûleder.İstersenikâhıfesheder.Düğündensonrahaberalıpfeshederse,(Mehr-imisl)vermesilâzımolur.AllahüteâlâveResûlullah“sallallahüaleyhivesellem”şâhiddirdiyerekyapılannikâhsahîholmaz.Küfrolurdiyenlerdevardır.)
(Mecmû’a-i Zühdiyye)dediyorki:İkierkekşâhidinyanında,erkek,senizevceliğealdımdiyebirkâğıdayazsa,kızdakabûletdimdiyeyazsa,nikâholmaz.Söylemelerilâzımdır.Bulunmıyankimsenin,(Senizevceliğealdım)yazısını,şâhidlereokuyupdakabûletdimderse,nikâholur.Yazıyıokumayıp,yazılmışolduğunu
söyleyip,kabûletdimdese,nikâhyineolur.Birerkek,zevceolmasıiçin,birkıza,
biriilehabergönderip,kızda,habercininsözünüişitenikişâhidyanındakabûletdimdese,nikâholur.Nikâhdaîcâb[ya’nîteklîf]vekabûlünaynımeclisde[ya’nî
buluşmada]yapılmasışartolduğuhâlde,başkayerdekibirindengelenîcâbmektûbunu,şâhidlerebirmeclisdesöyleyip,kabûletdiğinibaşkameclisdesöylemek
câizdir.Birkadın,kendisinibiradamazevceyapmasıiçinbirinivekîletse,vekîl,
bukadınınyanındaveikikadınşâhidvarkennikâhyapsa,sahîholur.Başkanikâhlısıolmadığınısöyliyereknikâhlanankimsenin,başkazevcesideolduğuanlaşılırsa,nikâhbozulmaz.Yalanolanherşartdaböyledir.Birkadın,kendiüstünecâriyetutmamasışartıile,kendisinibirerkeğenikâhlamasıiçinbirinivekîletse,vekîlbuşartısöylemedennikâhetseveyâkadınınbildirdiğierkekdenbaşkasınanikâhetse,kadınnikâhırededebilir.Küçükkızı,babası,ölümhastalığında,şâhidleryanındabirerkeğenikâhedebilir.Kendindenyakınvelîsibulunmıyan,amcasının kızını, kız küçük ise, kızdan iznsiz, büyük ise, izn alarak, kendine nikâh
edebilir.Kızınizniilebabası,erkeğindevekîli,ikişâhidyanındanikâhlarınıyapabilirler.Birkız,nişanlısıilenikâhlanmağazorlanamaz.
Âkılvebâligolankızınnikâhınıyapmakiçin,velîsininvekîlolmasışartdeğilise
de,müstehabdır.Bâligolmıyanoğlanvekızınnikâhıiçin,velîsininvekîlolmasıveyâiznvermesilâzımdır.Velî,çocuğunmîrâsınıalmağahakkıolanasebedir.Velîninyakınlık[kuvvet]sırası,Şeyhaynegöre“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”oğul,oğlunoğlu,baba,dede,kardeş,amca,amcaoğludur.Büyükkızı,velîsiiznsiznikâhetse,kızişitincesusarsaveyâgülerveyâsessizağlarsa,kabûletdiğianlaşılır.Nikâhdanönceiznistemekdedeböyledir.İzninikâhdanönceistemeksünnetdir.Sâlih
olanbabavebüyükbaba,küçükçocuğunikâhazorlayabilirvenikâhsahîholur.Bu
ikisindenbaşkaerkekvelîlerinyalnızmehr-imislileveküfvolanasahîholursada,
bâligoluncahâkimebozdurabilirler.Erkekvelîyokise,önceana,sonrababanın
anası,sonrakızı,oğlununkızıvelîolur.Yakınvelîhayâtdaiken,uzakvelînikâha
vekîlolamaz.Yakınvelî,mehr-imislileveküfvolananikâhyapmazise,hâkim-işer’
nikâhıyapar.Erkekvelî,küfvüolmıyanavarankadınınnikâhınıhâkimebozdurabilir.Bunikâhınzâtensâhiholmadığı,(Fetâvâ-i Hayriyye)deyazılıdır.(Küfv), er–573 –

keğinsoyda,malda,diyânâtdaveşerefdekadınauygunolmasıdemekdir.
(Ni’met-i islâm)dadiyorki,(Kefâet,kadınınerkekdearayacağışeydir.Erkek
altı şeyde kadından üstün veyâ müsâvî olmalıdır. Aşağı san’atlı erkek, yukarı
san’atlıkadınaküfvolamaz.Ma’âş,ücretileçalışmakdaböyledir.Fıskıyayılmış
olmasada,fâsıkerkek,sâlihakıza,hattâsâlihkimseninkızınaküfvolamaz.Zevcin, mehr-i mu’acceli ve bir aylık nafakayı verecek iktidârda olması lâzımdır.
Böyleerkek,dahâzenginkadınaküfvdür.Buşartlar,nikâhyaparkenbulunmalıdır.Sonrazâilolabilir.Köylü,şehrlikızaküfvdür.Mehr-imisldenazmehrilenikâhlanankızınvelîsi,mehritemâmlatabilirveyâhâkimenikâhıfeshetdirir).
Vekîlolmıyanherhangibirkimse,biradamınnikâhınıyapsaveyâbununzevcesiniboşasa,adamınişitincekabûlveyâredetmesinebakılır.Köleninzevcesini,
efendisiboşayamaz.Biradam,zevcesiniboşamakiçin,bizzatzevceyiveyâbaşkasınıvekîledebilir.Budaüçdürlüolur:Birincisi,(Temlîk) olup,zevczevcesine,talâkniyyetiile,(Sennefsiniihtiyâret)veyâ(İşinelindeolsun)yâhudniyyetelüzûm
olmadan(Kendiniboşa)dervevaktbildirmezse,kadınomeclisde,vaktdebildirdiise,ovaktiçinde,kendiniboşayabilir.2.ve3.cüiçin36.cımaddeyebakınız!
Nikâhdabulunanlara,şeker,meyveveyâşerbetgibitatlıverilmesi,düğündeise,
etlivetatlıyemekvermekvedüğünziyâfetineçağırılınca,yemeğegitmek,def,davulçalarakdüğünütanıdıklaraduyurmaksünnetdir.
Nikâhdaimâmbulunması,bellişeylerokumasışartdeğildir.Bu,imâmnikâhı
değ ild ir. İsl âm nik âh ıd ır. Evl en ec ek bir müsl im ân, önc e bel ed iy ed e evl enm e
me’mûrluğunabaşvurup,gereklikanûnîmuâmeleleritemâmlamalı,evlendiğininüfûscüzdanınayazdırmalıdır.Kanûnauygunişibitirdikdensonra,düğündenönce,
islâmnikâhıdayapılır.Allahüteâlânınemriyerinegetirilmişolur.Kanûnauygun
evlenmiyen,suçişlemişolur.İslâmnikâhıyapmıyan,günâhişlemişolur.Bunlara
aldırışetmiyenincezâsı,katkatçokolur.Müslimân,suçvegünâhişlememelidir.
Suçişliyerekcezâyaçarpılmakdagünâhdır.
Osmânlılarzemânında,İstanbuldanikâhşöyleyapılırdı:
Nikâhyapacakefendi,öncezevceninadını,meselâFâtımabint-iAhmedyazar.
Sonrazevceninvekîlini,meselâAlîbinZeydyazar.Sonraikierkekşâhidinadınıyazar.Sonrazevcinadını,meselâÖmerbinHüseyndiyeyazar.Sonra,zevcyoksazevcinvekîlininadınıyazar.Sonra,ikitarafasorarak,uyuşduklarımehr-imüecceliyazar.Sonra,istigfârokur.E’ûzüBesmeleokur.(Elhamdülillahillezîzevvecelervâhabileşbâhveehallennikâhaveharremessifâh.Vessalâtüvesselâmüalâresûlinâ
Muhammedinillezîbeyyene-l-harâmeve-l-mubâhvealââlihiveEshâbi-hillezînehüm
ehlüssalâhivelfelâh)der.E’ûzüBesmeleçekip,Nûrsûresininotuzikinciâyetiniokur.
(Sadakallahül’azîm)deyip,kâleResûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(En-nikâhü sünnetî femen ragibe an sünnetî feleyse minnî) sadakaResûlullah.(Bismillâhivealâsünnet-iresûlillah).Allahüteâlânınemr-işerîfiilevePeygamberimizhazret-iMuhammeden-ilMustafâefendimizinsünnet-iseniyyesiileveameldemezhebimizinimâmı,imâm-ıa’zamEbûHanîfehazretlerininictihâdıilevehâzırolanmüslimânlarınşehâdetleriile,vekîliolduğunFâtımabint-iAhmedi,......liramehr-imüeccelvearalarındama’lûmolanmu’accelile,tâlibiolanÖmerbinHüseynetezvîce,[halâllığavermeğe]vekâletinhasebiile,verdinmider.Sonrazevcinvekîlinedönüp,yine(Bismillâhivealâ)danbaşlayıpokur.Sendahî,Fâtımabint-iAhmedi,......
liramehr-imüeccelvearalarındama’lûmolanmehr-imu’accelile,vekîliolduğun
ÖmerbinHüseyne,vekâletinhasebiile,aldınmı?der.Herikisineüçerkerresorar
vecevâbalır.Bendahîakd-inikâhetdimder.Sonra,şudüâyıokur:
(Allahümmec’alhâzelakdemeymûnenmubârekenvec’albeyne-hümâülfeten
vemehabbetenvekarârâvelâtec’albeyne-hümânefretenvefitnetenvefirârâ.
AllahümmeellifbeynehümâkemâelleftebeyneÂdemeveHavvâ.VekemâelleftebeyneMuhammedin“sallallahüaleyhivesellem”veHadîce-tel-kübrâveÂi–574 –

şe-teümm-ilmü’minîne“radıyallahüanhümâ”.VebeyneAlîyyin“radıyallahüanh”
veFâtıma-tez-zehrâ“radıyallahüanhâ”.Allahümmea’tile-hümâevlâdensâlihan
veömrentavîlenverızkanvâsi’an.Rabbenâheblenâminezvâcinâvezürriyyâtinâkurretea’yüninvec’alnâlilmüttekîneimâmâ.Rabbenââtinâfiddünyâhasenetenvefilâhıretihasenetenvekınâazâbennâr.Sübhânerabbike...).SonraFâtihader.BudüâyıPeygamberefendimizvebütünÂlimler,Velîlerokudular.Bunu okuyunca, zevc ve zevce arasında, ölünciye kadar muhabbet mevcûd olur.
Râhatvehuzûriçindeyaşarlardı.Evlerindenbereketeksikolmazdı.Nikâhyapan
zât,zevcvezevceninnüfûskâğıdınıalıp,ikişâhidileimâmefendiyegider.İmâm
efendinin vereceği (Nikâh vesîkası)nı doldurup, kendisi ve iki şâhid imzâlar.
İmâm efendi, vesîkaları tasdîk edip, bunları nüfûs kâğıdı ile âid olduğu nüfûs
me’mûrluğunagönderir.Nüfûsme’mûruvesîkadakinikâhbilgisinikendidefterinevenüfûskâğıdınakaydeder.Nüfûskâğıdınıimâmefendiyegönderir.İmâmefendi,nüfûskâğıdınızevcinkendisinevezevceninvekîlineverir.Böylece,nikâhişi,
tescîledilmişolur.
Nikâhedenkimseninniyyeti,zinâdan,harâmabakmakdankorunmakolmalıdır.Sâlihevlâdyetişdirmeği,Muhammedaleyhisselâmınümmetininçoğalmasını
ve Onun nikâh sünnetine uymağı niyyet etmelidir. Evlendikden sonra, harâm
mâltoplamağakalkışmak,harâmkazanmağaçolukçocuğubehâneetmek,nikâhınsünnetüzereyapılmadığınıgösterir.
(Müt’a) nikâhıve(Muvakkat nikâh), dörtmezhebdedeharâmdır.Müt’anikâhı,şâhidsizolarakbirkadınabelliparaverip,bellizemâniçinberâberyaşamağı
sözleşmekdemekdir.Müt’anikâhınınharâmolduğundabütünâlimlerinsözbirliğibulunduğu,(Mîzân-ül-kübrâ)dave(İbni Âbidîn)deyazılıdırve(İmâm-ıMâlik
câizdedi)sözündeyanlışlıkolduğunubildirmekdedir.Muvakkatnikâh,yüzsene
olsabile,bellibirzemânsonraboşamağısöyliyerek,bütünşartlarınauygunyapılannikâhdır.Söylemeyip,yalnızkalbindengeçirse,nikâhsahîholur.
Haccagötürecekerkeğiolmıyanbirkadının,haccagidebilmekiçin,haccagitmekdeolanbirerkekileevlenmesivehacdangelinceboşanmasıda,muvakkatnikâholduğuiçinharâmdır.Kadınların,haccayalnızgitmelerideharâmdır.Ebedî
mahremakrabâsındanbiriveyâzevciyanındabulunmıyankadınınüçgünlükyolagitmesicâizdeğildir.İmâm-ıa’zamEbûHanîfedenveimâm-ıEbûYûsüfden
“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”gelenhaberegöre,hürkadınınbirgünlükyeremahremsizgitmesimekrûhdur.Birgündenazmesâfeyesâliherkeklerarasındamahremsizgidebileceği,(Fetâvâ-yı Hindiyye) beşincicilddeyazılıdır.
(Ukûd-üd-dürriyye)dediyorki,(MehrolarakKur’ân-ıkerîmöğretmeğisöylemeksahîhdır.Çünki,karşılığındaücretalınmasıcâizolanşeyimehryapmakcâizdir.Birkimse,zevcesinenafakadanhâricbirşeygönderincebununmehrolduğunusöylerse,yemînedincesözükabûledilir.Mehrsöylemedennikâhedilenkadın, halvet ve vaty olmadan önce boşanırsa, zevcin buna müt’a vermesi vâcib
olur.Müt’a,antârî,mantovebaşörtüsüolup,kıymetimehr-imislinyarısındanfazlaolmaz.Zevciölenkadın,mehr-imu’accelinbirkısmınıalmadığınısöylerse,bunumîrâsdanalır.Mehr-imu’accelinhepsinialmadığınısöylerse,birşeyverilmez.
Baba,kızınaçehizhâzırlayıpsıhhatdeikenkendisineteslîmetdikdensonraölse,
vârislerbundanhakistiyemez.Kızınakrabâsınınkızıteslîmetmekiçin,başlıkolarak dâmâddan aldıkları şeyler rüşvet olur. Dâmâda geri vermeleri lâzım olur.
Âkıl,bâligolankız,mehr-imislileküfvünenikâhlanırsa,babası,anasıvehiçkimse,bunamâni’olamaz.Bâkireolarakaldığıkızı,seyyibe[dul]bulduğunusöyliyeninsözükabûledilmezvemehrigeriverilmez.İkibayramarasındanikâhyapmak
vedüğünyapmakcâizdir.)(Hamza efendi risâlesi)ndeve(Fetâvel-hayriyye)dediyorki,(Nikâhyapmakiçin,kızınakrabâsınınzevcdenbaşlıkolarakbirşeyistemesirüşvetdir.Almasıharâmdır.Dâmâdda,va’dederse,vermesilâzımolmaz.Ver–575 –

mişise,gerialabilir).(Bahr-ül-fetâvâ)dadiyorki,(Kadınnikâhdansonra,zevcin
cüzzam[miskin]hastasıolduğunuanlasa,imâm-ıMuhammedegörenikâhınıhâkimefeshetdirebilir.Birkimse,kızınaçehizverdikdensonra,âriyetolarakvermişdimdese,ikişâhidgösteremese,sözükabûledilmez.Kızıölürse,yemînedince,kabûledilip,bunlarıdâmâddangerialabilir).(Feyziyye) fetvâsındadiyorki,
(Mehr-imu’accel,çehizmasrafıolarakdüğündenönceverilir.Mangır[ya’nîfülûs]
râyic[geçerakça]iken,mehrolarakşukadarbinmangırdiyereknikâhyapdıkdan
sonra,mangırkâsid[geçmez]olsa,zevcevefâtetse,vârislerinekesâdgünüolankıymetlerikadaraltın,gümüşkıymetleriverilir.Mangıradedincegümüşverilmez.[Kâğıdlirada,fülûsdemekdir.]Zevc,nikâhdansonragönderdiğieşyâiçin,mehridi
dese,zevcede,hediyyeididese,şâhidleriyokise,zevcinsözükabûledilir).
Dünyâgeçicidir,burdakalınmaz,
nekadarmalolsa,murâdalınmaz,
gâfilolmasakın,geridönülmez!
Yürüdünyâyürü,sonunvirândır,
binyılındansonra,âhırzemândır.
Hâlıkındururken,mahlûkatapma,
şeytânauyupda,yolundansapma,
harâmlaradalıp,dîniniyıkma!
Yürüdünyâyürü,sonunvirândır,
binyılındansonra,âhırzemândır!
Azıktopladınmıyolaçıkmağa?
Işıkedindinmiaydınlanmağa?
İkimelekgelirsüâlsormağa.
Yürüdünyâyürü,sonunvirândır,
binyılındansonra,âhırzemândır!
Ölünce,çözerlerbelin,kuşağın,
gözünegörünmez,oğlun,uşağın,
yakasızkefendir,örtün,döşeğin.
Yürüdünyâyürü,sonunvirândır,
binyılındansonra,âhırzemândır!
Paran,apartmanınarkadakalır,
ummadığıngelir,hepsinialır,
gayrılaryer,içer,sendensorulur.
Yürüdünyâyürü,sonunvirândır,
binyılındansonra,âhırzemândır!
MünkerNekirgelir,çınarlargibi,
gözleriyanıyor,şimşeklergibi,
sorguyaçekerler,gökgürlergibi,
Yürüdünyâyürü,sonunvirândır,
binyılındansonra,âhırzemândır!
Cehennemin,yedidürlüyapısı,
herbirininateşdendirkapısı,
seksenyıllıkyoldangelirkokusu.
Yürüdünyâyürü,sonunvirândır,
binyılındansonra,âhırzemândır!
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35 — KÂFİRİN EVLENMESİ
Aşağıdaki yazı, (Dürr-ül-muhtâr)dan ve bunun şerhi olan İbni Âbidînden (Kâfirin nikâhı) bâbının tercemesidir:
Buradaüçşeybildirilecekdir:
1—Müslimânlararasındasahîholanhernikâh,kâfirlerarasındadasahîhdir.
2—Şartınoksânolduğuiçin,meselâşâhidlerolmazsaveyâkadıniddetzemânınıdoldurmamışise,müslimânlarınnikâhıharâmolur.Hâlbuki,kendidinlerine
uygunolunca,kâfirlerinböylenikâhlarıcâizolur.
3—Müslimânınnikâhetmesiharâmolankadınları,kâfirin,kâfirkadınlardan
almasıcâizolur.Bunlarıalıncadanafakavermelerivemüslimânolunca,bunları
kazfedenlerehadvurulmasılâzımolur.Fekat,müslimânoluncanikâhlarıbozulacakolanlar,birbirindenmîrâsalamaz.
Üçüncükısmnikâhlaevlenmişkâfirinikisidemüslimânolursa,hâkimbunlarıayırır.Mecûsîkarıkocadanbirisiveyâkitâblıkâfirlerdenkadınmüslimânolursa,ikincisinedemüslimânolmasısöylenir.Odamüslimânolursa,nikâhlarıbozulmaz.Olmazsa,hâkimbunlarıayırır.Mecûsîolanevlilerden,erkekmüslimânolsa,kadıniseyehûdîveyâhıristiyanolsa,nikâhlarıbozulmaz.Kitâblıkâfirlerden
kadınveyâerkekmüslimânolup,Dâr-ül-islâmagelse,nikâhlarıbozulur.Çünki,
Dâr-ül-harbdekikâfirler,ölüdemekdir.Ölüilediriarasındanikâholmaz.İkiside
zimmîolarakveyâmüslimânolarakDâr-ül-islâmagelirseveyâesîralınırlarsa,nikâhlarıbozulmaz.
Müslimânevlidenbirimürtedolsa,ya’nîmüslimânlıkdançıksa,nikâhlarıfesh
olur,bozulur.Erkekmürtedolur,sonraîmânıvenikâhıyenilerse,câizolur.Talâkolmadığıiçin,üçdenfazladaveiddetbeklemedendeyenilemesicâizolurve
mahkemeyelüzûmkalmaz.Erkekmürtedolunca,iddetzemânısüresince,nafaka
vermesilâzımolur.Kadınmürtedolunca,iddetiçinnafakalâzımolmaz.Mürted
kadınmüslimânoluncıyavehâkimenikâhınıyeniletinceyekadarhabsolunur.
Habsdekikadın,iznsizevdengidenkadıngibiolup,zevcinafakavekirâsınıvermez.Mürtedadam,iddetzemânındaölürse,müslimânolanzevcesibunavârisolur.
KocasındanboşanmakiçinmürtedolankadınlarınçoğaldığınıgörenBelhâlimleri,kadınmürtedolunca,nikâhfesholmazdediler.[İkincikısm,15.cimaddesonunabakınız!]
Zâhirhaberleregöre,mürtedolankadın,Dâr-ül-islâmdakaldıkça,câriyeolarakkullanılmaz.Dâr-ül-harbe[ya’nî,Fransa,İngilteregibikâfirmemleketine]giderse,yakalanıpDâr-ül-islâmagötürülünce,îmânederse,câriyeolur.Nevâdirhaberlerinegöreise,Dâr-ül-islâmdada,câriyeyapılır.Nevâdirhaberinegöre,mürted olan kadın, müslimânlara fey olur. Harbde kâfirlerden zorla alınan mala,
(Ganîmet) denir.GanîmetinbeşdebiriBeyt-ül-mâlaverilir.Gerikalanıaskeretaksîmedilir.Muhârebebitdikdensonrakâfirlerdenzorlaalınanmâla(Fey) denir.Feyinhepsibütünmüslimânlaraverilir.BununiçinBeyt-ül-mâlakonur.Harâcvecizye,feydir.Mürtedolankadınfeyolduğunagöre,kocasıbunubulup,hakkıise,halîfedenister,hakkıdeğilise,halîfedensatınalır.Sonramüslimânolursa,câriyelikdenkurtulmaz.Cengizhân,Asyadaislâmşehrlerinialıp,müslimânlarışehîdetdi.Ahkâm-ıislâmiyyeyiyasaketdi.AldığışehrlerDâr-ül-harboldu.Mürtedolan
kadını,kocasıDâr-ül-harbdeyakalarsa,feyolmaz.Kendicâriyesiolur.Halîfeden
satınalmasılâzımolmaz.Çocuğuyoksa,bucâriyeyibaşkasınasatabilir.Buağırcezâlar,kadınlarınmürtedolmasınıönlemekdedir.
[Câriye,ümm-iveledolsadaveköle,efendilerininizniileevlenebilirler.Evliiken
deefendilerininhizmetleriniyaparlar.Ümm-iveledsatılamaz.Efendiölüncecâriyevekölemîrâskalır.Ümm-iveledise,hürolur.Câriyeninefendisindenolan
çocuğuhürolur.Zevcindenolançocuğuhürolmaz].
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Se’âdet-iEbediyye2-F:37

Halîfe Ömer “radıyallahü anh”, bir çalgıcı, şarkıcı kadını görünce, kırbaçla
başınavurdu.Başörtüsüaçıldı.(YâEmîr-el-mü’minîn!Kadınınbaşıaçıldı)dediler.(Allahüteâlânınharâmetdiğişeyeehemmiyyetvermiyenkimse,islâmşerefinigaybetmişdir.İslâmiyyet,şereflikadınlarıörterekkıymetlendirir)buyurdu.
Bununiçindirki,büyükâlimkâdîEbûBekr-iBelhî“rahmetullahiteâlâaleyh”,nehr
kenârındabaşlarıvekollarıaçıkkadınlarınyanındangeçerken,(Açıkkadınların
yanındanniçingeçdin?)dediklerinde,(Onlarkıymetsiz,hurmetsizkadınlardır.
Îmânlarıolduğuşübhelidir.Dâr-ül-harbdekikâfirkadınlarıgibidirler)buyurdu.
Busözü,feyolmuşcâriyegibidirlerdemekdir.Câriyeninbaşı,kollarıavretdeğildir.Hazret-iÖmer“radıyallahüanh”şarkıcıkadınlarınislâmşerefinigaybetdiklerinisöylediğigibi,yabancılarıngeçeceğiyerdebaşları,kollarıaçıkkadınlarında,
islâmınverdiğihurmeti,saygıyıgaybetdiklerinibildirdi.Çünki,bunlarınhâli,Allahüteâlânınemrlerine,yasaklarınaaldırışetmediklerini,aşağıgördüklerinigöstermekdedir.Buise,insanıhurmetden,kıymetdendüşürür.
Kâfir gibi olan, irtidâd eden kadınlar, zâhir haberlere göre, Dâr-ül-islâmda
câriyeolarakkullanılmazdemişdik.Nevâdirhaberlerinegöre,câriyeolurlarise
de,mürtedkadının,kocasınaverilmesiiçinböyleyapılabileceğiniaçıklamışdık.
Çünki, nevâdir haberleri za’îfdir, güvenilemez. Ancak fâideli olduğu hâllerde
kullanılabilir.Nevâdirhaberlerikullanılsabile,islâmiyyeteehemmiyyetvermiyen
kadınların,islâmşerefinigaybedeceklerini,bunlarınDâr-ül-islâmdacâriyegibi
hurmetsiz,aşağıolupbaşlarına,kollarınabakmakcâizolacağınıgösterir.Bunlara bakmak câiz diyerek, Dâr-ül-islâmda bunları yakalayıp, câriye gibi kullanmak,vaty,ya’nîcinsîmünâsebetdebulunmakcâizolacağınısanmamalıdır.Çünki,başkasınıncâriyesinebakmakcâizisede,onunikâhsızvaty,câizdeğildir.Bunungibi,fuhşvezinâyapangenelevkadınlarını,müslimânlıkşereflerinigaybetdikleriiçin,câriyegibivatycâizsanmakçokyanlışveçokçirkindir.Zinâolurve
zinâyacâizdemekküfrolur.
Zevceynden,ya’nîkarıkocadanbirigaybolsa,gaybolanınmürtedolduğuhaberverilse,haberialan,başkasıileevlenebilir.
İkisideDâr-ül-islâmdabirlikdemürtedolsalar,nikâhbozulmaz.Birlikdeyine
îmânagelseler,yinebozulmaz.İkisimürtedolunca,biriDâr-ül-harbegitse,nikâh
bozulur.Dârlarayrılınca,nikâhbozulur.Birisi,ötekindenönceîmânagelincede
bozulur.Çocuğundîni,yanındabulunananababasından,dînidahâiyiolanıgibidir.Veled-izinâiçindeböyledir.Yalnız,veled-izinâyababasınafakavermezve
babatarafındanmîrâsalmaz.Çocuğundîni,dedesinindînigibiolmaz.Müslimânınbâligolançocuğuîmânsızise,mürtedolur.Bumürtedinbüyükçocuğuda,îmânsızise,kâfirolur.Mürtedolmaz.Kitâblıkâfirolmuşise,kesdiğiyinir.Mecûsîler,
ya’nîateşetapanlarvevesenîolanlar,ya’nîheykelleretapınanlarvebütünmüşrikler,kitâblıkâfirlerdenfenâdır.Kitâblılardanhıristiyanlar,müslimânlara,yehûdîlerdendahâyakındır.Fekathıristiyanlar,hayvanıkesmez.Mecûsîlergibi,boğaraköldürüpleşyapar.Âhıretdededahâçokazâbçekeceklerdir.Yehûdîler,kesilmemişhayvanıyimez.Hıristiyanlarınküfrüdahâçokdur.Yehûdîlerinislâmadüşmanlığıdahâçokdur.Birkâfiriçin,başkakâfirdendahâhayrlıdırdemekküfrolur.
Bunuanlatmakiçin,ötekininbundandahâkötüolduğunusöylemelidir.Müslimânınnikâhetdiğihıristiyanküçükkızınanasıvebabası,sonramecûsîolsalar,Dârül-harbegitmeselerbile,kızınnikâhıbozulur.Buikisindenbiri,hıristiyanikenölürse,kızınnikâhıbozulmaz.Çünki,anababadanbirizimmî,müslimânveyâmürted
olarakölse,geridekalanmecûsîolsa,çocuğundîniölenindînigibiolur.Çocukmecûsîolmaz.Müslimânanababadanbirimürtedolarakölse,gerikalanıdamürted
olupDâr-ül-harbegitse,çocukölenetâbi’olup,müslimânsayılırvenikâhıbozulmaz.Çocukölürse,nemâzıkılınır.Çünki,Dâr-ül-islâmdabulunanmürted,islâma
cebrolunacağıiçin,müslimânhükmündedir.Kitâblıkâfirolananababadanbiri
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ölüp,kalanımüslimânolsaçocukmüslimânolur.Ölüyebenzemez.Dahâiyiolanabenzer.Müslimânanababanınikisibirlikdemürtedolsa,çocuğuDâr-ül-harbe götürmezlerse, çocuk müslimân kalır. Üçü de giderse, çocuk da onlar gibi
mürtedolur.Çocukbâligoldukdansonradeliolsa,sonraanasıbabasımürtedolup,
üçüdeDâr-ül-harbegitseler,çocukmürtedolmaz.(Dâr-ül-harb), Allahüteâlânın
emrlerininokunmasının,öğretilmesinin,yapılmasınınyasakedildiğiyerdir.
Mürtedolanerkekvekadınilehiçkimseninevlenmesiuygundeğildir.Râfizî
ileevlenmeninsahîholmadığı,(Behce) ve(Feyziyye) fetvâlarındave(Er-ravdurrâid fî-adem-i sıhhat-i nikâh-ı ehlisünneti lirrevâfıd) kitâbındayazılıdır.
Dörtdenfazlazevcesiolanveyâikikızkardeşleveyâanavekızilebiraradaevli
olanbirkâfirîmânagelse,sonradanalmışolduğununnikâhıbâtılolur.
Anasıbabasımüslimânolduklarıiçinmüslimânsayılannikâhlıkız,bâligaolduğuzemân,îmânıveislâmıbilmezse,anlatamazsa,mürtedolurboşdüşer.Bellidîniolmadığıiçin,milletsizkâfirolur.Nasrânîkız,birmüslimânileevliikenbâliga
olsa,hiçbirdînibilmese,milletsizkâfirolup,nikâhıbozulur.Müslimândenilenbir
kızâkılbâligolunca,müslimânlığıbilmezse,milletsiz[kitâbsız]kâfirolur.Böyle
kızlara,bâligolunca,îmânıveislâmıanlatmalı,onadasöyletmelidir.Ya’nîAllahüteâlânınsıfatlarınıveîmânınaltışartını[Âmentüyü] anlatıp,(Böylemidir?)demelidir.(Evet)derse,müslimânolur.Öğreneyimdesöylerim,şimdisöyleyemem
derse,kâfirolur.Anladım,söylemiyeceğimderse,müslimânolur.
Müslimânanababanınçocuğuâkılbâligolduğuzemân,yalnız(Lâ ilâhe illallah
Muhammedün resûlullah) demeklemüslimânolmaz.Îmânıveislâmıbilmesi,anlatmasıdalâzımdır.Îmânıanlatmakdemek,inanılacakaltışeyianlamakvesoruncasöylemekdemekdir.İslâmıbilmekdemek,Allahüteâlânınemrlerininveyasaklarınınhepsinikabûletmekdir.İbniÂbidîndentercemetemâmoldu.[(Mecma’ulenhür)deMürtedbahsi.]
Hermüslimânın,çocuğunaÂmentüyüezberletmesivema’nâsınıöğretmesilâzımdır. Âkıl bâlig olunca îmânı, islâmı bilmiyen kimse, müslimân olmaz. Ben
müslimânım demekle, müslimân olmaz. Evlenecek kadın veyâ erkek, alacağı
kimseyeîmânı,islâmısormalı,söyletmeliveyâislâmnikâhıyapankimse,evlenecekkızaveerkeğe,Âmentüyüvema’nâlarınıveislâmısöyletmeli.Bundansonranikâhlarınıkıymalıdır.Îmânı,islâmıbilmiyeninislâmnikâhıkıyılamaz,ya’nînikâhsahîholmaz.Çocuklarınaîmânı,islâmıöğretmiyenanalarbabalar,çocuklarınımüslimânolmakdanmahrûmetmiş,kâfirolmalarınasebebolmuşolurlar.Çocuklarıilebirlikde,kendilerideCehennemdebununcezâsını,azâbınıçekerler.Nemâzları,oruclarıvehaccagitmeleri,kendilerinibuazâbdankurtaramaz.Çünki,
başkasınınvehelekendiyavrularınınkâfirolmasınasebebolankimsede,kâfirolur.
15.cimaddesonunabakınız!BüyükâlimseyyidAbdülhakîm-iArvâsî“rahmetullahialeyh”hicrîkamerî1362[m.1943]senesindeAnkaradavefâtetdi.Bağlumdamedfûndur.İstanbulda,Fâtih,BâyezîdveEyyûbcâmi’işerîflerindeveBeyoğlundakiAğacâmi’inde1925den1943senesinekadarva’zveirşâdederken,(Evlâdınvâlideyniüzerindeüçhakkıvardır:Müslimânismikoymak,âkıloldukdakitâbet,ilmveislâmiyyetiöğretmek,bâligoldukda,dîniveahlâkıgüzelbirmüslimânileevlendirmekdir)buyurdu.Kızlarınıböyleevlendirenana-babaveakrabâsı,hattâahbâbıvehattâkomşularıböyleevlendirinceçoksevâbkazanırlar.
Gençler,böylebirse’âdetyuvasıkurmakiçin,islâmbilgileriniveislâmıngüzelahlâkınıöğrenmekiçinçalışırlar.Müslimânlarınmikdârıartar.İslâmni’metiheryereyayılır.MevlânâHâlid-iBağdâdîninfârisî(İ’tikâdnâme) kitâbının,SökemedresesimüderrislerindenKemahlıhâcıFeyzullahefendinintercemesiolan(Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbınıhermüslimânınokumasılâzımdır.Bukitâbda,îmânıveislâmıbildirenhadîs-işerîf,kısacaveaçıkolarakçokgüzelanlatılmakdadır.
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36 — İSLÂMİYYETDE TALÂK
(Talâk) kelimesi,lügatde,bağlıbirşeyiçözmekdemekdir.Zevceyiboşamakdakullanılır.Ya’nî,nikâhbağınıçözmekdir.Boşanmakiçinkonulmuşolankelimelerierkeğinzevcesinekarşısöylemesiiletalâkhâsılolur.Bukelimelerdenbirinisöylersöylemezhâsılolanayırmağa(Talâk-ı bâin) denir.İddetzemânıgeçdikdensonrahâsılolantalâka,(Talâk-ı ric’î) denir.Talâkolmasıiçin,öncesahîholannikâhınbulunmasılâzımdır.İslâmnikâhıbulunmıyanikieşarasındatalâkolmaz.Fâsidnikâhlaevliolanıntalâkvermesisahîholmaz.Ric’îolsun,bâinolsun,üçdenazolarakboşanmışkadın,iddetzemânındaikenvebirininirtidâdetmesiileolanfeshdeiddet
zemânındaiken,tekrârtalâkverilebilir.Fekatebedîfeshde,meselâüveyoğlunuşehvetle öpen kadın ayrılınca, tekrâr talâk yapılamaz. (Ni’met-i islâm)da diyor ki,
(Zevc,vatyolunmuşzevcesininyanındaiken,onahitâben,(Senbendenboşol),(Ben
seniboşadım),(Senboşsunbenden)gibi,(Sarîh) açıkolan,ya’nîyalnızboşamakdakullanılanbirsözü,şakaolarakveyâşaşırarakdasöylediğianda,yanındadeğil
ise,mektûbveyâvekîliilebildirince,ma’nâsınıbilmesedahî,birtalâk-ıric’îvâkı’
olur.(Babanınevinegit!),(Bendengit,murâdınaer),(Örtün!),(Başınıört!),(Sen
hürsün!),(Kendinekocaara!),(Cehennemegit!),(Senbanahınzırgibisin),(Senin
zevcindeğilim),(Bensendenayrıyım),(Senbendenbâinsin)gibi,başkayerlerdede
kullanılansözü,boşamakniyyetiilesöyleyince,veyâ(Senbanaharâmsın)deyince,
birtalâk-ıbâinvâkı’olur.Böyle,birkaçma’nâdakullanılankelimelere,(Kinâye) denir.Boşamakkelimesisarîhdir.Bırakmak,terketmekkelimeleri,kinâyeiselerde,
boşamak için kullanılmaları âdet olduğundan sarîhdirler. Zevcesinin babasına,
(Benseninkızınıistemem,kimeisterisevarsın)desevezevcesigezmekiçiniznistedikde,(Benseniipilebağlamadım.Boşsun,git)deseveyâ(Aramızdanikâhyokdur)veyâ(Sendengeçdim)veyâ(İstediğinyeregidersin.Banaavretolmazsın)veyâ(Sanadörtyolaçıkdır.Hangiyoluisterisenanıtut)veyâ(Varyıkılgit)veyâ(Artıkbenseniistemem.Babanınevinegit!),yâhud(Seniboşamakistiyorum)gibişeylersöylese,boşamakniyyetetmedikce,talâkolmaz.(Şartolsun),(Dilediğiniyap!)
sözleri,boşamakma’nasınakullanılanyerlerde,zevcesineböylesöyleyince,niyyet
etmesedahî,birbâintalâkolur.Zevcesine,anam,kızım,kardeşimdemekletalâk
olmaz.(Şimdidensonraanamyâhudkızkardeşimol)demek,birtalâk-ıbâinolur.
Vaty olunmuş zevceye sarîh sözle yapılan talâk, niyyet etse dahî, çirkinlik,
çoklukbildirenkelimeeklenmedikcebâinolmaz.Ric’îtalâkdazevc,iddetzemânıiçinde,sözileveyâfi’len,eskinikâharücû’edebilir.Ya’nî,zevceistemesedahî,nikâhyapmadanevliliğedevâmeder.Şâhidlâzımolmazisede,ikiâdilşâhide
habervermesi,müstehabolur.Ric’îtalâkiddetizemânındazevc,zevcesininodasınagirebilir.Zevcesüslenebilir.Bâintalâkiddetinde,zevcesininodasınagiremez.
Zevcesüslenemez.Yenidennikâhlâzımdır.
Ric’îveyâbâintalâkda,adedsöylemedikceveyâparmaklarıileişâretetmedikce,birtalâkvâkı’olur.Üçveyâfazlasayısöylerse,üçtalâkileboşamışolur.(Bedenimdekikıllaradedince)veyâ(Denizdekibalıklaradedince)yâhud(Gökdeki
yıldızlarkadar)deyince,talâk-ıselâseolur.Avucununkılıkadarveyâbalıkbulunmıyanhavuzugöstererek,(Şuhavuzdakibalıklaradedincebendenboşol!)derse,birtalâk-ıric’îolur).
Talâkverenerkeğinâkıl,bâligveuyanıkolmasılâzımdır.Kölenin,serhoşun,kâfirin,hastanınvetehdîdedilenkimseninsözüileveyâmektûbuiletalâkvâkı’olur.
Mektûbzevceninelinevardığıânda,boşolur.Delinin,çocuğun,bunağın,baygının,uyuyanınvehastalıklavekızarakdalgınolanınsöylemesiiletalâkolmaz.Kızarakdalgınolmak,söylediğinibilmemekdemekdir.Budaikidürlüolur:Ma’nâsınıbilmeden,kasdvearzûetmedensöyleyince,talâkvâkı’olmaz.Ma’nâsınıbilerekveistiyereksöyleyip,sonrasöylediğinibilmemek,hâtırlamamakdır.Busö–580 –

zünüikişâhidişitip,sonrasöylerlerse,talâkvâkı’olur.
Hiçvatyveyâhalvetolunmamışzevce,birkerreboşanınca,bâinolur.Zevcin
bunahemennısfmehrvermesilâzımolurveiddetbeklemez.Boşandığıgünbile,
başkasıileevlenebilir.
Feshetmekveeşlerdenbirininmürtedolmasıilehâkiminayırması,talâkdeğildir.Bunlarfesholur.[İkincikısm,onbeşincimaddeyiokuyunuz!].
Yaşlı,çirkinkadınıboşamakmubâhdır.Ya’nî,günâhdeğildir.Zevcineveyâbaşkalarınadiliile,hareketleriilesıkıntıveren,herhangibirfarzıyapmıyan,meselâ
farznemâzlarıkılmıyan,fuhşşübheolunankadınıboşamakmüstehabdır.Farzıyapmıyankadınıboşamamakgünâhdeğildir.Evlilikvazîfesiniyapamıyan,meselâsihr
yapılmış,cimâ’danâcizolanerkeğinzevcesiayrılmakisterse,bunuboşamasıvâcibolur.567.cisahîfeyebakınız!Zevceyibid’atüzereboşamakharâmdır.
Hangilisândaolursaolsun,yalnızboşamakdakullanılansözlere,(Sarîh) açık
sözdenir.Zevcesinekarşı,(Seniboşadım),(Senbanaharâmsın)gibisarîhsözsöyleyinceveyâyazınca,niyyetetmesebile,birtalâkolur.Birincisiric’î,ikincisibâinolur.Erkek,başkaşehrdeolanzevcesine,(Mektûbualıncabendenboşol!)yazarsa,mektûbuokuyuncaboşolur.İki,üçderseveyâdemeyipniyyetederse,iki
veyâüçtalâkolur.Hemboşamada,hembaşkayerdekullanılansözlere,(Kinâye)
sözdenir.Kinâyesöyleyince,boşamağaniyyetetdiiseveyâöfkeliisebirbâintalâkileboşamışolur.Talâkverirken,inşâallaheklerse,talâkolmaz.Niyyetetmekle,mehrinivermekleboşolmaz.
Boşamak,yalnızislâmiyyetiniznverdiğisebeblerleolur.Böylesebebleboşamakda sünnet, vaty olunmuş zevceye hayzdan temizlendiği zemânda, vatydan
önce,birtalâkvermekdir.Ya’nî,(Senitatlîketdim)veyâ(Seniboşadım)denir.Veyâyazılır.Niyyetetmese,ma’nâsınıbilmesede,söylediğisözün,talâkiçinkullanıldığınıbiliyorsa,buaçıksözveyazıileboşanır.Böyleboşayınca,bir(Ric’î talâk) olur.Ric’îtalâkdanikâhbüsbütünbozulmaz.Bukadını,dörtmezhebdede,
iddetzemânıiçinde,yenibirnikâhalüzûmolmadantekrâralabilir.Tekrâralmak
için,HanefîveMâlikîmezheblerinde,şâhidelüzûmolmadan,(Öncekinikâharücû’etdim),(Öncekinikâhadöndüm)demesiyetişir.Yâhud,öncekinikâhadönmekniyyetiileöpmesiveyâvatyetmesiyâhudşehvetleelindentutmasıdayetişir.Nikâhtâzelenmişolur.İmâm-ıŞâfi’îveAhmedbinHanbel“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”ise,ikişâhidyanında,(Öncekinikâharücû’etdim)demesilâzımdır.Fekat,velîninbulunmasıveiznvermesilâzımdeğildir,dedi.
Hürolanzevcesine,ric’îveyâbâinüçtalâkverirse,ya’nîbaşkabaşkaüçzemândabirerkerreboşarsaveyâbirdef’a,(Üçkerreboşadım)derse,eskinikâhbüsbütünbozulur.Bukadınıtekrâralabilmekiçin,hullelâzımolur.Birkadınhernev’,
iddetzemânıiçinde,hiçkimseileevlenemez.(Hulle) demek,kadınbaşkaerkeklenikâhlanıp,düğünolup,vatyolup,oerkekdeboşayıpvebundansonra,tekrâr
iddetzemânıgeçmekdemekdir.Ancakbundansonra,birincikocasıveancakyenibirnikâhiletekrâralabilir.Buise,birerkekiçinzilletdir,aşağılıkdır.Allahüteâlâ,erkeklereboşamakhakkınıverdiisede,buhakkıgelişigüzelkullanmamalarıvekadınlar,erkeklerinelindeoyuncakolmamalarıiçin,erkeklerebuhullezilletiniyüklemişdir.Hullekorkusundanmüslimânbirerkek,talâklâfınıağzınabilealamaz.Âilearasındaboşanmaklâfı,şakasıolamaz.
İbniÂbidîndiyorki,(Hullelâzımolmasıiçin,dörtmezhebdede,zevcilezevcearasındakinikâhınkendimezhebinegöresahîholmasılâzımdır.Fâsidolannikâhda,üçkerreboşayınca,dörtmezhebdede,hullelâzımolmaz.Meselâ,nikâhyapılırken,kızınvelîsibulunmayıpyalnızkızkabûletmişise,yâhudnikâhkelimesi
söylemeyip,meselâhibeetdimdenilmişise,yâhudikişâhidfâsıkiseler,ya’nîfâsıkolduklarıbiliniyorsa,Şâfi’îmezhebitaklîdedilir.Şâfi’îmezhebinegöre,bunlarınmevcûdnikâhlarıfâsidolduğuiçin,talâklarıdasahîholmaz.Hulleyelüzûm
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olmadan,Şâfi’îmezhebineuygunolarakyenidennikâhyapmalarıcâizolur.Şâfi’î
mezhebini taklîde başladıkları ânda eski nikâhları bâtıl olur. Şâfi’î mezhebini
taklîdebaşlamadanöncenikâhlarıbâtılolmaz.Öncekievliliklerininharâmolmadığıvemevcûdçocuklarıhabîsolmadıkları(Bezzâziyye) fetvâsındadayazılıdır.
Nitekim, niyyet etmeden aldığı abdest ile öğleyi kılan hanefînin nemâzı sahîh
olur.İkindidensonra,Şâfi’îmezhebinitaklîdebaşlarsa,niyyetederekyenidenabdestalmasılâzımolurisede,öğlenemâzınıkazâetmesilâzımolmaz).
Birkimsenin,boşamağıveköleâzâdetmeği(Temlîk) etmesi,ya’nîmülkevesebeb-imülkebağlaması,HanefîveMâlikîmezheblerindecâizdir.İmâm-ıŞâfi’îve
AhmedbinHanbel“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”ise,câizdeğildirdedi.
(Mecmû’a-i Zühdiyye) kitâbındadiyorki,talâk,ipiçözmekdemekdir.Bâinolan
talâkdanikâhderhâlbozulur.Böyleboşanmada,erkek,iddetiçindenikâhıtâzeleyemez.Kadınlabirarayagelemez.Ric’îtalâkdanikâh,iddetzemânıbitincebozulur.Zevcvezevcedenbirimürtedolursa,nikâhfesholurki,bunatalâkdenmez.
İslâmiyyeteuymıyan,kötühuyluolankadınıboşamakcâizisede,iyikadınıkeyf
içinboşamağı,Allahüteâlâbeğenmez.Birdef’adaüçkerretalâkvermeğe,(Bid’at
talâk)denir.Özrsüzüçtalâklaboşamakharâmdır.Hertalâkdaiddetzemânıgeçinceyekadar,erkeğinkadınanafaka[evkirâsı,yiyecek,giyecek]vermesifarzdır.
Buzemânda,kadınbaşkaerkekleevlenemez.Serhoşunveişkenceilecebrolunan
kimseninveşakaolaraksöyliyeninsözüiledekadınboşanmışolur.Cebrileyazdırılantalâkmektûbuilevâki’olantalâkdanvazgeçilebilir.Serhoşikenveşakaolarakyazılanmektûblaise,boşanır.Şâfi’îmezhebinde,serhoşunsözüile,talâkvâkı’olmaz.
Maraz-ımevtindeikenzevcesinibâinolarakboşarsavezevcesibunuistemiyerekkabûledipmehr-imüeccelinialırsa,kadıniddetiçindeikenhastaölürse,kadın,bununmîrâsınavârisolur.Fekat,talâkıkadınistemişolupvebâinolarakveyâüçtalâklaboşamışiseveyâkadına,istediğiniyapacağımdeyip,oda,beniboşademişise,iddetiçindeölsede,vârisolamaz.
Halvetolsunolmasın,hiçvatyolunmamışzevcesine,(Seniboşadım)derseveyâvatydansonra(Senbâinolarakboşsun)veyâ(Senelbetteboşsun),(Bendençok
uzaksın)derseveyâ(Çirkintalâk,şeytântalâkı,bid’attalâkı,enkötütalâk,dağ
gibitalâk,şiddetlitalâk)vebenzerlerigibiçoklukbildirenkelimelerleboşarsa,bir
(Talâk-ı bâin) ileboşamışolur.Bâin,ayırıcıdemekdir.Bunlarısöylerkenikiveyâüçniyyetederse,ikiveyâüçkerre,(Üçkerreboşsun)deyince,üçkerrebâinboşamışolur.(Bensendenboşum)veyâ(Sendençokuzağım)demekletalâkolmaz.
Çünki,kadınatalâkverilir.Ya’nînikâhbağınınkadınaolanucuçözülür,erkeğe
olanıçözülmez.Fekat,(Bensendenbâinim)veyâ(Sanaharâmım)derveniyyet
ederse,bâinboşamışolur.
(Ben sana zevc değilim) veyâ (Sen bana zevce değilsin) dese, yâhud kadın
(Senbanazevcdeğilsin)deyipde,erkek(Evet)dese,talâkniyyetiyoksa,boşolmaz.(Seninzevcenvarmı?)diyesorulunca(Yok)dese,talâkolmaz.Fâsidolan
nikâhıntalâkıolmaz.Okadını,sonrasahîhnikâhlaalabilir.Zevcesininveyâbaşkasınınmalvermesişartıileboşamakcâizdirvetalâk-ıbâinolur.
Erkeğintalâkhakkınıbaşkasınabırakmasıüçdürlüolur:
1—Tefvîd: BunaTemlîkdedenir.Talâkızevceninmülkünebağlamakdır.
Zevc,zevcesine(İşin,seninelindeolsun)veyâ(Kendinisenboşa)yâhud(Dilerisen
boşsun)gibiüçcümledenbirinisöylemesiileolur.Kadın,ancakomeclisdekendisiniboşayabilir.Erkek,sözündenvazgeçemez.Kadın,erkeğiboşayamaz.Kendisineboşanmakhakkıverilenkadın,erkeğine,(Seniboşadım)derse,boşanmaz.
(Kendimiboşadım)demesilâzımdır.(Ni’met-i islâm)dadiyorki,(Tefvîd,zevceninarzûsunabırakılarak,(Nezemânistersen)ilâveedilirse,omeclisemahsûsolmaz.Zevce,istediğizemân,kendiniboşayabilir.Birkadın,kendinibirerkeğeni–582 –

kâhederken,(Nevaktistersem,kendimisendenboşamaküzere...)diyerek,şart
ederse,erkekde,nikâhyapılırken,buşartıkabûletdimderse,böyleşartlınikâh
sahîholurvekadındaboşanmakhakkınamâlikolur.Kadınınyapacağıtalâkınbâinveyâric’îolması,zevcinsözünebağlıdır.(Kendinidile!)yâhud(Seninişinkendielindeolsun!)gibikinâyesöyleyip,talâkolmasınıniyyetedince,bâintalâkıtefvîdetmişolur.(Kendiniboşa!)deyip,bâinolmasınıniyyetetmezse,ric’îolur.(Sen
nevaktisterisen)yâhud(İstediğinvaktbendenboşsun)demekde,kadınınarzûsunabırakılantefvîdolup,zevce(Bentalâkhakkıistemem)desede,hakkınıred
etmişolmaz.Omeclisemahsûsolmayıp,dilediğizemânlarda,birric’îtalâkilekendiniboşayabilir.Talâk,bildirilmişolanzemândabaşlar.Bildirilenyerdebaşlamayıp, söylendiği anda, hemen vâkı’ olur). (Kâdîhân) fetvâsında diyor ki, (Ebülleys-iSemerkandîbuyurduki,erkeknikâhyaparken,(Boşanmakseninelindeolmaküzere,seninikâhetdim)derse,nikâhsahîholup,boşanmakhakkıkadınınelinde olmaz. Fekat, önce kadın, (İstediğim zemân, boşanmaklığım elimde olmak
üzeresananikâhlandım)der,erkekde,kabûletdimderse,hemnikâhsahîholur,
hemde,boşanmakkadınınelindeolur.Çünki,önceerkeksöyleyince,tefvîdnikâhdanevvelolup,sahîholmıyor.Öncekadınsöyleyiperkekkabûledince,tefvîdnikâhdansonraolup,ikisidesahîholuyor.Ya’nî,erkekkabûletdimdeyince,kadınınsöylediklerinitekrâretmişolup,bunukabûletdiğinibildirmişoluyor.Böylecenikâhdansonratefvîdyapmışoluyor).
2—Tevkîl etmekdir.Kadına,kendiniboşamakiçinsenivekîletdimdemesidir.Kadın,vekîlkaldıkca,kendiniboşayabilir.Erkek,vazgeçince,azledebilir.
3—Temlîk haberini,başkasıileveyâmektûbla,zevceyeulaşdırmakdır.Zevce,haberialdığımeclisde,kendiniboşayabilir.
Talâkı bir sebebe bağlamak — Şart olan sebeb, devâmlı mevcûd olmamalı,
yapılması ve yapılmaması câiz olmalıdır. Şartın, imkânsız şey olmaması da lâzımdır.Mülkolmıyanbellibirşey,şartolamaz.Meselâ,birkadına,(Seninikâh
edersem,senboşsun!)denemez.Çünki,kadınhenüznikâhındadeğildir.[Birinci
kısmda,yemînbahsinebakınız!].
(Ni’met-i islâm)dadiyorki,(Talâkışartabağlamak,talâküzerineyemînetmek
demekdir.Şarthâsılolmadıkça,talâkvâkı’olmaz.(Rakıiçersemzevcemboşolsun!)diyen,birkerreiçince,zevcesibirric’îtalâkileboşolur.Söylerken,bâinolmasınıniyyetetmişiseyâhud,(İçersemhalâlimharâmolsun)demişise,bâintalâkileboşolur.(Filânişiişlerisem[veyâisen],bendenüçtalâkileboşol)deyince,bununçâresi,zevcesinebirtalâkverip,iddetzemânıtemâmoldukdansonra,
oişiişlemekvesonraonutezvîcetmekdir.Oişitekrâryaparsa,talâkvâkı’olmaz.
(Heryapdığımzemân)derse,heryapdığındaboşolur.Yâhud,talâkdansonrayapmayıp,ikincinikâhdansonrayaparsa,yineboşolur.Şartabağlıtalâkveren,bundanvazgeçemez.)
(Mevkûfât)dadiyorki:Talâküçdürlüdür.Eniyisi,kadınıntemizolduğuzemânda,cimâ’yapmadanönce,birtalâkverilir.İddetbitinceyekadar,birdahâverilmez.Üçkerreboşamakiçin,iddetiçindekiherüçtemizlikde,birertalâkvermek
sünnetdir.Mâlikîmezhebinde,üçkerreboşamakdacâizdeğildir.
İbniÂbidîndediyorki,(Birtemizlikiçinde,birsözleüçkerreveyâayrıayrıüç
kerreyâhudbirsözleikikerreveyâayrıayrıikikerreboşamakveyâtemizlikzemânında vatydan sonra veyâ hayz zemânında bir kerre boşamak da bid’atdir.
Ya’nîharâmdır.Hayzzemânındaboşayan,günâhdankurtulmakiçinrücû’etmeli,temizlenince,istersetekrârboşamalıdır.Nifâsda,hayzgibidir.Bâinolarakboşamakherzemânbid’atdir.Hazret-iÖmerinhilâfetindenikisenegeçinceyekadar,(üçkerreboşadım)demeklebirtalâkolurdu.Fekatüçtalâkolmazdiyenhiç
yokdu.Eshâb-ıkirâmınveTâbi’îninçoğuvedinimâmlarınınhepsi,üçtalâkolacağınıbildirdiler.Üçtalâkvâkı’olacağınıbildirenhadîs-işerîfler,(Feth-ul-kadîr)de
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yazılıdır.Hazret-iÖmer,üçtalâkolacağınıbildirdiğizemân,hiçbirsahâbîi’tirâz
etmedi.Buda,birtalâkolduğununeshedenhadîs-işerîfiöğrendikleriniveyâohükmünozemâniçinolduğunubildiklerinigöstermekdedir.Bununiçin,birtalâkolur
diyenlereehemmiyyetvermemelidir.Çünki,buişictihâdyerideğildir.Hilâfolmuş
isede,ihtilâfyokdur).
Üçtalâkdanaşağıolup,bâinolmıyanboşamağa,(Talâk-ı ric’î) denir.Boşarken
şiddetliderse,bâinderse,malkarşılığıboşarsa,(Talâk-ı bâin) olur.Ric’îolantalâkda,iddetzemânıbitince,talâk-ıbâinolur.Ya’nî,nikâhbozulur.İddetdensonra,bukadınlayenidenevlenebilir.İsterric’î,isterbâinolsun,üçdef’aboşananve
iddetzemânıbitmişolankadını,hullesiz,tekrâralmakcâizdeğildir.Hulleilealmakcâizdir.Boşanmışbirkadını,hulleiçinbaşkasınınalmasıtahrîmenmekrûhdur.
Mehr-imisldenazmehrileevlenenkadını,velîsihâkimleayırabilir.Düğünden
veyâhalvetdenönceboşarsaveyâkendimürtedolurveyâzevcesininanasını,kızınıöperse,firkatolup,kadınamehrinyarısınıvermesilâzımolur.Kadınınmürtedolmasıveyâüveyoğlunuşehvetleöpmesigibi,zevceninsebebolduğuayrılmalarda,mehrinhepsisâkıtolur.Vermişise,zevchepsinigerialır.
Îlâ — Zevcesine,dörtayveyâdahâçokzemânveyâzemânsöylemiyerek,(Sana
yaklaşmıyacağım)diyeyemînetmekdir.Dörtayiçindevatyolmazsa,birtalâk-ıbâinileboşanırlar.Dörtaydanazzemâniçinyemînedince,îlâolmaz.Dörtayiçinde,yemînibozarsa,zevcesiboşolmaz.Yemînkeffâretiverir.Bâinolarakbirkerreboşolankadını,iddetbitince,yenidennikâhedebilir.Nikâhederse,îlâdaavdeteder.Böylece,üçüncünikâhdada,yemîninibozmazsa,kadın(Talâk-ı selâse)
ileboşolup,artıkhullesizalamaz.
Hul’ — Malkarşılığıboşamakolupcâizdir.Mehrdençokistemekmekrûhdur.
Hul’edince,birbâintalâkvâkı’olur.
Zıhâr — Erkeğin,zevcesiniveyâyüz,baş,fercgibibiruzvunu,mahremininbakmasıharâmolanyerinebenzetmesidir.(Seninbaşınanamınsırtıgibidir)demekveyâ(Senbanateyzeminuyluğugibisin)demekgibi.Keffâretyapmadıkca,zevcesinesarılması,öpmesivevatyharâmolur.Zıhârkeffâreti,oruckeffâretigibidir.
Li’ân — Zevcesine,eyzânîveyâtürkçesinisöyleseveyâbuçocukbendendeğildir dese, zevcesi hâkimden li’ân isterse, hâkim, li’ân yapılmasını emr eder.
Zevce,li’ânetmekdençekinirse,li’ânedinceyeveyâzevcinsözünütasdîkedinceyekadarhabsolunur.Tasdîkederse,zevceyezinâhaddivurulmaz.Zevc,sözünü
gerialıncıyaveyâli’ânyapıncıyakadarhabsolunur.Sözügerialırsa,kazfhaddi
vurulur.Kazfhaddiseksensopadır.Li’ânyapmakiçin,önceerkek,(Sözümdoğrudur)diyeyemîneder.Dörtkerretekrâreder.Beşincisinde,(Yalansöyliyorsam,
Allahınla’netibenimüzerimeolsun)der.Sonrakadın,dörtdef’a(Allahşâhidolsunki,buadambanazânîdemekle,yalansöyledi)diyeyemîneder.Beşincisinde,
(Doğrusöylediise,Allahıngadabıbenimüzerimeolsun)der.Sonrahâkim,bunlarıbirtalâk-ıbâinileayırır.Li’ânyapıldıkdansonra,adamsözündendönerekveyâbaşkabirafîfkadınıkazfederekhadvurulmadıkca,bukadınlatekrârhiçbirzemânnikâhlanamaz.
İddet — Talâkdanveyâfeshdenveyâkocasıöldükdensonra,vatyveyâhalvet
olunmuşzevceninyenidenevlenmesiharâmolanzemândır.HanefîveHanbelîmezheblerinde,ilktemizlikbaşından,üçüncühayzınsonunakadarolanzemândır.Şâfi’îveMâlikîmezheblerinde,üçtemizlikgeçinceyekadardır.Hayzgörmiyorsa,talâkiçinüçay,ölümiçindörtayongündür.İddetinsonukadınınyemînetmesiile
anlaşılır.Fekataltmışgündenazolamaz.Hâmilekadınıniddeti,çocuğuoluncatemâmolur.Bâintalâkveölümiddetlerinde,kadınsüslenmezvekokusürünmez.
Herçeşididdetdebulunankadınınikâhlamağatâlibolunmaz.Talâkiddetinde,gecevegündüzevdençıkmaz.Evdençıkarsanafakaalamaz.Ölümiddetinde,nafa–584 –

kaverilmez.Kadın,zevcinevindeiddetbekler.Bâintalâkda,fâsıkzevc,evesokulmaz.Üçdenazbâintalâkdaiddetdenönceveyâsonra,yenibirnikâhlatekrâr
alabilir.
Hıdâne — Ayrılıkda,çocuğuyetişdirmek,başkasıileevliolmayanananınhakkıdır.Anadansonra,anneanneye,sonrababaanneyeverilir.Bundansonrakızkardeşe,sonrateyzeyeverilir.Çocukkimdeolursaolsun,nafakasınıbabasıverir.Kadınfakîrise,çocuklabirlikdeyiyebilir.Babasıyoksa,çocuğunmalındansarfedilir.Malıdayoksa,kendilerininteberru’etmelerivâcibolur.Malıolmıyanyetîm
kıza,anasıücretile,halasıparasızbakmakisterse,halasınaverilir.Küçükkızı,başkasıileevlianasıveanasınınteyzesivehalasıisteseler,hıdânesiiçinanasınınteyzesineverilir.Oğlanyediyaşınagelince,kızbâligaolunca,babasınazorlaverilir.
Babasıyoksa,fâsıkolmıyanasabelerialabilir.
TENBÎH — Erkek,nişaniçingönderdiğimşeylermehrididese,kadınise,hediyyeididese,yinecekşeylerhediyyeolur.Başkaşeyler,mehrolur.Kızınbabasınınveyâakrabâsının,nikâhaveyâkızıvermeğerâzıolmalarıiçindâmâddanistedikleriparaveyâmal,rüşvetolur.Dâmâd,verdiklerinidüğündensonra,onlardangerialabilir.Kendiliğindendüğünmasrafıverirse,câizolur.Verdiği,kıziçin
sarfedilir.Birkimse,kızınadüğünlükverdiğinigerialamaz.
Evlenmekistiyenbirerkeğin,nikâhınehemmiyyetini,nasılyapılacağını,alacağıkızıseçerkenneleredikkatetmeklâzımolduğunuvezevcesine,çocuklarınave
akrabâsına karşı vazîfelerini, önceden öğrenmesi lâzımdır. Bunları öğrenmek
için,MuhammedbinKutbüddînİznîkînin(Mürşid-ül-müteehhilîn) ve(Mürşid-ünnisâ) kitâblarınıokumasıçokfâidelidir.
Zevceyekarşıiyihuylu,güleryüzlüolmalı.Onunyanlışhareketlerine,aklauymıyansözlerineveişlerinesabretmelidir.Onunlatatlıkonuşmalı.Onunseviyyesineveaklınauymalıdır.Onunlaşakalaşmalı,oynamalıdır.Yimede,giyinmede,gücüyetdiğikadareliaçıkolmalıdır.Dinde,müslimânlıkda,kadınlarınbilmesifarz
olanşeyleri,elbetteöğretmeli,islâmiyyeteuyan,doğrudinadamlarınınyazmışolduğuilmihâlkitâbıalıp,okutmalıdır.Çokzevcesiolan,aralarındaadâlet,eşitlik
yapmalıdır.Bunlarınhepsisünnetdir.Zevceningiyinmesinde,evdendışarıçıkmasında,çoksıkıdavranmamalıvebaşıboşdabırakmamalıdır.Kendinivezevcesinişübheye,iftirâyadüşürecekhâllerdensakınmağaçokönemvermelidir.Zevceyi,yabancıerkeklerinbulunduğuyerleregöndermemeli,yabancılarıgörmesinemâni’olmalıdır.Evişleriilevaktgeçirmesi,onunzevkıolmalıdır.Onasertdavranmamalıdır.Şakaolarakda,kızgınoluncada,hiçbirzemânboşamak,ayrılmaklâfınıağzaalmamalı,birdef’adahâevlenmeklâfıetmemelidir.
Hayâlinönümde,parlakaygibi,zulmetigiderenmehtâbabenzer,
buâlemgörünürbirserâygibi,ışıkolmayınca,zindânabenzer!
Busesleryabancı,özleryabancı,bakışlaryabancı,gözleryabancı;
dudaklargülsede,ma’nâyabancı,gördüğümrü’yâlar,birzannabenzer!
Güllerinbaşkadır,ateşinbaşka,aşkınlatutuşan,bülbülünbaşka;
şuelingüzelideğmiyoraşka,birgüzelgörmedim,cânânabenzer!
Bakdıkcayakındangüneşyüzüne,dahâçokinandımtatlısözüne,
şifâsın,rûhumunüzüntüsüne,sohbetinherderdedermânabenzer!
Ayrılıkyakıyorgecevegündüz,gecedenkaranlıkoluyorgündüz,
buyıldagurbetdegeçenömrümüz,cefâsıbitmiyen,devrânabenzer!
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37 — SÜT KARDEŞLİK
(Nikâye) kitâbınınfârisîşerhindebuyuruyorki,memedensütemmeğe,(Rıdâ’)
denir.İkibuçukyaşındanküçükçocuk,yabancıbirveyâbirkaçkadından,bireryudumsütemerse,hanefîdevemâlikîde,bukadınlarçocuğunsütannesiolur.Bukadınlarınmahremakrabâları,çocuğa(Mahrem) ya’nîevlenmeleriharâmolurlar.
Kadınınözbirâderi,çocuğunsütdayısıolur.Bukadına,busütüngelmesinesebeb
olankocasıda,sütbabasıolur.Buadamınözbirâderide,sütamcasıolur.Fekat
radî’ınmahremleri,sütanneyevezevcinemahremolmazlar.Şâfi’îvehanbelîde,
doyuncıyakadar,ayrıayrıbeşkerreemmezse,sütçocuğuolmaz.İmâm-ıEbûYûsüfveMuhammedveŞâfi’î“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,ikiyaşındansonrasütçocuklarıolmazbuyurdular.İkibuçukyaşındansonraemen,hanefîmezhebininsözbirliğiile,sütçocuğuolmaz.Buyaşagelençocuğuemzirmekzarûrîolmadığıiçin,emzirmesicâizolmazdenildi.Çünki,insanparçasınızarûretsizkullanmakharâmdır.
[(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,(Zarûretolmadıkcainsanınbirparçasınıkullanmakharâmdır.Kullanmasıharâmolanşeyiilâcolarakyimekveiçmekdecâizdeğildir).İbniÂbidînburasınışöyleaçıklıyor:(Kullanılmasıharâmolanşey,tâhir
ya’nîtemizolsun,necsya’nîpisolsun,ilâcolarakkullanmakharâmdır.Fekat,hastalığaiyigeleceğibiliniriseveondanbaşkailâcyokise,kullanılmasınaiznverilmişdir.Müctehidolmıyanmüslimâna,(Mukallid) denir.Mukallidolanların,müctehidinsözünegörehareketetmesivâcibdir.Delîlinibilmesede,müctehideuymasılâzımdır).Mütercimfakîrinanladığınagöre,ölümtehlükesiolduğuvebaşkaçârebulunmadığızemân,kadınaveerkeğekanvermekcâizolur.Müslimânkanıtercîhedilmelidir.Libyahükûmetininbüyükmüftîsi,ŞeyhTâhir-üz-Zâvî,fetvâsındadiyorki,(İslâmdîni,sıhhatikorumağıvebedeninselâmetiniemretmekdedir.
Hastayakanvermek,insânîvazîfedir.Çünki,hayâtıkorumak,ba’zankanverilmesinebağlıolmakdadır.Kanvermek,sütkardeşliğesebebolmaz.Nikâhıbozmaz).
Bufetvâ,Libyâdaçıkan(Hedy-ül-islâmî) mecmû’asının1973Nisansayısındayazılıdır].
Çocuğun,sütanasıvesütbabasıilevebunlarınanaları,babalarıvekardeşleri
veçocuklarıveherkuşakdantorunlarıileevlenmesi,ebedîharâmdır.Bunlarlanesebileakrabâolsaydı,yineevlenemezdi.Buçocuğunçocukları,bununsütanası
veyâsütbabasıileevlenemez.Çocuğunzevcesi,çocuğunsütbabasıileveçocuğun
zevcide,çocuğunsütanasıileevlenemez.Aynıkadındanemenoğlanilekız,süt
babalarıbaşkaolsavebaşkasenelerdeemmişolsalarbile,birbiriilevebirbirlerininçocuklarıvetorunlarıileevlenemez.(Dürer) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Özkardeşininsütkızıileevlenmekharâmolduğugibi,
sütkardeşininözkızıilevesütkardeşininsütkızıiledeevlenmekharâmdır).Bir
adam,kendiannesindensütemensütkardeşininanasıveyâkızkardeşiileevlenebilir.Fekat,bababirkardeşininannesiileevlenemez.Ya’nîbirkimse,kendiöz
kardeşininyabancıkadındanolansütkardeşiileevlenebilir.Bunungibibababir
birâderinin,anabirkızkardeşiiledeevlenebilir.Biradam,sütçocuğununkızkardeşiileevlenebilir.Fekatkendiçocuğununanabirkardeşiileevlenemez.Sütbabanındiğerzevceleriileevlenilmezvesütoğulzevceleriileevlenilmez.Buikisi
ile,nesebbakımındandaevlenilmez.Sütsebebiilemahremolanlarışubeytgöstermekdedir:
Sütanababaakrabâsınınhepsi,
sütçocukevlâdı,zevcveyâzevcesi.
İhtikan,ya’nîkadınsütüilelavmanyapılmaklasütçocuğuolmaz.Kadınsütü
ilepişmişyemeğiyimeklede,sütçocuğuolmaz.Pişmemişise,yarıdançokolun–586 –

ca,sütçocuğuolur.İmâm-ıŞâfi’î“rahmetullahiteâlâaleyh”,sütyarıdanazoluncada,sütçocuğuolurdedi.Kadınınsütü,çocuğunburnunadamlatılırsa,sütçocuğuolur.Ölününvedokuzyaşınagelmişkızınsütüiledeolur.
Sütemmek,malikrâretmekgibi,evlenecekveyâevlierkeğinsöylemesivesözündeısrâretmesiileveyââdilikierkeğinvebirerkekleikikadınınşâhidolmalarıilebelliolur.Hâkimkarârıileveyâanlaşarakayrılırlar.İkierkekâdildeğillerseveyâikikadınveyâbirerkeklebirkadınyâhudyalnızâdilolansütanneşâhid olmuş ise ve zevc tasdîk ederse, nikâh fâsid olur, ayrılırlar [İbni Nüceym
“rahmetullahiteâlâaleyh”].Birincikısm,ellialtıncımaddeninsonunave(İslâm
Ahlâkı) kitâbının484.cüsahîfesinebakınız!
Viranoluyorgönlümsendenayrıkaldıkca,
sözlerinintadınıunutmamyaşadıkça.
Halâletdehakkını,öleyimbenrâhatca,
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Hasret,deryâlargibi,kesdiyolumubenim,
yıllarcaayrıkalsam,senidâimseverim.
Uzakyerleredüşdüm,bumubenimkaderim,
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Sizdenayrıkalınca,uydukhepnefsimize,
yanlışyollaradüşdük,bilmemneoldubize.
Şeytânbakıpgülüyor,kararankalbimize,
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Rûhumçılgınadöndü,göklereçıkdıâhım,
sizdenpekuzakdüşdüm,nedirbenimgünâhım?
Yüzükaraolmakdan,korubeniAllahım!
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Doğargelirinşâallah,geceleringündüzü,
garîblerinozemân,gülecekhemenyüzü.
Odalardakısıldı,mü’minintekbîrsözü,
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Pusukurmuşhâinler,yollarımıbekliyor,
süslü,tatlısözlerle,sen,buyoldandöndiyor.
Îmândanhaberiyok,aptalbirşeybilmiyor,
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Hiçuğraşmaeycâhil,dönmembillâhigeri,
hedefim,maksadımhep,iyiyoldanileri.
Çokuğraşdıdünyâda,seningibiserserî,
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Eserinigörünce,öncekıymetvermedim,
onaltıyaşındaydım,kötüşeylersöylerdim.
RahmetsaçdıAllahım,hakîkatıöğrendim,
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Bîçâregönülsende,durmaçalışilerle!
doğruyolugösterenozâtabakibretle.
Siziçoksevdiğimi,yazıyorumkalbime,
bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
Garîbİhsânseninde,ağlıyankalbinvarmı?
Onunseveniçokdur,feryâdınıduyarmı?
Engellerçelikolsa,insanbundankorkarmı?
Bîçâregönlümheran,sizigörmekistiyor!
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38 — NAFAKA VE KOMŞU HAKKI
(Nikâye) kitâbınınfârisîşerhindebuyuruyorki:
Nafaka,insanınyaşayabilmesiiçinlâzımolanşeydemekdir.Buda,yiyecek,giyecekveevolduğu(Hadîka)dave(İbni Âbidîn)de,nafakabâbındavehacbahsi
başındadayazılıdır.Ya’nîmutbahmasrafıvegiyimeşyâsımasrafıveevkirâsıile
eveşyâsımasrafıdır.Bumasraflar,şehrinâdetine,piyasayaveakrabâvearkadaşlaragöreayârlanır.Zemânavehâlegöredeğişir.Hermemleketdebaşkadır.
[Te’mînetmesifarzolannafakayıfıkhâlimleriüçeayırmışlardır.Birincisi,bedeniverûhubesleyengıdâvehastalıklardankoruyandevâlardır.Rûhunvekalbingıdâsıvedevâsı,ilmdir.İslâmilmleriikiyeayrılır:Dinbilgilerivefenbilgileri.Dinbilgileri,Ehl-isünnetâlimlerininkitâbındanöğrenilir.Bunlardanîmânve
fıkhbilgileri,hermemleketdevardır.İslâmıngizlidüşmanları,bilhâssaingilizcâsûsları,islâmiyyetiiçerdenyıkmakiçin,uydurmadinkitâblarıyazıpdünyânınher
yerinegönderiyorlar.Gençlerinbuyaldızlıkitâblarıokuyupaldanmamalarıçok
mühîmdir.Elhamdülillah,HakîkatKitâbevi,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarını
bolbolbasdırıp,bütündünyâyagöndermekdedir.Bukitâblarkalblere,rûhlaragıdâ olmakda, islâm bilgilerini doğru olarak bütün memleketlere yaymakdadır.
Müslimânevlâdları,fenbilgilerinide,müslimânfenadamlarınınkitâblarındanöğrenmeli,islâmiyyetifennedüşmangibigösterenmasonlarınvezındıklarınkitâblarınıokuyupaldanmamalıdır.]
Nafakayıveyâbunlarınparasınıvermek,beşsebeblefarzolur:
1—Zevcesizenginolsabile,bununnafakasınıvermek,zevcüzerinefarzdır.Zevcesikâfirise,nafakasıyinefarzdır.Nafaka,nikâhdansonrahemenfarzolur.Zevc
vezevcefakîriseler,fakîrnafakasıverir.Zenginiseler,zenginnafakasıvermesilâzımdır.Zenginnafakasında,zevceye,evişleriniyapdırmasıiçinbirhizmetcidetutmasılâzımdır.İkisindenbirizenginolup,ötekifakîrise,ortahâlnafakasıverir.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Nafaka,islâmiyyetde,ta’âm,
kisvevesüknâdemekdir.Kitâblarınçoğunda,yalnızta’âmma’nâsınakullanılmak
âdetolmuşdur.Fakîrolanzevcin,zenginolanzevcesine,ortahâllilereâdetolan
nafakavermesilâzımdır.Fakîrnafakasıverip,aradakifarkı,zenginoluncaöder.
Zevce,zevciningücüolupda,nafakavermediğinişikâyetederse,hâkimnafaka
ta’yînedipvermesiniemreder.Yinevermezse,zevcihabsedipmalınısatarak,zevcesininnafakasınasarfeder.Malınıbulamazise,fakîrolduğuanlaşılıncayakadar
habsdebırakır.Boşanmalarınakarârvermez.Fakîrolupveyâgâibolupnafakanınüçünüdeveremediğiiçinde,aralarınıayırmazvehabsdeetmez.Şâfi’îmezhebinde,zevceisterse,hâkimfakîrolanzevcindenayırır.Hanefîhâkim,aralarınıayırabilmekiçin,Şâfi’îolanbirhâkimikendinevekîlyapar.Ayrılmakistiyenkadınındilekçesinibunaverir.Zevcevezevcmahkemeyegetirilir.Zevce,nafakavermediğiniikişâhidileisbâtedervezevcnafakavermeğegücüyetdiğiniisbâtedemezse,aralarınıayırır.Gâibolanzevcinfakîrolduğuanlaşılamıyacağıiçin,ayırmaz.Hanbelîmezhebinde,gâibolanzevcindennafakaalmadığınıisbâtedenzevceyidehâkimayırır.
Hanefîmezhebindekihâkimnafakavermiyenfakîriayırmazisede,aylıkveyâ
seneliknafakaparasıtesbîtedip,zevcezenginise,kendimalındankullanmasını,
fakîrise,zevciölmüşolsaydı,bunaveküçükçocuklarınanafakavermelerifarzolan
zevcin ve zevcenin mahrem akrabâlarına, buna şimdi ödünc vermelerini veyâ
veresiyemalsatmalarınıemreder.Ödüncvermiyenleriveyâsatmıyanlarıhabseder.Böylece,zevceninanası,babası,amcası,erkekkardeşiveçocuklarınamcaları,erkekkardeşleriveyâkendisivermişolduklarını,zevczenginoluncabundanalırlar. [Ödünc, veresiye verecek zengin akrabâ yoksa, Beyt-ül-mâl, ya’nî devlet
ödüncverir.Budavermezse,erkeklekarışıkolmıyankadınişindeçalışır.Mese–588 –

lâ,hastahânedeyalnızkadınhastalarabakar.Kadınölüsünüyıkar.Sütannelik,ebelik,kızlarahocalıkyapar.]Hâkim,bunlarıdazevcineödetir.Talâkiddetizemânında,nafakasâkıtolmaz.Kadınıniddetzemânıbitince,nafakakesilir.)
[Zarûretolmadanboşayarakevinibarkını,yuvayıyıkmak,huzûru,se’âdetikaçırmakveboşadığıkadınamehrparasınıödemek,birerkekiçinkolayşeydeğildir.
Kadın,zevcineyemekhâzırlıyarak,çamaşırınıyıkayarak,yırtıklarınıdikerek,çocuklaradinveahlâkbilgisivererek,zevcininrâhatvemes’ûdyaşamasınısağlar.Tatlı
sözleri ile zevcini neşelendirir. Zevcesini boşayan erkek, bu ni’metlerden mahrûmkalır.Çünki,boşamaâdetiolanakimsekızınıvermez.Boşanılankadınınnafakasınıvermek,babasına,babasıyoksa,zenginakrabâsınafarzolur.Zenginakrabâsıyoksa,islâmiyyetetâbi’olankadına,Beyt-ül-mâlın,ya’nîhükûmetinma’âşvermesilâzımolur.İslâmiyyetinbuemriyapılmazsa,kadınçalışıpkazanmağamecbûr
olur.Görülüyorki,islâmdîninde,kadındeğil,erkekacınacakhâldedir.Kızolsun,
dulolsun,evliolmıyanfakîrkadınababasıbakmağamecbûrdur.Bakmazsahabsolunur.Babasıyoksaveyâfakîrse,zenginakrabâsıbakacakdır.Bunlardayoksa,devletma’âşbağlıyacakdır.Müslimânkadınınçalışıpkazanmağahiçihtiyâcıyokdur.
İslâmdîni,kadınınbütünihtiyâclarınıerkeğinsırtınayüklemişdir.Erkeğinbuağır
yükünekarşılık,mîrâsınhepsininyalnızerkeğeverilmesilâzımiken,Allahüteâlâ,
kadınlaraburadadaihsândabulunarak,erkekkardeşlerininyarısıkadardamîrâs
almalarınıemrbuyurmuşdur.1029.cusahîfeyebakınız!Zevc,zevcesini,eviniçindeveyâdışındaçalışmağazorlayamaz.Kadınarzûedersevezevciiznverirse,erkekbulunmıyanyerlerde,mestûreolarakçalışmasıcâizisede,kazandığıkendimülküolur.Hiçkimse,bunlarıvemîrâsdanelinegeçeni,kadındanzorlaalamaz.Kendisininveçocuklarınveevinherhangibirihtiyâcınasarfetmesiiçinzorlanamaz.Bunlarınhepsinizevcinalıpgetirmesifarzdır.Şimdi,komünistmemleketlerde,kadın
da,erkeklerlebirlikde,buğaztokluğuna,hayvanlargibi,enağırişlerdezorlaçalışdırılıyor.Hürdünyâdediklerihıristiyanmemleketlerdeveislâmülkeleridenilenarab
memleketlerinde,(Hayâtmüşterekdir)denilerek,kadınlarda,fabrikalarda,tarlalarda,ticâretde,erkeklergibiçalışıyorlar.Çoğununevlendiklerinepişmânoldukları,mahkemelerinboşanmada’vâlarıiledoluolduğu,günlükgazetelerdesıksık
görülmekdedir.Kadınlar,islâmdînininkendilerineverdiğikıymeti,râhatı,huzûru,hürriyyetiveboşanmahakkınamâlikolduklarınıbilmişolsalar,bütündünyâkadınları,hemenmüslimânolurlarveislâmiyyetinhermemleketeyayılmasıiçinçalışırlar.Fekat,neyazıkki,buhakîkatlerianlıyamıyorlar.Allahüteâlâ,bütüninsanlara,islâmdînininışıklıyolunu,doğruolaraköğrenmeknasîbeylesin!]
(Bahr-ür-râık)dadiyorki,(Zevcin,zevcesinenafakayıtemlîketmesifarzdır.Zevceninaldığınafaka,mülküolur.Bunusatabilir.Hediyyevesadakaverebilir.Zenginolanzevcnafakavermezse,hâkimbununmalınısatıpnafakayıverir.Evinisatmaz.Açıkdamalıyoksa,bunuhabseder.Kisve,senedeikidır’veikihimârveiki
milhafedir.Milhafe,kadınınsokağaçıkarkengiydiğibirşeydir.[Şimdibunaferâce,saya,mantodeniyor.]Bunlarınbiriyazlık,birikışlıkdır.Şimdi,bunlaraiçdonu,cübbe[kalınmanto],yatak,yorgandailâveetmeklâzımdır.Kışmevsiminde,
dır’yünden,mantovehimâripekdenolur.[Himâr,başörtüsüdür.]Ayakkabı,mest
sokağaçıkmakiçinolduklarından,nafakayadâhiledilmemişdir.Fekat,zemânın
vememleketinâdetinegöredâhiledilirler.Dır’göğsüaçılabilenuzungömlekdir.
Kamîs,omuzuaçılabilenuzungömlek[ya’nîantâri]dir.Memleketinâdetinegöre,kadınalâzımolangıdâ,elbiseveeveşyâsınınhepsinafakayadâhilolur.Zevcinbunlarıgetirmesilâzımdır.Lâzımolduğuzemângetirmezseveyâhıyânetederse,zevce,zevcininparasıilekendisatınalıpgetirir.Yâhud,vekîltutar.Buvekîl
satınalır.Lâzımolanşeylerinkadındabulunması,bunlarınnafakadandüşmesine
sebebolmaz.Kadınkendimalınıkullanmağazorlanamaz.Kullanırsa,zevcbunlarınparasınızevcesineöder.Herşeyierkeğingetirmesilâzımdır.Kadınıçalışıpka–589 –

zanmağazorlamasıharâmdır.Nâşizeolan,ya’nîzevcindenkaçanzevceyenafaka
verilmez.Gerigelince,nafakadabaşlar.Üçgünlükyoldanuzakdaolanzevce,mahremiolmadığıiçin,zevcininyanınagitmezseveyâzevc,zevcesiniböyleuzağagötürmekister,odagitmezse,nâşizeolmaz.Zevc,kendimülküolanveyâkirâladığıyâhudâriyetolarakaldığıevdezevcesinioturtur.Sâlihkomşulararasındabarındırmasılâzımdır.Sâlihkomşularıolmıyanev,şer’îmeskendeğildir).
[(Hindiyye)dediyorki:(Evzevceninmülküolup,zevcinievinesokmazsa,nafakasıverilmez.Benievinegötürderse,zevcdegötürmezse,kendievinesokmadığıiçinnafakasınıkesemez.Zevciningasbetdiğievdeoturmakistemiyenkadınınnafakasıkesilmez.Kadın,nemâzkılmıyanzevcindenayrılmaz.Zemânımızda,
zevc,zevcesinibaşkamemleketegötüremez.Zevcüçgündenuzakmemleketde
olup,yolparasıgöndererek,zevcesiniyanınaçağırır,odamahremiolmadığıiçin
gidemezsevezevcinevindehastalanankadınınnafakalarıkesilmez.Şâhidsiznikâhileyapılanizdivâcdanafakalâzımolur.Zevce,yemekpişirmekiçinücretistiyemez.Pişirmeğedezorlanamazisede,zevcionapeynir,zeytingibişeylergetirir.Kadınınzevcinekarşıtemizvezînetliolmasıvâcibdir).
(Bezzâziyye)dediyorki:(Babasıhastaolup,bakacakkimsebulunamazsa,zevcindeniznsizgidiphizmeteder.Zimmîbabadaböyledir.Zenginolanoğul,zenginolanbabasınabakmağamecbûrdeğildir).Hediyyeleşmelerisünnetdir.Anaya,babayakarşıgelmek,sertkonuşmak,kalbleriniincitmekharâmdır.İslâmkadını,herzemânbirmilhafeileörtünmüşdür.Buda,genişmantodemekdir.İkiparçaolançarşafsonradanortayaçıkmışdır.Şimdiçarşafâdetolanyerlerdeçarşafla,mantoâdetolanyerdegenişmantovekalınbaşörtüsüileörtünmelidir.Mubâholanşeylerdeâdeteuymamakfitneyesebebolur.Harâmolur].
Zevcinizniilezevcesibabasınınevindeolunca,hastaoluncanafakasıkesilmez.
Zevcininevindekendisiniteslîmetmezse,nafakakesilmez.Borcuolduğuiçinhabs
edilmişolanvedüğündenöncehastaolanvebaşkasıilehaccagidenkadınanafakaverilmez.Haccazevciilegidenkadına,evdekinafakaverilir.Seferînafakaverilmezveyolparasınıvermekvâcibolmaz.Cenâzemasrafınafakayadâhildir.Vefâtedenkadınıncenâzemasrafınızevciverir.Kadınınmirâsınıalanlarvermez.
Zevcnafakavermezseveyâfakîrolup,habsde,firârdaolupvermezse,hâkimzevcesiniayırmaz.Zevcinvezevceninzenginolanmahremakrabâsına,bunazevciadınaödüncolarakveyâveresiyesatarakvermeleriniemreder.Vermiyenihabseder.
Parayı,malıveren,sonrazevcdenister.Ödemezse,habsolunur.Mahkemekarârıolmadan,ödüncveyâveresiyealırsa,zevcdenistemez.İmâm-ıŞâfi’î“rahmetullahiteâlâaleyh”,hâkimzevceyiayırırdedi.KocasındannafakaalamıyanHanefî
birkadın,boşanmakisterse,Şâfi’îmezhebindekihâkimebaşvurur.
Geçmişzemânınnafakası,zevcdenistenemez.Ancak,herayvermeğisözleşirlerse veyâ hâkim emr etmiş ise, almadığı aylıkları, ölünciye kadar istiyebilir.
Zevc,birkaçayveyâyıliçinpeşinverdiğinafakayı,zevcebumüddetbitmedenölürse,gerialamaz.İmâm-ıŞâfi’î“rahmetullahiteâlâaleyh”,zevchesâbederek,gerikalanzemânadüşennafakalarıgerialırdedi.
Zevcinakrabâsındanhiçkimseninevdebulunmasınıistememek,zevceninhakkıdır.Zevceiznverirse,zevcmahremakrabâsınıevindebulundurabilir.Fakîr
nafakasıiçin,kilidiolanbiroda,mutbahvehalâyetişir.Zevc,zevcesininana,baba ve kardeşlerini bile eve sokmıyabilir. Fekat görmelerine ve konuşmalarına
mâni’olamaz.Bunlardansâliholanlarına,haftadabirkerre,gelipoturmalarıiçin
mâni’olmamasıiyiolur.Diğerakrabâsınında,senedebirkerregelipoturmalarınamâni’olmamalıdır.[Zevcesininsâliholanakrabâsını,kendideda’veteder.Karşılar.Anasının,babasınınelleriniöper.Yiyecek,içecekikrâmeder.Onlarlasohbeteder.Emr-ima’rûfvenehy-imünkerdebulunur.Başkaşehrdengelmişolanlarına,gecekalmalarınısöyler.Onlarınkalblerinikazanmağa,hayrlıdüâlarınıal–590 –

mağaçalışır.Kendisininvezevcesininakrabâsındanfâsıkolanlar[kötükimseler],
zevcesinindînini,ahlâkınıbozmakistiyenlervarsa,onlarıevinealmazveevlerinegitmez.Onlarlagörüşmezvezevcesinigörüşdürmez.Fekat,onlaradavehiçkimseye
sertdavranmaz.Hattâ,münâkaşaetmez.Fitneçıkmasınasebebolmaz.Dinlerineve
dünyâlarınazarârgelecekşeylerdensakınır.Herkesekarşı,güleryüzlüolmalıdır.
(Ukûd-üd-dürriyye)dediyorki:(Zevcsefereçıkmakisteyince,zevcesi,nafaka
vermiyeceğindenkorkarak,biraylıknafakasıiçin,kefîlgöstermesinihâkimdenistiyebilir.Sefereçıkmıyanzevcindenkefîlistiyebilmesiiçin,nafakamikdârının,hâkim tarafından veyâ ikisi aralarında anlaşarak tesbît edilmiş olması lâzımdır).
(Behcet-ül-fetâvâ)dadiyorki:(ZeydkızınıAmretezvîcedip,Amrzevcesiniçağırmadığıiçin,zevcesininbabasıevindekaldığızemânınnafakasınıverir).(Feyziyye)dediyorki:(Zevcizenginolankadın,oğlundannafakaistiyemez.Bâligise
de,farzolanilmleritahsîletdiğiiçinfakîrolana,zenginolanbabasıbakar).(Bahrül-fetâvâ)dadiyorki:(Zevcinafakabırakmadan,başkadiyâragidenkadın,zevcininemânetbırakmışolduğumaldannafakavermesiiçin,emânetbulunankimseyizorlıyamaz.Hâkimvâsıtasıilealabileceği,(Hindiyye)deyazılıdır.İnsan,hayvanınanafakavermesiiçin,İmâm-ıEbûYûsüfegörecebrolunur.)Otuzdokuzuncumaddeyebakınız!]
Bâinveric’îtalâklaboşanankadının,iddetzemânında,nafakasınızevcinvermesifarzdır.Mürtedolmakveyâüveyoğlunuşehvetleöpmekgibisuçileayrılarakveyâkocasıölerekiddetbekliyenkadınanafakavermesifarzdeğildir.Üçtalâkdaboşolankadın,iddetzemânındamürtedolursa,nafakaverilmez.
[Şimdi,hayâtmüşterekdirdiyenleriişitiyoruz.Busözleridoğrudur.Fekat,bu
sözünma’nâsı,onlarınanladıklarıgibideğildir.Ya’nî,kadındagitsin,parakazansındemekdeğildir.Bununma’nâsı,erkekgitsin,çalışsın,kazansın.Lüzûmluşeyleri,dışardanalıpgetirsin.Kadında,hergünzevkındegezmeyip,boşvaktgeçirmeyip,eviçindekikadınlıkvazîfeleriniyapsındemekdir.Erkeğinvazîfesi,dışardakiişleri,kadınınvazîfesiiçerdekiişleriyapmakdır.]
2—Fakîrçocuğunnafakasınıyalnızbabasıverir.Babasıfakîrise,babasına
ödetmeküzere,zenginolananasıverir.Anasıdafakîrise,zenginolandedesiverir.Çocukzenginise,kendimalındannafakalanır.Malıolmıyanyetîminanası,dayısıveamcaçocuklarızenginolsalar,nafakasınıanasıverir.Babasıgâib,anasıfakîr,amcasızenginolançocuğunnafakasınıamcasıverir.Yakınasebegâibveyâfakîrolunca,uzakolanıverir.Anadanbaşkası,çocuğaverdiğinafakayıbabasından
istiyemez.Anası,çocuğunuemzirmeğezorlanamaz.Paraileemzirecekbaşkakadınbulunamazsa,ananınemzirmesivâcibolur.Anayaücretverilmez.Boşanananayı,iddetdensonra,parailesütanasıtutmakcâizolur.Anaücretile,yabancıkadınparasızemzirmekistese,çocukyabancıyaemzirtilir.
Erkekçocuğa,bâligoluncayakadarnafakaverilir.Kızçocuklaraevleninciyekadarvebâligolanhastaoğulaiyioluncayakadarbabasıbakar.Bunlarzenginise,
kendimallarıilenafakalanırlar.Veled-izinâyababasınafakavermez.
(Lakît), geçimsıkıntısıveyânâmûskorkusuileterkedilmişçocukdemekdir.Çocuğuterketmekgünâh,görüncealıpölümdenkurtarmakşehrdesünnet,tenhâyerde ise farzdır. Kuyuya düşecek a’mâyı kurtarmak da böyledir. Dâr-ül-islâmda
bulunançocuk,hürvemü’minolur.Nafakasıvesultânnikâhınıyapıncamehrparasıçocuğunmalındanveyâakrabâsındanalınır.Bunlaryoksa,Beyt-ül-mâlverir.
Çocuğubaşkasıbundanzorlaalamaz.Benimçocuğumdurdiyenbiradamınsözü
kabûledilir.Kadınsöylerse,ikişâhidistenir.İlmöğretilir.Sonrasan’ateverilir.
Bulunduğuyerinmülkîâmirindeniznalmadansünnetetdirilemezvemalısatılamazveiznsizyapılanmasraflar,çocuğateberru’,ya’nîhediyyeolur.
3—Zenginolançocukların,fakîrolananababalarınanafakavermesifarzdır.
Kızveoğlançocuklareşitmikdârdaverir.Anaya,babayabakmak,bunlaröldük–591 –

dedahâçokmîrâsalacakolanafarzdeğildir.Bunlaradahâyakınolanaveonlarınparçasıolanafarzdır.Oğlununoğluilekızıbulunananaya,babayayalnızkızlarıbakar.Hâlbuki,mîrâsıkıziletorunyarıyarıyaalır.Kızınınçocuğuileerkek
kardeşi bulunana, torunu bakacakdır. Hâlbuki, mîrâsın hepsini erkek kardeş
alır.Kızlarınınçocuklarınahiçmîrâsdüşmez.(Hazânet-ür-rivâyât) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Anadanbabadanbirineiyilikedinceötekiincinirse,babayahurmet,saygı,itâ’atetmeli,anayahizmetveyardımveihsânetmelidir.Babanınoğlunakızması,bağırmasıcâizdir.Baba,çocuğunavereceğiemri,
onunyapmıyacağınıanlarsa,onuısyângünâhındankorumakiçin,emretmemeli,bunuyaparsaniyiolurdemelidir).(Fetâvâ-i Hayriyye) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki:(Kazandığı,geçiminikarşılayabilenfakîrkimsenin,fakîrbabasınanafakavermesifarzdeğildir.Fakîrolananasını,babasınıkendievinealıp,
birlikdegeçinirler.Zevceyidöğmek,eziyyetetmek,nafakasınıtamvermemek,onsuzbaşkaşehreyerleşmekharâmdır.Büyükgünâhdır.Kıyâmetgünü,bununsüâliçokçetin,azâbıda,pekelîmolacakdır.Hâkimtarafındanta’zîrolunması,cezâlandırılmasılâzımdır.Gücüyetdiğihâlde,üçcinsnafakadanbirinivermezse,habs
olunur)].
4—Âkılvebâligolmayanoğlanveheryaşdakievlenmemişveyâdulkızve
hastaveyâköradamfakîrolup,babalarıyokise,nafakalarınıvermek,zenginolan
zîrahm-imahremleriüzerine,mîrâsmikdârıilefarzolur.Farzolmasıiçin,mahkemededa’vâaçmasılâzımolduğu,(Fetâvâ-i Hayriyye)deyazılıdır.Herbiri,ogün
içinalmasılâzımgelenmîrâsmikdârlarınagöreortaklaşaverirler.Bunlar,neseb
(soy)bakımındannikâhıebedîharâmolanyedikişidir.Bunlardanzenginolanları,fakîrolanzîrahm-imahremlerineortaklaşabakmağamecbûrdurlar.Birkimsenindayısıveamcasınınoğluolsa,bununnafakasını,dayısıverecekdir.Çünki,
bukimsekadınfarzedilirse,dayısımahremdir.Amcasıoğluisenâ-mahremolur.
Nâ-mahreminnafakavermesifarzdeğildir.Mahrem,mîrâsalmasada,nafakayı
mahremverir.Fakîrolanküçükçocuğunanasıvekızkardeşiveamcasızenginolsalar,nafakanınüçdebirinianası,yarısınıkardeşi,gerisiniamcasıverir.Fakîrbir
kimsenin,zenginbirkızkardeşivebababirkızkardeşiveanabirkızkardeşivarsa,bukimseyeüçkızkardeşiortaklaşabakar.Nafakanınbeşdeüçünükızkardeşi,beşdebirinibababirkızkardeşi,beşdebirinide,anadankızkardeşiverir.Çünki,bukimseölseydi,mîrâsıbuorandapaylaşırlardı.(Behcet-ül-fetâvâ) dadiyor
ki,(Küçükçocuğun,anasıveikikızkardeşleriveamcasıbulunsavehepsizengin
olsa,nafakayıaltıdabireranasıveamcasıverir.Kardeşleridealtıdaikişerverirler).
Başkadindenolan,ya’nîmüslimânolmıyanzîrahm-imahremakrabâyanafakavermekfarzdeğildir.Fekat,zimmîolananaya,babaya,çocuklaravezevceye
nafakavermekfarzdır.Zevcdenvefakîrçocuklarıolanbabadanbaşkahiçbirfakîrinnafakavermesifarzdeğildir.Zevcedenbaşka,hiçbirzenginenafakaverilmesifarzdeğildir.Kurbankesmeknisâbınamâlikolankimsezengindir.Bunisâbamâlikolmıyanafakîrdenir.Babakendinafakasıiçinoğlununmalınısatabilir.Fekat,
binâyı,toprağınısatamaz.Anaise,nafakayapmakiçinoğlununmalınısatamaz.
Üçüncükısmda,3.maddeninsonunabakınız!
[Birkadının,kızın,anası,babasıvemahremakrabâsıyokiseveyâmevcûdolup
fakîriselerveBeyt-ül-mâl,ya’nîdevletdeyardımetmezvekimsevehayrcem’iyyetiimdâdetmezse,bukadın,kendinin,çocuklarınınvehastalık,ihtiyârlıksebebiileçalışamıyanfakîrana,babasınınnafakalarınıtemînetmekiçinçalışmakzorundadır.Erkeklekarışıkolmıyankadınişlerindeçalışır.Erkekbulunmıyanişyok
ise,sıhhatini,dînini,nâmûsunu,müslimânlıkhaysiyyetiniveşerefinikoruyacak
kadarfarzolannafakakazanmakiçin,yabancıerkeklerinbulunduğuyerdeörtülüolarakçalışmasıcâizolur.Bunafakayıkazanmasındamâni’olunması,ikrâholur.
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Böyleihtiyâcdanfazla,oradakalmasıcâizolmaz.Dâr-ül-harbdezâlimler,çalışırken,başını,kollarınıaçmasıiçinikrâhederlerse,zorlarlarsa,açmazsan,burada
çalışma,gitderlerse,örtülüolarakçalışacakbaşkayerbulamayınca,kollarıaçık
çalışması,EbûYûsüfkavlinegörecâizolur.Kadınınkulaklarındansarkansaçlarınıörtmesifarzdeğildirdiyenâlimlerindemevcûdolduğu,(İbni Âbidîn)deve
(Hindiyye)deyazılıdır.Haracolduğuzemân,buza’îfkavlileameletmekcâizolur.
Başındabulunansaçlarıörtmeninfarzolduğusözbirliğiilebildirildiisede,bununaçılması,ikrâholunmaksebebiilecâizolur.Üçüncükısmda,(26).cımaddeyebakınız!Böyleikrâholunankadın,herzemân,erkeklekarışıkolmıyanveyâ
örtülüçalışacakyeraramalıdır.Bulunca,oradaçalışmasılâzımolur.Saçlarını,kollarınısokakda,gidipgelirkenhepörtmelidir.Müslimânerkekleevlenince,bunun
nafakasınızevcite’mînetmeğemecbûrdur.Zenginolmadığıiçin,anasına,babasınaveçocuklarınanafakavermesilâzımgelmezisede,zevcininizniileçalışıponlarabakmasılâzımdır.Öğrenmesifarzilmleriöğrenmekde,nafakakazanmakgibidir.]
5—Kölenin,câriyeninnafakasınıvermek,efendisinefarzdır.Efendisinafakavermezse,kölesi,çalışıpkazandığındankendinenafakayapar.Kölevecâriye
çalışamıyacakhâldeise,hâkim,efendiye,bunlarısatmasınıemreder.
İbniÂbidînbeşincicild,ikiyüzyirmiüçüncüsahîfedebuyuruyorki:
(Avretyeriniörtecekvesoğukdan,sıcakdankorunacakkadargiyinmekfarzdır.
Pamuk,ketenveyünkumaşiyidir.Erkekkamîsi,ya’nîantârisivepaltosubacağınortasınakadar,kollarıparmakucunakadaruzunolmasısünnetdir.Kolağzıbir
karışolmalıdır.Ortahâlligiyinmeli,şöhretdensakınmalıdır.Ni’metigöstermekiçin
iyivekıymetligiyinmekmüstehabdır.Bayramlarda,topluluklarda,güzel,süslügiyinmekmubâhdır.Herzemânböylegiyinmekiyideğildir.Öğünmekiçin,gösterişiçingiyinmekmekrûhdur.Beyâzvesiyâhgiyinmekmüstehabdır.Resûlullahın
antârisi,gömleğivedonubeyâzpamukbezdendi.[Mekkeyifetheylediğigün,mubârekbaşlığınınvepaltosununsiyâholduğu,İbniÂbidîn,beşincicildi,dörtyüzseksenbirincisahîfesindeve(Mecma’ul-enhür)deyazılıdır.]Yeşilgiyinmeksünnetdir.Domuzdanbaşkayırtıcıhayvanleşlerininpostları,derileridabaglanıncatemizolur.Besmeleileöldürülenlerinpostlarıvederileritemizdir.Derileriüzerindenemâzkılınır.Bunlarlayapılanelbiseleri,kürklerivekürklüpaltoları,başlıklarıgiymekerkeklerecâizdir.Kadınlarınerkeklergibigiyinmeleri,erkekişleriyapmalarıcâizdeğildir.Erkeklerin,donu,pantalonuayaklarınıörtecekkadaruzatmasımekrûhdur.Nemâzdışında,piselbisegiymekmekrûhdur).[El,ayak,parmak,
burun,diş,göz,kalbvebaşkauzvlarbozulunca,kopuncayerlerinema’den,plâstikkoymak,diriveölüinsandanorgannakletmekcâizolduğu,Hindistânâlimlerininneşretdiği(El-muallim) mecmû’ası,1406nushasındayazılıdır.Çünki,birorganıkurtarmak,hayâtıkurtarmakgibizarûrîdir.Diriinsanınorganını,etiniyimek
câizdeğildir.Kanınınakletmekcâizdir.Kadınlarınveerkeklerintraşda,tuvalet
yapmakdavegiyinmekdebirbirlerinebenzemeleriharâmdır.Erkeklerinyanaküzerinesaçuzatarakkadınlarabenzemelerininharâmolduğu(Hadîka) beşyüzellisekizincisahîfesindeyazılıdır.Kadının,insansaçını,kendisaçıarasınaörerekbirleşdirmeyipde,kendisaçınaiplikle,bezşeridlebağlamasınınvehayvankıllarıeklemeninharâmolmadığı,(İbni Âbidîn) beşincicildi,ikiyüzotuzsekizinci,(Hadîka) ikincicildi,beşyüzyetmişdokuzuncuve(Fetâvâ-i kübrâ)nınyüzyetmişdördüncüsahîfelerindeyazılıdır.İnsanvehayvankılındanvenaylongibiipliklerdenyapılmışolan,(Peruk) denilentakmasaçlarıvekirpiklerikullanmakcâizolduğuanlaşılıyorisede,ihtiyâcilezînetibirbirinekarışdırmamalıdır.İhtiyâciçincâizolan
şeyi,süs,gösterişiçintakmakcâizdeğildir.Erkeklerarasındabaşınıaçmakzarûretiolduğuzemân,kadınınbaşınıvekendisaçlarınıperuktakarakörtmesicâizve
lâzımolur.Zarûretolunca,avretyerlerinimümkinolanherşeyleörtmeklâzımdır.
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Günâhıyalnızsaçınıvermişolanavebakanadır.İnsanınsaçınıveherhangibirorganısatmasıharâmdır.Peruktakaraksokağaçıkmak,zarûretolmadancâizdeğildir.Çünki,kadınlarınyabancılarasüslenmeleriharâmdır.Zarûretnedemekolduğu,(Mecelle)nin22ve42.cimaddelerişerhlerindebildirilmişdir.]
(Uyûn-ül-besâir) kitâbınınyüzondokuzuncusahîfesindediyorki,(İnsanınkullandığışeylerbeşeayrılır.Bunlarzarûret,ihtiyâc,menfe’at,zînetvefudûldür.Kullanılmadığızemânhelâkesebebolanyasakşeyikullanmakzarûretolur.Kullanılmamasısıkıntıya,meşakkatesebebolursa,ihtiyâcdenir.[Fâidesi,menfe’atiolmayıp,yalnızgösterişiçinkullanılanşeye,zînetdenir.]İhtiyâcolunca,orucubozmak
câizolur.[(Bahr-ür-râık)dadiyorki,(Biribâdetebaşlayınca,bunuözrolmadan
bozmakharâmdır.Farzolanorucubozmakiçinsekizözrvardır:Hastalık,sefere
çıkmak,ikrâhya’nîzâliminzorlaması,kadınınhâmileolması,çocukemzirmek,açlık,susuzlukveihtiyârlık).Kitâbdabildirilenihtiyâc,busekizözrdenbiridemekdir.]Buğdayekmeği,koyuneti,yağlıyimek,menfe’atdir.Tatlıyimek,zînetdir.Mubâhlarıkullanmakdataşkınlık,fudûldur.Zarûretolunca,yalanyereyemînetmek
câizolmaz.Ta’rîzsöylemek,ya’nîikima’nâlıkelimesöyleyipyemînedilir.Açkalanınölmiyecekkadarleşyimesi,zarûretolur.Abdestalırkenelbiseyesusıçraması,hayvanidrâryaparken,üstündekininelbisesinesıçramasızarûretdir.Mecnûnun
birdenfazlaevlenmesicâizdeğildir.Çünkiihtiyâcıolmaz).
[Harâmişlemekveyâkullanmak,yalnızzarûretmikdârıcâizolur.Mubâholan
şeyleri,farzlarıyapabilecekkadarkullanmakzarûretdirvefarzdır.İhtiyâcıkarşılamakiçinkullanmak,sünnetdir.İhtiyâcdanfazlaolanşeyinmenfe’ativarsa,menfe’atiiçinkullanmakcâizolur.Menfe’atiolmadığızemân,zarârıdayoksa,zînet
olur.Vekâr,hurmetvesevgihâsıletmekveçokşükretmekniyyetiilezîneteşyâsınıkullanmanınmüstehabolduğu,(İbni Âbidîn) ve(Bahr) soncildlerininsonundaveMuhammedBağdâdînin(Hadîka)sınınyüzonbeşincisahîfesindeyazılıdır.
(Hadîka) ikincicildininbeşyüzseksenikincisahîfesindediyorki,(Mubâhlarda,şehrinâdetineuymamakşöhretolur.Buise,tahrîmenmekrûhdur.Saç,sakalboyamakböyledir).Zîneteşyâsınıkullanmakdaböyledir.Dâr-ül-harbde,ya’nîFransagibi,kâfirlerinyaşadıklarımemleketlerde,islâmınvekârını,şerefinikorumak
veşöhretden,fitnedensakınmakvâcibdir.Zararlıolanşeyefudûl,abesvemâlâya’nîdenir.Bunukullanmaktahrîmenmekrûh,farzamâni’olursa,harâm,ya’nî
büyükgünâholur.Birincikısm,ellidördüncümaddesonunabakınız!
(Bahr-ür-râık)da,orucubozmayanşeyleribildirirkendiyorki,(Erkeğintedâvîiçinsürmeçekmesicâizdir.Zînetiçinçekmesicâizdeğildir.(Cemâl) ve(Zînet)
kelimelerinibirbirleriilekarışdırmamalıdır.Cemâl,çirkinliğigidermek,vekârsâhibiolmakveşükretmekiçin,ni’metigöstermekdemekdir.Gösterişiçin,öğünmekiçin,ni’metigöstermek,cemâlolmaz,kibrolur.Nefsinza’îf,azgınolduğunugösterir.Cemâlise,nefsinterbiyeedilmiş,olgunolduğunugösterir.(Allahü
teâlâ cemîldir. Cemâl sâhiblerini sever) hadîs-işerîfi,cemâlsâhibiolmağımedh
etmekdedir. Cemâl için yapılan birşey, zînete de sebeb olursa, zarar vermez.
Cemâliçin,temiz,güzelgiyinmekmubâhdır.Kibriçingiyinmekise,harâmdır.Böylegiyinince,hâlinde,başkalarınakarşıdavranışındabirdeğişiklikolması,kibralâmetiolur).Görülüyorki,cemâl,çirkinliğe,başkalarınıniğrenmelerine,hakâret
etmelerinesebebolacakşeyleriyapmamak,bunlarıizâleetmekdir.Zînet,başkalarını imrendirecek, onlara üstünlük sağlıyacak, öğünecek şeyleri yapmakdır.
Cemâliçin,bulunduğuyerdeâdetolanşeylerden,harâmolmıyaneniyilerinikullanmalıdır.]
Erkeklereipekgiymekharâmolduğu,ikincikısm,kırkbirincimaddesonunda
bildirilmişdir.Elbisedevebaşlıkdadörtparmakgenişliğindeipekveyâaltınşeridlerinbulunmasıcâizdir.Şerîdleruzunvesayılarıçokolabilir.
Erkeklerindeherrenkelbisegiymelericâizisede,kırmızı,sarıelbisegiyme–594 –

leritenzîhenmekrûhdenildi.Başlıkvetakkeninkırmızıvesarırenklerdedahîmekrûholmadığısözbirliğiilebildirildi.Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”
ayakkabısınınsiyâholduğu,(Şir’at-ül-islâm) şerhindeyazılıdır.
(Dürr-ül-muhtâr)ınvebunun(Tahtâvî) veİbniÂbidînhâşiyelerininsoncildlerisonundadiyorki,(Tecemmületmek,ya’nîengüzelelbisegiymekmüstehabdır.Halâlşeylerlezînetlenmekmubâhdır.İmâm-ıa’zamEbûHanîfedörtyüzaltın kıym et ind e cübb e giy erd i. Tal eb el er in e güz el giy inm el er in i emr ederd i.
İmâm-ıMuhammednefîselbisegiyerdi.İmâm-ıa’zambuyurduki,imâm-ıÖmerin yamalı hırka giymesi, Emîr-ül-mü’minîn olduğu içindi. Güzel giyinseydi,
me’mûrlarıdagüzelgiyinirler,fakîrleri,milletdenzulmilemalalırlardı.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bindirhemgümüşkıymetindecübbegiyerdi).
Büyüklereharâmolanşeyleri,çocuğunayapdırankimse,harâmişlemişolur.Birincikısmda,18.cimaddeyebakınız!
(Hadîka)da,bütünbedenleyapılangünâhlarınonbeşincisindediyorki,çocuğunuvenafakavermeklâzımolanakrabâsınıaçbırakarakveislâmterbiyesinden
mahrûmederekzâyı’etmekgünâhdır.Analardan,babavededelerdenveçocuklardan,torunlardanbaşkaolanyakınlara,(Akrabâ) denir.Zenginkimseninfakîr
veçalışamıyacakhâldeolanakrabâsınanafakavermesivâcibdir.Çalışabilenerkekbüyükakrabâya,fakîrolsalarda,nafakaverilmez.Fakîrolanyetîmçocuklarınvedulkadınlarınnafakaları,sağlamolsalarda,zenginakrabâsınavâcibolur.
Küçükçocuklarınanneleriveamcalarıbulunsa,yâhudanneleriveağabeğleriolsa,zenginiseler,çocuklarınnafakalarını,mîrâsoranında,ortaklaşaverirler.Babanın,çocuklarınailm,edebvesan’atöğretmesifarzdır.Önce,Kur’ân-ıkerîmokumas ın ı öğr etm el id ir. Sonr a îmân ın ve isl âm ın şartl ar ın ı öğr etm el id ir. [Çoc uk
Kur’ân-ıkerîmokumasınıvedinbilgisiniöğrenmedenmektebegönderilirse,artıkbunlarıöğrenecekvaktbulamaz.Dindüşmanlarınıntuzaklarınadüşerek,onlarınyalanlarına,iftirâlarınaaldanır.Dinsizveislâmahlâkındanmahrûmolarak
yetişir. Dünyâda ve âhıretde felâketlere sürüklenir. Cem’ıyyete ve millete zararlıolur.Kendinevebaşkalarınayapacağıkötülükleringünâhları,anasınababasınadayazılır.Çocuğunu,dinbilgileriniöğretmedenönce,kâfirlerin,hıristiyanların mekteblerine göndermenin büyük zararları, (İrşâd-ül-hiyâra fî-tahzîr-ilmüslimîn min medârisin-Nasârâ) kitâbındauzunyazılıdır.Bukitâb,AhmedZeynîDahlânın(Hulâsat-ül-kelâm) kitâbınınikincicüz’iilebirlikde,HakîkatKitâbevitarafındanbasdırılmışdır.]
Ananın,babanın,okutmakveterbiyeetmekiçinçocuklarınızorlamasılâzımdır.Kadınçocuğununokumasına,ahlâkınaehemmiyyetvermezse,kötüyetişdirirse,erkeğin,(Benrâzıdeğilim.Günâhıseninolsun!)demesi,kendisinikurtarmaz.
Kötülüğemâni’olmasılâzımdır.Kadıninâdederek,fitneçıkarsaveyâerkekden
gizliyaparsa,erkekgünâhdankurtulur.Böylekadınıboşamalıdiyemeyiz.
Anaya,babayaitâ’atveihsânetmelidir.Tâ’atolan,mubâholanvegünâholmıyanşeylerdekiemrleriniyapmalıdır.Zevceninde,zevciningünâholanemrlerini
yapmamasılâzımdır.Herme’mûrveastiçindeböyledir.Hiçkimseye,günâhişlemeğiemretdiğiiçin,karşıgelinmez.İsyânedilmez.Mubâholanişleriçinverdikleri emrleri yapmak, vâcib değil ise de, câizdir. Tâ’at olan işlerdeki emrlerini
yapmakvâcibdir.Yapmasıcâizolmıyanemrlerinekarşıısyânetmemeli,yumuşak,
tatlıdilileözrdilemelidir.Ana,baba,[veâmir,müdîr],enkötügünâhı,hattâküfrübileemretseveyâkendilerikâfirise,onlarakarşıgelmek,yinecâizolmaz.Ana,
babaâcizvefakîriseler,zimmîolsalarbile,nafakaları,çocuğavâcibdir.Dedeler,
ninelerde,ana,babagibidir.Harbîolanlarınanafakaverilmez.Zimmîileharbîninbirbirlerindenmîrâsalmalarıdaböyledir.Ana,baba,zimmîolsalarda,hizmet
etmek,ihsândabulunmakvâcibdir.Küfreteşvîkedenlerinegidilmez.
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Anayı,babayıvezî-rahm-imahremleriziyâretetmekvâcibdir.Hiçolmazsa,selâmgöndererek,tatlımektûbyazarakvetelefonederekbugünâhlardankurtulmalıdır.Selâmın,mektûbunvesözle,paraileyardımınmikdârıvezemânıyokdur.Lüzûmveimkânıkadaryapılır.Zî-rahm-imahremolmıyanlarabunlarvâcibdeğildir.
Bunlar önce anaya, sonra babaya, sonra evlâda, sonra ecdâda, sonra ceddâda,
sonraerkekvekızkardeşlere,amcalara,halalara,dayılaraveteyzelereyapılır.Bunlardansonra,zî-rahm-imahremolmıyanamcaoğluna,amcakızınavehala,dayıve
teyzeçocuklarına,sonranikâhsebebiileakrabâolanlara,sonrakomşularayardım
veihsânetmekçoksevâbdır.(Hadîka)dantercemeburadatemâmoldu.
(Bezzâziyye) fetvâsında,(Menâhî)yianlatırkendiyorki,(Herçeşidçalgıdinlemekharâmdır.Fıskanlatanşi’rdinlemekmekrûhdur.Günâhişlemeğiistemek
günâholmaz.İşlemeğekarârverirse,yalnızkarârvermekgünâhıyazılır.İşlemek
günâhıyazılmaz.Küfrveküfresebebolanşeylerböyledeğildir.Bunlarakarârverincekâfirolur.Kâfirolananayababayahizmetetmek,nafakalarınıvermek,ziyâretlerinegitmeklâzımdır.Küfresebebolanşeyleriyapdıracaklarındankorkulursa,ziyâretlerinegitmemelidir.Kâfirlerlebirlikdeyiyipiçmek,birikikerrecâizdir.Herzemânise,mekrûholur.Ücretkarşılığı,şerâbyapmakiçinüzümsıkmak
mekrûhdur.Kiliseta’mîrindeçalışmakmekrûhdeğildir.Çünki,buişinkendisigünâhdeğildir).Görülüyorki,islâmiyyeteuymağagericilikdiyen,ya’nîibâdetyapmağı ve harâmlardan sakınmağı beğenmiyen ananın, babanın evine gidilmez.
Böyleolanakrabânınevinedegitmekcâizdeğildir.Başkaözrler,sebeblersöyliyerekgitmemeli,kalbkıracak,fitneçıkaracakşeylersöylememelidir.Hiçkimse
ilemünâkaşaetmemelidir.Münâkaşaetmek,dostluğugiderir.Düşmanlarınçoğalmasınasebebolur.Fitneçıkarmamalı,dostilede,düşmaniledetatlıkonuşmalı,
herkesekarşıgüleryüzlüolmalıdır.Buhusûsda,MuhammedMa’sûm(Mektûbât)ının,üçüncücildinin55.cimektûbundagenişbilgivardır.Bumektûbuntercemesi,(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbımızınsonundamevcûddur.Bid’atsâhiblerineveaçıkcagünâhişliyenleretatlıdilvegüleryüzcâizolmadığıiçin,zarûretolmadıkca, bunlarla karşılaşmamağa, görüşmemeğe çalışmalı, zarûret mikdârını
aşmamalıdır.
Anadan,babadaniznalmadancihâdavetehlükeliolanyoldanbiryere,hattâ
farzolanhaccagitmekcâizdeğildir.İznleriolmadanilmtahsîlinegitmekcâizdir.
Tecribeye,hesâbadayanmıyan,dayansadadünyâyaveâhıretefâidesiolmıyanşeyleriöğrenmekböyledeğildir.İslâmiyyetefâideliilmlerböyledir.İslâmdüşmanlarının, bid’at sâhiblerinin, mezhebsizlerin mekteblerine din bilgisi öğrenmek
içingitmek,hiçbirzemâncâizdeğildir.Ticâret,hac,umregibi,tehlükeliolmıyan
yolculuklarda,ihtiyâcıolmıyananababanıniznini,rızâsınıalmaklâzımolmaz.Fekat,havavedenizyolculuğuvetehlükeliolankarayolculuklarıiçinvecihâdiçin
rızâlarınıalmaklâzımdır.İlmöğrenmekiçingidilecekyoldaveyerdeemniyyetvarsaveananın,babanınyalnızkalarakhelâkolmalarıtehlükesiyoksa,rızâlarıolmasada,gitmekcâizdir.Düşmanhücûmedipislâmaskeribozulduğuzemân,çocuk
bâligolmasabile,anababasınınrızâsıolmayıncadadüşmanakarşısavaşagitmesicâizdir.Fekat,hiçbirzemânvehiçbirsebebleanaya,babayavehükûmetadamlarınakarşısertsöylemekcâizdeğildir.Rızâlarıolmadangitmekcâizolduğuzemân,gitdiğiyerdensıksıktatlımektûbveselâmvehediyyeyollayarakrızâlarını
almalıdır.
KOMŞU HAKKI — Aşağıdakiyazılar,seyyidAlîzâdenin“rahmetullahiteâlâ
aleyh”(Şir’at-ül-islâm) şerhindenalınmışdır.(Hermüslimânın,sâlihkomşular[iyi
insanlar]arasındaevaramasılâzımdır.Hadîs-işerîfde,(Ev satın almadan evvel, komşuların nasıl olduklarını araşdırınız! Yola çıkmadan evvel, yol arkadaşınızı seçiniz!)
buyuruldu.Hadîs-işerîfde,(Komşuya hurmet etmek, anaya hurmet etmek gibi lâzımdır) buyuruldu.Komşuyahurmet,onunlaiyigeçinmekdir.Onunaçolduğunubi–596 –

lerek,kendisitokyatmamakdır.Allahüteâlânınkendisineihsânetdiğirızklardan
onadavermelidir.Onuinciteceksözvehareketdebulunmamalıdır.Hadîs-işerîfde,(Komşusu, şerrinden emîn olmıyan kimse, Allahü teâlâya îmân etmemişdir)
buyuruldu.Zimmîkomşusunadahî,mümkinolduğukadarhediyyevermelidir.Hadîs-işerîfde,(Zimmî komşunun bir hakkı, müslimân komşunun iki hakkı, akrabâ
olan komşunun üç hakkı vardır) buyuruldu.Komşusununevine,pencerelerinebakmamalıdır.[Kaçevkomşusayılır?Buevlerinadedi,zemânınşartlarınaveinsanın
yardımkudretinegöredeğişir.Hertarafdanbirer,ikişervenihâyet]kırkevkomşulukhakkınamâlikolur.Komşununyapdığıeziyyetlerevecâhilcehareketlerinesabretmeli,karşılıkvermemelidir.[Alkollüiçkininvekadınların,kızlarınbaşı,kollarıaçıksokağaçıkmalarınınharâmolduğunugüleryüzvetatlıdilileanlatmalıdır.Komşular,günâhişlediklerinigörüpdenasîhatvermiyen]vekendileriile
görüşmiyen,[Cehennemdenkurtulmalarıiçin]yardımetmiyenkomşularını,Kıyâmetgünü,Allahüteâlâyaşikâyetedecekler,[maddîvema’nevî]haklarınıistiyeceklerdir.Komşununçocuklarınıeliileokşamalı,nemâzkılmalarıvegünâhişlememeleriiçin,tatlıdililenasîhatetmelidir.Hadîs-işerîfde,(Evinizde pişen yemekden, komşunuzun hakkını veriniz!) buyuruldu.Ödüncolarakveâriyetolarak
istediğinihemenvermelidir.Komşusuhastaolunca,ziyâretinegitmelidir.Sıkıntıyadüşünce,imdâdınayetişmelidir.Hadîs-işerîfde,(Sıkıntıya düşen komşusuna
yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye, Allahü teâlâ kıyâmet günü kıymetli elbise giydirecekdir) buyuruldu.Cenâzesiolunca,(Ta’ziye) etmeli,ya’nîsabretmesinisöylemelivecenâzesininhizmetinekoşmalıdır.Komşususefere,uzakvazîfeye gidince, geride kalan âilesini, çocuklarını hırsızların, ahlâksızların şerlerinden,zarârlarındanmuhâfazaetmelidir.Oyokiken,onunçolukçocuklarınakarşıdavranışlarında,onahiyânetetmekdençoksakınmalıdır.Onunevininhavasını,güneşinimen’edecekkadar,evinekatçıkarmamalı,bunazarûretolursa,ona
anlatıprızâsınıaldıkdansonrayapmalıdır.Onaveremiyeceğimeyve,tatlıgibişeylerievineondangizligetirmelidir.Evinisatacağıveyâkirâyavereceğizemân,ona
danışmalı,onuniznverdiğikimseyevermelidir.Komşununmâlvemülkhakları,
(Mecelle) nin1192.civesonrakimaddelerindeyazılıdır.Dünyâdaenkıymetlişey,
müslimân,sâlih,Allahüteâlânınvemahlûklarınhaklarınıbilenvegözetenkomşudur.Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, bir sâlih müslimânın hurmetine, komşularından binlerce belâyı, felâketi uzaklaşdırır) buyuruldu.Hadîs-işerîfde,(Kendisinin
iyi mi, kötü mü olduğunu anlamak istiyen kimse, sâlih, hâlis olan komşularının kendisi hakkında ne dediklerini öğrensin! İyi kimsedir diyorlarsa, ind-i ilâhîde iyi olduğunu anlasın!) buyuruldu.)
Herhangibirkimseyeyapılmasıharâmolanbirfenâlık,komşuyayapılırsa,günâhıkatkatdahâfazlaolur.Herhangibirkimseyeyapılmasısevâbolanbiriyilik,
komşuyayapılırsa,sevâbıkatkatdahâfazlaolur.
Zâhidâ!Açgözün,sahrayabakda,ibretal!
Şudireksizkubbe-isemâyabakda,ibretal!
Görmekistersen,Cenâb-ıkibriyânınkudretin,
hersabâh,sehervakti,dünyâyabakdaibretal!
Pâdişâholsanda,derler“erkişiniyyetine”,
Var,musalladayatanmevtâyabakda,ibretal!
Birkefendirâkıbet,sermâye-ibeğvefakîr,
varlığamağrurolan,mecnûndeğilde,yânedir?
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39 — İSLÂMİYYET VE KADIN
İslâmdîni,kadınıenyüksekdereceyeçıkarmışdır.İslâmiyyetinkadınaverdiği
kıymetihiçbirdin,hiçbirdüşüncevermemişdir.Komünistler,kadınınerkeğeeşit
olduğunusöyleyip,kadın,erkeğinbütünhaklarınamâlikdirdeyip,kadınaenağır
işleriyapdırdılar.Kadınlarıdemirfabrikalarında,ma’denkuyularında,taşocaklarında,Sibiryanınsoğukormanlarında,demiryollarında,betondökmekde,toprak
kazmakdainsâfsızcavebuğaztokluğuna,zorlaçalışdırdılar.İslâmkadınına,erkek
akrabâsından,fıtraverecekkadarzenginolanlardan,enyakınbulunanı,bakmağa
mecbûrdur.Yakınakrabâsıyoksaveyâfakîriseler,(Beyt-ül-mâl) ya’nîdevlether
dürlüihtiyâclarınıvermeğeme’mûrdur.Evlikadına,zevciherşeyigetirmeğeveayrıbirevtutmağamecbûrdur.Kızın,babasıevinde,hernesivarsa,hattâkaçhizmetcisivarsa,kocasının,bunlarıalmasılâzımdır.Şâfi’îmezhebindetütünparasınıvermesibilelâzımdır.Hanefîmezhebinde,kahvevetütünparasıvermeklâzımolmadığı(Redd-ül-muhtâr)dayazılıdır.Zevci,kadınabakamıyacakkadarfakîriseveyâzenginolduğuhâlde,ihtiyâclarınıalmıyorsa,piyasakıymetinegörekadınınihtiyâcınımahkemeta’yînederek,yakınakrabânınbuparayıkadınaborcvermesiniemreder.Erkeğinsatılacakmalıyoksa,çalışdırarakbuborclarıerkeğeödetir.Çalışmazsahabseder.Ohâlde,islâmkızı,islâmkadınıgeçimderdinden,düşüncesinden mu’afdır. O, çalışarak, didinerek para kazanmağa mecbûr değildir. Herşey
onunayağınagelecekdir.Dîn-iislâm,onabukıymetivermişdir.Fekat,kadının,islâmiyyeti,dînini,îmânını,farzları,ibâdetleri,harâmlarıöğrenmesifarzdır.Babasınınveyâzevcinin,onabuilmleriöğretmesilâzımdır.Öğretmezlerse,büyükgünâhagirerler.Kadınıngidipdışardanöğrenmesilâzımolur.Kadın,erkekdeniznsizhiçbiryeregidemeziken,budinilmleriniöğrenmekiçingidebilir.İslâmiyyetinilme
nekadarkıymetveehemmiyyetverdiğiburadandaanlaşılmakdadır.Müslimânkadınıticâret,fen,san’atvezirâ’atileuğraşmağamecbûrdeğilisede,bunlarlameşgûlolması,parakazanması,yasakvegünâhdeğildir.Yalnız,bunlarlameşgûlolurkenveilmöğrenirken,erkeklerarasınagirmemesi,onlaraaçıkgörünmemesi,harâmdansakınmasılâzımdır.Çünki,müslimânkadınınbaşı,kolları,bacaklarıaçık
olarak sokağa çıkması, erkeklere göstermesi harâmdır, günâhdır. Ehemmiyyet
vermezse,aldırışetmezseîmânıgider,kâfir[Allahındüşmanı]olur.Cehennemateşindesonsuzolarakyakılacağıbildirilmişdir.Sûre-inisâotuzbirinciâyet-ikerîmede,kadınlarınkesbedeceğikazanclarındannasîbalacaklarını,Allahüteâlâbildirmekdedir.Hadîce-tül-kübrâ“radıyallahüanhâ”,islâmiyyetdenevvelvesonra,ticâretlemeşgûloluyordu,kâtibleri,me’mûrları,hizmetcileriçokdu.Hattâbirkerre,Muhammedaleyhisselâmıticâretkâfilesinereîsta’yînetmişdi.Kadınınyapacağıgünâhlardan,onaiznverenerkekleridecezâgörecekdir.Hâlbuki,erkeğingünâhları,kadınazararvermemekdedir.İslâmiyyetde,kadın,harbedegitmez.Dünyâdarâhatvemes’ûdolduğugibi,onunCennetegitmesideçokkolaydır.(Tenbîhul-gâfilîn)deyazılıhadîs-işerîfde,(Dört şeyi yapan, ya’nî kocasına hıyânet etmiyen,
beş vakt nemâz kılan, Ramezân-ı şerîfde oruc tutan ve [onsekizerkekden]başkasına, [başı,saçı,kolları,bacakları]açık olarak görünmiyen kadın Cennete gidecekdir) buyuruldu.Çünki,doğrukılınannemâz,insanıgünâhişlemekdenkorurveİslâmınşartlarınıyerinegetirmeksevgisinihâsıleder.Onsekizmahremerkeğinkimleroldukları,ikincikısm,otuzdördüncümaddedeyazılıdır.(Tenbîh-ul-gâfilîn)deve
(Şir’a) şerhindeyazılıhadîs-işerîfde,Peygamberimiz“sallallahüteâlâaleyhivesellem”,(Bir kadın, beş vakt nemâzını kılar, Ramezân ayında oruc tutar, nâmûsunu
korur ve zevcine itâ’at ederse, dilediği kapıdan Cennete girer) buyurdu.EbûMutî’ Belhînin, (Lü’lü’iyyat) kitâbından alarak (Rıyâd-un-nâsıhîn)de yazılı hadîs-i
şerîfde,(Beş şeyi yapan kadın Cehennemden kurtulur: Beş vakt nemâzını kılar, Ramezân ayında orucunu tutar, zevcini, anasını babasını üzmez, yüzünü ve saçlarını
yabancı erkeklere göstermez, dünyâ sıkıntılarına sabr eder) buyuruldu.
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Peygamberefendimizin“sallallahüaleyhivesellem”hicretinonuncuyılı,son
haccınınhutbesindekisözlerinden,sonnasîhatlarındanbiri,(Kadınlarınıza eziyyet etmeyiniz! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emânetidir. Onlara yumuşak olunuz,
iyilik ediniz!) olmuşdur.İslâmiyyetdeevlenmek,birkızımes’ûdetmek,ibâdetdir
vebütünnâfileibâdetlerdendahâsevâbdır.
İslâmiyyetdedörtkadınakadaralmağaemrolunmamış,ancakiznverilmişdir.
Ya’nîmubâhdır.Bunundaşartlarıvardır.Buşartlarıtaşımayanerkeğin,birden
fazlaevlenmesigünâhdır.Birincişart,zevcelerindenherbirinimes’ûdetdirecek
kadarzenginolmakdır.Diğerşartları,fıkhkitâblarındayazılıdır.
(Ni’met-i islâm)dadiyorki,(Dördekadarevlenmek,erkekleriçinkolaylıkolduğugibi,kadınlariçinde,adedleriçokolduğundankolaylıkdır.İslâmiyyetdenönce,birerkekdilediğikadarkadınlaevlenirdi.İslâmiyyetbusayıyıdördeindirmişdir.Birdenfazlaevlenmekvâcibolmadığıgibi,mendûbdadeğildir.Birdenfazla
evlenmemenindahâiyiolduğubildirilmişdir).Devlet,mubâholanbirşeyiemrveyâ yasak ederse, buna uymak câiz olur. (Berîka)nın doksanbirinci sahîfesinde
diyorki,(Devletinislâmiyyeteuygunemrleriniyapmakvâcibdir.İslâmiyyeteuymıyan emrlerine ısyân etmek, fitneye, anarşiye sebeb olmak büyük günâhdır.
Büyükzarardankurtulmakiçin,küçükzararıyapmaklâzımolur.Fâidesinidüşünerekdevletinemretdiğihermubâhıyapmakmilletevâcibolur).Dokuzyüzyirmisekizincisahîfedediyorki,(Zâlimolandevletekarşıdaısyânetmekcâizdeğildir).(Hadîka)da,143.cüsahîfedediyorki,(Zâlimdevletmubâhişlemeğiyasak
ederse,bunaitâ’atvâcibolur.Kendinitehlükeyeatmasıcâizolmaz).İbniÂbidîn,
kâdîlığıanlatırkendiyorki,(Kâfirmemleketlerindekâfirkanûnlarınaitâ’atetmek
zarûretiolduğundan,sulhvehud’ayapılmışolur.Mallarına,canlarına,ırzlarınasaldırmak da câiz değildir). Yaradılışda, kadınlar, erkeklerden çok olduğu gibi,
harblerde,kazâlardaerkeklerinölmesi,kadınlarınölümündendahâçokdur,ya’nî
erkekadedi,kadındanazdır.İslâmiyyetindördekadariznvermesi,kızlarınkocasızkalmaması,metreshayâtına,umûmîevleredüşmemesiveşereflerini,nâmûslarını,se’âdetlerinite’mînataltınaalmakgâyesiiledir.Hıristiyanlıkdaerkeğinbir
kadındanfazlaalmasıyasakolduğuiçin,erkekler,metreshayâtıyaşıyor.Komşu,
ahbâbkızlarını,talebelerini,işçileriigfâlediyorlar.Birçokkadınlagizlievlilikbağıkuruyorlar.Biryandankadınlar,kızlarfuhşa,felâketesürükleniyor,istikbâllerimahvoluyor,biryandanda,babasıbelirsizmilyonlarcaçocuk,yaçöplüklerebırakılıyor.Yâhud,anasız,babasız,terbiyesizyetişerekcem’ıyyeteyükvebelâoluyorlar.İslâmiyyetdezenginlerdördekadarevlenip,çocuklar,analı,babalı,terbiyeliyetişir.Evler,âileyuvalarıçoğalır.Cem’ıyyethayâtıkuvvetlivedüzenliolur.
Çokevlenmekisteyenlerde,zenginolmakiçinçalışır.İşhayâtıgenişler.Ticâret,
teknikilerler.
Erkeğin kadına karşı olan vazîfelerini (Mürşid-ül-müteehhilîn) kitâbı uzun
yazmakdadır.(Ma’rifetnâme) kitâbındaolanıaynenaşağıdabildiriyoruz:
Eyazîz!Erkeğinzevcesiilegörüşmesinde,otuzşeyiyapmasılâzımdır:
1—Onakarşıherzemân,güzelhuyluolmalıdır.[Allahüteâlâiyihuyluolanlarısever.Huysuzlarısevmez.Birinsanıincitmekharâmdır.İşkenceyapanınevlenmesiharâmdır.]
2—Onakarşıherzemân,yumuşakdavranmalıdır.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Müslimânların en iyisi, en fâidelisi, zevcesine karşı iyi ve fâideli olandır).
3—Evegelincezevceyeselâmvermeli,[ya’nîselâmünaleykümdemeli]venasılsın?diyehâtırınısormalıdır.
4—Onutenhâdaneş’eligörüncesaçlarınıtutup,okşamalı,gülerek,bûsetmeli
vesarılmalıdır.
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5—Tenhâdaüzüntülügörünce,onuçoksevdiğini,acıdığınısöyleyiphâlinisormalı,tatlışeylersöylemelidir.
6—Yapamıyacağışeyleribilesözvererekgönlünüalmalıdır.Çünkio,evindekapalı,başkalarındanümmîdsizveyalnızkendisinealışmışolandostu,dertortağı,ekmekvericisi,kendinineş’elendiricisi,çocuklarınıyetişdiricisiveihtiyâclarınıgidericisidir.
7—Çocuklarıterbiyede,onayardımetmelidir.Çünki,bebek,anasına,gece
gündüzağlayıp,hiçrâhatvermez.Onuinsâfsızcaüzenbiralacaklıdır.Ohâlde,ona
imdâdedene,Allahüteâlâyardımeder.
8—Zevcesine,memleketdeâdetolanelbisenin,çamaşırınenkıymetlisinigiydirmelidir.Eviçinde,heristediği,güzelşeylerigiydirmelidir.Sokağaçıkarken,bunlarıdaörtmeli,yabancıyagöstermemelidir.
9—İyişeyleryidirmelidir.Zenginise,halâlolanherşeyialmalıdır.Onageniş,
kullanışlı,sıhhîveislâmhanımınayakışanelbisevenefîsta’âmte’mînetmeği,kendineborcbilmelidir.[İmâm-ıGazâlî“rahmetullahialeyh”(Kimyâ-i se’âdet)inyüzkırkbirincisahîfesindediyorki,(Zevceninnafakasınısıkmamalı,isrâfdaetmemelidir. Âilenin nafakasına verilen paranın sevâbı, sadaka sevâbından dahâ çokdur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Gazâ için sarf edilen, köle âzâd etmek için, fakîre sadaka vermek için ve evindekilerin nafakası için
sarf edilen altınların en üstünü ve sevâbı çok olanı, evin nafakasına verilen altının
sevâbıdır.) İbnîSîrîn“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,(Hiçolmazsahaftadabirkerretatlıyidirmelidir.)Nafakate’minindenâcizolanınevlenmesiharâmdır.Yemeğiyalnızyimemelidir.Çolukçocuklayimeksevâbdır.Enmühimşey,nafakayıhalâldenkazanıp,halâldenyidirmekdir).]
10—Zevcesinidöğmemelidir.(Dürr-ül-muhtâr) üçüncücild,yüzseksensekizincisahîfedekisuçlardanbiriniişlerse,onuta’zîretmesi,edeblendirmesicâizolur
isede,yinevâcibolmaz.
[Ba’zıkimseler,Nisâsûresiotuzüçüncüâyetinde,kadınlarındöğülmesiemrolunuyordiyorlar.Hâlbuki,buâyet-ikerîmedemeâlen,(Erkekler, kadınlar üzerine
hâkimdirler. Çünki, Allahü teâlâ, ba’zı kullarını ba’zısından üstün yaratmışdır. Hem
de, erkekler, kendi mallarını, onlar için harc ederler. Kadınların iyileri, Allahü teâlâya itâ’at eder ve zevclerinin haklarını gözetirler. Zevcleri hâzır olmadıkları zemân, onların nâmûslarını ve mallarını, Allahın yardımı ile korurlar. Hıyânet etmesinden korkduğunuz kadınlara, zevc haklarını öğretin ve tatlı sözlerle nasîhat
edin! Onları yatağınızdan ayırın. Yine uslanmaz iseler, hafîf döğün! Uslanırlarsa,
onları üzecek şey yapmayın!) buyuruluyor.Görülüyorki,malavenâmûsahıyânet
etmiyenkadınlarıdöğmekdeğil,onlarıhiçbirsûretleüzmekcâizdeğildir.Hâinolanlarıda,yumruksuzaçıkelileveyâdüğümsüzaçıkmendililehafîfvurarakislâhetmeğeiznverilmişdir.Nâmûsavemalahiyânetedenlere,herhükûmet,herkanûn,
ağır cezâ yapmakdadır. İslâmiyyet, kadınlara, çok kıymet verdiği, çok acıdığı
için,hâinolanlarınıkanûnpençesinedüşürmedenönce,hafîfvurmaklaislâhedilmelerinindetecribeolunmasınıemretmekdedir.
Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir erkek, zevcesini döğerse, kıyâmetde ben
onun da’vâcısı olurum). Dünyâ işlerindeki kusûru için, döğmek şöyle dursun,
acı,sertbilesöylememelidir.
Kadınlarınkalbleriince,nâzikvehislerinetâbi’olduğundan,birbirlerinehased
edenleriçokdur.Bubakımdan,bilhâssayenievliler,uyanıkolmalı,ana,kızkardeşvebaşkakadınların,zevcesiniçekişdirmelerinealdanmamalı,böyleşeylersöylenmesinefırsatvermemelidir.Böylesözlereuyarakzevcesiniincitmekdençokçekinmelidir.
Anasıvekızkardeşleriiçinzevcesininsöylediklerinekarşıdauyanıkolmalı.Ana–600 –

yaeziyyetolunmasınahiçbirsûretlegözyummamalıdır.Anasına,kendisi,zevcesiveçocukları,herhâldesaygıgöstermelidir.Anababaya,kayınvâlidevekayın
pederehurmet,hizmetedilmesibirincivazîfeolmalıdır.Büyüklerinrızâsını,düâsınıalmağaçalışmalı,hayrdüâlarını,büyükkazancbilmelidir].
11—Allahüteâlânınemrleriniyapmakhusûsundaolankusûruiçin,birgünden
çokdargındurmamalıdır.
12—Zevcesininhuysuzluklarınıyumuşakkarşılamalıdır.Çünki,kadınlariğri
kaburgakemiğindenyaratılmışdır.Akllarıvedinlerierkeklerdenazdır.Erkeğe
emânetolunmuşlardır.Gülerek,tatlılıklageçinmekiçinalınmışlardır.
[Aklıolanzevcvezevce,birbirleriniüzmezler.Hayâtarkadaşınıüzmek,incitmek,ahmaklıkalâmetidir.Zâlim,huysuzkimseninhayâtarkadaşıdevâmlıüzülereka’sâbıbozulur.Sinirhastasıolur.Sinirlerbozulunca,çeşidlihastalıklarhâsılolur.
Hayâtarkadaşıhastaolanbireş,mahvolmuşdur.Se’âdetisonaermişdir.Eşinin
hizmetinden, yardımlarından mahrûm kalmışdır. Ömrü, onun dertlerini dinlemekle,onadoktoraramakla,ona,alışmamışolduğuhizmetleriyapmaklageçer.Bütünbufelâketlere,bitmiyensıkıntılarakendihuysuzluğusebebolmuşdur.Dizlerinidöğmekdeisede,neyazıkki,bupişmânlığınınfâidesiyokdur.Ohâlde,eymüslimân!Hayâtarkadaşınayapacağınhuysuzlukların,işkencelerinzararlarınınkendinedeolacağınıdüşün!Onakarşı,hepgüleryüzlü,tatlıdilliolmağaçalış!Bunu
yapabilirsen,rahâtvehuzûriçindeyaşar,Rabbininrızâsınıdakazanırsın!]
13—Zevcesininahlâkındabirdeğişiklikgörürse,kabâhatikendindebulup,ben
iyiolsaydım,odaböyleolmazdı,diyedüşünmelidir.Evliyâdanbirininzevcesi,huysuzidi.Bunahepsabreder,soranlaraderdiki,eğeronuboşarsam,onasabredemiyenbirialırda,ikisininbirdenfelâketedüşmelerindenkorkarım.Büyükler“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”buyurmuşki,(Birkimseâilesininhuysuzluğunasabrederse,altışey,ziyândankurtulur:Çocukdayakdan,tabakbardak,kırılmakdan,ahırdakilerdöğülmekden,kedisövülmekden,müsâfirgücendirilmekden,
elbiseyırtılmakdankurtulur).Bunlar,(Şir’at-ül-islâm)dadayazılıdır.
14—Ehlikızınca,susmalıdır.Böylecekadın,pişmânolup,özrdilemeğebaşlar.Çünkio,za’îfdir.Susuncamağlûbolur.
15—Ehlininiyiliğiçoğalıp,herişiseveseveyapınca,onadüâetmeliveAllahüteâlâyaşükretmelidir.Çünki,uygunbirkadınbüyükni’metdir.
16—Zevcesiileöyleolmalıdırki,zevcimbeniherkesdençokseviyor,bilsin.
17—Bakkal,kasab,çarşı,pazarişleriniaslâonabırakmamalı,evinidâresinde
onunfikrinisormalı,dışardaki,büyükişlerisöyliyerek,onuüzmemelidir.
18—Zevcesinincâhilcehareketleriiçindâimâuyanıkbulunmalıdır.Çünki,
Âdembabamız“aleyhissalâtüvesselâm”,ehli,Havvâanamızında’vetiüzerine,yanlışişişledi.
19—Zevcesinin,günâholmıyankusûrlarınıgörmemezlikdengelmelidir.Günâhişvesözdenvazgeçmesinivenemâza,orucaveguslabdestialmağadevâmetmesinitatlıveyumuşaksözlerlenasîhatetmelidir.Kıymetlielbisevezîneteşyâsıalacağınıva’dederekibâdetleriyapdırmalı,günâhlarınıönlemelidir.
20—Zevcesininayblarını,sırlarını,herkesdengizlemelidir.
21—Zevcesinelatîfe,şakasöylemelivekadıngibiolup,oyunlaryapmalıdır.Nitekim,Allahüteâlânınsevgilisi“sallallahüaleyhivesellem”,ezvâc-ımutahherâtınakarşı,insanlarınenzarîfiidi.HattâbirkerreÂişe“radıyallahüanhâ”ileyarışetdi.Âişevâldemizgeçdi.Birdahâyarışetdiklerinde,Server-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”geçdi.Müslimânınehliileoynaması,boşvegünâhdeğildir,
sevâbdır.
İbniÂbidînbeşincicild,253.cüsahîfedediyorki,(Lu’b,la’ib,lehvveabes,hepsioyunilevaktgeçirmekdir.Nerd,ya’nîtavlaoynamak,satranc,ondörttaşoyna–601 –

makvebütünçalgılarıçalmakvedinlemek,raks,dansetmek,hokkabazlık,şaklabanlıketmek,başkalarıilealayetmek,elçırpmak,hepoyunolup,tahrîmenmekrûhdurlar.Devâmlıyapılırsaveyâfarzlarıyapmağamâni’olurlarsavekumârile
yapılırsa,sözbirliğiileharâmolurlar.Defvekaval,neyçalmakvedinlemekdeböyledir.Hadîs-işerîfde,(Her dürlü lehv harâmdır. Yalnız, zevce ile oynamak, at ve
silâh ile ta’lîm, yarış yapmak câizdir) buyuruldu.Harbehâzırlanmakiçin,güreşcâizdir).Futboloynamak,çeşidlibakımlardanharâmolmakdadır.
22—Zevcesinicaddeüstünde,parklara,oyunyerlerine,sporsâhalarına,mekteblerekarşıolanevlerdeoturtmamalı,yabancıerkeklerigörmesine,onlarlakonuşmasınasebebolmamalıdır.Mescideyakınvesâlihmüslimânkomşulararasındaoturtmalıdır.[38.cimaddeyebakınız!]Sâlihkomşular,bunlarınbirbirlerine
zulm,işkenceyapmalarınamâni’olurlar.Nasîhatederler.Yardımlarınakoşarlar.
Mahkemede,haklıolanaşâhidlikyaparlar.Böylemahalleye,böyleşehrehicretetmekvâcibdir.Müslimânlar,âilesini,iyihavalarda,çayırlara,sukenârlarına,harâm
bulunmıyan,kalabalıkolmıyanyerleregötürerekgezdirmeli,havaaldırmalıdır.
Ta’tilgünlerinde,kalabalıkzemânlardagezdirmemelidir.Fıskmeclislerinegötürmemelidir.Birincikısmda,ellisekizincimaddesonunabakınız!
23—Zevcesini,islâmiyyetinyasaketdiğişekldetahsîle,vazîfeye,fitneyesebeb
olanyerleregöndermemelidir.(Behcet-ül-fetâvâ) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”
diyorki,(Kadınlarcâmi’de,erkeklereverilenva’zıdinlemeğegelirlerse,vazîfelilerinbunlarımen’etmesilâzımolur).[Mevliddinlemeğegelmelerideböyledir.]
(Hadîka)da, bütün bedenle yapılan günâhların otuzikincisinde diyor ki: Hür
olankadının,yanındazevciveyâebedîmahremlerindenbiriolmadanyüzdörtkilometreuzağagitmesiharâmdır.Kadınlarçokolsadaharâmdır.YâResûlallah,zevcemhaccagidiyordenildikde,(Sen de berâber git!) buyurdu.(Mahrem) demek,kadınlaevlenmeleriebedîharâmolan,soydan,sütdenveyânikâhdanakrabâlarıdemekdir.Kızkardeşin,teyzenin,halanınzevclerimahremdeğildirler.Çünkibukadın,bunlarlaevlenebilir.Birincikısm,ellisekizincimaddeyebakınız!Zimmîmahremide,müslimânmahremigibidir.Fâsıkolan[kötükimseolan],emînolmıyanve
bâligolmamışküçükmahremiilegitmesicâizdeğildir.Bâligolmamışgösterişlikızlarda,kadıngibidirler.Kadınlarınmahremsizolarakseferegitmelerininharâmolduğunuhanefîâlimlerisözbirliğiilebildirmişlerdir.Şâfi’îmezhebindeemînolunan
kadınlarıntopluolarakmahremsiz,yalnızhaccagitmelericâizdir.Yanlarındahiçbirerkeğinbulunmamasıvefitneçıkmamasındanemînolmalarılâzımdır.[Hanefî
mezhebindeolankadınlarınŞâfi’îmezhebinitaklîdederekmahremsizhaccagitmelericâizdeğildir.BirhanefîninŞâfi’îmezhebinitaklîdetmesi,ancakbirfarzıyaparken veyâ harâmdan sakınırken karşılaşdığı haracdan, sıkıntıdan kurtulması için
câizolur.Câizolduğuzemânda,taklîdedilenmezhebinbütünşartlarınauymaklâzımolur.HaccınhepsiniŞâfi’îmezhebinegöreyapmalarılâzımolur.Çünki,biribâdetiyaparken,harac[sıkıntı]yokiken,ikimezhebikarışdırmak(Telfîk) olur.Müleffikınibâdetisahîholmaz.Bâtılolur.](Hadîka)dantercemetemâmoldu.
24—ZevcesineKur’ân-ıkerîmokumasını,farzlardan,harâmlardan,onalâzım
olanları öğretmelidir. [Hakîkat Kitâbevinin kitâblarını eve getirip, okumasını
te’mînetmelidir.]Allahüteâlânınemrleriniveyasaklarınıbilmiyenfâsık[kötükimse]vezevcesineveçocuklarınaöğretmiyen,Cehennemdeazâbçekecekdir.
25—Ehlindeniznsiz,nutfeyiondanazletmemelivemuvâka’ada,orâhatlanmayıncaferâgatetmemelidir.İbniÂbidîn“rahime-hullahüteâlâ”nikâhdakısmetianlatırkendiyorki,(Birkerrecimâ’ilezevceninhakkıödenmişolur.Tekrârlamakdiyânetenvâcibdir.Kadâenvâcibolmaz.Ya’nîkadın,hâkimemürâceatedemez.Tekrârınıtalebetmekzevcenindehakkıolup,talebedincezevcüzerinevâcibolur.Buhusûsdazemânveadetbildirilmedi).İfrâtıbedene,tefrîtirûhazarar
verir.Dörtgecedenfazlaboşbırakmamalı,denildi.Hayzhâlinde,ya’nîâdetzemâ–602 –

nında,onatekarrüb,ya’nîyaklaşmakharâmdır.Büyükgünâhdır.Âdet(regle)on
gündensonrakesilirse,gusletmesebile,muvâka’acâizolur.Ongündenönce,fekatâdettemâmolunca,kesilirse,gusletdikdenveyâbirnemâzvaktigeçdikdensonracâizolur.Ongündenveâdetdenöncekesilirse,gusletsedahî,âdetiolangünlertemâmoluncıyakadar,âilesiilecimâ’câizolmaz.Fekat,buzemâniçinde,nemâzkılmasıveoructutmasılâzımdır.Birincikısmda,ellidördüncümaddeyebakınız!
26—Zevce,yalnızevdezevcinekarşısüslenip,başkakimseleresüslenmemelidir.Zevcesivekızlarıaçıkgezenerkekler,onlarlabirlikdeCehennemegidecek,
çokacıazâbçekeceklerdir.
(Halebî-yi kebîr)dediyorki,(Hürkadınınavuçiçindenveyüzündenveayaklarındanbaşkabütünvücûdüavretdir.Çünki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhi
vesellem”,(Kadın avretdir. Açık olarak çıkarsa, şeytân gözlerini çok açarak ona
bakar) buyurdu.Ayaklarınaavretdiyenlerdeoldu.Nûrsûresindekiâyet-ikerîmedemeâlen,(Müslimân kadınlar, zînetlerini göstermesinler! İş yaparken zarûrî açılanlar günâh olmaz. Baş örtülerini yakalarına kadar örtsünler [Böylece,saçları,kulaklarıvegöğüsleriiyiörtülsün])buyuruluyor.Âyet-ikerîmede(Zînet), ya’nî
(süs)leri örtsünler demek, zînet takılan, süslenen yerlerinizi örtün demekdir.
Açılması günâh olmıyan zînet yerlerinin, yüz ile el olduğunu, Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”bildirdi.Yinebusûrede,(Kadınlar ayaklarını yere vurarak yürümesinler ki, ayaklarındaki örtülü zînetlerin sesleri işitilmesin) buyuruldu. Ayakların avret olduğu buradan anlaşılmakdadır). Kadınların örtünmeleri
Kur’ân-ıkerîmdeemrolundu.Bunukıskancolanba’zıkocalarsöylemişdirdemek
doğrudeğildir.Böylesözler,dincâhillerinin,hattâdindüşmanlarının,müslimân
kadınlarınıaldatmakiçinyapdıklarıçirkiniftirâlardır.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmdeherşeyiaçıkcabildirmediki,dindüşmanlarınınbuiftirâlarınınbirdeğeriolsun.Beşvaktnemâzınkaçrek’atoldukları,herrek’atdakaçsecdeninfarzolduğuvedahânicefarzlarKur’ân-ıkerîmdeaçıkcabildirilmedi.Bufarzlarıaçıkolarak,Peygamberimizbildirmişdir.Peygamberimizinbildirdiğifarzlarveharâmlar
da,Kur’ân-ıkerîmdeaçıkcabildirilenfarzlar,harâmlargibikıymetlidirler.Bunlaradainanmıyan,kabûletmiyendindençıkar,kâfirolur.Çünki,Kur’ân-ıkerîminonyediyerindemeâl-işerîfleri,(Allahı seviyorsanız bana tâbi’ olunuz! Bana
tâbi’ olanları Allahü teâlâ sever) ve (Allaha ve Resûle itâ’at ediniz. İtâ’at etmezseniz, Allah kâfirleri elbet sevmez) olanâyet-ikerîmelervardır.Buonyedi
âyet-ikerîme,(Hadîka)dave(Berîka)dauzunyazılıdır.(Mecma’ul-enhür)dekihadîs-işerîfde,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Hür kadının, yüzünden ve iki eli ayasından başka, bütün bedeni avretdir) buyurdu.Avretyeriaçıkolarakerkeklerinyanınaçıkmakvebaşkasınınavretyerineşehvetsizbilebakmakharâmdır.Yabancıkadınınyüzünedeşehvetilebakmakharâmdır.Hadîs-işerîfde,
(Kadının neresine olursa olsun, şehvet ile bakan kimsenin gözlerine kıyâmet günü erimiş kurşun dökülecek, sonra Cehenneme atılacakdır) buyuruldu.Yabancı
gençkadınınelini,yüzünüelile,şehvetsizbiletutmakharâmdır.Hadîs-işerîfde,
(Yabancı genc kadının elini tutan kimsenin eline kıyâmet günü ateş doldurulacakdır) buyuruldu.(Zevâcir)dekihadîs-işerîflerde,(Zevcinin evinden başka yerde başını açan kadın, Rabbi ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur) ve(Allaha ve Kıyâmet gününe inanan, hamâma gitmesin ve Allaha ve Kıyâmet gününe inanan, zevcesini hamâma göndermesin ve Allaha ve Kıyâmet gününe inanan, şerâb içmesin
ve Allaha ve Kıyâmet gününe inanan, şerâb içilen sofrada oturmasın ve Allaha ve
Kıyâmet gününe inanan, yabancı bir kadınla, yalnız kalıp halvet etmesin) ve
(Âhır zemânda ümmetimin erkeklerinin, avret yerleri örtülü olarak da hamâma
gitmeleri harâm olur. Çünki, orada avret mahalleri açık olanlar da bulunur. Avret
yerlerini açanlara ve başkasının avret yerine bakanlara, Allah la’net eylesin!) ve
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(Göbekle dizkapağı arası avretdir) buyurdu. Hanefî mezhebinde, erkeğin dizi
avretdir.Açmasıharâmdır.Şâfi’îdedizavretdeğildir.MâlikîveHanbelîmezheblerinde,göbekde,dizdeavretdeğildir.Buikimezhebdeyalnızsev’eteynavretdir.Buhadîs-işerîflerkarşısında,müslimânhanımlarınınörtünmeleri,çıplakların
bulunduklarıyerleregitmemelerilâzımdır.[Müslimânların,apartmankatlarında
oturmayıp,bağçeiçindemüstekılevlerdeoturmalarıveevlerindekibanyolardayıkanmaları muvâfıkdır. Müslimân erkekler, toplu olarak, çıplakların bulunmadıklarıtenhâsâhillerdedenizegirer.HanefîveŞâfi’îmezhebindeolanerkeğin,gusl
abdestialmakiçinveyânafakasını,hakkınıkurtarmakiçinveyâfitneçıkmasınıönlemekiçin,sıkışıkdurumdakalınca,diğerikimezhebitaklîdederekdizlerini,uyluklarınıörtmemesicâizolur.Fekatsıkışıkhâlgeçince,birdakîkabileaçıkkalmasıharâmolur.Kadınlarınsıkışıkdurumda,mezhebtaklîdederek,hiçbiryerleriniaçmalarımümkindeğildir.Çünki,dörtmezhebdede,kadınlarınheryerleriniörtmelerilâzımdır.Kadınlarısıkışıkdurumadüşüreceksebebdeyokdur.
(Tefsîr-i Mazherî) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,Nûrsûresinintefsîrindediyorki,(Kadınancakzarûretolduğuzemânvebaşı,saçları,boynuvebütünbedeniörtülüolaraksokağaçıkmalıdır.Kadınınsokağaçıkmasıiçinzarûret,ihtiyâcmaddelerinialacakvedîniniöğretecekkimsesibulunmamakdır.Başörtüsüileyüzünüdeörterekvebedeniniörtecekherşekldekumaşileörtünerekçıkmasıcâizdir.
Burada,yüzünükelimesi,başınıdemekdir.Çünki,yüzüaçıkçıkması,dörtmezhebdedecâizdir).Buradananlaşılıyorki,Osmânlıdevletininsonzemânlarındakadınlarınörtündükleriçarşafileörtünmelerişartdeğildir.Genişvedizdenaşağıuzun
manto,çorabvebaşörtüsüileörtünmeleridecâizdir.Yüzaltmışbeşincisahîfeye
bakınız! İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh”, birinci cildin, üçyüzonüçüncü
mektûbunda,(Bütünarabmemleketlerinde,pîrâhen,ya’nîkamîs,ya’nîantârîdenilenuzungömlekgiyenerkeklerinde,kadınlarındaçokolduğunu,kadıngömleklerininyakasıkapalı,erkekelbisesininönüaçık,kamîsolduğunu)yazmakdadır.Ahzâbsûresi,kadınların(Celâbîb)lerindenba’zısıileörtünmeleriniemretmekdedir. Celâbîb, cilbâblar demekdir. Ebüssü’ûd efendi tefsîrinde diyor ki, (Cilbâb,başörtüsündendahâgenişvegömlekdenkısaolanörtüdür.Kadınlarbununlabaşlarınıörterler.Yüzüvebedeniörtenherörtüyededenir).Türkçe(Tibyân)
tefsîrisâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,bunaMilhafe,ya’nîdışagiyilenörtüdiyor.(Mevâkib) tefsîrindedeve(Lugat-ı Nâcî)de(câr,ya’nîferâceuzungömlek)
olduğuyazılıdırki,mantodemekdirler.Bununikiparçadanyapılmışçarşafdemek
olduğuvekadınlarınyalnızbuçarşafıgiymelerilâzımolduğu,tefsîrlerdevefıkh
kitâblarındayazılıdeğildir.Hattâ,(Harâmdan olan Cilbâb giyenin nemâzı kabûl
olmaz!) hadîs-işerîfindeki(Cilbâb) kelimesine,(Kitâb-ül-fıkh-ı alel-mezâhib-il erbe’a)da kamîs, ya’nî uzun gömlek ma’nâsı verilmişdir. (Müncid)de de, cilbâb,
kamîsdemekdirdiyor.(Câliyet-ül-ekdâr)ınsonsahîfesindede,(YaRabbî!Bize
hikmetinincelâbîbinigiydir)demekdedir.Buhadîs-işerîfvebudüâ,cilbâbıerkeklerindekullandığınıbildiriyor.Şâfi’î(El-envâr) kitâbınınhâşiyesindediyorki,(Kadınınnemâzda,geniş,uzunantârîvebaşörtüsüileörtünmesiveelbisesininüstüne kalın cilbâb örtmesi müstehabdır. Cilbâb, milhafe [ferâce, manto denilen]
uzun,genişantârîörtüveyâbaşörtüsüdemekdir).Âyet-ikerîmedekicilbâbkelimesine,çarşafdiyerek,genişveuzunmantoileörtünmeğiredetmek,Kur’ân-ı
kerîmikendire’yi,kendigörüşüile,yanlıştefsîretmekolur.
Şimdizemânböyle.Zemânauymadanolmıyorgibisözlerdoğrudeğildir.Masonlarınyaydıklarıyalanlardır.Komünistler,işkenceyaparak,öldürerekmüslimânlarıyokediyor.Masonlarise,yalanvebozuksözlerleokşıyarakmüslimânlarıdinden
çıkarıyorlar.Mezhebsizler[zındıklar]de,islâmiyyetideğişdiriyorlar.Âyet-ikerîmevehadîs-işerîflereyanlışma’nâlarveriyorlar.]
27—Zevcesindeniznsizsefere,hattânâfilehaccagitmemelidir.
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28—Zevcesinemâzkılıyorvekendisineitâ’atediyorsaveyabancıerkeklere
açıksaçıkgörünmiyorsa,ondanbaşkaevlenmemelidir.Zîrâ,zevceleriarasındaadâletvemüsâvâtyapmıyanlarCehennemegideceklerdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(İki zevcesi olup da, ikisine müsâvî bakmıyan kimse, kıyâmet günü, mahşer meydânına yarı iğrilmiş olarak gelecekdir).
29—Zevceye,gamını,kederini,düşmanlarını,borclarınısöylememelidir.
30—Ona,yanındaveolmadığızemânlarda,hephayrdüâetmeli,fenâdüâetmemelidir.Çünki,gecegündüzonuniçinçalışmakdadır.Onunekmekcisi,aşçısı,
terzisivehamâmcısıvemalınınbekcisiveyoldaşıvemûnisiveyârıvenigârıdır.
(Kimyâ-i se’âdet) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”yüzkırküçüncüsahîfesinde
buyuruyorki,(Erkeğinvazîfelerindenonikincisi,zevcesiniboşamamakdır.Allahüteâlâ,bütünmubâhlar[ya’nîiznverdiğişeyler]içindeyalnız,talâkvermeği[ya’nî
boşamağı]sevmez.Zarûretolmadıkca,biriniincitmekcâizdeğildir).
Dîninibilenvesevenerkekler,herhareketindeislâmiyyeteuyarak,hemkendilerine,hemdeâileveakrabâlarınavebütünmahlûklarahayrlıvefâideliolur.
Bununiçin,kızınısevenveonundünyâdaveâhıretdemes’ûdolmasınıistiyen,onu
açıksokağaçıkarmamalı,dîniveahlâkıbozantelevizyonları,radyolarıdinlemesineveböyleolansinemalaravetopluluklaragitmesinemâni’olmalıdır.Müslimân
olankimse,kızınımüslimânvesâlihkimselerevermelidir.Malveapartmanvemevkı’sâhibideğil,dinveahlâksâhibidâmâdaramalıdır.Kızınıkâfireverenkimseninkendiside,kızıdakâfirolur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir kimse, kızını fâsıka [kötükimseye] verirse, Allahü teâlânın emânetine hıyânet etmiş olur. Emânete hıyânet edenlerin gideceği yer, Cehennemdir).
Birhadîs-işerîfdebuyurduki,(Kızını fâsıka veren kimse, mel’ûndur). (Şir’a) şerhindeki hadîs-i şerîfde, (Şefâ’atime kavuşmak istiyen, kızını fâsıka vermesin!)
buyuruldu.(Eşi’atül-lemeât)da,nemâzıgecikdirmemelibâbındakihadîs-işerîfde,
(Yâ Alî! Üç şeyi gecikdirme! Nemâzı evvel vaktinde kıl! Hâzırlanmış cenâzenin
nemâzını hemen kıl! Dul veyâ kızı küfvü isteyince, hemen evlendir!) Ya’nînemâzınıkılanvegünâhişlemiyenvenafakasınıhalâldenkazananbirinibulunca,hemenonaver,buyurdu.
Sun’î İlkâh: (El-halâl vel-harâm)dadiyorki,(Erkeğinmenîsini,birtüpveyâbaşkaşeyiçinde,nikâhlızevcesiolmıyanyabancıbirkadınınrahminekoyup,çocuk
hâsılolmasına,(Sun’îilkâh)denir.Harâmdır.Çocuk,veled-izinâ,piçolur).
Süâl: Şer’înikâhıbulunanbirâileninçocuğuolmazise,(Sun’îilkâh)ve(Tüpbebek)denilenüsûlile,çocukolmasınateşebbüsetmekcâizmidir?
Cevâb: Birerkeklekızınşer’înikâhyaparak,Allahüteâlâdançocuktalebetmelerinitergîbveteşvîkbuyuranhadîs-işerîflerçokdur.Çocuğuolmıyanzevceynin,Silsile-ialiyyeyivâsıtayaparak,düâetmelerivemeşrû’sebeblereteşebbüsetmelerilâzımdır.Zevceyninmenîlerialınıp,birtüpekonuyor.Tüpdeilkâhvâkı’oldukdansonrazevceninrahminekonuyor.Buna(Sun’î ilkâh) ve(tüpbebek)deniyor.Bununcâizolacağıanlaşılmakdadır.Ancak,bunazarûretolmadığıiçin,bu
işizevceyninkendilerininyapmaları,tabîb,hemşîre,ebegibiyabancıların,bunlarınavretmahallerinigörmemelerivesun’îilkâhın,nikâhsızolanerkeklekızarasındayapılmamasılâzımdır.
(Mecelle)ninyediyüzaltmışikinci(762)maddesindediyorki:Güvenilenkimseyebırakılanmala(Emânet) denir.Emânetüçeayrılır:
1—(Vedî’a),güvenilenkimseyesaklamakiçinverilenmaldır.Sözveyâhâlile
yapılanîcâbvekabûlilehâsılolur.Verenvealan,dilediklerizemânfeshedebilir.Bâligolmalarılâzımdeğildir.ParasızVedî’azâyı’olursa,ödemez.Ödemesişart
edilirse,sözleşmebâtılolur.ÜcretliolanVedî’ahelâkolunca,ödenir.Mümkinve
fâidelişartlaVedî’asözleşmesicâizdir.Vedî’aolanmalıkendimalıgibisaklar.Ve–605 –

dî’aolanhayvanınnafakası,sâhibineâiddir.Vedî’a,sâhibindeniznsizkullanılamaz ve vedî’a, âriyet, kirâ ve rehn ve ödünc verilemez ve sâhibinin borcunu,
onunizniolmadanödeyemez.Bunlarıiznileyapabilir.Sâhibiisteyinceaynengerivermesilâzımdır.Ödemezsegâsıbolur.Vedî’aolanparanındakendisiniverir.
Başkasınıveremez.
2—Kirâveyââriyetolarakverilenemânetdir.Îcâbvekabûlilehâsılolurlar.
Bâligolmalarışartdeğildir.(Âriyet), bedelsizkullanmakdemekdir.Âriyethayvânınnafakası,kullananaâiddir.Zemânvemekânveistifâdeşeklisınırlıolarak
âriyetvermekcâizdir.Şartsızâriyetverileneve,dükkâna,tarlayadilediğinikoyabilir.Âriyetalan,bunuvedî’averebilir.Kirâyaverehneveremez.Sâhibiisteyinceveyâsözleşmedekimüddetibitince,gerivermesilâzımolur.
3—Sözleşmeolmadanelegeçer.Meselâ,rüzgârıngetirdiğimalemânetolur.
Çıkda,birseyretdışarda,hertarafınrengini,
kudret-iHakkıncihânda,görünenâhengini!
Birtemizkan,biryeşilcan,yağdırıpkudret,yere,
yemyeşilolmuşhertepe,neş’elenmişdağ,dere.
Enkısırtoprakdoğurmuş,emzirirbirçoknebât,
fışkırırbirdamlacıkotdan,tutupsıksan,hayât!
Dünkemikdendahâkatıidi,herçıplakfidan,
bak,nesağlamkanbugün,herbirisindendamlıyan!
Dünuykudaydıbelli,milyarlarcacanlıteni,
silkinipkalkmışyatakdan,elbiselerhepyeni.
Dünnemâtemdeydiâlem,yermahzûn,göklermahzûn,
şimdi,sevincdenherbitkigülmekdeuzunuzun.
İşlemişkırlardayeryer,Allahınkudreteli,
yalnızsöylemekleolmaz,birgidipdegörmeli.
Öyleamma,gördüğümbinbirhikmetintersine,
bendehâlâ,zevkebenzer,duyguyokaslâyine.
Birdeğil,yüzbinbehârlargökdenindirseydiHak,
öylekararmışkikalbim,nerdebirşeyanlamak?
Demçekerbülbül,beynimdebenim,baykuşlaröter.
nebusersemlik,eyvâh,bananelerolmuşneler?
Birtanıdıkyok,hayâlimkonsa,enbildikyere,
cedlerinrûhuağlıyor,dindüşmüş,yâdellere.
Atom,füzelâfıyok,yalnız(dindereform)sesi,
iktisad,teknikdüşünmez,birdinsizlikhevesi.
Ahlâksızın,hayâsızın,zulmündindeyokyeri,
reformister,bununiçinırzdüşmanıserseri.
Duygusuzolmakkadardünyâdabüyükderdyok,
öylesalgınmışkimel’unkurtulanbirferdyok.
Fendeyüksekolsada,dînibozulmuşbirmillet,
çokbaskıyapılsada,yaşamaz,mahvolurelbet.
Eyölümhâlindeki,topraklarahayâtveren!
ni’meteküfrândaetsekîmânınza’fıneden?
Birhâlimyok,bilirimşâyânolanihsânına,
ah,yükselsemde,birdüşsem,senindâmânına!
Biresimister,kımıldanmakiçin,canlarbugün,
birnesîmolsunilâhî,canlansınkanlarbugün,
İlkbehârınrûhuetsin,birdebizlerdenzuhûr,
yoksaartık,Sûr-iİsrâfîlemikaldınüşûr!
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40 — HALÂL, HARÂM VE ŞÜBHELİ ŞEYLER
(Kimyâ-i se’âdet)in ikinci rükn, dördüncü aslından terceme edilmişdir.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Halâl kazanmak her müslimâna farzdır). Halâlkazanabilmekiçin,öncehalâliöğrenmeklâzımdır.Halâlve
harâmmeydândadır.İkisiarasındaşübheliolanlarıtanımakgücdür.Şübhelilerdensakınmıyan,harâmadüşer.Bunutanıtmakgenişbirilmdir.(İhyâ-ül’-ulûm) ismindekikitâbımızdaetrâflıyazdık.Buradada,herkeseçoklâzımolanlarıkısaca
bildirelim.Hepsinidörtbâbiçindesıralıyalım:[Buradaüçbâbbildirilmişdir.]
1—Halâl kazanmanın üstünlüğü ve sevâbı: Mü’minûnsûresi,elliikinci[52]âyetindemeâlen,(Ey Peygamberlerim “salevâtullahialeyhimecma’în”.Halâl ve temiz yiyiniz ve bana lâyık ibâdetler yapınız!) buyuruldu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bununiçin,(Halâl kazanmak her müslimâna farzdır) buyurdu.Vebuyurduki,(Bir kimse, hiç harâm karışdırmadan, kırk gün halâl yirse, Allahü teâlâ,
onun kalbini nûr ile doldurur. Kalbine, nehrler gibi hikmet akıtır. Dünyâ muhabbetini, kalbinden giderir). [Dünyâlık kazanmak için çalışmak günâh değildir.
Dünyâlıksevgisi,dünyâyagönülbağlamakgünâhdır.]Sa’dbinEbîVakkâs“radıyallahüanh”dediki,(YâResûlallah“sallallahüaleyhivesellem”!Düâbuyurda,
Allahüteâlâ,benimherdüâmıkabûletsin!).Cevâbındabuyurdularki,(Düâ kabûl olmak için, halâl lokma yiyiniz!). Birhadîs-işerîfde,(Çok kimse vardır ki, yidikleri ve giydikleri harâmdır. Sonra ellerini kaldırıp düâ ederler. Böyle düâ, nasıl kabûl olunur?). Birkerredebuyurduki,(Harâm yiyenlerin ne farzları, ne de
sünnetleri kabûl olmaz). [Ya’nîsevâbınakavuşamazlar.]Yinebuyurduki,(On liralık elbisenin, bir lirası harâm olsa, o elbise ile kılınan nemâzlar kabûl olmaz). Yinebuyurduki,(Harâm ile beslenen vücûdün ateşde yanması dahâ iyidir). Yinebuyurduki,(Malın halâlden mi, harâmdan mı geldiğini düşünmiyenler, Cehenneme,
neresinden atılırsa atılsınlar, Allahü teâlâ, onlara acımıyacakdır). Yinebuyurdu
ki,(İbâdet on kısmdır, dokuz kısmı, halâl kazanmakdır). Birdef’adabuyurduki,
(Halâl kazanmak için yorulup, evine dönen kimse, günâhsız olarak yatar. Allahü
teâlânın sevdiği kimse olarak kalkar). Yinebuyurduki,(Allahü teâlâ buyuruyor
ki, harâmdan kaçınanlara hesâb sormağa utanırım). Vebuyurduki,(Bir dirhem
fâiz [almakvevermek],otuz zinâdan dahâ günâhdır). Vebuyurduki,(Harâm maldan verilen sadaka kabûl edilmez. Saklanırsa, Cehenneme gidinceye kadar, ona
yolluk olur).
EbûBekr“radıyallahüanh”,hizmetcisiningetirdiğisütüiçdi.Sonrahalâlden
olmadığınıanlayınca,parmağınıbuğazınasokarakkayetdi.Okadarzahmetleçıkardıki,ölüyorsandılar.Sonra,(YâRabbî!Elimdengeleniyapdım.Mi’demdeve
damarlarımdakalanzerrelerdensanasığınırım!)diyeyalvardı.Ömer“radıyallahüanh”da,Beyt-ülmâlaâidzekâtdevelerininsütünden,yanlışlıklaverilipiçdiği
zemân,böyleyapmışdı.AbdüllahbinÖmer“radıyallahüanhümâ”buyurduki,
(Kanburoluncıyakadarnemâzkılsanızvekılgibioluncıyakadaroructutsanız,harâmdankaçınmadıkca,kabûledilmez,fâidesiolmaz).Süfyân-ıSevrîbuyuruyorki,
(Harâmparailesadakaveren,câmi’yapdıran,hayrâtyapankimse,kirlenmişelbiseyiidrârileyıkıyankimseyebenzerki,dahâçokpislenir).YahyâbinMu’âzbuyuruyorki,(Allahüteâlâyaitâ’atetmek,birhazîneyebenzer.Buhazîneninanahtarıdüâ,anahtarındişleridehalâllokmadır).SehlbinAbdüllah-iTüsterîbuyuruyorki;(Hakîkîîmânakavuşmakiçin,dörtşeylâzımdır:Bütünfarzlarıedebleyapmak,halâlyimek,görünenvegörünmiyenbütünharâmlardansakınmakvebuüçüne, ölünciye kadar devâm etmeğe sabr etmek). Büyükler buyuruyor ki, (Kırk
günşübhelilokmayiyeninkalbikararırvelekelenir).AbdüllahibniMübârekbuyuruyorki,(Şübheliolanbirkuruşusâhibinegerivermeği,binlirasadakavermekdendahâçokseverim).SehlbinAbdüllahTüsterîbuyuruyorki,(Harâmyiyenle–607 –

rinyedia’zâsı,istesede,istemesedegünâhişler.Halâlyiyenlerina’zâsı,ibâdeteder.Hayrişlemesikolayvetatlıgelir).Halâlkazanmanınehemmiyyetinigösteren
dahânicehadîs-işerîflervebüyüklerinsözlerivardır.Bununiçindirki,vera’sâhibleriharâmdançoksakınmışlardır.BunlardanbiriVehebibniVerd“rahmetullahiteâlâaleyh”idiki,neredengeldiğinianlamadanbirşeyyimezdi.Birgünannesi,bunabirbardaksütvermişdi.Sütüneredenaldığınıveparasınıneredenverdiğinivekimdenaldığınısordu.Hepsinianlayınca,bukoyunneredeotlamışdedi.
Müslimânlarınhakkıbulunanbiryerdeotlamışdı.Sütüiçmedi.Annesi,oğlum!Allahsanarahmetetsin,iç!dedi.Onagünâhişlemeklerahmetinekavuşmakistemem,
dediveiçmedi.Bişr-iHâfîye“kuddisesirruh”,neyiyip,neredengeçiniyorsun?dediklerinde,(Herkesinyidiğiyerden.Ammâ,yiyipdegülenile,yiyipdeağlıyanarasındaçokfarkvardır)buyurdu.
2—Halâl ve harâmda vera’ın dereceleri: Halâlinveharâmınderecelerivardır.Ba’zışeyhalâldir,ba’zısıhalâlvegüzeldir.Ba’zısıdadahâgüzeldir.Harâmlarındaba’zısıçokfenâ,birkısmıiseazfenâdır.Nitekimhastalığındereceleride
çeşidlidir.İnsanlarınharâmdanveşübhelilerdenkaçınmaları,beşderecedir:
Birinci derece — Bütünmüslimânlarınvera’ıdırki,islâmiyyetinharâmdediği
şeylerdenkaçınmakdır.Buenaşağıderecedir.Buderecevera’dandanasîbiolmıyanlarınadâletiyokdur.Bunlara,(Âsî) ve(Fâsık) [kötükimse]denir.Bunlarında
derecelerivardır.Meselâ,birininmalını,fâsidbey’ile,gönülrızâsıilesatınalmak
harâmdır.Fekat,zorlagasbetmek,dahâharâmdır.Yetîmden,fakîrdenalmakise,
dahâşiddetliharâmdır.Fâizilesatınalmak,hepsindenziyâdeharâmdır.Harâmın
şiddetinekadarfazlaise,cezâsıda,okadarçokolur.Afvolmakihtimâlide,odereceazolur.Nitekim,diyabethastasınabalzararverir.Fekatşekerdahâçokzararlıdır.Şekeriçokyimek,azyimekdendahâzararlıdır.Halâllerin,harâmlarınhepsini,fıkhokuyanlarbilir.Bütünfıkhıokumakise,herkesevâcibdeğildir.Meselâ,
ganîmetmalındanvecizyeparasındanhissesiolmıyanlarınganîmetvecizyeilmleriniokumasılâzımdeğildir.Fekat,bunamuhtâcolanların,builmleriokumasıvâcibolur.Esnâfın,tüccârın,bey’veşirâ’ilmleriniöğrenmesilâzımdır.İşçiolanın
ise,ücret,kirâkısmlarınıdabilmesivâcibolur.Hersan’atinbirilmivardır.Herkese,san’atininilminiöğrenmesivâcibdir.
İkinci derece — Sâlihlerin [iyi insanların] vera’ıdır ki, harâmlarla berâber,
şübhelilerdendekaçınmakdır.Şübhelilerde,üçkısmdır:Ba’zısındansakınmakvâcibdir.Ba’zısından,müstehabdır.Ba’zısındansakınmakise,vesvesedir,kuruntudurvefâidesizdir.Meselâ,belkibirininmülküdürdiyeavetiyimemek[vebelki
Besmelesizkesilmişdirveyâkitâbsızkâfirvemürtedtarafındankesilmişdirdiyerek,kasabdanetalmamak]vebelkisâhibiölüpvâriselinegeçmişdirdiye,âriyet,
ya’nîödüncaldığıevdençıkmak,hepkuruntudur.Buşübhelerigösterecekbirnişân,alâmetolmadıkca,kurudüşünce,vesveseolup,hiçfâidesiyokdur.
Üçüncü derece — Müttekîlerinvera’ıdırki,harâmveşübheliolmayıp,halâlolup,
fekatşübheliveyâharâmasebebolmakkorkusuolanşeylerdensakınmakdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir müslimân, tehlükeli olan şeyin korkusundan dolayı, tehlükesiz şeyden sakınmadıkca, müttekî olamaz!). Ömer
“radıyallahüanh”buyurduki,(Bizlerharâmadüşmekkorkusuile,halâllerinondadokuzundankaçındık).Bununiçindirki,yüzdirhemgümüşalacağıolanbirkimse,doksandokuzdirhemalırdı.Ağırgelmekkorkusundan,temâmınıalamazdı.Alî
binMa’beddiyorki,birevdekirâcıidim.Birgün,birisinemektûbyazmışdım.Mektûbudıvarıntozuilekurutmakhâtırımageldi.Sonradedimki,budıvar,benimmalımdeğildir,kurutmamalıyım.Fekat,yinededimki,bukadarcıkşeyinzararıolmaz.Dıvârdantoprakalıpmürekkebikurutdum.Ogecerü’yâda,birisidediki,(Dıvârtoprağınınzararıolmazdiyenler,yarınkıyâmetgünündeanlarlar).Buderecedeolanlar,enküçükşeydensakınırlar.Belki,buşey,büyükşeylereyolaçarder–608 –

ler.Yâhud,âhıretdemüttekîlerinderecesindendüşmemekiçinsakınırlar.Bunun
içindirki,HasenbinAlî“radıyallahüanhümâ”çocukikenzekâtmalındanağzınabirhurmakoymuşdu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Pis pis, onu at!)
buyurmuşdu.HalîfeÖmerbinAbdül’azîzinyanınaganîmeteşyâsındanmiskgetirdiler.Burnunutıkadı.Bununfâidesikokusudur.Buise,müslimânlarınhakkıdırdedi.Büyüklerdenbiri,birgece,birhastanınbaşındabekliyordu.Hastaölüncekandilisöndürdü.Kandilinyağı,şimdivârislerinhakkıoldudedi.HalîfeÖmer
“radıyallahü anh” ganîmet malından bir parça miski evine bırakmışdı. Birgün
evegelince,âilesininbaşörtüsündenmiskkokusuduyduvesordu.Miskiyerine
koyuyordum,elimkokdu.Elimibaşörtümesürdümdeyince,Ömer“radıyallahü
anh”başörtüsünüalıpiyiceyıkadı,kokusukalmayıncageriverdi.Bununzararı
yok idi. Lâkin Ömer “radıyallahü anh”, âdet olmasını önlemek istedi. Harâm
korkusuilehalâliterkederek,müttekîlersevâbınakavuşmakistedi.Ahmedbin
Hanbeldensordularki,hadîs-işerîfyazılıbirkâğıdbulankimse,sâhibinesormadan,bununkopyasınıalabilirmi?Hayırdedi.
İnsan,mubâholandünyâişlerineçokdalarsa,şübheliolanlarıyapmağabaşlar.
Belki,halâldençokyiyen,müttekîlerinderecesineeremez.Çünki,mi’dehalâlile
dolunca,şehvethareketegelir.Câizolmıyanşeyleryapılabilir.Kadınlara,kızlarabakmaktehlükesibaşgösterir.Zenginlere,mal,mülk,mevkı’sâhiblerineimrenerekbakmakda,dünyâhırsınıartdırır.Onlargibiolmakister.Harâmtoplamağabaşlar.Bununiçindirki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Dünyâya gönül bağlamak, günâhların başıdır) buyurdu.Ya’nîmubâholanşeyleredüşkünolmak,kalbidünyâyaçevirir.Çokmaltoplamakister.Bunuda,günâhişlemedenyapamaz.Maltoplamağıdüşündükce,Allahüteâlâyıunutmağabaşlar.Bütünkötülüklerinbaşı,kalbinAllahüteâlâdangâfilolmasıdır.Süfyân-ıSevrî,birisiilebirlikdeevinkapısındaduruyordu.Önlerinden,süslenmişbiradamgeçdi.Arkadaşı, bu adama bakarken, Süfyân mâni’ olup, eğer sizler bakmamış olsanız,
böyleisrâfyapmazidi.Bununisrâfgünâhına,sizdeortakoluyorsunuzbuyurdu.
[Kur’ân-ıkerîmi,mevlidlerimûsîkiile,gazelokurgibiokuyanhâfızlarında,günâhagirmelerinesebeb,onlarıdinliyenlerdir.Günâhasebebolanlar,işliyenlergibiazâbgörecekdir.]
Dördüncü derece — Sıddîklarınvera’ıdır.Sıddîklar,harâmasebebolmakkorkusubulunmıyanhalâllerdendesakınır.Bunlarımeydânagetirensebeblerdenbirine harâm karışmış olmasından çekinirler. Meselâ, Bişr-i Hâfî “kaddesallahü
teâlâesrârehül’azîz”,sultânlarınveyâadamlarınınyapdırdığıçeşmelerdensuiçmezdi.Ba’zıları,haccagiderken,sultânlarınyapdırdığısukanallarındansulanmış
bağlarınüzümleriniyimezdi.Birininyolda,na’lınıkopmuşdu.Sultângeçiyordu.
Gece,onunışığıile,na’lınınıbağlamadı.Birgece,birkadıniplikiğriyordu.Sultângeçdi.İpliğinisultânışığıilebükmemekiçin,sultângeçinceyekadarişlemedi.Zünnûn-iMısrîyihabsetmişlerdi“kaddesallahüteâlâesrârehül’azîz”.Günlerceaçkalmışdı.Birkadın,iplikparasıilehâzırladığıyemekdengönderdi.Yimedi.
Kadınişitince,üzüldü.Halâlparaileyapdığımıbiliyorsun,niçinyimedindedi.Evet
yemekhalâlidi.Fekat,zâlimintabağıiçindegetirdilerbuyurdu.Yemeğizindâncılarıntabağındagetirmişlerdi.
Sıddîklarınvera’ı,enyüksekderecededir.Fekat,buderecedeolmıyanlar,vesveseyedüşer.Fâsıklarınelindenbirşeyyimezler.İşböyledeğildir.Fâsıkdandeğil,
zâlimdenkaçınmaklâzımdır.Zâlim,başkasınınhakkınıkullanandır.Harâmyimekdedir.Fekat,meselâzinâyapankimseninkazancızinâdandeğildirki,harâmolsun.Harâmdansakınmakvera’dır.Yoksaçamaşıryıkarken,sukullanırken,acabâtemizmidiyevesveseetmek,vera’değildir.Sıddîklar,böylevesveseyapmazdı.Herbulduklarısuileabdestalırlardı.Elbisenin,suyuntemizliğindevesveseetmek,gösterişyapmağayaklaşırvenefsinhoşunagider.Hâlbuki,Sıddîklarınve–609 –
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ra’ı,kalbtemizliğidir.Bunuinsanlargörmez.Bununiçinnefsegücgelir.
Beşinci derece — Mukarreblervemuvahhidlervera’ıolup,Allahüteâlâiçinolmıyanherşeyden,yimekden,içmekden,yatmakdan,söylemekdensakınırlar.YahyâbinMu’âz“kaddesallahüteâlâesrârehül’azîz”ilâciçmişdi.Zevcesi,odadabirazdolaşdedi.Gezmeğebirsebebgöremiyorum.Otuzsenedirhesâbediyorum.
Allahrızâsıiçinolmıyanbirhareketdebulunmadımdedi.Bunlar,diniçinniyyet
etmedikcehareketetmezler.Yimeleri,ibâdetelâzımolanaklıvekuvvetibulmalarıniyyetiiledir.Hersözleri,Allahiçindir.Başkaniyyetleriharâmbilirler.
Budereceleribildirmekdenmaksadımız,bunlarıokuyarak,duyarak,kendimizianlıyalım.Birinciderecedendenekadaruzağız.Lâfagelince,durmadansöyleriz.Meleklerden,göklerden,kıyâmetinnasılolacağından,Allahüteâlânınsıfatlarındansorarız,konuşuruz.Halâle,harâma,islâmiyyetinemrlerinegelince,susarız.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(İnsanların en kötüsü,
köşkler, çeşidli yemekler, renkli elbiseler içinde, boş oturup, herkese hoş gelen,
lüzûmsuz sözlerle vakt geçirenlerdir).
3—Halâl ve harâmlar: Çokkimseler,dünyâmalını,hepharâmsanır.Ba’zısıda,dünyâdakişeylerdençoğuharâmdırder.Burada,insanlarüçdürlüdür:Bir
kısmıvera’dailerigidip,yalnızmeyve,balık,avetigibişübheliolmıyanşeyleriyirizder.Birkısmıda,tenbel,miskînoturup,heristediğimiziyiriz,hiçbirşeyayırd
etmeyizder.Üçüncükısm,herşeyyimeliammâ,lüzûmukadar,der.Bunlarınüçü
deyanılmakdadır.Doğrusuşöyledirki;(Halâl meydândadır. Harâm meydândadır. Şübheliler ikisi arasındadır. Kıyâmete kadar böyledir). Nitekim,Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”böylebuyurmuşdur.
Dünyâmalındançoğuharâmdiyenyanılıyor.Evet,harâmçokdur.Fekat,dahâçokdeğildir.Çokbaşkadır,dahâçok,başkadır.Nitekim,hastaçokdur,tüccâr
çokdur,askerçokdur.Fekat,insanlarınçoğudeğildir.Zâlimlerçokdur.Ammâmazlûmlardahâçokdur.(İhyâ) kitâbımızda,bunuuzunbildirdik.
Şunuiyibilmelidirki,insanlara,(Muhakkakhalâlolan,Allahüteâlânınhalâl
bildiğişeyleriyiyiniz!)diyeemrolunmadı.Bunukimseyapamaz.Belki,(Halâl olduğunu bildiğinizi yiyiniz!) denildi.Harâmolduğumeydândaolmıyanşeyleriyiyinizdenildiki,bunuherkesyapabilir.Nitekim,Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”,birmüşrikindestisindenabdestaldı.Ömer“radıyallahüanh”,hıristiyan
kadınındestisindenabdestaldı.Eshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”,kâfirlerinverdiğisuyuiçerlerdi.Hâlbuki,pis,necsolanşeyleriyimekharâmdır.Kâfirlerise,çok
kerrepisolur.Ellerivekaplarışerâblıolur.Hepsileşyir.[Ya’nî,Besmelesizkesilen veyâ kesilmeyip başka sûretle öldürülen hayvânları yirler.] Fekat, pisliği
görülmedikce,temizdeyipyirlerdi.Aldıklarıkâfirşehrlerinde,kitâblıkâfirlerden
et,peynirsatınalır,yirlerdi.Hâlbuki,oşehrlerdemüslimânolmıyanlararasında
içkisatan,fâizalıpverenvedünyâyagönülbağlıyanyokdeğildi.Bubakımdaninsanlaraltıkısmdır:
Birinci kısm — Yabancıdır.Sâlihmi,fâsıkmıbellideğildir.Meselâ,birköyegidince,herkeslealışverişetmekcâizdir.Herkesinelindebulunanın,kendimalıolduğunukabûletmelidir.Harâmolduğunugösterenbirnişânbulunmadıkca,halâl
bilmelivesatınalmalıdır.Böylekimselerlealışverişetmeyip,sâlihbildiğibirisiniaramakvera’olur.Fekatvâcibdeğildir.
İkinci kısm — Sâlihbildiğinkimselerdir.Bunlarınmalınıyimekcâizdir.Yimemekvera’olmaz.Belkivesveseolur.Yimediğiniçin,okimseincinirse,yimemek
günâholur.Sâlihkimseleresû’izan,ya’nîkötügözlebakmakgünâhdır.
Üçüncü kısm — Zâlimkimselerdir.Yolkesiciler,hırsızlar,sultânadamlarıgibikimselerden,malınınhepsiveyâçoğuharâmdanolankimselerdenbirşeyalmak
câizdeğildir.Ancak,halâlolduğubilinenveyâhalâlalâmetibulunankimseninma–610 –

lınısatınalmakcâizolur.
(Hadîka) sonundabuyuruyorki,(Vera’) ya’nîhalâle,harâmadikkatetmekabdestevenecâsetedikkatetmekdendahâmühimdir.Fekatzemânımızdahalâlve
harâmıgözetmek,hattâEbülleys-iSemerkandîninenkolayolanfetvâsınabileuymakçokgücoldu.Bufetvâyagöre,malınınçoğununhalâlolduğusanılankimseninverdiğihediyyeyialmak,onunlaalışverişvekirâlamakcâizolur.Malınınçoğuhalâlolduğusanılmıyankimseilebunlarcâizolmaz.Çünki,harâmolduğubilinenmaleldenelegeçince,harâmlığıyokolmaz.Harâmmâlvârisekalınca,bunahalâlolurdenildiisede,bukavlza’îfdir.(Kâdîhân) fetvâsındadiyorki,(Zemânımızda,şübhelimaldansakınmakimkânsızoldu.Şimdi,müslimânların,harâmolduğunuiyicebildiğişeydensakınmalarıvâcibdir).Şimdiise,işdahâgücoldu.Çünkihadîs-işerîfde,(Her yıl, kendinden önceki yıldan dahâ kötü olacakdır) buyuruldu.Bununiçin,bugünvera’vetakvâ,kalbi,dilivebütünuzvlarıharâmdankorumakdır ve insanlara zulm yapmamakdır ve insanlara ve hayvânlara işkence
yapmamakdırveişçininücretinihemenvermekdir.Gönülrızâsıolmadantalebesinebileişyapdırmamakdır.
Herkesinelindebulunanmalıonunmülkübilmekdir.Gasb,zulm,rüşvet,hırsızlık,fâiz,harâcvehıyânetyollarındanbiriile[vealkollüiçkisatarak]elegeçdiğiaçıkcabilinenbirmalıonunmülküolmaz.Bunuondanalmak,kullanmak,yimekhalâlolmaz.Başkamalları,mülkükabûledilir.Onlarıverincealmakharâm
olmaz.Harâmdantopladığımalları,kendihalâlmalıile,yâhudbirbirleriilekarışdırsa,(Mülk-i habîs) denir.Buhabîskarışımdanverince,harâmolduğunutanımadığımalı,parayıalmakcâizolur.Çünki,imâm-ıa’zamEbûHanîfeyegöre,böyle
harâmdangelen[veemânetolarakalınan]paralarıkendihalâlmalıileveyâbirbirleriilekarışdırıpdaayıramazsa,hepsihabîsmülküolurvekendihalâlmalındansâhiblerinetazmînetmesi,ödemesilâzımolur.Tazmîndensonra,buhabîsmülkünükullanmasıcâizolur.Fâsidakdilehabîsmülkolanmalıkullanmakise,hiç
câizdeğildir.(Bezzâziyye)de,nemâzsonundadiyorki,(Fakîrlerezekâtvermekiçin,
zenginlerinvekîliolankimse,topladığızekâtlarıbirbirleriilekarışdırınca,hepsi
kendimülküolur.Fakîrlerekendimalındansadakavermişolur.Zenginlerinzekâtlarıverilmişolmaz.Zenginlerdenaldıklarınıonlaraödemesilâzımolur.Fakîrler,öncedenbukimseyeiznvermişolsalardı,onlarınvekîlleriolaraktoplamışolur,
fakîrlerinmallarınıbirbirleriilekarışdırmışolurduvezekâtlarverilmişolurdu).
(Câmi’ul-fetâvâ)da diyor ki, (Bey’ ve şirâ’ bilgilerini öğrenmeden ticâret yapmakhalâlolmaz.Hertâcirinbirfıkhâlimibulup,işlerinibunadanışarakyapması,böylecefâizdenvefâsidalışverişdenkurtulmasılâzımdır).
İmâm-ıKerhîfetvâsında,(Harâmsemenigöstermedensatınalınanmebî’müşteriyehalâlolur.Eğer,sözkesilirken,harâmolduğubilinensemenhâzırolup,bunaişâretedilirvebâyı’abusemenverilirse,müşterimebî’ehabîsolarakmâlikolur).
(Hadîka)daelâfetlerininsonundadiyorki,(Gasbedilmişveyâhırsızlık,hıyânet
gibiharâmyoldaneldeedilmişolduğubilinenbirmalı,hediyye,sadaka,mebî’,semenveücretolarakalmak,kirâilekullanmakhalâldeğildir.Yalnızvârisin,mal
sâhiblerinibilmediğizemân,mîrâskalanböylemallarıalmasıhalâlolur.Malınböyleharâmolduğuiyibilinmezse,herkesinalmasıcâizolur).
Dördüncü kısm — Malınınçoğuhalâlolup,harâmdakarışıkbulunankimsedir.
Meselâköylü,sultânadahizmetedipbirşeyalmışiseveyâtüccâr,sultânadamlarıiledemu’âmeleetdiise,bunlarınmalıhalâldir.Bunlarlaalışverişetmekcâizise
de,etmemekkıymetlivera’dır.AbdüllahibniMübârekinvekîli,Basradanyazdı
ki,sultânadamlarıilemu’âmeleyapankimselerlealışverişediyoruz.Cevâbında
buyurduki,başkalarıilemu’âmeleetmiyorlarise,bunlardanbirşeyalmayınız.Başkalarıiledemu’âmeleediyorlarise,mu’âmeleyapınız!
Beşinci kısm — Zâlimolduğubilinmiyen,malıbelliolmıyan,fekatüzerindezâ–611 –

limleralâmetibulunan,onlarınkıyâfetinitaşıyanlardır.Ellerindekimalınhalâlolduğubilinmedikce,bunlarlaalışverişetmemelidir.
Altıncı kısm — Zâlimkıyâfetibulunmıyan,fekatfıskalâmetibulunankimselerdir.Meselâ,ipekelbisegiyer,altınyüzükveyâsâatgibiharâmkullanır.İçkiiçer.
Yabancıkadınlarlakonuşur.Yapdıklarınıngünâholduğunainanıyor,kendilerinisuçlubiliyorlarsa,bunlarlamu’âmeleharâmolmaz.Çünki,günâhişlemeklemallarıharâmolmaz.Ancak,günâhdankaçmıyan,harâmmaldandakaçınmazdenilirsede,budüşünceile,malınaharâmdenilemez.Zâten,kimsegünâhsızdeğildir.
Günâhişleyipde,kulhakkındankorkanlarçokdur.
[Halâli,harâmıayırdetmiyen,farzıyapmağa,harâmdankaçınmağaehemmiyyetvermiyenmürted[Allahadüşman]olur.Bununlaalışverişedilmez.Malı,mülkü,onunolmaz.Nikâhısahîholmaz.Müslimânlardan,mîrâsalamaz.Kelime-işehâdetgetirse,nemâzkılsa,benmüslimânımdesede,müslimânolmaz.Busözlerineveibâdetlerineinanılmaz.Dindençıkmasınasebebolanşeyepişmânolması,bunatevbeetmesilâzımdır.(Dürr-ül-muhtâr) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,karıkocamürtedolup,Dâr-ül-harbe[ya’nîAmerikagibi,kâfirmemleketinegidip]yerleşseler,oradaçocuklarıvetorunlarıolsa,hepsiniesîralsak,kendileriveçocuklarımüslimânolmağazorlanır.Kadınveçocuklarıöldürülmez.Torunlarıiseesîredilir.Çünki,çocukları,babalarıgibimürteddir.Torunları,dedeyetâbi’olmaz.Kâfiroğlukâfirgibiolurlar].
İşte,bunagörealışverişetmeklâzımdır.Bunlaradikkatetdiğihâldeharâmadüşenkimse,günâhlıolmaz.Nitekim,necâsetlekılınannemâzkabûlolmaz.Fekat,
necâsetolupda,bilmesekabûlolur.Necâsetolduğununemâzdansonraanlasa,kazâetmeklâzımgelmezdedemişlerdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,nemâziçinde,na’lınınıçıkardı.(Cebrâîl) “aleyhisselâm”,(Na’lının kirli olduğunu haber verdi) buyurduvenemâzıkazâetmedi.
(Bumaldankaçınmaklâzımdeğilsede,kıymetlivera’dır)dediğimizyerlerde,
bumalıneredenaldındemekcâizolur.Fekat,soruncaokimseincinirse,sormak
harâmolur.Çünkivera’,ihtiyâtlıolmakdır.Müslimânıincitmekiseharâmdır.O
hâlde,güzelliklesormalı.İkrâmediyorsa,birbehâneileyimemelidir.Çâresizkalırsa,incitmemekiçinyimelidir.Başkasınadasormamalıdır.Çünki,kendisiişitirsedahâçoküzülür.Tecessüsvegıybetvesû’izanolurki,hepsiharâmdır.İhtiyâtlı
davranmakiçinhalâlolmazlar.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”müsâfirolduğuzemân,neverselerkabûlbuyururdu.Nerdenaldınızdiyesormazdı.Hediyyedekabûleder,sormazdı.Ancakşübheliolduğumeydândaise,meselâ,Medîne-imünevvereyeyeniteşrîfbuyurduğuzemân,getirdiklerişeylere,hediyyemi,
sadakamıdiyesorardı.Çünki,ozemânşübheliidi.Sorunca,kimseincinmezdi.
Bir yerde, yağma edilmiş, çalınmış şeyler ve hayvânlar satılıyorsa, çoğunun
harâm olduğunu bilen kimse, buradan birşey satın almamalıdır. Eğer ihtiyâcı
çoksa,neredenaldındiyesormalı.Halâldenolduğuanlaşılanıalmalıdır.Çoğunun
harâmolmadığıbiliniyorsa,sormadanalmakcâizisede,sormakvera’olur.
İnsannecâsetiniyalnızbaşınasatmakveinsandanayrılanherşeyisatmakharâmdır.Hepsinigömmeklâzımdır.İnsannecâsetiniyalnızbaşınadakullanmakcâiz
değildir.Toprakveyâbaşkaşeylekarışıksatmakvekullanmaksahîhdir.Hayvân
gübresi,yalnızolarakdasatılırvekullanılır.Diğerüçmezhebimâmı“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”hayvangübresisatmakdacâizdeğildirdedi.
Mekke-imükerremeşehrinde,binâ,arsa,tarlasatmakcâizdir.Bunungibi,bir
kimsenin vakf erâzî üzerine yapdığı binâ mülkü olur. Bunu satması câiz olur.
Mekkedeki binâları hac zemânında, hâcılara kirâya vermek harâmdır. Onlara
ücretsizolarakikrâmolunur.(Bedâyı’)de,beşincicild,146.cısahîfedediyorki,
(Mekkedekievleri,haczemânında,hâcılarakirâilevermekmekrûhdur).
Şerâbyapanmüslimânaüzümveşirâsatmakcâizdir.Müslimânlarınşerâbsat–612 –

masıvebundanaldığıparaharâmdır.Hattâborcunuödemekiçin,müslimânşerâbsatsa,alacaklının,buparayıalmasıharâmdır.Zimmîdekiborcunu,şerâbparasındanalmasıhalâldir.Fekat,tenzîhenmekrûhdur.[İkincikısmda,kırkıncıve
üçüncükısmda,altıncımaddelerebakınız!]
İbniÂbidîn,hayvânzekâtınınsonundaveKâdî-zâdeAhmedefendi,(Birgivî vasıyyetnâmesi şerhi)ndediyorki,(Birkimse,elindekikat’îharâmolanmaldansadakaverse,sevâbumsa,alanfakîr,harâmdanolduğunubilerek,vereneAllahrâzıolsundese,verendeveyâbaşkabirkimsedeâmîndese,hepsikâfirolur).İbni
Âbidîn,buradabuyuruyorki,(Harâmolduğubilinenbellimalilecâmi’yapdırmak
vebaşkahayryapdırmakvebunlarakarşılıksevâbbeklemekdeküfrdür).
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,zekâtverilecekyerlerinsonundabuyuruyorki,kendisinevebakmasıvâcibolanlaralâzımolandanfazlamalıbulunankimseninsadakavermesimüstehabdır.Bakmasıvâcibolankimsesimuhtâciken,bununsadakavermesigünâhdır.Sıkıntıyasabredemiyecekkimsenin,kendimuhtâc
olduğumalı,parayısadakavermesicâizdeğildir.Tahrîmenmekrûhdur.Sadakaverenkimsenin,sadakasevâbını,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizevebütünmü’minînvemü’minâtagöndermeğeniyyetetmesiiyiolur.Çünki,kendisevâbıazalmazvehepsinedeayrıayrı,hepokadarsevâbverilir.
(Hadîka) sonundadiyorki,(Birkimse,sultândanhediyye,sadakaalsavebunun,birindenzulmilealınmışolduğunubilse,sultân,bumalı,kendihalâlmalıile
veyâbaşkasındanzulmilealdığımalilekarışdırmışisevebirbirlerindenayrılamaz
ise,almasıcâizolur.Yalnızomalıverirse,almasıcâizolmaz.Çünki,başkamalile
karışdırınca,hepsisultânınmülküolur.Sâhibininomaldahakkıkalmaz.Sâhibinetazmînetmesi,ya’nîmalınbenzerini,benzeriyoksa,aldığıgündekikıymetini
vermesilâzımolur.Tazmînetmedenkullanmasıhalâlolmaz.Başkamalilekarışdırmazsa,mülküolmaz.Sultân,zulmilealdığımalile,gıdâmaddesisatınalıp,fakîreyidirse,yimesihalâlolur.Zulmilealdığınıbilmiyenkimsenin,zulmiletoplananmaldanyimesicâizolup,bilmemesiözrolur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(İstemeden verilen şeyi alınız! Allahü teâlânın gönderdiği rızkdır). Hükûmetadamlarındanhediyyealmakcâizdir.Birkimse,birta’âm
çalsa,zorlaalsa,elinegeçirmesiharâmisede,malınsıfatıdeğişincedemülküolur.
Böylebirta’âmıpişirdikdensonra,tazmînetmekşartıile,yimesi,satsaveyâhediyyeetse,alanındayimesi,câizolur.Kıymetinivermedensatması,hediyye,sadaka vermesi harâm ise de, nâfiz [ya’nî sahîh] olur. Fâsid bey’ ile satın aldığı
malıkullanmasınabenzer.Satsa,bedelihalâlolur.)Hâlbuki,mırdareti,ya’nîleş
etivedomuzetiveşerâbgibikendilerikat’î,açıkdelîlileharâmolanlar,hiçbirzemânhalâlolmaz.Sâhibisatsa,hediyyeetse,halâletsede,yimekcâizolmaz.Bunlarahalâldiyen,yirkenbilerekBesmeleçekenkâfirolur.Kat’îharâmlarınhepsi
böyledir.Meselâ,nikâhıharâmolankadınlarlaevlenmeğehalâldiyenkâfirolur.
İbniÂbidîn,beşincicilddebuyuruyorki,(Âlimlerinçoğunagöre,müslimânölüp,
şerâbparasıbırakırsa,vârislerinbuparayıalmasıhalâlolmaz.Gasbedilmişmal
vezulmilealınanverüşvet,çalgı,tegannîücretleri,kumârparalarıdaböyledir.
Vârislerin,buparalarısâhiblerinegerivermesi,sâhibibilinmiyorsa,fakîrleredağıtmasılâzımdır.Kullanmasıharâmolur.Öleninharâmkazandığınıbilir,fekathangimalınharâmdangeldiğiniayıramazlarsa,mîrâsınhepsihalâlolurisede,fakîrlerevermeleriiyiolur.Kullanmalarıharâmolanmalıverereksatınaldıklarınıyimelerivekullanmalarıhalâlolur.Sâhibleribilinmiyenharâmmalınvârislerehalâlolacağıdabildirildi.Tegannî,çalgıücretleri,pazarlıklaolmayıp,parasızokursa,hediyyeolarakaldıklarıparahabîsolmaz.Halâlolur.Dilencininbirikdirdiği
paravemalhabîsdir.Birkimse,harâmolarakedindiğimalıbaşkasınaverse,oda,
başkabirineverse,harâmdangeldiğinibilenlerinbunualmasıharâmolur.Fâsid
satışmüstesnâdır.Zevce,kocasınınharâmparailesatınaldığını,harâmkarışıkma–613 –

lınıyirse,kullanırsa,câizolur.Günâhkocasınaolur.
Herşeyileyarışetmekvebilmeceçözmekhalâldir.Bunlarıkumârileyapmak
harâmdır.Koşarakveyâatilevesilâhile,okilehedefeatmakgibiharbdekullanılanşeylerleyapılanyarışlarda,birtarafdanmalşartetmekdecâizolur.Ya’nîiki
kişidenyalnızbiri,senkazanırsan,bensanavereceğim.Benkazanırsam,senbanavermiyeceksinderseveyâbirüçüncükimse,yarışakatılancemâ’atarasından
kazananabenvereceğimderse,câizolur.Fekatharbehâzırlıkiçinyapılmalarılâzımdır.Oyun,gösteriş,övünmekiçinyapılanheryarışmekrûholur.Nemâzamâni’olacakkadardevâmederse,harâmolurlar.Harbdekullanılanşeyleriöğrenmek
mendûbdur.2.cikısmda,16.cıve31.cimaddelerinbaştaraflarınabakınız!İkitarafındamalvermesişartedilirse,(kumâr) olur.Kumâroynamakharâmdır.Bir
üçüncükimsedeyarışakatılıp,ikisinidegeçerse,ikisindendealması,ikisinidegeçemezse,ondanbirşeyalınmamasışartıile,ikisindengeridekalanın,geçenemal
vermesinişartetmekcâizolur.Kıbleyekarşıatışmekrûhdur.
İkiilmadamınınbirkonudamünâkaşaedip,birtaraflımalşartetmeleridecâizdir.Birçokilmadamındansözüdoğruolana,hâricdenbirininmalvermesidecâizdir.Fekatmünâkaşayakatılanlarınbirbirlerinemalvermelerikumârolur).Ahkâm-ıislâmiyyeyeuygun,sahîhvecâizolansatışlarda,sözkesilirken,müşteriyesatınaldığımaldanbaşkabirşeydevermekşartedilmezse,satıcıtarafındanhediyye olarak sonradan vermek câiz olur ve bunun için, müşteriler arasında kur’a
çekmekharâmolmaz.Müslimân,ikrâmiyyelimalsatınalmağıdeğil,ucuzveiyimal
satınalmağıdüşünmelidir.Üçüncükısmda,4.cümaddesonunave6.cımaddede,
(Fâsid satışlar)abakınız!
(İbni Âbidîn), imâmseçiminianlatırkendiyorki,(Ahkâm-ıislâmiyyeyeuygun
olanşartlaramüsâvîolarakmâlikolanlararasındanbiriniseçmekiçin,(Kur’a) yapılır).[Birmekânın,birmalın,bunamüşterekmâlikolanortaklararasındakur’â
iletaksîmedileceğinide,(kısmet) bahsindeuzunbildirmekdedir.Kur’âçekmek
câizdirvesünnetdir.Mülksâhiblerininhaklarınınmikdârlarınıdeğişdirmekveyâ
ortaklardanbirininhakkınıyoketmekyâhudhakkıolmıyanapayvermekiçinyapılankur’â(piyango) harâmolur.İkiveyâçokkimse,aralarındaparatoplayarak
biremânetçiyebırakıp,aralarındanseçdikleribirininveyâvekîlinin,bunufakîrlere,hayrkuruluşlarınadağıtmasıcâizolduğugibi,fakîrlerarasındakur’âçekip
kazananlarınadağıtmasıdacâizdir.Kendiaralarındapiyangoçekipkazananların,
vermişolduklarıparadanfazlaalmalarıkumârolur.Gerikalankısmıhayryerebağışlamaları,bupiyangoyukumârlıkdankurtarmaz.Herbirinin,kendiverdiğinigerialmasıcâizdir.Kendihissesiniiçlerindenbirinehediyyeedebilir.Emânetcinin
ücretini,paralarıoranındaöderler.Emânetciemânetparayıkullanamaz.Bankayayatıramaz.Bankaemânetciolabilir.Kendilerindenbirideemânetciolabilir.Kumâr,yarışlardaolduğugibi,tavlaile,damataşlarıile,iskambilkâğıdlarıileyapılanheroyunda,futboloyunlarındadaolur.Bunlarınhepsindeveilmadamlarıarasındakikumârda,sözleri,tahmînleriyanlışçıkanlar,tahmînleridoğruçıkanlaramal,
paravermekdedir.Kumârakatılanlarınherbirinde,hemalmakhemdevermekihtimâlivardır.Kumâroynatmak,yarışmakdemekdeğil,tahmîndeyanılıpyanılmamakdemekdir.Bununiçin,oynıyanlararasındaolduğugibi,oynamayıp,yarışmayıp,yarışanlardankazanacaklarıöncedentahmînedenlerarasındadakumârolur.
Hattâyalnızbirkişininyapdığıişinbaşarılıolupolmıyacağını,tahmînedenlerarasındadaolur.Kumârda,sonutahmînedilenişinoyunolması,kazanclı,başarılıolmasıveyâzararlıolmasıarasındafarkyokdur.Canbazındüşüpdüşmiyeceğini,gemininbatıpbatmıyacağınıtahmînedenlerin,birbirlerineparavermekiçinsözleşmeleridekumârolur.Bununiçindirki,oyun,yarışyapılmaksızın,kumârcılarınismleriveyâparailealdıklarıbiletlerinnumaralarıarasındapiyangoçekerek,çekilen
numara sâhiblerine, biletlerden toplanan paraların hepsini veyâ bir mikdârını
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dağıtmakkumârolur.Çünki,piyangoyakatılanlarınhepsikendinumarasınınçekileceğini ümmîd etmekdedir. Bu tahmînleri doğru çıkanlar, yanlış çıkanların
öncedenvermişolduklarıparalardanalmakdadırlar.Aldıklarıparaile,önceden
bileteverdikleriparanınfarkını,tahmînleriyanlışçıkanlardanalmışolmakdadırlar. Tahmînleri yanlış çıkacaklardan para toplamak güç olacağı için ve bunlar
öncedenbelliolmadıklarıiçin,piyangoyakatılanlarınhepsinden,öncedenbiletücretiismialtındaparatoplanmakda,tahmînidoğruçıkanlarınvermişoldukları,sonrakendilerineiâdeedilmekdedir.Öncedentoplananparalarınhepsinipiyangosâhibialmakda,bundanaslanpayınıkendineayırıp,gerikalanınıtahmînleridoğru
çıkanlaravermekdedir.Piyangosâhibi,kumâraiştirâketmesebile,harâmasebeb
olduğuiçin,büyükgünâhişlemekdevepiyangoyaiştirâkedenlerisoymakda,sömürmekdedir.Harbeveilmeyarayanmubâhyarışlarınvehayrveyardımişlerininvediğermekrûhoyunlarınçoğu,kumârveyâbaşkaharâmlarınkarışmalarısebebiileharâmolmakdadır.Spor-totooynamakböyledir.]
BilerekBesmeleçekersedenildi.Bundanmaksad,yidiğişeyde,yapdığıişde,
harâm bulunduğunu bilmesidir. Bunu bilmezse, ma’zûr olup, afv olur. İslâm
memleketlerinde,hattâbugüniçin,dünyânınheryerindekimüslimânların,ahkâm-ıislâmiyyeyi,ya’nîislâmiyyetiöğrenmesikolayolup,lüzûmluşeyleriöğrenmemek,bilmemeközrdeğil,suçolur.Fekat,tatbîkatde,yanlışyapmak,bilmiyerekyapmaközrolur.Meselâ,şerâbiçmeninharâmolduğunubilmeklâzımdır.Bilmemeközrdeğil,suçdur.Fekat,içindeşerâbkarışıkhoşafıveyâilâcıveyâşerbeti,karışıkolduğunubilmiyerekiçmek,günâholmaz.Karışıkolduğunubilmemesiözrolur.Domuzetininharâmolduğunubilmemeközrdeğildir,suçdur.Koyun,sığıretiilepişdisanarak,domuzetiilepişmişyemeğiyimeközrolur,afvolur.
(Şir’at-ül-islâm) ikiyüzkırkaltıncısahîfesindekihadîs-işerîfde,(Allaha ve Âhıret gününe inanan kimse, şerâb içilen sofraya oturmasın!) buyuruldu.Arkadaşlarınıngönlünühoşetmeğiniyyetederekoturup,şerâbiçmemekcâizolurdemek
ve (Amel niyyete göre değerlenir) hadîs-i şerîfini söylemek, doğru değildir.
Çünkiniyyet,ibâdetlerevemubâhişlerete’sîreder.Harâmişler,iyiniyyetilecâizolmaz.Yeğitlikgöstermekveyâpara,malkazanmakiçingazâedenkimse,cihâdsevâbıkazanmaz.Mubâhlariyiniyyetileyapılınca,hayrolupsevâbkazanılır.Fekat,mü’minkardeşiningönlünühoşetmekniyyetiileharâmişlemekcâiz
olmazve(Mü’mini sevindireni, Allahü teâlâ sevindirir) hadîs-işerîfineuyulmuş
olmaz.Ancakzarûretvefitneuyandırmamakiçin,içmemekşartıileoturabilirise
de,öncedenbundansakınmaklâzımdır.
Dâr-ül-harbde[ya’nî,İtalya,Fransagibikâfirmemleketinde]îmânagelenkimse,farzı,harâmıişitince,Dâr-ül-islâmdaîmânagelenveyâbâligolanda,oânda,
farzlarıyapması,harâmlardankaçınmasılâzımolur.Dâr-ül-islâmdafarzolduğunuöğreninceyekadar,kılmadığınemâzlarıvetutmadığıoruclarıkazâetmesilâzımolur.Bilmemesi,terketmekgünâhındankurtulmasıiçinözrolur.Öğrenmeğiterketdiise,hiçözrolmaz.İkincikısm,16.cımaddesonunabakınız!
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”beşincicild,ikiyüzyetmişikincisahîfedebuyuruyorki,(Rüşvetolarakistenipalınanmal,insanınmülküolmaz.Veren,
geriisteyebilir.İstemedenverdiise,geriisteyemez.Fekatalanıngerivermesi
vâcibolur.Birâlime,kendineşefâ’atetmesiveyâzulmdenkurtarmasıiçin,öncedenverilenşeyrüşvetolur.Fekatsonraverilenhediyyesinialmasıcâizolur.Öncedenistemesiharâmdır.Öncedenverilenhediyyeyialmasıcâizdir,denildi.Hocanıntalebesindenhediyyealmasıdacâizdenildi.Dînine,malına,cânınazarârgelmesindenkorkankimseninrüşvetvermesicâizdir.Dînini,malınıvecânını,zâlimlerinzulmündenkorumakiçinvehakkınıkurtarmakiçinbirşeyvermekrüşvetolmaz.Alanagünâholur).Hacbahsindebildirildiğigibi,farzlarıyapabilmekveharâmlardankurtulabilmekiçinverilenmaldarüşvetolmaz.Bunlarıalmakgünâh
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olur.Dördüncücild,üçyüzüncüsahîfedehâkiminrüşvetalmasıharâmolduğunu
anlatırken,rüşvetidördeayırmakdadır:Müftî,hâkim,vâlîolmakiçinrüşvetvermekvebirinin,haklıdahîolsa,me’mûra,hâkimerüşvetvermesivebunlarınalmalarıharâmdır.Çünkizâtenvâcibolanşeyiyapmakiçinbirşeyalmakcâizdeğildir.
Buişleriyapdıkdansonra,istemedenverilenhediyye,rüşvetolmaz.Me’mûrların
zulmündenkurtulmakveyâhakkınıalmak,malını,cânını,dînini,ırzınıkorumak
içinme’mûraveyâaracıyavermekcâizdir.Bunlarınalmasıharâmdır.Zulmyapılmasıiçinvermekvealmakharâmdır.
Birkimse,halâlmülküolanmâlındanhediyyeverse,istenmedenverilenbuhediyyeyi kabûl etmek sünnetdir. (Hediyyeleşiniz, sevişiniz!) hadîs-i şerîfi, (Künûz-üddekâık)dayazılıdır.(Mektûbât-ı Ma’sûmiyye), ikincicildininotuzyedinci
mektûbundadiyorki,(Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”hazret-iÖmerehediyyegönderdi.Kabûletmedi.Gerigöndermesininsebebinisordu.(İnsaniçin
hayrlıolan,kimsedenbirşeyalmamakdır)buyurdunuzdeyince,(İsteyip de almak
için demişdim. İstemeden verilen şey, Allahü teâlânın gönderdiği rızkdır. Onu alınız!) buyurdu.Ömerde,(Allahüteâlâyayemînederimki,kimsedenbirşeyistemiyeceğimveistemedenverilenialacağım)dedi.)Hediyyekabûletmenintevekküle mâni’ olmadığı, (Makâmât-ı Mazheriyye)nin yirmisekizinci mektûbunda
uzunyazılıdır.
Hükûmetinpiyasayanarh,[fiyât]koymasıcâizdeğildir.[Hiçbirşeyinsatışında
kârhaddiyokdur.Herkes,istediğikadarkârilesatabilir.]İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,beşincicilddebuyuruyorki,(EnesbinMâlik“radıyallahüanh”
buyurduki,Medîne-imünevverede,pahâlılıkoldu.YâResûlallah“sallallahüaleyhi ve sellem”! Fiyâtlar yükseliyor. Bize (Si’r) ya’nî kâr haddi koyunuz denildi.
(Fiyâtları koyan Allahü teâlâdır. Rızkı genişleten, daraltan, gönderen yalnız Odur.
Ben, Allahü teâlâdan bereket isterim) buyurdu.(Dürr-ül-muhtâr)dakihadîs-işerîfde, (Kâr haddi koymayınız! Fiyât koyan, Allahü teâlâdır) buyurdu. Esnâfın
hepsifiyâtları,fâhişolarak[maloluşfiyâtınınikimisline]artdırdığı,milletezarar
vezulmhâlinegeldiğizemân,hükûmetin,tüccârlaradanışarakuygunbirnarh,kâr
haddikoymasıcâizolur).[Hükûmetinkoyduğubufiyâtauymakvâcibdir.Bunun
gibi,adâleti,milletinhaklarını,hürriyyetlerinikoruyankanûnlarauymaklâzımdır.
Bunlarıkorumakiçin,hükûmeteyardımcıolmalı,mal,vergikaçakçılığıyapmamalıdır.Dâr-ül-harbde,kâfirhükûmetlerinkanûnlarınadakarşıgelmemelidir.]
İbniÂbidîn,beşincicild,ikiyüzellincisahîfedediyorki,(Küçükçocuğunmuhtâcolduğuşeylerin,meselâgıdâsının,elbisesinin,sütanneücretininfazlasını,çocuğuevindebeslemekdeolanannesininveerkekkardeşinin,amcasınınvesokakdagörerekalıpevindebesliyenkimsenin,çocukdankendileriiçinsatınalmaları
vekendilerininböylemallarınıçocuğasatmalarıcâizdir.Bunlardanyalnızannesi,evindebeslediğiküçükçocuğunu,ücretileçalışmağadaverebilir.İmâm-ıEbû
Yûsüfegöre,zî-rahmmahremakrabâsındanolankadınveyâerkekde,ecr-imisl
ileverebilir).Hayreddîn-iRemlî“rahmetullahiteâlâaleyh”,fetvâsındabukavlitercîhetmişdir.
(Dürer)deve(İbni Âbidîn)desatışdaîcâbvekabûlüanlatırkenveAlîHaydar
beğin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Mecelle) şerhi167,263,365ve974.cümaddelerindediyorki,fâsık,müsrifolmıyanbaba,babaölmüşisebabanınvasîsi,buda
ölmüşise,ölürkenvasıyyetetdiğikimse,buikincivasîdeyoksa,babanınâdilolan
babası,budayoksa,dedeninvasîsiveyâvasîsininvasîsi,birinciderecevelîdirler.
Çocukyanlarındaolmasadahî,çocuğunmenkûlmallarınıherzemân,binâlarıise
zarûretolunca,herkese,hattâkendilerinesatmaları,kirâyavermeleriveherkesdenvekendimallarındançocuğunparasıile,çocukiçinsatınalmalarıveçocuğun
malıileticâretyapmalarıveticâretyapmasıiçinonaiznvermeleri,ücretileveücretsizçalışmağavermelericâizdir.Kardeşveamca,çocukkendiyanlarındaolup
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bakdıkları zemân, ancak çocuğun muhtâc olduğu şeyleri, ona alıp satabilirler.
Vasîolmadıklarızemân,çocuğunmalıileçocuğunmenfe’atiiçin,ticâretyapamazlarveçocuğaticâretyapmasıiçiniznveremezler.Çocuğagelenhediyyeleri,çocuk
içinalırlar.Babanın,(Şumalımıküçükçocuğumaşukadarlirayasatdım)yâhud
(Filânküçükçocuğumunmalınışukadarlirayakendimiçinsatınaldım)demesi
lâzımdır.Hemsatması,hemalmasıiçinbirkimseyivekîledemez.(Oğlum......nın
malındanbildiğini,dilediğinfiyâtiledilediğinesatmakiçin)diyerek,birinivekîl
eder.
Vakfcâmi’,binâharâbolunca,işeyaramıyanparçalarısatılıp,kendita’mîrine,
tamîrimümkindeğilse,yakınbulunanbirvakfbinânınta’mîrine,onunihtiyâcına
sarfedilir.Başkabiryeresarfedilemez.Üçüncükısmda,altıncımaddeyebakınız!
(İhtiyâr) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Tesbîh,tahmîd,
tekbîrveKur’ân-ıkerîmvehadîs-işerîfvefıkhkitâbıokumaksevâbdır.Ahzâbsûresininotuzbeşinciâyetindemeâlen,(Allahı çok zikr eden erkeklerin ve kadınların günâhları afv olur ve çok sevâb verilir) buyuruldu.Tüccârın,malınımüşteriyegösterirken,bunlarıokumasıvekelime-itevhîd,salevâtokumasıgünâhdır.Bunları,parakazanmağaâletetmekolur).İbniÂbidîninbeşincicildindeve(Dürer)de
diyorki,(Bakkalaborcparaverip,oparabitinceyekadarondanmalsatınalmak
harâmdır.Çünki,istifâdeetmekşartıileödüncvermekfâizolur.Parayıbakkala
emânetolarakvermelidir.Emânetverilenparahelâkolursa,bakkalödemez).
Aşkınbağındaaçangüllere,bülbülolan,
islâmınhasretile,beklediğikahramân,
ma’şûkununaşkındanyanıpyanıpkülolan,
ağlasayerivardır,senigörmiyenzemân!
İlmîle,irfânîle,sâhibolan(Sıla)ya,
ikitemelbilgiyi,vasledenbiraraya,
dalıpucsuzbucaksız,omu’azzamderyâya,
vebuZikrderyâsındanenbüyükpayıalan!
Kimisâhilegidervebubanayeterder;
kimiuzakdangörür,mestolur,başıdöner;
kimiyalnızseyreder,kimibirkatreiçer;
birsensin,buderyâdan,içipiçipdekanan!
Kur’ândan,hadîslerdensonra,gelireserin,
rûhlaraşifâolan,omubâreksözlerin,
başkumandanısınsen,velîlerin,erlerin!
ve(Müceddid-ielf-isânî)adınıalan!
Bizeseniduyuran,fıtratendostunolan,
vecihândabirtekdir,seninizindekalan,
(SeyyidAbdülhakîm)O,seninaşkınlayanan,
hurmetinenasîbet,bizeşefâ’atından!
Eserinlecihânı,yenidentenvîreden,
sihirlibirkuvvetle,bizikendineçeken,
ondördüncüyüzyılın,zulmetinigideren,
(Arvâs)ınışığıdır,gerisihayâl,yalan!
Bizonuntalebesi,osizintâlibiniz,
muhakkakaksyapar,onûrlukalbleriniz,
belli,birbirinize,âşıksınızikiniz,
vesizeâşıkolur,(Mektûbât)ıanlıyan!
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41 — YİMESİ ve KULLANMASI HARÂM
OLAN ŞEYLER
(Berîka)da,mi’deâfetlerindediyorki,(Yimesi,içmesiharâmolanşeylerşunlardır:
1—(Harâm-ı li-aynihi) denilen,kendileriharâmolanşeylerdir.Leş,hınzıreti,
şerâbböyledir.Çokiçinceserhoşyapansıvıların,azınıiçmekdeharâmdır.Mahmasahâlindeolan,ya’nîaçlıkdanölmeküzereolanveikrâhedilen,ya’nîöldürmeklekorkutulankimsedenbaşkalarınınbunlarıyimeleri,içmeleriharâmdır.
2—Kendileriharâmolmayıp,Dâr-ül-harbdekikâfirlerdendahîgasb,sirkat,
rüşvetyoluilealınanveyâDâr-ül-islâmdakâfirdendahîfâsidakd,ya’nîşartlarına
uymadanyapılansözleşmeilesatınalınanşey.Buşey,mülkolurisede,mülk-ihabîsdir.Kullanmasıharâmdır.Gerivermek,alınmışolanbulunmazsa,fakîrleresadakaolarakvermeklâzımdır.
3—Doydukdansonrayimekharâmdır.
4—Toprak,çamurgibizararlışeyyimek.
5—Zehrlişeyler.Bakırçalığı,zehrkarışdırılmışyemek.Zehrliot,kokmuşet.
Kurdlanmışet,meyve,peynirdeböyledir.
6—Alışkanlıkyapanuyuşdurucumaddeler.Esrârotu,afyon,morfin,benzin
böyledir.Bunlarınilâcolarak,tabîbiniznverdiğikadarkullanılmasıcâizdir.
7—Necâset.İdrâr,damardançıkıpakankan,pislikböyledir.
8—Temiz,fekatiğrençolanşeylerdir.Sümük,kurbağa,sinek,yengeç,midyegibişeylerdir.)
(Redd-ül-muhtâr) beşincicild,ikiyüzonbeşincisahîfedebuyuruyorki,açlığıgiderecekkadaryimekveavretyeriniörtecekvesoğukdan,sıcakdankorunacakkadargiyinmekfarzdır.Bunlara,(Nafaka) denir.Nafakaparasınıkazanmakiçinçalışmakdafarzdır.Halâldenbulmazsa,ölümkorkusuolunca,harâmdandaalmak
câizolur.Ölmiyecekkadarşerâb,yoksabevliçebilir.Ölmiyecekkadarleş,başkasınınmalınıyiyebilir.[Üçüncükısmda,altıncımaddeyebakınız!].(Bezzâziyye) ve
(Hulâsa)dadiyorki,(Birisi,açolupyimekiçinleşdahîbulamayana,kolumdankes
de,yiyerekölümdenkurtuldese,kesmesicâizolmaz.Zarûrethâlindede,insaneti
halâlolmaz).[Busözden,ölümtehlükesiolanainsankanıverilemiyeceğiveinsan
organıtakılamıyacağıanlaşılmamalıdır.Busöz,insanetiniyimeğiyasaklamakdadır.LibyahükûmetiEvkafidâresininçıkardığı(El-Hedyül-islâmî) adındakiMecellenin1393Hicrîve1973Mîlâdîsenesiikincisayısında,LibyaMüftîsişeyhTâhir-üz-Zâvî, fetvâsında diyor ki, (Hadîs-i şerîfde, Allahü teâlânın her hastalık
içinilâcyaratdığıbildirildi.Başkabirhadîs-işerîfde,(Ey Allahın kulları! Hasta
olunca, tedâvî etdiriniz! Çünki Allahü teâlâ, hastalık gönderince, ilâcını da gönderir) buyuruldu. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, hastaların karantinayaalınmaları,perhizyapmalarıvetemizlenmelerigibibirçoktedâvîyollarıgöstermişdir.Tıbilminiöğrenmekvetedâvîyapmak,farz-ıkifâyedir.Tıbilmi,
dinbilgisindenöncegelmekdedir.Yeniölenbirininkalbinivebaşkaorganlarını
diriinsanatakmakcâizdir.Buişölüyehakâretolmaz.Müslimânınkendinikorumasılâzımolduğugibi,dinkardeşlerinikorumasıdalâzımdır.Düşmansaldırıncaonakarşıkoymak,ya’nîcihâdetmekbununiçinfarzdır.Dirininveyâölünün,
diriiçinbiruzvunuvermesi,dirinincanınıvermesinden,dahâkolaydır.Zarûret
olunca,birçokyasaklarmubâholmakdadır.Ölünündebiryerinikesmekharâmdır.İnsanaölüncedekıymetvermek,saygıgöstermekvâcibdir.Fekat,zarûretolunca,buharâmlıkkalkar.Müslimânmütehassıstabîblerbirhastanınölümdenkurtulmasıiçin,kan,diridenveyâölüdenorgannaklindenbaşkaçâreolmadığınıbildirdiklerizemân,bunuyapmakcâizolur.Dinayrılığıgözetilmez).](Eşbâh)ınsâ–618 –

hibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,yüzyirmiüç(123).cüsahîfesindediyorki,(Çocuğunyaşıyacağıümmîdedildiğizemân,çocuğuanasınınkarnındançıkarmakiçin,
ölmüşolananasınınkarnınıyarmakcâizolur.İmâm-ıa’zamEbûHanîfe,busebeb
ile,birkadınınkarnınınyarılmasınıemretmiş,kurtarılançocuk,çokyaşamışdır).
(Benöldükdensonra,kanımınveorganlarımın,hastalara,yaralılaraverilmesini
istiyorum)demekcâizdeğildir.Çünkibusöz,organlarınıvakfetmekveyâsadakaolarakvermek,yâhudvasıyyetetmekolur.Bunlarınüçünündesahîholabilmeleriiçin,mütekavvimmalileyapılmalarılâzımdır.Hürinsanvehiçbirparçasımal
değildir.Harbdeesîralınanköleninvecâriyenin,yalnızcanlıolanbütünbedeninemaldenilmişisede,organlarıveölülerimaldeğildir.(Benöldükdensonra,kanımın,uzvlarımınbirmüslimânaverilmesinezarûretolursa,verilmesiiçin,iznveriyorum)demekcâizolur.
Yimeyip,içmeyip,açlıkdan,susuzlukdanölen,günâhagirer.Hâlbuki,ilâcalmayıpölen,günâhagirmez.Nemâzıayakdakılacakveoructutacakkadargıdâalmak
farzdır.Doyuncayakadaryiyipiçmekmubâhdır.Doydukdansonrayimek,içmek
harâmdır.Yalnızsahûrdavemüsâfiriutandırmamakiçinharâmolmaz.Çeşidlimeyve,tatlıyimek,içmekcâizisede,vazgeçmekiyidir.Sofrada,lüzûmundanfazla,
çeşidli yemekler bulundurmak isrâfdır. İbâdete kuvvetlenmek için ve müsâfir
içinbulundurmak,isrâfolmaz.Lüzûmundanfazlaekmekbulundurmakdaböyledir.
Domuzetiyimemelidir,şiddetliharâmdır.Ehlîeşeketivesütütahrîmenmekrûhdur.YalnızMâlikîmezhebindehalâldir.Kasden,ya’nîhâtırındaolduğuhâlde,
bilerekbesmeleçekmedenkesilenhayvanıvebesmelesiztutulanavhayvanını,kitâbsızkâfirlerin,mürtedlerinkesdiği,avladığıhayvanıyimekharâmdır.Böyletutulanbalığıyimekharâmdeğildir.Kesmeyipde,biryerinebıçaksaplıyarak,ensesinevealnınavurarakveyâboğarakveyâilâclıyarak,elektrikliyereköldürülen
karahayvanları,leşolur.Bunlarıyimekharâmolur.Besmeleilegönderilenavköpeğininvedoğankuşununyakalayıp,ısırarakyaralayıpöldürdüğüavhayvanıyinir.Dirigetirdikleriavhayvanınıkesmeklâzımdır.Köpeğin,yaralamayıpboğduğuveyaralayıpetindenyidiğiav,yinmez.
Avınıköpekdişiileveyâpençesiileyakalayanhayvanınetiniyimekharâmdır.
Karada,sudayaşıyanhaşerâtıyimek,halâldeğildir.Meselâ,kertenkele,kaplumbağa,yılan,kurbağa,arı,pire,bit,sinek,akrep,midye,yengeçvefare,köstebek,
kirpi,sincapyimekhalâldeğildir.Avlanılan,yakalananherbalığıyimekhalâlolduğu,Mâidesûresindebildirilmekdedir.Suiçindekendiliğindenölüp,karnıüsttarafdaduranbalıkyinmez.Ağile,saçmaile,ilâcile,sarsıntıileölenherbalıkyinir.Kitâblıkâfirlerin,kendikitâblarınagörevekendidilleriileAllahüteâlânın
isminisöyliyerekkesdiklerinivekadının,çocuğunvecünübolanınkesdiğiniyimek
câizdir. Besmele çekmesi unutularak kesileni ve avlananı yimek câizdir. Şâfi’î
mezhebindeBesmelesizkesileniyimekdecâizdir.Mâlikîmezhebinde,Besmelesiunutulandayinmez.Tiryâkdenilenilâcda,yılaneti,ispirtovarsa,içmesiharâm,
satmasıcâizdir.Bunlarınbulunduğubilinmiyorsa,içmekdecâizolur.İkincikısm,
kırkıncımaddeyebakınız![Tiryâk,afyondemekdir.Afyonaalışmışolanlaratiryâkîdenir.EskiYunanhakîmlerinin,zehrlenmelerekarşıyapdıklarıbirilâcada
denir.İçindeafyon,yılanetiveispirtovardır].Müslimânkasabdanalınanbiretin,
nasılkesildiğibilinmiyorsa,halâlolmakihtimâlivarsa,[ya’nî,kesenlermüslimân
vemürtedkarışıkise],yimekcâizolur.Harâmolduğu,görerekveyââdilbirmüslimânınhabervermesiileanlaşılarakbilinirse,yimemelidir.Fekat,soruparaşdırmaklâzımdeğildir.Dâr-ül-islâmda,müslimândansatınalınanşübhelietiyimeli,
vesveseetmemelidir.
Yabânîeşeketivesütühalâldir.Tezekvebaşkanecsşeyleriyiyenhayvânıneti
kokarsa,yanınayaklaşıncapiskokugelirse,eti,sütüveterinecsolup,yimesimek–619 –

rûhdur.Temizşeyilebeslenip,piskokusukalmazsacâizolur.Bununiçin,tavuk
üçgün,koyundört,devevesığırongünhabsolunurdenildi.Atetivesütütemizdir,halâldir.Nesliazalmamakiçin,mekrûhdenildi.Tavşanetihalâldir.
(Bedâyı’) kitâbındadiyorki,(AbdüllahibniAbbâsbuyurduki,Resûlullahınyanındaoturuyorduk.Birköylü,tavşankebâbıhediyyegetirdi.Bize,(Yiyiniz!) buyurdu.MuhammedbinSafvân“radıyallahüteâlâanhümâ”dediki,ikitavşanyakaladım,kesdim.Resûlullahasordum.İkisinideyimemiemrbuyurdu).
(Kitâb-ül-irşâd) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Tavşankanı,kelef
denilenyüzdekiçillereveBehakdenilenesmerlekelereveBeras,ya’nîabraşdenilenbeyâzlekelereiyigelmekdedir.Kanıbulekeleresürülür.Tavşanbeyniyimek,hastalıklardansonrahâsılolantitremeğeiyigelir.Çocuklarındişetlerinesürülünce,dişgelmesineyardımeder.Tavşanyavrusunukesipmi’desindençıkan(Enfiha)denilensıvı,sirkeilekarışdırılıpüçgünöğledensonrakadıniçince,hâmile
kalmasınıönlervesar’ailletinevezehrlenmelerekarşıiyigelir).Etiyinenhayvânlarınidrârınıiçmekmekrûhdur.İnsanveyâhayvânnecâsetiilesulanmışsebzeleriyıkayıpyimekcâizdir.Lağımsuyuilesulanmışsebzeleriyimekcâizdeğildir.
Kadınveerkeğinaltınvegümüşkapileyimesi,içmesi,herdürlükullanmasıtahrîmenmekrûhdur.Altınvegümüşkaşık,sâat,kalem,abdestibriği,bıçak,sandalyavebenzerişeylerikullanmalarıdaböyledir.Bunlarıkendibedeniiçinkullanmayıp,başkayerdekullanmalarıcâizolur.Meselâyağı,balıgümüşbıçaklaekmeğesürmekvebuekmeğieliileyimekcâizdir.Altınkapdakiilâcıbaşınadökmek
harâmdır.Fekat,buradanelinedöküp,elindekinibaşınasürmekcâizdir.Fekat,suyuveilâcıkullanmakiçin,öncedenbukablarakoymakcâizdeğildir.
Gümüştasdançorbayıtahtakaşıklaalıpyimekcâizolmaz.Çünkitas,zâtenkaşıklakullanılır.Gümüştüpdekimerhemielesıkıp,elilebaşasürmekdeböyledir.
İbrikdekisuyueledöküp,yüzüyıkamakdaböyledir.Mevlidde,gümüşkapdanavucagülsuyuserpip,avucuyüze,elbiseyesürmekde,böylecâizdeğildir.
Altınilegümüşüsüsolaraktakmakyalnızkadınlarahalâldir.Fekat,bunları[meselâ,parmağındakiyüzüğünü]mahremolmıyanerkekleregöstermeleriharâmdır.
Altınvegümüşüsüsolaraktakmakerkeklereharâmolup,yalnızgümüşkemer,yüzükvesâatin,çakınınzincirigümüşdenolmakcâizdir.Altındanolursaharâmdırlar.Taş,tunç,pirinç,plâtin,bakırvediğerma’denlerdenzînetolarakyüzüktakmalarıkadınlaradaharâmdır.Ma’deninrengivekaplamasıdeğil,içi,cinsimûteberdir.Bununiçin,meselâaltınyaldızlıgümüşyüzüktakmakerkekleredecâizolur.
Gümüşkaplıaltın,bakıryüzük,altın,bakırsayılırsada,altın,bakırgörülmedikleri,gümüşgöründüğüiçin,takılmasıcâizolur.
(Redd-ül-muhtâr) kitâbı,beşincicilddediyorki,(Erkeklereyalnızgümüşyüzüğünhalâlolduğuvealtın,demirvesarıpirincdenyüzüktakmanınharâmolduğu,hadîs-işerîfilebildirilmişdir.BunuMollaHüsrevdeyazmakdadır.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”,vefâtedinciyekadar,yalnızgümüşyüzükkullandı).
Böyleolduğu,(Mevâhib-i ledünniyye)dedeyazılıdır.Tirmizînin(Şemâil-i şerîfe)sinde,Alî“radıyallahüanh”buyurduki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”yüzüğünüsağelinetakardı).Solelinedetakdığıgörülmüşdür.Sağelede,sol
eledetakmakcâizdir.Küçükparmağaveyâyanındakiparmağatakılır.Üzerinde
yazıbulunanyüzüğü,halâyagirerken,soleldensağelegeçirmekmüstehabdır.Hâkim,vâlîvemüftîdenbaşkaerkeklerinyüzüktakmamalarıdahâiyidir.Bayramlardaherkesintakmasımüstehabdır.Gösterişiçin,öğünmekiçintakmakharâmdır.
(Mevâhib-i ledünniyye) tercemesi,üçyüzyetmişikincisahîfedediyorki,(Erkeklerinaltınyüzüktakmaları,dörtmezhebdedecâizdeğildir).(Cevhere)deve(İbni Âbidîn)de,(Dürr-ül-müntekâ) ve(Fetâvâ-yı Hindiyye)dediyorki,(Altından
vegümüşdenbaşkama’denlerdenyüzüktakmak,kadınlaradamekrûhdur.)
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(Bostân)da, yüzüncü bâbda buyuruyor ki, (Nu’mân bin Beşîr, Resûlullahın
yanınageldi.Parmağındaaltınyüzükvardı.(Cennete girmeden önce, niçin Cennet zînetini kullanmışsın?) buyurdu.Demiryüzükkullanmağabaşladı.Bunugörünce,(Niçin Cehennem eşyâsı taşıyorsun?) buyurdu.Bunudaçıkardı.Bronz,ya’nî
tunçdanyüzüktakdı.Bunugörünce,(Niçin sende put kokusu duyuyorum?) buyurdu.Nasılyüzükkullanayım,yâResûlallahdedi.(Gümüş yüzük takabilirsin. Ağırlığı da bir miskâli geçmesin ve sağ eline tak!) buyurdu.AmribniŞu’âybdiyorki,
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,altınvedemiryüzükleriçıkartır,gümüş
yüzükleremâni’olmazdı).Bunlar,(Mevâhib-i ledünniyye)dedeyazılıdır.
Hertaşdanvema’dendenyüzüktaşıyapmakcâizdir.
Şimdi,altınyüzüktakanlararasında,(Eshâbfakîrolduklarıiçin,altınyüzükyasakedildi.Fakîrlereharâmisede,zenginlerecâizdir)diyefetvâverenleriişitiyoruz.Busözleri,hiçbiresâsadayanmamakdadır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”altınyüzüğüyasakederken,sebebinidebildirdi.Fakîrleredeğil,hererkeğe
yasaketdi.Yalnızfakîrlereharâmolsaydı,fakîrkadınlaradaharâmolurdu.Bundanbaşka,yalnızaltınıdeğil,çokucuzolanbaşkama’denlerdenyüzüktakmağıda
yasaketmişdir.Şunudabildirelimki,gümüşdenbaşkayüzüklerinerkeklereyasak
edilmesi,Medînedeikenoldu.Eshâb-ıkirâmınfakîrolduklarınıbildirenhaberler
ise,hicretdenönceMekkedeikenidi.BedrgazâsındabulunanüçyüzbeşSahâbîdenaltmışdörtadediMuhâcirolduğunagöre,Mekkedeîmânagelenlerinsayısıyüzdenazdı.MedîneliEnsârınfakîrolanlarıileMuhâcirlerinfakîrleri,(Mescid-i nebî) yanındaki(Soffa) denilenbüyükçardakaltındayaşarlar,ilmöğrenmekveöğretmekleuğraşırlar,ömrlerininçoğuResûlullahilebirlikdecihâdetmeklegeçerdi.Bunlara(Eshâb-ı soffa) denirdi.Sayılarıdeğişirdi.Çokzemânyetmişkişiolurdu.Çoğuşehîdoldu.BunlardanbaşkabütünEshâbzenginidi.İçlerindeçokzenginolanlarıazdeğildi.(Bostân) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”yetmişincisahîfesindediyorki,(ZübeyrbinAvvâm“radıyallahüteâlâanh”ölünce,mîrâscılarınınherbirinekırkbindirhemgümüşkaldı.AbdürrahmânbinAvf“radıyallahü teâlâ anh”, hastalığında boşamış olduğu zevcesine, mîrâsının yirmidörtde
birininverilmesinisöylemişdi.Bunaseksenüçbinaltınverildi.Hazret-iTalhanın
“radıyallahü teâlâ anh” günlük geliri, bin altın idi). Bunların üçü de Cennetle
müjdelenmişidi.Hazret-iOsmânın“radıyallahüteâlâanh”servetininhesâbıbilinemedi.ZekâtveganîmetveticâretsebebiileMedînedefakîrkimsekalmadı.Altınyüzüğünyasakedilmesinifakîrliğebağlamakistiyenlerinpekçürükipesarılmakdaolduklarımeydândadır.Dörtmezhebdedeharâmolanbirşeyinharâmolduğuna inanmak lâzımdır. Bulunduğu mezhebin harâm dediğini değişdirmeğe
kalkışarak,âyet-ikerîmelereveyâhadîs-işerîflerebaşkama’nâvereninmezhebsizolduğuanlaşılır.Mezhebsizolanda,yâsapıkveyâkâfirolur.(Hadîka)da,dilâfetlerindediyorki,(Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”yüzüktaşındaüç
satır yazılı idi. Birinci satırda (Muhammed), ikincisinde (Resûl), üçüncüsünde
(Allah) yazılıidi.Vefâtedince,bunuhazret-iEbûBekr,bundansonrahazret-iÖmer
kullandı.SonraOsmân“radıyallahüteâlâanhüm”kullanırken,(Erîs) kuyusunadüşürdü.Çokmalsarfetdiisede,bulunamadı.Buişfitneçıkmasınasebeboldu).
Hazret-iEbûBekrinyüzüğünde,(Ni’mel kâdir Allah) yazılıidi.Hazret-iÖmerin(Kefâ bil-mevt vâ’ızan yâ Ömer), hazret-iOsmânın(Le-nasbirenne), hazret-i
Alînin (El-mülkü lillah) yazılı idi. Hazret-i Hasenin yüzüğünde, (El-izzetü lillah) yazılıidi.Hazret-iMu’âviyeninyüzüğünde(Rabbigfir-lî), İbniEbîLeylânın
(Ed-dünyâ garûrün), İmâm-ıa’zamEbûHanîfenin(Kul-il-hayr ve illâ fesküt),
imâm-ıEbûYûsüfün(Men amile bi-re’yihî nedime), imâm-ıMuhammedin(Men
sabere zafire), imâm-ıŞâfi’înin(El-Bereketü fil kanâ’a) yazılıidi.Yüzüklerinimühr
olarakkullanırlardı.Osmânlıpâdişâhlarınınmührlerine,(Tuğra) denir.Tuğralarıyüzüklerindedeğildi.Tuğrayı,bunamahsûsvezîrtaşırdı.Hertuğradapâdişâhın
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adı,bununüstündebabasınınadı,dahâyukarıda(El-muzaffer dâimâ) yazılıdır.Osmânlılardaaltınparabasması,sultânOrhânzemânındabaşladı.Herpâdişâhınbasdırdığıaltınvegümüşparalarınbiryüzündebirtuğra,arkayüzünde,basıldığışehrinadıilepâdişâhıntahtacülûsetdiğiyılyazılıdır.Tuğralarınsonşekli,ikincisultânMustafâhânzemânındabaşlamışdır.
Nişânyüzüğütakmakemrolunmadı.Âdeteuyaraktakılmakdadır.(Kimyâ-i
se’âdet) kitâbındabuyuruyorki,(Parmağındaaltınyüzüktakılıbiradamınbulunduğusofrayaoturmamalıvebirincisafda,böylebirisiyanındanemâzkılmayıp,ikincisafakaçmalıdır.Başkaharâmlarıkullananlardandaböyleuzaklaşmalıdır.)
Altın,gümüşeşyâyıkullanmayıpsüsolarakevdebulundurmakcâizdir.
Kalaysızbakır,pirincvetunckaplardayimekcâizdeğildir.Çanak,çömlek,porselenkaplarefdaldir.Kalaylıkapları,başkama’denlerdenyapılmışkaplarıvecam,
plâstikkaplarıkullanmakcâizdir.Altınvegümüşlevhaları,parçalarıyapışdırılarakveyâtellerinisararaksüslenmişeşyâdakullanılır.Altınvegümüşlüyerlerini
tutmakdacâiz,fekat,buralarınıağzadeğdirmek,üzerineoturmakcâizdeğildir.
Galvaniz,yaldızşeklindeçokinceveyerindenayıramıyacakşekldeyapılmışaltın
vegümüşkaplıeşyâyı,kaplarıkullanmakcâizdir.
(Dürr-ül-muhtâr)dave(Redd-ül-muhtâr)dabuyuruyorki,(Erkekleriniççamaşırvedışelbiseolarakipekgiymesiharâmdır.İpek,ipekböceğininyapdığıipliklerdenörülmüşkumaşdemekdir.[İpekböceğikozayıdelerekçıkınca,eldeedilen
ipliklerkısavekıymetsizoluyorisede,bunlarıhiçbirkitâb,uzuniplikdenayrıtutmamışdır.Bunlarahalâldiyenolmamışdır.İpeğinherçeşidiharâmdır.]
(Muhît-i Burhânî) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,deriyedeğmeyen
dışelbisenincâizolduğunabirrivâyetbildiriyorisede,başkakitâblardaböylebirşey yokdur. Deriye değsin, değmesin harâmdır. İki imâma göre yalnız harbde
giymekcâizolur.Elbiseninvebaşlığınastarınıipekdenyapmakmekrûhdur.Elbiseninkol,etek,ceb,paça,yakavebaşlıkgibiyerlerine,dörtparmakeninekadargenişipekşeritdikmekcâizdir.Birçokşeritdikilebilir.Herbirineayrıayrıbakılır.Genişliklerinintoplamınabakılmaz.Dörtparmağakadaraltıniplikdenörülmüşşeritlerdecâizdir.Kadınlaraipekelbisevehermikdârdaaltınşeritcâizdir.
Erkekçocuklaraipekgiydirmekmekrûhdur.Erkeklerinde,ipekcibinlikkullanmasıcâizdir.İpekdenbelbağıcâizdenildi.Başaipektakkegiymekveboyunaipek
keseasmakmekrûhdur.İpekseccâdedenemâzkılmakcâizdir.İpekyorganlaörtünmekcâizdeğildir.Sâat,anahtar,tesbîhiplerivecebekonulankese,çantalar,
mushafkesesiveboğçanınipekdenolmasıcâizdir.Dıvarlarıipekkumaşvehalıile
örtmek,kibrvezînetiçinolmazsa,câizdir.İpekhalı,yaygıkullanmak,üzerineoturmakcâizdir.İpekyemekpeşkiri,içdonumekrûhdur.Abdesthavlusucâizdir.
Çözgüsüipekolan,luhmesiya’nîatkısıipekolmıyanelbiseerkekleredeharâm
değildir. Çünki, kumaşın atkısı mühimdir. Çözgüsünün değeri yokdur. Atkısı
ipekolup,çözgüsüipekolmıyanelbise,sâfipekgibiharâmdır.Sun’îipekgiymek
erkekleredehalâldir.Çünki,bunlarparlakpamukbileşikleridir.İpekböceğiniöldürmekiçinkozayıgüneşekoymakcâizdir).Güneşdeöldürmeyipde,ateşdeısıtarak,kaynarsuyakoyaraköldürmekcâizolmadığı,(Berîka)dayazılıdır.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Hazar ve ibâha) kısmındadiyorki,(Bir
mürted,buetiyehûdîdensatınaldımderse,inanılırveyinir.Mürtedolduğubilinenkimsedenaldığınısöylerseyinmez.Çünki,(Mu’âmelât)da,meselâalışverişde,îmânveadâletaranmaz.Çocuğun,kitâblıvekitâbsızkâfirlerinsözüneinanılır.
Sofradakiler,içerigelenkimseyiyemeğeçağırsalar,âdilbirmüslimânda,yidiklerietimürtedkesdiveyâiçdiklerindeşerâbkarışıkdese,çağıranlarâdilise,oturur.Âdildeğilseleroturmaz.İkisiâdilise,yineoturur.Biriâdilise,teharrîeder,
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ya’nîaraşdırır.Karârveremezse,oturupyirveiçervesularıileabdestalır.
Temizvenecsşeybulunankaplarkarışıkolup,temizlerifazlaise,zarûretolsa
da,olmasada,temizleriniaraşdırıpbunlardakiniyir,içerveabdestalır.Temizlerinadedi,necslerilemüsâvîveyâtemizlerazise,yalnızzarûrethâlinde,abdestdengayrisiiçintemizleriniaraşdırıpkullanır.Kasabdakihayvanlardanmeşrû’kesilmişolanı,zarûrethâlindearaşdırıpalır.Zarûretyoksa,meşrû’kesenlerçokise,
araşdırıpalır.Müsâvîise,almaz.Elbise,kumaşdaböyledir.Kısacası,temizadediçokise,ikihâldedearaşdırır.Müsâvîveyâazise,zarûretolmadığızemântemizleriaraşdırmaz.Zarûrethâlinde,yalnızabdestiçin,kaplarıntemizleriniaraşdırmaz.Diğerlerindearaşdırarak,temizzanetdiklerinikullanır.Çünki,abdestyerine,teyemmümedebilir.Setr-iavretveyimek,içmekiçinise,başkayapacakşey
yokdur.Görülüyorki,temizleriçokise,heparaşdırıpseçer.Çokdeğilse,yalnızzarûrethâlindeveabdestdengayrısıiçinaraşdırır.)
SeyyidAhmedHamevî,(Eşbâh) şerhi,üçüncükâidesindediyorki,(Şek,şübheüçdürlüolur:Aslıharâmolan,aslımubâholan,aslıbilinmiyenşeydeolur.İslâmiyyeteuygunkesenlerinvemürtedlerinbulunduklarıyerde,kesilmişbirkoyun
görünce, bunun islâmiyyete uygun kesilmiş olduğunu bilmek lâzımdır. Çünki,
aslıharâmolup,halâlolmasışübheedilmekdedir.Kesenleriçindemürtedazise,
alıpyimekcâizolur.[Kasabdansatınalıpyimekdecâizolur.]Bozukrenkli,bulanıksuyuntemizolduğukabûledilir.Çünki,suyunaslıtemizdir.Necsolmasıise,
şübhelidir. Kazancının çoğu harâmdan olanın verdiği malın harâmdan olduğu
yakînolarak,kesinolarakbilinmediğizemân,bumalınısatınalmakharâmolmaz,
mekrûholur).Yüzkırkyedincisahîfedediyorki,(Malınınçoğuhalâlolanınhediyyesialınırveyinir.Çoğuharâmise,halâldiyerekverdiğialınır.Verirkensöylemediise,araşdırıpzannınagöreameleder.Satınalınanmallardaböyledir.)Kitâbsızkâfirin,mürtedinkesipsatdığıetalınmaz.Bunumüslimânkesdidese,halâlolduğunuhabervermişolurki,bunainanılmaz.Alkolsüzbirademekdeböyledir.
Çünkibirameşhûrolanalkollübiriçkininismidir.Busözleri,bevlinnecsolmadığınısöylemekgibidir.Necsolmıyanşeyebevldememek,alkolsüzolaniçkiyede
biradememeklâzımdır.(Mecelle)nindokuzuncumaddesi,(Birşeyinsıfatlarıdevâmeder.Bunlarıdeğişdirdikdiyeninsözükabûlolunmaz).Onuncumaddesinde,
(Birzemândamevcûdolanşeyindevâmıkabûledilir.Aksiniisbâtetmelerilâzım
olur.)42.cimaddesinde,(Meşhûrolanai’tibârolunur.Maglûbvenâdireolunmaz)
ve46.cımaddesinde,(Mâni’vemuktadîbirlikdeolunca,mâni’tercîholunur)denilmekdedir.Müslimândansatınalınaneti,mürtedkesdiğini,sonradan,âdilbir
müslimânhaberverse,yimekveyidirmekcâizolmaz.Fekatparasınıgerialamaz.
Birincikısm,ellialtıncımaddeninsonunabakınız!
(Merâkıl-felâh)davebununTahtâvîşerhinde,(Artıklar) faslındansonradiyor
ki,(Birâdilkimse,buetimecûsîkesdidese,başkabirâdilde,müslimânkesdidese,yimesihalâlolmaz.Ya’nîharâmlığıdevâmeder.Çünki,kesilmişgörülenhayvanınharâmolmasıasldır.İslâmiyyeteuygunkesilmişolduğutehakkukedincehalâlolur.İkihabertersdüşünce,halâlolmasıtehakkuketmeyip,anlaşılmayıp,harâmlığıdevâmeder.Şek,şübheetmek,ikihaberinbirbirlerinetersdüşmesigibidir.Aslıharâmolanşeydeşekolunursa,meselâ,müslimânlarınvemecûsîlerinya’nî
kitâbsızkâfirlerinkarışıkbulunduklarıbirşehrdekesilmişgörülenhayvan,müslimânınkesdiğibilinmedikçehalâlolmaz.Zîrâ,hayvanınharâmyoldanölmesiasldır.İslâmiyyeteuygunkesilmişolduğuiseşübhelidir.Şehrdemüslimânlarçokise,
halâlkabûledilir).
(Makâmât-i mazheriyye)de,kerâmetfaslındadiyorki,(GulâmHasenigörünce,kâfirta’âmıyimişsin.Kalbindeküfrzulmetihâsılolmuş,buyurdu.Evet,Hindûnunverdiğiniyidimdedi).Küfrveharâmalâmetleribulunanyemekler,kalbikarartırvekabrdeçürümeğesebebolur.
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42 — ŞERÂB ve ALKOLLÜ İÇKİLER
Alkollüiçkilerinhepsizehrdir.Bugünbuhakîkati,tıbkitâblarıyazmakdadır.
Liselerdeokutulmakdaolankıymetlibirkimyâkitâbındadiyorki:(Alkollüiçkiler,eskidenberikeyfvericiolarakiçilir,azmikdârdaalındığızemân,vücûddetenbîhedicite’sîryapdığı,hazmıkolaylaşdırdığıgibifâidelerdenbahsedilirdi.Hâlbuki,bugün,alkolünpekazmikdârınınbile,vücûdmakinesiniharâbetdiğivezararlıte’sîrlerininnesldennesleintikâletdiğiilmîbirhakîkatdir).
İbniÂbidîn,beşincicild,ikiyüzseksendokuzuncusahîfedebuyuruyorki:
Şerâb[hamr,vin,wein]dörtmezhebdedeharâmdır.İçmesiveherdürlükullanılmasıgünâhdır.Yalnızsirkeyapılmasıvesusuzlukdanölmeküzereolanın,ölmiyecekkadar,suyerine,içmesicâizdir.İçmesiharâmolaniçkiler,dörtdür:
1—Birincisi,şerâbdır.Pişmemişüzümsuyu,[şıra],havasızfıçılardadurmakla, gaz habbeleri ve köpük meydâna gelerek mayalanır. (Şerâb) hâline döner.
[Ya’nî,üzümkabuklarındayaşıyanveşırayageçen(biramayası)adındakimayanın(fermentin)çıkardığı(zimas)adındakibirmadde,şıradabulunanglikozvelevülozadındaki(Hekzoz)şekerleriniparçalar.Şekerler,ikiyeparçalanarakispirto(etilalkol)vekarbondioksidmaddelerimeydânagelir:
C6 H12 O6

2C2 H5 OH + 2 CO2

Şıradazemânla,şekerazalıp,ispirtoçoğaldığıiçin,tadışekerliiken,keskinve
yakıcıolmağabaşlar.Meydânagelenkarbondioksidgazı,kabarcıklarhâlindedışarıçıkar.Bugaz,ispirtolusıvıdaerimiyentortuları,sıvınınyüzünesürükliyerek,
birköpükileörtülür.Böyleceşıra,şerâbadönmüşolur.Çeşidlişerâblarda,yüzde
beşileyirmiarasındaispirtobulunur.İkihektolitre,ya’nîikiyüzlitreyâhudyüzonbeşkilogramüzümden,yetmişbeşlitreşıraçıkar.Şıranınbeşdebirişekerdir.Ondabiritartarikasiddir.Şıradankükürtdioksidgazıgeçirilerek,sirkeasidimayası
vebaşkazararlımayalaröldürülür.İlkmayalanmabirhaftadatemâmolur.]
İspirtosuazolanşerâbdaharâmdır.[İmâmeynegörevediğerüçmezhebde,köpürmesede,şerâbolur.]Serhoşetmesede,damlasınıiçmekharâmdır.Halâldiyen,kâfir[Allahadüşman]olur.Şerâb,idrârgibikabanecâsetdir.Herdürlükullanmak,ilâcyapmak,çamuryapmak,hayvânaiçirmek,ihtikânyapmak,burunaçekmeksözbirliğiileharâmdır.Satmasıcâizdeğildir.Parasıharâmdır.Birmüslimânın,borcunu,şerâbsatarakaldığıparaileödemesihalâlolmaz.Bupara,alacaklıyadahalâlolmaz.Bununiçiniçkisatanaödüncvermemelidir.Aziçenedehad
vurulurki,seksensopadır.Serhoşedicidiğerüçiçkiyiiçeneise,ancakserhoşolursahadvurulur.Şerâbköpüklendikdensonra,kaynatılıpüçdeikisigitsedegeride
kalanıveinbiklenerekeldeedilenispirtonun,rakınınşerâbgibi,necâset-igalîza
olduğusözbirliğiilebildirilmişdir.Bunlarındadamlasınıiçmekharâmolduğu,
(Behcet-ül-fetâvâ)dayazılıdır.Rakıdayüzdekırkdançokalkolbulunur.Şerâbdan
eldeedilenrakı,meşeağacındanfıçılardabirkaçsenebırakılınca,(Konyak) olur.
2—İkincisi,Tılâdır.Tâzeşıra,ateşdeveyâgüneşdeısıtılıpüçdeikisindenazı
uçarsa,[üçdebirindençokkalırsa],bukalana,(Tılâ) denir.Tılâ,gazçıkararakkabarıp,tadıkeskinolunca,serhoşeder.Şerâbgibidamlasıharâmvekabanecsolur.
3—ÜçüncüsüSekerdir.Hurmanınnakî’i,ya’nîmaserasyonu,ya’nîsuiçinde
ısıtmadanbırakılınca,köpüklenirvetadıkeskinolursa(Seker) denir,damlasıharâmdır.
4—Dördüncüsü,kuruüzümnakî’idir.Kuruüzüm,soğuksudabırakılınca,şekerisuyageçer.Busuya,(Kuru üzüm nakî’i) denir.Bu,gazpeydâederekköpüklenirvetadıkeskinolursa,damlasıharâmolur.Tılâ,Sekervekuruüzümnakî’i(maserasyonu)gazlanmazvetadıkeskinolmazsa,içmeleri,sözbirliğiilehalâlolur.Se–624 –

kerveNakî’,hafîfnecsdirler.İmâm-ıa’zamagöre,Tılâ,SekerveNakî’inharâm
olmalarıiçin,köpüklenmeleridelâzımdır.Buüçünde,icmâ’ıümmethâsılolmadığıiçin,harâmdeğildirdiyenkâfirolmaz.
İçmesi,İmâm-ıa’zamaveİmâm-ıEbûYûsüfegörehalâlolaniçkilerdedörtdür:
1—Kuruüzümveyâhurma,şekerisuyaçıkıncayakadar,soğuksudabırakılır.Sonrahepsi,kaynayıncayakadarısıtılır.Soğuyuncasüzülür.Busıvıya,(Nebîz)
denir.Nebîzintadıkeskinolsada,serhoşyapmadıkca,içmesihalâlolur.Isıtılmazsa,köpürüncevetadıkeskinolunca,harâmolur.
2—Kuruüzümvehurmabirlikde,soğuksudadurup,hepsi,ısıtılıpsüzülür.Tadıkeskinolsada,serhoşyapmadıkca,halâlolur.Buna,(Halîtan) denir.
3—Bal,incir,arpa,buğday,mısır,darı,erik,kayısı,elmavebenzerlerinden
birisoğuksudadurupısıtılmasada,serhoşetmeyecekmikdârdahalâldirler.Çünkihadîs-işerîfde,(Şerâb, üzüm ve hurmadan olur) buyuruldu.[Serhoşederlerse,
harâmolurlar.Biradaböyledir.Hubûbâtdaneldeedilenrakıya,İngilizler(Viski), Ruslar(Vodka) derler.Bunlar,yüzdeelli,altmışalkolühâvîdirler.]
4—Dördüncüsü,(Müselles)dir.Üzümsuyu,tâzeiken,ya’nîgazkabarcıklarıçıkmadan,köpürmedenönce,ısıtılıp,üçdeikisiuçar,üçdebirikalırsa(Müselles)denir.Tadıkeskinolsada,serhoşetmiyecekkadariçmesihalâldir.
Şırakaynarken,içine(Pekmez toprağı) denilentemizkireçtaşıtozukonursa,
ekşiliğikalmaz,(Pekmez) olur.Fransızlarpekmeze,(Sapa) ve(Rob) derler.Pekmezdeyüzdealtmışdançokglikozvardır.Pekmezeyumurtaakıkoyup,karışdırarakkaynatılınca,koyulaşıp(Bulama=Raisiné) olur.Şiraya’nîtâzeüzümsuyu[Moût]vepekmez[Moûtcuit]vebulama[Raisiné]veboza[Bosan]içmekhalâldir.Bozayapmakiçin,birkilokadarbulguryıkanır.Tencereyekonur.Fazlasuilâveedilir.Yumuşayıncayakadarbirkaçsâatkaynatılır.Suileyoğrularaktelsüzgeçden
süzülür.Şekerkonuperitilir.Mayaolarakiçinebirsubardağıbozakonur.Kapanıpsobayanındabırakılır.Ertesigünekşiolarakiçmeğebaşlanır.
Bunlarkuvvetiçin,hazmiçinserhoşetmiyecekmikdârdahalâlolup,serhoşederlerseveyâçalgıile,keyfiçinazdahîiçilirlerse,sözbirliğiileharâmolurlar.
İmâm-ıMuhammedegöre,budörtiçki,gazçıkarmışvetadıkeskinolmuşise,
serhoş etmiyecek kadar az içmesi de harâm olur. Fetvâ da böyledir. Diğer üç
mezhebdedeböyledir.Çünki,Peygamberimiz,(Çoğu serhoş eden içkinin, azını
içmek de harâmdır) ve(Serhoş eden her içki şerâbdır ve hepsi harâmdır) buyurdu.Buhadîs-işerîf,hepsininharâmolduğunubildirmekdedir.Yapıları,bileşimleriaynıdırdemekdeğildir.ÇünkiMuhammed“aleyhisselâm”,maddelerinhakîkatlerini,fenbilgileriniöğretmekiçindeğil,bunlarınhükmlerinibildirmekiçingönderilmişdir.Kısrak,inek,devesütleri,mayalanıp,tadıkeskinolunca,müsellesgibiolurlar.Birincisine(Kumis) [kımız],diğerikisine(Kefîr) denir.Biragibiharâmdırlar.Buhusûsda,İskilibliM.Âtıfefendinin(Men’i müskirât) kitâbındageniş
ma’lûmâtvardır.
[Birayapmakiçin,arpalarıslanıpbirhaftabırakılıncafilizlenirler.Busırada
(Amilaz) denilenmayadaürer.Filizlerinuzunluğuarpaboyunayaklaşınca,arpalardankoparılıpayrılır.Arpalarkurutulupunyapılır.Buuna,(Malt) denir.Malt,
sarıtozveyâşerbethâlinde,(Skorbut) denilenkanamaveza’fiyyethastalığında
veçocukmamalarındakuvvetvericivehazmiçinkullanılır.İçindealkolyokdur.
Malt,sıcaksuilekarışdırılıpbırakılınca,içindekiamilaz,nişastayımayalıyarakparçalar.(Maltoz) denilenşekereçevirir.Buşekerlisıvıyaşerbetciotu(Houblon) çiçeklerikonupkaynatılır.Buot,birayakokuverirveberrâkyapar.Soğutulupiçine(Bira mayası) konur.Bumaya,maltozşekerinimayalıyarakparçalar.Alkole
çevirir.Birahâsılolur.Çeşidlibiralardayüzdeikibuçukilebeşarasındaalkolbu–625 –
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lunur.Fazlaiçilinceserhoşyapmakdadır.Biramayası,sarıtozveyâyoğurtgibilapadır.Canlıdır.Çıkardığısıvımayalamayapar.Biramayası,birafabrikalarındakalanposadakimayanınüretilmesiileeldeedilmekde,cild,hazmvegöğüshastalıklarındadakullanılmakdadır.Ekmekhamurundadavardır.Bira,gazçıkardığı,köpükyapdığıiçinvetadıacı,keskinolduğuiçinazıdaçoğuda,hernemaksadlaiçilirseiçilsin,imâm-ıMuhammedegöreharâmdır.Fetvâdaböyledir.Almanyadayayınlanan(Der Stern) mecmû’ası,1979senesiilkayındakinüshasındadiyorki,(Heidelbergkansertedkîkmerkezitarafındanyapılanaraşdırmalarda,biranınkanser
yapdığı anlaşılmışdır. Kansere sebeb olduğu bilinen (Nitroz-amin)lerin birada
bolmikdârdabulunduğugörülmüşdür.Bira,alkolalışkanlığınadasebebolmakdadır.Ağrıkesiciolarakkullanılan(Piramidon) içindefazlamikdârdaNitroz-amin
bulunduğuanlaşıldığıiçin,builâcsıhhiyyevekâletininemriilealtıayevvelpiyasadankaldırılmışdı.Ortamikdârdabiraiçenbirkimse,gündeyetmişpiramidon
hapıalmışkadarNitroz-aminalmakdadır).Yengeçdenilenhayvanavekanserdenilentehlükelişişlerearabîde(Seretân) denir.(Nüzhet-ül-ebdân) kitâbı,kanseri,içindeyengeçkülübulunanmerhemiletedâvîetmekdedir.(Teshîl-ül-menâfi’)de
(Irk-ımedînî)denilenhastalık,kanserdir.Bildirdiğiilâclardanbiri:(Biravuciçi
soyulmuşsarmısak,bir[litre]sütile,akşamvakti,kaynatılır.Peltehâlinegelir.Sabâhakadarbağçedebırakılır.Havadanrutûbetalır.Sütayrılıpaçikeniçilir.Sarmısakyerinelübân[Günnük]veyâsarısabırkullanılabilir.)]
Yukarıdayazılısekiziçkiden,şerâbdanbaşkasınısatmakİmâm-ıa’zama“rahmetullahiteâlâaleyh”göresahîhdir.Fekat,mekrûhdur.[Ya’nî,tahrîmenmekrûhdur.Bunlarısatan,harâmişlemişgibiCehennemegider.]İmâmeyn“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”,bunlarınsatılmasıdasahîhdeğildirdedi.Afyon,esrarvebaşkauyuşdurucu[heroik]maddelerinsatışıdaböyledir.Necâsetkarışansuyuiçmek
harâmdır.(Cevhere)dediyorki:(Tâzeüzüm,suyakonupmayalanmadanöncekaynatılırsa,suyunüçdeikisiuçmadıkca,halâlolmaz.Kuruüzümveyâhurma,suya
konupbirazkaynatılınca,halâlolur.Buna,(Nebîz) denir.Tâzeüzümilehurmanınveyâtâzeüzümilekuruüzümünkarışımısudaısıtılınca,üçdeikisiuçmadıkcahalâlolmaz.Tâzeüzümsuyu[şıra]ile,hurmabırakılmışsukarışımıdaböyledir.)
Bevl[idrâr],pislikgibinecâsetleriiçmek,yimekharâmdır.
Mubâholaniçkileri,hattâsuyu,mûsikîile,çalgıile,kâfirlergibi,fâsıklargibi
içmekdeharâmdır.(İbni Âbidîn) beşincicild,ikiyüzotuzsekizincisahîfedekihadîs-işerîfde,(Suyu, alkollü içki içenler gibi içmek harâmdır) buyuruldu.İbâdeti
harâma benzetmek ise, küfre sebeb olur. Çalgı, içki, şarkı ile nemâz kılmak,
Kur’ân-ıkerîmokumakböyledir.İkincikısmda,52.cimaddenin7.cisahîfesine
bakınız!
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,üçüncücild,yüzaltmışüçüncüvebeşincicild,ikiyüzseksendokuzuncusahîfedebuyuruyorki,(Arak-ıhamr[ya’nîrakıve
alkol]in,şerâbgibikabanecâsetolduğuveserhoşedecekkadariçenehadvurulmasısözbirliğiilebildirildi.Damlasınıiçenedehadvurulurdiyenlerçokdur.Alkollümeşrûbâtiçenfâsıkların[kötükimselerin],(temizdir,içilmesihalâldir)demelerinealdanmamalıdır).Alkollüiçkilerinhepsindeispirtobulunduğundan,şerâblısugibikabanecsveharâmdırlar.Bununiçinderiyesürülen,tentürdiyod,alkolkamfregibi,ispirtoluilâclarıvekolonyagibilüzûmsuzolanlarınemâzkılmadanönce,yıkamaklâzımdır.Bunlarıhâricenkullanmakveispirtoyuyakıtolarak
kullanmakvebununiçinsatmakvesatınalmakcâizdir.Benzol,benzin,asetonve
dörtklorlukarbon,gazyağıgibisıvılar,necsdeğildir.Bunlarıtemizlemedennemâzkılınır.Alkolün,teknikde,eritkenolarakkullanılmasıgünâhdeğildir.
Moderntıbdaiyibirhâricî,(Dezenfektan) [Mikroböldürücü]maddedearanılanikivasf,aslî(kendisindenbeklediğimiz)te’sîrinintamveşümûllü,tâlî(olma–626 –

sınıarzûetmediğimiz)te’sîrininiseasgarîolması,yâhudhiçolmamasıdır.
a)Alkol,bakterilerinbirkısmınahiçte’sîretmez.Gerikalanlarındaancakvejetatif(fe’âl)hâldeolanlarınıöldürebilir.Bakteriler,sâirzemânlardaspordenilenkoruyucubirtabakayabürünürler.Müsâidşartlarbulunca,tekrârvejetatif
(fe’âl)hâledönerler.Alkol,sporlubakterilerideöldüremez.Hattâpiyasadakialkolleriçindesporlubakterilermevcûddür.Sonzemânlarda,tecribelerifâdeediyorki,cildesürülenkesifalkol,civârbakterilerinsathlarındakompaktbirtabakahâsılediyor.Bunlaraartıknüfûzedemiyor.Ohâlde,tamveşümûllübirte’sîremâlikdeğildir.
b)Yinecildesürülenkesîfalkol,cildnesclerini(dokularını),bakterilereolan
zararlarındandahâçoktahrîbeder.Hattâ,butahrîblerle,proteinlerdenibâretbir
tabakateşekküleder.Buise,onunbakterilerete’sîrinesedçeker.
Buikivasfıte’mînedemediğinden,alkoliyibirdezenfektandeğildir.Alkolün
mahzûrlarınıbulundurmıyan,ondançokdahâmükemmelte’sîrleremâlikyüzlercemaddevardır.Nitekimbugünbirçokmemleketlerdealkollütentürdiyodyerine,te’sîridahâkuvvetliMersoldenilenispirtosuztentürdiyodkullanılmakdadır.
Merküro-kromadındakikırmızıtozdanikigramı,yüzgramsudaeritilerekyapıldığıgibi,eczâhânelerdemersolhâzırdasatılmakdadır.Yapılanistatistikleregöre,Avrupakliniklerinde,tıbbîolarakkullanılanalkolmikdârı,[m.1900]senesinenazaran[m.1934]senesindeonmisliazalmışdır.Hergeçengündeazalmakdadır.Ancakalkolün,müskirâtterkîbinegirmesindendolayı,çokmikdârdaistihsâli,bololuşu,onutıbdadakullanmayasevkedenbelkiyegânesebebdir.
Benc,ya’nîBanotuvekunneb,ya’nîHaşiş[esrarotu]veAfyongibisulb[katı]cismlerinaklazararverençokmikdârlarıharâmdır.İlâç,ibtal-ihisiçinkullanmakcâizolduğuİbniÂbidînde,(Eşribe)sonundayazılıdır.Bunlarınfazlasınahalâldiyen,kâfirolmazsada(Mübtedi’), ya’nîbid’atsâhibi,sapıkolur.
[Serhoşolarakkılınannemâzsahîholmaz.Serhoşolmıyacakkadaraziçkiliolarak kılmak mekrûhdur. Çünki, alkollü içkilerden herhangi birini keyf için bir
damlabileiçmekharâmdır.Mi’desinde,elbisesindeazıcıkharâmbulunankimseninnemâzımekrûholur.Gasbedilenyerdekılmakdaböyledir.(Merec-ül-bahreyn)de, Ahmed Zerrûkdan alarak diyor ki, vecd ve hâl sâhibleri, şu’ûrlarını
gaybederlerse,sözlerindeveişlerindema’zûrolurlar.Simâ’esnâsındaraksetmek,
bağırmakdaböyledir.Deligibidirler.Fekat,butesavvufserhoşluğukendiliğinden
olmayıp,akllarıbaşlarındaise,şu’ûrlarıvarise,ma’zûrolmazlar.Günâhagirerler.Şu’ûrsuzolduklarızemân,ibâdetlerikaçırmalarıgünâholmazisede,aklları
başlarınagelince,kaçırdıklarıibâdetlerihemenkazâetmelerilâzımdır.Çünki,bu
şu’ûrsuzluğakendilerisebebolmuşdur.Böyletesavvufserhoşlarının,islâmiyyeteuymayansözlerineveişlerine,başkalarınınuymalarıcâizdeğildir.Kendilerigünâhagirmezlersede,bunlarauyanlar,günâhagirerler.Alkollüveuyuşdurucumaddelerleserhoşolanlardaböyledirler.Serhoşiken,irâdeveihtiyârlarıolmadığından, ma’zûr olurlar ise de, bu hâle kendileri sebeb oldukları için, kaçırdıkları
ibâdetlerikazâetmelerilâzımolur].
(Rıyâd-un-nâsihîn) kitâbındadiyorki,hadîs-işerîfde,(Çok içildiği zemân serhoş eden şeyin, az içilmesi de harâmdır) buyuruldu.[Buhadîs-işerîfi,(Zevâcir)
ve(Künûzüddekâık) kitâblarıdayazmakdadır.]Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,
(Şerâb içmek, büyük günâhların en büyüğüdür. Bütün kötülüklerin anasıdır, başıdır. Şerâb içen, nemâz kılmaz. Anası ile, halası ile, teyzesi ile zinâ eder). Birhadîs-işerîfde,(Şerâb içen ile arkadaşlık etmeyiniz! Cenâzesine gitmeyiniz! Buna kız
vermeyiniz ve onun kızı ile evlenmeyiniz! Muhakkak biliniz ki, şerâb içen, kıyâmet günü, mezârdan yüzü kara, gözleri mâvi olarak kalkar. Dili sarkmış, pis kokulu olur. Herkes, bunun pis kokusundan kaçar) buyuruldu.Birhadîs-işerîfde,(Şerâb içen Cennete girmez) buyuruldu.Ehl-isünnetmezhebinegöre,büyükgünâh
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işliyenkâfirolmaz.Îmânıgitmez.Buhadîs-işerîflerinma’nâsı,halâldiyenveyâ
kalbi, bunu kötü bilmiyen kimse demekdir. Yâhud, şerâb içmeği âdet edinen
kimse,tevbeetmedenölürse,sonnefesdeîmânıgiderdemekdir.Îmânlagitmek
istiyen,şerâbiçmemelidir.Şerâbıiçene,getirene,taşıyana,hâzırlayana,satanave
i’mâledene,AllahüteâlâveResûlüla’neteder.Şerâbsatanınaldığıparaharâm
olur.Dünyâdabelâlardankurtulmaz.İçkiliikenkıldığınemâzlarısahîholsada,kabûlolmaz,ya’nîsevâbıolmaz.Birhadîs-işerîfde,(Şerâb içmeği âdet eden, vesene tapan gibidir) buyuruldu.
Tahtâvî,(İmdâd) şerhindediyorki,(Odundan,altından,gümüşdenyapılmışinsanheykeline,(Sanem) denir.Taşdanyapılaninsanheykeline,(Vesen) denir.Kumaşa,dıvâravebaşkayerlereyapılmışcânlıvecânsızresmlerine,(Sûret) veyâ(Tasvîr) denir. Yalnız cânlı resmlerine, (Timsâl) denir. Saneme, vesene, sûrete ve
timsâletapınmak,onlarınfâidevezarâryapacaklarınainanmak,şirkçeşidlerindenbiriolur.Böyletapınanlara,(Putperest) ve(Müşrik) denir).
Birhadîs-işerîfde,(Bir yudum şerâb içene, Allahü teâlâ üç gün gadab eder) buyuruldu.Ya’nî,bunatevbeetmedikce,üçgüniçindekiiyiliklerinesevâbverilmez
vegünâhlarıafvedilmez.Üçgüniçindeölürse,îmânsızgitmesindenkorkulur.Bir
kadehiçene,Allahüteâlâkırkgüngadabeder.
Fıkhkitâblarında,meselâ(Hidâye)dediyorki:Üzümşerâbısözbirliğiileharâmdır.Halâldiyenkâfirolur.Birdamlaiçenehadvurmakvâcibolur.Sa’îdbinMüseyyibdiyorki,(Geçmişümmetlerinhıyânetyapmalarına,kâfirolmalarınasebeb,
şerâbiçmekidi).Emîr-ül-mü’minînOsmân“radıyallahüanh”,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”minberindehutbeokurken,(Eyinsanlar!Şerâbiçmekdensakınınız!Bilinizki,şerâbiçmek,bütünkötülüklerinanasıdır)buyurdu.Bir
hadîs-işerîfde,(Şerâbda devâ, ilâc hâssası yokdur. Hastalık yapar) buyuruldu.
(Erba’în)dediyorki:AbdüllahbinMes’ûdbuyurduki,(Şerâbiçenkimse,tevbesizölürse,mezârınıaçınız!Yüzünükıbleyekarşıgörürseniz,beniöldürünüz!).
Şerâbiçenler,beşfâidesiolduğunusöyliyor:1-Kanyapar.Yüzükızartır.Güzelleşdirirdiyorlar.2-Kuvvetverirdiyorlar.3-Hazmıkolaylaşdırırdiyorlar.4-Şehvetiartdırırdiyorlar.5-Sıhhatikorurdiyorlar.Busözlerininhepsiyanlışdır.Tecribeler,tersinigöstermekdedir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Gece nemâz kılanların yüzü güzel olur). Şerâbiçmekle,günâhişlemekle,yüzgüzelolmaz.İbâdet,
tâ’atetmeklegüzelolur.Şerâbiçenlerin,fâsıklarınyüzleriçirkin,iğrençoluyor.
Allahüteâlâ,Enfâlsûresi,altmışaltıncıâyetindemeâlen,(Yüz mü’min, ikiyüz kâfire gâlip gelir) buyurdu.Ya’nîbirza’îfmü’min,ikikuvvetlikâfiregâlipgelir.Şerâbhazmıkolaylaşdırır.Evetöyledir.Fekathazmıkolaylaşdıranvefâideliolan,
başkahalâlşeylerdevardır.Sıhhatikorumasıdoğruolmadığınıdahâönce,hadîs-i
şerîfdebildirmişdik.Şerâbiçmeninçeşidlihastalıklarayolaçdığımeydândadır.Aklıazaltmakdadır.Karaciğeribozmakdadır.Beynivesinirleriharâbetmekdedir.
[Eczâcılıkbülteni[m.1970-1]sayısında,(İçkikullananlardaağızvebuğazkanserininikimisliolduğunuFransızdoktorlarıbildiriyor)demekdedir.]Şerâbınzararıfâidesinden,günâhıise,hergünâhdançokdur.Şehvetiartdırmasıda,birkaçseneyemahsûsolup,azzemânsonraazaltarak,zevcenincimâ’hakkınamâni’olmakda,âilese’âdetiyıkılmakdadır.(Rıyâd-ün-nâsıhîn)dentercemetemâmoldu.
İstanbuldaEnverÖreninneşretdiğigünlükTürkiyegazetesinin17Mart1979
nüshasındadiyorki,BirleşikAmerikasıhhatenstitüsünceyapılanaçıklamada,alkollüiçkilerin,bumemleketde,senedeikiyüzbeşbinkişininölümünesebebolduğutesbîtedilmişdir.Bunlarınçoğukaraciğersirozundanveiçkiliarabakullanmakdanölmüşlerdir.Ondörtveonyediyaşlarıarasındaalkolibtilâsınınartdığı,busebebden,mekteblerde,vurucu,kırıcısaldırılarınçoğaldığıdabildirilmişdir.
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43 — TÜTÜN GÜNÂH MIDIR?
(Dürr-ül-muhtâr)ınbeşincicildindebuyuruyorki:
Şâfi’îmezhebindekiâlimlerdenNecmeddîn-iGazzîdiyorki:(Tütün,önceleri
yokidi.İlkolarak,1015[m.1606]de,Şâmdakullanıldı.İçenler,serhoşetmediğini iddi’â ediyorlar. Buna inanılsa bile, gevşeklik verdiği meydândadır. Bu ise,
harâmolmağasebebolur.Çünkiimâm-ıAhmedin,Ümm-iSelemeden“radıyallahüanhâ”bildirdiğihaberde,(Serhoşedenvegevşeklikverenşeyleryasakedildi)buyuruldu.Birikikerreiçmekgünâholmaz.Hükûmetyasakedince,harâmolur.
Devâmedilirse,büyükgünâholur.Çünki,küçükgünâhlaradevâmetmekbüyük
günâhdır).
Hanefîmezhebinegelince;büyükâlimİbniNüceym-iMısrî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Eşbâh) kitâbındabuyuruyorki,(Âyet-ikerîmedevehadîs-işerîflerdeharâmolduğubildirilmiyenşeyler,aslıüzerehalâlolur.Veyâhalâlveharâm
diyehükmolunamaz.HanefîveŞâfi’îâlimlerininçoğu“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,böyleşeylerhalâlolurdedi.İbniHümâm,(Tahrîr) kitâbındadaböylesöylüyor.Bununiçin,Besmeleilekesildiğibilinmiyenhayvânavezararıgörülmiyenotahalâldenir).Tütündeböyledir.Âlimlerinçoğunagöre,halâldir.Birkaçınagöreise,hükmverilemez.[(Uyûn-ül-besâir)de,Hamevî(Eşbâh)ışerhederken,(Bundan,tütüniçmeninhalâlolduğuanlaşılmakdadır)buyuruyor.]Hanefî
âlimlerinden,Şâmmüftîsi,Abdürrahmânİmâdî,(Hediyye) adındakikitâbında,(Tütün;soğan,sarmısakgibimekrûhdur)buyurdu.İbniÂbidîn,busatırlarıaçıklarkenbuyuruyorki:
(Veh bâ niy ye) şerh ind e, (Tüt ün içm ek ve satm ak yas ak edilm el id ir) diy or.
[DördüncüMurâdhân“rahmetullahiteâlâaleyh”,tütüniçilmesiniyasaketmişdi.BununzemânındabulunanŞernblâlî“rahmetullahiteâlâaleyh”de,(Halîfemubâhlarıyasakedinceharâmolur)diyenlergibi,tütüneyasakdemişdir.Dikkatedilirse,yasakedilmelidir,dediğihâlde,yineharâmveyâmekrûhdememişdir.]
Tütüniçmek,orucubozar.İsmâ’îlbinAbdülganîNablüsî,(Dürer) şerhindediyorki,(Zevceninsoğanvesarmısakgibiağzıkokutanşeyleriyimesiyasakedilebilir.Tütünkokusunusevmiyenkimsede,tütüniçmesinimen’edebilir).
Mısrda,MâlikîâlimlerininbüyüklerindenAlîEchürî,tütününhalâlolduğunu
bildirenkitâbyazmış,buradadörtmezhebâlimlerinin,tütününhalâlolduğunubildirenfetvâlarınınakletmişdir.AllâmeAbdülganîNablüsîdetütününmubâholduğunubildiren,(Essulh-u beynel-ihvân) kitâbınıyazmışdır.Bukitâbvetercemesi,Nûr-iOsmâniyyekütübhânesindevardır.Harâmvemekrûhdiyenlerecevâbvermekdedir.(Ba’zıkimselerezararverirse,yalnızbunlaraharâmolur.Başkalarına
harâmolmazdemekdevebal,safrahastasınazararverir.Fekat,başkalarınaharâmdeğildir.Hattâşifâdır.Herşeyaslındahalâldir.Harâmveyâmekrûhdiyebilmekiçin,delîllâzımdır.ŞerâbhabîslerinenkötüsüolduğuhâldeveResûlullah“sallallahüaleyhivesellem”islâmiyyetinbildiricisiolduğuhâlde,şerâbaharâmdiyemedi.Âyet-ikerîmeileyasakedilmesinibekledi.Ohâlde,tütüniçmekmubâhdır,halâldir.Kokusumekrûhdur.Tab’anmekrûhdur.Şer’anmekrûhdeğildir)demekdedir.
İbniÂbidîn,devâmederekbuyuruyorki,(TütüniçmekŞâfi’îmezhebindeharâmdeğildir.Kitâblarında,tenzîhenmekrûhdenilmekdedir.Hattâ,zevcetütünü
bırakınca,zarargörmezse,meyvegibiolur.Zevcin,tütünparasıvermesilâzımolur.
Tütünübırakınca,kadınzarargörürse,ilâçgibiolur.Tütünparasınıvermesi,vâcibolmazdediler.Câmi’içindetütüniçmek,soğan,sarmısakyimekharâmdır.)
Tütüneharâmdiyenlerindayandığı,vesîkaolarakilerisürdükleri,(Berîka) kitâbınınsâhibiHâdimî“rahmetullahiteâlâaleyh”seksenbeşincisahîfesindediyor
ki:Âyet-ikerîmede,(Habîs olan şeyler harâmdır) buyuruldu.(Vâhidî) tefsîrinde,
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(Âyet-i kerîmedeki habîs, leş, kan ve domuz eti demekdir. Âyet-i kerîme, bu
üçünüharâmetmekdedir)diyor.Hâlbuki,habîsolanherşeyharâmdır.Herharâm
habîsdir.Meselâşirk,zulm,fâizverüşvethabîsdir.İnsanıniğrendiği,pisdediğiherşeyhabîsdirdenildi.Bunagöretütündehabîsveharâmolur.
Yüzotuzüçüncüsahîfedediyorki:İbâdetiçin,sevâbkazanmakiçinolmıyan
bid’atlere,(Âdetde bid’at) denir.Uneleği,kaşıkkullanmakgibi.Âdetdebid’atolan
şeyleriyapmak,dalâlet,yoldansapmakdeğildir.Vera’,takvâsâhibleridebunlarızarûretoluncakullanır.Kullanmasıgünâhdeğilisede,kullanmamakiyiolur.
Ba’zıları,(Tütünvekahvekullanmakda,âdetdebid’atdir.İkisideharâmdeğildirvemekrûhdadeğildir.Doğrusudabudur.Bunlaraharâmdiyen,bid’at-iâdiyyeyiharâmetmişolur.Sultânınyasaketmesinegelince,islâmiyyeteuygunolanemrleridinlenir.Tabî’atinevenefsineuyarakverilenemrlerideğil)dedi.Bizegöre,
kahvebelkiböyledir.Fekat,bunuda,kullanmamakdahâiyidir.Çünki,hakkında
sözbirliğiyokdur.Tütünegelince,harâmolmadığıdoğruisede,mekrûholduğundaşübheyokdur.Çünki,halâlolmasındasözbirliğiyokdur.Sultân,umûmunfâidesiiçin,birmubâhşeyiyasakedince,dinlemekvâcibolur.Sözbirliğiolmıyanşeyi yasak edince, elbette vâcib olur. (Telvîh) kitâbında diyor ki, (Şübhe edilen
şeylerharâmolur).
Binikiyüzkırküçüncüsahîfesindediyorki:Yimeğiveiçmeğiharâmedensebebleraltıdır:Serhoşedenler,şerâbgibi.Necsolanlar,bevlvekangibi.Zararverenler,kum,toprakgibi.İğrençolanlar,menîvesümükgibi.Habîsolanlar,tahtakurusu[biti]gibi.Öldürücüler,zehrlimaddelergibi.Tütüniçmeğiâdetedinenlere
gelince,tütünbunlarazararverirdenildi.Çoğununhastalığayakalandığıgörülmekdedir.Böyleşeylerde,cinse,umûmabakarakkarârverilir.Birkaçkişiyegörekararverilmez.Tütünba’zıhastalıklarafâideliolmakdadır.Meselâbalgam,safrasökmekdedirdeniliyor.Fekatbu,câhillerinsözüdür.Doktorlarkullanmıyor.Mütehassıslarböyleyazmıyor.Tersinibildiriyorlar.Ba’zıdoktorlardanişitdikki,tütün
olmasaydı,Âdemoğlubinseneyaşardıdemişlerdir.[Mütercimfakîr,doktorlardannaklolunanbusözü,aklauygunbulmamakdavehayretetmekdedir.Çünki,
tütünortayaçıkmadanöncede,insanlar,tabî’îömrlerineuygunolarakyaşamışdır.Asr-ıse’âdetdenberi,binseneyaşıyanbirkimseişitilmemişdir.]
Tütünserhoşederdedenildi.Yenibaşlıyanlardaböyledir.Yavaşyavaşalışanlarıserhoşetmiyor.Şerâbdaböyledir.İmâm-ıMuhammed,çoğuharâmolanın,azı
daharâmdırdedi.Ba’zıları,busebeble,tütüneharâmdedi.Ba’zılarıda,içmemek
iyiolurdedi.Ba’zıları,tütüniçmek,başkalarınırâhatsızediyor.Başkasınaeziyyet
vermekharâmdırdedi.Ba’zısıda,tütün;(Soğan, sarmısak yiyen, mescidimize yaklaşmasın!) hadîs-işerîfinegirerdedi.Fıkhâlimleridediki,piskokanşeylerimesciddençıkarmaklâzımdır.Tütünebid’atdenildi.Fekat,i’tikâdda,inanmakdave
ibâdetlerdeolanbid’at[devrim,değişiklik]harâmdır.Âdetlerdeolanbid’atlerharâmdeğildir,mubâhdır.Sünnetevesünnetolmakdakisebebeuymıyanbid’atler
yasakdır.Meselâ,misvâkınsünnetolması,ağızdakipiskokuyugiderdiğiiçindir.Tütünise,buhikmetibozmakdadır.Dînefâideliolanbid’atlergüzeldir.Tütünböyledeğildir.Tütünhabîsdirdenildi.Selîmtabî’atlikimse,tütündeniğrenmekdedir.
Oyuniçin,keyfiçin,kibriçiniçilirdedenildi.Tütünaslındamubâholsada,busebebleharâmolur.Tütünisrâfdırdenildi.Çünki,lüzûmludeğildir.Keyfiçinmalvermekdir.Çokmalveripalandaolur.İbâdetleri,meselâcemâ’atilenemâzkılmağıbırakmağasebebolur.Yalan,gıybet,nemîme,gevezelikgibiharâmlaradasebebolur.Tütüniçenlerinöldükdensonrarü’yâdagörülmesi,mezârlarıaçılınca,yüzlerinin,ağızlarınındeğişmişolması,mezârıdumandolmuşolmasıdabusözükuvvetlendirmekdedir.Görülüyorki,tütüniçinsözlervefetvâlarbaşkabaşkadır.Değilcâhiller,âlimlerde,buişiniçindençıkamamışdır.Ba’zılarıhalâldir,mubâhdırdedi.Ba’zılarıtehlükelidirdedi.Halâldiyenleregöre,birşeyinharâmolması
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için,harâmolduğuaçıkcabildirilmişolmalıveyâharâmolduğukolayanlaşılmalıdır.Tütün,açıkcaharâmedilmemişdir.Harâmolduğunuanlamakiçindeşimdi
demüctehidyokdur.Eskimüctehidlerinde,tütüniçinbirsözüyokdur.Müctehid
olmıyanların,halâlveyâharâmdemesininbirkıymetiolmaz.Ohâldetütüniçmek,
aslıüzeremubâhdır,halâldir.Tehlükelidiyenlerise,dahâyukardabildirilensebeblerigözönündetutmuşlardır.Tehlükelidiyenler,belkidahâhaklıdır.Çünki,
busebeblerdenbirkaçıyanlışolsabile,şübhedenkurtulmaz.Hepsibirarayagelince,kuvvetlenmişolur.Şimdimüctehidkalmadıdemekde,şübhelidir.Mutlak
müctehidyokisede,ictihâdlarıkarşılaşdırabilecek(Mes’elelerdemüctehid)şimdibelkivardır.Eskimüctehidler,tütüniçinbirşeybildirmediisede,tütün,onlarınaçıkbildirdiğikarârlardanbirinebağlanabilir.Müctehidolmıyanâlimler,bu
işiyapabilir.Tütüniçmek,nihâyetşübhelikalmakdadır.Şübhelilerise,harâmolur.
Hadîs-işerîfde,(Şübheli şeyleri yapan, harâm da işler) buyuruldu.Mubâhveyâtehlükeliolanşeyideçokyapmamaklâzımdır.Tütünetehlükelidemekinsâfolur.Mubâhlarafazladalmakda,küçükgünâholur.Tütüne,aslındahalâldesekbile,insanbunaalışıyor.Mubâhlariçinde,kıyâmetdehesâbvardır.Tütünüençokfâsıklariçiyor.Başkaları,bunlardangörerekalışıyor.İhtiyâtlıdavranmakheryerdeiyidir.
Binüçyüzkırkyedincisahîfedediyorki:Hadîs-işerîfde,(Soğan, sarmısak yiyen,
mescidimize gelmesin!) buyuruldu.Çünki,meleklerpiskokudanincinir.Pırasagibipiskokuluşeyleriyiyenlervecüzzâm,barashastaları,yarasıkokanlar,üzeribalık,etkokanlardaböyledir.Bunlarmescidesokulmaz.Mescidegiderkençiğsoğan,sarmısakyimek,tenzîhenmekrûhdur.Pişmişyimekmekrûhdeğildir.İlâcolarakyimekcâizdir.(Yahyâ efendi fetvâsı), tütünüiçmekdebununiçinmekrûholur
dedi.Sâliholankimse,buhadîs-işerîfdenkorkaraktütüniçmez.(Berîka) kitâbındantercemeburadatemâmoldu.
(Hadîka)nın [1290] hicrî senesi İstanbul baskısı, yüzkırküçüncü sahîfesinde
diyorki,(Uneleğivekaşıkgibişeylerzemân-ıse’âdetdeyokidi.Sonradanmeydânaçıkdılar.Böyle,Allahüteâlâyaibâdetetmekvesevâbkazanmakniyyetiolmaksızınmeydânaçıkarılanşeylere,(Âdetde bid’at) denir.Bunlar,hadîs-işerîfdedalâlet,sapıklıkolarakbildirilmişolanbid’atlerdendeğildirler.Bunlarıyapanlaracezâverilmiyecekdir.Vera’sâhiblerininyapmamasıdahâiyiolur.Erkeklerin fazla yiyerek yağ bağlaması da böyledir. İmâm-ı Münâvî, (Câmi’-us-sagîr)
şerhinde, kıyâmet alâmetlerinden biri, erkeklerin yağlanmasıdır dedi. Âdetde
bid’atlerdenbiride,tütünvekahveiçmekdir.Zemânımızdaiyikötüherinsanbunlarıkullanmakdadır.Bunlariçinçeşidlişeylersöyleniyorisede,sözündoğrusu,ikisine de harâm ve mekrûh dedirtecek bir sebeb yokdur. Her ikisi de, (Âdetde
bid’at)dir. Herhangi bir sebeb göstererek bunlara harâm diyen kimse, âdetde
bid’atolanşeyeharâmdemişolur.Âdetdebid’ateharâmdenilemiyeceğini,cumhûr-iulemâbildirmişdir.Sultânınemrveyasaketmesinegelince,bunlar,Allahü
teâlânınemrveyasaklarınauygunolursa,itâ’atvâcibolur.Kendidüşüncesi,görüşüileolanaitâ’atvâcibdeğildir.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”bütünemrveyasakları,Allahüteâlânınemrveyasaklarınauygunidi.Kendiliğinden
birşeybildirmedi.Böyleolmasaydı,Onunhersözüneitâ’atvâcibolmazdı.Sultânın,kendiaklı,düşüncesiileverdiğiemreitâ’atda,elbettevâcibolmaz.Ancak,
emriveren,zulm,işkenceyaparsa,milletisıkışdırırsa,onunşerrinden,öldürmesindenkorkankimsenin,helekandökücübaşkanınböylemubâhlarıyasaklamasınaitâ’atetmesivâcibolur.Çünki,birmüslimânınkendinitehlükeyesokmasıcâizdeğildir.İşte,böyleyasaklandığızemân,kahve,sigaraiçmemekvâcibolur.Fekat,yine,harâmveyâmekrûholduklarıiçindeğil,kanını,ırzınıkurtarmakiçiniçmemeğeniyyetetmeklâzımdır.Ülül-emreitâ’atdemek,müslimânolanâmirlerin,
haküzereolanemrveyasaklarınauymakdemekdir).
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İsmâ’îlHakkıhazretleri,ilkzemânlarındatütününharâmolduğunuyazmışdı.
Çünki,sultânMurâd,tütüniçmeğiyasaketmişdi.İçenöldürülüyordu.Buâlim,tütünüdeğil,tütüniçmeği,i’dâmasebebolduğuiçinharâmdemişdi.Hükûmet,tütün
yasağınıkaldırdıkdansonra,yazdığıkitâbında,tütününharâmolmadığınıbildirmişdir.Mütercimfakîr,BursadaOrhânkütübhânesindebukitâbınıgördüm.
(Feth-ur-rahîm) kitâbınınyirmidokuzuncusahîfesindenbaşlıyarakdiyorki:MâlikîâlimlerindenAlîEchürî(Gâyet-ül-beyân) kitâbında,şeyhHalîldenalarakbuyuruyorki,(Aklıgötürüphissigidermiyenvekeyfverenmaddeye(Müskir), ya’nî
serhoşedicidenir.Aklıgiderip,hissigidermezvekeyfvermezse(Müfsid), uyuşdurucu,heroikdenir.Aklıda,hissidegiderenmaddeye,(Mürkıd) veyâ(Münevvim),
uyutucu,hipnotikdenir.SerhoşedenmaddeyiiçeneHadcezâsıvurulurveserhoş
etmiyenazmikdârınıiçmekdeharâmdırvebumaddelernecsdir.Abdüllah-iMenûfî,esrârotuveyâhaşîşdenilen,hindkeneviriotununyapraklarıiçin,müskirdir,
çünki, esrâr almak için evinin eşyâsını satıyorlar dedi. Keyf vermeseydi, böyle
yapmazlardıdedi.Şâfi’îâlimlerindenZerkeşîdeböylededi.Esrârınazıda,çoğuda
harâmdırdedi.ŞeyhEbül-Hasen“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Müdevvene) şerhindeveallâmeİbniMerzûkveŞehâbKarâfîise,esrârın,müfsid,uyuşdurucuolduğunubildirdiler.Çünki,bunualanlarkavgaetmiyor,uyuşupkalıyorlar.Şâfi’îâlimlerindenİbniDakîk-ulİyd“rahmetullahiteâlâaleyh”deböylesöyledivehaşhaşdan
eldeedilenafyon,esrârdandahâkuvvetlidir.Çünki,afyonunazmikdârıserhoşediyor.Hâlbuki,necsolmadığındasözbirliğivardırdedi.Esrârdanecsdeğildir.Şerâbınserhoşetmiyenazmikdârınıiçmekharâmolduğuhâlde,esrârınserhoşetmiyen
azmikdârınınharâmolmadığınıimâm-ıNevevî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Mühezzeb) şerhindebildirdi.Bencya’nîJüskiyam[banotu]veafyonda,esrârgibiolup,
serhoşetmiyenazmikdârınıyimekcâizdir.[Fazlaalındığızemân,aklıvea’sâbıbozanböyleotlardakizararlımaddeleriayırıp,bunlarıvebenzerlerinihapveiğnehâlindekeyfvezevkilâcıismiiletalebelere,işcilerevefutbolcularasatıyorlar.Ahlâk,
nâmûs,dinveîmânvevatansevgisigibimukaddesbağlarımızıkoparanbuuyuşturucumaddelerisatınalmakvekullanmakharâmdır.Büyükgünâhdır.]
Tütüniçmeğegelince,aklıgidermiyor.Necsdedeğildir.Böyleolunca,tütüniçmekharâmdeğildir.Başkadürlüzararlarasebebolursaharâmolur.Zararvermiyenkimseyeharâmdeğildir.Güvenilenbirârifin[ya’nîmütehassıstabîbin]haber
vermesiileveyâkenditecribesiilezararverdiğinianlıyanaharâmolur.İslâmiyyetinbildirmediğişeylerdeahkâmdeğişir.Zararverinceharâmolur.Zararvermezse,
harâmolmaz.Tütünüyeniiçenlerdegevşeklikyapması,sıcaksuyagirendeveyâmüshililâcıiçendegevşeklikhâsılolmasıgibidir.Yoksa,aklıgiderdiğiiçindeğildir.Aklıgiderdiğiiçingevşeklikyapıyordenilsebile,yinemüskirdirdenilemez.Çünki,keyf
vermemekdedir.Afyonu,aklıgidermiyecekazmikdârdayimekcâizolduğugibi,tütünüdeaklıgidermiyecekmikdârdaiçmekcâizolur.Buise,insanlaragöreveiçilenmikdâragöredeğişir.Birkimseninaklınıgiderenmikdâr,başkasınınaklınıgidermez.Görülüyorki,tütünharâmdırdeyip,kesinsöylenemez.Bunuancakdincâhiliveyâinâdcı,müte’assıbolansöyler.Aklıgidermeyince,halâlolduğuanlaşılmakdadır.Tütün,ispirtoileyıkanıptemizlendiğiiçinnecsdirdedenilemez.Çünkibu
söz,tütünündeğil,ispirtonunharâmolduğunugöstermekdedir.İspirtosuztemizlenenlerinharâmolmadığıanlaşılır.Tütün,isrâfolduğuiçinharâmdırdadenilemez.
Çünki,mubâholanşeyialmakiçinverilenmalisrâfolmaz.Zararlıolduğundanharâmdırdemekdeilmîbirsözdeğildir.Çünki,zararvereneharâmolur.Zararvermiyeneharâmolmaz.Herkesezararlıdırdemekilmevetecribeyeuygundeğildir.
Ba’zıhastalıklarafâidesiolduğudagörülmüşdür.HanefîâlimlerindenşeyhMuhammedNihrîrî“rahmetullahiteâlâaleyh”,tabîb-imüslim-iârifinsözüileveyâ
tecribeilezararverdiğinianlıyankimseyetütüniçmekharâmolur.Böylekesinanlaşılmadıkca,halâlolduğunafetvâvermişdir.Birbaşkafetvâsındada,aklınıgi–632 –

derenveyâzararverenkimseyeharâmolur.Başkalarınaharâmolmaz,demişdir.
Tütünhakkındabirhadîs-işerîfyokdur.(Pis kokulu ağaçdan yiyen, mescidimize yaklaşmasın! İnsanlara eziyyet veren şeyi melekler de sevmez) hadîsindebildirilenağacın,soğan,sarmısakolduğu(Eşi’a) üçyüzyirmisekizincisahîfedeyazılıdır.
Şâfi’îâlimlerindenAlîbinYahyâZiyâdîfetvâsında,aklınıgidereneharâmolur.Başkalarınıniçmeleriharâmolmazdedi.BüyükŞâfi’îâlimiAbdür-Raûf-iMünâvîde
böylefetvâverdi.Şâfi’îâlimlerindenŞems-üd-dînMuhammedbinAhmedŞevberîdeböylecevâbyazdı.Tütün,başkamubâhlargibidir.Ya’nîkendisiharâmdeğildir.Aksinibildirenlerinellerindehiçbirvesîkayokdur.İnâdetmekdedirlerdedi.
HanbelîâlimlerindenMer’îbinYûsüfMukaddisî“rahmetullahiteâlâaleyh”,
(Tahkîk-ul-burhân fî-şân-id-duhân) kitâbında,başkazararvermedikcetütününharâmolmadığını,ateşdumanınıağzaçekmekgibiolduğunu,bununharâmolacağınıisekimseninbildirmemişolduğunuyazmakdadır.
Yenimeydânaçıkanbirşey,mubâhabenzersemubâholur.Harâmabenzerseharâmolur.Aklıolanbirdinadamı,tütünüelbetmubâhlarabenzetir.Zararasebeb
olmadıkcaharâmdiyemez.
Abdür-Raûf-iMünâvî,tütünükötüliyenbirhadîs-işerîfyokdurdedi.Görülüyor ki, aklı gidermiyecek kadar tütün içmenin harâm olmadığını dört mezheb
âlimlerisözbirliğiilebildirmişlerdir).AlîEchürîninsözüburadatemâmoldu.
1355[m.1936]senesinde,İskenderiyyedebasılan(Celâl-ül-hak fî keşf-i ahvâl-i
şirâr-il-halk) kitâbındaveZerkânînin(İzziyye) şerhindediyorlarki,AlîEchürîye
“rahmetullahiteâlâaleyh”soruldu:Tütüniçin,(Şerâbdanveyeşilotdansakınınız!)
hadîsivardır.Çünki,Huzeyfe“radıyallahüteâlâanh”buyurduki,Resûlullah“sallallahüteâlâaleyhivesellem”ilegidiyorduk.Birotgörüpbaşınısalladı.Sebebinisordum.(Âhırzemânda,buotunyapraklarınıiçecekler.Onunlaserhoşolup,nemâzkılacaklar.Onlarkötükimselerdir.Bendenuzakdırlar.Allahüteâlâonlarısevmez)buyurdu.Hazret-iAlînin“radıyallahüteâlâanh”bildirdiğinegöre,(Onuiçenler,Cehennemdesonsuzkalacaklardır.Şeytânınarkadaşıdırlar.Tütüniçenlemüsâfehaetmeyiniz!Boynunasarılmayınız!Onaselâmvermeyiniz!Çünkio,benim
ümmetimdendeğildir)buyurdu.Birhaberegörede,(Onlar,eshâb-ışimâldendir.
Tütün,şakîleriniçkisidir.İblîsinbevlindenyaratılmışdır.Allahüteâlâ,sevdiğimkullarımıaldatamazsınbuyurunca,bevlyapmışdı.Ondantütünotuhâsıloldu)deniliyor.Bunlaranedersiniz?AlîEchürîhazretleri,cevâbındabuyurduki,(Bunların
hiçbirihadîsdeğildir.Hadîsâlimleri,bunlarınyalanveiftirâolduklarınıbildirdiler.Hemde,busözlerindüzgünveedebiyyâtauygunolmamasıda,Resûlullahınmubârek ağzından çıkmadıklarını göstermekdedir. Rebî’ bin Haysem buyurdu ki,
güneşdeışıkolduğugibi,hadîs-işerîflerdedenûrvardır.İftirâolarakuydurulansözlerdeise,zulmetvardır.Hadîsuyduran,Cehennemegidecekdir.(Buhârî) ve(Müslim)deyazılıhadîs-işerîfde,(Söylemediğim birşeyi hadîs diyerek yalan söyliyen, Cehennemde ateşden kazık üzerine oturtulacakdır) buyuruldu.İmâm-ül-Haremeyn
Abdülmelik“rahmetullahiteâlâaleyh”,hadîsuydurankâfirolurdediisede,küfr
değil,büyükgünâhdır.Tütüniçmekaklınıgiderirveyâzararverirseyâhudnafakasıvâcibolanınnafakasınıterkeveyânemâzınvaktinikaçırmağasebebolursa,bu
kimseyeharâmolur.Başkalarınıniçmesiharâmolmaz.)
Müfsid,ya’nîuyuşdurucuolanmaddelerinaklıgidermiyecekkadarazmikdârlarınısatmakveherilâcısatmakcâizdir.Tütünüde,aklınıgidermiyenkimselere
satmakcâizdir.
Yukarıdakiörnekyazılardananlaşılıyorki,tütüniçmek,alkollüiçkilerveafyon,
morfin,esrârvebenzerleriuyuşdurucumaddelergibi,harâmedilmemişdir.Bufakîr,tütündumanındanhoşlanmıyorum.Hiçiçmedim.Evimdebulunanlardaiçmez.
Fekattabî’atimsevmiyordiye,harâmdiyemem.Halâllerbelli,harâmlarbellidir.
Müctehidlerinbildirdiğişübhelilerdemeydândadır.Şübheliler,müctehidlerden
–633 –

birkısmınınhalâl,birkısmınınharâmdediğişeylerdir.Harâmdiyenlerin,yapmamasılâzımolur.Câizdiyenlerindeyapmaması,iyiolur.Tütünböyledeğildir.Müctehidolmıyanların,üsûlilmleriniokumıyanların,halâli,harâmıbilmemesi,şübheli
demek olmaz. (Müctehid olmıyanların sözü, delîl-i şer’î olmaz) buyurulduğu,
(Berîka)nın94.cüsahîfesindeyazılıdır.Birşeyinhalâlolmasıiçindelîlaranmaz.
Fekat,harâmolmasıiçinaranır.
Bircinsdenolanşeylerinbütünü,nassileharâmedilmişolursa,bunlardanbirkaçınahalâldiyebilmekiçin,ancakbuzemân,bunlarınhalâlolmasınadelîlaramaklâzımolur.Harâmolduğubildirilmiyenbirşeye,halâldenir.Bunaharâmdiyebilmekiçin,delîlaramak,isbâtetmeklâzımdır.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Zebâ’ih) kısmında,En’âmsûresininyüzkırkbeşinciâyetinive(Allahü teâlânın, halâl ve harâm diye açıklamadığı şey, Allahü teâlânın afv etdiği şeylerdendir) hadîs-işerîfiniyazarak,harâmolduğubildirilmiyenveharâmedilmiş
olanlarabenzemiyenherşeyinmubâholduğunugöstermekdedir.Ohâlde,tütün
için birşey bildirilmedi diyenlerin, tütüne harâm, mekrûh dememeleri, mubâh
demelerilâzımdır.Tütünhakkındahadîs-işerîfdenilensözleriniftirâveyalanolduklarıaçıkdır.Çünki,asr-ıse’âdetdeArabistândatütünyokdu.İslâmmemleketlerine1015senesindegeldiğiniyukarıdabildirmişdik.
Dinbilgisiolanbirkimse,tütünetahrîmenmekrûhdiyemez.Çünki,İbniÂbidîn,beşincicildde(İmâm-ıMuhammedbuyurduki,tahrîmenmekrûhdemek,harâmdemekdir.İkiimâmise,harâmayakındırdedi.Ya’nî,vâcibiterkedengibi,Cehennemdeazâbgörürisede,inanmıyankâfirolmazdedi.Şübhelişeylerdeböyledir.Şübhelişeydemek,müctehidin,muhkemolmıyan,açıkolmıyan,te’vîledilenâyet-ikerîmelerdenveyâhadîs-işerîflerden,yâhudmuhkemisede,birkişinin
bildirmişolduğuhadîs-işerîflerdençıkardığıhükmdemekdir.Tehlükelidemek,
islâmiyyetinyasaketdiğişeydemekdir)diyor.Görülüyorki,tütüniçmeğetehlükelidirdedenilemez.
Kötüalışkanlık,harâmişlemeğealışmakdemekdir.Harâmolmıyanşeyikullanmağakötüalışkanlıkdemek,dinadamınayakışmaz.Câhilolan,cesûrolur.İslâmiyyetiniznvermediğisözleri,sıkılmadansöyler.Kenditabî’atine,görüşüneuymadığıiçin,dinbüyüklerininsözlerinesaçmademekden,Allahüteâlâyasığınırız.
Buğazına düşkün olanlar, yiyeceğe benzetilemez diyerek de tütünü kötülüyorlar.Tütünbitkisiniyakıp,dumanınıçekmek,ihtiyâcdeğildir,câizolmazdiyorlar.Günnük,udağacı,tütsüotunuyakıpkoklamağa,acabânediyecekler?Bunlar,yinmez,içilmez,câizolmazmıdiyecekler?Ölülerdevedirilerdekullanılmasısünnetolanşeyide,yakılıpdumanısavruluyordiye,kötüliyeceklermi?Hâlbukibunlarvepiskokuluolanbirçokotlar,A’râfsûresindeki,(Yerden çıkardığı zînet) kelimesinedâhilolunmuşdur.Fukahâ-ikirâm“aleyhimürrahme”menâzır-i
hasenevecevârî-yicemîleiletena’umetmeğibile,(Allahü teâlânın kulları için,
yerden çıkardığı zînetleri harâm edecek kimdir?) meâlindekiâyet-ikerîmeyedâhiletmişdir.Bununiçin,câizdirbuyurmuşlardır[(Mültekâ), (Mecma’ul-enhür)].
Piskokuluolansezâb,ya’nîsedefotunun,soğankokusunuörtmesiiçinyinilmesi,(Şir’at-ül-islâm)daemrolunmakdadır.Tütüniçmeği,günnük,tütsüotuyakmakdanvesedefotundanayırmak,te’assubdanbaşkaneolabilir?En’âmsûresininellidokuzuncuâyet-ikerîmesindeki(Kitâb), Levh-imahfûzveyâilm-iilâhîolduğu,
bütüntefsîrlerdeyazılıdır.Kur’ân-ıkerîmdede,okitâbdakibütünharâmlarbildirilmişdir.Herkes,ilmveihlâsıkadargörebilir.Sünnet,icmâ’vekıyâs,Kur’ân-ıkerîmdebulunmıyanşeylerieklemekdeğildir.Bunlar,Kur’ân-ıkerîminiçindekapalıolarakbulunanbilgilerimeydânaçıkarmakdadır.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Zebâ’ih) kısmısonundabuyuruyorki,
(Habîsdemek,Eshâb-ıkirâmınbeğenmediğişeydemekdir.ÇünkiKur’ân-ıkerîm,
bunuonlarabildiriyor.Onlardansonrameydânaçıkanşeyler,onlarıniyiveyâha–634 –

bîs dediklerinden hangisine benziyorsa, o da öyle olur). Tütün habîs değildir.
Fıkhkitâbları,uyuşdurucuotlarabilehabîsdemiyor.(Redd-ül-muhtâr) beşincicild,
ikiyüzdoksanbeşincisahîfede,(Çokyiyinceserhoşedenkatımaddelerin,otların
aslıtâhirdir,temizdir,mubâhdır)diyor.
Birkimseyezararverenmubâhşey,onaharâmolur.Zararvermediğikimselereharâmolmaz.Tütününzararvermediğikimselerçokdur.Aşırıiçenba’zıkimselerezararverirse,bunlarınçokiçmesiharâmolur.Fekat,bunlarınaziçmelerinevezarargörmiyenleredeharâmolurdenilemez.Çoğuzararverenşeyinazıda
harâmolurdemekpekyanlışdır.Herşeyinçoğuzararverir.Ekmeğin,suyundaçoğu,zararverir.Bununiçindirki,doydukdansonrayimekharâmdır.Fekat,çoğu
zararveriyordiye,azyimek,içmek,harâmolurmu?Hattâ,ibâdetyapacakkadar
yiyipiçmekfarzdır.Yukarıdayazılıyanlışsöz,âlimlerin,(Çoğuserhoşedenşeyin
azıharâmolur)sözünden,bircâhilinanladığışeyolabilir.Serhoşedenşeylerzararlıdır.Fekat,herzararverenşeyserhoşedicideğildir.Buinceliğianlamaklâzımdır.
Kendisevmediğiiçin,kendidüşünüşüiletütünüharâmlarınarasınakarışdırmak,
çoktehlükelidir.Kur’ân-ıkerîmi,kendire’yiiletefsîretmekolur.
(Hadîka) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,yimesiharâmolanlarıanlatırkenbuyuruyorki,(Yimesi,içmesizararlıolanlarüçeayrılır:Birincilerininzararınıherkesbilir.Bunlaröldürücüdür.Herzehrvecamtozu,demirvecıvabileşikleri,kirecvebenzerleriböyledir.Bunlarıyimek,içmekharâmdır.İkincilerininzararlıolduğubilinirisede,öldürücüdeğildirler.Toprak,çamur,kilvebenzerleriböyledir.Bunlarıçokyimek,içmekmekrûholup,zararsızmikdârlarımubâhdır.Üçüncüleri,organlarındaza’fiyyetolanlarazararverirler.Sağlamolanlarazararvermezler.Ba’zıkimselerebalıketi,süt[yumurta,pasdırma,turşu,konserveeti],bal,zeytinyağı,biberzararverir.Bunlar,yalnızzararverenlereharâm,
mekrûholur.Zararvermiyenlereisemubâhdırlar).Tütünezararlıdırdiyenlerde,
üçüncü kısmdan olduğunu söyliyebilmekdedirler. Her içeni öldürücü bir zehr
olduğunubildirenbirilmadamıyokdur.Çünki,böyleolmadığınıherkesbilmekdedir.Tütündebulunan(Nikotin) maddesizehrliolduğuiçin,gündebirikisigaraiçmekde,zehrlenmekolurdiyendeişitilmemişdir.Çünkibusöz,havada,boğucuolankarbondi-oksidgazıbulunduğuiçin,nefesalmakzehrlenmekolurdemeğebenzer.Nikotindenkatkatdahâzehrliolansiyanürasidi,acıbâdemdeki
amigdalinglikozidindevardır.Buzehrbulunduğuiçin,acıbâdemzehrlidirdiyen
veacıbâdemyimekharâmdır,mekrûhdurdiyenyokdur.İstanbuldişhekimliğifakültesiöğretimüyelerinin1972senesitoplantısındakikonuşmada,(Gündebirkaç
sigaraiçmekleağızdameydânagelennikotinindişetlerinikoruduğu,fazlasınınise
zararlıolduğu)bildirilmişdir.Herşeyifazlayimek,içmekzararlıolur.Aşırımikdârdatütüniçenlerindezarargöreceklerişübhesizdir.Bunuişitenlerin,sigarazararlıdır,kanseresebeboluyordiyerek,gündebir,ikisigaranındazararlıolacağınısanmaları,buyüzdenharâmolur,mekrûholurdemeleriilmeveaklauygundeğildir.
HanefîâlimlerindenseyyidAhmedTahtâvî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Dürrül-muhtâr) hâşiyesindediyorki,(NecmüddînGazzîşâfi’î,tütünserhoşetmesede,
gevşeklikverdiğiiçin,harâmolur.Birikikerreiçmek,büyükgünâholmazdedi.
Harâmdemesi,küçükgünâhdırdemekdir.Şâfi’îâlimlerininçoğu,tenzîhenmekrûhdedi.Hanefîmezhebinde,soğan,sarmısakgibi,tenzîhenmekrûhdur.)
Tekrâr edelim ki, ictihâd, Peygamber efendimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”bildirmediğişeyleribulupbildirmekdeğildir.İctihâd,âyet-ikerîmelerdeve
hadîs-işerîflerdekapalıbildirilenlerianlayıpmeydânaçıkarmakdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”ilerideümmetininbaşınagelecekşeyleribilmiyormuidi?
Yoksa,harâmşeylerinmeydânaçıkacağınıbilipde,bildirmedimi?Hâlbukibildir–635 –

mesifarzdır.Herşeyibildirmesinelüzûmyokdur.Fekatharâmlarıbildirmesivazîfesidir.Harâmlarınadınıayrıayrıbildirmeğedelüzûmyokdur.Tütünün,hadîs-i
şerîflerdeveictihâdlardaaçıkcasöylenmemesi,onlarınzemânındabulunmadığı
içindeğildir.Ozemândabulunanbirçokşeyinadıda,ayrıayrıbildirilmedi.Müctehidler,kıyâmetekadarmeydânaçıkacakherbirşeyehalâlveyâharâmdiyebilmek
için,umûmîüsûller,metodlar,kâ’idelerkurmuşdur.Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-i
şerîflerdeadıbildirilenşeyler,buüsûllerikurmağayarayantemelölçülerdir.Lüzûmuolmıyanlarbildirilmemişdir.İşte,Hanefîmezhebininkavâidveüsûl-imezhebiyyesinegöre,harâmlıkşartlarınıtaşımıyanherşeymubâholur.İbniÂbidîn,
abdestinsünnetleriniveüçüncücildde,kâfirlerinislâmmemleketlerinialmasını
anlatırkendiyorki,(Pezdevî) üsûlündedenildiğigibi,harâmolduğuaçıkcabildirilmiyenherşey,sözbirliğiilemubâhdır.Çünki,AllahüteâlâBekarasûresinde,
(Yerlerde olan herşeyi sizin için yaratdım) meâlindekiâyet-ikerîmede,hepsinin
mubâh olduğunu bildirmekdedir. Harâm edilmiyen şeylerin mubâh olduğunu
mu’tezilîolanlarsöylerdemekde,üsûlkitâblarınauygundeğildir.(Tahrîr) kitâbındabildirildiğigibi,HanefîveŞâfi’îâlimlerininçoğunluğunagöre,herşeyyaratılışındahalâldir.Ekmel-üd-dîn,(Pezdevî) şerhindedeböylebildiriyorvebirşeyinharâmolduğunuişitmiyenkimselerin,oşeyiyimesimubâhdırdiyor.İmâm-ı
Muhammed,(Leşveşerâb,yasakedildikdensonraharâmoldu)diyerek,herşeyin
aslındamubâholduğunu,yasakedilinceharâmolduklarınıbildiriyor.
Tütünüsevenyokdemek,güneşyokdemeğebenzer.Milyonlarcainsanseveseveiçiyorveövüyor,savunuyor.Tütünübeğenmek,onakarşıaşki’lânetmekdeğildir.Zevkalarakiçmekdemekdir.Müftî,vâ’ız,imâm,âlim,câhil,fenadamı,devletadamı,tabîb,kimyâger,beğ,paşa,herzümrenin,zevkleiçdiğinasılinkârolunabilir?Milyonlarlasâlihmüslimânınvehalîfe-imüslimînin,şeyh-ül-islâmlarınkullandığışeye,kendiaklıilevekendibeğenmediğiiçin,kötüalışkanlıkdemek,bunuharâmlarabenzetmeğekalkışmak,ancakcâhillerinyapacağıişdir.İkinciAbdülhamîdhân“rahmetullahialeyh”tütüniçerdi.KendisineŞemdinândanveİskeçeşehrindentütüngelirdi.İskeçe,ŞemdinânveSamsuntütünleri,kıyılmışhâlinde,birkaçkarışuzun,sarıvelatîfkokmakdadır.Çubuğakoyupiçerlerken,etrâfahoşkokusuyayılmakdadır.Bozuk,karışıktütüniçerkeniyikokmazsa,hâlisve
hoşkokulusukötülenemez.Acıbiberisevmiyenkimse,tatlıbiberi,hattâacısını
dakötüliyemez.Bunlaramekrûhdiyemez.Eğerderse,sözününkıymetiolmaz.Herkes,sevmediğişeyeharâm,mekrûhderse,dîn-iislâm,hıristiyanlığadöner.Onun
gibikarmakarışıkolur.
İsrâf,harâmolankötübirşeydir.Ceffelkalem,tütünmutlakolarakisrâfdırdemek,nebüyükcesâretdir.Dinâlimlerininsözlerinetemâmenyersizvedeğersizdemekise,aczin,cehâletinifâdesiolur.Bunlarıönceanlamak,sonrabirerbirervesîkalarlaçürütmekgerekir.Evet,isrâfınislâmiyyetdekiîzâhını,kısmlarınıanlamayıp,lügatma’nâsıiletasarlıyanbirkimse,isrâfınenfenâsı,tütüniçmekdirdeyip
geçer.Çolukçocuğunnafakasınıkesmeksuçdur.Budurumdaolanınsuçu,niçin
yalnıztütüneyükletiliyorda,enbüyüksebebolantenbellikveparayıçeşidliharâmlara,ihtiyâcolmıyanyerlereharcetmekkötülenmiyor?Zenginingündebiriki
dâneiçdiğisigaraveyâfakîrinkendineikrâmolunanbirsigarayıiçmesineharâm
diyebilmekiçin,fakîrinhergünnafakadankesiptütünalması,sebebolarak,neden
ilerisürülüyor?Busözler,tütündüşmanlığını,koyubirte’assubugöstermekdedir.
Tütünübırakmaknefsilemücâdelesevâbıkazandırmaz.Bedeneihtiyâcınıvermemek,zulmolur.Günâholur.Nefs,ihtiyâcakavuşmakladoymaz.İhtiyâcdanfazlasınıveharâmlarıister.Ohâlde,nefslemücâdele,harâmlardanvemubâhlarınfazlasındansakınmakdır.Gündebirkerretütüniçmemek,nefslemücâdeledeğildir.
Tütünü,sıhhatevekeseyezararlıolacakmikdârdafazlaiçmemekmücâdeledir.Yalnıztütüniledeğil,bütünmubâhlarladanefsmücâdelesiböyleolmakgerekir.
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Tütünü,afyonabenzetmekde,onunherkeseharâmolacağınıgöstermez.Tersineolarak,zararyapmıyacakkadaraziçenleremekrûhbileolmadığını,gösterir.
Çünki,derinâlimler,ya’nîmüctehidler,afyongibiuyuşdurucumaddeleri,harâm
olaniçkilerdenayırmakdadır.(Dürr-ül-muhtâr) üçüncücild,yüzaltmışaltıncısahîfede,(Benc,ya’nîBanotudenilenuyuşdurucuotuyimekmubâhdır.Çünkiotdur.Bununlaserhoşolmakharâmdır)diyor.(Hâd-id-dâllîn) kitâbınabakınız!Ban
otunatabâbetdejusquiameveHyoscyamusdenilmekdedir.İnsanazararlıvefâideli te’sîrleri Dr. A.Heraudun fransızca (Plantes medicinales 1927) kitâbında
uzun yazılıdır. İbni Âbidîn bunu açıklarken buyuruyor ki, (İmâm-ı a’zam ile,
İmâm-ıEbûYûsüfmubâhdedi.İmâm-ıMuhammedegöre,çoğuserhoşedeninazı
daharâmolur.Fetvâdaböyledirdenildi.Fekatçoğuserhoşedeninazıdaharâm
olursözü,sıvıolaniçkileriçindir.Ba’zıkitâblar,böyleolduğunuaçıkcabildirmekdedir.Böyleolmasaydı,safran,anbergibi,fazlasıserhoşedenbirçokkatımaddelerinazmikdârınıyimekdeharâmolurdu.Bunlaraharâmdiyenhiçbirâlimgörmedim.Hattâşâfi’îâlimlerinden,çokiçilinceserhoşedensıvıların,azınıiçenede
hadvurulurdiyenler,yalnızsıvılariçinsöylemişlerdir.İmâm-ıMuhammedegöre,
Ban otu ve safran gibi maddelerin az mikdârını yimek harâm olsaydı, bunlar
necs,pisolurdu.Çünki,imâm-ıMuhammedegöre,çoğuserhoşedenin,azıdaharâmdırvenecsdir.Hâlbuki,Banotuvebenzerlerininnecsolduğunuhiçbirâlimbildirmedi.Banotununilâcolarakkullanılmasıcâizdir.Aklıgideripkeyfvericiolarakkullanılmasıcâizdeğildir.İmâm-ıMuhammedinsözümâyı’,ya’nîsıvıhâldekiiçkileriçindir.Banotuvebenzerleri,katıolduklarıiçin,ancakserhoşolmakiçin
kullanılmalarıharâmolur.Buda,çokmikdârdakullanılmalarıharâmolurdemekdir.Azmikdârdakullanılmalarıharâmolmaz.Meselâ,AnberivebenzerlerinikokuiçinveSkamonyadenilenzehrlimahmûdeotunumüshilolarakkullanmakve
diğerkatızehrliilâclarıazmikdârdakullanmakharâmolmaz.Bunlarınazmikdârınıkullanmakcâizdir.Zararverençokmikdârlarınıkullanmakharâmdır).Çok
içilinceserhoşedensıvıhâlindekiiçkilerin,serhoşetmiyenazmikdârlarınıilâciçin
kullanmakise,böyledeğildir.Sıvıiçkilerinazmikdârınızarûretolmadan,ilâcolarakkullanmak,sözbirliğiilecâizdeğildir,harâmdır.Kırkbirincimaddedetiryâk
kelimesinebakınız!
Kötüalışkanlıklarınislâmiyyetdeyeriyokdur.Çünki,kötüalışkanlık,harâmişlemeğealışmakdemekdir.İçki,kumâr,zinâalışkanlığıböyledir.Tütünharâmdeğildirki,kötüalışkanlıkolsun.Tütününharâm,kötüolduğunuisbâtiçinsöyledikleribütünsözleredikkatedilirse,bunlarbirersebeb,vesîkaolmayıp,tütünüzâten harâm kabûl ederek, peşin verilen hükmler olduğu hemen görülür. Böyle
başlangıclarise,mantıkilminde,delîl,senedolmakdanuzakdır.
Tütünnedenabesolsun?Abes,lehvvela’bdemekdir.Fâidesizişyapmağa,boşyerevaktgeçirmeğedenir.Çalgıile,oyunilevaktgeçirmekböyledir.Tütün,vakt
öldürenbirişdeğildirki,abesdenilsin.Tütüniçmek,fâideliişyapmağamâni’olmuyor.Tütüniçerkenkitâbokunur.Müsâfirilesohbetedilir.
Büyüklerinyanında,câmi’lerde,va’zlarda,muhteremyerlerdeiçilmemeside,
harâmveyâmekrûholacağınıgöstermez.Büyüklerinyanındayatılmaz.Bunlara
veKâ’beyekarşıayakuzatılmaz.Va’zda,dersdemeyve,ekmekbileyinmez.Böyle,birçokyerlerdevesıkıntıduyanlarınyanındayapılmıyançokşeyvardırki,başkayerlerdeveyalnızikenhiçbiriharâmveyâmekrûhdeğildir.Câmi’dealışveriş
etmek,yüksekseslekonuşmak,kanaldırmakmekrûhdur.[Birincikısmda,yetmişbirincimaddeyebakınız!].Fekatbunlar,câmi’dışındamekrûhdeğildir.Hattâdışardaalışverişibâdetdir.Kanaldırmak,mekrûhdeğil,sünnetdir.Tütüneabesdenilemez.Nitekim,çatal,kaşıkkullanmak,koku,esanssürünmekdeabesdeğildir.
İhtiyâcdeyinceyalnızmi’deyegirenşeylerianlamak,pekbasîtbirgörüşdür.Bedenin,rûhunçeşidliihtiyâclarıolduğu,dinkitâblarındada,aktüelanlayışdadayer
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almakdadır.Bütünduyuorganlarımızınbaşkabaşkaihtiyâclarıolduğugibi,sinir
sisteminin,hattâherorganınayrıihtiyâclarıvardır.Buihtiyâcların,ekmek,sugibimühimolduğu,bedîhiyyâthâlinialmışdır.Fıkhkitâblarında,aklagelmiyen,çeşidli ihtiyâclar görüyoruz. Meselâ, (Dürr-ül-muhtâr)da, (Burnu ve teri silmek
içinmendilsatınalmak,ihtiyâciçinolursacâizdir.Kibr,gösterişiçinolursa,tahrîmenmekrûhdur)diyor.Görülüyorki,birşeyikullanmakbile,niyyetegöreihtiyâcolmakdadır.Doydukdansonrayimekharâmdır.Fekat,oructutmakveyâmüsâfiriutandırmamakiçinolunca,halâl,hattâsevâboluyor.Müsâfireikrâmiçin,harâm,halâloluyorda,harâmolmıyantütünüikrâmetmeknedensuçolsun?Tütünükötüliyenler,buhücûmlarını,keşki,islâmiyyetinharâmetdiğişeylerekarşıyapsalardı,çoksevâbkazanırlardı.İslâmabüyükhizmetetmişolurlardı.Fekat,şeytânherkesibirtarafdanyakalıyor.Hemislâmiyyetesaldırtıyor,hemde,ibâdetyapdığınısanarak,kibre,ucbasürüklüyor.Bunlarıanlamadankonuşmak,dînede,söz
sâhibinedekusûrgetirir.Dinadamınınönceiyiyetişmesi,bundansonrakonuşmasıveyazmasılâzımdır.Hissîkonuşmak,ya’nîkendigörüşlerini,dîninemrleri
veyasaklarıdurumundagöstermeğekalkışmakveyapılanişlerin,halâlmi,harâm
mıolacağınıayırırkente’assubakapılıp,nüsûsadayanmamak,insanıhüsrânagötürür.Hele,tütüneharâmdemekiçin,bununfizyolojik,terapötikvetoksikte’sîrlerini,(Elbetteşöyledir,elbetteböyledir)diyekesinaçıklamak,pekgülüncolmakdadır.Tütününte’sîrlerinibildirmekiçin,almancadantercemeetdiğimveAmerikandoktorlarınınneşretdiğimütehassısraporları,üçüncükısm,ellidördüncü
maddesonunadoğrubildirildi.İyiokunursa,bukonudakisözsâhiblerinin,tütünekötüdemediği,birkaçgündebiriçilenbirikisigaranın,alkolgibizararlıolmadığıanlaşılır.
Tütüneharâmdiyenbirkaçâlimvemekrûhdiyenleroldu.Dikkatedilirse,bütünbukitâblarda,tütüneba’zışartlar(Nafakadankesilmesi,dumanıilebaşkasınırâhatsızetmesi,çokiçerekbedenezararvermesi...gibişeyler)bağlanmakda,bu
şartlariçinkötülenmekdedir.Yoksa,mücerredtütününiçilmesinikötüliyenhiçbirâlimyokdur.Hâdimînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Berîka) kitâbındanyapdığım,yukarıdayazılıtercemebunuaçıkgöstermekdedir.Dindesözsâhibiolmıyankimselerin,ilmîkıymetdenmahrûmkonuşmalarıveduhânrisâleleri,şübhesiz,sözümüzündışındakalmakdadır.Ohâlde,sigaraiçmeninkötülenmesinesebebolanşartlarıtaşımıyanbirkimseninazmikdârdatütüniçmesine,harâmvemekrûhdememeklâzımgelir.(El-Ukûd-üd-dürriyye)ninve(Hadîka) ikincicildinin
sonunda,tütününharâmolmadığıvesîkalarlaisbâtedilmişdir.Tahtâvînin(Merâkıl-felâh) hâşiyesi,orucubozanlardadauzunyazılıdır.
ŞâmâlimlerindenMustafâRüşdünün[1318]senesindeİskenderiyyedebasılan
(Tuhfet-ül-ihvân mâ kîle fiddühân) kitâbında,insanınsıhhatinibozan,zararverenşeyleriveisrâfıuzunanlatıyor.Tütününböyleolmadığınıbildiriyor.Tütüne
harâmdemek,vera’vetakvâdaolmaz.Vera’sâhibleri,Allahüteâlânınharâmetmediğişeye,harâmdiyemezdiyor.HanefîâlimlerindenallâmeAbdüllahbinMuhammedNihrîrîveŞâfi’îâlimlerindenAlîbinYahyâNevreddînZiyâdîveAbdürraûf-iMünâvîveşeyhAlîŞevberîveşeyhİsmâ’îl-iSencîdîveMâlikîâlimlerinden
allâmeKüllîveHanbelîâlimlerindenşeyhMer’î“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”, tütünün harâm olmadığına fetvâ vermişlerdir diyor. Zararı ve lüzûmu
olmıyanşeyiçinmubâh,zihndurgunluğunugiderip,hâfızasınıkuvvetlendirene
mendûb,terkedincezararverenevâcib,kullanıncazararvereneharâm,içmekistemiyene,tütüniçmesimekrûholur,diyor.Şerâbböyledeğildir.Şerâbaalışan,tevbeetse,şerâbıterketdiğiiçinhastaolup,ölse,sevâbolur.
Tütünü,alkollüiçkilerdendahâkötübilenlerevesigaraiçenlerisevmiyenlere
doğruyolugöstermekiçin,uzunyazmakzorundakaldım.Kendihislerinealdanmamalı,âlimlerinçoğunun,meselâşeyh-ul-islâmEbülbekâ,AhmedbinAlîHa–638 –

rîrî,İsmâ’îlMer’aşî,kâdîAbdürrahîm,GanîmbinMuhammedBağdâdî,şeyh-ulislâmBehâî,MuhammedTarsûsî,MuhammedKehvâkî,MısrâlimlerindenYûsüf
DecvîveMuhammedbinAbdülbâkîZerkânî,allâmeAbdülganîNablûsî,AbdürrahmânbinMuhammedİmâdî[978-1051],allâmeAlîEchürî,Mahmûd-iSaminî,
OsmânBedreddîn,seyyidAbdülhakîmefendivebüyükâlim,veliyy-ikâmilmevlânâHâlid-iBağdâdînin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”buyurduklarıgibi,
zararvealışkanlıkyapmıyacakkadaraziçilentütüneharâmvemekrûhdemekdensakınmalı,kesesinevesıhhatinezararvermiyecekkadaraziçenlerifâsık,günâhkârbilmemelidir.Türkiyegazetesinin(İnsan ve Kâinât) dergisi,1986Mayısnüshasındadiyorki,(78Amerikanhastahânesinde,beşbinhastadayapılantecribelerdeanlaşıldıki,fazlasigaraiçenlerdekalbhastalığıtehlükesiüçmisliartmakda,sigarayıbırakdıkdanbirsenesonra,tehlükeyarıyainmekde,ikisenesonrahiç
içmiyengibiolmakdadır.)
Teshîredicigözler,neş’evericisözler,
hepsihayâloldular,ayrılıkyamânoldu.
Derinderinbakışlar,içlibirhayâtgizler.
dertliyim,görmiyeli,birhaylizemânoldu.
Tâli’yüzümegülüp,banasevdirdiseni,
hasretde,elemgibi,yakdıbitirdibeni.
Bengeleceğimartık,bekleyememgelmeni,
kalbimizulmetbasdı,gözlerimdekandoldu.
Mecnûnolmuşgezerim,aşkınlabuncayıldır,
yâbuaşklaöleyim,yâhudyanınaaldır.
Ayrılıkperdelerin,birbirgözümdenkaldır,
enkıymetligünlerim,neçârehicrânoldu.
Senikalbimekoydum,yâdellerebakmadım,
enmu’allâdostgibi,dilimdenbırakmadım.
Benbirma’sûmbirkulum,başkayolasapmadım,
derimki,candanyakın,banabucânânoldu.
Hayâllerperdeperde,gelirgeçergözümden,
hasretlikçizgileri,okunuyoryüzümden.
Sizisevdimdiyorum,aslâdönmemsözümden,
benrâzıyımaşkımdan,banabu,dermânoldu.
Mâziyieşmesakın,yüreğimkanağlıyor,
oeskihâtıralar,hepbirbircanlanıyor.
Birçoktanımıyanlar,benimecnûnsanıyor,
vediyorlarbuserây,vaktsizvîrânoldu.
Ayrıkalalıberi,dünyâbanazındandır,
kalbimdeneş’esürûr,eğervarsa,ondandır.
Benimenazîzdostum,senelercefilândır,
istemiyerekism,birkalıp(filân)oldu.
Sevmeninsonuvarmı?ben,yokzanediyorum,
vebenimgibiâşık,cihândayokdiyorum.
Öyletemiz,öylesaf,biraşklaseviyorum,
kalbim,sessiz,dalgasız,enginbirummânoldu.
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44 — İSRÂF, FÂİZ, TÜTÜN İÇMEK
İslâm dîninde harâm olan, günâh olan isrâfın ne demek olduğunu ve çeşidlerini, imâm-ı Birgivînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” arabî (Tarîkat-i Muhammediyye) kitâbından terceme ediyorum:
Tesavvuf,kalbikötühuylardantemizlemekveiyihuylarladoldurmakdemekdir.Kötühuylarıaraşdırdım.Altmışolduğunuanladım.Altmışçeşidkötühuydan
yirmiyedincisi,isrâfvetebzîrdir.Tebzîr,tohumutarlayasaçıpdağıtmakdemekdir.Malıboşyeredağıtmağadadenilmekdedir.
Malı,islâmiyyetinvemürüvvetinuygungörmediğiyerleredağıtmağa(İsrâf) veyâ(Tebzîr) denir.(Mürüvvet), fâideliolmak,iyilikyapmakarzûsudur.(Fütüvvet),
dahâhusûsîma’nâyagelirki,kötülükyapmamak,iyilikyapmakveherkesinutanacakşeyleriniörtmekvekötülükleriafvetmekdir.İslâmiyyeteuymıyanisrâf,harâmdır.Mürüvveteuymıyanisrâf,tenzîhen[hafîf,az]mekrûhdur.
İsrâfıbeşbahsiçindeanlatacağız:
BİRİNCİ BAHS — İsrâfınkötülüğüvezararları:İsrâfınharâmolduğumuhakkakdır.Kalbinhastalığıdır.Kötübirhuydur.Dînimizin,hasîsliği,cimriliği,isrâfdandahâçokkötülemesi,isrâfıncimrilikkadarkötüolmadığınıgöstermez.Hasîsliğindahâçokkötülenmesi,insanlarınçoğuyaratılışdan,malbirikdirmeğisevdiğiiçindir.Bunungibi,âlimlerimiz,idrârınşerâbdandahâpisvedahâçokharâm
olduğunusöylediklerihâlde,dînimizbevli,şerâbkadarkötülememiş,şerâbiçenlere,haddenilenseksensopavurulmasıemredildiğihâlde,bevliçin,hademredilmemişdir.Çünki,insanlarşerâbiçmeğedüşkünoluyor.İdrâriçmekise,kimsenin
hâtırınagelmiyor.İsrâfınkötülüğünügöstermekiçin,Allahüteâlânın,(İsrâf etmeyiniz! Allahü teâlâ, isrâf edenleri sevmez) meâlindekikelâmıyetişir.İsrâsûresindekiâyet-ikerîmededemeâlen,(Tebzîr etme! Tebzîr edenler, şeytânların kardeşleridir) buyuruyor.Şeytânınkardeşide,şeytânolur.Şeytânismindendahâkötü
birismyokdur.İsrâfı,bundandahâçokkötüleyenbirşeydüşünülemez.Allahüteâlâ,mallarınıisrâfedenlerebirşeyvermeyinizdiyeemrederken,bunlarıenkötü
birismileadlandırıyor.Nisâsûresindekiâyet-ikerîmedemeâlen,(Mallarınızı sefîhlere, alçaklara vermeyiniz!) buyuruyor.Kur’ân-ıkerîmdeFir’avnıkötülerken,
(O, isrâf edenlerden idi) buyuruyor.Lûtaleyhisselâmınkavminide,(Belki siz, isrâf eden kavmsiniz!) diyekötülüyor.
Doğruolduklarıherkescebilinenikitemelhadîskitâbında,[(Buhârî) ve(Müslim)de] Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem”, (Malı boş yere saçmayınız!) buyuruyor. İmâm-ı Tirmizînin “rahmetullahi teâlâ aleyh”, Ebî Berzeden
“radıyallahüanh”getirerekyazdığıhadîs-işerîfde,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Kıyâmet günü herkes, dört süâle cevâb vermedikce hesâbdan kurtulamıyacakdır: Ömrünü nasıl geçirdi. İlmi ile nasıl amel etdi. Malını
nereden, nasıl kazandı ve nerelere harc etdi. Cismini, bedenini nerede yordu,
hırpaladı?).
İsrâfınkötülüğünügösterendelîllerdenbiride,fâizinharâmolmasıdır.Fâizalıp
vermek,büyükgünâhdır.Bunadasebeb,insanlarınmalınıalışverişyaparkenziyânolmakdankorumakdır.Fâizindîn-iislâmdakikötüderecesinigöstermekiçin,
Hamza efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” türkçe, (Bey’ ve şirâ) risâlesinin
şerhinden,aşağıyabirkaçmisâlyazmakfâideligörüldü:
(Onşey,sonnefesdeîmânsızgitmeğesebebolur:1-Allahüteâlânınemrlerini
veyasaklarınıöğrenmemek,2-Îmânını,Ehl-isünneti’tikâdınagöredüzeltmemek,
3-Dünyâmalına,rütbesine,şöhretinedüşkünolmak,4-İnsanlara,hayvanlara,kendinezulm,eziyyetetmek,5-Allahüteâlâyaveiyilikgelmesinesebebolanlaraşükr
etmemek,6-Îmânsızolmakdankorkmamak,7-Beşvaktnemâzıvaktindekılmamak,8-Fâizalıpvermek,9-Dîninebağlıolanmüslimânlarıaşağıgörmek.Bun–640 –

laragericigibişeylersöylemek,10-Fuhşsözleri,yazılarıveresmlerisöylemek,yazmakveyapmak.)
Allahüteâlâfâiziharâmetdi.Kur’ân-ıkerîminbirçokyerinde,fâizalanlarıve
verenlerişiddetlekorkutdu.Bekarasûresi,ikiyüzyetmişbeşinciâyetindemeâlen,
(Fâiz yiyenler, kıyâmet günü mezârlarından, sar’a hastası gibi perişân kalkacaklardır) buyuruldu.Bundansonrakiâyet-ikerîmedemeâlen,(Allahü teâlâ, fâiz alan
ve verenlerin mallarının hepsini yok eder. İzini, eserini de bırakmaz. Zekât verenlerin malını elbette artdırır) buyurdu.Fârisî(Riyâd-un-nâsıhîn) kitâbındafâizin
kırknev’ivezararlarıyazılıdır.Fâizhakkındafazlabilgialmakiçin,üçüncükısm,
ondokuzuncumaddeyiokuyunuz.
İsrâfınzararları:İsrâfedenlerinşeytâna,Fir’avnaveLûtaleyhisselâmınkötü
kavminebenzetilmesiveAllahüteâlânınbunlarısevmemesivebunlarasefîhdemesiveâhıretdeazâbçekmeleri,dünyâdaaşağı,muhtâcdurumadüşmelerivepişmânolmalarıdır.
İKİNCİ BAHS — İsrâfınkötüolmasınınbirincisebebi,malınkıymetliolmasıdır.Mal,Allahüteâlânınverdiğibirni’metdir.Âhıretikazanmak,malileolur.Dünyâveâhıret,malileintizâmbulur,râhatolur.Hac,cihâdsevâbımalilekazanılır.
Bedeninsıhhat,kuvvetbulması,malileolur.Başkasınamuhtâcolmakdaninsanı
koruyanmaldır.Sadakavermek,akrabâyıdolaşmak,fakîrlerinimdâdınayetişmek
malileolur.Mescidler,mektebler,hastahâneler,yollar,çeşmeler,köprüleryaparak,askeryetişdirerekinsanlarahizmetdemalileolur.Dînimiz,(İnsanlarıneniyisi, onlara fâidesi çok olanıdır) buyuruyor. İnsanlara yardım etmek için çalışıp
parakazanmak,nâfileibâdetetmekdendahâçoksevâbdır.Cennetinyüksekderecelerinemalilekavuşulur.İmâm-ıTirmizînin,EbûKebşe-iEnsârîden“radıyallahüteâlâanh”alarakbildirdiğibirhadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, bir kuluna mal
ve ilm verir. Bu kul da harâmlardan kaçınır. Akrabâsını sevindirir. Malından,
hakkı olanları bilip verir ise, Cennetin yüksek derecesine gider) buyuruldu.(Buhârî) ve (Müslim) kitâbları, Abdüllah ibni Mes’ûdün “radıyallahü anh” haber
verdiğişuhadîs-işerîfiyazmakdadır:(İki şeyden birine kavuşan insana gıbta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahü teâlâ bir kimseye islâm ilmlerini ihsân
eder. Bu da, her hareketini, bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü teâlâ, birine çok
mal verir. Bu kimse de malını, Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği yerlere
harc eder). Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,AmribniÂs“radıyallahüanh”için,(İyi kimseye malın iyisi, ne güzel yakışır) buyurdu.EnesbinMâlik
“radıyallahüanh”içinde,(Yâ Rabbî! Buna çok mal ve çok çocuk ver ve bunlarla kendisini bereketlendir!) diyedüâbuyurdu.Kâ’b“radıyallahüanh”malınınhepsinisadakavereceğizemân,(Malının bir kısmını kendine bıraksan, dahâ iyi olur)
buyurdu.Bunlarınhepsihadîskitâblarındayazılıdır.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmde,mala(Hayrlı şey) isminivermekdedirveHabîbine“sallallahüaleyhivesellem”,
verdiğini’metlerihâtırlatırken:(Sen malsız idin, sana, kimseye muhtâc olmıyacak
kadar, mal verdim) buyurmakdadır.
Mezhebsâhibimüctehidlerden,büyükâlimSüfyân-ıSevrîbuyuruyorki,(Buzemândamal,insanınsilâhıdır).[Ya’nî,insancânını,sıhhatini,dîniniveşerefinimal
ilekorur.]Medîne-imünevvereninyedibüyükâlimindenbiriolanSa’îdbinMüseyyibbuyuruyorki,(Borclarınıödemekiçinveırzını,nâmûsunukorumakiçinve
ölünce,geridekalanlaramîrâsbırakmakiçinmalkazanmayankimse,hayrsızdır).
[Ya’nîkendinevecem’ıyyetezararlıdır.]BüyükâlimibniCevzî“rahimehullah”
buyurduki,(İyiniyyetilemalkazanmak,malkazanmamakdaniyidir).
Malıvedünyâlığıkötüliyenhaberlerdeçokdur.Fekat,buhaberler,malı,dünyâlığıdeğil,bunlarınzararlıkullanılmasınıkötülemekdedir.Meselâ,insanınazmasına,Allahüteâlâyıunutdurmasına,ibâdetemâni’olmasınasebebolanmalzararlıdır.Ölümüveölümdensonrasınıunutduranmaldazararlıdır.Buzararlarçokkim–641 –
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selerdekendinigöstermekdedir.Buzararlardankurtulanazolduğundan,malıkötüliyenhaberlerçokolmuşdur.Görülüyorki,mal,birbirinezıdikişeyesebebdir.
Hayrveşer.Hayra,iyiliğesebebolduğuiçinmedhedilmekdeolup,şerre,kötülüğesebebolduğuiçindekötülenmişdir.
Malınbüyükbirni’metolduğuanlaşıldı.Malıisrâf,Allahüteâlânınni’metini
hakîr görmek, ni’mete kıymet vermemek, ni’meti elden kaçırmak, kısaca küfrân-ı ni’met etmek, ya’nî şükr etmemek olur. Bu ise, ni’met verenin düşman
mu’âmelesiyapmasına,azarlamasınaveazâbetmesinesebebolacakbüyükbirsuçdur.Ni’metinkıymetibilinmeyince,hakkıgözetilmeyinceeldengider.Şükredilincevehakkıgözetilinceeldekalırveartar.İbrâhîmsûresi,yedinciâyetindemeâlen,(Şükr ederseniz, verdiğim ni’metleri elbette artdırırım) buyuruyor.
ÜÇÜNCÜ BAHS — İsrâfınçeşidleri:İsrâf,malıhelâketmek,fâidesizhâlegetirmek,dînevedünyânınmubâholanişlerinefâideliolmıyacakşekldesarfetmekdir.Malıdenize,kuyuya,ateşeveeldençıkmasınasebebolanyerlereatmak,onu
helâketmekdir.Kullanılmıyacakhâlesokmak,kırmak,kesmek,ağaçdanmeyveyitoplamayıpçürütmek,tarlayıhasâdetmeyip,ekininhelâkolması,hayvanlarısoğukdan,düşmandankorunacakyerekoymamakvesoğukdan,sıcakdanveaçlıkdanölmeleriniönliyecekkadaryidirmemekveörtmemekde,helâketmekdir.Bunlarınisrâfolduğumeydândadır.
(Hadîka)daelâfetlerindebuyuruyorki,(Başkasınınmalınıhelâketmek,zulm
olur.Ödemeklâzımolur.Kendimalınıhelâketmek,isrâfolur.Günâhişlemekiçin
vegünâhişlenilmesiiçinverilenmalveparalardaisrâfolur).
Herkescebilinmiyen,hâtırlatılmasılâzımolanisrâflardavardır.Meselâ,meyveveekintoplandıkdansonra,bunlarıiyisaklamayıpkendiliklerindenbozulmalarıveyânemalarak,çürümeleriveyâkurd,güve,fâre,karıncavebenzericanlıların yimeleri hep isrâfdır. Ekmek, et, etsuyu, peynir gibi gıdâların ve hurma,
karpuz,soğangibimeyvelerinvekuruincir,kuruüzüm,zerdâligibikurumeyvelerinvebuğday,arpa,mercimekgibihubûbâtınveelbise,kumaş,kitâbgibieşyânın,böylece,isrâfedildikleriçokgörülmekdedir.
Yemekartıklarınıdökmek,çatalı,kaşığı,tabağı,tasıekmekleveyâparmakla
sıyırıpyimedenönce,kaplarıveparmaklarıyıkamakvesilmekisrâfdır.Sofrabezivemasaüstünedüşenekmekveyemekkırıntılarınıtoplamayıpatmakdaisrâfdır. Bu kırıntıları toplayıp kedi, köpek, koyun, sığır, karınca, kuş, tavuk gibi
hayvanlarayidirmekisrâfolmaz.(Müslim) kitâbında,CâbirbinAbdüllah“radıyallahüanh”diyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Tabakları parmakla, parmağı ağızla siliniz!) buyurdu.Birkerrede,(Şeytân, her işinizde sizinle berâber bulunur. Hattâ, yimekde bile. Birinizin lokması düşerse, onu alıp tozunu temizleyip yisin. O lokmayı şeytâna bırakmasın! Yemek sonunda parmağını yalasın! Çünki, bereketin hangi lokmada olduğu bilinmez) buyurdu. Yine
(Müslim)de,EnesbinMâlik“radıyallahüanh”diyorki,(Resûlullah“sallallahü
aleyhivesellem”,yemeksonundaüçparmağınımubârekağzıilesilerdi.)Parmağıyalamakvedüşenlokmayıalıpyimek,insanıisrâfdankurtardığıgibi,kibrve
riyâyıgiderir.Bereketekavuşdurur.BilhâssaPeygamberlerin“aleyhimüsselâm”
efendisineuymakveemriniyapmakşerefinikazandırır.Mevcûddanistifâdeyeve
gelecekni’metinartmasınasebebolur.Fasülye,pirinç,nohudgibişeyleriyıkarkendökmekvedökülenleritoplamamakisrâfdır.Elbise,sarık,çorab,ayakkabı
gibigiyimeşyâsınıiyikullanmayıp,çabukeskitmek,onlarıyırtmak,yıkarkensuyu,sabunuçokharcamak,lâmbayı,mûmu[elektriği,havagazını]boşyereyakmak,hepisrâfdır.
Malı kıymetinden aşağı fiyâtla satarak veyâ kirâya vererek ve kıymetinden
yukarıfiyâtlasatınalarakveyâkirâlıyarakaldanmakisrâfolur.Aldanarakalışverişezarûrîihtiyâcolursaveyâyardım,sadakagibiniyyetileböyleyaparsaisrâfol–642 –

maz.Meyyitinkefeninimikdârvecinsbakımından,ahkâm-ıislâmiyyedebildirilendenfazlayapmakisrâfdır.Abdestdeveguslde,suyusünnetolandanfazlakullanmakisrâfdır.AhmedibniHanbel“rahmetullahiteâlâaleyh”,Abdüllahibni
Ömerdenhaberveriyor:Sa’d“radıyallahüanhüm”abdestalırken,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”gördü.(Yâ Sa’d! Suyu niçin isrâf ediyorsun?) buyurdu.
Abdestalırkendeisrâfolurmudedikde,(Büyük nehrde de olsa, abdestde fazla
su kullanmak isrâf olur) buyurdu.
Doydukdan sonra fazla yimek de isrâfdır. Yalnız, müsâfir utanmasın diye,
ta’âmsâhibininfazlayimesiveorucurâhattutmakiçinsahûrdafazlayimekisrâf
değildir.
Acıkmadanönce,gündeikincidef’ayimek,isrâfdır.AhmedEbûBekr-iBeyhekî“rahmetullahialeyh”kitâbında,Âişe“radıyallahüanhâ”buyuruyorki,gündeikincidef’ayemekyiyordum.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”görünce, (Yâ Âişe! Yalnız mi’deni doyurmak, sana her işden dahâ tatlı mı geliyor?
Günde iki kerre yimek de isrâfdandır. Allahü teâlâ, isrâf edenleri sevmez!) buyurdu.
Hâdimîmerhûm“rahmetullahiteâlâaleyh”,burayışöyleaçıklıyor:(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Âişenin“radıyallahüanhâ”ikinciyemeği,acıkmadanyidiğinianlayarakböylebuyurmuşdu.Yoksa,keffâretleriçin,gündeikikerreyidirmeklâzımolduğumeydândadır).
Heristediğiniyimekdeisrâfdır.İbniMâceveimâm-ıBeyhekîveAbdüllahibniEbiddünyâ“rahimehümullah”kitâblarında,EnesbinMâlikden“radıyallahü
anh”haberveriyorlarki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Her istediğini yimek isrâfdandır) buyurdu.Gündeikikerreyimekveheristediğiniyimekisrâfolması,doydukdansonraveyâhazmolmadan,acıkmadantekrâryimekisrâf
olurdemekdir.Çünki,gündüzikinciolarakyimek,helekısagünlerdeveçalışmıyankimseleriçin,çokkerre,tamacıkmadanyimekolur.Birsofrada,heristediğiniyimekde,doydukdansonrayimekolur.Bildirilenikihadîs-işerîfde,isrâfolduğunuaçıkcaanlatmadığından,isrâfa,harâmateşbîhbuyurulmasıdamümkindir.
Sofradayemekçeşidlerinilüzûmyokikenartdırmakisrâfdır.Fekat,biryemekdenusanıpherbirindenbirazyiyerekibâdetyapmak[meselâoructutmak,halâl
kazanmakiçinçalışmakveyâmüslimânkardeşlerineyardımetmekgibiibâdetler]
içinkuvvetlenmekdüşüncesiileveyâsofradamüsâfirbulundurmakniyyetiileolursa,isrâfolmıyacağı,(Hulâsa) kitâbındavebaşkakitâblardayazılıdır.Kitâbların
sözü,yemekçeşidleri,yalnızbuikisebebleartdırılabilirdemekdeğildir.Ziyânetmedikcevebaşkabozukniyyetileolmadıkça,lezzetvezevkiçinartdırmakdacâizolduğunu,A’râfsûresininotuzbirinciâyetiveMâidesûresinindoksanıncıâyetigöstermekdedir.[Buâyet-ikerîmelervema’nâları,ikincikısm,kırkbirincimaddedeyazılıdır.]Buikiâyet-ikerîmeyedayanarak,âlimlerimiz,herçeşidmeyveyiyereklezzetalmağacâizdemişlerveResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”çeşidlimeyveyidiğinihabervermişlerdir.AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüanhümâ”içinbuyurulan,(İstediğini yi, istediğini giyin! İnsanı yanlış yola götüren, isrâf ve tekebbürdür) hadîs-işerîfi,(Buhârî)deyazılıdır.
Ekmeğinpişkinyeriniveiçiniyiyip,kenârvekabuklarınıatmakisrâfdır.Bırakılankısmlarıbaşkasıveyâhayvanyirse,isrâfolmaz.
Sofrayalüzûmundanfazlaekmekkoyup,sonrabunları,tekrâryimekiçinkaldırmamakisrâfdır.Ya’nî,yinmiyenekmekparçalarınıatmakveriyâ,gösteriş,şöhretiçinfazlaekmekkoymakisrâfolur.
Nefîsyemekleriyimek,kıymetli,yenielbisegiymek,yüksek,büyükbinâlaryapmakvedîninsâhibininharâmetmediğidahâbugibişeyler,halâldankazanıldığı,kibrveöğünmekiçinolmadığızemânisrâfdeğildir.Lüzûmundanfazlaolun–643 –

catenzîhen[hafîf]mekrûholurlar.Âhıretikazanmakistiyenlere,lâzımolanilekanâ’atedip,fazlasınısadakavermekyakışır.
DÖRDÜNCÜ BAHS — Sadakavermekdede,isrâfvardır.İmâm-ıMücâhid
“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,(Birkimse,Allahüteâlânınemretdiği
yerleredağkadaraltınharcetse,isrâfolmaz.Birdirhem[yaklaşıkbeşgram]gümüşüveyâbiravucbuğdayı,harâmolanyerevermekisrâfolur).Hâtim-iTâî,cömerdliğiilemeşhûrdur.Bi’setdenönceölmüşdür.Çokverdiğiiçin,(Malıisrâfetmekde hayr yokdur) dediklerinde, (Hayra verilen mal isrâf olmaz!) demişdir.
MücâhidinveHâtiminsözlerinebakarak,sadakadaisrâfolmıyacağınısananolmuş
isede,böylezanetmekyanlışdır.Şimdibunuaçıklamağaçalışacağız:
Cenâb-ıHak,Mü’minûnsûresinde,meâl-işerîfi,(Verdiğimiz rızklardan, sadaka verirler) olanâyet-ikerîmeilemü’minlerimedhediyor.KâdîBeydâvîveZemahşerîveFahreddîn-iRâzîgibibüyükâlimlerintefsîrlerindevedahâbirçoktefsîrlerdediyorki,âyet-ikerîmede,(rızklardan) kelimesi,(rızklarınba’zısını,birkısmını) demek olup, (sadaka verirken, harâm olan isrâfdan sakının!) demekdir.
Bütünâlimleregöre,buradakisadaka,malıhayra,islâmiyyetingösterdiğiyolasarf
etmekdir.En’âmsûresi,yüzkırkbirinciâyetindemeâlen,(Ekini hasâd etdiğiniz zemân, fakîrlerin haklarını verin ve isrâf etmeyin. Allahü teâlâ, isrâf edenleri elbette sevmez) buyuruldu.Buda,(Sadaka verirken isrâf etmeyin) demekdir.Çünki,
SâbitbinKays“radıyallahüanh”birgündebeşyüzağacınhurmalarınıtoplayıphepsinisadakavererekeviiçinhurmabırakmayınca,buâyet-ikerîmeinmişdi.Ya’nî,
(Hepsini vermeyiniz!) buyuruldu.Abdürrezzak,AbdülmelikibniCüreycdenhaberveriyorki,Mu’âzbinCebelin“radıyallahüanh”birhurmaağacıvardı.Hurmalarınıtoplayıphepsinisadakaverdi.Kendinebirşeykalmadı.Hemen(Fekat,
isrâf etmeyin) âyet-i kerîmesi geldi. İsrâ sûresi, yirmidokuzuncu âyetinde meâlen,(Ey Habîbim! Malını, kendine kalmıyacak şeklde dağıtma!) buyuruldu.CâbirveAbdüllahibniMes’ûd“radıyallahüanhümâ”buyuruyorlarki,(Biroğlan,
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizegelip,ba’zılüzûmluşeylerisaydıveannembenisanagönderipbunlarıistedi,dedi.Bugünbendebunlarınhiçbiriyokbuyuruldukda,gömleğinibanaverdedi.Hemen,mubârekarkasındangömleğiniçıkarıpçocuğaverdiveevindegömleksizkaldı.Bilâl-iHabeşîezânokuyunca,cemâ’atherzemânolduğugibi,Resûlullahıbeklediler.Gelmeyincemerâketdiler.Birkaçıevinebakıp,gömleksizolduğundangelemediğinianladı.Ozemân,
buâyet-ikerîmegeldi).(Buhârî) ve(Müslim)de,EbûHüreyre“radıyallahüanh”
buyuruyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Sadakanın hayrlısı, ihtiyâcı olmıyanın verdiğidir) buyurdu.İmâm-ıBegavî,EbûHüreyreden“radıyallahüanh”haberveriyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizebirigelip,biraltınımvar,neyapayımdedi.(Bununla kendi ihtiyâclarını al) buyurdu.Biraltınımdahâvardedi.(Onunla da çocuğuna lâzım olanları al) buyurdu.Bir
dahâvardedi.(Onu da, âilenin ihtiyâclarına sarf et) buyurdu.Biraltındahâvar
dedi. (Hizmetcinin ihtiyâclarına kullan) buyurdu. Bir dahâ var deyince, (Onu
kullanacağın yeri sen dahâ iyi bilirsin) buyurdu.(Müslim)de,CâbirbinAbdüllah
“radıyallahüanh”buyuruyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Paranız ile, önce kendi ihtiyâclarınızı alın. Artarsa, çoluk çocuğunuzun ihtiyâclarına sarf
edin. Bundan da artarsa, akrabânıza yardım edin!) buyurdu.(Buhârî)de,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Kendisi veyâ çoluk çocuğu muhtâc iken veyâ borcu var iken verilen sadaka kabûl olmaz. Borc ödemek, sadaka vermekden ve köle âzâd etmekden ve hediyye vermekden dahâ mühimdir. Başkasının malını, sadaka vererek, zâyi’ olmasına sebeb olmayın!) buyurdu.FıkhâlimiEbülleysSemerkandînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Tenbîhül-gâfilîn) kitâbında, İbrâhîm bin
Edhem“rahimehullah”buyuruyorki,(Borcuolankimse,ödemedikceyağlıvesirkelita’âmyimemelidir).İbniHacer-iAskalânîbuyuruyorki,İbniBattâl“rahime–644 –

hüllah”,(Borcuolanlarınsadakavermesiveborcunuödememesicâizdeğildir.Bunubütünâlimlersözbirliğiilebildirmekdedir)buyurdu.Taberânîvebirçokâlimlerbuyuruyorki,(Âlimlerinçoğunagöre,birkimseninvücûdüsağlamolur,aklıbaşındaolur,biryereborcuolmazveevliolmayıpmalsızlığasabredebilirseveyâevli
olupda,çolukçocuğudasabrederlerse,bukimseninbütünmalınısadakavermesicâizolur.Busaydığımızşartlardanbirieksikolursa,sadakavermesimekrûholur.
Ba’zıâlimler,sadakasıkabûlolmazbuyurdu).Ömer“radıyallahüanh”daböyle
buyurdu.
Buhaberlerdenanlaşılıyorki,sadakavermekdedeisrâfolur.Borcundançok
malıolmıyanveyâçolukçocuğusıkıntıyasabredemediğihâlde,bunlarınihtiyâcınıkarşılıyacakmaldanfazlasıbulunmıyanveyâsıkıntıyakatlanamadığıhâlde,
kendisi muhtâc olan kimsenin sadaka vermesi isrâf olur. Ödünc vermekde de
böyleisrâfolur.
BEŞİNCİ BAHS — İsrâfınilâcıüçdür:
1—İlmileilâc,anlatdığımızzararlarınıbilmekvebunlarıdüşünmekdir.
2—İşile,uğraşmaklailâc,malıdağıtmamağagayretetmekvegüvendiğibirinebuderdinianlatıp,malınaveharclarınadikkatetmesini,isrâfınıgörünce,kendinehâtırlatmasını,hattâzorlaönlemesiniricâetmekdir.
3—İsrâfınsebeblerinisöküpatmak.İsrâfınsebeblerialtıdır:
Birinci sebeb, sefâhetdir. Çok kimseyi isrâfa alışdıran budur. Sefâhet, kalb
hastalıklarınınotuzbirincisidir.Sefîhlik,aklınazvehafîfolmasıdır.Bunasefâhet
veyârekâketdedenir.Aksine,tersine,rüşddenirki,aklınkuvvetli,temâmolmasıdır.Allahüteâlâ,(Mallarınızı sefîhlere vermeyiniz!) meâlindekiâyet-ikerîmeden sonra, (Onların hâlinde rüşd görürseniz, mallarını kendilerine teslîm ediniz!) meâlindeemrbuyuruyor.Çokkimse,yaratılışdasefîholur.Bukötühâlleri,
ba’zısebeblerle,zemânzemânartar.Çalışmadan,alınteridökmedenelinemalgirer,kötüarkadaşlar,bumalakonmakiçin,dağıtmasına,saklamanın,artdırmanın
erkeklik,yiğitlikolmadığınakandırır.İsrâfayolaçarlar.Bununiçindirki,kötüarkadaşlardankaçmaklaemrolunduk.Zenginçocuklarınınçoğu,böyleisrâfaalışmakdavesefîholmakdadırlar.Sefâhetiartdıranbirsebebde,insanlarınçokhurmet, saygı göstermesi, yüz vermesi, medh eylemesidir. Âmirlerin, zenginlerin,
mu’allimlerinçocuklarıbuyoldansefâhetedüşmekdedir.
İkincisebeb,isrâfıveyâçeşidlerindenbirkaçınıtanımamakdır.İsrâfolduğunu
bilmez,hattâcömerdliksanır.Lüzûmsuzyere,yasak,zararlıyerlereverilenmal,
cömerdliksanılır.
Üçüncüsebeb,riyâvegösterişyapmakdır.
Dördüncüsebeb,gevşeklikvetenbellikdir.
Beşinci,hayâ,sıkılmakdır.
Altıncısı,dînikayırmamak,islâmiyyetigözetmemekdir.
Bualtısebebinilâclarınıbildirelim:
Birincisi:Yaradılışdabulunansefâhetinilâcıgüçdür.Bununiçin,islâmiyyet,bunlaramalvermeğiyasaketmiş,hicreylemiş,ya’nîmallarınıkullanmalarınaiznvermemişdir.İsrâfedensefîhihicrlâzımdır.Hâlbuki,hicrinsanlıkhakkınıalmak,hayvan,hattâcansızgibiyapmakdır.İlâckabûledebilenikötüarkadaşlardanayırmalı,akllı,tecribelikimselerinyanındabulundurmalıdır.İsrâfınâfetleriniduyurmalı,zorile,hattâazarlıyarak,cânınıyakarak,maldağıtmakdanvazgeçirmelidir.
İkincisi,cehlinilâcınıöğretmekdir.
Üçüncüsü:Riyâ,kalbhastalığınındokuzuncusuolup,uzunanlatmışidik.[(İslâm Ahlâkı) kitâbımızdauzunyazılıdır.]
Dördüncüilâc,gevşeklikvetenbellikiçinolup,kalbhastalıklarınınotuzikinci–645 –

sidir.Bununkötülüğünüanlamakiçin,Vennecmisûresi,otuzdokuzuncuâyet-ikerîmesinin,(İnsan, ancak çalışdığının fâidesini görür) meâl-işerîfiyetişir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”tenbellikdenAllahüteâlâyasığınmış,(Yâ Rabbî! Beni, keselden koru!) diyedüâetdiğini,Âişe“radıyallahüanhâ”veEnesbin
Mâlik, (Buhârî) ve (Müslim)de bildirmişlerdir. Tenbelliğin ilâcı, çalışkanlarla
konuşmak,tenbel,uyuşukkimselerdenkaçınmak,Allahüteâlâdanhayâetmeklâzımgeldiğiniveazâbınınşiddetliolduğunudüşünmekdir.Dîniniiyibilenveher
hareketi,bilgisineuygunolansâlihkimselerlegörüşmeli,günâhişliyen,Allahüteâlânınemrveyasaklarınauymayıp,yalnızsözilemüslimânlarıokşayan,avutanyalancılardan, Ehl-i sünnet kitâblarındaki bilgileri öğrenmemiş câhillerden uzak
olmalıdır.
İsrâfçokkötübirhuydur.Çirkinliğimeydândadır.Kalbi,durmayıpkarartan,
kemiren,tehlükelibirhastalıkdır.Tedâvîsidepekgüçdür.Busıfatkalbikaplamadanönce,giderilmesiiçinvebufelâketdenkurtulmakiçinbütünilâclarınabaş
vurupuğraşmalıdır.Kurtarmasıiçin,Cenâb-ıHakkayalvarmalı,düâetmelidir.
Allahüteâlâ,çalışana,hergüçlüğükolaylaşdırır.O,sığınılacak,güvenilecek,biricikyardımcıvekurtarıcıdır.İmâm-ıBirgivînin“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Tarîkat-i Muhammediyye) kitâbındakiisrâfbahsiburadatemâmoldu.
Süâl: Tütüniçmekisrâfmıdır?
Cevâb: İsrâf,isterkendiiçin,isterbaşkasıiçinolsun,malıharâmolanyerevermekdir.Azıda,çoğudaisrâfolur.Büyükgünâholur.İçkiiçin,kumâriçin,oyun
içinvermekböyledir.Sigaraharâmolsaydı,bunaazveyâçokverilenparaisrâfolurdu.Sigarayıaziçmekharâmdeğildir,mubâhdır.Parayı,malı,halâl,mubâholan
yerlerevermek,ikidürlüolur:
Birincisi: Kendibedeniiçin,yimekde,içmekde,giyinmekde,evkurmakda,tabî’atininçekdiğişeye,ihtiyâcındanfazlaharcetmek,isrâfolur.Meselâbirşeyiyimek,içmekisteyince,doydukdansonra,fazlasıisrâfolur.Bununküçükgünâholduğu,(Redd-ül-muhtâr)da,nemâzınvâcibleribaşındabildirilmekdedir.
İmâm-ıRabbânîAhmed-iFârûkîSerhendî“rahmetullahialeyh”,üçüncücild,
elliikincimektûbu,kitâbımızınüçüncükısmınınotuzsekizincimaddesindeyazılıdır.Bumektûbdabuyuruyorki,(İnsanvehayvanlarınbedenidörtşeydenyapılmışdır[toprakmaddeleri,su,havavenâr,ya’nîharâret].Birbirinebenzemiyen,
hattâbirbirininaksiolanbudörtşeyinihtiyâclarıveîcâblarıvardır.Bedendekiharâretden[ısıdan]dolayı[ısıkudretkaynağıolduğuiçin],insanvehayvanlar,kendinibeğenmekde,üstüngörmekdedir.Şehvetvegadabkuvvetlerivebaşkakötülükler,budörtşeydenilerigelmekdedir).
İştebuihtiyâcveîcâblar,hayvanlarınveinsantabî’atininçekdiği,istediğişeyler olup, sevk-ı tabî’î, [iç güdü] denilmekdedir. Aklı olan kimse, bu sevk-ı tabî’îleriislâmiyyetinemretdiği,iznverdiğigibikullanırvegünâholmaz.Aklıdinlemiyenlerise,nefseuyarak,mubâhlardandışarıtaşar.Günâhagirer.Çünkinefs,
sevk-ıtabî’îleri,mubâhlarındışınaçıkarmağazorlıyan,mubâhlardanbaşkaşeyler
deistiyenbirkuvvetdir.İnsanlarınduyguorganlarıvehareketsinirleri,kalbismindekibirkuvvetinemrindedir.Bedenindörtyapımaddesiilenefsvekalbkuvvetlerinibiraradatutan,çalışdırankuvvetde,rûhdur.Kâfirlerinvegünâhişliyen
mü’minlerinnefsleriazmış,kalbiverûhukaplamışdır.Buüçkuvvetbirleşmişgibiolupnefsinistediğiniyapmakdadırlar.İslâmiyyeteuyunca,buüçkuvvetbirbirindenayrılıp,kalbverûhkuvvetlenirvenefsza’îfliyerek,kalbverûh,nefsinbaskısından,kumandasındankurtulurvetemizlenmeğebaşlar.Herikiside,işlerini
Allahüteâlânınrızâsıiçin,iyilikiçinyapar.
Hayvanlarda,kalb,rûhvenefsolmadığından,sevk-ıtabî’îilehareketederler.
Meselâacıkınca,doyuncayakadar,bulduklarınıyirler.İnsanlarise,kalbilehareketeder.Kalb,nefseuyarsa,bulduğuiledoymaz.Harâmolanşeyleriarar.Doy–646 –

dukdansonradayir.Meselâ,sıcakda,insanıntabî’ati,serinbirşeyisteyince,kalb
aklauyarsa,islâmiyyetiniznverdiğisu,şerbet,limonata,gazozvedahâbirçokiçecekleri ve lüzûmu kadar alır. Aklı dinlemeyip, nefse uyarsa, mubâhları ihtiyâc
olan mikdârdan fazla ister ve nefsin istediği harâm içkilere de sapar. Nitekim,
üçüncücild,yirmiyedincimektûbdabuyuruyorki,(İnsanınba’zıarzûları,tabî’atindenilerigelmekdedir.Bedensağkaldıkca,hiçkimsebuisteklerdenkurtulamaz.Meselâ,harâretartınca,insanıntabî’atiserinbirşeyiçmekister.Soğukda,sıcakbirşey
ister.Böyleistekleriyapmakgünâhdeğildirvenefseuymakdeğildir.Çünki,tabî’atimizinzarûrîisteklerimubâhdır.[Bunlara(ihtiyâcmaddeleri)denir.İhtiyâcmaddelerinilâzımolduğukadarkullanmaksünnetdir.Çünki,butabî’îistekler]nefs-i
emmâreninarzûlarınındışındadır.Nefs,mubâhlarınlüzûmundanfazlasınıveşübhelileriveharâmlarıister.Mubâhlarınzarûrîmikdârıiledoymaz).Üçüncücild,seksenaltıncımektûbdabuyuruyorki,(Riyâzetçekmek,mubâhlarıdaazaltıp,zarûret
mikdârıkullanmakdemekdir).
Görülüyorki,malı,ihtiyâcolanmubâhlaraharcetmekisrâfdeğildir.Günâholmaz.Sigarayaalışmışkimsenintabî’ati,ekmekistergibi,tütünüistiyor.Böylekimsenin,ihtiyâcıkadarkullanmasıisrâfolmaz.Fakîrbirkimsenin,çolukçocuğuna
ekmekparasıbulmasılâzımolduğugibi,kenditütünihtiyâcınıdakarşılamasılâzımolur.Sigarayaalışmışbirkimsenin,(Çolukçocuğununnafakasınıkesipdekendine sigara alması isrâf olmaz mı?) demek, (Kendine, doyuncıya kadar yimek
içinekmekalmasıisrâfolmazmı?)demeğebenzer.Hattâböyle,fakîrbirinin,su
yerine,gazoz,limonataiçmesiisrâfolup,tütünalmasıisrâfolmaz.
Şunudabildirelimki,çolukçocuğununnafakasınıkarşılayacakkadarmalkazanmakiçinçalışmakfarzdır.İhtiyâclarınıkarşılamakiçin,fazlaçalışmaksünnetdir.Bunlar,ikincikısm,38.cimaddedebildirilmişdir.Çalışankimse,nafakadan
kesecekkadarfakîrolmaz.Nafakadankesecekkadarfakîrkimse,tütüniçdiğiiçin
değil,çalışmayıp,buderecefakîrkaldığıiçingünâhagirer.
Sigarayaalışmamışfakîrkimsenin,tabî’atiçekmediğizemân,nafakadankesip
sigaraalması,suyerinegazoziçmesigibi,doğruolmaz.Fekat,buderecefakîrlik,
tenbellikden ileri gelir. Çalışmayıp fakîr düşerek, kendini ve çoluk çocuğunu
zarûrîlâzımolanlardan,nafakadanmahrûmbırakmakharâmdır.İhtiyâcolanlardanmahrûmbırakmakmekrûholur.
İkincisi: Malıkendibedeniiçinkullanmadığızemân,hakkı,ya’nîlüzûmuolmayanyere,azdasarfetmekisrâfolur.Meselâ,malıateşdeyakmak,denizeatmak
böyledir.Lüzûmuolanyere,lüzûmundanfazlavermekdeisrâfolur.[Meselâ,çolukçocuğunaihtiyâclarındanfazlaşeylervermekisrâfolur.İhtiyâc,islâmiyyetin
gösterdiğimikdârlarilevememleketinâdetinegörebelliolur.]Görülüyorki,malı
sarfedecekyerlerivekendimalındakibaşkalarınınhakkınıöğrenmeklâzımdır.
İnsanın, kendi malında bulunan, başkasının hakkını ödemesi, isrâf değildir.
Buhaklarıhemenvermeklâzımdır.Buhaklarınenmühimmi,zekâtdır.
Erenlerinsohbeti,elegiresideğil.
Sohbetekavuşanlar,mahrûmkalasıdeğil.
Gezmekgerekheryeri,bulmakiçin,bireri,
sarraftanırcevheri,magbûnbilesideğil.
Akarsuyunbaşına,kapalıdestikonsa,
kırkyıl,ordadursada,âbıalasıdeğil.
Sohbet,kalbiederpâk,onaimrenireflâk,
âdemi,ârifeden,tâcuhırkasıdeğil.
Önceîmânetmeli,harâmdan,elçekmeli,
rûhgıdâsınbilmeli:Bâdemhelvasıdeğil!
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45 — YİMEK, İÇMEK ÂDÂBI
Yimeğeveiçmeğebaşlarken,(Besmele) okumalıdır.Yimekveiçmeksonunda
(Elhamdülillah) demelidir. Bunları söylemek ve yimekden önce ve yimekden
sonraelyıkamakvesağelileyimekvesağelileiçmeksünnetdir.[Resûlullahın
“sallallahüaleyhivesellem”yimekdensonraokuduğuveokunmasınıemretdiği
düâlar,(Şir’at-ül-islâm) şerhindeve(Mevâhib-i ledünniyye)deyazılıdır.]Yimekdenevvelelyıkarken,öncegençler,yimekdensonra,önceyaşlılaryıkar.Yimekdensonraellerikâğıdasilmekcâizolmadığı,(Fetâvâ-yı Hindiyye) beşincicüz’de
yazılıdır.HerkesehâtırlatmakiçinBesmele,yüksekseslesöylenebilir.
Önceelkurulanmaz.Yimekdensonrayıkayıncabezlesilipkurulanır.Önceel
yıkarkenağzıdayıkamaksünnetdeğildir.Fekatcünübün,ağızınıyıkamadanyimesimekrûholup,hâizinmekrûhdeğildir.Tuzluğu,tabağıekmeküstünekoymak,
elini,bıçağıekmeğesilmekmekrûhdur.Buekmekyinirse,mekrûholmaz.Otururkenbirşeyedayanmakvebaşıaçıkyimekcâizdir.[1] Ekmeğiniçiniyiyipkabuğunu
bırakmak,pişkinyeriniyiyip,gerisinibırakmakisrâfdır.Kalanıbaşkasıveyâhayvânyirseisrâfolmaz.Tabağınkenârındanyimek,kendiönündenyimek,sağayağıdikip,solayaküstüneoturmaksünnetdir.Çeşidlimeyvebulunantabağınorta
tarafındanalmakcâizdir.[Fekat,başkasınınönündenalmakyinecâizdeğildir.]Çok
sıcakşeyyimemelivekoklamamalıdır.İmâm-ıEbûYûsüf,bunasessizüflemekcâizdirdedi.Yirkenhiçkonuşmamakmekrûhdur.Ateşetapanlarınâdetidir.Neş’eli
konuşmalıdır.Tuzilebaşlamakvebitirmeksünnetdirveşifâdır.[İlkvesonlokma
ekmekleyapılırveekmekdekituzaniyyetedilirse,busünnetyerinegetirilmişolur.]
Parmaklarıyıkamadanönceveyâbezilesilmedenönceyalamaksünnetdir.
(Şir’at-ül-islâm) kitâbındadiyorki,yimeveiçmebilgisiniöğrenmek,ibâdetbilgisiniöğrenmekdenöncegelir.Buğdayekmeğinearpakarışdırmaksünnetdirve
bereketlidir.İslâmiyyetde,önceçıkanbid’atdenbiri,doyuncayakadaryimekdir.
Hergünetyimek,kalbesıkıntıverir.Meleklersevmez.Etiazyimekiseahlâkıbozar.Sofra,ya’nîyaygıüstündeyimekvebunuyeresermekhoşolur.Sofra,deridenolur.Mendilüzerindeyimek,eskiacemlerinâdetidir.Bitkiselyemekçokiyidir.Nebâtîyemekbulunmıyansofraaklsızihtiyârabenzer.İmâm-ıCa’fer-iSâdık
buyurduki,(Malıveevlâdıçokolmakistiyenbitkiselyemekçokyisin!).Öncesofrayaoturmalı,yemeğisonragetirmelidir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Ben kulum. Kullar gibi, yere oturup yirim) buyurdu.Acıkmadanyimemeli, doymadan kalkmalı, şaşacak şey olmadan gülmemeli, gündüz [sünnet olan
(Kaylûle)denfazla]uyumamalıdır.Hadîs-işerîfde,(İyiliklerin başı açlıkdır. Kötülüklerin başı toklukdur) buyuruldu.Yemeğintadı,açlığınçokluğukadarartar.Tokluk,unutkanlıkyapar.Kalbiköreder,alkollüiçkilergibi,kanıbozar.Açlık,aklıtemizler,kalbiparlatır.Fâsıklarla[kötülerle]birlikdeyimemeli,içmemelidir.Kaynaryemekleri,örtülüolaraksoğutmalıdır.Sabâhveakşamyimelidir.Hadîs-işerîfde,(Sağ el ile yiyiniz. Sağ el ile içiniz) buyuruldu.Üçparmaklayimeksünnetdir.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,ekmeğisağeliilealır,sonrakarpuzusoleliileyirdi.Ekmeğibireliiledeğil,ikieliilekoparmalıdır.Lokmaküçükolmalıveiyiçiğnenmelidir.Sağına,soluna,havayabakmamalı,lokmasınaveönüne
bakmalıdır.Ağzınıçokaçmamalıdır.Sofradaelini,üstüne,başınasürmemelidir.Öksüreceğiveaksıracağızemân,başınıgeriyeçevirmelidir.Ekmekbıçaklakesilebilir.Dilimlerbıçaklalokmayapılmaz.Etibıçakladeğil,elileparçalamalıdır.Küflüekmek,kokmuşyemekvesumekrûhdur.
Çağırılmayansofrayaoturmamalıdır.Sofradaherkesdençokyimemelidir.Karnıdoyunca,bunugünâhişlemekdekullanmamakiçindüâetmelidir.Bununkıyâ[1] Hediyyet-ül-mehdiyyîn
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metdekihesâbınıdüşünmelidir.İbâdetyapmağakuvvetlenmekniyyetiileyimelidir.Açikende,yavaşyavaşyimelidir.Öncebüyüklerbaşlamalıdır.Üçdençok
(yi)diyerek,kimseyesıkıntıvermemelidir.Evsâhibininsofrayaoturmayıphizmet
etmesicâizdir.Birlikdeyidiğizemân,müsâfirleridoymadan,yemekdeneliniçekmemelidir.Yemekdekorkunçveiğrençşeylersöylememelidir.Ölümden,hastalıkdan,Cehennemdenkonuşmamalıdır.Sofrayagelenyemeklerebakmamalıdır.
Birlokmayıyutmadanönce,ikinciyielinealmamalıdır.Yemekarasında,birşeyiçin,
hattânemâziçin,sofradankalkmamalıdır.Nemâzıöncekılmalıdır.Eğer,hâzırlanmışyemeklersoğuyacakveyâbozulacakisevenemâzvakti,yemekdensonrakılmağaelverişliise,nemâzdanönceyimelidir.Yemekkaldırıldıkdansonra,sofradankalkmalıdır.Yolüstünde,ayakda,yürürkenyimemelidir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(İnsan kalbi, tarladaki ekin gibidir. Yemek, yağmur gibidir. Fazla su,
ekini kurutduğu gibi, fazla gıdâ kalbi öldürür). Birhadîs-işerîfde,(Çok yiyeni, çok
içeni Allahü teâlâ sevmez) buyurdu. Çok yimek, hastalıkların başı, az yimek
[ya’nî perhîz etmek] ilâcların başıdır. Mi’denin üçde biri yemeklere, üçde biri
içeceklereayrılmalıdır.Üçdebirihavapayı,ya’nîboşolmakenaşağıderecedir.
Eniyiderece,azyimekveazuyumakdır.(Teshîl-ül-menâfi’)dediyorki,(Yemek
vaktleriolarakenfâidelisi,ikigünveikigecedeüçkerreyimekdir).[Ya’nî,hergünüçkerredeğil,ikigündeüçkerreyimelidir.Ya’nî,sabâh,akşam,öğle,sabâh
şeklindebiraşırıvaktlerdeyimelidir.]Birkişilikyemek,ikikişiyeyetişir.Müsâfir,evsâhibindentuzileekmekdenbaşkaşeybeklememelidir.Evsâhibi,müsâfirelokmauzatmalıdır.Elinesudökmelidir.HalîfeHârûnürreşîd“rahmetullahiteâlâ aleyh”, müsâfirinin eline ibrikle su dökerdi. Müsâfirin sevdiği şeyi, ağzına
vermelidir.Temizyeredüşürdüğünüalıponavermelidir.Kirlendiise,kediyeve
başkahayvanlarabırakmalıdır.Böyleevinbereketiartar.Torunlarınabileulaşır.
Yeredüşenlertoplanmazsaşeytânyer.Kapdakalanısıyırıp,yimeksünnetdir.Hoşaf,ayrangibişeyartığınasukoyup,çalkalayıpiçmekçoksevâbdır.Tabakda,bardakdaartıkbırakmakcâizdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,mü’minin
artığınıyimesiniseverdi.
Yimekdensonradişlerimisvakile[kürdanla]temizlemeksünnetdir.Temizlikdir.Temizlikîmânıkuvvetlendirir.Dişlerarasındanhilâl[kürdan]ileçıkarılanşeyleriyutmamalıdır.[Butemizliğimuslukbaşındayapıp,dişarasındançıkankırıntıları,deliklitaşaatmalı,sofradabulunanlarıiğrendirmemelidir.]Dililetoplanan
yutulabilir.Fesleğen,nardalıvekamış,incir,ılgın,süpürgedenhilâlolmaz.Yemekdensonraevsâhibine,bereket,rahmetvemağfiretiledüâedilir.Sonra,gitmeğe
iznistenir.Yemeğeda’vetedilir.
Ağzında,elindeet,yemekkokusuvarkenyatmamalıdır.Çocuklarınelinideyıkamalıdır.Tokikenyatmamalıdır.Gıdâmaddelerini,lüzûmukadarölçerekalmalı,ölçüsüz,çokalmamalıdır.İsrâfolur.Yiyecekveiçecekkapları,kapaklıolmalıdır.Nehrden,havuzdaneğilip,ağızileiçmemelidir.İbrik,destiağzındandaiçmemelidir.Fincânın,bardağınkırıkyerindeniçmemelidir.Sapolanyerindendeiçmemelidir.Akşamyatarkenyiyecekveiçecekkaplarınınüstüörtülmelidir.Kapılarkapanmalıdır.Işıklarsöndürülmelidir.Çocuklarevegelmişolmalıdır.Gecelericinnîleryayılır.Sağelileiçmelidir.İçdiğisuyabakmalıdır.Üçnefesdeiçmelidir.
Soluğusuyadeğil,bardağındışınavermelidir.Yazın,seriniçmelidir.Çoksoğuk
içmemelidir.[Dondurmayimemelidir.]Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”serinşerbetiçmesiniseverdi.(Ayakda içmeyiniz!) buyururdu.Zemzemsuyu,abdest
aldıkdansonrakalansuveilâcyutmakiçiniçilensuayakdaiçilebilir.Yolcu,her
suyuayakdaiçebilirdenildi.Açkarnasuiçmemelidir.Suyuyavaşyavaşemerek
içmelidir.Ağzıdoldurarakiçmemelidir.Nefesverirkenbardağıağızdançekmelidir.Kaynarşeyi,soluyarakiçmemeli.Soğutup,sonraiçmelidir.Suyabirşeydüşerse,parmaklaveyâkürdanlaalmakkolaysaalmalı,alınamazsa,suyunbirparçası–649 –

nıdışarıdökerekgidermelidir.Suyunhepsinibirsolukdaiçmemelidir.Müslimânınvehelesâlihinsanlarınartığınıiçmekbereketlidir.Birkaçkişiyesuverirken,
önceâlimlere,sonrayaşlılara,ensonçocuklaraverilir.Yirken,yürürken,otururkende,busıragözetilir.Kendisisonraiçmelidir.Yanındaoturanlarabirşeyverirken,kendisağındaolandanbaşlanır.Sonra,onunsağındakineolarakdevâmedilir.Sağdakininizniileöncesoldakineverilebilir.Hadîs-işerîfde,(Günâhı çok olan,
çok su dağıtsın!) buyuruldu.
Herîse,ya’nîkeşkekpişirmesini,Peygamberefendimize,Cebrâîl“aleyhimesselâm”öğretdi.Herîse,insanıçokkuvvetlendirir.BütünPeygamberler“aleyhimüsselâm”arpaekmeğiyimişdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”kabaktatlısınıvemercimekçorbasını,avetinivekoyunetiniseverdi.Koyununkolvegöğüsvekürektarafınıseverdi.Oğlağınküreketiniçokseverdi.Oğlaketininhazmıkolaydır.Herkesiçinuygundur.Erkekhayvaneti,dişidenveesmeretbeyâzdandahâkolayhazmolur.Hazmınınkolaylığıvelezzetibakımındankoyununeti,
ineğinsütüdahâiyidir.Avetlerinineniyisigeyiketidir.Tavşanetihalâldir.İdrâr
söker,fazlasıuykusuzlukyapar.Herkesiçinuygundur.Kuş,piliçetiherkesiçiniyidir.Kümeshayvanlarındanetieniyiolanıtavukdur.Sirke,enfâideliyemekdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Sirke, ne güzel yiyecekdir) buyurdu.
Hurmadayemekdir.Ya’nîekmekileyinir.Üzüm,hemyemekdir,hemdemeyvedir.Üzümüekmekleyimeksünnetdir.Hurmayıtekyimeksünnetdir.Kuruüzüm,
ceviz,bâdemyimeksünnetdir.Baldaşifâvardır.YetmişPeygamber“aleyhimüsselâm”balabereketiledüâetmişdir.Resûl“aleyhisselâm”,hurmayıçokseverdi.
Hurmailekavun,karpuzubirlikdeyirdi.Kavun,karpuzböbrekleritemizler,baş
ağrısınıgiderir.Solucandüşürür.Gözlerekuvvetverir.Serinşerbetleriçokseverdi.Pilâvyirkensalevât-işerîfeokumalıdır.Hadîs-işerîfde,baklayıkabuğuileyimekmedhedildi.Habbetüssevdâ,ya’nîşûniz[çörekotu]derdleredevâdırbuyurdu.Cevizipeynirleyimekşifâdır.Bunlarıyalnızyimekzarardır.Birşeyileberâberyimelidir.Üzümçekirdeğizararlıdır.Üzümsalkımınısolelinealır,üzümüsağ
elileyirdi.Ayva,kalbdensıkıntıyıgiderir.Hâmilekadınyirse,çocuğugüzelolur.
[(Eczâcılıkmecmû’ası)1970(11).cisayısındadiyorki,(Elmayiyenlerdeaklîbozukluklarınveteneffüsyollarırâhatsızlıklarınınazaldığıvedişçürümesinisbetininyüzdeotuzdandahâazolduğuİngilteredetesbîtedildi).]Herkavun,karpuz
venardabirdamlaCennetsuyuvardır.Birnarıyalnızyimeli,birdamlasıboşyeregitmemelidir.Nar,çarpıntıyaiyidir.Mi’deyikuvvetlendirir.Etkısmıilebirlikdesıkılıpiçilirse,safrasöker,pekliğigiderir.İncir,kalbeferahlıkverir.Kuluncu,
sindirimorganısancılarınıgiderir.Yeşilhıyârıtuzileyimek,cevzihurmailebalile
yimeksünnetdir.(Patlıcan,zararniyyetiileyinirse,zararverir.Şifâniyyetiileyinirse,fâideverir)hadîsininsahîholmadığı,İbniRâvendîninsözüolduğu,(Fevâid-i câmi’a)dayazılıdır.Fekat,hadîs-işerîfde,patlıcanmedholunduvezeytinyağlı
yapınızbuyuruldu.Semizotunudamedhbuyurdu.Kereviz,unutkanlığıgiderir.İdrârsöker.Kanvesütyapar.Karaciğeritemizler.Harşef,ya’nîenginâr,safrataşınıeritir,kanıtemizler,damarsertliğineiyigelir.Terkokusunudagiderir.Tatlı
yapılankabaksuyu,gözağrısınasürülür.Zehrsizakmantaryimekcâizdir.Birmemleketegelenin,öncebirazçiğsoğanyimesisıhhateiyidir.Soğan,mikroplarakarşıkoymagücünüartdırır.Soğandansonrakerevizyinirse,fenâkokusunugiderir.
Sedef otu yimekle de kokusu gider denildi. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve
sellem”sonyidiğiyemeğiniçindesoğanvardı.(Soğan ve sarmısağı pişmiş olarak
yiyiniz), buyururdu.Bunlarınkokusundanmeleklerincinir.Turup,idrârsöker.Hazmıkolaylaşdırır.Balçık,kilyimemelidir,harâmdır.Rengivekuvvetigiderir.Alî
“radıyallahü anh” buyurdu ki, (Üç şey ahmaklıkdır: Diş ile tırnak uçlarını yimek,sakalyolmakvebalçıkyimek).Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, kuluna derd
vermek isterse, sakalını yolmağı ve tırnağını ısırmağı âdet eder) buyuruldu.Kokuverilenkimsealmalı,koklamalıdır.Gülkoklayınca,salevât-ışerîfegetirmeli–650 –

dir.Çünki,mubârekteri,gülgibikokardı.Hadîs-işerîfde,(Üç şey, bedeni besler:
Güzel koku, yumuşak kumaşdan güzel elbise ve bal yimek) buyuruldu.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”yumurtayirdiveseverdi.Akıyüzesürülürse,güneşyakmasınıönler.Kümeshayvanlarıhastalanıpölürse,içmesularına[birtenekesuyaikiçaykaşığı]tentürdiyodkoymalıdır.Hastalığıizâleeder.
Urvet-ül-vüskâMuhammedMa’sûm-iFârûkîninüçüncüoğlu,büyükâlim,üstünvelî,mürevvic-üş-şerî’aMuhammedUbeydüllahSerhendî“kaddesallahüteâlâsirrehümâ”,(Hazînet-ül-me’ârif) kitâbındayüzkırkbeşincimektûbdadiyorki,
(EbûDâvüd,Mu’âzbinCebeldenveEnesbinMâlikdengelenşuhadîs-işerîfihabervermekdedir:(Bir kimse, yemek yidikden sonra, Elhamdülillahillezî at’amenî hâzet-ta’âm ve rezekanî-hi min gayri havlin minnî ve lâ-kuvvete derse, geçmiş
ve gelecek günâhlarından çoğu afv olunur. Yeni bir elbise giydiği zemân, elhamdülillahillezî kesânî hâzessevb ve rezekanî-hi min gayri havlin minnî ve lâ kuvveh
derse, geçmiş ve gelecek günâhlarından çoğu afv olunur).) Vehhâbîlervebunlarınyolundakimezhebsizler,yemekdensonradüâetmekbid’atdirdiyorlar.Bunlaracevâbolarak,yukarıdakihadîs-işerîfyetişir.Birincikısmda,64.cümaddenin
sonunabakınız!Fıkhbilgilerininmütehassısı,ondördüncüasrınmüceddidi,(Medresetül-mütehassısîn)de tesavvuf kürsîsi müderrisi seyyid Abdülhakîm efendi
“kuddisesirrûh”,yemeklerdensonra,şudüâyıokurdu:(Elhamdülillahillezî eşbe’anâ ve ervânâ min-gayri-havlin minnâ ve lâ kuvveh. Allahümme at’im-hüm kemâ at’amûnâ!).
Ârif-ikâmilkelâmınduymağairfângerek,
sırr-ımuğlakdırgönüldezevkilevicdângerek!
Birhazînedirtesavvuf,mâlikolmazherhasîs,
bulmağaanıcihânda,biryeğitsultângerek!
İncitaşıyansedefe,kavuşmakkolayolmaz,
bulunmaznehriçinde,bahr-ibîpâyângerek!
Ma’rifetda’vâsıeden,sahtekârbilmezmiki,
kalbdekiarzûyaelde,huccet-üburhângerek!
Ârifgezerhalkiçinde,herkestanımazonu,
aşkateşindeyanarak,hâkileyeksângerek!
Şöhretleövünenkimse,Hakdannasîbalamaz,
bâtınınumrânıiçin,zâhirivîrângerek!
Ölmedenönceölerek,kabrivehaşrigörüp,
Mâlik-ül-mülkhuzûrunda,kalbihemhayrângerek!
İslâmiyyetsırâtıile,nefsateşindengeçip,
kalbihabâisdenârî,Ravda-iRıdvângerek!
Söylediği,işitdiği,herdâimfikretdiği,
bî-kemvebî-keyfolarak,hazret-iRahmângerek!
EyNiyâzî,Hakkavuslat,herkeseolmaznasîb,
güneşdenzıyâalacak,aygibiinsangerek!
-------------------------------------------------Zihicridostân,hûnşüdderûn-ısîne-icân-ımen,
firâk-ıhem-nişînânsuhtmagz-ıistihân-ımen.
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46 — HASTA YEMEKLERİ
Allahüteâlânınâdetişöyledirki,herşeyisebebleyaratır.Birşeyekavuşmakiçin,
buşeyinyaratılmasınasebebolanşeyiyapmaklâzımdır.Herşeyinyaratılmasındamüşterekolanma’nevîsebeb,sadakavermek,yetmişkerre(Estagfirullah min
külli mâ kerihallah) düâsınıokumakdır.Buikima’nevîsebeb,maddîsebebleribulmağadayardımeder.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(Allahü teâlâ, her hastalığın ilâcını yaratmışdır. Yalnız, ölüme çâre yokdur) ve(Hastalıkların başı, çok yimekdir. İlâcların başı, perhîzdir) ve(Hastalarınızı, sadaka vererek tedâvî ediniz!) buyurdu.
Hastalıklarınilâclarınıbildirenkitâblara,(Kitâb-ül-edviye), (formüler farmasötik) ve(Acrabadin) denir.
İnsanhastaolmamağadikkatetmelidir.Bununiçinde,islâmiyyeteuygunyaşamaklâzımdır.İslâmiyyeteuymakdagevşekdavranarak,hastaolankimse,ilâc
almalı,perhîzetmelivefakîrleresadakanezretmelivesıksıksadakavermelidir.
Perhîz,ya’nîRegime[Rejim]yapmakcâizvelâzımolduğunu,(Teyemmüm âyeti) göstermekdedir.(Su zarar verince, kullanmayın, teyemmüm edin!) meâlindeki âyet-i kerîme meşhûrdur. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”, hazret-i
Alîilebirevegitdi.Meyvegetirdiler.Hazret-iAlîningözleriağrıyordu.Meyvedenkendisiyidi.Hazret-iAlîye,(Sen yime! Göz ağrısına zarar verir) buyurdu.Pişmiş pazı ile arpa getirdiler. (Bundan yi! Gözüne fâide verir) buyurdu. Ödemi
olanlara,(Su içmeyin! Suya perhîz ediniz!) buyururdu.İslâmâlimleri,tıbvetedâvîüzerindeçokkitâbyazdı.BunlardanDâvüd-iAntâkînin,(Tezkiret-ü ülil-elbâb)
kitâbıvetürkçe(Nusret efendi risâlesi) veİbrâhîmEzrakın,(Teshîl-ül-menâfi’) kitâbıveEbûAbdüllahZehebînin,(Et-tıbbün Nebevî)siçokkıymetlidir.Sonikisi,
1396[m.1976]da,İstanbulda,(Hakîkatkitâbevi)tarafındanofsetyoluilebasdırılmışdır.Perhîzi,hadîs-işerîflerdenvetecribelikimselerdenvetabîbdenöğrenmelidir.İlâckullanmakveperhîzyapmaksünnetdir.[Vâcibvefarzolduğuyerler
devardır.130ve688.cisahîfelerebakınız!]Bununiçin,perhîzedeçoklüzûmgösterenhastalıklardan,otuzaltıhastalıkdanasılperhîzedileceğivebunlarakarşıhangiilâclarıkullanacağıaşağıdabildirilmişdir.Ayrıca,uçuk,dudakveelçatlaması,
kaşıntı,arısokması,yanıkvearpacıkiçinkısatedâvîyollarıgösterilmişdir.
Aşağıdakiperhîzler,Fransadakullanılan,meşhûrLemoineveGerardın,(Formulaire consultation medicales) adındakifransızcakitâbındantercemeedilmişdir.
1—ALBÜMİNÜRİ: İdrârdaalbüminbulunmasıdır.Böbrekiltihâbınıgösterir.İdrârbulanıkdır.Sancıileçıkar.Kanlıolabilir.Ateşlihastayalnızsütiçmeli.
İdrârsökensıvılariçmelidir.Tuzsuzyemeklerbileyimemelidir.Fazlasuiçmemelidir.Böbrekleriyorar.Ateşdüşmeden,bacaklardakişişinmedenyimeğebaşlamamalıdır.Bunlarkalmayınca,gündebirlitresütverilir.Sonra,muhallebivetuzsuzekmeğebaşlar.Dahâsonra,patateshaşlamasıvesütlâcverilir.
Böbrekdenolmıyanalbüminçıkaranlaraperhîzlâzımdeğildir.Fekat,konserve,bahârat,biber,turşu,koyukahveverilmemelidir.
Tansiyonuyüksekise,tuzsuzperhîzyapmalı,suaziçmelidir.Tuzsuzperhîz,yirmidokuzuncusıradaki(ÖDEM) hastalığındabildirilmişdir.Hersebzeserbestdir.
Nekris[gut]davarsa,ekşisebzevemeyveyimemelidir.Ba’zıhastaya,süt,şişkinlikyapıyor.Bunlarakaymağıalınmışsütvermelidir.Gayr-imüslimlerkefîrveriyorlar.Buolmazsa,sebzesuyuverilir.Hafîfhastalara,etveyumurtaçokpişmiş
olarakverilebilir.Hiçbirzemânçiğsütvermemelidir.Haftadabirikigünüzümverilir.Sabâh,öğle,akşambirerkilotâzeüzümyir.Başkabirşeyyimez.Böyleüzüm
perhîzi,prostatvekaraciğerhastalarınadafâidelidir.
Böbrekhastalığıhafîfleyinceçoktazekasabhayvanıvekümeshayvanıetleriverilir.Yağlıetveiçyağıverilebilir.Çünki,bunlardakolesterinçokazdır.Lipoidlerinhazmınıdakolaylaşdırırlar.Bunlardakolesterinieritir.Kolesterinkumunhâ–652 –

sılolmasınıönler.Hamurişivesebzedeverilir.Meyvedeverilir.Azmikdârdafasulye,mercimek,bakla,nohudverilir.
YASAKOLANLAR—Etsuyu,avhayvanları,akciğer,karaciğer,böbrek,beyin,paça,dalak,işkembe,herçeşidbalık,etvebalıkkonserveleri,yağlımaddeleryasakdır.Yalnıztâzetereyağıvebitkiyağlarıverilebilir.
Lahna,kuzukulağı,kuşkonmaz,domates,mantaryasakdır.Biber,kereviz,hıyâr,sarmısakgibibahârlışeyleryasakdır.Sirkeyerinelimonkullanmalıdır.Mayalıbütünpeynirleryasakdır.Yumurtaazyiyebilir.Koyukahvevekoyuçayyasakdır. Çilek, ağaç çileği denilen âhu dudu yasakdır. Alkollü içkiler yasakdır.
Böbreklerizedeliyebilecekilâclar,meselâpiramidon,antipirinvermemelidir.
FÂİDELİGIDÂLAR—Sebzeçorbaları,kızarmışet,haşlamaet,çoktazebalık,yağlıbeyâzpeynir,azmikdârdasüt,meyvelerverilir.Tuzaiznverilir.
YEMEKCEDVELİ—Sabâh:Açıkçay,kızarmışekmek,tereyağı,bal,meyvereçeli.Öğleyemeği:Biretparçası,ikitabaksebze,meyve.Akşamyemeği:Haftadaüçgünsebzeçorbası,birtabakhamurişiveyâsebze,meyve.Öğleveakşam
yemeklerindensonra,birfincanpapatyaçayıiçmeli.Sigaraiçmemelidir.
İDRÂRDAALBÜMİNARAMAK—İdrâr,camhunidekipamukdansüzülür.
Deneytüpününyarısınakadar,süzülmüşidrârkonur.Üzerine,beşdebirikadar,
koyutuzlusukonur.Çalkalanıp,yukarıkısmı,alevdeısıtılır.
A)Bulanmazsa,birşeyyokdemekdir.Birkaçdamlaasidkoyup,yineısıtmalı.
Yinebulanmamalıdır.
B)Tuzlusukoyupısıtınca,bulanırsa:
1—Birdamlaasidasetik(sirkerûhu)konur.Bulanıklıktekrârerirse,yirmidebirsulunitratasidi(HNO3)damlatıpısıtılır:
a)Tekrârbulanırsa,aseto-solüblalbüminvardemekdir.
b)Bulanmazsa,öncekibulanıklığınfosfatolduğuanlaşılır.
2—Asetikasiddamlatınca,bulanıklıkerimezse,albüminbulunduğuanlaşılır.
Sağlaminsanidrârındada,yorgunlukvebaşkasebeblerlealbüminbulunabilir.
Albüminbulunankimseninböbreklerinikontroletmeklâzımdır.Bununiçin,idrârdasilindirvekanserumundaürearanır.[1]
Süleymâniyye kütübhânesi (Lâleli) kısmında, [3735] sayılı kitâbda diyor ki,
üçgünbeşergramRâvendtozuyutunca,mesânetaşınıeritirveidrâryollarınıtemizler.Akkavakyaprağınıçaygibihâzırlayıpiçmekdeböyledir.
2—ANEMİ (kansızlık): Deri,dudaklar,gözkapaklarısolukdur.Çarpıntı,baş
dönmesi,solukalma,ağrılar,mi’deağrısıolur.Kandaalyuvarlarazalır.Akyuvarlarsayısıdeğişmez.Kanzâyı’etmek,havasızlık,ışıkazlığı,hareketsizlikveba’zı
hastalıklarsebebolur.
İştihâazdır.Sevdikleriyemeğivermelidir.Bıkdırasıyaetyidirmekdoğrudeğildir.Sebzeliyemekler,etdendahâfâidelidir.Çünkimi’deyibozmaz.
Etiçeşidlişekllerdevermelidir.Beyinçokiyidir.Çünki,beyindeçelikvardır.Kan
yapar.Kemiksuyuveiliğivermelidir.Kanyapmasınıkolaylaşdırır.Sığıretisuyu,
yumurtasarısıçokvermelidir.Karaciğervedalakızgarakebabıçokyimelidir.Bu
ikisikanyapar.Sebzeeksiketmemelidir.Tere,ıspanak,yeşillahna,hindibâ,maydanoz,kurumeyveler,tavşaneti,tavukkatısı,yumurtasarısı,kuşkonmaz,bezelye,
patates,fasulye,havuçvemercimekdedeçelikvardır.Çokfâidelidirler.Hermeyveyiyimelidir.Etyiyemiyenlerizorlamamalıdır.Etisebze,hamurişiilevermelidir.
Demiri,iodubolşeyler,meselâmersinbalığı,orkinos[istavritazması],hamsi,yılan
balığıyimeli,tâzebalıkyağıiçmelidir.Mi’devekaraciğerhülâsaları,folikasidve
B12 vitaminialmaklâzımdır.(Minadeks)adındakikuvvetşurubudaçokfâidelidir.
3—ARTERİO-SCLEROZ (Damar sertliği): Tansiyonartar.Nabzatmasıya[1] Albüminin,civaiyodürlüTanretmi’yârıilearanmasıçokkolaydır.
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tarkençokdur.Ayakdadururkenazdır.Nefesdarlığı,çarpıntı,geceleriidraraçok
kalkmak,berrakvebolidrâr,karaciğerkifâyetsizliğibuhastalığınalâmetleridir.
Karaciğer,bedenfabrikasınınbüyükbirlaboratuvarıdır.Sağkaburgakemiklerininvediyaframınaltındabulunur.İncebağırsaklardangıdâmaddelerinivebirmikdârzehrlimaddelerialmışolankanıgetirenkılcaldamarlar,birleşerekbirtoplar
damarhâlindekaraciğeregirer.Buradatekrârkılcaldamarlaraayrılır.Herbirindekikan,kalburdansüzülüyormuşgibi,karaciğeriçindeyayılır.Sonrayinebaşka
kılcaldamarlaragirer.Bunlardabirleşerek,ciğerdençıkanbirdamar,bukanıkalbinsağkulakcığınagötürür.Karaciğer,bağırsaklardangelenkandakikarbon-hidratmaddelerinitutar.Kanalâzımolan,azmikdârınıkalbegönderir.Böylecekaraciğer,ihtiyâtşekerdeposuvazîfesinigörür.Yumurtaakımaddelerineveyağlarada
te’sîreder.Gelentuzlarınbirkısmınıkalbegönderir.Birkısmınıda,sonradanyavaşyavaşgönderir.Birkısmınısafrailetekrârbağırsaklaragönderir.Bağırsakdan
gelenzehrlimaddeleriimhâeder.Kanilegelenproteinparçalarındanüresentezi
yaparveyavaşyavaşböbrekleregönderir.Harâbolanalyuvarlarınkırmızıboya
maddeleriartıklarından,safraboyasıvesafraasidiyapar.Buasid,yağlarınhazmınayarar.Buikimadde,karaciğerdekolesterindenilenyağgibibirmaddeilebirleşir.Kolesterinesteriolur.Esterleşenkolesterinin,mecmû’kolesterinenisbeti,normalolarak,yüzdeyetmiş[0,70]dir.Bunisbetinazalması,karaciğerkifâyetsizliğinigösterir.Bununiçinkaraciğerkolesterinleilgilimaddemübâdelesindete’sîrliolur
ki, atardamar sertleşmesinde mühimdir. Bu üç madde, safrayı meydâna getirir.
Karaciğer,busıvıyı,devâmlıolaraksafrakesesindetoplar.977.cisahîfeyebakınız!
İnsankaraciğerinden,yirmidörtsâatde,yediyüzlitrekangeçmekdedir.
Sıhhati yerinde bir insanın karaciğerinde çeşidli mikdârda yağ toplanır. Bu
mikdâr,yinilenyağmikdârına,yağlarınimtisâsvekaraciğerenakltemposunave
karaciğerdeyağlarınoksidlenmehızınabağlıdır.Fazlayağyinildiğizemânkaraciğerdenötryağmikdârıartar.Kolesterinlimaddeleryinirse,yağvekolesterintoplanır.Karaciğerdeyağtoplanırsa,karbonhidrat[glikojen]mikdârıazalırveciğer
hücrelerinin çoğalma kuvveti bozulur. Açlıkda, yağlı dokulardan ayrılıp kana
karışanyağdakaraciğerdetoplanır.Şekerhastalarında,kandayağçoğaldığıiçin
de,karaciğerdeyağtoplanır.Sârîhastalıklardavefosfor,kloroform,dörtklorlu
karbongibikaraciğerzehrlerialınmasındadayağ[Lipid]toplanır.
Karaciğerdeyağtoplanmasınıazaltanveyağlarıciğerdençıkaranmaddelere(Lipotropik)denir.Kolin,metiyonin,inositolveB12 lipotropikdirler.Çünkibucismler,Fosfolipidmetabolizmasınıtanzîmederler.Bumaddelerindeğişmeleribozulunca,kandakolesterinçoğalır.Bundandasiroz,diyabet,nefrit,tansiyonartması,damarsertliği,kalbdamarlarındahastalıkhâsılolur.Damarlardalipoidbirikir.
Lipotropikler,karaciğerinzehrleritemizlemekuvvetinideartdırmakdadır.
Damarsertliğihastalığıikiyeayrılır:A)Damarlarıniçyüzlerikolesterinsıvasıileörtülür.Tansiyonyüksekdir.B)Karaciğerveböbreklerkifâyetsizdir.
Birincihâliçin,perhîzyapmalı,azsuiçmelidir.İkincibakımdan,karaciğerve
böbreklerizedelememekiçin,mi’devebağırsaklardangelecekzehrleriçokazaltmalıdır.Buikihâlidekarşılamakiçin,hastayakolesteriniazvezehrgidericisütlüsebzeperhîziverilir.Zeytinyağlıenginâryemeğikandakolesteriniazaltır.İod
veiodbileşiklerifâidelidir.Meselâ,potassiumiodür,lipiodol,peptoniodé,(İodopeptonKâzım)verilir.(Sülfarlem),kolesterinieritirvekaraciğerikuvvetlendirir.
Kolesteriniazperhîz,damarsertliğinde,gut(ya’nînekris)de,ba’zışekerlilerde,kandakiçokmikdârdakikolesteriniazaltmağayarar.Kandafazlakolesterin
bulunursa,damariçiyüzeylerdetoplanarak(aterom)denilenlevhalaryapar.
YASAK YEMEKLER — Yumurta, süt, beyâz peynir, bilhassa bayat peynir,
kaymak,tereyağı,beyin,içorganetleri,havyar,yağlıet,sun’îtereyağları,çikolata,
katıbitkiyağları,ceviz,fındık,badem,hurmagibiyağlımaddelervesigarayasakdır.
Prof.Dr.SüleymânYalçın,16.7.1985târîhliTürkiyegazetesindekibeyânâtında,
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(Domuzetindeyüksekmikdârdabulunanyağvekolesterol,damarsertliğinesebeb
olmakdadır)demekdedir.23Mart1988târîhliTürkiyegazetesindediyorki,(Avrupanınenfazlaokunansıhhîmecmû’ası(Neuform kurier), domuzetininderihastalıklarına,kansere,tansiyonunartmasına,romatizmavegribesebebolduğunuvedomuzetindehiçbirvitaminbulunmadığını,zararınınçokolduğunubildirmekdedir.)
Sıvıyağlarveşekerlimaddelerazmikdârdaverilebilir.Tavadakızartmamalıdır.
Böbrekiltihâbıdavarsa,eti,sebzeyiazaltmalı,kuzukulağı,kuşkonmazveekşişeylervermemelidir.Tansiyonyüksekliği,diyabet,şişmanlıkvarsa,bunlarıntedâvîsideyapılmalıdır.Tansiyonartmasınakarşı,tuzsuzperhîziyidir.
4—KLOROZ (za’fiyet): Derisolgundur.Gözkapaklarıvetopuklarşişer.Nefestıkanıklığı,çarpıntı,kadındaâdetbozukluğu,sinirbozukluğu,histeri,iştihâsızlık,kabzvekaygörülür.
Açık,havadaryerdeevtutmalıdır.Üzüntü,düşünceolmamalıdır.Elişihafîfolmalı,bedenhareketifazlaolmamalıdır.Geçyatmamalı,dokuzsâatuyumalıdır.
Çeşidlivebolyimelidir.Süt,yumurta,et,yeşillik,püre(ezme),hamurişiyimelidir.Çoketyimeğeözenmemeli,beyâzetitercîhetmelidir.Hamurişi,yeşilsebzeçokyimelidir.Bunlarda,bilhassaıspanakdaçelikvardır.Kahveveçayaçıkolmalıdır.Hubûbât,bilhassamercimek,fasulyeiyidir.Meyveçokyimelidir.Pilâv,
sütlâç,dolmagibipirinçliyimelidir.Yemekarasındasıcakşerbetlerveiştihâgetiriciotsularıiçmelidir.ParisTıbFakültesiprofesörlerindenM.LoeperveSaint
LouishastahânesilaboratuvarşefiJ.Lesuretarafındanhâzırlanmışolanfransızcatıbbîformülerdediyorki,(Kına-kınakabuğu,kuvvetlendiriciveateşdüşürücüdür. Za’fiyyet hâllerinde, bilhassa veremden, şeker hastalığından, sıtmadan
hâlsizkalanlaravetehlükelihastalıklardankurtulankuvvetsizvekansızkalanlaraçokfâidelidir.Tozhâlindegünde,0,20gramdanikigramakadarkuvvetiçinverilir).Otuzgramkına-kınakabuğuileyarımkilokurusiyâhüzümhavandaezilir.
Sonra,birbuçukkilo,ya’nîaltısubardağıkadarsuileyarımsâatkaynatıp,kevgirdenveyâtülbenddenşişeyesüzülür.Üçyemekarasındayarımfincaniçilir.
Klorozhastalarınınçoğu,kansızolduklarından,bunlaranemiperhîzideyapmalıdır.Çelikliilâclarçokfâidelidir.
5—SİROZ HEPATİK (Karaciğer sertleşmesi): Çeşidlişekllerivardır.Alkol
vedomuzeti,karaciğerinvesinirsistemininamansızdüşmanıdır.Karaciğerşişer
veyâküçülür.(İstiska) olur.Ya’nî,karnsutoplar.Bacaklardaödemolur.Ba’zan
mak’addankangelir.Mi’deağrısı,kandolaşımıbozukluğuolur.Yâhudsarılık,hâlsizlik,ateş,renkliidrâr,dalakşişmesiolur.Üremihastalığıgibidegörünür.
Bolet,azyağvermelidir.Bvitaminiçokfâidelidir.Meselâ,biramayasıverilir.
Biramayası,biradeğildir.Alkolüyokdur.CveKvitaminibulunanilâclarvelimon
verilir.Karaciğerhülâsası,Bejektalveyâ(VitaminBComplex)iğnesiyapılır.
Hergün,birlitresütverilir.Ekmekyiyebilir.Yeşilsebze,iyipişmişetverilir.Zehr
hâsıletmiyenşeyleryimesiesâsdır.Bununiçinbayatyemekler,avetiyasakdır.Çok
tâzebalıkyiyebilir.Bahârlı,ekşi,turşuluşeyleryimemelidir.Bayatpeyniryasakdır.Sütlü-sebzeligıdâyimelidir.Çeliklivearsenikliilâclaralmalıdır.Ödemperhîzivesusuzlukperhîziyapılmalıdır.
6—KONSTİPASİYON (Kabzlık): Halâyaazvekatıçıkılır.Umûmbedende
değişiklikleresebebolur:İştihâsızlık,nefesdarlığı,safrayolunezlesi,başağrısı,
tâkatsızlık,zehrlenmesebebiiletitremeveateşyükselmesigörülür.
Kabzlığın muhtelif sebebleri vardır: 1- Bağırsak tıkanması, 2- Gıdâ sebebi.
Sür’atlihazmedilenmaddeleriyimek,3-Mi’deusâresininbozulması,4-Bağırsak
adalesininhareketkuvvetininazalması,5-Mak’athalkasınınteşennücü[spazmozu,kasılıpkalması]gibi.Kabzlıkçekenler,hergünaynısâatdehalâyaçıkmalıdır.
Meselâ,sabâhkalkıncaveakşamyatarkençıkmalıdır.Birkerreçıkmakyetişir.İki
kerre,dahâiyidir.
Hazmedilemeyipgeridekalankısmıçokolanyemekleriyimelidir.Bukısmlar,
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bağırsaklarıhareketegetirirveusâreakmasınasebebolur.Bununiçin,selülozu
çokgıdâ(sebze,meyve)yimelidir.Yemekleriiyiçiğnemelidir.
Yinecekşeyler-Öğleveakşam,sebzeçorbası.Sebzeyemekleri,salatalar,hamurişi,bilhâssayulafunuileyimelidir.Et,yalnızöğlevaktiyinir.
Hernev’et,balık,boltereyağı,esmerekmek,çavdarekmeği,peksimet,patates,mercimek,şalgam,havuç,nohudpüreleri,bolsebze,salata,ıspanak,erikreçeli,râvendçokiyidirler.Çiğvepişmişhermeyve,bilhassakurumeyveler,kuru
incir, üzüm, erik, dut, cevz, bâdem, bal yimelidir. Seyyid Abdülhakîm efendi,
(Keşkül) risâlesindediyorki,(İncir,tayyıpbiryemişdir.Latîfbirgıdâdır.Hazmı
kolaydır.Menfe’atleriçokbirdevâdır.Tabî’ateyumuşaklıkverir.Balgamıeritir.
Böbrekleritemizler.Mesânedekikumlarıizâleeder.Karaciğerinvedalağıntıkanmışolandelikleriniaçar.Bedenişişmanlatır.Bâsûruizâleeder.Nekrîse,romatizmayafâidelidir.)İncirinarabcası(Tîn)dir.TînsûresindeAllahüteâlâ,incirimedh
etmekdedir.Hemfâideli,hemmubârekdir.Tâzeveyâkurusuaçikenüçadedibirkaçgünyinirse,râhatishâlyapar.Sabâhveakşamyemeklerindenbirsâatevvel,
iki,üçadedtâzeveyâkuruinciryimek,sancısız,ağrısız,râhatishâlyapmakdadır.
Çikolatavemadlen,bunlarazararvermekdedir.
Yasakolanlar-Yumurtakabzyapar.Çokazyimelidir.Pirinç,koyuçay,çikolatayasakdır.Yemekcedveli-Sabâh:Tazemeyve,birdilimekmekdoğranmışşekersizballısıcaksüt300gramveboltereyağı.
Öğle:Birtabaket,birtabaksebze,beyâzpeynir,turup,tereyağı,komposto.
İkindi(sâatdörtde):Komposto,hafîfçay.
Akşamyemeği:Sebzeçorbası,makarna,patatesvemeyve.
Bağırsaklarda mayalanan, gaz yapan yemekler yimelidir. Meselâ, bayat et,
kıymalıbörek,mantar,bahârlışeyler,bayatpeynir,yoğurtyimelidir.Gazoz,limonata,bikarbonatlısu,açıkkahveveçayiyidir.
Bağırsaklarıhareketsizolanlar,sabâhaçkarnına,olmuşmeyveileçavdarekmeğiyimelidir.Bununla,tazesebzeyemeğiyimekiyiolur.BirkahvekaşığıKarbonatveyâsüzülmüşbalbirbardakılıksudaeritilereksabâhlarıaçolarakiçmelidir.Yâhud,ikikahvekaşığıKarlsbadtuzubirbardakılıksudaeritilipsabâhlarıaçikeniçmelidir.Hemsafrasöker,hembağırsaklarıhareketegetirir.Hiçağrı,
sancıyapmadan,sugibiishâlyapar.ErbalaxveBilagithablarıdaiyidir.
Spazmdanolankabzlılar,etyimemeli.Hamurişi,sebzeliyimelidir.Bahârlıyimemelidir.Kahve,çay,biberyimemelidir.Yağlıyemeklerideazaltmalıdır.
(Duphalac), (Normacol), (Granocol) gibikaydırıcıilâclarçokfâidelidir.Buşurublar,te’sîretmezlerse,ertesisabâhbirçorbakaşığıdahâverilir.Sinâmeki,râvend,sarı-sabır,fenolftaleingibitahrîşedicimaddelerifazlakullanmamalıdır.(Teshîl-ül-menâfi’)dediyorki,(alınangıdâ,birsâatdedışarıçıkar.24sâatdaçıkmazsa,hastalıkalâmetidir.)
7—KOLEMİ (Sarılık): Safraboyasıkanageçmişolduğundan,derileri,yüzleri,gözlerisarıdır.Perhîzilebirlikde,vücûdhareketlerivesıcakbanyodayapmaklâzımdır.Ağırhâllerdeyatmalıdır.
Yağsızsüt,yağlıpeynir,gravyerpeyniriyimelidir.Yumurtaazyimeliverafadanolmalı,ya’nîazpişmelidir.Hamurişi,pirinçli,patatesliyimelidir.Pişmişsalata,sebzeyemeklerininçoğuiyidir.Fekat,kuzukulağı,ıspanak,semizotuyimemelidir.Herolgunmeyve,kızarmışekmek,beyâztereyağıiyidir.
Vita yağı, sana yağı, margarin gibi yağlar, tereyağının yerini tutamaz. Evet
bunlar,hakîkîyağdır.Fekat,sıvıyağlardakioleikasidgibiçokkarbonlubüyükmoleküllerin,nikelkatalizörüilehidrogenverilerekdoyurulmasıileyapılıyorlar.Oleikasid,stearikasidhâlinedönerekkatıyağ,donyağıoluyor.Onsekizkarbonlu,
büyükyağmolekülleri,sindirimmayalarıtarafındankolayparçalanamıyor.Güç
hazmoluyor.Tereyağındakitribütirinesteriise,küçükmolekülolduğundançabukhazmoluyor.Bundanbaşka,tereyağıemülsiyon(sübye)hâlindedir.Mayalar,
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tereyağızerrelerinikolayhazmediyor.Katılaşdırılmışyağlarise,sübyehâlindedeğildir.Bedensıcaklığındaergimişhâlegelmiyor.Zerrelerhâlindedağılmışolmadığındanmi’devebağırsaklarda,taşparçalarıgibikatıkalıyorlar.Ancak,yüzeylerindenaşınarakgüçhazmoluyorlar.
[Margarin, ya’nî sun’î tereyağı piyasada çeşidli fantazi ismlerle mevcûddür.
Margarin ilk olarak 1286 [m. 1870] da üçüncü Napolyonun arzûsu ile Pârisde
Mege-Mouriétarafındanoleomargarindenyapıldı.Oleomargarin,içyağınınsıcakdatazyîkilesüzülmesindeneldeedilensıvıyağdır.Otuzkısmoleomargarin,yirmibeşkısmkaymağıalınmışineksütüveellibeşkısmsuileuzunzemânkarışdırılıpemülsiyon,ya’nîsübyehâlinegetirilir.Tuz,boyakonarakyapılırdı.Böylece
otuzyediderecedeeriyen,hazmıkolayiyimargarineldeedilirdi.Bugünoleomargarinyerinemâyı’nebâtîyağlarınvebalıkyağlarının,hidrojenlenerekkatılaşdırılmasındaneldeedilenstearinyağlarıkullanılıyor.Katılaşdırılmadavitaminlerbozulduğuiçin,sonradanAveDvitaminleriilâveedilerek,gıdâkıymetiiyioluyor
isede,hazmlarıgücolmakda,tereyağıyerinitutamamakdadır.Margarin,rumca
incidemekolanmargaronkelimesindenalınmışdır].
Yasakolanlar-İçyağı,yağlıet,bayatet,denizveavhayvanları,etlihamurişleri,
tahn,lahna,ıspanak,semizotu,kuzukulağı,şalgam,bahârât,bayatpeyniryasakdır.
Yalnızöğleyemeğinde,yağsızet,kebab,tavuk,yağsıztâzebalık,dilyiyebilir.
Kurusebzeyemeği,çay,kahveyasakdır.Şekerlivepastalaryimelidir.Karaciğer
hülâsasıiğnesiyapılır.Sabâhveakşambirkahvekaşığı(SelleKarlsbat)birbardaksoğuksudaeritipiçilir.Sıcaksuileiçmek,kabzakarşıçokfâidelidir.(Bilsan)
hablarısafrayollarınıtemizler.
8—KALB HASTALIĞI — Kalbzedelenmemiş,ıslâhıkâbilise,perhîzelüzûmyokgibidir.Bilhassaakşamyemekleri,hafîfolmalıdır.Çoksuiçmemeli,suluyemekazolmalıdır.Aveti,konserve,bahârât,mayalanmışpeyniryimemelidir.
Kalbdeârızavarsavetâmgiderilemezseçoksıkıperhîzlâzımdır.Ethiçyimemeliveyâaralıklarlaveazmikdârda,iyipişmişyimelidir.Nefesdarlığıvarsa,tuzuazaltmalıdır.Akşamlarıazyimeli.Yemekdensonrayürümemelidir.
Yağsızsüt,yumurta,öğlevaktibirazsöğüş,kızarmışekmek,sebze,unlu,hamur
işi,tâzepeynir,meyveyimelidir.
Gündebirlitredençoksuiçmemelidir.Hastasıksıktartılmalıdır.Kilosuartıncavücûddasutoplandığıanlaşılır.Suluşeyleriazaltmasılâzımolur.
9— ASİSTOLİ (Kalb za’fiyeti): Kalbtamsıkışmayıp,toplardamarlardakikanıçekemez.Akciğertoplardamarlarındaveciğerlerdevedahâsonra,büyükdolaşımdakanhareketsizkalır.Ayaklarşişer(ödem).Karndasutoplanır.İdrârkesilir.
Yatakdaistirâhatetmeli.Heyecânlanmamalı,sinirlenmemelidir.Tamistirâhat
etmelidir.Çokazyimelidir.Katıyemekleryasakdır.Sıvıyemeklerdeazolmalıdır.Böylece,kalbiyormamaklâzımdır.Bununiçin,gündeyedidef’ayimelidir.
Sabâhsekizde:Elligramnişastaileyapılmışmuhallebi.Sâatonda:Pişmişelma
veyâreçeli.Onikide:Elligramiyipişmişbalıkileotuzgramekmek.Ondörtde:Bir
pişmişelmaveyâreçeli.Onaltıda:Birfincansüt.Yirmide:Hubûbâtezmesiveyâ
hamurişiverilir.
Gündedokuzyüzgramdançoksuiçmemelidir.Buperhîzbirikiayyapılmalıdır.(Ödem perhîzi)nebakınız!
10—DİYABET (Şeker hastalığı): İdrârdaşekerbulunur.Sâliminsanınkanında,açikenlitredebirgramglikozbulunur.Litrede1,30gramıgeçerse,hastalıkalâmetiolur.1,60gramolunca,idrârdaşekerbulunur.İdrârartar.Susuzluk,açlık,za’îflemek,hâlsizlik,çıban,kaşıntıgörülür.Diyabetikidürlüdür:
1—Vücûdüeritmez.Yağlıvemafsalağrılıkimselerdeçokolur.İdrârdakişeker,gıdâdanolur.
2—Vücûdüeritir.Azrastlanır.Pankreasbozulmuşdur.İdrârdakişeker,gıdâ–657 –

Se’âdet-iEbediyye2-F:42

danvedokularınerimesindenhâsılolur.
Diyabetiklerde,hazmsızlık,albüminüri,bronşit,verem,çıban,antraks(şirpençe),gangren(parmakvesâireçürümesi),kramp(adaletutulması),inâdcınevralgi(sinirağrısı),diabetkoması(uzunbayılma)hâsılolabilir.
Haftadaikikerre,ılıkhamamyapmalıdır.Yirmidakîkayıkanıp,sonrahavluile
friksiyon(delk,uğma)yapmalıdır.Denizvesoğuksubanyosuyasakdır.Sıcakelbisegiymeli,sıcakyerlerdeyaşamalıdır.Bedenhareketiyapmalı,masaj,yürüyüş,
bisiklet,eskrimfâidelidir.Nemâzkılmak,çokfâidelidir.
Perhîzmühimdir.Dikkatetmelidir.Sinirlenmemeli,heyecânlanmamalıdır.
Yağlıdiabetperhîzi-Önceüçgünsuluperhîz(rejim)yapılır.Gündeüçdörtlitresuverip,yatakdankalkmaz.Sabâhmüshilverilir.Böylecekanşekerisür’atle
azalıpnormaleiner.Birlitrekandabirgramolur.Ya’nî,yüzgramkandayüzmiligramolur.Yâhud,üçgün,yeşilsebzeyimelidir.Üçgünsonraazetverilir.Fazlaet,asidozveasetonyaparki,ikisidetehlükelidir.Bolsebzeyimelidir.
Yasakolanlar-Şekerlivenişastalıhermaddeyasakdır.Bunlara(karbonhidrat)denir.Hertatlımeyve,hamurişleri,karbonhidratlısebzeler,meselâhavuç,
şalgam,soğan,pancar,turup,bezelyevebenzerlerihubûbâtyasakdır.
Herdürlüetyiyebilir.Glikojenbulunduğuiçinkaraciğeryasakdır.Heryemekde,
elligramekmekyiyebilir.Kabukdahâiyidir.Alöronveglütenekmekleriyimelidir.
Fazlaprotein(et)veyağasidozyapar.Buisezehrdir.Yağazyimelidir.Tereyağıve
zeytinyağıtercîhedilmelidir.Cevz,fındık,fıstık,bâdemgibiyağlımeyveyimelidir.
Tere,mârul,salatalık,hindibâ,ıspanak,tâzefasulyegibisebzelervelahna,karnabahar,işkorçina,enginâr,kereviz,kuşkonmaz,yerelması,yermantarıyiyebilir.
Patatesde%17(yüzdeonyedi)nişastabulunduğuhâlde,yiyebilir.Ekmekyerine,zeytinyağlıpatatespüresiverilir.Patatesdealkalituzlarıbulunmasıfâideliolmakdadır.Yumurta,peyniryiyebilir.Şekersizolaraksütiçebilir.
Limonata,gazozyasakdır.Suvema’densuları,bikarbonatlısularserbestdir.Şekersiz,çayvekahveiçilebilir.Şekeryerinesakkarinhablarıkullanmalıdır.Hersusayışda,azsuiçmelidir.Çoksu,mi’deyibozar.
Asidoztehlükesiolduğuzemân,birgünyulafunuverilir.Yulafunu,uzunzemân,aztuzvetereyağıilepişirilir.Soğuyuncayumurtaakıilekarışdırılır.İkiyüzelligramun,yüzgramyumurtaakıveüçyüzgramtereyağıkarışımıbirgündeyinecekdir.Bundansonraüçgün,çeşidlisebzeveyumurtaverilir.Albüminüridevarsa,fazlasütvermelidir.Şekerideğil,albüminidüşürmeklâzımdır.Diabetlenekris[ya’nîmafsalağrıları]birleşirse,beyâzveyavruetleriyimemelidir.Azkırmızıetveçoksebzeyimelidir.
Vücûdü eriten diabet - Za’îfletir.Yineçoketvermemelidir.Fazlası,asetonzehrlenmesiyapar.Tereyağıvermeli,balıkyağıiçirmelidir.Bolyeşilsebzeyimelidir.
Patatesyimelidir.Karbonhidratlı(şekerli,nişastalı)maddeleriaradabirvermelidir.Bunlar,şekeriartdırırisede,asetonzehriyapmazlar.Bunları,te’sîritersolan
etileayârlamaklâzımolur.
Çalışanbirşekerliyegündeikiyüzelligramglikoz[veyâkarbonhidratlımaddeler]ileyüzgramyağvealtmışgramproteinverilir.Hastabukadarglikozatehammületmezse,insüliniğnesiyapmaklâzımolur.
Asid oz yok ise, her sab âh, kahv alt ıd an yar ım sâa t önc e (ins ül in prot am in
zink)denonikiünitezerkedilir.İdrârdaşekergayboluncıyakadar,dörtgündebir,
ikiüniteartdırılır.Piyasadabulunan(Depot-insülin)veyâ(N.P.H.insülinorganon)
reçeteilealınır.
Asidozvarise,sabâh,öğleveakşamyemeklerindenondakîkaönce,onünite
âdîinsülinzerkedilir.Piyasadabulunan(İnsülinHormsempl)reçeteilealınır.İdrârdaşekerkesilinciyekadaronbeşgündebirbeşüniteartdırılır.Herüçaydabir
kandakolesterol,asetonveglikozölçülmelidir.B12,CvePvitaminleriverilir.
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Kandaasetonolursa,yatakdaistirâhatetmeli.Yalnızsütvermelidir.Gündeiki,
üçlitreverilir.Limonsuyu,bikarbonatlısuiçmelidir.
İdrârdaşekeraramak:Fehlingmi’yârıilearanır.FekatFehlingeriyiği,uzunzemânsaklanamaz.Bozulur.Tâzehâzırlamaklâzımdır.Dahâkolayolarak,camkapaklışişeye%5(yüzdebeş)bakırsülfat(CuSO4)eriyiğikonur.Lâstikveyâmantarkapaklıbaşkabirşişeye%10(yüzdeon)sodiumhidroksid(NaOH)eriyiğikonur.Bunlar,senelercebozulmadandurur.
Yirmidörtsâatlikidrârtoplanıpbundanveyâyemekdensonraalınanidrârdan
deneytüpe,yarıdanfazlakonup,kaynatılır.Sonra,ikiüçdamlaasetikasidkonur.
Albüminçöker.Camhunidekipamukdanveyâkıvrılmışsüzgeçkâğıdındansüzülür.Süzülenden,birdeneytüpününüçdebirinekadarkonur.Üzerine,aynımikdârdasodiumhidroksiteriyiğikonur.Üzerine,bakırsülfat(göztaşı)eriyiğidamlatılır.İdrârdaşekervarsa,meydânagelenmâvibulanıklığıntekrâreridiğigörülür.İdrârkoyumâviolur.Bakırsülfateriyiği,okadardamlatılmalıki,meydâna
gelenmâvi(bakırikihidroksid)Cu(OH)2 çökeltisi,tüpçalkalanınca,artıkerimez
olsunvebirazbulanıklıkgörülsün.Çökeltiçokolmamalıdır.Bununiçin,eriyiğifazladamlatmamalıdır.Koyumâvieriyikalevdeısıtılır.Kaynamadanönce,sarı(bakırbirhidroksid)CuOHbulanıklığıolursa,şekerbulunduğuanlaşılır.Sarıturuncubulanıklıkyavaşyavaşhâsılolursa,şekerinazolduğunugösterir.Kaynayınca
hâsılolursa,şekerpekazdemekdir.
Helvada,pastadavetatlılardaglikozbulunupbulunmadığıda,böyleanlaşılır.
Âdîşekerle[sakkarozla]yapılantatlılar,sarıturuncuolmaz.
Sağlaminsanınidrârındaşekerbulunmaz.İdrârınbirlitresindebulunanglikoz
mikdârınıbilmeninfâidesiyokdur.Yirmidörtsâatdeçıkanşekermikdârı,hastalığınderecesiniveperhîzinnasılolacağınıgösterir.Hastalıkolmayıp,fazlagıdâdandaglikozüriolabilir.Bunuanlamakiçin,sabâhaçkarna,yüzelligramglikoz
şekerininüçyüzgramsudaeriyiği,birdeniçilir.Hersâat,idrârdaşekeraranır.Şekerbulunursa,gıdâdanolduğuanlaşılır.Karaciğerinşekertutmadığınıgösterir.
Hafîfdiabetler,gıdâşartlarıilesükûnetbulur.Ortaderecedeki,sıkıperhîzleidâreedilir.
Ağırşekli,sıkıperhîzveilâcileveyatakda,tedâvîister.Bunlarıayırdetmekiçin,
kandaglikozmikdârınıölçmek,asidozaramak,albüminüriaramaklâzımdır.Asidozuanlamakiçin,idrârdaamonyak,asetonaranırveakciğerlerdekikarbondioksidbasıncıölçülürvekanınrezervalkalenita’yînedilir.
Sağlaminsanidrârındaikisantigramasetonbulunur.Açlıkda,mikdârıartar.
Kandaasetonvediasetikasidveoksibütirasidibulunursa,asidozdenir.Asidoza,yağlarçok,albüminlerazsebebolur.Şekervenişastalıgıdâlarise,asidozuazaltır.Asidozuolmıyanşekerhastalarında,açlık,sağlaminsandaolduğugibi,asidoz
yapar.Asidozuçokhastadaiseaçlık,asidozuazaltır.Asidozkomasındaolana,şekerlisuiçirilir.Bikarbonatlısuiçirilir.Birlitre,yüzdeüçeriyiğidamaraşırıngaedilir.
11—DİYARRE (İshâl): Halâyasıkvesıvıhâldeçıkılır.Öncekarınağrısıolur.
İnsanıza’îfletir.Anemiye(kansızlığa)sebebolur.Diyarre,birçokhastalıklarınalâmetidir.Meselâ,anterit(bağırsakiltihâbı)veyâmi’desıkıntısı,hazmsızlık,zehrlenmeveyâmikrobluhastalıkolduğunuhaberverir.Perhîzde,buhastalıklaragöreçeşidliolur.
Mikrobluishâllerde,suluşeylervermeli,fekatsütvermemelidir.Yalnızbağırsaklardakimikroblardanveyâasabîsebebleosmosunartmasındanise,tâzekızarmışet,çiğveyârafadan(azpişmiş)yumurta,pirinçveyâarpaunundanyapılmış
şeyler,ayvakompostosu,pişkinbayatekmekverilir.Çiğelma,havuç,keçiboynuzuyimelidir.
Öncebolsuiçilir.Kaynamışsu,pirinçsuyuveyâma’densuyuiçirilir.Sonrakar–659 –

bonhidratlıgıdâlarverilir.Sütlüşeyleriyigelmez.Sütyerinesebzesuyuverilir.
AlüminiumveyâBismütlühablarverilir.Mikrobluishâlleridurdurmakiçin(Siostéran)drajeleriveyâ(Diyareks)hablarıkullanılmakdaveiyigelmekdedir.Bağırsakdakizararlımikroblarıöldürmekiçin(Sülfamisetin)hablarıçokiyidir.
Sebzesuyu,buğday,arpa,kurufasulye,nohud,mercimekgibikurusebzelerden
birindenotuzgramı,üçlitresuda,üçsâatkaynatılır.Sonrabeşgramtuzkonur.Süzülür.Birlitrekalırki,birgündeiçilir.Malthulâsasıdaiyidir.
Mikrobsuzishâl,ikidürlüdür.I:Madde-igâita,köpüklü,gazlı,sellülozparçalarıvenişastabulunursa,(Fermantasion)luKolopatidenir.Bunlaratâzeekmek,
patates,kurusebze,hamurişi,peynirverilmez.Tatlıdaazaltılır.II:Gâitaesmer,
çokkokulu,amonyaklıise,(Pütrefaksion)luKolopatidenir.Unluveşekerligıdâlarverilir.Etsuyuvetavasıverilmez.Beyâzetvebalıkkebablarıverilir.
Azbalveyoğurtverilir.Alkollü,bahârlı,çay,kahvegibitahrîşedicilerverilmez.
Lahna,karnabahar,domates,kabak,ıspanakgibisellülozufazlasebzelerdeverilmez.Salata,kereviz,havuc,enginarverilir.Günlükyumurta,olgunmeyvalarve
kompostoverilir.Fermantasionakarşı,kalsium,Bismutlutozlarverilir.Pütre-faksionakarşıBismutlutozlariyidir.
Şiddetliishâldealbüminlisuverilir.Bununiçin,dörtyumurtaakı,birlitresudaçalkalanır.Birazşekerveçiçeksuyukonur.Karın,pamukluveyâyünfanilâile
sarılmalıdır.Ağırhâllerdeyatmalıdır.
12—TEVESSÜ’İ Mİ’DE (Mi’de genişlemesi): Boşolduğuzemânküçülmiyen
mi’dedemekdir.Mi’dedençalkantıseslerigelir.Yemeklerdensonrakarınşişer.
Geyirme,bolkay,kabzolur.Başağrısıyapar.
Gündeikiyemekyimelidir.Aradabirşeyyimemelidir.Gıdâhacmienazolmalıdır.Anormalfermantasyon(mayalanma)lardansakınmalıdır.Ohâlde,azsuiçmelidir.Gazozvegazyapansıvılariçmemelidir.Çiğsebzeler,salata,çorba,sulu
şeyler,mi’deyişişirenherşeyyasakdır.Karavekanlıet,konserveetiyimemelidir. Yağlı balık, iç yağı, kuyruk yağı, yağsız peynir yimemelidir. Simeko veyâ
Kompensanhablarınıçiğnemek,gazaveağrıyakarşıiyigelmekdedir.
İyipişmişkırmızıvebeyâzet,nişastalısebzepüreleri,azmikdârdapişmişyeşilsebze,pişkinkızarmışekmek,yumurta,şekersizmeyvekompostolarıyimelidir.
Açıkçay,ıhlamuriçilir.Büsbütünsusuzkalmakdoğrudeğildir.
Yemekikidürlüolur:1-Onbirdeveonsekizdeikikerreyinir.Arada,açlığadayanamazsa,çörekle,bisküviilebiraçıkçayiçmelidir.2-Üçsâatdebirhafîfyimekdir.Öğleveakşam,birazkuvvetliolur.Yemekarasındasıcaksuiçmelidir.Sulu
hiçyinmezse,idrâryapılamaz.Mafsal(eklem)hastalığıolur.
Yemeklerinmi’dedetoplanmaması,ağırlıkvermemesiiçinyemeklerdensonra,yarımsâatsağyanüstüneyatmalıdır.Hastahâneyeyatırmalıdır.
13 — ASİDLİ DİSPEPSİ: Mi’de salgısının artmasından hâsıl olur. 1940 da
Berlindeonüçüncüolarakbasılmış,doktorDomarrusün(Grundriss der inneren
Medizin) kitâbındadiyorki:
Yemeklerdenbirikisâatsonra,mi’dedeağrı,kazıntı,yanma,tazyikhâsılolur.
Ekşigeğirmeler,ağızda,boğazdayanmalar[kabartılar]olur.Ba’zan,ekşikusmalarolur.Mi’dedekihazmsâatlercesürer.İdrâralkaliveekseriyâbulanıkdır.Asabîbozuklukolurvevegetatifsinirlerinfe’âliyyetleriartar.Spasmikkabzolur.Ekseriyâüzüntü,hüznolur.Mi’de,düodenumülserindevepilorstenozunda[daralmasında]vemüzminappendisitdedeasitlidispepsihâsılolur.
Mi’deifrâzınıartdıranyemeklerdenperhîzedilmelidir.Tuzlu,baharlı,şekerli
yemekler,etkonserveleri,ateşde,tavadakızartmalar,sirke,ekşipeynir,yoğurt,
ispirtoluiçkiler,hubûbât,hammeyvalar,salata,koyuçay,kahveveıspanak,çiğsoğangibisebzelervetütün,mi’deifrâzınıartdırırlar.Proteinlimaddelerfâidelidir.
Süt,bunlarıneniyisidir.Et,yalnızsudahaşlamaolarakveufakparçalarhâlinde
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verilir.Yumurtaiçilir.Tâzebeyâzpeynir,plasmon,sanatogenverilir.Uzunzemân
aztuzluyinir.Ya’nî,gündebeşgramtuzkâfîdir.Fazlamikdârdakarbonhidratverilebilir. Meselâ, mısır unu, pirinç, patates püresi verilir. Yağ çok muvâfıkdır.
Çünki,mi’deifrâzınıazaltır.Fekat,yalnıztereyağı,kaymak,bâdemsübyesivermelidir.Üçyimekdensonrabirerkaşıkzeytinyağımuvâfıkdır.Bu,kabzadamâni’olur.Herlokma,ufakparçacıklarhâlindeolmalıdır.Azvesıkyimelidir.Çok
ifrâzvekayhâlindesuvesuluşeyleriazaltmalıdır.İstirâhatetmelivetevekküledereküzülmemelidir.Bromluilâclaralaraksinirleriteskînetmelidir.Magnesiumoksid,calciumkarbonat,sodiumbicarbonat,belladonluilâclaralmalıdır.Yatarken
karlsbadmahlülü[litredebirkahvekaşığı]içmelidir.
Yemekcedveli-Sabâh:Süt,beyâzpeynir,kızarmışekmekverilir.
Öğleyemeğindenbirsâatevvel,birbardaksütiçilir.
Öğleveakşamyemekleri:Haşlamaköfte.Haşlamaetveyâtavuk,yâhudbalık.
Yanmamışyağilemakarna,pilâv.İkindivakti:Birbardaksütverilir.
Mi’deülserinekarşıçokiyiilâc,iki(Kudretnarı)doğranıp,şişedekibirkilozeytinyağınakonur.Şişe,güneşdebırakılır.Birkaçhaftasonra,sabâhlarıaçiken,bir
çorbakaşığıiçirilip,birsâathareketsizsırtüstüyatılır.Kudretnarı,[Momardika
Charantia,Bolsanaple]sarmaşıkolup,çiçekleriküçüksarı,yapraklarıçınarağacınınyaprağıgibidir.Meyvesi,üstüçıkıntılı,yeşilhıyârgibidir.İçibeyâzisede,kesilince,kırmızıolur.Kırmızıçekirdeklerisaklanıp,Mayısdadikilir.Buyağ,bâsur
içindeiçilir.Deridekiyaralaradasürülür.(Teshîl-ül-menâfî’),sahîfe61dediyor
ki:(Bibergibiyakıcı,acıyiyince,mi’dedeyanmaolursa,Karhaya’nîülserolduğu
anlaşılır.Yalnızsafbalvetâzeılıksütbolmikdârdaiçmekledeşifâhâsılolur).
14—ASİDSİZ DİSPEPSİ: Mi’desalgısındaasidinazolmasındanilerigelen
hazmsızlıklardır.Mi’dedehafîffelcveyâgenişlemeolabilir.Yemeklerdensonra,
hazmbitinciyekadar(birikisâat)mi’dedeağırlıkolur.Geğirme,halâyaçıkmapis
kokuluolur.İshâl,ateşnöbetleri,başağrısıyapar.
Bedenhareketleri,açıkhava,kırhayâtıiyidir.Mi’deüzerinemasajyapılır.
Hiçsütvermemelidir.Mi’de,başkahiçbirşeykabûletmezse,ozemânsütvermeklâzımolur.Heretverilir.İyipişirmeli,kıymavepürehâlindeveazvermelidir.Yumurta,rafadan,tavadapişmişveyâçorbaiçindeverilir.Yağsızbalık(Barbunye,Kalkangibi)verilir.Bayatkızarmışekmekverilir.Nişastalısebzeler,pürehâlindeverilir,yeşilsebzeazverilir.
Lahna,hıyâr,domates,kuzukulağıyasakdır.Yağsız,çoktuzluçorbaverilir.Çok
tuzluyimeli,bahârâtdakullanmalıdır.Tereyağı,kaymak,zeytinyağıyiyebilir.Tatlı
meyvekompostosu,mayasıztâzepeynir,ekşiliolmayanmeyvereçeli,tâzeüzüm
yiyebilir.Üzümünkabuğuveçekirdeğiçıkarılmalıdır.
Açıkkahve,çay,ıhlamur,papatyaçayı,turuncçiçeğiçayıiçilir.Yemek,sabâh,
öğle,akşamyinir.Sabâhveakşamyemeklerihafîfolmalıdır.Yemeklerdensonra,yarımsâat,sağyanüzerineyatmalıdır.
Mi’dede ve bağırsaklarda gaz toplanmasına karşı sinir teskîn edici, meselâ
(Belladonal)hapıalınır.Gazemicitozlarve(Alüjel),(Simeko)iyidir.(Festal)gibimayate’sîriyapanilâclarlahazmıkuvvetlendirmekdefâidelidir.
Yemekcedveli-Sabâh:Birrafadanyumurta,hafîfçay.Öğleveakşam:Et,suluveyâyağlıçorba,birtabakbalıkveyâkülbasdı,biftek(sığırkülbasdısı),bonfile,bud,piliç,beyin,dalakveyâkaraciğerkebabı,sığıretisövüşüverilir.
Sebzeler-Patates,sebzepüreleri,havuç,kereviz,ıspanak,pişmişsalataverilir.
Pepsinveklorürasidiverilir.Meselâ,(Asidolpepsin)tabletleribuişigörür.Hıçkırığıdurdurmakiçin,birçorbakaşığıtozşekeribirdef’adayutmakçokiyigeldiği1972dealtınumaralıeczâcılıkmecmû’asındayazılıdır.
15—ANTERİT (Karn ağrısı): Kalınbağırsaklarınhafîfiltihâblanmasıdır.Bağırsakzarlarıbozulur.Asabîvemafsalağrılıkimselerdegörülür.Ba’zanishâl,ba’zan
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kabzolur.Madde-igâitakatıdırvebiryabancızarlaörtülüdür.Veca’,sancıvardır.Veca’zemânındaateşyükselir,kayeder.
Asabiyyetigidermekiçinsabâhları,ılık(35derecede)hamâmyapmalı.Açıkhavadagezmeli.Evdebedenhareketleriyapmalı,[kazânemâzlarıkılmalı].
1—Mi’devebağırsaklarınyükünühafîfletmelidir.
2—Buhastalarakabzçokzararlıdır.Kabzolmamakiçin,mi’devebağırsaklarboşkalmamalıdır.Bununiçinekmekyimelidir.
Kasâbvekümeshayvanlarıyinir.Tâzeveyağsızolmalıdır.Kebabolmalı,fekat
kuruolmamalıdır.Konserveetiyasakdır.Erimiştereyağyiyebilir.Yağsızbalık(Pisi,alabalık,turnabalığı,mezgit,karagözbalığıgibi)yinilir.
Nişastalısebzelerinyağsızpüresiyinir.Yeşilsebzegüçhazmolur.
Sütvesütlü,hiçverilmez.Süt,kabzyapar.Sütyerinesebzesuyuverilir.Yumurtadakabzyapdığıiçinyasakdır.Pişmişpeynirazverilir.Mayapeynirihiçverilmez.Hamurişleriverilir.Pirinc,ekmekverilir.Fekat,iyipişmişolmalıdır.Yalnız;
tâzeveerimiştereyağıkonulabilir.Kekîkveturuncçiçeğindenbaşkabütünbahârât,tuzvebiberyasakdır.Şekervepastaazverilir.Olmuşmeyveyinir.Tatlımeyvekompostolarıverilir.Ayva,dut,çilekgibidânelimeyveler,kabzyapdıklarındanyasakdır.Suserbestdir.Açıkçay,otçaylarıserbestdir.Yağlıetsuları,ancak
ekmekdoğrayarakveazverilir.
Ağırhâllerde,suluperhîzyapılır.Sebzesularıverilir.Hafîfleyince,nişastalı,pirinçunuverilmeğebaşlanır.Sonrapatates,sonraumûmîperhîzegöreyinir.Anteritiçinvemikroblu,sancılı,kanlıishâliçineniyiilâc,(Sulfamysetine)hablarıdır.Sülfamisetin,sabâh,öğleveakşambirerdânealınır.
Süleymâniyyekütübhânesi,(Lâleli) kısmında,[3735]sayılıkitâbdadiyorki,(Göbekağrısıvegöbekkaçmasıvegöbekdesutoplanmasınakarşı,ongramşekeri,yirmigramsâdeyağileezipkarışdırılır,içirilir.Yâhud,arabîdeFak’veyâArhûndenilenakveyumuşaktomlanmantarı,[Beletus]kurutulupdövülür.Balmumuile
ısıtılır. Karışdırılır. Soğuyunca, göbek üzerine yakı olarak yapışdırılır. Yâhud
Anasondöğülüpsirkeilekaynatılır.Süzüpyanmışşapilehamuryapılıpgöbeküzerineyakıyapılır.Gâyetnâfi’dir,tecribeedilmişdir).Ağırbirşeykaldıran,rafgibiyüksekyerlereuzananveyâçoküzülenlerde,(Göbek kaçması) hâsılolur.Göbeküzerineparmakileveyâayaktopuğuilebasdırıldığızemân,altındakidamarınatışıişitilmekdedir.Göbeğikaçanın,damaratmasıişitilmez.Başıdöner.Mi’desibulanır.İçinefenâlıkgelir.Bayılacakgibiolur.Epigastralgiedenilenkarnağrısıolur.Kesiklik,hâlsizlikolur.Göbekkaçmasınakarşı,sabâhaçiken,sırtüstü
yatıp,göbekaçılıp,üzerineikikatbezvebununüzerine,kaynarsudolu,dibigenişçaydanlıkoturtulur.Sapıbezletutulur.Üzeriyorganlaörtülür.Böyleyarımsâatyatılır.Göbekyerinegelinciye,ya’nîdamaratmasıduyuluncayakadar,birkaç
sabâh,bunadevâmedilir.(Fevâid-i Osmâniyye)dekimıskadaiyidir.
16—GASTRİT (Mi’de nezlesi): İştihâsızlık,kirlidil,ishâl,sancı,göbekaltında ağrı, 39 derece ateş olur. Hastalığı anlamak için radioloji veyâ gastroskopi
yapmalıdır.Herşeydenönceçürükdişleritedâvîetmelidir.
Soğuksuiyidir.Azarazar,sıksıkiçilir.Karbonatlısukarışdırılmışsütiçilir.Birkaçgünsonra,soğuketsuyuverilir.Sonra,yumurtasarısı,dahâsonra,azpişmiş
etverilir.Herdürlüsebze,kahve,çay,bahârlı,alkollüşeyler,karbonatlısular,aspirinyasakdır.(Phenergam)iyigelmekdedir.Mi’deağrısınıkesmekiçin,(Gastro-gut)suyadamlatarakverilir.(Kitâb-ürrahme)dediyorki,(Müsâvîmikdârdakereviz,hulbetohumlarıvekimyonkavrulup,tozedilir.Açkarnasuileiçilir.Yeşil
na’na’toztozedip,ekmekhamuruileyoğrulur.Mi’deüzerinekonur).
17—GUT (Nekris): Gıdâlarlaalınannükleo-proteinmaddelerininhazmolunamamasındanmeydânagelir.Vücûddakimayalarınte’sîriilebozulupparçalanarak(Ürikasid)hâlinedönerler.Sağlaminsanda,(Asidürik)dokulardaparçala–662 –

nır.Ençok,karaciğerdeparçalanır.Parçalanmayankısmı,idrâriledışarıatılır.
Nekrishastasında,(Ürikasid)maddesikandatoplanır.Bu(ürisemi)hâli,idrârlaatılamadığınıgösterir.Bununsebebi,buasidin,sudaazeriyen,izomerbiraside dönmesidir. Sağlam insanın kanında ürik asid, litrede iki ile beş santigram
arasındadır.Nekrisdeveböbrektaşıolandaise,birlitrekandayediileonikisantigramarasındaolur.Önceayakbaşparmağındavetabandaşiddetliağrı,krizolur.
Kriz,geceleriartar.Sabâhazalır.Ayakbaşparmağıkızarır,şişer.Deriparlar.
Hastalıkyerleşince,krizler[veca’vesızlama]başkamafsallara[eklemlere]yayılır.Şişer,şekllerideğişir.Hâlsizlik,başağrısı,böbrektaşı,damarhastalığı,kalb
hastalığı,şekerhastalığı,böbrekhastalığıhâsılolabilir.
Krizolanyerhiçhareketetmiyecek.Sülükkoymamalı,tentürdiyotveyakıkullanmamalıdır.Kurufanilâile,pamuklasarmalıdır.Büyükmafsalşişerse,çoktemiziğneilesualmalıdır.Veca’kesilir.Eskimişhâllerde,bedenhareketleriyapılır.Ilıksubanyosu,friksiyon,masajyapmalıdır.
Ağrızemânında:Yemekvermemelidir.Boliçecekvermelidir.Heryarımsâatdebirolarak,gündeikiüçlitreiçmelidir.Kirazsapı,ketentohumu,çayırgüzeli,
mısırpüskülüçaylarıiçilir.Limonsuyu,şerbetler,sebzesularıiçilir.Nöbetatlatılınca,yağsızsüt,ikilitresüt,birlitrearpasuyuverilir.Hafîfleyincekomposto,
dahâsonra,pırasaçorbasıveyâpatatesçorbası,nişasta,pişmişsalataverilir.Dahâiyioluncaetebaşlanır.İçecekolarak,limonsuyuverilir.
Hergünihtikan(lavman)yapılır.Ağrınöbetibitince,müshilverilir.
Nöbetolmadığızemânlarda,karışanbaşkahastalıklartedâvîedilir.
Yasakolanlar-Fazlaet,unlu,oksalikasidli,asetikvelaktikasidli,proteinligıdâlaryasakdır.Ciğercietleri,karaciğer,böbrek,beyin,dalakyasakdır.Avetleri,
konserveetleri,yağlıbalıklar,azpişmişekmek,kakao,çay,kahve,çikolata,nişastalısebzeler(nohud,fasulye,bezelye,bakla,mercimek)yasakdır.Hamurişiazyiyebilir.Kuzukulağı,râvend,yeşilfasulye,tere,patlıcan,mantar,kereviz,kakao,
şalgamvesirke,süt,yumurta,alkollümeşrûbâtyasakdır.Çikolata,antibiotikler
veB12 yasakdır.
Zararsızolanlar-Balıklardan,pisi,dil,kalkan,merlan(mezit),stronkilos,su
tavuğu,tâzemorina,kayabalığı,turna,tatlısuhanyası,alabalığı,piliçyiyebilir.Yirmisekizincisıradabildirdiğimizza’îflemeperhîziyapılmalıdır.
Sebzelerden,patates,havuç,hindibâ,çiğveyâpişmişlimonlusalata,yerelması,enginar,karnabaharyiyebilir.Domatesileıspanakazyimelidir.
Yemekcedveli-Sabâh:Süt,kızarmışekmek,tereyağı.Öğle:Turşu,turup,domates,patateslikülbasdı,makarna,pişerekyapılanbirpeynir,meyvekompostosu,bisküvi,yüzgramkızarmışekmek.Onaltıda:Hafîfçay,tereyağlıçörek.Akşam:
Sebzeçorbası,pirincli,pişmişsalata,portakal,yüzgramekmek,ensonrasıcakbir
otçayıiçilir.
İlâcolaraksodiumsalicylat,aspirin,atofan,(Colchicine) komprimeleriverilir.
(Butazolidine) drajeleri,(Sodofan)iğneleriverilir.Eczâhânelerdebulunan(Benemid)habları,yâhud(A.C.T.H.B’yla)iğneleri,(Amplivix) ve(Zyloric) tabletleriçokiyigelmekdedir.Devâmlıinciryimelidir.
Nekrishastalığınımafsalrumatizmasıilekarışdırmamalıdır.Mafsalrumatizmasımikropdanveyâzehrlenmedenolur.Toksikise,antibiotikvesülfamidverilir.
İkincisindeNekristedâvîsiyapılır.
Herçeşidrumatizmavesinirağrıları,bel,kolveboyuntutulmasıiçin,1.cm.(Finalgon) veyâ(Ben-gay) merhemiileuğmakçokiyigelmekdedir.
18—KUM SANCISI: Hücrelerde,gıdâmaddelerininnoksânyanmasındankum
hâsılolduğugibi,azotlumaddelerinnoksânparçalanmasındandaasidürikkumu
hâsılolur.Böbreklerdeşiddetliveca’olur.Ağrıbelvekarınayayılır.İdrâraz,bulanık,ba’zenkanlıdır.Kayolur.Üratbulunanidrâr,sarıkırmızıolur.Isıtınca,ürat
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eriyip,berrakolur.Soğuyuncatekrârbulanır.
Ürikasidienazyapansüt,yumurta,yeşilsebzevetatlımeyvelerdir.Bilhâssa,
kuru incir, çok fâidelidir. En çok yapan ise, genc hayvan etleri, jelatinli etler
(baş,ayak,deri),ahşâ,beyn,karaciğer,böbrek,işkembedir.Bunlardaçoknükleinvardır.Nükleininparçalanmasından,ürikasidkolaymeydânagelir.Ekmekve
etdeoldukcaürikasidyapar.
Yasakolanlar-Genchayvanlar(dana,güvercinpalazı,kuzu,oğlak,genckuşlar,piliçyasakdır).Jelatinlietler(danabaşı,paça,peltelenmişetsuyu),içorgan
etleri(beyin,böbrek,dalak,karaciğer,işkembe,sucuk),konserveetleri,mantar,
çikolataveekşimeyveler,sıcakmeşrûbât,sıcakkompreskoymakyasakdır.
Ekmek,sebzeler(mercimek,fasulye,bakla,bezelye)azverilmelidir.
Verilecekyemekler-Büyükhayvanetleri(sığır,koyun),tâzeavetleri(tavşan
gibi),kümeshayvanları,çoktâzebalık,soğuksüt,yumurtaverilir.Yeşilsebze,patates,tatlımeyvebilhâssakuruincirverilir.Tâzepeynirverilir.Kahve,gazozyasakdır.Hafîfılıkçayverilir.Hergünikiüçlitrebolsuiçmelidir.Limonsuyuve
mi’desodasıvererekidrârınasitliğiazaltılmalıdır.PH6danaşağıolmamalıdır.İlâc
olarakpiperazine,(A.C.T.H.)ve(Cortisone)iğnelerifâidelidir.Süleymâniyyekütübhânesi(Lâleli) kısmında,[3735]sayılıkitâbdadiyorki,(ÜçgünbeşergramRâvend-iÇînitozuyutunca,incir,mesânetaşınıeritirveidrâryollarınıtemizler.Akkavakyaprağınıçaygibihâzırlayıpiçmekdeböyledir.Kadınsütübalilekarışdırılıpiçilirse,mesânedekitaşlarıeritir).
Almanyadayeniyapılan(Nieron) adındakihablar,böbrektaşlarınıparçalamakda,bunlarıvekumlarıdökmekdedir.Builâc,gündeüçdef’ayemeklerdebirerhab
alınmakdadır.İçinde,(verged’or)denilenaltınkamışotununçiçeğive(Ammi)denilenMısranasonumeyvelerive(Saxifrage)denilentaşkıranotuve(Souci)denilenAyn-ısafâotuve(Bugrane)denilenkayışkıranotununkırmızıçiçeklerive
(Garance)denilenkökboyaköküvardır.Bunlarıkaynatıpsuyunuiçmekdetaşve
kumdüşürür.
19 — OKSALAT KUMU: Çok sebze yimekden hâsıl olur. Bilhâssa oksalat
(hummâz)bulunansebzeleryasakdır.Kuzukulağı,ıspanak,beyâzfasulye,semizotu,elma,armud,frenküzümü(ahûdudu),kiraz,vişne,çilek,yasakdır.Domatesin
zararlıolmadığıanlaşılmışdır.Biber,çikolata,kakaoyasakdır.Mesâneveböbrek
hastalığıyoksa,heret,bilhâssabeyâzetverilir.Kepeksizbeyâzekmekyimelidir.
SultândördüncüMuhammedhânzemânındahakîmbaşıiken1081[m.1669]de
YenişehrdevefâtedendoktorSâlihefendinin(Gâyet-ül-itkân) kitâbını,Mustafâ
Ebülfeyzefendi,1141[m.1728]de,arabîdentürkçeyetercemeetdirerek(Nüzhetül-ebdân) adınıvermişdir.Gâyetgüzelhatileyazılmışvesekizyüzellisahîfeolan
bukitâbınbirnüshasıTürkiyegazetesikitâblığındamevcûddur.Bukitâbdadiyor
ki:Böbrektaşıyapangıdâlardanperhîzetmelidir.Taşhâsılolmasınımen’edenşeyleryimelidir.Buzağıetiveoğlaketi,yumurtasarısı,kayabalığı,fıstık,acıbâdem,
şamfıstığı,zerdâlivekayısıçekirdeği,incîr,siyâhnohudyimelidir.Ebegümeci,
maydanoz,kuşkonmaz,hindibâyimelidir.Yemekleretarçınkoymalıdır.Tatlıyimelidir.Aydaikikerremüshilalmalıdır.Müshillerdenhıyarışenbih,kudrethelvası,gülşurubu,râvend,terementimünâsibdir.Kırımtartarırâvendlişekerlevermelidir.Böbrektaşınakarşıeniyiilâcterementidir.Taşlarıparalar.Terementidört
gramverâvendbirgram,tarçınyarımgram,meyanköküvealtınotu,ya’nîipeka
yirmişersantigramhabyapıphaftadabirkerrebirgramvermelidir.Sarısabrbir
dirhemverâvendilegarikonbirerbuçukdirhemvemahmûde,ya’nîskamoneonikisantigramvetarçın,sünbülvemustakiden,ya’nîdamlasakızından,meyankökünden yirmişer santigram, kâfî mikdâr terementi ile hab yapılıp, haftada bir
kerrebirdirhemverilir.Yâhuddörtgramhıyarışenbihbalınıikigramterementi
veyarımgrammeyankökü,kâfîmikdârşekerilekarışdırıpbirdef’adaiçmelidir.
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Taşıparçalamakiçin,sassafrasağacıkabuğu,taragyon,ya’nîpeninlazamkı,maydanoz,râziyâne,ventilla,turup,betonika,ya’nîyerpırasası,baldırıkara,yersarmaşığı,yapışkanotu,altınotu,katırkuyruğuçiçeği,sarmaşıktohmu,acıbâdem,
karanohud,zerdâliçekirdeği,ağaçkavunuçekirdeği,kâküne,ya’nîgüveyfeneriveyâfrenkyâsemini,terementi,kâhrübâ,kırımtartartuzu,tuzrûhlusu,zaçyağlı
su,ağaçkavunu,limondanherhangibirinivermelidir.Terementidencevzkadarınışekerleveyâmenekşeşerbetiileiçmekçokfâidelidir.Tecribeedilmişdir.Terementinintaşdüşürdüğüfransızcatıbkitâblarındadayazılıdır.Yersarmaşığıçayınıveyâtozunuhersabâhkullanmakdaçokfâidelidir.Hersabâhonikiadedarıar,ya’nîardıçtohmuyutmakvehatmikökünüüzümlekaynatıpiçmekveinciryimekdeçoknâfi’dir.Tecribeedilmişdir.
(Teshîl-ül-menâfi’)de,27ve153.cüsahîfelerindediyorki,(Böbrektaşınıparçalamak için şekerli karpuz suyu içmelidir. Mantar, kaymak, herîse ya’nî keşkek, cübün ya’nî beyâz peynir, balık, pelte ve sütlü şeyler böbreklerde taş ve
kumyapar.Bunlarıyimemelidir.Tuzlu,kireçlisuiçmemelidir.Bayatet,sığır,tavşaneti,pirinçliyemekleryasakdır.Karanohudsuyuveyâtarçınsuyuveyâmahleb,ya’nîandızotu,anasonvekimyonvehulbe,ya’nîbuytohumuyinirveyâsularıiçilirseveçemenekmekileyinirse,böbrekdekivemesânedekitaşlarıparçalayıpdöker.Siyâhturuprendelenipsıkılır.Suyu,açikenbirerçaybardağı,birkaç
güniçilir.Büyük,küçüktaşlarıeritir.Tecribeedilmişdir.Hulbe,dörtdef’asuile
kaynatılır.Herdef’asuyuatılır.İncetozedilip,havandakuyrukyağıilekarışdırılır.Hafîfısıtılıp,içineyüzerliktohumutozuveşekerkarışdırılır.Cildesürülünce,mafsalağrısı,şiş,öksürük,karınağrısı,yaraveçibaniyiolur,yinirse,idrârsöker.Böbrektaşlarınıparçalar.Öksürüğükeser.).36.cısayıdaBronşitkelimesine
bakınız!TeshîlkitâbınıHakîkatKitâbevibasdırmışdır.Sabâhları,açikenbirfincanzeytinyağıiçmekde,kumdöker.
1972deParisdebasılmışolan(DictionnairepratiqueThérapeutique)kitâbındaMagnésium,VitamineB6,aspirin,Bleudemetilénetavsıyeetmekdedir.
20—HEMOFİLİ (Kanama): Kendiliğindenveyâyaradan,çibandankanakmasıdır. Irsî veyâ sonradan olabilir. Ba’zan, deri altındaki damarcıklardan akar.
Ba’zan,mafsalyerlerineakar.Ekseriyâburun,dişetlerikanamasıokadarçokolur
ki,ölümesebebolabilir.Bağırsakverahimkanamasınâdirgörülür.Kanınalyuvarlarıazalmışdır.Formüllökositlernormaldir.Kanınpıhtılaşmakâbiliyyetiazdır.Kandahematoblastsayısıartmışdır.
Sâhilyerlerdeoturmalı,kuvvetliyimelidir.Tâzevekanlıetyimelidir.Kemiksuyu,sığırayağıhaşlamasıvermelidir.Bunlardajelâtinçokdur.Kanınpıhtılaşmasınıartdırırlar.Tâzebuğday,çavdarekmeği,bulguryimelidir.Mısryasakdır.
Yeşilsebzeçokyimelidir.Bilhâssatâzeıspanak,sirkelisalatayimelidir.Ekşi
meyveiyidir.Frenküzümü(âhududu),kiraz,limon,portakalyimelidir.Konserve,salamura(tuzlama)yasakdır.Suyuveherşeyiaziçmelidir.Burunkanamasındabaşıgeriyeeğmemeli,oturupilerieğmelidir.Burundeliklerinibirerbirersilmelidir.Başveşehâdetparmaklarileburnusıkmalıdır.Birpamuğakankesicitoz
serpipburnasokmalıdır.İlâcolarak,herikiaydabir,derialtınayirmisanti-metrekübserumzerkedilir.Derikanamalarında,öncetuzlusuileyıkayıptemizlenir.
Sonra,(ThrombaseRousel)denilenkutulardaki,ampuldekisıvı,şişeağzıkesilip,
şişeyedökülür.Çalkalayıp,iyiceeritilir.Gazlıbezveyâpamuk,bununlaıslatılıp,
kanayanyerekonur.Burunasokulur.Kanıkeser.İkiampullukkutuhâlindesatılmakdadır.Bayerin(Manetol)ampullerierimiş,hâzırolaraksatılır.Dahâkolay
kullanılır.Beşampullukkutuhâlindesatılmakdadır.(K) vitaminibulunanilâclar,
meselâ,(VitabiyolK)dafâidelidir.
(Hemerroid) denilenkanlıbâsûrda,mak’addanazveyâçokkanakar.Bâsûrkanınakarşıeniyiilâcperhîzdir.Bahârât,biber,kabukluhayvanlar,midye,tahan[tâ–665 –

hin],bayatavetleri,domuzeti,alkollüiçkilervetavada,yağdakızartmalar,çay,
kahvevesoğuksuyasakdır.Unluazyimelidir.Ekmekvepatateszararlıdır.Sellülozuçokgıdâlarınhazmıgücolur.Bununiçin,lahna,karnabahar,kuzukulağı,
ıspanak,domates,helvacıkabağı,pırasa,kuşkonmazyimemelidir.Tâzeyumurta,
komposto,reçel,peynir,şeker,ılıkmeyvesuyu,tereyağı,yağsızbalık,tâzeet,sebze,meyveyimelidir.Çokistirâhatetmelidir.Üzüntü,uykusuzlukvedimâgîyorgunlukvesoğukmeşrûbâtbâsûrazararverir.Hafîfmüshilolarakrâvend,podofillin,hindyağıvermelidir.Müshiltuzlarıkullanmamalıdır.Otuzikincisayıdaki,
prostatperhîzineuymalıdır.Üzümiyidir.Hergünsıcaksuileyıkanmalıdır.Kanı
veağrılarıkesmekdeatkestânesi[marondind]çokfâidelidir.Atkestânesirumatizmayadaiyigelmekdedir.BirincisultanMahmûdhânınsertabîbiolanHayâtîzâdeMuhammedEmînefendininVelî-ahdüçüncüOsmânaverdiğibâsûrhabıfâide
vermişdi.Şöyleidi:Karahelîle[mirobalan]birgram,sarıhelîlebirgram,belîleveyâbelîlecbirgram,makul-iezrak[Bdellium]denilenzamkaltıgram,tozedilippırasailekaynamışsuilehamurveyirmihabyapılır.Hergeceyatarkenikihabyutulur.Yâhudelligramkarahelîle,kahvegibikavrulupeldeğirmenindetozedilir.Yatarkenvesabâhaçkarnabirergramyutulur.İshâlyapıppiskanlarıçıkarır.
Birdahâkangelmez.Ağrıkesilir.
(Nüzhet-ül-ebdân) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Bâsûrakmazise,
piskanıakıtmalıdır.Yerfesleğeni,yapışkanotu,sığırdili,inciryaprağı,buhûr-ıMeryemkökü,ya’nîcyclame,kantaryun-ısagîrkaynatıpiçilirveyâbuğusunaoturulursakanıakıtır.Bâsûrunağrısınıkesmekiçin,mak’adüzerinekavak[Populeum]merhemisürülür.Bumerheminkavaktomurcuğundannasılyapıldığıfransızcaformülerdeyazılıdır.Tereyağıvegülyağısekizerdirhem,esfidâcya’nîüstübecdörtdirhemmerhemyapıpsürmekdefâidelidir.Menekşeyağıvegülyağıvepamuktohumumerhemideiyidir.Ebegümeciyaprağı,papatyavesığırkuyruğu,ya’nîbouillonblancyaprağıveketentohumusuilekaynatıplapayaparaksürmekveyâbuğusunaoturmakdaağrıyıkeser). (Teshîl-ül-menâfi’)de,(sıcakşey[bezesarılısıcakincetuğla]üzerinedevâmlıoturmakağrıyıveşişleriizâleeder)yazılıdır.
Çokokuyanlarda,çokdüşünenlerdemak’addangelenkanfâidelidir.Dimâga
toplanankanıntazyîkiniazaltarak,beyinkanamasınamâni’olur.Kabaetlerarasınapamukkoyup,yatılırsa,bukankesilir.
Kankusmada,hareketetdirilmez.Buzlubirşeyiçirilir.VitaminK,kardeşkanıkankesicidir.Anti-koa-gülanilâclarçokiyi,fekattabîbnezâretilâzımdır.
21—İKTER KATARAL (Safra yolu nezlesi ile sarılık): Derivezarlar,gözler
sararır.Çünkisafra,kanakarışmışdır.Safrayoluazçoktıkanarak,safrayolunun
spasmındanveyânezlesinden(mikroblanmasından)hâsılolur.Bağırsaklardaher
zemânbulunanmikroblarsafrayolunageçerek,safrayollarındainfeksiyon(fesâd)
yapmasıileolur.Ba’zıilâclarınçokkullanılmasıdakaraciğeribozmakdadır.Sülfamidlerveba’zıantibiotiklerböyledir.
İdrârkoyurenklidir.Gâitarenksizdirveyâçokboyalıdır.Nabızyavaşdır.Kaşıntıvehazmsızlık,kayvekanamaolur.
Sağlaminsanda,safraboyaları,bağırsakdaredüklenerekidrobilirübinveürobilinhâlinedöner.Safrabağırsağagelemezse,ürobilinhâsılolmaz.Buhâlisenâdirdir.Sağlamidrârda,çokazürobilinbulunur.Sarılıkda,mikdârıartar.
Sağböğürdeağrıolunca,idrârdasafraboyası(bilirübin)aranır.İdrârdabilirübinbulunması,kanageçdiğini,sarılıkolduğunugösterir.İdrârdasafratuzlarıbulunur.Buna,boyavetuzsarılığıdenir.Busarılıkdakandakolesterinmikdârıartar.İdrârdasafratuzlarıyoksa,yalnızboyasarılığıdırki,safraileilgisiyokdur.
Sağlaminsankanındabilirübinyokdur.Ba’zıkimselerdeazbulunurvebozuklukyapmaz.Safrayolutıkanınca,kandabirikir.Ellibindebiroluncaidrârageçer.
Safra kesesi kuvvetsiz ise, safra sökdürücü maddeler verilir. Tâze tereyağı,
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kaymak,yumurtasarısı,zeytinyağıverilir.Yağlı,tavadakızartma,bahârât,alkollüiçkiler,kahve,çayverilmez.Tavadakızartmalarçokzararlıdır.
Spazmsebebiileolansarılıkda,safrasökdürücülerverilmez.Süt,kaymak,tereyağı,içyağı,zeytinyağı,yumurta,fırındapişmeler,yağlıbalık,pastalar,cevz,fındık, bâdem gibi yağlı meyveler, çiğ portakal ve şeftâli verilmez. (Buscopan),
(Tribrom)gibiAntispasmodikilâcverilir.
Etveyağyinir.Sebzesuyu,sebzepüresiveyeşilsebzeyinir.Hamurişiverilir.
Sütazverilir.Yumurtayasakdır.Sütfermantasionyapar.Pişmişmeyveverilir.En
sonra,iyipişmişetyinir.Alkali,bikarbonatlısuiçmeli,hergünmüshilvermelidir.
Hersabâhaçkarna,birsubardağıserinsuda,birkahvekaşığıdolusu(Karlsbad
tuzu)eritipiçmelidir.Safrayollarınıaçar.Yarımgramsodiumsalisilatveyarım
gramsodiumbikarbonatkarışımıpaketlerdenhergünüçadet,suileyutmalıdır.
Safrasöker.Karaciğerikuvvetlendirmekiçin(Bilsan)veyâ(Metikodin),(Dycholium) yâhud (Sülfarlem) veyâ tercîhan (Fosepar) habları vermelidir. (Bilagit)
habları,(Boldo)otununyapraklarıkaynatılıpiçilirse,safrayollarınıaçarvehazmıkolaylaşdırır.Hazmıkolaylaşdırmakiçinvegaziçin(Festal)hablarıdaiyidir.
Kaşınanyerlere(Saltazinç)losyonuveyâsirkelisusürmelidir.(Doxergan) veyâ(Polaramine) hablarıalmalıdır.[8ve39.ncuhastalıklarabakınız!].
22—İKTER HEMOLİTİK (Boya sarılığı): Karaciğerdebirbozuklukolmadığıhâlde,kanboyalarınındeğişmesidemekdir.Çokdef’azararsızisede,vahîmsarılığavekansızlığadönebilir.Dalakşişebilir.Hemati(alyuvarlar)çabukharâbolur.
İdrârdaürobilinbulunur.Derisamansarısıdır.Gâitaçokrenklidir.Kaşıntıyokdur.Kandakolesterinnormaldir.Ya’nî1,2gramile1,8gramarasındadır.
Kolesterinibolşeyleryimelidir.Veremhastasınınperhîzinebakınız.Sıcaksu
banyosu,friksiyoniyidir.Açıkhava,istirâhatveçeliklişurublarvekaraciğerhülâsasıverilir.
23—VAHÎM SARILIK: Mikrobdanilerigelir.Bulaşıcıdır.Kalbçokza’îfler.
Herşeydenönce,kalbikuvvetlendirmelidir.Kendiliğindenzehrlenmeğiönlemelidir.Bununiçinbağırsaklarısoğuksuileyıkamalıdır.Çoksuiçmelidir.Yatakda
istirâhatlâzımdır.
Çokmikdârda(ExtraitHépatiue)ya’nîkaraciğerhülâsasıveKvitaminivecortisone(Kortizon)verilir.Hastalığayakalanmamakiçin,eller,çamaşırlarvehalâ
temizolmalıdır.Kalçaya(Gamma-globuline)yapmakbiraykorumakdadır.
24—ENFEKSİYON (Sârî hastalıklar): Bulaşıcıhastalıklardasindirimorganı
za’îfdir.Kolayhazmolanşeylerverilmezse,bağırsaklardan,kanamikrobgirer.Bununiçinsütperhîziverilir.Sütdeağırgelirse,sebzesuları,hubûbâtsularıverilir.
Sütlüçay,sütlükahvedeverilir.Hastanınateşitabî’îhâle(370C)düşünce,yumurtaveboletverilir.Meselâ,beyin,dalak,çikolata,bonfile,piliç,danagibikolesterinibolşeyler,gündebirkerreverilir.Sonra,sütlü,tereyağlıhubûbâtpüreleri
verilir.Püreağırgelirse,muhallebi,sütlaç,nişastalıpelteverilir.Azmikdârdave
sıksıkyimelidir.Dokuzyüzseksenikinci[982]sahîfeyebakınız!
Yağlıetsuyunda,kuvvetvericituzlarvardır.İdrârdaalbüminyoksa,karaciğer
vekalbyıpranmamışise,verilmelidir.Bulaşıcıhastalıklarateşyapar.Ateşidüşürmekiçin(Piramidon)veyâ(Optalidon),(Veramon)hablarıverilir.Mikroblarıöldürmekiçin(Ultradizayin)veyâ(Diyazinol)gibihablarveyâ(Antipen),(Penisilin)iğnesiyapılır.(Dürenat),(SP3)ve(Sülfagenisil-V)hablarıçokiyidir.
Sârîhastalıklardankorunmakiçin,aşı,serumyapdırmak,anti-biyotik,sülfamid
kullanmaklâzımdır.DoğardoğmazB.C.G.veremaşısına,üçaylıkolunca,kabakulak,beşaylıkoluncadiğeraşılarabaşlanabilir.Yapılanaşılar,sıhhatkarnesine
yazılmalıdır.Cildveböbrekhastalığıgeçinceyekadarhiçaşıyapılmaz.Biraşıyapılırken,başkaaşıyapılmaz.Sârîhastalığayakalanmışveyâyenikurtulmuşolanaaşıyapılmaz.Aşıdanateşolursa,aspirinverilir.Cildkızarır,şişerse,alkollübez
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[kompres]konur.İnsankanının(Gamma globülin) maddesi,sârîhastalıklarveallerjihâlleriiçinaşıolarakkullanılmakdadır.Heryirmigündebiryalnızadeleyeyapılır.
Çiçekaşısı4ile12ayarasındayapılmalıdır.Aşıdan4günsonrakızartı(Papule), altıncı günde kabarcık (Vésicule), 8-11 inci günlerde kayh, cerâhatlanma
(Pustule)veateş,bezlerinşişmesi(adénite)veonbeşincigündekabukhâsılolur.
Ateşinartmamasıiçin,çiçekaşısınıyazaylarındayapmamalıdır.Kabuk21incigündedüşer.Yediveyirmibiryaşlarındavesalgınzemânlarındatekrâraşılanmalıdır.
Ekzemalıkimselerevelösemiklerdeçiçekaşısıyapılmamalıdır.Çiçekaşısı1176
[m.1762]demüslimântürklertarafındankeşfedildi.1211[m.1796]deJennerbu
aşıyıavrupayagötürdü.Haksızolarakçiçekaşısınıbulankimseünvânınıaldı.
25—EKZEMA: Kaşıntılı,kanlıderiyarasıdır.Suluveyâkuruolur.Çabukveyâyavaşmeydânagelir.Derikızarır.Su,cerâhatakar.Kabuklanır.Biryerdeolur
veyâbütünderiyikaplıyabilir.Hazmbozulur.Kısaateşyapar.Çokacıkaşınabilir.
Bedeninheryerindeolabilir.Hastanınallerjisiveallerjiyesebebolanşeyaranmalı,bunlaryokedilmelidir.Yapılantestlerlekat’îteşhîseldeedilememekdedir.
Soğukdankorunmalıdır.Rivanolbindebireriyiğiileıslatılmışbezsarmalıdır.
Sutemâsetmemelidir.Mi’devebağırsakzarlarındanzehrlenmeyiönliyecekperhîzyapmalıdır.Mi’de-bağırsakzarlarıile,dışderimizarasında,sıkıbağlılıkvardır.
Mi’devebağırsakdakibozukluklar,dışderidekigösterileriiletanınabilmekdedir.
Ohâlde,ekzema,sivilce,kaşıntı,sedefhastalığı,deriyağlanması,çıbanprürigo(kaşıntılıkabarcıklar),derikaşınması,kurdeşenvebarasgibicildhastalıklarında,sindirimyollarındanbirazzehrlenmeyapabilecekgıdâlaryasakedilmelidir.Mi’dede,bozukasidlermeydânagelmesinesebebolacakgıdâlardayimemelidir.Çok
kimseler,balık,çilekveharâmolanmidyegibimaddelerekarşıhassâsolur.Böyleşeylerverilmemelidir.Yavaşyavaşveiyiçiğnemelidir.Yağsız,kızarmışet,piliçkebabı,patates,hamurişi,pirinç,yağsızpişmelidir.Sebzeyağsızpişmeli,yirkentâzetereyağıkoymalıdır.Pişmişveyâçokolgunmeyveyimelidir.Yağlıveyağdakızarmışvermemelidir.Lahna,bahârât,salça,turşu,mayalıpeynir,çikolata,alkollüiçkileryasakdır.(Anti-histaminique) hablar,tedâvîyeyardımcıolmakdadır.
Onbinde bir permanganatlı su ile yıkamalıdır. Kunfüz, ya’nî kirpi eti yimenin
yukarıdayazılıcildhastalıklarınavegelincik,ya’nîfilhastalığınaiyigeldiği,(Hayâtül-hayvân) kitâbındayazılıdır.Hanefîvehanbelîmezheblerindekirpiyimekharâmdır.Hasta,diğerikimezhebdenbirinitaklîdederekyiyebilir.Kirpisuyakonur.Başınısudançıkarıncaboynukesilir.
26—MİGREN (Yarım baş ağrısı): Za’fiyyetdenilerigelir.Ençok,sinirleri,hücresindirimiza’îfolanlardagörülür.Başınyarısışiddetliağrır.İştihâsızlık,kayve
kabz olur. Ağrı durunca hiçbir şey yokdur. Gıdâların parçalanmasından hâsıl
olanzehrleridışarıatamaz.
Ba’zıinsanlarda,yumurta,süt,balık,peynirveba’zıgıdâlardanbirinekarşıanaflaksi,hassâsiyyetvardır.Bunuyiyincebaşağrısıveötekialâmetlerihâsılolur.Albüminligıdâlaryasakdır.Üçyemekdenbirsâatönceyarımgrampeptonvermelidir.Albüminekarşıanaflaksiyiönler.Deriyihergünılıksuileuğmalı,haftadaiki
kerreılıksuilehamâmyapmalıdır.
Hazmsızlığıönlemelidir.Eniyisi,sebzeperhîziyapmakdır.Sebzeçorbası,püresivermelidir.İyipişmişkırmızıetveyâsuyuverilebilir.Beyin,paçaverilmez.Yağsızbalık,meyveyimelidir.İyipişmişkızarmışekmek,azyimelidir.
Yasakolanlar-Yumurta,turşular,avhayvanı,hamurişi,salata,peynir,çörek,
kızartmalar, bahârât, kaymak ve tereyağı yasakdır. Süt, çok def’a, iyi gelmez.
Kahve,çay,alkollümeşrûbâtvermemelidir.Derialtına(Histamine)yapılması,birçokhastayaiyigelmekdedir.Kalsiumbileşikleritedâvîyeyardımcıolmakdadır.Bellergalhablarıdaiyigelmekdedir.
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27—NEVRASTENİ: Sinirhastalığıdır.Sinirsistemininhepsibozukdur.Çok
yorulmakdan,sıkıntıveheyecânlardanolur.İrsîdeolur.Ağırhastalıkdankalkıncada,ârızaolarakkalabilir.Yorgunluk,yatakdanhâlsizkalkmak,başıntepesindeağrı,gelipgeçiciağrılar,evhâm,korkuhâlleri,hazmza’fiyeti,bağlarıgevşiyerekbağırsaklarındüşmesi,kabz,hafîfuzunsürenbağırsaknezlesi,unutganlık,umûmîza’fiyyet,hâlsizlik,damarlarıaçıpbüzensinirlerinza’fiyyetigörülür.Yüzü,birdenbirekızarırveyâsolar.Elleri,ayaklarısoğur.Ba’zançokterler.Kalbçarpıntısı,nefesdarlığı,yüreksıkıntısıolur.
Duş,hamâm,uğmaiyidir.Zihnîvebedenîistirâhatlâzımdır.Tenbîhedici,hareketegetiricivehazmıgüçgıdâyimemelidir.Açıkyerlerdeoturmalı,tesellîedici,kuvvetvericikimselerlekonuşmalıdır.Fosfatlı,çelikligıdâveilâcvermelidir.
Sabâhgevşekliğinigidermekiçin,(Validol)uşekereüçdamladamlatıp,hersabâh
yimelidir.Kınakınailekuruüzümkaynatıp,yemeklerdenyarımsâatönceiçmelidir.(Anxiété) denilenkorku,sıkıntıiçintrankilisanhablariyidir.Bromür,afyon
vemorfinvermemelidir.(İberol)hablarıkanıvesinirlerikuvvetlendirir.Rûhîtedâvî,nasîhatçokfâidelidir.
Hergünyarımsâatistirâhatdansonra,ılıkbanyoyapmalı,sonragezmelidir.Yaylahayâtıiyidir.Deniziklîmiiyigelmiyor.Elektriktedâvîsideiyidir.Gazyapıcışeyleryimemeli,gazoziçmemelidir.Kahvevetütüniçmemelidir.
Hergünçokdef’a(Estagfirullah min külli mâ kerihallah) okumalıdır.
28—ŞİŞMANLIK: Şişmanlarınyüzdeotuzuşekerhastalarıdır.Ağırlığı,normalağırlıkdanyüzdeon[%10]danfazlaolankimseyeşişmandenir.Boydanyüzelli santimetre çıkarıp kalan dörde bölünür. Bölüm yüzden çıkarılır. Kalanın
boydanfarkı,tabî’îağırlığıgösterir.Kadınıntabî’îağırlığı,erkekdenbirkaçkilogramazdır.Boza,şiragibimayalanmışşeyleriiçmemelidir.Yağyapanmaddeleri
(şekerli,unluşeyleri)yimemelidir.Tuzsuzyimelidir.Tuziştihâaçar.Diğermaddeleriazyiyebilir.Sıkıperhîzyapmamalıdır.Za’fiyyetesebeboluphazmdabozulur.Buda,kendikendinezehrlenmeyapar.Latîfşeyleryimelidir.Yalnızsütveyâsebzeperhîziyapmamalıdır.Beşdürlüperhîzvardır:
A)Çokyiyenlerinperhîzi-Gündeikikerreyimelidir.Biryemekde:Sirkeli,limonlusalata,domates,kereviz,hıyâr,sirkelisebzeler,turup.Hepsiyüzgramdır.
İstediğişekldebiryumurta,iyipişmişetveyâbalık.Etmikdârı,hastanınkilosukadargramolacakdır.Yağsızetsuyu,pişmişmeyveyinir.Kurumeyveyasakdır.
B)Azyiyenlerinperhîzi-Heryimekde:Birtabaket,birtabaksebze,birtabak
meyve.Karbonhidratihtiyâcı,tâzemeyveilealınmalıdır.
C)Azşişmanlarınperhîzi-Heryimekde:Biryumurtaveyâelligrambalık,bir
tabaket,yeşilveyânişastalısebzeyüzgram.Meyveyimelidir.Sıcaksuilehamâm
yapmalıdır.
D)Çokşişmanlarınperhîzi-Birincigünmüshilverilirveyalnızsuileperhîzyapılır.İkincigünmüshilveripsebzepüresi,suyuverilir.Sonrakigünlerdeikiyemek
verilir.Heryemekde:Sebzeliturşular,(Sirkelisebze,domates,kereviz,hıyâr,salata,turup,hepsiyüzgramdır).Biryumurtaveyâbalık,biret,sabâhsebze,akşam
yüzyirmigramkızarmamışpatates,meyvevekahve.
İkiyemekdensonraaçlıkolursa,kahveveyâsütveyâbiryumurtavemeyveyinebilir.Ekmekyasakdır.Yemekarasındasuiçmemeli,birsâatönceyalnızsuiçilir.Yağyapanşeyleri,meselâ,ekmek,hamurişi,tatlı,tereyağıyimemelidir.
E)Normalkilosundaolanlarınperhîzi-Otuzgramtereyağlıekmekvesütlükahveilesabâhkahvealtısıyapılır.Öğleveakşamyemeklerinde:İkiyumurtaveyâbalık,seksengramet,yeşilsebzeveyâyüzgramnişastalısebzeler,yoğurt,yirmigram
tâzepeynir.Arzûedilenbirmeyve(muzyasakdır),kırkgramekmekvekahve.
İkindikahvealtısı-Galetaileçay.Su,yemekarasındaiçilir.Şurubiçilmez.
İstenilenağırlığaininceyekadar,buperhîzedikkatledevâmetmelidir.Haftada,birkilodanfazlaza’îflememelidir.İştihâkesiciilâckullanmakfâidelideğildir.
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Perhîzesnâsında,atardamartansiyonuondörtdenaşağıdüşmemelidir.Fransıztıp
akademisiüyesiprofesördoktorAndredeGennes[1964]Nisanayındayapdığıkonuşmada,(Ağırlık,boydanotuzkilofazlaise,kalbfazlayorulur.Tehlükeliolur.
Veremdendahâkorkunçolur.Şişmanlık,herzemân,çokyimekdenilerigelmez.
Yağsindiriminidüzenliyensinirmerkezininbozulmasındanhâsılolabilir.İstirâhatlâzımdır.Gıdâgündebinbeşyüzkaloriyiaşmamalıdır)demekdedir.
29—ÖDEM (Deri altı su toplaması): Ödemlereperhîzyapmakiçineskiden,
sebebolanhastalıklara,başkabaşkaperhîzyapılırdı.Hâlbuki,ödemler,uzviyyetdesodiumklorür(yemektuzu)toplanmasındanhâsıloluyor.Hastalığınsebebine
olursaolsun,dokulardasuyuntoplanmasınasebeb,butuztoplanmasıdır.Ohâldeödem,anasark(istiska,derialtısutoplanması),Ascite(habn,karndasutoplanması)için(Régime desodé), ya’nîtuzsuzperhîzlâzımdır.
Tuzsuzperhîz(Régimedéchlorure),böbrekhastalığındanhâsılolanödemleredeiyigelmekdedir.Önce,sugidericirejim(perhîz)yapılır.Sonratuzsuzperhîzyapılır.Yâhud,ikisibirlikdeyapılır.Tuzsuzperhîzyapan,hergünyarımkilo
kadarhafîfler.Sütde,litredebirbuçukgram(az)tuzolduğuiçin,böbrekhastaları,sütile,tuzsuzperhîzyapar.Çiğetdedeaztuzvardır.Öğleyemeği:Tuzsuzekmek200gram,patates700gram,tereyağıelligram.Akşamyemeği:Tuzsuzekmek
250gram,patates300gram,pirinc100gram,şeker100gram,tereyağı25gram.
Tuzuazgıdâlar:Patates,un,bezelye,sebze,meyve,tâzepeynir,tereyağı,şeker,
çay,kahve,çikolata,yumurta.
Etsuyuyasakdır.Kalbhastasınatuzsuzperhîzçokfâidelidir.
Kızıliçin,tuzsuzperhîzsütdendahâiyidirvehastanınhoşunagider.
Süleymâniyyekütübhânesi,(Es’ad efendi) “rahmetullahiteâlâaleyh”kısmındaki [3697] sayılı kitâbda, yüzdokuzuncu sahîfedeki düâ yazılıp, Gelincik [Fil
hastalığı]denilenhastalığakarşı,şişmişyeresarılıpbağlanırsaşifâbulur.Müslimânlarakolaylıkolmakiçin,budüâ,(Teshîl-ül-menâfi’) kitâbınınsonunadayazıldı.Bukitâb,(Hakîkat Kitâbevi)ndesatılmakdadır.Gelincikhastalığıbirnev’i
istiska(hidropisi)olup,kollarda,bacaklardasutoplanarakşişer,ödemolur.
30—SU AZALTMA PERHÎZİ: Yatakdaistirâhat.Beşgün,sabâh,öğle,ikindi,yatsıda200gramsüt.İkincibeşgünde,hergün800gramsütile,birincigünü,
sabâhbiryumurta,ikindivaktibirbisküvi,ikincigünikiyumurta,üçüncügünübir
parçadaekmek,dördüncügünü,kıymalısebzevesütlacdaalır.Kalbhastası,süt
alamazsa,sebze,patates,kaynamışhavucsuyugünde250-350gr.lıküçtabakverilir.İkindiveyatsıda150gramaçıkçaylabirbisküviverilir.
31—FOSFATÜRİ: İdrârdafosfatbulunmasıdır.Fosforbulunanorganlarınmeselâsinirsistemininiyibeslenmemesindenmeydânagelenbirhastalıkdır.İdrâr,
turnsolakarşıbazreaksiyonugösterir.Alkalikumadıverilir.Çoket,azsebzeverilir. Ya’nî fosfat verici gıdâlar yimelidir. Ma’den bileşikleri çok olan gıdâları
vermekdefâidelidir.Kırmızıet(sığır,koyun)vermelidir.Beyâzetlerdefosforazdır.Yağlıetsuyu,beyinveyağlıkaraciğer,dalak,tarlakuşu,havyar,tavukyumurtasıyimelidir.Yumurtasarısındaçokfosforvardır.Fasulye,mercimek,bakla,şalgam,nohud,turup,kereviz,enginarbilhâssatâzeikenyimelidir.Hermeyveiyidir.Hamurişi,şekerli,bahârlı,sirkeliyimemelidir.Sütvekahveiyidir.Fosforlu
veamoniumklorürlüilâcverilir.
32—PROSTAT (İdrâr yolu bezi şişmesi): İdrâryolunuhalkagibisaransalgı
bezininuzunzemânmikrobalarakcerâhatlanmasıveşişmesidir.İstibrâyapmıyanlardadahâfazlahâsılolur.İdrâryapmakgüçolur.Kat’îilâcıameliyyâtdır.CalcibronatgibihafîfmüsekkinlerveMagnesiumbileşiklerigibiilâclar,ağrıyıönlemeğeveameliyyâtıgecikdirmeğeyarar.Damarsertliğihâsılolur.Damarsertliği
perhîzinebenzer.Kırmızıet,tâzekümesveaveti,çoktâzeyağsızbalıkyimelidir.
Etler,salçasız,sâdeolacak,garnitürlü(terbiyeli)olmıyacak.Tereyağıserbestdir.
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Hayvanyağı,vita,sanaazverilir.Konservevetuzlama,yağlıbalık,yağlıkaraciğerböreği,bayataveti,mayalıpeynir,çay,kahve,alkollümeşrûbât,bahârâtyasakdır. Ateşin artması, (Prostatit) alâmetidir. Antibiyotik ve sülfamid verilir.
Düronatveyâ(Azo Gantrisin) tabletleriveAlmanyadayapılan(Sitosterin) habları,prostatit,sistitveüretritgibiidrâryollarıiltihâblarıtedâvîsindefâideliolmakdadır.
Sebzeler bol verilmelidir. Unlu, aşırı gitmemeli. Çünki, besleyici kuvvetleri
çokdur.Prostatlılaraçokgıdâvermekiyideğildir.Yeşilsebze,(yeşilfasülye,ıspanak)iyidir.Kuzukulağı,domates,kuşkonmazyasakdır.Tâzesalataverilebilir.Fekat,bibervesirkeyasakdır.Meyvekonserveleri,kompostoyinir.Kırmızımeyve
veçilekyimemelidir.Hergünçokyürümelidir.
Ekmekazyimeli,pasta,gevrekyimemeli,kurupastaazyimelidir.Hamurişiyemeklerserbestdir.Ma’densularıiyidir.Mi’deyitemizler.
Krizveateşlizemânlardasütverilir.Yemekzemânlarıdışındabirşeyyimemeli.Yemeğiiyiçiğnemelidir.Azotluçokyimemelidir.Bunlar,idrârdakumyapar.
Bahârâtvemünebbihleryasakdır.Akşamyemeklerindeetazolmalıdır.
33—RAŞİTİZM (Kemik hastalığı): Küçükçocuklardaolur.Kemiklerkıvrılır.
Şeklleri değişir. Hazm yolları bozulur. Lenfa bezleri şişer. Sârî hastalıklardan
sonra,kendiliğindenzehrlenme,frengi,veremveyâiyigıdâalamamakdanmeydânagelir.Hayvansütüverilençocuklarınbağırsaklarıbozulmasındanveyâvaktindenönce,memedenkesilmedendeolur.Sebebinianlayıp,busebebitedâvîetmelidir.AnasütüverilmiyençocuklaraD2 vitaminivermelidir.Hastalığayakalananlara,ışıktedâvîsi,ultra-violeışınlarıyapılır.ErgosterolhâlindeDvitaminiverilir.D2 vitamini,tabîbnezâretialtındaverilmelidir.
Kemikdokulardafosfatazalmışdır.Mi’devebağırsaklardazehrlenmevardır.Bu
ise,fosfatlarınhazmolunmasınıgüçleşdirir.Küçükçocuklarınanasütüemmesi,bu
ikişeyidüzeltir.Anasütüolmazsa,fenneuygunsütverilmeli,pastörizeveyâkaynamışsütvermelidir.Sütdenkesilmişçocuklarınsütünemısrveyulafunukatmalıdır.Bunlardafosfatvardır.Yağveyumurtasarısı,lesitin,glisero-fosfat,fasulye
vemercimekpüreleridekatmalıdır.Bufosfatlıperhîze,kireçligıdâlardaeklenmelidir.Gıdâsında,asid(hâmız)bulunmamalıdır.Sirkeliyemekler,eskipeynir,limon,portakalvermemelidir.Hazmyollarındaasidmayalanmasıolmamalıdır.
Çocuk,sekizayyalnızanasütüemmeli,sonrabir,dahâsonraikiemzirmeyerine,sütveunbulamacıileikikerredoyurmalıdır.On-onbeşaylıkiken,ikikerrebulamacyapıp,beşkerredeemzirmelidir.Onbeş-onsekizayarasında,üçbulamacvermeli,üçkerredeemzirmelidir.Onsekizaydansonra,yukarıdayazılıçeşidlişeylerlebeslemelidir.Ayakdaçoktutmamalı,yürütmemelidir.Güneşlivehavalıodadabulundurmalıdır.Denizıklîmiçokiyidir.Denizvekumbanyosu,birinciilâcdır.Haftadaiki-üçtuzluılıkbanyo,buişigörür.Müleyyin,lavmanilekabzıönlemelidir.Büyükçocuklarabalıkyağı,gündebirçorbakaşığıiçirmelidir.
34—SPERMATORRE (Bel gevşekliği): Buhastalıküçdürlüdür:
1—Hastakuvvetli,sağlamdır.Rûhîbirkusûrudayokdur.Hergeceihtilâm
olmakdadır.Yorgunkalkmakdadır.Halâyagidince,önündenbirkaçdamlamuhât
çıkmakdadır.
2—A’sâbıbozukdur.Nevrastenivardır.Çokihtilâmolur.Çokyorgunkalkar.
Gündüz,hareketleriesnâsındaakanmuhâtı,çamaşırındagörür.
3—Akıntınınsebebirefleksdir.Ya’nîbirnev’îgıdıklanmadır.Avretyerine
hafîfdokunma,varikosel,ya’nîzekervarisi,damardakanbirikmesi,hemorroid
(kanlı bâsur), mak’ad kaşınması, kabzlık ve başka sebeblerle sarsılan sinirler,
refleksile,akıntısinirlerinihareketegetirerekolur.Birincihâlfizyolojik,sıhhîdir.Birinci,ikincihâlde,erkenkalkmalı,yataksertolmalı,yasdıkkullanmamalı,
yatağakâfûrîserpmeli,sabâhakşamılıksubanyosuyapmalı.
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Tenbîh edici (sinirleri harekete getirici) gıdâlar, bahârât, biber, turşu, çay,
kahve,konserveetleri,mayalanmışpeyniryasakdır.Hazmıkolayşeyleryimelidir.
Akşamyemeğiyalnızsuveıhlamurolmalıdır.Belladonlu,kâfûrîliilâcalınır.
Çocuklarıngeceidrâryapması,rûhî,asabîhastalıkdır.Büyüklerinidrârkaçırması[Silis-ülbevl],birhastalıkdeğildir.Başkabirhastalığınalâmetidir.İdrârkaçırmağakarşı,kıssâya’nîhiyârısudakaynatıpsuyuiçilir.Hiyârçekirdeğiveyâreyhan,ya’nîfesleğentohumudaböyledir.Meşepalamututozedilip,hergünbirkaşıkalınır.Sabâhaçkarnanohudkadargünnükveyâsarmısakyâhudkimyon,soğuksuileyutmalıdır.Birincikısmda,52.cimaddesonunabakınız!
35—TÜBERKÜLOZ (Verem): Veremlilere,hembesleyici,hemdeza’îflemeğiönleyicişeylerverilmelidir.Fazladoyurmakdoğrudeğildir.Mi’devebağırsaklarıbozulur.Karaciğer,böbrekgibiuzvlaryıpranır.Hastazemânlaveyâsür’atle
zehrlenir.Zehrlenmeise,nefesdarlığı,hazmsızlıkdanalbüminüri,karaciğerşişmesi,tansiyonyükselmesi,kantükürmesigibişeyleresebebolur.
Bugün(Pirampicine) veyâ(İsoniozide) ihtivâedenmüstahzarlarve(CyclocérineRoche)tabletlerive(İso-BenzacylWander)komprimeleriveremitedâvîetmekdedir.Buhablar,tabîbinta’rîfinegöre,dikkatleyutuluncaveaşağıdayazılıperhîzyapılınca,veremhastalığıtemâmengeçmekdedir.(Streptomycine) deiyigelmekdedir.Veremeyakalanmamakiçin,(B.C.G.)aşısıileaşılanmalıdır.Bacillede
CalmetteetGuérinekelimelerininilkharfiilegösterilenbuaşı,yenidoğançocuğayapıldığıgibi,tüberkülindeneyiyapılarak,negatifbulunanbüyükleredeyapılır.Tüberkülindeneyi,çiçekaşısıgibikolayapılır.Kızarır,kabuklanırsa,pozitif
demekdir.Bukimseyeaşıyapılmaz.Gripvetüberkülozdaöksürüğükesmekiçin
(Lüdikodin)veyâ(Perebron)şurublarıveyâhablarıiyigelmekdedir.
Herşeyverilir.Fekataşırıverilmez.İştihâsıolduğukadaryimeli,kendinizorlamamalıdır.Kolesterinibollipoidyağlarıyimelidir.Kolesterinmaddeleri,verem
basillerinivetoksinleriniçokiyitahrîbetmekdedir.
Damarsertliği,bununaksinedir.Onlarakolesterinvermemelidir.
Verilecekşeyler:Beyinvekaraciğerdeçokkolesterinlilipoidvardır.Yumurtasarısıdaböyleisede,kabzyapar.Azvermelidir(gündeiki,üçyumurtakâfîdir).
Fazlası,zehrlenmeyapabilir.Sütdedelipoidvardır.Bunuda,fazlavermemeli,yemeklerdesuyerineiçmemelidir.Yemekdenuzakzemândaiçilir.
Balıktohumuvehavyarda,yağlıbalıkdaçoklipoidvardır.Bunlarıyimelidir.Balıkyağıçokkıymetligıdâlarıdır.
Hayvanyağlarındalipoidazdır.Kolesterinlerideazdır.Hazmlarıgüçolur.
Etçoklâzımdır.Büyükhayvankırmızıeti,tâzeolarakverilmelidir.Gencvebeyâzetlersonragelir.Kümeshayvanlarıyinir.Avhayvanlarıyimemelidir.Etsuyufâidelidir.İçindema’denbileşikleriçokdur.
Ciğercietleri,dalak,ciğer,böbrekçoklipoidlidir.Sıksıkverilmelidir.
Haşlamaet,ancakiştihâsıolmıyanhastalaraverilmelidir.Başkaşeyyiyebilenlereverilmemelidir.
Hamur işi, nohud, mercimek, fasulye, bakla, kestane iyidir. Azot, fosfor ve
karbongaybınıtelâfîederler.Bunlarınkurusunuvermekçokfâidelidir.
Yeşilsebzeler,kabzlığıönlervekalsiumverir.Bunlardamanganezveçelikde
bulunduğundankireçte’minedervekanyapımınayardımederler.
Çokekşiolmıyanbütünmeyvelerserbestdir.Azçayverilir.Veremlilerinkaraciğeriârızalıolduğundan,bunlaradaalkollüiçkivermemelidir.
Kantükürenlereperhîz-Tansiyonuyüksekvekanlıolanlaraveazkantükürenlereetazverilir.Yumurta,beynveciğercietleride,bunlaraazverilmelidir.Böyle,artritikkimselerinlipoideçokihtiyâcıyokdur.Bunlaradahâçok,kurusebzeverilir.Ateşiolmıyanlarayalnızsebzeveazsütverilir.Ateşliolanlara,sebzesuyu,sebzeçorbasıvesütverilir.Ateşazalınca,patatesvemeyvekompostosuverilir.
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Alkolikolanlarınkaraciğerleribozulur.Veremeçabukyakalanırlar.Tedâvîleridegüçdür.Karaciğerleri,zehrtemizlemevazîfesinigöremez.Safralarıazlipoidçıkardığındanvücûdlarımikroblarakarşıdayanıksızolur.Bunlara,gıdâzehrlenmesiazolanşeylervermeklâzımdır.Etçokverilmez.Bunlarınlipoidihtiyâclarıçokdur.Beynli,ciğerli,ciğercietleriilesebzevermelidir.Hamurişideverilir.
Lipo,yağdemekdir.Lipoid,yağabenziyendemekdir.Yağlarıeriten,eter,benzol,kloroformgibisıvılardaeriyenkolloidcismlerdir,ya’nîkimyevîyapılarıbaşkaolduğuhâlde,fiziközellikleriyağlarabenziyencismlerdir.Fosfatidler,sterinlerlipoiddir.Sinirhücrelerindebulunanmiyelinde,lipoidlerinkarışımıdır.
36—BRONCHİTE: İltihâb-ıkasabâtdenilenbuhastalık,nefesyolununiltihâblanmasıdır.Öksürükverenksiz,yâhudsarıkoyuifrâzâtolur.Şiddetlihâllerindenefesdarlığıvehırıltı,seshâsılolur.Sigarayadevâmedenlerdeşiddetliolur.
Ekseriyâsoğukverütûbetlirüzgârbunasebebolmakdadır.
Ağızvedişiltihâblarınıhemenizâleetmelidir.Hersene,sonbehârdaantibakteriel ve anti-grippal aşı yapılmalıdır. Birkaç gün anti-biyotik vererek ağız ve
broncheintânınamâni’olmalıdır.Terpin,benzuatvererek,göğüsifrâzâtınındışarıatılmasınıkolaylaşdırmalıdır.24sâatda1ilâ2gramolarakve15günfâsılaile
3-4günantibiyotikvermelidir.Kloramfenikolvermemelidir.Öksürüğükesmeli,
fekatafyonsınıfıkullanmamalıdır.
Rütûbetli,soğukhavadan,rüzgârdanvesoğuksuvemeşrûbâtdançoksakınmalı.Göğüsveboyundâimâörtülüolmalıdır.Astımvenefesdarlığınakarşı,çokaz
kortikoidverilir.Kalbvekandeverânıza’îflerse,tuzsuzperhîzyapılır.Suazaltılır,idrârsökenilâclar,bilhassaasetazolamidverilir.
Dâfi’-isü’âl(Béchique)ilâclar,öksürükkeserler.(Teshîl-ül-menâfi’)dediyor
ki,yaşöksürüğükesmekiçin,yüzotuzgramsüzülmüşbalhafîfateşdeısıtılır.İçinebirgramgünnük,birgramdamlasakızıkonup,karışdırılır.Bunlareriyinceateşdenindirilir.Katılaşmadanönceiçinebirergramkavruluptozedilmişçörekotu
vehulbetohumuvezencefilvekarabiberkonupkarışdırılır.Sabâhaçkarnaveyatarkenveöksürükartınca,buma’cûndanbirkahvekaşığıalınır.Yâhudyatarkenbeş
adedkarabiberyutulur.Soğukdanolanöksürükdesafbalyimemelidir.Bal,damarlarıveadeleyibüzervesafrayazararverir.Safrakaşıntıyasebebolur.Balgamsökmekiçin,ılıksuiçmelidir.Sıcaksudagünnükeritipiçmekvesabâhaçkarnakuruüzüm,bayatekmekdesöker.Kuruöksürükiçin,hulbetohumubeşayrısuile
kaynatılır,herdef’asındasuyudökülür.Aynımikdarunkoyup,süt,şekervetereyağıilema’cûnyapılır.Sabâh,akşambirçaykaşığıyinir.Zeytinyağıvebâdem,
muzvetâzesüt,meyankökübalıiyidir.Hulbe,buytohmuolup,tâzefasulyegibiolanmeyvelerininiçinde,kırmızı,buğdaygibitohumlarbulunur.FârisîdeŞemlîz,fransızcası(Semencefenugrec)dur.Pastırmalarınüstünesürülençemenismindekima’cûn(sarmısak,kırmızıbibervebuytohumuunu)dur.Bununiçinhulbeyeçemenotudadenir.Ekmekileçemenyimekdeöksürüğükeser.Hadîs-işerîfde,(Ümmetim hulbenin fâidesini bilse, ağırlığı kadar altın verip, satın alırdı) buyuruldu.Teshîldentercemetemâmoldu.Ağızvebuğaztemizliğiiçin,bindeüçfenosalîlmahlûluveyâ(fenol1gr,gliserin10gr,su250gr)ilesabâhveakşamgargarayapılır.Müsâvîmikdârda(sığırkuyruğu,gelincik,hatmi,kediayağı,devetabanıvemenekşe)çiçeklerikarışımına(Espespektoral)denir.Beşgramıbirlitre
suileçaygibihâzırlanıpiçilirse,öksürüğükeser.(Kitâb-ürrahme)dediyorki,(Öksürükiçin,Mürrüsâfî,günnük,damlasakızıvekavruluptozedilmişhulbetohumubirergram,120gramzeytinyağıilekarışdırıp,hafîfateşdeeritilir.Yatarkenbir
kaşıkalınır.Yâhudmüsâvîmikdârmürrüsâfî,hulbeveşekertozlarıkarışdırıp,sabâhveöksürünce,sıcaksuilebirerkaşıkyutulur.Hulbetohumu,un,balkarışımıdaiyidir.Hulbe,kereviztohumlarıvekimyontozlarıkarışımından[birçaykaşığı],açikensuileiçilincegöğüshırıltısına,mi’devekarınağrısınaiyigelir).
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Se’âdet-iEbediyye2-F:43

37—UÇUK: Fransızca(perléche)denir.Altveüstdudaklarınbirleşdiğiyerdeçıkanufakyaradır.Kabukbağlar.Ağızhareketedince,kabukçatlıyarakçok
acı yapar. Dâhilî hastalıklardan veyâ mikrobdan hâsıl olur. Mikroba karşı iki
gramgümüşnitrat,ya’nîCehennemtaşı,yüzgraminbiksuyundaeritilir.Bueriyikrenklişişedevekaranlıkyerdesenelercesaklanabilir.Birpamuğaveyâtülbendebirkaçdamladamlatıp,buyaşbezbirdakîkakadaruçuküstünedokundurulur.İkiüçgeceyatarkenbirkerreyapılır.Uçuktemâmengeçer.İlâcıçamaşıradamlatmamalıdır.Siyâhlekeyapar.Antibiotiklimerhemsürmeli,CveB12 vitaminlerivermelidir.
38—DUDAK ÇATLAMASI: Yatarken,yağlıkremileuğulur.
39—EL ÇATLAMASI: Kışmevsimindesoğukdan,el,ayakderileriçatlar.Hattâkanar.Küçükbirşişeyebirlimonsıkılır.Üzerineikimisligliserinkonupçalkalanır.Geceyatarken,çatlakyerlerbununlauğulur.
40—KAŞINTI: Kaşıntıyakarşıbirfincana,birerkahvekaşığıasidsalisilikve
borakstozlarıkonur.Üzeriçocukpudrasıiledoldurulur.Hepsibirhavandaiyicekarışdırılır.Kaşınanyereekilir.Eczâhânelerdemuhtelifismlerilesatılmakdadır.(Doxergane) veyâ(Polaromine) hablarıve(Volog) kremikaşıntıyaiyigelmekdedir.[21.cihastalıkdakiilâclardandaalmalıdır.]
41—ARI SOKMASI: Önce,iğnesi,pensleucundançekerekçıkarılır.Üçmislisulandırılanamonyaklaıslatılmışpamukkonur.Amonyakyoksa,birkibritçöpüyanarkensöndürülür.Kıvılcımıkalmayınca,ucukızgınikenyarayabasdırılır.
42—YANIK: İnşâatyerindenfındıkkadarsönmüşkireçalınır.Birfincansu
ileçalkalanır.Duruluncaberrakkireçsuyualınır.Üzerine,aynımikdârzeytinyağıkonur,karışdırılır.Hâsılolanmerhemyanıküzerinesürülür.
43—ARPACIK: Gözkapaklarıçapaklanmasınıvearpacıkdenilenşişigidermekiçin,bircezvesudayarımçaykaşığıasidborikkaynatılır.Sıcakasidboriklisuyapamukbatırılır.Sırtüstüyatanhastanıngözüüstünekonur.Soğuyuncıyakadar,ikiüçdakîka,gözüstündedurur.Koyarken,pamuğunçoksıcakolmasılâzımdır.Antibiotikligözmerhemideiyidir.Gözeilâckoymak,orucubozmaz.
Başı açık güneşde, rüzgârda kalanın gözüne kan toplanırsa, sabâh akşam,
gözebirdamlatâzelimonsuyudamlatılır.Çokyakarsada,acıbirdakîkadageçer.
44—SAÇ DÖKÜLMESİ: (Alopecie) denilensaçdökülmesininçeşidlisebeblerivardır.Bulaşıcıhastalıkdan,ba’zıilâclardan,hâmilelikveyâthyroidsalgısının
azolmasındanverûhîbozuklukdandolayısaçdökülmesiazdeğildir.Seborrhé[Seborre]denilenyağlı,kepeklisaçlarındökülmesideçokdur.Bunlarınayrıayrıtedâvîlerivardır.Müşterek,umûmîbirtedâvîyokdur.Saçdökülmesinekarşı,başı
esmersabun,ya’nîyumuşakpotassabunuileyıkamalıdır.Süleymâniyyekütübhânesi,(Lâleli) kısmında,[3735]sayılıkitâbdadiyorki,(Saçıdökülenkimse,sabâhakşambaşınamenekşeyağısürse,saçıdökülmezveyenisigelir.Menekşeveyâbaşkaçiçeğinyağınıyapmakiçin,fransızca(Dorvault)dadiyorki,yüzgramsaf,ya’nî
asidsizzeytinyağı,yirmibeşgramçiçekilekarışdırılır.Elileyoğrulur.Yâhudhavandaezilir.Şişeyekoyupağzıkapanır.Arasıraçalkalıyaraküçgüngüneşdetutulur.Sonra,sıkarakyağısüzülür.Posasıkılıpyağiyicealınır.Posaatılır.Buyağatekrâryirmibeşgramçiçekkonup,yineüçgüngüneşdetutulur.Böyleceüçkerreyapılır.Ongündekuvvetliçiçekyağıeldeedilmişolur.Yâhud,yüzgramyağa
ikigrammenekşeesansındankoyupçalkalanır.Bunungibiyapılanlavantaçiçeğiyağıile,başovulmasını,doktorHeraud,fransızca(Tıbbî nebâtlar) kitâbındayazmakdadır.
Sinâmekiyaprağıkaynatıpiçmekveyâtozunuyutmaksaçıçoğaltır.Hatmiçiçeğinikaynatıp,hamâmda,osuilesaçıyıkasalar,kıldiplerinikuvvetlendirirvedökülmesiniönler.Havuçyaprağıdaböyledir).(Gâyet-ül-itkân)dadiyorki,(Saçdö–674 –

külmesi,kanbozukluğundanise,kanaldırmalıvemüshililâclarvermelidir.Za’fiyyetvarise,kuvvetligıdâyimelidir.Mersinyaprağıyağı,sakızyağıveyâlâdünağacı[cistüs]yağısürmelidir.İvadne,baldırıkara,gül,biberiye,sakızağacıyapraklarıkaynatılıp,busuilekılbitenyerleriyıkamalıdır.Kaysum,ya’nîkarapelin[Aurone]vekamışkökü,labada,asaron,ya’nîçobandüdüğü,arıvekirpikülü,faretersiveayıyağıdakaynatıpsürmekveyâyıkamak,saçdökülmesiniönlemekdedir).
45—ÇIKIK ve BURKULMA: (Nüzhet-ül-ebdân)dadiyorki,insandüşünceveyâbiryereçarpınca,iğribasınca,oynakkemiğiyerindençıkar.Buna,(çıkık)denir.Fransızcada,(Luxation) denir.Yerindenoynar,fekatçıkmazsa(burkulma)veyâ(Entorse) denir.Herikisindede,buoynakyerinihiçhareketetdirmemelidir.
Çıkankemikbaşıyavaşçayerineoturtulmalıdır.Bunuoturtmasıiçinhemendoktoraveyâçıkıkcıyagitmelidir.Yerineoturuncaveburkulmaüzerinekardeşkanı
reçinesi,kilermeni,narkabuğuveçiçeği,günnükvedelicedânesininunuileyumurtaakıkarışdırıpyapılanlâpasürülür.Üzeribezlesarılır.Yetmişbeşgramsarıbalmumuveonbeşgramsakızveonbeşgramrâtinc,ya’nîreçinesıcakdaeritilipyapılanlapayıkoymakdaiyigelmekdedir.Bunlarbulunamazsa,birbezüzerineetkıymasıseripüzerinekarabiberekilir.Burkulanyerüzerinekonup,üzeri
sarılır.Ağrı,sızıbirkaçsâatsonrakesilmezse,kemikdeçatlamaveyâkırıkihtimâli
olurki,hastahâneyegötürmelidir.Oradaalçıyakoyaraktedâvîedilir.
46—EZİK, BERE, CİLD MORARMASI, BEL TUTULMASI: İnsanınderisibiryeresıkışınca,ezilince,orayakantoplanır.Morarır.Çokacır,sızlar.Buna
(Ezik)veyâ(Contüsion) denir.Kurşunsuyuveyâ(Eaude Goulard) denilensütgibibeyâz,bulanıksu,eczâhânelerdebulunur.Birgazbezibusuileıslatılıp,morarmışderiüzerinekonur.Acı,sızıbirkaçdakîkadakesilir,gider.Kurşunsuyuyok
ise,birgazbeziüzerine(Lasonil) denilenmerhemsürüp,deriüzerinekoymalı,üzerisargıbeziilebağlanmalıdır.Deriyırtılmış,kançıkmışise,bunlarısürmemeli,yara(Oxigenli su) ileyıkanıp,üzerine(Tetra-cortril) veyâ(Cortril) merhemisürülüp,üstü(Hansaplast) denilengazlıbezileörtülmelidir.Beltutulmasıiçin,tüpdenüçsantimetre(Lasonil)veyâ(Ben-gay)merhemiçıkarıp,cildüzerinekonup,
ikiavuçilesürmeli,birkaçdakîkauvmalıdır.Sabâhakşamyapmalıdır.
47—DİZ KALÇA SIZLAMASI: Soğukzemânlarda,tavşantüyündenyapılmışdizörtüsügiyilir.Almanyadangelmekdedir.Bulunamazsa,kalınyünfanilanınikikoluomuzdanayrılıp,bacaklarageçirilir.Hergün,2-3inciryimelidir.
48—ÇİBAN: Deriüzerinde,sivilce,çibandelinmemişise,gazbeziüzerinemercimekkadarsiyâh(ihtiyolmerhemi)konupsivriyerinekapatılır.Gazbeziüzerinepamukkonur.Üzerifilasterdenilenyapışkanbezşeritileörtülür.Şeridiniki
ucuderiyeyapışdırılır.Herakşamhepsideğişdirilir.Birkaçgündeçibanınucudelinir.Sonra,heraçışda,oksijenlisudamlatılmışpamukladelikdekikıyh,cerâhat
temizlenipihtiyolmerhemiilekapatılır.Cerâhathâsılolmazsa,gazbezinebeyâz
(oksiddüzenk)merhemikoyup,deliküzerinekapatılır.Gazbeziüzerinefilaster
şeritkonur.Bunlardaherakşamdeğişdirilir.Birkaçgündetedâvîtemâmolur.
49—AKREB, YILAN SOKMASI: Sokulanyer,alevetutulmuşveyâispirtoyasokupçıkarılmışjiletveyâbıçakilehafîfyarılıp,emilirvetükürülür.Yukarıtarafabirşeysarıphafîfsıkılır.Yarımsâatdanfazlasıkmamalıdır.Kızgınşeysürmek
fâidesizdir.Hemençoksulu[yüzdeon](Javel suyu) [ya’nîçamaşırsuyu]veyâ[yüzdebir](Permanganat) ileyıkamalıveyarayayakın(Serumantiscorbio),(Akreb
Serumu) (SerumAnti-Venimeux)ya’nî(Yılan Serumu) deriyeveyâadaleyeşırıngaetmelidir.Serumuncinsi,yılanıncinsinegöredeğişir.Mikdârı,hastanınvezninevearadangeçenzemânagöredeğişir.Biradamiçin,20-30c.c.dir.Önce10.c.c.
yapılıp,2-3dakîkafâsılaile1c.c.yaparak,10dakîkadatemâmlanır.Serum+4dereceserinde5senemuhâfazaedilir.Antibiotikveağrıkesiciilâcvermelidir.Afyonluilâclarverilmez.Lüzumgörülürse(corticoidesoloubleforte)iğnesiyapılır.
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24sâatde1-2gramHemisuccsinatehydrocortisoneuygundur.
Hastaolmamakiçinvehastalıkdankurtulmakiçin,dörtşeyyapmaklâzımdır:
1-Fazlayimemeli,
2-Alkollüiçkilerihiçiçmemelidir.
3-Üzülmemeli,asabîleşmemeli,
4-Vücûdü,eşyâsı,yiyecekleritemizolmalıdır.
Grip hastalığını yapan virüsün, etrâfımızı çeviren hayvanlarda, bilhassa domuzdabulunduğuvebunlardaürediğiAmerikadatesbîtedilmişolup,eczâcılıkbülteni1974senesi,6.cısayısındayazılıdır.Evlerdeköpekbulundurmamalıdır.
50—VİTAMİNLER — Hayvanvenebâtlardabulunanvegıdâlarvâsıtasıile
insanlaragelenveyaşamamıziçinlâzımolanuzvîmaddelerdir.Günlükgıdâlarımızla,ağırlıklarınınonmilyondabirikadarvitaminalmakdayız.Vitaminler,yalnıznebâtlardateşekküleder.Hepsininkimyâyapılarıanlaşılmışolup,ba’zılarısun’î
yapılmakdadır.Vitaminlerbirerbüyükharfilegösterildiğigibi,husûsîismleride
vardır.Vitaminlerinilâcolarakkullanıldığıbaşlıcahastalıklarşunlardır:
A—Bebeklerin,hâmilekadınlarınveihtiyarlarınza’fiyyethâllerinde,görme
za’îfliğinde,yaralarıniyiolmasınıngecikmesindevetansiyonyükselmesinde.
BKomplex—Mi’devehücrelerdekihazmbozukluğunda.
B1 —Sinirza’fiyyetinde,çarpıntıda,ödemdeverumatizmada.
B2 —Dilvederihastalıklarında,adalegerilmesinde,konjonktivitde,tüberkülozda.
B3 —Hazmyollarıiltihâblarında,karaciğerkifâyetsizliğinde,kurşun,barbitürikvesülfamidzehrlenmesinde.
B4 —Agronülositosda,kanzehrlenmelerinde,rumatizmada.
B6 —Sinirhastalıklarında,adaletesennücünde,ispirtoileveispirtoluiçkilerlezehrlenmelerde.
B12 —Kansızlıkda,sinirbozukluğunda.
C—Skorbütvekanamalarda,soğuğaveyorgunluğamukavemetiazolanlarda,
rumatizmada,rûhhastalıklarında.
D—Kemikhastalıklarında,tüberkülozda,allergide.
E—Cinsîza’fiyyetlerde,Âyisekadındakiasabîrâhatsızlıklarda,kalbvedamar
hastalığında,rumatizmaağrılarında.
FveH1 —Cildhastalıklarında.
H2 —Ateşlicildhastalıklarında,nefesdarlığında.
IveJ—Karaciğerza’fiyyetinde.
K—Kanamalarda.
M—Cildsertleşmesi,siyatikde.
N—Zehrlenmelerekarşımukâvemetiartdırır.
OveT—Hazmsızlıkda,kemikhastalığında.
P—Damarza’fiyyetinde,bâsurda,ödemde,ekzemada.
B2,B6,B12,CveEvitaminleri,fazlaalınırsa,zararvermez.Avitaminininfazlası,kafadatansiyonuartdırıp,rûhîveasabîbozuklukyaparisede,alınmayınca
düzelir.B1 fazlası,hassasiyetibozar.Pninfazlası,tansiyonudüşürür.Dninfazlası,kandakalsiyumuartdırıp,bulantı,kusma,rûhîveasabîbozuklukyapar.Fitatedesodyumverilerek,kalsiyumunkanageçmesiazaltılır.
DervîşMuhammedNidâîefendinin986h.[m.1578]senesindeyazdığı,türkçe
(Menâfi’un-nâs) kitâbında, hastalıklar ve ilâcları uzun bildirilmekdedir. Kitâb
altmışbâb,376sahîfedir.33.cüsahîfesindediyorki,(Başağrısıdevâilegitmezse,
Bekarasûresinin196.cıâyetini,femendenev-nüsükkadaryazıp,başındagötüre,
bi-iznillahşifâbulur.Başınabesmelevesonunaüskünlillahyazılır).Abdestliolarakveislâmharfleriileyazmalıdır.
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47 — TEVEKKÜL
İmâm-ı Mu ham med Ga zâ lî nin “rah me tul la hi te âlâ aleyh”, fâ ri sî (Kim yâ-i
se’âdet) kitâbının [1281] senesinde Hindistân baskısı, beşyüzsekizinci sahîfesinde, dördüncü rükn, sekizinci aslı, aynen terceme edilerek aşağıya yazıldı:
Cenâb-ı Hakka yaklaşanların geçdiği makâmlardan biri de, tevekküldür ve
derecesiçokyüksekdir.Fekat,tevekkülüöğrenmekgücveincedir.Yapmasıise,
dahâgücdür.Çünkibirkimse,hareketlerde,işlerde,Allahüteâlâdanbaşkasının
te’sîretdiğinidüşünse,bukimsenintevhîdi,noksânolur.Eğer,hiçbirsebeblâzım
değildirdese,islâmiyyetdenayrılmışolur.Eğersebebleriarayakoymaklâzımdeğildirderse,aklauymamışolur.Lâzımdırderse,sebeblerihâzırlıyanatevekkületmişolurki,budatevhîddenoksânlıkolur.Görülüyorki,tevekkülü,hemakla,hem
islâmiyyete,hemdetevhîdeuyacakşekldeanlamaklâzımdır.Böyleanlıyabilmek
için,derinbilgiister.Ohâlde,herkesanlıyamaz.Biz,önce,tevekkülünkıymetini,sonranedemekolduğunu,dahâsonra,nasıleldeedileceğinibildireceğiz:
Tevekkülünfazîleti:Allahüteâlâ,herkese,tevekkülüemreylemişdir.(Tevekkül îmânın şartıdır) meâlindekiâyet-ikerîme,buemrlerdenbiridir.Sûre-iMâidede,23.cüâyet-ikerîmede,(Eğer îmânınız varsa, Allahü teâlâya tevekkül ediniz!),
sûre-iÂl-iİmrânda,159.cuâyet-ikerîmede,(Allahü teâlâ, tevekkül edenleri elbette sever), sûre-iTalâkda,3.cüâyet-ikerîmede,(Bir kimse, Allahü teâlâya tevekkül ederse, Allahü teâlâ, ona kâfîdir), sûre-iZümerde,36.cıâyet-ikerîmede,(Allahü teâlâ, kuluna kâfî değil midir?) meâllerindedahâniceâyet-ikerîmevardır.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,(Ümmetimden bir kısmını, bana gösterdiler. Dağları, sahrâları doldurmuşlardı. Böyle çok olduklarına
şaşdım ve sevindim. Sevindin mi, dediler, evet dedim. Bunlardan ancak yetmişbin
adedi hesâbsız Cennete girer dediler. Bunlar hangileridir diye sordum. İşlerine sihr,
büyü, dağlamak, fal karışdırmayıp, Allahü teâlâdan başkasına, tevekkül ve i’timâd
etmiyenlerdir buyuruldu). DinliyenlerarasındaUkâşe“radıyallahüanh”,ayağa
kalkıp, (Yâ Resûlallah! Düâ buyur da, onlardan olayım) deyince, (Yâ Rabbî!
Bunu onlardan eyle!) buyurdu.Birikalkıp,aynıdüâyıisteyince,(Ukâşe senden çabuk davrandı) buyurdu.
Birhadîs-işerîfde,(Allahü teâlâya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi, size de gönderirdi. Kuşlar, sabâh mi’deleri boş, aç gider. Akşam mi’deleri dolmuş, doymuş olarak döner) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Bir kimse, Allahü teâlâya sığınırsa, Allahü teâlâ, onun her işine yetişir. Hiç ummadığı yerden, ona
rızk verir. Her kim, dünyâya güvenirse, onu dünyâda bırakır) buyurdu.İbrâhîm
aleyhisselâmımancınığakoyup,ateşeatarlarken(Hasbiyallah ve ni’melvekîl), ya’nî
(BanaAllahımyetişir.Oiyivekîl,yardımcıdır)dedi.Ateşedüşerken,Cebrâîl“aleyhisselâm”gelip,(Birdileğinvarmı?)dedikde,(Var,ammasanadeğil)dedi.Böylece(Hasbiyallah)sözününeriolduğunugösterdi.BununiçinVennecmisûresinde,(Sözünün eri olan İbrâhîm) meâlindekiâyet-ikerîmeilemedhbuyuruldu.Allahüteâlâ,Dâvüdaleyhisselâma,(Bir kimse, herşeyden ümmîd kesip, yalnız bana güvenirse, yerde ve göklerde bulunanların hepsi, ona zarar yapmağa, aldatmağa uğraşsalar, onu elbette kurtarırım) meâlindekiâyet-ikerîmeilevahygönderdi.Sa’îdbinCübeyrdiyorki,elimiakrebsokmuşdu.Annem,eliniuzatda,efsûn
etsinler,ya’nîuydurmaşeylerokusunlardiyeandverdi.Diğerelimiuzatdım,efsûnokudular.Sa’îdeliniokutmadı.Çünki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,
(Efsûn yapan ve ateş ile dağlıyan kimse, Allahü teâlâya tevekkül etmemiş olur) buyurdu.İbrâhîm-iEdhem“kuddisesirruh”,birpapasasorduki,(Nerdengeçiniyorsun?).(Nerdengönderdiğini,rızkımıverenesor,benbilmem!)dedi.Birinesordularki,(Hergünibâdetediyorsun.Neyiyip,neiçiyorsun?).Cevâbolarak,dişlerinigösterdi.Ya’nî,(Değirmeniyapan,suyunugönderir)demekistedi.Herembin
Hayyân,ÜveysKarnîye[VeyselKarânîdedenilir]sorup,(Neredeyerleşeyim?)de–677 –

dikde,(Şâmda)buyurdu.(AcabâŞâmdageçimnasıldır?)deyince,Üveys,(Rızklarındanşübheedenkalblereyazıklarolsun!Bunlara,nasîhatfâideetmez!)buyurdu.
Tevekkül,kalbinyapacağıbirişdirveîmândanmeydânagelir.Îmânınçeşidlerivardır.Fekattevekkül,bunlardanikisinedayanmakdadır.Bunlar,tevhîdeîmân
velutfvemerhamet-iilâhîninçokluğunaîmândır.
Tevekkülün esâsı olan tevhîd: Tevhîdianlatmak,uzunsürervetevhîdilmi,bütünilmlerinsonudur.Bizburada,yalnıztevekkülelâzımolacakkadarınıgöstereceğiz:Tevhîdindörtderecesivardır.Ya’nîbirözüvardırveözünündeözüvardır.
Birdekabuğuvardırvekabuğundakabuğuvardır.Demekki,ikiözü,ikidekabuğuvardır.Tevhîd,tâzecevzgibidir.Cevzinikikabuğunuveiçiniherkesbilir.
Özününözüde,yağıdır.
Tevhîdinbirinciderecesi,yalnızdilile(Lâ ilâhe illallah) deyip,kalbileinanmamakdır.Münâfıklarıntevhîdiböyledir.
İkinciderece:Bukelime-itevhîdinma’nâsına,kalbininanmasıdır.Buinanış,yâ
başkalarındangörerek,işiterekolurki,bizimgibicâhillerininanışıböyledir.Yâhuddelîlile,aklınisbâtetmesiileinanır.Dinâlimlerinin,kelâmilmiüstâdlarının
inanmasıböyledir.
Üçüncüderece:Biryaratanın,herşeyiyaratdığınıgörmek,herişin,tekbirfâ’il
tarafından yapıldığını, başka kimsenin, hiçbirşey yapmadığını anlamakdır. Bu
görüşveanlayışiçin,kalbdebirnûrunparlamasılâzımdır.Böylehâsılolanîmân,
câhillerinvekelâmâlimlerininîmânınabenzemez.Onlarınîmânı,taklîdveisbât
hîleleriilekalbeçekilenbirperdegibidir.Bugörüşveanlayışise,kalbinaçılması,perdelerinkalkmasıdır.Meselâ,birevsâhibinin,evdebulunmasınainanmaküç
dürlüolur:
1—Birisindenişiterekinanmakdır.Taklîdileolanîmân,bunungibidir.
2—Evsâhibinin,hergünkullandığıbinekhayvanını,başlığını,ayakkabılarınıevdegördüğüiçininanmakdır.Budakelâmâlimlerininîmânınamisâldir.
3—Evsâhibinievdegörerekinanmakdır.Bu,âriflerintevhîdinemisâldir.Böyletevhîd,hernekadaryüksekdereceisede,bununsâhibi,mahlûklarıgörmekde
veHâlıkıgörmekde,bunlarınHâlıktarafındanyaratıldığınıbilmekdedir.Mahlûklarıgördüğüiçin,tevhîdtamolamaz.
Dördüncüderece:Birvargörür.Birdenbaşkabirşeygörmez.Tesavvufcularbu
hâle,(Tevhîdde fenâ) derler.
Yukarıdakidörtderecedenbirincisi,münâfıklarıntevhîdiolup,cevzindışkabuğunabenzer.Cevzindışkabuğu,acıolduğugibivedışyüzügüzelyeşilisede,
içyüzüçirkingöründüğügibiveyakılıncaboldumanyaparakateşisöndürdüğügibivebirkaçgüncevzikorumakdanbaşka,birişeyaramadığıgibi,münâfıktevhîdide,onudünyâdaöldürülmekdenkorumakdanbaşka,birşeyeyaramaz.Ölümden sonra, beden çürüyüp, rûh yalnız kalınca, birşeye yaramaz. İkinci derece
olan,câhillerinvekelâmâlimlerinintevhîdi,cevzintahtakabuğugibidir.Butahtakabukcevzibirkaçzemânkorumakdanbaşkaişeyaramadığıgibi,buderecedekitevhîdde,yalnızinsanıCehennemateşindenkorumağayarar.Üçüncüderece,
cevzinözügibidir.Öz,cevzinaslişeyarayankısmıisede,cevzyağıileölçersek,
posayıtaşıdığıgörülür.Üçüncüderecedede,mahlûklarıgörmek,posagibidir.Hakîkîtevhîd,dördüncüderecedirki,Hakdanbaşka,birşeybulunmaz.Kendinide
unutur.
Süâl — Tevhîdindördüncüderecesinekavuşmakgücdür.Herşeyi,birvarlıkgörmeknasılolur.Çeşidlisebeblergörüyoruzveyeri,gökü,mahlûklarıgörüyoruz.
Bunlar,aynışeymidir?
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Cevâb — Birinci,ikinci,üçüncüderecetevhîdlerianlamakkolaydır.Anlamasıgücolan,dördüncütevhîddir.Fekat,tevekküliçin,butevhîdelüzûmyokdur.Bunutatmıyanaanlatmakgücdür.Kısacaşöylediyebilirimki,birçokfarklışeylerin
birbakımdanbenzerliğiolur.Bubakımdanaynıbirşeygibidüşünülebilir.İşte,bir
ârif,herşeyi,hepsindebulunanbirşeyolarakgörünce,hepsinibirşeygörür.Meselâ,insandaet,deri,baş,ayak,göz,kulak,mi’de,ciğergibişeylervardır.Fekat,
insanlıkbakımından,birşeydirvebirinsanıdüşününce,ayrıayrıparçalarıhâtıragelmeyip,birşeyolarakdüşünürüz.Bizenedüşünüyorsundenirse,birşeyden
başkadüşünmüyorumderiz.Birinsanıgörünce,birşeydenbaşkasınıgörmedimderiz.Tesavvufda,öylebirma’rifet[ya’nîbilgi]derecesivardırki,budereceyeyetişenbirârif,varolanherşeyi,birbakımdan,birbirlerinebağlıgörür.Dünyâdakiçeşidlicismleri,birinsanınuzvlarıgibigörür.Mahlûkların,yaratanakarşıhâliniyalnızbirbakımdangörerek,insanuzvlarınınaklverûhkarşısındakihâligibibulur.(Allahü teâlâ Âdemi, kendi sûretinde yaratdı), hadîs-işerîfininma’nâsınıanlamıyankimse,busözlerimizianlıyamaz.(Kimyâ-i se’âdet) kitâbınınbaşında,buhadîs-işerîfibirazaçıklamışdık.Dahâfazlaaçmağagelmez.Aklermezve
yanlışanlaşılır.
Tevekküliçin,tevhîdinüçüncüderecesiyetişir.Butevhîdi,(İhyâ-ül’ulûm) kitâbımızdauzunaçıklamışdık.Oradanokuyabilirsiniz.(Kimyâ-i se’âdet) kitâbında,şükrfaslındabildirdiğimizgibi,güneş,ay,yıldızlar,bulut,yağmur,rüzgârve
tabî’atdekibütünkuvvetler,hepAllahüteâlânınirâdesinde,emrindedir.Kâtibin
elindekikalemgibidir.Allahüteâlâirâdeetmeyince,hiçbirşeyhareketetmez.O
hâlde,işleribusebebleryapıyordemekdoğrudeğildir.Birmüdîrintakdîremrini,kâğıddan,kalemdenbilmeğebenzer.İnsanınirâdesine,ihtiyârınabakarak,insanınelindebirşeyvardırzanetmekdeyanlışdır.Çünki,insanaihtiyârıverende
Allahüteâlâdır.İnsan,birişikudretiileyapıyor.Kudretideirâdesinebağlıdır.Fekat,[Eş’arîmezhebinegöre],irâdesinasılyaratılırsa,onuister.İrâdeelindeolmadığıiçin,kudretide,yapdığıişdeelindeolmaz.Bunudahâiyianlamakiçin,insanlarınhareketleriniüçeayıralım:
1—Tabî’î[Fizik]hareketleridir.Meselâ,suyabasıncabatmak,fizikhareketidir.
2—İrâdîhareket.Nefesalmakgibi.
3—İhtiyârîhareket.Konuşmak,yürümekgibi.
Tabî’îhareketler,insanınelindedeğildir.Çünki,sudanağırolanhercismgibi,
insandasuyabatar.Taşınsuyabatması,taşınistemesiileolmadığıgibi,insanınbatmasıda,arzûsuiledeğildir.
İrâdîhareketler,meselânefesalmakdaböyledir.Çünki,nefesalmamakistesekyapamayız.Nefesalmakirâdesi,kendiliğindenhâsılolur.Birinsanıngözüne
iğneuzatsak,isteristemezgözünüyumar.Gözlerikapamakelindeolmaz.Çünki
oândagözlerinikapamakirâdesikendiliğindenhâsılolur.Tıpkısudabatmakgibi,tabî’îsebeblerlegözkendiliğindenkapanır.Demekkiinsanlar,irâdîhareketlerindemecbûrdur.
Söylemek, yürümek gibi ihtiyârî hareketleri incelemek gücdür. Böyle hareketleri,insanisterseyapıyor,istemezseyapmıyor.Fekat,insanınistemesiiçin,o
işiaklınbeğenmesi,iyidemesilâzımdır.Hattâ,yapıpyapmamağı,birzemândüşünüp, iyi olduğunu bildikden sonra, irâde mecbûrî hâsıl olup, uzvlar hareket
ediyor.İğneyigörengözünkapanmasıgibi,a’zâhareketediyor.Şukadarfarkvar
ki,iğneningözezararıvegözkapamanınfâidesi,herânbilinmekde,düşünmeğe
lüzûmkalmadan,irâdehâsılolmakda,irâdedenkudretmeydânaçıkmakdadır.Burada,düşünmekolmadığıiçin,gözünkapanması,suyabatmakgibiolmakdadır.Meselâ,birkimseyisopailekovalasalar,kaçarkenönüneuçurumçıksa,zararıazola–679 –

nıyapar.Ya’nî,uçurumaatlamağı,sopayemekdenazzararlıgörürse,atlayıpkaçar.Atlamağıtehlükeligörürse,isteristemezayaklarıdurur,gidemez.Görülüyor
ki,hareket,irâdeye,irâdedeaklabağlıdır.Nitekim,birkimsekendiniöldürmek
istese,elindesilâholduğuhâlde,öldüremez.Çünki,elihareketetdirenkudret,irâdeyebağlı,irâdede,aklınvereceğikarârabağlıdır.Akliyivefâidelideyince,irâdehareketegeçer.Hâlbukiakldaserbestdeğildir.Akl,biraynagibidir.İyiolan
şeyinsûreti,aklaynasındagörünür.Fâideliolmazsagörülmez.İnsanbirbelâyadüşer,bunadayanamayıp,ölümüdahâiyibilirse,ozemângörünür.Böylehareketlereihtiyârîdemeninsebebi,fâideliolduğugörüldüğüiçindir.Yoksa,fâideliolduğukendiliğinden,hemenhâsılolsa,nefesalmak,gözkapamakgibi,mecbûrîolur.
Herikisininmecbûrluğu,suyabatmagibiolur.İşte,sebeblerbirbirinebağlıdır.Sebeblerzincirininhalkalarıçokdur.Bunu(İhya-ül’ulûm) kitâbımızdadahâgenişanlatdık.İnsandayaratılmışolankudret,buzincirinhalkalarındanbiridir.Görülüyorki,insanın,iyibirişyapmaklaöğünmesidoğrudeğildir.İyiişdeninsanınpayı,onamahalvevâsıtaolmakdanbaşkabirşeydeğildir.Ya’nîfâideliişinyapılmasınasebebolanihtiyârvekudret,kendisindeyaratılmışdır.Ağaçdakudretveihtiyâr [ya’nî seçmek] yaratılmadığı için, ağacın rüzgârla sallanmasına zarûrî ve
mecbûrî hareket diyoruz. Allahü teâlâ, herşeyi yaratırken, kudret-i ilâhiyyesi,
kendinden başka hiçbirşeye bağlı olmadığından, Onun işlerine (İhtirâ’), ya’nî
yaratmak denir. İnsan böyle olmayıp, kudret ve irâdesi, kendi elinde olmıyan
başkasebeblerebağlıolduğundanveişleri,Allahüteâlânınişlerinebenzemediğinden,insanınişlerinehalketmek,ihtirâ’denmez.Fekatinsan,ağaçgibideolmayıp,kendindeisteristemezhâsılolankudretveirâdeninyeriolduğundan,insanın
işinecebr,zorilededenemez.Herikiçeşidişdenayırmakiçin,başkabirismaramışlar,(Kesb) demişlerdir.Demekki,insanınişihernekadarkendiihtiyârıileise
de,ihtiyârıelindedeğildir.Ohâlde,elindebirşeyyokdur.
[Allahüteâlânınemrleriikinev’dir:Evâmir-i teklîfiyye, Evâmir-i tekvîniyye.
Birinciemrler,insanlaravecinneverdiğiemrleriveyasaklarıdır.Bunları,insanların,irâdeetmelerinden,istemelerindensonra,kendisidedilerveyaratır.İkincinev’emrlerini,sebebleriilebirlikdehemenyaratmakdadır.Bütüntabî’atolayları böyledir. Meyvenin uzun zemânda olgunlaşması, bir anda yaratdıklarının
topluluğudur.]
Süâl — İnsanınelindebirşeyyoksa,niçinsevâbveazâboluyorveniçindinler,
şerî’atlergönderiliyor?
Cevâb — Busüâle(Şerî’atde tevhîd) ve(Tevhîdde şerî’at) denirki,buradaçok
kimselerboğulmuşdur.Butehlükedenkurtulmak,ancakbuderyâüzerindegidebilenlereveyâhiçolmazsa,yüzebilenlerenasîbolur.İnsanlarınçoğununbutehlükedenkurtulması,buderyâyagirmemelerisâyesindeolmuşdur.Câhilhalk,bu
deryâdayüzmeğibilmediğinden,bunlaraacıyıp,boğulmakdankorumakiçin,bu
denizinkenârınabırakmamalıdır.Bunlardan,tevhîdderyâsınadüşenlerinçoğuboğulmuşdur.Yüzmeğiöğrenmesinidedüşünmiyorlar.Çokları,bizimelimizdebirşeyyokdur.HerşeyiAllahüteâlâyapıyor.(Şakî), ya’nîkâfiryazılanbirkimse,ne
kadaruğraşsa,bunudeğişdiremez.(Sa’îd), ya’nîCennetlikyazılankimseninde,
çalışmağa ihtiyâcı yokdur, diyerek boğulmakda, helâk olmakdadır. Bu sözler,
hepcâhillikden,yanlışdüşünmekdenilerigelmekdedir.Bunlarınhakîkatinianlatmak,kitâblarayazmakhernekadaruygundeğilsede,sözbuyoladöküldüğüiçin,
azbirşeybildirelim:
Sevâbveazâbnedendir,süâlinekarşıderizki:Azâb,kötüişyapdığındandolayı,birisanakızıp,intikamalmakiçin,canınıyakmasıdeğildir.Sevâbda,işinibeğendiğiiçin,mükâfâtdeğildir.Ogün,Allahüteâlâdanbaşka,intikamalacakkimseyokdur.İnsanınkanı,safrasıbozulduğuveyâbaşkazararlışeylervücûddeçoğaldığızemân,bedendekideğişikliğe,hastalıkdediğimizgibiveilâcte’sîretdiğize–680 –

mânhâsılolanhâlesıhhatdediğimizgibi,insandaşehvetveasabiyyetartınca,cânabirateşdüşer.İşteinsanınfelâketininsebebi,buateşdir.Bununiçin,hadîs-işerîfde,(Gadab, ya’nî asabiyyet, Cehennem ateşinden bir parçadır) buyuruldu.Akl
ışığı kuvvetlenip, şehvet ve asabiyyet ateşini söndürdüğü gibi, îmân nûru, Cehennemateşinisöndürür.Nitekim,Cehennem,mü’minlere:(Ey mü’min! Çabuk
geç ki, nûrun ateşimi söndürüyor) diyecekdir.Busöz,sesileolmıyacak,suyangınısöndürdüğügibi,Cehennem,mü’mininnûrunadayanamayıpsönecekdir.Şehvetateşide,aklnûruilesöner.Kıyâmetde,sanaazâbiçinbaşkayerdenbirşeygetirmiyecekler.Nitekim,(Cehennem, dünyâda yapdığınız kötü işlerden başka birşey değildir. Bunların, size geri çevrilmesidir) buyuruldu.Ohâlde,Cehennemateşinintohmu,insanınşehvetivegadabıdır.Bunlarinsanıniçindedir.İlm-iyakînile
bilen,bunlarıgörebilir.Nitekim,sûre-iTekâsürdeki5.cive6.cıâyet-ikerîmede
meâlen,(İlm-i yakîn ile bilseydiniz, Cehennemi elbette görürdünüz) buyuruldu.
Zehrinsanıhastayapar.Hastalıkda,insanımezârasokar.Fekat,zehrvehastalıkinsanakızmışveintikamalmışdenilemez.Günâhveşehvetde,kalbihasta
eder.Buhastalık,kalbinateşiolur.Buateş,Cehennemateşicinsindenolup,dünyâateşigibideğildir.Miknâtistaşı,demirparçalarınıkendineçekdiğigibi,Cehennemateşide,buateşitaşıyanlarıkendineçeker.[CehenneminveCehennemzebânîlerinin,ya’nîazâbmeleklerinin]kızmasıveintikamalmasıolmaz.Sevâbişliyenlerinhâlideböyledir.Anlatmasıuzunsürer.
[Allahüteâlâ,insanlarınyapdığıişleriikikısmaayırdı.Birkısmınıbeğendiğini,bunlarıyapanlardanrâzıolduğunu,herişkarşılığında,bunlarani’metler,râhatlıklar,iyiliklervereceğiniva’detdi.Va’detdiğiiyiliklerinölçübirimine,(Ecr) ve
(Sevâb) denir.Dünyâdayapılanheriyiliğekarşılıkolarak,âhıretdeçeşidlimikdârlardani’metlerverilecekdir.Ni’metlerinverileceğiyere,(Cennet) denir.Allahü
teâlâinsanlarınyapdığıişlerdenbirkısmınıbeğenmediğini,bunlarıyapanlardan
râzıolmadığını,fekatpişmânoluptevbeedenleriveyâşefâ’atekavuşanlarıafvedeceğini,afvedilmiyenlerinkötüişlerinekıyâmetde,çokacıkarşılıklarvereceğini,
Cehennemateşindeyakacağınıbildirdi.Buacıkarşılıklara,(Azâb) denir.Azâblarınşiddetlerini,çokluğunubildirenölçübirimine,(İsm) ve(Günâh) denir.Allahüteâlânınbeğendiğişeylere(Hayrât, Hasenât), ya’nîiyişeylerdenir.Beğenmediklerine(Seyyiât),kötüşeylerdenir.Allahüteâlâ,hangiişlerinHasenâtolduklarını,hangiişlerindeSeyyiâtolduklarınıbildirdi.Hasenâtyapanlarasevâbvereceğiniva’detdi.Allahüteâlâ,va’dindesâdıkdır.Sözündenhiçdönmez.Ohâlde,
Kıyâmetgünü,ni’metveazâbolarak,başkayerdenbirşeygetirilmiyecek,dünyâdayapılanlarınkarşılıklarınakavuşulacakdır.]
İslâmiyyetniçingeldi?Peygamberler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”neden
gönderildi?Busüâlincevâbınagelince:Bunlarıngönderilmesikahrdır,cebrdir.İnsanlarıcebrzinciriileCenneteçekmekiçindir.Nitekim(Zincirlerle Cennete çekilen insanlara hayret mi ediyorsun?) buyuruldu.İslâmiyyet,Cehennemegitmemeleriiçin,insanlarıbağlıyanbirkemenddir.Nitekim(Siz, pervâne gibi, kendinizi ateşe atıyorsunuz. Ben kemerinizden tutup geriye çekiyorum) buyuruldu.
Allahüteâlânıncebbârlık[heristediğiniyapmak]zincirininhalkalarındanbiride,
Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” sözleridir. İnsanlar, doğru yolu, iğri yollardan,busözlerileayırabilir.Onlarıngösterdiğitehlükeden,insandakorkuhâsılolur.
Buayırışbilgisiilekorku,aklaynasıüzerindekitozlarıtemizler.Aklcilâlanıp,âhıretyolunututmanın,dünyâzevklerinekapılmakdandahâiyiolacağınıanlar.Bu
anlayış,âhıretiçinçalışmakirâdesinihâsıleder.İnsanınuzvları,irâdesinetâbi’olduğundan, uzvlar âhıret için çalışmağa başlar. Allahü teâlâ, bu zincir ile, seni
zorlaCehennemdenuzaklaşdırmış,Cennetesürüklemişolur.Peygamberler“aleyhimüsselâm”,koyunsürüsününçobanınabenzer.Sürününsağtarafındaçayırolsa,soltarafındamağarabulunsa,mağaradakurdlarolsa,çoban,mağaratarafın–681 –

dadurup,sopasallayıp,koyunlarıkorkutarak,çayırtarafınakovalar.İştePeygamberlerin“aleyhimüsselâm”gönderilmeside,bunabenzer.
Cehennemlikolanınçalışmasınefâideverir,süâlinegelince:Busöz,birbakımdandoğru,birbakımdanyanlışdır.Doğruolmasışöyledirki,busöz,söyleyenkimseninfelâketinesebebolur.Çünki,ezeldeCehennemlikyazılmışolmanınalâmeti,busüâlinhâtıragelmesi,bundandolayıçalışmayıp,tohmekmemesidir.Dünyâdatohmekmiyen,âhıretdebiçemez.Birkimseninaçlıkdanölmesi,ezeldetakdîredilmişolmasınaalâmet,(Ezeldeaçlıkdanölmekalnımayazılmışise,yiyipiçmekfâidevermez)düşüncesininkalbinegelmesidir.Böyledüşündüğüiçin,yiyipiçmezve
açlıkdanölür.Bunungibi,fakîrlikkaderimise,çalışmanınnefâidesiolurdiyenbiride,çalışmaz,elbettefakîrkalır.Se’âdet,zenginlikkaderiolankimseyede,şöyledüşünceverirvederki,(Zenginolmasıtakdîredilenler,çalışır,kazanır).Budüşüncesi,onuçalışmağasürükler.Demekki,budüşüncelerboşdeğildir.Ezeldekiyazısebebiile,kalbegelir.Oyazınınmeydânaçıkmasınasebebolur.Birinsanneiş
içinyaratıldıise,oişinsebeblerinionunönünegetirirler.Yoksaonu,sebebsizolarak,oişbaşınageçirmezler.Bununiçindirki,(Çalışınız, herkes, ne iş için yaratılmış ise, o iş, ona kolaylaşdırılır!) buyuruldu.Ohâlde,herkes,sürüklenmişolduğu
hâllerdenveişlerden,alnınınyazısınıveâhıretdebaşınageleceklerianlıyabilir.Derslerineçalışan,vazîfeleriniyapanbirtalebe,buhâlini,sınıfgeçeceği,ileridemevkı’
sâhibiolacağıtakdîredilmişolduğunamüjdevealâmetbilmelidir.Yoksaeğer,kalbine(Câhilkalacağımalnımayazılmışise,nekadarçalışsamfâidesiolmaz)düşüncesinigetirirler,odaçalışmazboşvaktgeçirirse,alınyazısınıncâhilkalmaklığıolduğunuanlamalıdır.İşteâhıretdekihâliçin,kazâvekaderideböylebilmelidir.Nitekimsûre-iLokmandaki28.ciâyet-ikerîmedemeâlen,(Hepinizin dünyâya getirilmesi ve âhıretde tekrâr diriltilmesi, bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir)
ve sûre-i Câsiyedeki 21.ci âyet-i kerîmede meâlen, (Onların âhıretdeki hâlleri,
dünyâdaki hâlleri gibidir) buyurulmuşdur.Buyazdıklarımızıiyianlıyanda,tevhîd
hâsılolur.İslâmiyyetin,aklınvetevhîdinbirbirineuygunolduğunuanlar.
Tevekkülüntemeliolanikinciîmân,Allahüteâlânınrahîm,hakîm,latîfolduğunainanmakdır.Onuninâyeti,şefkati,karıncadaninsanakadar,hermahlûkayetişir.Kullarınaolanmerhameti,iyiliği,birananın,yavrusunaolanmerhametinden
dahâçokdur.Böyleolduğuhadîs-işerîfdebildirilmişdir.Lutfü,merhametiokadarçokdurki,dünyâyıvedünyâdaolanherşeyieniyişekldeyaratmışdır.Bundan
dahâiyisimümkindeğildir.Rahmetinden,lutfündenhiçbirmahlûkumahrûmbırakm am ışd ır. Yer yüz ünd ek i akl sâh ibl er in in heps i bir aray a gel ip araşd ırs a,
Onunyaratdığıherhangibirşeyin,dahâuygun,dahâiyibirşeklinibulamaz.Herşeyin,olmasıgerekdiğigibiyaratılmışolduğunuanlarlar.Çirkinyaratılanbirşeyin,enuygun,enkâmilşekli,çirkinolmasıdır.Çirkinolmasanoksânlıkolur,yersizolurdu.Çünki,çirkinlikolmasaydı,meselâgüzelliğinkıymetinikimsebilemez,
güzelliktatlıolmazdı.Kusûrluşeylerolmasaydı,kusûrsuzşeylerinkıymetibilinmez,kusûrsuzluktatlıolmazdı.Çünki,kâmilvenâkıs,birbiriileölçerekanlaşılır.
Meselâ,babaolmasa,çocukolmaz.Çocuğuolmıyan,babaolmaz.Böyleşeylerden,
birininvarolması,ötekininvarlığıilebelliolur.Ölçmek,ikişeyarasındaolur.İkilikolmazsa,ölçüveölçmeninsonueldeedilemez.Allahüteâlânınişlerininfâidesini,insanlaranlıyamıyabilir.Fekat,enfâideli,eniyişeklin,Onunyaratdığışekl
olduğunainanmaklâzımdır.Sözünkısası,dünyâdabulunanherşey,hastalık,kuvvetsizlik,hattâgünâhlarveküfr,yokolmak,kusûr,derdveelem,hikmetsiz,fâidesiz,yersizdeğildir.Hepsi,enuygun,enfâidelişekldeyaratılmışdır.Fakîryaratdığıbirkimseye,enuygunşey,fakîrolmakdır.Bukimsezenginolsaydı,felâketedüşerdi.Zenginyaratdığıda,bunungibidir.Buda,tevhîdkısmıgibi,enginbirdenizebenzer.Çokkimse,buderyâdaboğulmuşdur.Buda,kadermes’elesigibianlaşılmazveanlatmağaiznyokdur.Buderyâyadalarsak,sözçokuzar.Fekat,buna,
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söylediğimizkadarîmânetmekyetişir.
Tevekkül,nedemekdir?Tevekkül,kalbdehâsılolanbirhâldir.TevhîdeveAllahüteâlânınlutfveihsânınınpekçokolduğunaîmânetmeklehâsılolur.Buhâl,
kalbinvekîlei’timâdetmesi,güvenmesiveOnainanmasıveOnunilerâhatetmesidir.Böylebirinsan,dünyâmalınagönülbağlamaz.Dünyâişlerininbozulmasındanüzülmez.Allahüteâlânın,rızkıgöndereceğinegüvenir.Dünyâda,bununbenzeri,birkimseyeiftirâedip,mahkemeyeverseler,kendinebiravukattutar.Üçşeydeavukatagüvenirse,bukimseninkalbirâhatolur.Biri,avukatın,iftirâyı,hîleyi
iyibilmesi.İkincisi,bildiğiniiyianlatmakiçindoğruyusöylemekdençekinmemesiveiyiveaçıkkonuşabilmesi.Üçüncüsü,avukatın,bunaacıyıp,hakkıkurtarmağacândanuğraşmasıdır.Avukatına,böyleinanır,güvenirse,kendisiayrıcauğraşmaz.Sûre-iÂl-iİmrândaki173.cüâyet-ikerîmenin,(Allahü teâlâ bize yetişir. O,
çok iyi vekîldir) meâliniiyianlayıp,herşeyiAllahüteâlâyapar.Ondanbaşkasıbirşeyyapamazdiyen,ilminde,kudretindenoksân,kusûrolmadığınaverahmetinin,
iyiliğininsonsuz,çokolduğunainananbirkimse,Allahüteâlânınfazlınai’timâd
ederektedbîre,sebebleregüvenmez.Rızktakdîredilmiş,ayrılmışdır,vaktigelincebanayetişirder.Allahüteâlâ,bana,kendibüyüklüğüne,merhametineyakışacak işleri yapar der. Ba’zı kimseler, buna inanır. Ammâ, içinde bir korku, bir
ümmîdsizlikbulunur.Çokkimsevardırki,birşeyeîmâneder,inanırlarsada,tabî’atleri,îmânlarınauymayıp,evhâmvehayâllereuyar.Hattâbuhayâllerinyanlışolduğunubildiğihâlde,yinebunlaratâbi’olur.Meselâ,tatlıyirken,başkabiritatlıyıpisbirşeyebenzetirseyiyemez.Busözünyanlışolduğunu,pisliğebenzemediğinibildiğihâlde,yineyiyemez.Vemeselâ,ölübulunanbirodada,yalnızyatamaz.Ölününtaşgibioluphareketedemiyeceğinibildiğihâlde,yatamaz.Görülüyorki,tevekküliçin,hemkuvvetliîmân,hemdekuvvetlikalblâzımdır.Böylece,kalbindeşübhekalmaz.İ’timâdverâhatlıktamolmadıkca,tevekkültamolmaz.
Çünki,tevekkül,kalbin,herişde,Allahüteâlâyai’timâdetmesi,güvenmesidemekdir.İbrâhîmaleyhisselâmınîmânı,yakînitamidi.Fekatkalbininrâhatetmesiiçin,
(Yâ Rabbî! Ölüleri nasıl diriltiyorsun? Bana göster!) dedi.Sûre-iBekarada260.cı
âyet-ikerîmedebildirdiğigibi,(İnanmadın mı?) buyuruldukda,(İnandım. Fekat
kalbim râhat etmek için istedim) dedi.Kalbindeyakînvardı.Fekat,kalbinin,sükûnet,râhatlıkbulmasınıistedi.Çünki,kalbinrâhatetmesi,öncehisvehayâlebağlı
olup,sonrakalbde,yakînetâbi’olurveartıkaçıkdangörmeğemuhtâcolmaz.
TEVEKKÜLÜN DERECELERİ — Tevekkülünüçderecesivardır:
Birinciderecedeolan,gayretli,açıkkonuşan,cesûrvemerhametlibiravukatagüvenenbirkimsegibidir.
İkinciderecedebulunankimse,birçocuğabenzer.Çocukkendineverilenherşeyi,annesigönderdisanır.Acıkıncaannesiniarar.Korkuncaannesinesığınır.Çocuğunbuhâli,kendiliğindenolup,başkasınınöğretmesiile,zorladeğildir.İhtiyârıiledeğildir.Buderecedebulunankimsenin,kenditevekkülündenhaberiolmaz.
Çünki,vekîlinikendindenayrıbilmez.Birinciderecedebulunanise,tevekkülünübilirvezorile,ihtiyârıiletevekküleder.
Üçüncüderecedebulunankimse,yıkayıcınınelindeki,ölüyebenzer.Kendisini,Allahüteâlânınkudretiilehareketedenbirölügibigörür.Derdveacılarlakarşılaşırsa,kurtulmakiçindüâbileetmez.Hâlbukibebek,cânıacıyıncaanasınıçağırır.Bu,öylebirçocuğabenzerki,annesiniçağırmaz.Çünkiannesinin,hepona
bakdığını,imdâdınakoşmağahâzırolduğunubilir.
Buüçüncüderecedebulunanlarındaihtiyârlarıellerindedeğildir.Fekat,ikinciderecedekilervekîlekoşar,yalvarır.İhtiyâr,birinciderecedevardırvevekîlin
istediği âdetlere, sebeblere yapışmakdır. Meselâ, avukatın âdeti, bu bulunmadıkcavedosyahâzırolmadıkca,mahkemeyegelmezise,busebeblerihâzırladık–683 –

dansonraişiavukatabırakır.Bundansonra,herşeyivekîldenbekler.Dosyayıhâzırladığınıda,vekîldenbilir.Çünki,onunâdetiveişâretiilehâzırlamışdır.Ohâlde,birinciderecedebulunanlar,ticâret,çiftçilikyapar.Birsan’atöğrenir.Allahü
teâlânınâdetiolansebeblereyapışır.Fekat,tevekkülübırakmaz,çalışmasınagüvenmeyip,Allahüteâlânınfadlına,keremine,ihsânınagüvenir.Kendisini,başvurduğusebeblerle,maksadaerişdirmesini,Ondanbekler.Nitekim,ticâreti,çiftçilik
sebeblerinide,Ogönderdider.SebeblereyapışıpelinegeçeniAllahüteâlâdanbilir.İşte,sûre-iKehfdeki39.cuâyet-ikerîmedemeâlen,(Herşeye kuvvet veren, ancak Allahü teâlâdır) buyruldu.Çünkihavl,hareketdemekdir.Kuvvetde,kudret
[enerji]demekdir.Birinsan,kuvvetinin,kendindenolmayıp,Allahüteâlânınyaratdığınıbilirse,herşeyiOndanbekler.Hulâsa,işlerinmeydânagelmesinde,sebebleri arada görmiyen kimse, Allahü teâlâdan başka kimseden birşey beklemez,
tevekkületmişolur.
Tevekkülün en yüksek derecesini, âriflerin sultânı, Bâyezîd-i Bistâmî haber
veriyor.Şöyleki:EbûMûsâDîneverî“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,tevekkülünneolduğunuBâyezîdesordum.Sen,nedersin?dedi.Âlimlerbuyuruyorki,
(Sağın,solun,hertarafınyılan,akrebdoluolsa,kalbinebirşeygelmemesitevekküldür) dedim. Buyurdu ki, bunu yapmak kolaydır. Benim yanımda tevekkül,
(Kâf irl er in heps in i Ceh enn emd e azâb içind e, mü’minl er in heps in i Cenn etd e
ni’metleriçindegörüpde,ikisiarasındahiçayrılıkbulmamakdır)buyurdu.EbûMûsânındediği,tevekkülünyüksekderecesidir.Fekatbu,zarardansakınmamakdemekdeğildir.EbûBekr“radıyallahüanh”mağarada,yılanındeliğinemubârekayağınıdayıyarak,ondankorundu.Hâlbuki,onuntevekkülüdahâüstündü.Fekato,
yılandankorkmuyordu.Yılanıyaratandan,Onunyılanakuvvetvehareketvermesindenkorkuyordu.Herşeyinkuvvetivehareketi,ancakAllahüteâlâdanolduğunugörüyordu.Bâyezîdinsözü,tevekkülünaslıolanîmânıgöstermekdedirki,Allahüteâlânınadâletine,hikmetine,rahmetineveihsânınaîmândır.Heryapdığının
yerindeolduğunaîmândır.Böyleîmânsâhibi,azâbileni’metarasındafarkgörmez.
TEVEKKÜL ETMEK NASIL OLUR? — Dindebulunanhermakâm,üçesâsa
dayanır:İlm,hâlveamel.Tevekkülünneolduğunubildirdikvehâlinideanlatdık.
Şimdiamelini,nasıltevekküledileceğinibildireceğiz.Çokkimse,tevekkülü,herişi
olurunabırakıp,ihtiyârıilebirşeyiyapmamak,parakazanmakiçinuğraşmamak,tesarrufyapmamak,yılandan,arslandan,zehrdensakınmamak,hastaoluncailâciçmemek, dîni, islâmiyyeti öğrenmemek, din düşmanlarından sakınmamak sanır.
[Dincâhilleri,tevekküle,kanâ’atetmeğe,böylema’nâvererek,islâmiyyettenbellikdir.Dinafyondur,diyor.İslâmiyyetehücûmediyorlar.Gençlerialdatmağa,dinsiz,îmânsızyapmağauğraşıyorlar.İslâmiyyetealçakcaiftirâediyorlar.]Tevekkülüböyledüşünmekyanlışdır.İslâmiyyeteuygundeğildir.Hâlbuki,tevekkül,islâmiyyetinemretdiğişeydir.İslâmiyyeteuygunolmıyanşeyler,nasıltevekkülolabilir?
İhtiyârî,ya’nîistiyerekyapılanhareketlerdevepara,malkazanmakdavemevcûdparayı,malıtesarrufetmekde,zararlardansakınmakdavederdleri,hastalarıtedâvîetmekde,ayrıayrıtevekkülvardır.Budörttevekkülüsırailebildirelim:
1—Mal kazanmakda, fâideli şeyleri almakda tevekkül:
Burada,bekârların,yalnızyaşıyanlarıntevekkülüileevlilerin,bakacakkimsesibulunanlarıntevekkülübirbirinebenzemez.
Bakacakkimsesiolmıyanların,malkazanmasında,ihtiyâclarınıgidermesinde
tevekkül,sebebleregöreüçkısmdır:
I—Birincikısmsebebler:Allahüteâlânınbirşeyiyaratmasıiçin[Yaratmak,hiç
yokdanvaretmekveyâmevcûdşeyleri,fizik,şimik,fizyolojikveyâmetafizikkanûnlarla,birşekldenbaşkahâssalışekllereçevirmekdemekdir],aradabulundurması,âdet-iilâhiyyesiolansebeblerdir.Busebebler,tecribeileanlaşılır.Böylese–684 –

beblereyapışmamak,tevekküldeğil,delilik,ahmaklıkolur.Meselâ,açiken,birşeyyimeyip,Allahistersebeniyimedendoyururveyâbenelimisürmedenekmeği,yemeğiağzımagönderirdemekvenikâhetmeden,evlenmeden,banaçocukverirdemek,tevekküldeğil,abdallıkdır.Tecribeileanlaşılan,sebeblerebağlıişlerdetevekkül,sebebibırakmakdeğildir.İlmilevehâliletevekkületmekdir.İlmile
tevekkül,açlıkdankurtulmakiçinsebebleri,ya’nîeli,ağzı,dişi,mi’deyi,hazm[sindirim]sebeblerini,yemekleri,ekmeği,fizyolojikhareketleri,hepAllahüteâlâyaratmış olduğunu bilmekdir. Hâl ile tevekkül, kalbin, Allahü teâlânın ihsânına
güvenmesi,yimeğe,ele,ağıza,sıhhategüvenmemesidir.El,birândafelcolabilir.
İnsanbirgün,hazmhastalıklarınatutulabilir.Yemek,fâideliolmıyabilir.Ohâlde,
gıdânınyaratılmasındaveönünegelmesinde,hazmedilmesindekendihareketine,kuvvetinedeğil,Allahüteâlânınfazlına,iyiliğinegüvenmelidir.
II—İkincikısmsebebler:Te’sîriyüzdeyüzolmayan,fekatçokdef’alâzımolan
sebeblerdir.Böylesebebleriterketmekde,tevekküldeğildir.Meselâ,yolagiderkenyiyecekveiçeceğiberâberalmak,çokzemânfâideliisede,ba’zanböylesebeblerelüzûmkalmaz.Böylesebeblereyapışmak,Peygamberimizin“sallallahü
aleyhivesellem”sünnetiveâlimlerimizinâdetiidi.Tevekkülbusebebleregüvenmemekdirki,ba’zanfâideleriolmaz.Sebebleriyaratanavegönderenegüvenmelidir.Böylesebebleribırakmakgünâhdeğildir.Tevekkülünçokolmasındandır.Demekki,yimemek,içmemekgünâhdır.Yolcununyiyecektaşımamasıgünâhdeğildir.Fekat,günâholmamasıiçinikişartvardır:Birkaçgünaçlığadayanabilecekkadarkuvvetliolmasıveyoldabulunanşeyleriyimeğealışıkolmasıdır.İbrâhîm-iHavvâs“kuddisesirruh”tevekkülsâhibiidi.Uzakyolculukda,yiyecekalmaz,fekatiğne,çakı,ip,kovaalırdı.Çünkibunlar,yüzdeyüzte’sîreden,ya’nîherzemânfâidesiolansebeblerdir.Çünkiçölde,kuyudansu,ipsizvekovasızçıkmaz.Elbiseyırtılıncaiğneninişini,başkabirşeyyapamaz.Tekrârbildirelimki,te’sîrikat’îolmıyansebeblerideterketmektevekküldeğildir.Sebebeyapışmakvesebebedeğil,
Allahüteâlâyagüvenmektevekküldür.Demekki,şehrlerdenuzak,birmağaradaoturuptevekkülediyorumdemekharâmdır.Kendiniölümeatmakdemekdir.
Allahüteâlânınâdetine,kanûnunakarşıgelmekdemekdir.Böylekimseninhâli,
birkimseyebenzerki,avukattutarveavukatınınâdeti,dosyayı,kâğıdlarıokumadanmahkemeyegitmezolduğunubildiğihâlde,dosyayıavukatavermeden,avukatatevekküleder.Vaktîlebirkimse,zâhidolmak,dünyâdanelçekmekister.Dağdabirmağarayagirip,tevekküleder,rızkbekler.Günlergeçdiğihâlde,birşeygelmez.Açlıkdanöleceğisırada,Allahüteâlâ,ozemânınPeygamberine“aleyhissalâtüvesselâm”emrederki,git,oahmakadamasöyle!Şehregiripinsanlararasınakarışmazsa,onuaçlıkdanöldürürüm.O,benimâdetimibozmakmıistiyor?Peygamberhaberverince,şehregelir.Şehrde,hertarafdanbirşeygetirilir.(Kullarımın rızkını, doğrudan doğruya göndermeyip, kullarımın eli ile, onlara göndermeği severim) meâlindekiâyet-ikerîmemeşhûrdur.Birkimsenin,şehrdesaklanıpveyâevindekapanarak,tevekkületmesiharâmdır.Kat’îolansebebleribırakmakcâizdeğildir.Şehrde,evinkapısınıkapamazveyâgelenlereaçarsa,tevekkületmiş
olursada,aklıkapıdaolmamak,birşeygetirenvarmıdiyedüşünmemeklâzımdır.
KalbiAllahüteâlâileolmalı.İbâdetilemeşgûlolmalıdır.Hiçbirsebebgörünmesede,rızkınkesilmiyeceğiniiyibilmelidir.İnsan,rızkındankaçarsa,rızkıonukovalardemişlerdirkidoğrudur.Birkimse,cenâb-ıHakka,yâRabbî!Banarızkvermediyedüâetse,Allahüteâlâbuyururki,(Eycâhil!Seniyaratdım.Rızkınıvermezmiyim?).Ohâlde,tevekkületmek,sebeblereyapışmak,fekatsebebleredeğil,sebebleriyaratanagüvenmekdemekdir.Herkes,Allahüteâlânınrızkınıyimekdedir.Fekat,birkısmıdilencilikzilletini,aşağılığınıçekerek,birkısmıda[meselâesnâf,tüccâr]beklemeksıkıntısınıçekerek,ba’zılarıda[san’atsâhibleri,işçiler]
yorularak,birkısmıise[meselâilmadamları],izzetile,râhatca,Allahüteâlâdan
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başka,kimsedenbeklemedenyiyorlar.
III—Üçüncükısmsebebler:Te’sîrikat’îolmadığıgibi,hervaktlâzımolmıyan
vedüşünerek,arayarakelegeçirilebilensebeblerdirki,böylesebeblerleparakazanmak,falile,efsûnile,dağlamakile,hastatedâvîetmeğebenzerki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,tevekkülüanlatırken,(Tevekkül edenler, falcılık, efsûn ve dağlamak ile hastalığı tedâvî etmez!) buyurdu.Yoksa,(Tevekkül
edenler,çalışmaz,şehrdeyaşamaz,dağlaragider)demedi.
Sebeblereyapışmakda,tevekkülüçmertebedir:
a)Tevekkülünyüksekmertebesindeolanbekârbirkimse,kulhakkıaltındakalmamakiçinşehrdenuzakyaşar.Yanınabirşeyalmaz.Acıkdığızemân,elinegeçeniyir.Yiyecekbulamazsa,açölmekdenkorkmaz.Açlıkdanölecekolursa,bunukendisiiçinhayrlıbilir.Çünki,yanınayiyecekalanyolcunun,yoldasoyulması,hattâöldürülmesideçokolmuşdur.Bundansakınmakise,vâcibdeğildir.
b)İkincimertebedeolan,parakazanmaz.Fekat,şehrleriterketmez.Câmi’lerdeibâdeteder.Kimsedenbirşeybeklemez.Allahüteâlâdanbekler.[İstemedengelen hediyyeyi kabûl etmenin tevekküle mâni’ olmadığı, ikinci kısmın kırkıncı
maddesonundayazılıdır.]
c)Üçüncümertebedeolan,parakazanmakiçinçalışır.Fekat,herhareketinde
ahkâm-ıislâmiyyeyi,sünnetigözetir.Hîleyapmakdan,incesebebleraramakdan,
ticâretbilgileriileuğraşmakdansakınır.Bunlardansakınmıyankimse,üçüncükısm
sebebleredalmışolup,tevekkületmişolmaz.
Tevekkületmek,çalışmamakdemekdeğildir.ÇünkiEbûBekr“radıyallahü
anh”,herişindetevekkülsâhibiidi.Halîfeseçildiğizemân,çarşıdakumaşsatıyordu.(YâHalîfe!Devletidâreederken,ticâretyapmakolurmu?)dediklerinde,(Çolukçocuğumabakmazsam,milletenasılbakarım?)buyurdu.Bununüzerine,halîfeyeBeyt-ül-mâldanaylıkvermeğiuygunbuldular.Bundansonra,hersâat,milletişleriileuğraşdı.Kendisitevekküledenlerinenyükseğiiken,ticâretederdi.Fekat,parakazanmağıdüşünmezdi.Kazancınısermâyesinden,çalışmasındanbilmez,
Hakteâlâdanbilirdi.Malını,dinkardeşlerininmalındandahâçoksevmezdi.
Tevekkületmekiçinzühdlâzımdır.Zâhidolmakiçinise,tevekküllâzımdeğildir.EbûCa’fer-iHaddâd,Cüneyd-iBağdâdîninhocasıidi“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”.[Haddâd,demircidemekdir.]Çoktevekkülederdi.Yirmisene,tevekkül
etdiğini,kimseyebellietmemişdi.Hergün,pazardabirdînârkazanırdı.[Dînâr,bir
miskalaltındır.Birmiskal,dörtgramveseksensantigramdır.]Hepsinifakîrlere
sadakaverirdi.Cüneydonunkarşısındatevekküldensöylemezdi.(Onunyanında,
Ondabulunanşeydenkonuşmağautanırdım)buyururdu.
Tesavvufadamlarınınçarşıda,pazarda,halkarasındadolaşmaları,tevekkülün
az olduğuna alâmetdir. Evlerinde oturmaları, Allahü teâlâdan beklemeleri lâzımdır.Meşhûryerde,tekkedeoturmalarıda,çarşıdaoturmakgibidirki,kalblerininrâhatetmesinin,şöhretlerindenilerigeldiğitehlükesivardır.Fekat,şöhret
hâtırlarınagelmezse,çalışaninsangibi,tevekkületmişolurlar.
Hulâsa,tevekkülünesâsı,insanlardanbirşeybeklememek,sebebleregüvenmemek,herşeyi,yalnızAllahüteâlâdanbeklemekdir.İbrâhîm-iHavvâs“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,(Hızıraleyhisselâmıgördüm.Benimlearkadaşlık
etmekistedi.Benistemedim.Kalbiminonagüvenerek,tevekkülümünazalmasındankorkdum).AhmedibniHanbel“rahmetullahiteâlâaleyh”,birişçitutmuşdu.
Talebesine,(İşçiye,gündeliğindenfazlabirşeyver)dedi.İşçi,almadı.İşçigidince,talebesine,(Arkasındangidip,oşeyiver!Şimdialır)dedi.Talebe,sebebinisordukda:(Ozemân,birşeyvereceğimizikalbiumuyordu.Onuniçinalmadı.Şimdi,
giderkenhiçümmîdikalmadığıiçin,alması,tevekkülünezararvermez)dedi.
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Demekki,çalışanlarıntevekkülü,sermâyeyegüvenmemekdir.Bununalâmetide,sermâyeeldengiderse,kalbininhiçsıkılmaması,rızkdanümmîdikesilmemesidir.Çünki,Allahüteâlâyagüvenenbirkimse,hiçummadığıyerdenrızkgöndereceğinibilir.Eğergöndermezse,benimiçinböylesihayrlıimişder.
Böylebirtevekküleldeedebilmekkolaydeğildir.Birkimseninbütünmalıçalınırveyâfelâketeuğrayıpda,kalbininhiçdeğişmemesi,herkesinyapacağışeydeğildir.Böyletevekküledenpekazbulunurisede,yokdeğildir.Böyletevekküle
kavuşmakiçin,Allahüteâlânınfazl,rahmetveihsânınınsonsuzluğunavekudretininkemâlüzerebüyükolduğuna,kalbintaminanması,yakînhâsıletmesilâzımdır.Birçokkimseyesermâyesizrızkgönderdiğini,birçoksermâyeninde,felâketesebebolduğunudüşünmelidir.Kendisermâyesininelindengitmesinin,hayrlıolduğunubilmelidir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir kimse geceyi, yarın yapacağı işleri düşünmekle geçirir. Hâlbuki o iş, bu kimsenin felâketine sebeb olacakdır. Allahü teâlâ, bu kuluna acıyıp, o işi yapdırmaz. O ise, iş
olmadığı için, üzülür. Bu işim neden olmıyor. Kim yapdırmıyor. Bana kim düşmanlık ediyor diye arkadaşlarına kötü gözle bakmağa başlar. Hâlbuki, Allahü teâlâ,
ona merhamet ederek felâketden korumuşdur). Bununiçin,Ömer“radıyallahü
anh”,(Yarınfakîr,muhtâckalırsamhiçüzülmem.Zenginolmağıda,hiçdüşünmem.Çünki,hangisininbenimiçinhayrlıolacağınıbilmem)buyurdu.
İkinciolarak,bilmesilâzımolanşey,fakîrlikdenkorkmak,uğursuzluğainanmak
şeytândandır.Nitekim,sûre-iBekaradaki268.ciâyet-ikerîmedemeâlen,(Şeytân,
muhtâc hâle düşeceğinizi, size söz veriyor) buyruldu.Allahüteâlânınmerhametinegüvenmek,yüksekma’rifetdir.Ummadıkyerlerden,düşünmediksebeblerle,bol
rızkgönderdiğiherzemângörülmekdedir.Fekat,gizlisebebleredegüvenmemeli,sebebleriyaratanasığınmalıdır.Tevekküledenbirisi,birmesciddeibâdetederdi.Mescidinimâmı,buna(Fakîrsin,biriştutsaniyiolur)dedi.Buda,(Biryehûdîkomşum,hergünbanalâzımolanşeylerigönderiyor)deyince,imâm:(Öyleise,
senişinisağlamabağlamışsın,çalışmazsanzararıyok)dedi.Buda,imâma:(Öyle
ise,sende,herkeseimâmolmakdanvazgeçki,yehûdîninsözünü,Allahüteâlânın
sözündenüstüntutan,imâmolmağalâyıkdeğildir)dedi.Başkabirmescidimâmı
da,cemâ’atdenbirine,(Neredengeçiniyorsun?)dedi,oda,(Dur!Önceseninarkandakıldığımnemâzıyenidenkılayım)dedi.Ya’nîsenin,Allahüteâlânınrızkgöndereceğineinancınyok.Nemâzınkabûlolmaz,demekistedi.Böyle,tâmtevekkül
eden,herzemân,hiçummadıkyerlerdenrızklanmış,sûre-iHûddaki6.cıâyet-ikerîmenin,(Yer yüzündeki her cânlının rızkını, Allahü teâlâ, elbette gönderir) meâlineîmânıkuvvetlenmişdir.Huzeyfe-iMer’aşî,İbrâhîm-iEdhemehizmetederdi.Sebebinisorduklarında,“Mekkeyegiderkençokacıkmışdık.Kûfeyegelince,
açlıkdanyürüyemezoldum.(Açlıkdankuvvetsizmikaldın?)dedi.(Evet!)dedim.
Hokka,kalem,kâğıdistedi.Bulupgetirdim.Besmeleve(Herşeyde,herhâldesanagüvenilenRabbim!Herşeyiverensensin!Sanaherânhamdveşükrederim.Senibirânunutmam.Aç,susuzveçıplakkaldım.İlküçü,benimvazîfemdir.Elbetteyaparım.Sonüçünüsensözverdin.Sendenbekliyorum)yazıp,banaverdive(DışarıgitveAllahüteâlâdanbaşkakimsedenbirşeyummaveilkkarşılaşdığınadamabukâğıdıver!)dedi.Dışarıçıkdım.İlkolarak,deveüstündebiriilekarşılaşdım.Kâğıdıonaverdim.Okudu,ağlamağabaşladı.(Bunukimyazdı?)dedi.(Câmi’debirisi)dedim.Banabirkesealtınverdi.İçindealtmışdînârvardı.Bununkim
olduğunusonradan,etrâfdakileresordum.Nasrânîdir[ya’nîhıristiyandır]dediler.
İbrâhîm-iEdhemebunlarıanlatdım.(Keseyeelinisürme!Sâhibişimdigelir)buyurdu.Azzemânsonra,nasrânîgeldi.İbrâhîminayaklarınadüşüp,öpdü.Müslimânoldu.”EbûYa’kûb-iBasrî“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,“Mekke-imükerremedeongünaçkaldım.Dayanamazbirhâlegeldim.Sokağaatılmış
birşalgamgördüm.Almakistedim.İçimden,sankibirses:Ongünsabretdinde,
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şimdiçürümüşbirşalgamımıyiyeceksin?dedi.Almadım.Mescid-iharâmagirip
oturdum.Birigelip,önüme,yağdayenikızarmışekmek,şekervebâdemkoyduve
(Denizdeidim,fırtınaçıkdı.Kurtulursam,ilkgördüğümfakîre,bunlarıvermeği
adadım)dedi.Herbirindenbiravuçaldım.Artanı,sanahediyyemolsundedim.
Demekki;Allahüteâlâ,banarızkgöndermekiçin,denizdefırtınaçıkardı.Bukimseyikurtarıp,adakilebanagönderdidiyerekşükretdim.Sokakdarızkaradığıma
pişmânoldum.”Îmânıkuvvetlendirmekiçin,böylenâdirolaylarıokumaklâzımdır.
Bekârbirkimseninîmânıkuvvetliolur,hiçgünâhişlememekiçinparakazanmakdankaçınırsa,rızksebeblerionunönünegelir.Çocuk,anarahmindeiken,çalışmakdanâcizolduğuiçin,göbeğindenonarızkgönderiyor.Dünyâyagelince,anasınıngöğsündengönderiyor.Birşeyyiyebileceğiyaşagelince,dişleriyaratıyor.Anası,babasıölür,yetîmkalırsa,anasınababasınaverdiğimerhametgibi,başkalarınadaverip,herkesinkalbini,yetîmekarşımerhametledolduruyor.Önce,onayalnızanasıacırdı.Kimsebakmazdı.Anasıölünce,binlercekişiyi,onaşefkatlebakdırıyor.Dahâbüyüyünce,çalışmakiçinkuvvetveriyor.Parakazanmakarzûsunu
veriyor.Kendinekarşımerhameti,şimdiiçineyerleşdiriyor.Birkimse,buarzûdanvazgeçip,takvâyolunututar,kendiniyetîmhâlinekorsa,onakarşıkalbleri,
yineşefkatledoldurur.Herkes,bukimseAllahyolundadır.Herşeyiniyisinibuna
vermelidirder.Parakazanırken,kendine,yalnızkendiacırdı.Şimdiherkesacır.
Fekat, takvâ yolundan ayrılır, nefsine uyar ve çalışmazsa, kalblerde ona karşı
şefkathâsıletmez.Böylekimselerin,tevekkülediyorumdiyeçalışmaması,tenbel
oturması,hiçcâizdeğildir.Kendinidüşünenkimsenin,çalışıp,ihtiyâclarınıeldeetmeği de düşünmesi lâzımdır. Demek ki, Allah yolunda olup, yetîm gibi olana
karşı,herkesinkalbindeşefkat,merhametyaratır.Bununiçin,Allahyolundaçalışankimsenin,açlıkdanöldüğügörülmemişdir.Birkimse,âlemlerinsâhibinin,herşeyi,nebüyüknizâmvekemâlüzereyaratdığınıanlarsa,Hûdsûresi6.cıâyet-ikerîmesiolan,(Allahü teâlânın rızk vermediği, yer yüzünde bir mahlûk yokdur) meâlinipekkolaygörür.Âlemiçokgüzelidâreedip,kimseyiaçbırakmadığınıbilir.
Açlıkdanöldürdüğüpekazkimsevarsada,onlarahayrlıolduğuiçinöldürmüşdür.
Yoksa,çalışmadıklarıiçindeğil.Çünki,çokmalkazanmışolanlarıda,ba’zan,malınıalarakaçlıkdanöldürür.Hasen-iBasrî“rahmetullahiteâlâaleyh”,buinceliğiaçıkgördüğüiçin,(Basraehâlisininhepsi,benimçocuğumolsavebirbuğdaydânesibirdînârolsa,hiçsıkıntıçekmem!)buyurmuşdur.VehebbinVerddiyorki,
(Gök demir olsa, yer tunç kesilse, rızk için üzülürsem, kendimi müslimân bilmem!).Allahüteâlârızkıgökdengöndermekdedir.
[Bunu âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler açıkça haber veriyor. Bugün fen
adamları,buhakîkatianlamağabaşlamışdır.Yağmurluhavalarda,şimşeklersebebiile,havanınazotgazı,oksigengazıilekimyâcabirleşerek,azotmonoksiddenilen,renksizgazhâsıloluyor.Bugazhavadaserbesthâldekalamaz.Tekrâroksigenlebirleşerekazotdioksidhâlinedönüyor.Turuncurenkliveboğucuolanbu
gazda,havadakinem[subuhârı]ilebirleşerek,nitrikasid[ya’nîkezzabismiile
satılanmâyı’]teşekkülediyor.Yineşimşeklerinte’sîriilehavadakisubuhârının
parçalanmasındanserbesthâlegeçenhidrogen[müvellidülmâ’]gazıda,havanın
azotuilebirleşerekamonyakgazıhâsıloluyorki,bugaz,oesnâdahâsılolannitratasidiilevehavadazâtenmevcûdolankarbondioksidgazıilebirleşerekamoniumnitratveamoniumkarbonattuzlarımeydânageliyor.Buikituz,diğerbütün
alkalima’denlerintuzlarıgibi,sudaeridiğinden,yağmurlatoprağainer.Toprak,
bumaddelerikalsiumnitrathâlineçevirerek,nebâtlaraverir.Nebâtlar,butuzlarıalbüminlimaddelere[proteinlere]çevirir.Proteinler,bitkiden,otyiyenhayvanlaraveinsanlarageçer.İnsanlar,nebâtâtdanveotyiyenhayvanlardanalır.Bumaddelerinsanlarınvehayvânlarınhücrelerininyapıtaşıdır.Kuruproteinleriniçinde
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%14[yüzdeondört]azotgazıvardır.İşte,yağmursularıvâsıtasıiletoprağa,her
senedörtyüzmilyontondanziyâdehavaazotunungelerekgıdâhâlinedöndüğübugünhesâbedilmişdir.Denizleregelen,elbettedahâçokdur.Semâdan,busûretlerızkindiğinibugünfenyoluileanlıyabiliyoruz.Dahâniceşekllerdedeinmekdedir.Fen,ileridebuyollardanba’zısınıdabelkianlıyacakdır].
Allahüteâlâ,herkesinrızkınıngökdenindirildiğinibildirmekle,kimseninrızkınadokunulamıyacağınıanlatıyor.Cüneyd-iBağdâdîye“kuddisesirruh”(Rızkımızıarıyoruz)dediklerinde,(Nerdeolduğunubiliyorsanız,oradaarayınız!)buyurdu.(Allahüteâlâdanistiyoruz)dediklerinde,(Eğer,siziunutmuşsanıyorsanız,hâtırlatınız!)buyurdu.(Tevekkülediyoruz,bakalımnegönderecek)dediklerinde,
(İmtihânederek,deneyerektevekkületmek,îmândaşübhebulunmasınıgösterir)
buyurdu. (O hâlde ne yapalım?) dediklerinde, (Emr etdiği için çalışmalı, rızk
içinüzülmemeli,tedbîrlerinarkasındakoşmamalıdır)buyurdu.Rızkiçin,Allahü
teâlânınverdiğisözegüvenmelidir.Emrineuyarakçalışanı,rızkınaulaşdırır.
Evli olanların tevekkülü: Evliolanın,tevekkületmekiçin,şehrlerdenuzaklaşmasıdoğrudeğildir.Çalışıp,sebeblereyapışmasılâzımdır.Ya’nî,evliolanlarıntevekkülü,üçüncümertebedeolmaklâzımdır.Ya’nî,çalışmaklatevekkületmelidir.
Nitekim,EbûBekr-iSıddîk“radıyallahüanh”çalışaraktevekkületmişdi.Çünki,
tevekkülikikısmdır:Birisiaçlığasabredip,bulduğunuyimekdir.İkincisi,açlıkve
ölüm,başınayazılmışise,kendisiiçin,bununhayrlıolduğunainanmakdır.Çoluğa,çocuğabuikitevekkülüemretmek,kimseyecâizdeğildir.Hattâ,kendisabr
edemiyenkimseninde,çalışmadantevekkületmesicâizdeğildir.Eğer,çolukçocukdasabretmeğerâzıiseler,çalışmadantevekkülcâizolur.Kısacaderizki,kendini,sıkıntıyasabretmeğezorlamakcâizisede,çolukçocuğuzorlamakcâizdeğildir.
2—Mevcûd parayı, malı muhâfaza etmekde tevekkül:
Buradada,kimsesiolmıyanbekârlarıntevekkülüilebakacakkimsesibulunanlarıntevekkülübaşkadır.
Bakacakkimsesiolmıyanların,birsenelikihtiyâcını,öncedendepoetmesi,tevekkülübozar.Çünki,sebebleregüvenmişolur.Doyacakkadargıdâvegiyinecek
kadarelbisebulunduranbekârkimse,tevekkületmişolur.Kırkgünlükihtiyâcısaklamaklatevekkülbozulmazdemişlerdir.SehlbinAbdüllah-iTüsterîbuyuruyorki,
(Bekârbirkimsenin,gıdâmaddelerininekadarzemânolursaolsunsaklamasıtevekkülübozar).Tesavvufbüyüklerinden,EbûTâlib-iMekkîbuyuruyorki,(Sakladığınagüvenmezse,kırkgündençoksaklasada,tevekkülübozmaz).Bişr-iHâfî,tesavvufbüyüklerindendir.Birgün,huzûrunabirmüsâfirgeldi.Talebesinden
birinebiravuçgümüşverip,(İyivetatlıbirşeyleralıpgel!)buyurdu.Ozemânakadar, böyle çok şey aldırdığı görülmemişdi. Müsâfir ile yidi. Müsâfir, artan yemekleridealıpgitdi.Talebesinin,buhâleşaşdığınıgörünce:(Bumüsâfir,Feth-i
Mûsulî idi. Mûsuldan, bize ders vermeğe geldi. Tevekkülü sağlam olana, gıdâ
saklamanınzararvermiyeceğinigösterdi),buyurdu.Demekki,tevekkül,ilerisiiçin
zihniyormamakdır.Bununiçinde,ilerisiiçinyığmamalı,sakladığınıda,elindeolmayıp,Allahüteâlânınileridegöndereceğigibibilmeli,ya’nîbunagüvenmemelidir.
Evli olanların tevekkülü: Çolukçocuksâhiblerininbirsenelikmalsaklaması,
tevekkülübozmaz.Birsenedenfazlasıbozar.Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem”,evdekileriçin,onlarınkalbleridayanıksızolduğuiçin,birsenelikeşyâbulundururdu.Kendisiiçinise,birgünlüksaklamazdı.Saklasaydı,tevekkülüneziyânvermezdi.Çünki,olupolmamasımüsâvîidi.Fekat,ümmetinedersvermekiçin,
böyleyapardı.Eshâb-ıkirâmdan“aleyhimürrıdvân”birivefâtetdikde,cebinden
ikialtınçıkmışdı.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Bu iki azâb alâ–689 –
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metidir) buyurdu.Buazâb,Cennetdeyüksekdereceyeyetişememekacısıolsagerekdir.Nitekim,başkabirivefâtedince,(Kıyâmetde bunun yüzü, ayın ondördü gibi parlar. Eğer, yazlık elbisesini kışdan ve kışlığı yazdan hâzırlamasaydı, güneş gibi parlardı), buyurdu.Birkerrede,(Size en az verilen şey, yakîn ve sabrdır) buyurdu.Ya’nî,elbiseyi,biryılöncehâzırlamak,yakîninazolmasındandır.Fekat,
bütünbüyükler,sözbirliğiilebuyuruyorki,sukabları,sute’sîsâtı,sofratakımı,
dikiş,temizlikvâsıtaları,ya’nîbirevdeherzemânlâzımolanşeylerisaklamakcâizdirvelâzımdırvetevekkülübozmaz.Çünki,Allahüteâlâ,budünyâyıöyleyaratmışdırki,gıdâvegiyimeşyâsıhersene,tâzeolarakhusûlegelmekdedir.Allahüteâlânınâdetineuymamakcâizdeğildir.Fekateveşyâsı,herlâzımolduğuzemânelegeçmiyebilir.
FASL: Birkimse,gıdâsınıveelbisesinisaklamayınca,kalbirâhatetmez,başkalarınıngetirmesinibeklerse,böylekimseninsaklaması,dahâiyidir.Hattâtarlası,
tezgâhı,herhangibirgeliriolmayıncadüşüncesiz,sıkıntısızibâdet,zikryapamıyan
kimsenin,birgeliredinmesidahâiyidir.Çünki,aslmaksad,kalbinrâhat,üzüntüsüz,Allahüteâlâyıdüşünmesidir.Ba’zılarını,malmeşgûleder.Malınınhesâbını
yapmakdan, râhat ibâdet edemez. Malı olmayınca düşüncesi, sıkıntısı kalmaz.
Böyle kimselerin malı olmaması hayrlıdır. Ba’zıları da, geçinecek kadar malı
oluncarâhateder.Bunların,geçinecekkadargeliredinmesidahâiyidir.Fekat,geçinecekkadarmalilerâhatetmeyip,dahâçoğupeşindekoşan,süs,keyfvezevklerinidüşünenkalbler,müslimânlığabağlıolankalblerdendeğildir.Bunlarıhesâbakatmıyoruz.
3—Zararlardan sakınmakda tevekkül:
İnsanızarardankoruyansebeblerarasındada,te’sîrikat’îolanveyâte’sîrihtimâliçokolansebebleribırakmak,tevekkülünşartıdeğildir.Hırsızgirmesindiye,
evinkapısınıkapamak,kilitlemek,tevekkülübozmaz.Tehlükeliyerdesilâhtaşımak,düşmandansakınmakda,tevekkülezararlıdeğildir.Üşümemekiçinfazlagiyinmekde,tevekkülübozmaz.Fekat,vücûdünısınmasıiçinfazlakalorihâsılolmakiçin,çokyimeklekışınısınmakgibiincedüşünmek,böylesebeblerebaşvurmak,tevekkülübozar.[Hastaolmamakiçin,sağlaminsanıateşle]dağlamakveefsûnyapmakdaböyledir.[Doktorunhastayıdağlamasıcâizdir.]Tevekkületmek
için,te’sîrikat’îolanveherkescebilinensebebleribırakmaklâzımdeğildir.Birgün,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizinyanınabirköylügeldi.
(Deveni ne yapdın?) buyurdu.(Allahatevekküledip,kendihâlinebırakdım)deyince,(Bağla ve sonra tevekkül et!) buyurdu.
Birinsandangelenzararıönlemeyipbunasabretmek,tevekküldürveiyidir.Sûre-iAhzâbda,(Kâfirlerin ve münâfıkların zararlarına, işkencelerine karşılıkda bulunma! Ben onların cezâsını veririm. Onlardan korunmak, kurtulmak için Allahü
teâlâya tevekkül et!) meâlindeki48.ciâyet-ikerîmesivesûre-iİbrâhîmde,(Yapdıkları işkencelere sabr ederiz. Tevekkül ediciler, yalnız Allahü teâlâya tevekkül
etmelidir) meâlindeki12.ciâyet-ikerîmesibunubildiriyorlar.
Akreb,yılan,yırtıcıhayvânlarınzararvermesiniönlemeklâzımdır.Tevekkülübozmaz.[Mikroplarınhastalıkyapmasınasabretmemeli,bunlarıhersûretlemen’
etmelidir.Mikropluhastalığayakalanınca,antiseptikilâcları,antibiyotikleri,(penicilinvebenzerleri)kullanmalıdır.]
Düşmandansakınmakiçinsilâhtaşıyanbirkimse,kuvvetinevesilâhınagüvenmezse,tevekkületmişolur.Kapıyıkilidlemelidir.Fekatkilidegüvenmemelidir.Nitekim,hırsızlar,çokkilidlerikırmışdır.Tevekküledeninalâmetişudurki,evine
gelip,eşyânınçalındığınıgörünceüzülmez.Allahüteâlâ,böyletakdîretmişdeyip,
kazâyarâzıolur.Kapıyakilidtakarken,(YâRabbî!Bukilidi,seninkazânıdeğişdirmekiçindeğil,seninemrine,âdetineuymakiçintakıyorum.YâRabbî!Eğerma–690 –

lıma,birinimusallatedersen,senintakdîrinerâzıyım!Bumalı,benimiçinmiyaratdın,yoksabaşkasıiçinyaratıp,bendeemânetolarakmıbırakdınbilemem)diyekalbindengeçirmelidir.Birkimse,kapısınıkilidleyipgidervegelince,eşyânın
çalınmış olduğunu görüp de üzülürse, tevekkül sâhibi olmadığını anlamalıdır.
Fekat,bağırıpçağırmaz,ortalığı,gürültüyeboğmazsa,hiçolmazsa,sabretmekderecesinikazanır.Eğerşikâyeteder,hırsızıaraşdırırsasabrderecesindendedüşer.
Tevekkülsâhibiolmadığını,sabrediciolmadığınıanlayıpda,kendinibeğenmekdenvazgeçerse,buda,hırsızınsebebolduğufâidevekazancıdır.
Süâl — Bueşyâyamuhtâcolmasaydı,kapıyıkilidlemez,bunlarısaklamazdı.İnsan,ihtiyâcınıgidermekiçinsakladığışeyçalınıncaüzülmemesielindemidir?
Cevâb — Allahüteâlâ,bueşyâyıkendineverince,bunlarıngelmesini,kendiiçin
hayrlıbilmelidir.Allahüteâlânınverdiğiherşeyde,birhayrvardırdemelidir.Bunungibieşyâsınıngitmesinide,kendiiçinhayrlıbilmesilâzımdır.Allahüteâlânın,
vermesigibi,almasıdahayrlıdır.Verdiğizemân,eşyânınbulunmasıhayrlıolduğugibi,aldığızemânda,eşyânınbulunmamasıhayrlıdırdemelidir.Hayrlıolanşeyleresevinmeklâzımdır.İnsanlar,kendilerinehangişeyinhayrlı,fâideliolacağını
iyibilemez.Allahüteâlâ,dahâiyibilir.Meselâ,birhastanınbabası,mütehassıstabîbise,babasıbunaetli,tatlıverincesevinip,iyiolmasaydım,banabunlarıvermezdider.Babası,etli,tatlıgibiyemeklerivermezse,yinesevinir.Hastalığımıtedâvîetmekiçinbunlarıvermiyorder.Allahüteâlânındavermesinevevermemesineböyleîmânolmadıkca,tevekkülsağlamolamaz.
Tevekkül eden, malı korumakda, altı edebi gözetmelidir:
1)Kapıyıkilidlemeli.Fekatbaşkatedbîrleralmağauğraşmamalı.Odaları,pencerelerikilidlememeli,komşularanöbetbekletmemeli.İşyerlerinebekci,kapıcı
tutmak,tevekkülübozmaz.MâlikbinDînâr“rahmetullahiteâlâaleyh”,kapısını
ipilebağlardı.Hayvangirmiyeceğinibilsem,bunudabağlamambuyururdu.
2)Kıymetlieşyâyı,hırsızıçekenşeylerievdebulundurmamalı,birdinkardeşinin,hırsızlıkgünâhınıişlemesinesebebolmamalıdır.Mugayre,MâlikbinDînâra
zekâtgönderdi.Alıptekrârgerigönderdi.Şeytân,hırsızçalardiyekalbimevesvesegetirdi.Vesveseetmeğivebirmüslimânınhırsızlıketmesinesebebolmağıistememdedi.EbûSüleymân-iDârânî“rahmetullahiteâlâaleyh”,bunuişitince,bu
parayıgeriçevirmesi,sôfîlerinkalblerininza’îfolmasındandır.O,zâhiddir,kalbindedünyânınyeriyokdur.Hırsızçalarsa,onanezararıolurbuyurduki,EbûSüleymânınbusözü,görüşününkeskinolduğunugöstermekdedir.
3)Evdençıkarken,şöyleniyyetetmelidirki;eğer,eşyâmıhırsızçalarsa,onun
olsun,onahalâlolsun!Hırsızbelkifakîrdir.Bueşyâile,birhâcetinigiderir.Eğer
zenginise,bueşyâilegözüdoyarda,başkasınınmalınıçalmaz.Benimeşyâm,bir
dinkardeşimincânınınyanmasınamâni’olur.Böyleniyyetetmekle,hemhırsıza,
hemdebütünmüslimânlaraşefkatetmişolur.Zâtenmüslimânlıkda,mahlûklaraşefkatetmekdenibâretdir.Böyleniyyetetmekle,Allahüteâlânınkazâvekaderideğişmez.Fekat,eşyâçalınsada,çalınmasada,kendisine,birlirasıiçin,yediyüzlirasadakavermişgibisevâbhâsılolur.Buniyyet,şunabenzerki,birhadîs-i
şerîfdebuyurulduki,(Bir kimse, âilesi ile buluşdukda, azl eylemez ise, ya’nî çocuk olmasına mâni’ olmazsa, çocuk olsa da olmasa da, bu kimseye, şehîd oluncıya kadar cihâd eden bir yeğid sevâbı verilir). Çünkibukimse,elindengelebilene
yapışdı.Eğerçocukcansızolarakdünyâyagelseydi,bukimseye,işininsevâbıhâsılolurdu.
4)Eşyâçalınırsaüzülmemeli,malıngitmesinin,kendisiiçinhayrlıolduğunubilmelidir.Eğerhalâlederse,malınıaramamalı,geriverirlerse,almamalıdır.Fekat,
gerialırsa,kendimülküdür.Niyyetetmeklemülkündençıkmaz.Yalnıztevekkülütamyapmakiçin,gerialınmaz.AbdüllahibniÖmerin“radıyallahüanhümâ”de–691 –

vesiçalındı.Çokaradı,bulamadı.Alanahalâlolsundedi.Mescidegiripnemâzkıldı.Birigelip,devenşuradadırdedi.Na’lınlarınıgiyiporayagiderken,geridöndü
vehalâletmişdim,artıkalamamdedi.Büyüklerdenbiri,kardeşinirü’yâdagördü.
Cennetde idi. Fekat, üzüntülü idi. Sebebini sordukda: Kıyâmete kadar, böyle
üzüleceğim.Çünki,Cennetdekiyüksekderecemigösterdiler.Böylegüzelderece
yokdu.Orayagitmekistedim.Bunuorayabırakmayınız!Orası,Allahiçinbırakanlarındırdiyebirsesişitdim.Allahiçinbırakmaknasılolurdedim.Senbirgün,bu
malımAllahiçinhalâlolsundemişdin,sonrasözündedurmamışdın.Sensözünde
temâmdursaydın,burasıdatemâmenseninolacakdıdediler,dedi.BirisiMekke
şehrindeuyumuşdu.Uyanınca,paracüzdanınıgöremedi.Büyüklerdenbiriorada
idi.Paramısenaldındedi.Buzât,parasâhibinievinegötürüp,parannekadardı
dedi.Söylediğikadaraltınıkendisineverdi.Sokağaçıkınca,birarkadaşınınçantayı,şakaolarakalmışolduğunuanladı.Geridönüpaltınlarıgeriverdiisede,sâhibialmadı.Bualtınlarıverirken,Allahrızâsıiçinsadakaniyyetiilevermişdimdedi.Hepsinifakîrleredağıtmasınısöyledi.Bunungibi,eskidenmeselâ,birfakîreekmekgötürselerdivefakîribulamasalardı,buekmeği,evegerigetirmezler,başka
birfakîreverirlerdi.
5)Zâlimevehırsızabeddüâetmemelidir.Bunlarafenâdüâedince,hemtevekkülübozulur,hemdezühdbozulur.Çünki,elindenbirşeygidinceüzülenkimse,
zâhidolamaz.Rebî’binHaysemin“rahmetullahiteâlâaleyh”birkaçbindirhem
değerinde,kıymetlibiratınıçaldılar.(Çalınırkengördüm)dedi.(Göregöre,niçin
sesçıkarmadın),dediklerinde,(Ondandahâçoksevdiğimileberâberdim.Ondan
ayrılamadım)dedi.Sonradananladılarki,nemâzdaimiş.Hırsızabeddüâetdiler.
(Beddüâetmeyiniz!Atımıonahalâletdim)dedi.Zâliminbiri,büyüklerdenbirinezulmederdi.Bunabeddüâetdediklerinde,o,banadeğil,kendinedüşmanlık
etmekdedir.Kendineyapdığıbuzararonayetişir.Ayrıcabirzararilâveedemem
buyurdu.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(İnsan, kendine zulm edene bed düâ eder.
Böylece, hakkını, dünyâda almış olur. Belki, zâlimin hakkı da, kendine geçmiş olur).
6)Hırsızaacımalı,günâhişleyipazâbadüşeceğineşefkatetmelidir.Kendinin
zâlimolmayıp,mazlûmolduğunaşükretmelidir.Dînindenoksânolacağına,malındanoksânlıkolduğunasevinmelidir.Birkimse,dinkardeşiningünâhişlediğineüzülmezse,müslimânlaranasîhatveşefkatetmemişolur.Bişr-iHâfînin“rahmetullahiteâlâaleyh”eşyâsınıçaldılar.Ağlamağabaşladı.FudaylbinIyâd,(Mal
içinağlanırmı?)dedikde,(Maliçindeğil,hırsızıngünâhişlediğini,kıyâmetde,bununazâbınıçekeceğinidüşünüpağlıyorum)dedi.
4—Hastanın tedâvî olmasında ve ilâc kullanmasında tevekkül:
İlâcüçdürlüdür:Birincikısmilâclarınte’sîri,fâidesikat’îdir,meydândadır.Ekmeğinaçlığı,suyunsusuzluğugidermesiböyledir.[Kininbileşiklerininsıtmaya,salicylatlarınrumatizmaya,aşıveserumların,antibiyotiklerinvesülfamidlerindebakterilere karşı te’sîri böyledir. (İbni Âbidîn) “rahmetullahi aleyh” beşinci cild,
215.cisahîfedediyorki,(Ölmiyecekkadarvenemâzıayakdakılabilecekkadaryimek,içmekfarzdır.Bukadaryimemekbüyükgünâhdır.İlâckullanmayıpölürse,
günâholmaz.Çünki,ilâcınfâidesikat’îdeğildir.)Görülüyorki,fâidesikat’îolan
ilâclarıkullanmakfarzolmakdadır.Te’sîrikat’îolansebeblereyapışmanınvâcib
olduğuvebunlarıkullanmayıpzarargörmeningünâholduğu,MuhammedMa’sûm
Fârûkînin“rahmetullahialeyh”yüzseksenikincimektûbundave(Hadîka)nınüçyüzkırküçüncüsahîfesindedeuzunyazılıdır.]Yangınısuilesöndürmekdeböyledir.Te’sîrimuhakkakolanbugibiilâclarıkullanmamaktevekküldeğil,ahmaklıkdırveharâmdır.
İkincikısmilâclarınte’sîrikat’îolmadığıgibi,zanilededeğildir.Fâideihtimâli
vardır.Efsûnya’nî,fenyoluiletecribeedilmemişmaddelerveKur’ân-ıkerîm–692 –

den olmayan, ma’nâsız yazılar kullanmak ve ateşle dağlamak ve fal bakarak,
uğurlusanarakkullanılanşeylerböyledir.Tevekkületmekiçin,bunlarıkullanmamaklâzımdır.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,bunlarıkullanmak,sebeblerefazladüşkünolmakalâmetidir.Buüçünden,fâideihtimâliçokolan[sağlaminsanı]dağlamakdır.[Falcılıkhakkında(Bey’ ve şirâ) risâlesisonundagenişbilgivardır.]
Üçüncükısmilâclar,birinciveikincikısmarasındaolanlardır.Bunlarınfâidelerikat’îdeğilsede,fazlazanolunur.Damardankanalma,deridenhacâmatyapmak,müshilalmak,te’sîrlerişübheliolan[piyasadamevcûdyüzlerce]ilâcıkullanmakböyledir.Bunlarıkullanmamak,harâmdeğildir.Fekat,tevekkülünşartıda
değildir.Çokkimseleriçin,bunlarıkullanmakdahâiyidir.Ba’zanda,kullanmamakdahâiyiolur.Tevekkületmekiçin,bunlarıterketmeklâzımdeğildirdedik.
ÇünkiPeygamberefendimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Ey Allahın kulları! İlâc
kullanın!) buyurdu.Birkerrede,(Her hastalığın ilâcı vardır. Yalnız ölüme çâre
yokdur) buyurdu.İlâc,kazâvekaderideğişdirirmidediklerinde,(Kazâ ve kader,
insana ilâcı kullandırır) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Bütün Meleklerden işitdim
ki, ümmetine söyle, hacâmat yapdırsınlar. Ya’nî kan aldırsınlar dediler) buyurdu.
Birhadîs-işerîfde,(Arabî ayın onyedinci veyâ ondokuzuncu veyâ yirmibirinci günleri hacâmat olunuz ki, kan artarsa [ya’nîtansiyonyükselirse],ölüme sebeb olur)
buyurdu.Birhadîs-işerîfde,(Allahü teâlânın ölüme sebeb yapdığı hastalıklardan
birisi, kanın artmasıdır) buyurdu.Tansiyonartıncakanaldırmakvetansiyondüşürücüilâcalmakvemikrophastalıklarında,antibiyotiklervesülfamidlervebaşkaantiseptiklerkullanmakvedezenfekte,ya’nîmikropimhâsıyapmakile,elbisedeki, yatakdaki akrebi, yılanı öldürmek ve yangını söndürmek arasında bir
farkyokdur.Çünki,hepsiinsanıöldürenşeydir.Tevekküliçin,bunlarıterketmek
lâzımdeğildir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,Sa’dbinMu’âz“radıyallahüanh”için,fasdya’nîdamardankanaldırmasınıemrbuyurmuşdu.Hazret-iAlînin“radıyallahüanh”mubârekgözüağrıdığızemânda,tâzehurmayimemesini,pancaryaprağı,yoğurtvepişmişarpayimesinisöyledi.Suheyb-iRûmînin
“radıyallahüanh”gözüağrıyordu.Bunuhurmayirkengörüp,(Gözün ağrıdığı hâlde hurma yiyorsun) buyurdukda,ağrıolmıyantarafdaçiğniyorumdemişvePeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,bucevâbagülmüşidi.Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”,hergecesürmesürerdi.Herayhacâmatolurdu.Her
seneilâciçerdi.Vahygeldiğizemân,mubârekbaşıağrırdı.Mubârekbaşınakına
bağlardı.Biryeriyaraolsa,orayakınakordu.Birşeybulunmadığızemân,temiz
topraktozuekerdi.Dahâniceilâckullanmışdır.(Tıbbınnebî) ismindekikitâblarda,bunlaryazılıdır.[Bukitâblardanbiriniimâm-ıCelâleddîn-iSüyûtî“rahmetullahiteâlâaleyh”yazmışdır.(Mevâhib-i ledünniyye) ikincicildindede,oldukçagenişyazılıdır.]
Mûsâ“aleyhisselâm”hastalanmışdı.İlâcınısöylediler.İlâcistemem,Allahüteâlâşifâsınıverirdedi.Hastalıkuzadıveağırlaşdı.Buhastalığınilâcımeşhûrdur
vetecribeedilmişdir,azzemândaiyiolursunuzdediler.Hayır,ilâcistememdedi
vehastalıkartdı.Ozemânvahygelip,(İlâc kullanmazsan, şifâ ihsân etmem) buyurulunca,ilâcıiçdiveiyioldu.Fekatkalbinebirşeygeldi.Vahygelip,Allahüteâlâbuyurduki,(Sen tevekkül etmek için, benim âdetimi, hikmetimi değişdirmek
istiyorsun. İlâclara, fâideli te’sîrleri kim verdi? Elbette ben yaratıyorum) buyurdu.
Peygamberlerdenbiri“aleyhimüsselâm”za’îflikdenşikâyetetmişdi.Vahygelip,(Et yi ve süt iç!) buyuruldu.Birzemânınmü’minleri,çocuklarınınçirkinolduğundan Peygamberlerine “sallallahü teâlâ aleyhim ve sellem” şikâyet etmişdi.
Vahygelip,(Ümmetine söyle, çocuğu olacak kadınlar, ayva yisin!) buyuruldu.Hâmileikenayva,çocukoluncahurmayirlerdi.
Bütünbumisâllerdenanlaşılıyorki,Allahüteâlâ,ilâcları,şifâiçinsebebyap–693 –

mışdır.Ekmekilesuyudoyurmağasebebyapdığıgibi,ilâclarıda,hastalıklarıgidermeğesebebyapmışdır.Bütünsebebleriyaratan,bunlarate’sîrkuvvetiveren,
Allahüteâlâdır.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Mûsâ “aleyhisselâm”,Yâ Rabbî!
Hastalığı yapan kimdir, hastalığı iyi eden kimdir, dedi.Cenâb-ı Hak, her ikisini de
yapan benim, buyurdu. O hâlde, tabîbe ne lüzûm var deyince,onlar, şifâ için yaratdığım sebebleri bilir ve kullarıma verir. Ben de onlara, bu yoldan rızk ve sevâb
veririm, buyurdu).
Görülüyorki,tabîbegitmeli,ilâckullanmalıdır.Fekat,doktoraveilâcagüvenmemeli, şifâyı Allahü teâlâdan istemelidir. İlâc içip de iyi olmıyan, ameliyyât
masalarındakalıpcanverenazdeğildir.
FASL — Ateşledağlamak,ba’zıyerlerdeâdethâlinialmışdır.Hâlbuki,dağlamak,tevekkülübozar.Hattâislâmiyyet,bunumen’etmişdir.Çünki,tehlükeliyaralarasebebolabilir.Fâidesidekat’îdeğildir.Dağlamanınfâidesi,başkailâclarlada,te’mînolunabilir.İmrânbinHusayn“radıyallahüanh”hastalandı.Dağlamayapdediler,yapmadı.Yalvardılar,dağladıveiyioldu.Sonrabuyurduki,öncenûrgörüyordum.Seslerduyuyordum.Meleklerbanaselâmveriyordu.Dağladıkdansonra,bunlarolmadı.Çoktevbeveistigfâretdi.Cenâb-ıHakkın,bunları
tekrârkendisineihsâneylediğini,MutrifbinAbdüllahasöylemişdi.
FASL — Ba’zan,ilâckullanmamakdahâsevâbolurvebu,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”efendimizeuymamakolmaz.Büyüklerimizdençoğuilâckullanmadı.
Süâl — İlâckullanmamakkemâlolsaydı,Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem”ilâckullanmazdı.Hâlbukikullanmışdır.
Cevâb — İlâckullanmamakiçinaltısebebvardır:
1)Birkimse,kalbiuyanık,keşfsâhibiolur.Eceliningeldiğinianlar.İlâckullanmaz.Nitekimdoktorlarda,çabuköleceğibellihastaya,ilâcveperhîzvermiyor.Halîfe-imüslimîn,EbûBekr“radıyallahüanh”hastaolunca,(Tabîbgetirelim)dediler.(Tabîbbenigördüveben,irâdeetdiğimiyapacağımdedi)buyurdu.
2)Hastaâhıretkorkusuiçindedir.İlâcdüşünmezveistemez.Ebüdderdâ“radıyallahüanh”hastaoluncainledi.Sebebinisorduklarında,günâhlarımıdüşünüp,
inliyorumbuyurdu.Birşeyistiyormusundediler.Allahüteâlânınrahmetiniistiyorumbuyurdu.Tabîbçağıralımmıdediler.Benitabîbhastayapdıbuyurdu.Ebû
Zer-iGıfârînin“radıyallahüanh”gözüağrıyordu.İlâcyapmazmısınızdediklerinde,ondandahâmühimişimvarbuyurdu.Bunlarınhâli,birinii’dâmetmeğegötürürlerkenbuna,yolda,yiyecekbirşeyistermisindiyesormağabenzerki,açolsa
bileyimekacabâhâtırınagelirmi?SehlbinAbdüllah-iTüsterîye,gıdânnedirdediler.Hayyvekayyûmolanınzikridirdedi.Sana,kuvvetininerdenalıyorsundiyoruz,dediler.İlmdendedi.Gıdânnedirdediler.Fikrvezikrdirdedi.Vücûdübesliyengıdâmaddesinisoruyoruzdediler.Vücûdüdüşünmeyip,rızkıgönderenidüşünmekdirdedi.
3)Sebebibilinmiyenmüzminbirhastalıkolup,hasta,tesellîilâclarınıkullanmakistemez.Tıbbilgisiolmıyanlar,birçokilâclarıböylesanır.
4)Ba’zısıda,hastalığınsevâbındanmahrûmkalmamakiçin,iyiolmakistememiş,sabretmeksevâbınadakavuşmakistemiş,ilâckullanmamışdır.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Şübhe edilen altını, ateşle mu’âyene etdikleri gibi, Allahü teâlâ,
insanları derd ile, belâ ile imtihân eder. Ba’zısı, belâ ateşinden hâlis olarak çıkar.
Ba’zısı da, bozuk olarak çıkar). SehlbinAbdüllah-iTüsterî“rahmetullahiteâlâ
aleyh”,hastalarailâcverir,kendisiisekullanmazdı.Hastalığasabrederek,oturarak kılınan nemâz, sağlam olanın, ayakda kıldığı nemâzdan dahâ kıymetlidir,
derdi.
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5)Günâhıçokdur.Hastalıkçekmeklegünâhlarınınafvedilmesiniister.Hadîs-i
şerîfdebuyurulduki,(Sıtma hastalığı, insanın günâhlarının hepsini temizler. Dolu dânesinde toz olmadığı gibi, sıtmalının günâhı kalmaz). Îsâ“aleyhisselâm”buyurduki,(Hastaolup,musîbete,felâketeuğrayıpda,günâhlarıafvolacağıiçinsevinmiyenkimse,âlimdeğildir).Mûsâ“aleyhisselâm”,birhastayıgörüp:(YâRabbî!Bukulunamerhametet!)dedikde,Allahüteâlâ:(Rahmetime kavuşması için,
gönderdiğim sebebler içerisinde bulunan bir kuluma, nasıl rahmet edeyim. Çünki, onun günâhlarını, bu hastalıkla afv edeceğim. Cennetdeki derecesini, bununla artdıracağım) buyurdu.
6)Sıhhatinhepyerindeolması,Allahüteâlâyıunutmağa,Onaısyânetmeğe,harâmişlemeğesebebolacağınıdüşünüp,hastakalmağıister.Allahüteâlâ,acıdığı
kullarınıderdile,hastalıkile,gafletdenuyandırır.Nitekim,birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Mü’minlerde, üç şeyden biri bulunur: Kıllet ya’nî fakîrlik, ıllet ya’nî
hastalık, zillet, ya’nî i’tibârsızlık) vebuyurduki,(Allahü teâlâ buyurdu ki: Hastalık benim kemendim, tuzağımdır ve fakîrlik zındânımdır. Buralara sevdiklerimi sokarım). Sıhhat,günâhişlemeğesebebolur.Âfiyethastalıkdaolur.Alî“radıyallahüanh”,birkalabalığıeğlenceiçindegörüpsordukda,bugünbayramımızdırdediler.Günâhişlemediğimizgünlerde,bizimbayramımızdırbuyurdu.Büyüklerden
biri,rastgeldiğibirine,nasılsındedikde,âfiyetdeyimdedi.Oda,âfiyetdeolduğun,
günâh işlemediğin gündür. Günâh işlemekden dahâ tehlükeli hastalık yokdur
buyurdu.Fir’avnın,herkesinkendinetapınmasınıistemesinesebeb,dörtyüzseneyaşamışdı.Birkerrebaşıağrımamış,ateşiolmamışdı.Birkerrebaşıağrısaydı,
osaygısızlıkhâtırınagelmezdi.Birkimse,hastaoluptevbeetmezse,Azrâîl“aleyhisselâm”derki,eygâfil!Sanakaçdef’ahabercigönderdim.Aklınıbaşınatoplamadın.Büyüklerbuyururki,mü’minekırkgüniçinde,herhâldeüzüntüveyâhastalıkveyâkorkuyâhudmalınaziyângelir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,
birhanımınikâhilealacakdı.Bukadınhiçhastaolmamışdırdiyemedhetdiler.Almakdanvazgeçdi.Birgünbaşağrısınısöyliyordu.Birköylü:Başağrısınasılolur?
Benimbaşımhiçağrımadıdeyince,(Benden uzak ol! Cehennemlik görmek istiyen, buna baksın) buyurdu.Âişe“radıyallahüanhâ”,şehîdlerinderecesineyükselenolurmu?deyince:(Hergün yirmi kerre ölümü düşünen kimse, şehîdlerin derecesini bulur) buyurmuşdu.Şübhesiz,hastalar,ölümüçokhâtırlar.İşte,bualtısebebdendolayı,ba’zılarıilâckullanmamışdır.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,busebebleremuhtâcolmadığıiçinilâc
kullanırdı.
(Dürr-ül-muhtâr)davebunuaçıklıyan(İbni Âbidîn)de(Sular) kısmısonunda
buyuruyorki:(Harâmolanşeylerinilâcolarakiçilmesi,bununhastayaiyigeleceğibilinirsevehalâlolanilâcbulunmazsa,câizolur.(Buhârî)dekihadîs-işerîfde,
(Allahü teâlâ, harâm olan şeylerde, size şifâ yaratmamışdır) buyurulmuşdur.Bununma’nâsı,şifâsıolduğutecribeedilenharâmmaddeler,ilâciçinhalâlolur,demekdir.Nitekim,susuzlukdanölecekkimseye,ölümdenkurtaracakkadarşerâb
içmekhalâlolur.Harâmolanşeyde,şifâbulunması,mütehassısolanmüslimânbir
doktorunsöylemesiileanlaşılır.Yalnız,domuzetiveyağı,şifâsıbulunsada,ilâc
olarakdakullanılmaz).MuhammedZerkânî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Mevâhib-i ledünniyye) şerhi,sekizincimaksaddadiyorki,(Hadîs-işerîfde,tedâvîolunuzbuyuruldu.Buhadîs-işerîfegöre,ölümeveyâbirfarzıterketmeğemâni’olacaktedâvîvekalbhastalıklarınıntedâvîsifarzdır.Başkahastalıklarıntedâvîsisünnetdir.)
(Tâtârhâniyye)dediyorki,(Başkaçâreolmayınca,ölümdenkurtulmakiçinameliyyâtolmakcâizdir.)
Sonsözolarakderizki,hastalıksebeblerindenkaçınmak,tevekkülemâni’de–695 –

ğildir.HalîfeÖmer“radıyallahüanh”,Şâmagidiyordu.Şâmdatâ’ûn[ya’nîvebâhastalığı]olduğuişitildi.Yanındabulunanlarınba’zısı,Şâmagirmiyelimdedi.Birkısmıda,Allahüteâlânınkaderindenkaçmıyalımdedi.Halîfede,Allahüteâlânınkaderinden,yineOnunkaderinekaçalım,şehregirmiyelim.Birinizinbirçayırıile,bir
çıplakkayalığıolsa,sürüsünühangisinegönderirse,Allahüteâlânıntakdîriilegöndermişolurbuyurdu.AbdürrahmânbinAvfı“radıyallahüanh”çağırıp,sennedersin?buyurdukda,Resûlullahdan“sallallahüaleyhivesellem”işitdim.(Vebâ olan yere girmeyiniz ve vebâ olan bir yerden, başka yerlere gitmeyiniz, oradan kaçmayınız!)
buyurmuşdu,dedi.Halîfede,elhamdülillah,benimsözüm,hadîs-işerîfeuygunoldudeyip,Şâmagirmediler.Vebâbulunanyerdendışarıçıkmanınyasakedilmesine
sebeb,sağlamolanlarçıkınca,hastalarabakacakkimsekalmaz,helâkolurlar.Vebâlıyerde,kirlihava[ya’nîmikrobluhava,vebâbasilleri],herkesiniçineyerleşince,kaçanlar,hastalıkdankurtulamaz[vehastalığıbaşkayerleregötürmüş,bulaşdırmışolurlar].Hadîs-işerîflerdebuyuruluyorki,(Vebâ hastalığı bulunan yerden kaçmak, muhârebede kâfir karşısından kaçmak gibi, büyük günâhdır). [Muhyiddîn-iArabî“kuddisesirruh”(Fütûhât-ül-mekkiyye) kitâbında(Kazâ, belâ) bahsinde,(Belâlardan,tehlükelerden,gücünüzyetdiğikadarsakınınız.Çünki,tâkatgetirilemiyen,
dayanılamıyan şeylerden uzaklaşmak, Peygamberlerin âdetidir) buyurmakdadır.
Eceli gelen hastanın ölmesine mâni’ olunamaz. Ancak, ölüm hastasının istigfâr
okuması,hastalığınveca’larınıgidereceği(Mektûbât-ı Ma’sûmiyye) ikincicild,80.ci
mektûbundayazılıdır.Bumektûb,(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbımızdamevcûddur.]
(Redd-ül-muhtâr) beşincicildsonundave(Bezzâziyye) fetvâsındadiyorki,(Kapalıyerdeikenzelzeleolursa,oradanaçıkbiryerekaçmakmüstehabdır).
FASL — Tevekkületmekiçin,hastalığınıherkesebildirmemeklâzımdır.Bildirmekveşikâyetetmekmekrûhdur.Yalnızfâidesiolacaklara,[meselâ,doktora
söylemek]veyâaczini,zevallılığınıbildirmekiçinsöylemekmekrûholmazvetevekkülübozmaz.NitekimAlî“radıyallahüanh”hastalanmışdı.Nasılsın,iyimisin
dediklerinde, hayır dedi. Şaşıp birbirlerine bakışdılar. (Allahü teâlâya aczimi
gösteriyorum)buyurdu.Busözonunhâlinelâyıkidi.Ocesâretvekuvveti,yeğitliğiile,aczinibiliyorduve(YâRabbî!Banasabrihsânet!)derdi.Tevekkülünkıymeti,(Cevâb Veremedi) kitâbının144.cüsahîfesindeyazılıdır.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Allahü teâlâdan âfiyet isteyiniz. Belâ istemeyiniz!). Hastalığıherkesesöyleyip,hâlindenşikâyetetmekharâmdır.Şikâyetniyyetiiledeğilseharâmolmaz.Fekat,söylememekiyidir.
Çünki,çoksöyleyerek,şikâyetşeklinialabilir.
HindistândabulunanislâmâlimlerininbüyüklerindenMuhammedBâkîbillahbuyuruyor ki, (Tevekkül, sebeblere yapışmayıp, tenbel oturmak değildir. Çünki,
böyleolmak,Allahüteâlâyakarşıedebsizlikolur.Müslimânın,meşrû’olanbirsebebeyapışmasılâzımdır.Sebebeyapışdıkdan,çalışmağabaşladıkdansonratevekküledilir.Ya’nîistenilenşey,bununhâsılolmasınasebebolanşeydenbeklenilmez.
Çünki,Allahüteâlâsebebi,istenilenşeyekavuşdurmakiçin,birkapıgibiyaratmışdır.Birşeyinhâsılolmasınasebebolanişiyapmayıpda,sebebsizolarakgelmesini
beklemek,kapıyıkapayıppenceredenatılmasınıistemeğebenzerki,edebsizlikolur.
Allahüteâlâ,ihtiyâclarımızakavuşmamıziçinkapıyıyaratmışveaçıkbırakmışdır.
Onukapamamızdoğrudeğildir.Bizimvazîfemizkapıyagidipbeklemekdir.SonrasınıObilir.Çokzemânkapıdangönderir.Dilediğizemândapenceredenatarakverir).Bâkî-billahınbusözü(Berekât) kitâbındayazılıdır.Görülüyorki,çalışmayıp,
boşoturup,tevekkülediyorumdemekcâizdeğildir.Tesavvufbüyükleri,çalışmağa,sebebeyapışmağabaşlayıp,bundansonratevekkületmelidemişlerdir.
HindistânınbüyükâlimlerindenMazher-iCân-ıCânân“kuddisesirruh”,onüçüncümektûbundadiyorki,cebrveihtiyârüzerindeâlimlerimizçokşeyyazdılarisede,
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insanınzihnineyineşübhelergelmekdedir.Çünkiakl,dinbilgilerindenba’zılarını
anlıyamıyor.Eğeranlasaydı,insanlarınişlerininfâideliveiyiolmasıiçin,Peygamberlerevahygönderilmesinelüzûmveihtiyâcolmazdı.İnsandatamihtiyârvardır
demek,ya’nîinsanherdilediğiniyapardemekveinsanınelindebirşeyyokdur,kazâvekaderdeolanıyapmağamecbûrdurdemek,kitâbavesünneteinanmamakolur.
Çünki,insanlarınamellerinide,cesedlerinide,ya’nîmaddelerinide,işlerini,hareketlerinideAllahüteâlâyaratmakdadır.Böyleolunca,tamihtiyârvardırdenilebilirmi?Cebrile,zorlayapdırılanişiçinhesâbaçekmekdezulmolur.Allahüteâlâ
zulmyapmaz.Ohâlde,insanmecbûrdurdemek,nasıldoğruolabilir?İnsanlarınişlerininbirtitremegibicebrenyapılmadığımeydândadır.İlm,irâdevekudretimiz
ileyapılmakdadırlar.İnsanınihtiyârı[isteklihareketi],herüçündenhâsılolmakdadır.Fekat,insandabuüçününhâsılolması,insanınihtiyârıiledeğildir.Allahüteâlâdilediğizemân,bunlarıinsanagönderir.Cebrde,bukadardır.İnsandatamihtiyârvetamcebrolmadığıiçin,insanınhareketleri,buikisininarasındahâsılolmakdadır.İşlerinböyleyapılmasına(Kesb) denir.İnsanınkesbetdiğiişlerindebukadarcıkihtiyârınbulunması,Allahüteâlânınteklîflerine[emrveyasaklarına]sebeb
olmuşdur.İhtiyârımızza’îf,azolduğuiçinde,teklîflerhafîfolmuş,Allahüteâlânın
mü’minlereolanrahmetsıfatı,onlarınâsîlerineolangadabsıfatınıaşmışdır.Diğer
sıfatlarındanhiçbiri,ötekileriniaşmışdeğildir.Allahüteâlânınfi’lleride,ilmi,irâdesivekudretiileolduğuiçin,bubakımdankullarınişlerinebenzemekdedir.Böyleişlerdendolayı,kullarınıhesâbaçekmesiadâleteuymuyordenilemez.
[TENBÎH: Ölümdenevvelkihayâta(Dünyâhayâtı),ölümdensonrakihayâta
(Âhıret hayâtı) denir. Âhıret hayâtı üçe ayrılır: Mezârdan kalkıncaya kadar,
(Kabr hayâtı), tekrâr dirildikden, Cennete veyâ Cehenneme gidinceye kadar,
(Kıyâmethayâtı),üçüncüsü(CennetveCehennemhayâtı)dır.Dünyâdayapılan
herişdenvedüşünceden,dünyâdaveâhıretdefâideveyâzararhâsılolur.Fâide
hâsılolanlara(Hayr),zararhâsılolanlara(Şer)denir.Allahüteâlâ,hayrları,şerlerdenezeldeayırmışdır.Bunlar,birbirleriilehiçkarışmaz.Buayırmağa,(Kazâ)
ve(Kader)denir.Kazâ,kaderhiçdeğişmez.Allahüteâlâhayrveşerişlemekdeinsanlarıserbestbırakdı.İsteyenhayrişler,isteyenşerişler.Allahüteâlâ,merhamet
ederek,hangiişlerinhayr,hangiişlerinşerolduğunu,Peygamberlervâsıtasıilekullarınabildirir.İnsanlarda,bunları,Peygamberlerden,akllarıile,ilmleriileöğrenirler.Aklveilmsâhibleriakla,ilmeuyarak,hayrişler.Aklıveilmiolmıyanahmaklar,câhiller,nefslerineveşeytânlarauyarak,şerya’nîgünâhişleyerek,dünyâdaveâhıretdeazâbasürüklenir.Görülüyorki,Peygamberlerinemrleri,ya’nîdinler,Allahüteâlânınni’meti,büyükihsânıdır.İslâmiyyeteuyanlar,Cennetegidecekler,uymıyanlarCehennemegideceklerdir.]
Birkişideolmasagervecd-ühâl,
eyleseislâmiyyeteoimtisal.
Dâimâbid’atleriterkeylese,
ehl-isünnetdenhiçayrılmasa.
Okişi,ehl-ise’âdetdirhemân,
şer’ipâkeiyisarıl,eycivân.
Gerislâmiyyetsizolursavecd-ühâl,
ehl-iistidrâcolur,olbedfi’al.
Uçsada,aldanmaöyleşeylere,
keskanâdı,tâkidüşsünyerlere.
Anlaraaldanma,îmânıngider,
şer’ipâkitutmıyanbulmazzafer.
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48 — LEVH-İL-MAHFÛZ VE ÜMM-ÜL-KİTÂB
Allâme Ahmed bin Süleymân bin Kemâl pâşanın “rahmetullahi teâlâ aleyhim
ecma’în” (Levh-il-mahfûz ve Ümm-ül-kitâb) ismindeki risâlesi ile, Muhammed Akkermânînin (İhtiyâr-ı cüz’î) risâlesi ve Ebüssü’ûd efendinin (Kazâ kader) risâlesi, otuzbirinci Osmânlı pâdişâhı sultân Abdülmecîd hân “rahmetullahi aleyh”
zemânında, [1264] senesinde, bir arada bir kitâb hâlinde, türkçe olarak, İstanbulda basılmışdır. Üçünü de sâdeleşdirerek, yazmayı uygun gördük:
Ra’dsûresindeki,(Allahü teâlâ, dilediğini siler. Dilediğini değişdirmez. Ümmül-kitâb, Ondadır) meâlindekiâyet-ikerîmede,levh-imahfûzbildirilmekdedir.
Ümm-ikitâb,ezelîolankelâm-ıilâhîninismidir.Melekler,bunuanlıyamaz.Zemânlıdeğildir.Ya’nîburadazemânyazılıdeğildir.Allahüteâlâdanbaşka,kimse
bilmez.Hiçyokolmaz.Levh-imahfûzdaise,değişiklikolur.Bunumeleklergörür.
İnsanın,işinegöre,ömrüverızkıdeğişir.İyilerkötü,kötüleriyiolarakdeğişdirilebilir.Böylecebirineölümüneyakın,iyiişleryapdırıp,sonnefesdeîmânilegönderir.Başkasınakötüamelişledip,îmânsızgönderir.Bununiçin,Resûlullah“sallallahü aleyhi ve sellem” her zemân, (Allahümme, yâ mukallibelkulûb, sebbit
kalbî, alâ dînik) düâsınıokurdu[ki,EybüyükAllahım!Kalbleriiyidenkötüye,kötüdeniyiyeçeviren,ancaksensin.Kalbimi,dînindesâbitkıl,ya’nîdînindendöndürme,ayırma!demekdir].Eshâb-ıkirâm“aleyhimürrıdvân”bunuişitince:(Yâ
Resûlallah“sallallahüaleyhivesellem”!Sende,dönmekdenkorkuyormusun?)
dediklerinde:(Mekr-i ilâhîden, beni kim te’mîn eder?) buyurdu.Çünki,hadîs-ikudsîde:(İnsanların kalbi Rahmânın kudretindedir. Kalbleri, dilediği gibi çevirir) buyurulmuşdur.Ya’nî,CelâlveCemâlsıfatlarıile,kötüyeveiyiyeçevirir.Levh-imahfûzailkolarak,(Benden başka Allah yokdur. Muhammed “aleyhisselâm” benim
resûlümdür ve habîbimdir ve herşey benim mahlûkumdur. Herşeyin Rabbiyim, Hâlıkıyım) yazıldı.Sonra,Peygamberleri“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”vekıyâmetekadargelecekinsanlarıniyileri,sa’îdolarak,kötüleride,şakîolarakyazıldı.
Kaderdeğişmez.Kazâ,kadereuygunolarakmeydânagelir.Kazâ,hergünçok
değişip,sonundakadereuygunoluncayaratılır.Kazâ-imu’allakşeklindeyaratılacağıyazılmışolanbirşey,kuluniyiameliiledeğişipyaratılmaz.Evliyâ“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,kaderianbara,kazâyıölçeğebenzetmişdir.
[(Kâmûs)da, kazâ kelimesinde diyor ki: (Kazâ, kaderin husûsî bir kısmıdır.
Kader,anbaradoldurulmuşbuğdaygibidir.Kazâise,onuölçerekvermekgibidir.
Ömer “radıyallahü anh”, Şâma geldi. Şehrde vebâ hastalığı olduğunu işitince,
şehregirmedi.Allahüteâlânınkazâsındankaçıyormusun?dediklerinde,Allahü
teâlânınkazâsından,kaderinekaçıyorumbuyurduki,kader,kazâşeklinialmadıkcadeğişebilir.[Kader,ma’âşbordrosugibidir.Kazâise,buma’âşındağıtılmasıdır.]
İbniEsîrdediki:Kazâvekader,birbirindenayrılmaz,çünki,kadertemelgibi,kazâdaüstündekibinâgibidir).Kaderkelimesindediyorki:(Kader,Allahüteâlânın,olacakşeyleriezeldebilmesidir.Kazâ,kaderdebulunanşeyleri,zemânıgelinceyaratmasıdır)].
İmâm-ıGazâlî,(İhyâ-ül’ulûm) kitâbındabuyurduki,(Kazâ-imu’allak,Levh-i
mahfûzdayazılıdır.Eğerokimse,iyiamelyapıp,düâsıkabûlolursa,okazâdeğişir).Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Kader, tedbîr ile, sakınmakla değişmez. Fekat
kabûl olan düâ, o belâ gelirken korur).Düânınbelâyıdef’etmeside,kazâvekaderdendir.Kalkan,okasiperolduğugibi,su,yerdenotunyetişmesine[vehavanın
oksigengazı,canlınınhücrelerindekigıdâmaddeleriniyakıpharâretmeydânagelmesine]sebebolduğugibi,düâda,Allahüteâlânınmerhametiningelmesinesebebdir.Birhadîs-işerîfde,(Kazâ-i mu’allakı, hiçbirşey değişdiremez. Yalnız düâ değişdirir ve ömrü, yalnız, ihsân, iyilik artdırır) buyuruldu.Allahüteâlânıntakdîri–698 –

nin,ya’nîkaderin,Levh-imahfûzdayazılmasıkazâdır.Birkimseyetakdîredilen
belâ,kazâ-imu’allakise,ya’nî,okimsenindüâetmeside,takdîredilmişise,düâ
eder,kabûlolunca,belâyıönler.(Ecel-i kazâ)yıda,iyiliketmekgecikdirir.Fekat,
(Ecel-i müsemmâ) değişmez.Ecel-ikazâdenilen,meselâ,birkimse,eğeriyiişyapar,yâhudsadakaverir,hacederseömrüaltmışsene,bunlarıyapmazsakırksenediyetakdîredilmesigibidir.Vakttemâmolunca,ecelibirângecikmez.Birinin
üç gün ömrü kalmış iken akrabâsını, Allah rızâsı için ziyâret etmesi ile, ömrü
otuzseneyeuzar.Otuzyılömrüolankimsede,akrabâsınıterketdiğiiçin,ömrü
üçgüneiner.(Lübâb-üt-te’vîl) [ya’nî(Tefsîr-i Hâzin)]kitâbındadiyorki,takdîr,
ezelde Levh-i mahfûzda yazılmışdır. Sonradan birşey yazılmaz. Ya’nî, Levh-i
mahfûzdaolacakdeğişikliklerveömürlerinartmasıvekısalmasıda,ceffelkalem
[ya’nîezelde]yazılmışdırki,bunakazâ-imu’allakdenir.Allahüteâlânınkaderi,
ya’nîezeldeilminasılise,Levh-imahfûzdakideğişiklikler,onauygunolur.Ömer
“radıyallahüanh”yaralanınca,Ka’bül-ahbârbuyurduki,Ömer“radıyallahüanh”
dahâyaşamakisteseydi,düâederdi.Zîrâonundüâsıelbettekabûlolur.İşitenler
şaşırıp,nasılböylesöylüyorsun,Allahüteâlâmeâlen,(Ecel, bir ân gecikmez ve vaktinden önce gelmez) buyurdu,dediklerinde,(Evet,ecelhâzırolduğuvaktgecikmez.Fekat,ecelhâsılolmadanönce,sadakaile,düâile,amel-isâlihile,ömüruzar.
ZîrâFâtırsûresindemeâlen,(Herkesin ömrü ve ömürlerin kısalması hep yazılıdır)
buyurulmakdadır)dedi.
Hersene,[Şa’bânayınınonbeşinciBerâtgecesinde]osenedeolacakşeyler,ameller,ömürler,ölümsebebleri,yükselmeler,alçalmalar,ya’nîherşeyLevh-imahfûzdayazılır.
Dâvüdaleyhisselâmınyanınaikikişigelip,birbirindenşikâyetetdi.Dinleyipkarârveripgiderken,Azrâîl“aleyhisselâm”gelip,(Buikikişiden,birincisininecelinebirhaftakaldı.İkincisininömrüde,birhaftaöncebitmişdi,fekatölmedi)dedi.Dâvüd“aleyhisselâm”şaşıp,sebebinisorunca,(İkincisininbirakrabâsıvardı.
Bunadargınidi.Bugidip,onungönlünüaldı.Bundandolayı,Allahüteâlâ,buna
yirmiyılömürtakdîrbuyurdu)dedi.[(Emâlî kasîdesi) altmışikincibeytinde,(Öldürülenkimsenineceli,münkatı’değildir).Ya’nî,oânda,ömrüortadankesilmiş
değildir.(Kâmûs) mütercimiAhmedÂsımefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”,bu
beytişerhederkendiyorki,(Ehl-isünnetegöre,öldürülenkimsenin,oândaeceli
gelmişdir.Ömrüortadankesilmemişdir.Herkesinecelibirdânedir).]Görülüyor
ki,müslimânolanveislâmiyyeteuygunakrabâyıziyâretçoklâzımdır.Hiçolmazsahaftadaveyâaydabirziyâretetmeli,kırkgünügeçirmemelidir.Uzakmemleketdeise,mektûblavetelefonlagönlünüalmalıdır.Dargın,kinliisede,vazgeçmemelidir.Akrabâsıgelmezse,cevâbvermezsede,giderekveyâhediyye,selâm
göndererek,yâhudmektûbilevetelefonileyoklamakdanvazgeçmemelidir.Allahüteâlâ,müslimânolanvesâliholanakrabâyıziyâretiemrediyor.Söylediğimiz
gibihareketederek,buemryapılmışolur.(Berîka) ve(Hadîka) kitâblarındadiyorki,(Kat’-irahm,ya’nîakrabâileilişiğikesmekbüyükgünâhdır.Erkekolsun,
kadınolsunzîrahm-imahremakrabâyıziyâretetmekvâcibdir.Amcakızıgibimahremolmıyanzîrahmakrabâyıvezîrahmolmıyanakrabâyıziyâretvâcibdeğildir.
Fekatbunlaradahediyye,selâmyollamakmüstehâbdır).Yetîmleredeacımalı,gücendirmemelidir.Yetîminbaşınısıvayana,hacsevâbıverilir.Allahüteâlâbirkulunuseverse,âhıreteyararişler,iyi,güzelamelleryapdırır.Allahüteâlâdanhidâyetolmazsa,yüzlercekitâbokusa,nasîhatdinleseyolagelmez.Ya’nîterbiyekabûletmiyenkimseyenasîhatvermek,öküzetecvîdokutmağabenzer.
[Doktorbulmakveilâcbulmakda,takdîrebağlıdır.Allahüteâlâ,takdîrinegöresebebleriyaratmakdadır.Çokeskidenbilindiğigibi,biryerikesileninsanıneceli
gelmediise,damarıbağlanır,ilâcverilir,ölmez.Eceligelmişise,damarıbağlıyacakbiribulunamaz.Kanıakar,mikropkapar,ölür.Yürekadalesibozukolanağır
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hastaya,ölmeküzereolanbirbaşkasınınsağlamyüreğitakılıptakılmamasıda,ecelingelipgelmemesinebağlıdır.Kalbindeğişdirilmesidehastayımuhakkakiyiyapmıyor,çoklarınınölmesinesebebolmakdadır.
Kıyâmetdeherkes,öldüğüzemândakişekli,boyuveorganlarıilemezârdankalkacakdır.Herkesinkuyruksokumukemiğideğişmiyecek,başkaa’zâ,organlar,bu
kemik üzerine yeniden yaratılacak, rûhlar bu yeni bedenlerini bulup, te’alluk
edeceklerdir.Rûhlarınbubaşkabedenlerete’alluketmeleri,tenâsühdeğildir.Tenâsüh dünyâda düşünülür. Âhıretde tenâsüh olmaz. İnsanın bedeni, organları
dünyâdadadeğişiyor.Kırkyaşındakiinsanıneti,yağı,derisi,kemikleribaşkadır.
Çocukluğundabulunanlarbaşkadır.Fekato,hepaynıinsandır.Çünkiinsan,rûh
demekdir.Bedendeğişiyorisede,rûhdeğişmez.İnsanınparmakizidehiçdeğişmez.Hiçbirinsanınparmakizi,başkasınınparmakizinebenzemez.Birinsanınparmakuçlarındakiçizgilerinşekli,doğmadanönce,rûhbedenete’alluketdiğisıralardateşekküleder.İnsanölüpçürüyünciyekadarhiçdeğişmez.Beşbinyıllıkmumyalardaaynenkaldıklarıgörülmüşdür.Parmakucundakiçizgilerdenherbiri,yanyanadizilmişdeliklerdenmeydânagelmişdir.Herdelikcikden,tersızmakdadır.İnsanbirşeyitutunca,sızanter,oşeyüzerindeçizgilerinşekligibiyapışıpkalır.Teriboyayanbirilâcsürünce,okimseninparmakizi,oşeyüzerindegörünür.Büyük
âlim,imâm-ıMuhammedGazâlî,fârisî(Kimyâ-yı se’âdet) kitâbınınseksenincisahîfesindediyorki,(Birinsanınçeşidliyaşlarındakibedenleribaşkabaşkaolduklarıgibi,aynıboyveşeklde,fekatbaşkazerrelerdenyapılmışbirbedenlekabrden
kalkacakdır.Buyazımızanlaşılınca,insaninsanıyirse,yenilenorganın,hangiinsanileyaratılacağı,yiyenilemi,yoksayenilenilemibirlikdeyaratılacağıgibisorularalüzûmkalmaz.Çünki,ouzvlarınkendideğil,benzerleriyaratılacakdır.)]
Ah,mededAllahımsendendir,meded,
aklımalındığıyerleregeldim.
Düâmıkabûledip,eylemered,
sînemdelindiğiyerleregeldim.
Hep,âhilezârdır,âşıkınişi,
kanilekarışdıgözümünyaşı.
İnci,mercanolmuştoprağı,taşı,
cevherbulunduğuyerleregeldim.
Dağlarınbaşına,bulutlarçıkar,
bağrımıniçinde,şimşeklerçakar,
Firdevs-ia’lâdan,birserviçınar,
çıkıpsalındığıyerleregeldim.
Sünbülünda’vâsı,servidalîle,
bülbülünsevdâsı,behârgülîle,
Muhabbetsunarken,Hakîmdilîle,
gönlümsızladığıyerleregeldim.
Ah!Şimdibir,elegeçsenigâhın,
bilemedimkıymetinidergâhın.
Âlem-iervâhdan,birşems-ümâhın,
nûrunusaçdığıyerleregeldim.
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49 — İRÂDE-İ CÜZ’İYYE
İrâde-i cüz’iyye risâlesini Muhammed Akkermânî “rahmetullahi aleyh” yazmışdır:
Dehr[veyâİnsan]sûresindeki,(Siz, ancak Allahü teâlânın dilediğini arzû edersiniz!) meâlindekiâyet-ikerîmeden,Ebül-Hasen-iEş’arîimâmımız“rahmetullahiteâlâaleyh”(Allahüteâlâ,sizinistemenizidilemedikce,birşeyisteyemezsiniz!)
ma’nâsınıanlamışdır.Ya’nî,Allahüteâlâdilemedikce,kul,irâde-icüz’iyyesinikullanamazdemişdir.Eş’arîmezhebinegöre,kullar,irâde-icüz’iyyelerinikullanmakda mecb ûr oluy or. Çünk i, All ah ü teâ lâ, bir kims en in birş ey yapm ağ a irâd e-i
cüz’iyyesinikullanmasınıdileyince,okimseirâdeetmeğe,istemeğemecbûrolur.
İrâde-icüz’iyye,mevcûdvemahlûkoluyor.Böyleolunca,şeytân,insana:Eykul!
Niçinzahmetçekersin?Allahüteâlâbirişiniistemezse,senoişiirâdeedemezsin!
derse,şeytânacevâbverilemez.Kulfâil-imuhtârolmaz.İbâdetlerinesevâb,kötülüklerineazâbvermeğesebebbulunmaz.Kul,Allahüteâlânındilediğinidilemekde,oişinyapılmasına,âletolmakdadır.
EbûMensûr-iMâtürîdî“rahmetullahiteâlâaleyh”imâm-ıa’zamEbûHanîfenin“rahmetullahiteâlâaleyh”anladığınıaçıklıyarakbuyurduki,(İrâde-icüz’iyye,birvarlıkdeğildir.Varolmıyanşey,yaratılmışolmaz.İrâde-icüz’iyye,kullardabirhâldir.Kuvveti,birşeyiyapmakveyapmamakdakullanmakdır.Kullar,irâde-icüz’iyyelerinikullanmakdaserbestdir.Mecbûrdeğildir).Bumezhebegöreşeytâna:İrâde,bendebirhâldir.İyiliğekullanırsam,Allahüteâlâiyiliğiyaratır.Kötülüğesarfedersem,onuyaratır.Eğersarfetmezsem,ikisinideyaratmaz,diyecevâbverilir.Allahüteâlânın,kulirâdeetmedende,yaratmasıcâizisede,ihtiyârî
olanişleriyaratmağa,kullarınkalblerininihtiyârveirâdeetmesinisebebkılmışdır.İrâde-icüz’iyyemizinsebebolmasıda,Allahüteâlânınirâdesiiledir.Kul,bir
işyapmağıihtiyârveirâdeedince,ya’nîtercîhedipdileyince,Allahüteâlâda,o
işiirâdeederseoişiyaratır.Kulihtiyârveirâdeetmezse,ihtiyârîolanoişiyaratmaz.Şuhâlde,kulirâde-icüz’iyyesiniibâdetesarfederse,Allahüteâlâ,ibâdetiyaratır.Eğergünâhlarasarfederse,günâhlarıyaratır.Ozemânkul,dünyâdafenâolur,
âhıretdeazâbgörür.Böyleolduğunubilenbirkimseye,şeytânbirşeydiyemez.
Yukarıdakiâyet-ikerîmeninma’nâsını,EbûMensûr-iMâtürîdî“rahmetullahi
teâlâaleyh”şöyleaçıklıyor:(İhtiyârîişleriniz,yalnızsizinirâdenizleolmaz.Sizin
irâdenizden sonra, Allahü teâlâ da, o işi irâde edip yaratır.) Görülüyor ki, işi
yapmakda,kullarmüstekıldeğildir.
Mu’tezileyolundaolanlar,insanbütünişlerini,kendisiyaratırdiyorlar.Yaratmakda,kullarıAllahüteâlâyaşerîkediyorlar.[Îrânda,kendilerineşî’îadınıveren
kimselerde,kazâvekadere,mu’tezilefırkasıgibiinanıyor.BöyleceEhl-isünnet
âlimlerinin yolundan ayrılıyorlar. (Hak Sözün Vesîkaları) ve (Eshâb-ı Kirâm)
kitâblarında,değerlikitâblardanalarak,bunlarınyazılarınauzuncevâbverilmiş
vekazâkaderbilgisianlatılmışdır.(Mevâhib-i ledünniyye)de,Bedrgazâsınıanlatırken,irâde-icüz’iyyeuzunbildirilmişdir.(Eshâb-ı Kirâm) kitâbındadabüyük
âlim,veliyy-ikâmil,MevlânâHâlid-iBağdâdînin“rahmetullahiteâlâaleyh”de(İrâde-i cüz’iyye) risâlesivardır.MevlânânınkardeşiMahmûdSâhibinoğluMuhammedEs’ad“rahmetullahialeyhim”,(Bugyet-ül-vâcid) kitâbınındokuzuncumektûbunda,burisâleyineşretmişdir.Kitâb1334[m.1915]deŞâmdabasılmışdır.Kitâbda,risâleninşerhleriveşârihleridebildirilmişdir.MevlânâHâlid-iBağdâdî“rahmetullahiteâlâaleyh”(İkdül-cevherî) kitâbındakulunihtiyârınıveirâde-icüz’iyyesiniuzunanlatmakdadır.AbdülhamîdHarpûtî,bunuşerhederek(Simtul’ abkarî) isminivermiş,1305[m.1888]deİstanbuldabasılmışdır.]
İnsanınihtiyârîhareketi,dörtşeylemeydânagelmekdedir:1-Oişidimâgında
tesavvuretmek,hâtırlamak.2-Oşeydenlezzetduymak.3-Sonra,oişiyapmağı
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kalbiileihtiyâretmek,seçmekveirâde-icüz’iyyeyikullanmak.Ya’nîhareketetmeğidilemek.4-Hareketinmeydânagelmesi.BirinciileikinciyiAllahüteâlâyaratıyor.Çünki,tesavvurileşevk,varolanşeylerdir.Varolan,yaratılmağamuhtâcdır.İhtiyârveİrâde-icüz’iyye,kuldandır.Hareketiyaratan,Allahüteâlâdır.Kuldanihtiyârveirâdeninmeydânagelmeside,ancaköncetesavvurveşevkyaratılmasıileolur.Meselâ,birkimse,sadakavermeğivesevâbınıtesavvureylese,kendisindeşevkveyânefrethâsılolur.Bunuihtiyârveirâdeederveyâetmez.Şevk,
irâdedemekdeğildir.Nefretde,irâdeyikullanmamakdeğildir.
Allahüteâlânınkazâsı,takdîriveLevh-imahfûzayazması,ilm-iezelîsineuygundur.Bilgiside,bildiğişeyleretâbi’dir.Ya’nîherşeyi,ileridenezemândavenasılolacakiseveyâolmıyacakise,ezeldeöylecebilmişdir.Bildiğinitakdîrederve
yazar.Bundandolayı,cebrolmaz.İlerdekişeyler,ilminetâbi’olsaydı,cebrlâzım
gelirdi.Allahüteâlânınilmi,eşyânınyaratılmasınıvesıfatlarını,hâlleriniîcâbetseydi,cebrolurdu.Fekat,böyledeğildir.Bununaksinedir.Allahüteâlânınyardımıilesözümüztemâmoldu.
(Dürr-i yektâ) şerhininsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(İnsanların
kalbleriileveyâbedenleriileyapdıklarıherişinvecanlılardavecansızşeylerde
meydânagelenherişin,Allahüteâlânınezeldebilmesivedilemesivehalketmesiileolmalarına(Kader) ve(Takdîr) denir.İnsanbirşeyiyapmağıveyâterketmeğiihtiyârveirâdeederya’nîkuvvetinikullanır.Sonra,Allahüteâlâda,bunuirâdeeder,kudretinikullanırsa,buşeyolur.İlkikisine(Kesb),sonikisine(Halk) denir.BuşeyiAllahüteâlâ,beğenirse(Tâ’at) olur.Bununiçin,insanaâhıretde(Sevâb) verilir.Birtâ’atyapılırken,sevâbkazanmakniyyetedilirse,(Kurbet) olur.Beğenmezse(Ma’sıyet),ya’nîgünâholur.Âhıretde(İtâb)veyâ(İkab)olunur.Mekrûhişliyenveyâmüekkedsünnetiözrsüzterketmeğiâdetedinen,itâbolunur,azarlanır.Farzıterkedenveyâharâmişliyen,tevbesizölürveşefâ’ate,afvakavuşmazsa,ikabolunur,yanar.İnsandaihtiyârveirâdevekudret,ya’nîkesbbulunduğunainanmıyan(Mürted)olur.)

BİR İHTİYÂR MÜSLİMÂNIN, KIZINA NASÎHATI VE
MÜNÂCÂTI
1 — SE’ÂDET NEDİR?: Dünyâdakibütüninsânlarmes’ûdolmakister.Fekat,mes’ûdolan,pekazdır.Nedenbuböyledir?Çünki,se’âdetinnedenibâretolduğubilinmiyor.Asliş,se’âdetinneolduğunubilmekdedir.Se’âdet,yalnızdünyâse’âdetindenibâretdeğildir.Aksine,aslse’âdetâhıretse’âdetinieldeetmekdir.Âhıretse’âdetinasıleldeedilir?Âhıretse’âdetiiçinAllahüteâlânınkanûnlarınaveemrlerine[ya’nîKur’ân-ıkerîmevePeygamberimizin“aleyhisselâm”sözlerine]itâ’atetmeklâzımdır.Allahüteâlânınemrleriarasında:Öldükdensonratekrârdirilmek,(ya’nîâhırete)inanmakdavardır.Cenâb-ıHakâhıretinnihâyetsiz
olduğunu (ebedî olduğunu) bize bildiriyor. Dünyâ hayâtı ise, sayılı günlerden
ibâretdir.Ohâlde,se’âdetikibaşlıdemekdir.Biriâhıretse’âdeti,ötekidünyâ
se’âdeti.Buikise’âdetdenhangisiönemlidir?Bunuaklveiz’ânsâhibiinsanlarkolaylıklaanlıyabilir.Aklımızveiz’ânımızâhırethayâtının,dünyâhayâtıilemukâyeseedilemiyecekkadarönemliolduğunubizegösterir.Bunarağmen,insânların
dünyâiçingösterdiklerigayretveçalışmalarınondabirinibileâhıretiçingöstermediklerimeydândadır.Bununâkıbetininnekadaracıvenekadarkorkunçolduğunaacabâinanmıyormuyuz?İnanmıyorsak,kurtuluşümmîdiyokdur.AllahüteâlâyainanmıyanlarınyeriebedîolarakCehennemdeyanmakdır.Eğerinanıyorsak,Allahüteâlânınemrleriniyapmamakbirgaflet(birnev’iuyku)vebirdalâletdir.Buuykudanuyanamıyanlarayazıklarolsun.
Dünyâse’âdetiiçinsözsöyleyenler,kitâbyazanlarvebunudikkatleokuyanlar,
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dinleyenlerçokdur.Âhıretse’âdetinegelince:BunadâirHakkınkitâbı(Kur’ân-ı
kerîm)vePeygamberimizinsözleri(hadîs-işerîf)vedinâlimlerininbinlercekitâblarıvardır.Fekat,bugünartıkbunlarıokuyan,bunlarısöyleyen,söyleyenlerive
yazanlarıdinleyenazinsankalmışdır.Çokehemmiyyetliolanâhıretse’âdetiâdetâunutulmuş,sankiböylebirşeyyokmuşgibibirgafletiçindebulunmakdayız.Bu
ise,felâketinentehlükelisiveâkıbetlerinenkorkuncudur.İştekızım,benimyazılarımınaslmaksadı,senibukorkuncfelâketdenkurtarmakdır.Ya’nîseniCehennemdenenbüyükateşdenkorumakdır.Senidrâkinveanlayışınnisbetinde,buyazılarımdanhissealacaksın.Cenâb-ıHaksenihakîkatiiyiceanlayacaklardanvebu
anlayışagörehareketedenlerdeneylesin!Âmîn.
Dinâlimlerininyazdıklarıkitâblarvariken,ayrıcabumevzûlardaçocuklaranasîhatvermeninlüzûmsuzolduğunudüşünmekdoğrudeğildir.Çünki,çocuğunun
se’âdetiniisteyenbirbaba,yalnızdünyânınkısase’âdetinideğil,âhıretinsonsuz
se’âdetinide,çocuğunabildirmeklevazîfelidir.Babayabuvazîfeyiverencenâb-ı
Hakdır.
Birçocuknekadarkaydsızolursaolsun,babasınınkendisiiçinyazdıklarınımerâkederekhiçdeğilse,birkerreokur.Buyazılardandersalacakanlayışveuyanıklığıdagösterirse,kendisinikurtarmışolur.
Zemânımızda din bilgilerini veren kitâblarımız, öğretmenlerimiz kifâyetsizdir.Büyükşehrlerdekiba’zımektebvecem’ıyyetmuhîtinindinileilgisiza’îfgörünüyor. Bu şartlar içinde çocuğun doğru ve yeter derecede din bilgisi alması
çokzorlaşmışdır.Bununiçin,hiçdeğilse,müslimândîninintemelkâ’idelerinive
özünüburadasöylemek,çokehemmiyyetlibirvazîfehâlinegelmişbulunuyor.Temelkâ’idelerşunlardır:I-Îmânın(inanmanın)şartları:1-Allahüteâlâyainanmak,
2-Meleklereinanmak,3-Kitâblarainanmak,4-Peygamberlereinanmak,5-Âhırete(öldükdensonratekrârdirilmeğe)inanmak,6-Kaderinya’nî,hayrveşerrin
Allahüteâlâdangeldiğineinanmak.II-Müslimânlığınşartları:1-Kelime-işehâdet,2-Nemâz,3-Oruc,4-Zekât,5-Hac.
2 — DÜNYÂ ve ÂHIRET: Gününbirindeikiellerimizyanımızagelecekve
dünyâdakihayâtımızsonaerecekdir.Budehşetlibirhakîkatdir.Buhakîkatkarşısında,hayâtnedir?Ölümnedir?diyedüşünmeyenbirinsanolmamasılâzımdır.
Ohâlde,hayâtınneolduğunu,dünyâyaniçingeldiğimizi,ölümünötesineolduğunubilmekveöğrenmek,insanolmanınilkşartıdır.Hayâtaniçingeldiğimizi,hayâtınsâhibindendahâiyibilenolurmu?Herşeyinolduğugibi,hayâtımızınsâhibide,Allahüteâlâdır.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîminde,Vezzâriyâtsûresi56.cıâyetindemeâlen,(İnsanları ve cinnîleri ancak, Beni bilip, itâ’at, ibâdet etmeleri için
yaratdım!) buyuruyor.Bubüyükhakîkati,yaşadığımızbuzemândakiinsanların
kaçdakaçıbiliyorveonagörehareketediyor?İnsanlarınbüyükçoğunluğunun,
bu hakîkati bilmediklerini, bilenlerin de, bu hakîkate göz yumduklarını veyâ
ehemmiyyetvermediklerinigörüyoruz.İştefelâketde,bunoktadanbaşlıyor.Bu
hakîkatibilmemekveyâbildiğihâlde,onagöredavranmamak,helebuhakîkate
inanmamak,birinsaniçin,(bilhâssabirmüslimâniçin)tasavvuredebileceğimizen
büyükbahtsızlık,enbüyükfâcia,enbüyükfelâketdir.Çünki,Allahüteâlâ,kendiemrlerineinanmıyanlarıebediyyen,inanıpdaemrleriniyapmıyanları,irâdeetdiğikadarCehennemateşindeyakacağınıkitâb-ıkadîminde,bizlerebildiriyor.Allahü teâlâ, insanlar gibi yalan söylemez. Emrlerini mühimsemeyenleri mutlak
cezâlandırır.Allahüteâlânıncezâsıçokağırdır.Kendinibucezâdankoruyamıyanlarayazıkdır.DünyâdakikısahayâtımıziçinsonsuzâhırethayâtımızıCehennem
içindegeçirmek,aklıbaşındabirinsanınişimidir?
3 — MÜSLİMÂNLIK NEDİR?: Müslimânlık,maddîvema’nevîtemizlikdir,
vücûdtemizliğinivekalbtemizliğiniemreder.
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Müslimânlık,dünyâveâhıretse’âdetinisağlayantekyoldur.Hakîkîmüslimân
(Allahü teâlânın kaderine inanan müslimân) dünyâda, dâimâ huzûr içindedir.
Çünkibumüslimân,şunainanmışdır:KendisinegelenhayrveşerAllahüteâlâdandır.Allahüteâlânıntakdîridir.Allahüteâlâdangelenherşeyin,kendisiiçiniyiolduğunu,fenâzanetdiğişeyinsonunun,iyiolacağınıdüşünürveböylelikleiçrâhatlığınıbozmaz.Felâketlerede,kolaylıklagöğüsgerer.İşteböylebirinsan,Allahüteâlânınsevgilikuludur.Busûretle,oinsan,âhıretse’âdetinedeulaşmışolur.
Müslimânlığın emrlerini yapan bir insan, dünyâda her dürlü kötülükden ve
herdürlüzarardankendisinikorumuşolur.
Müslimânlık ve islâmlık aynı terimlerdir. Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîminde,
Âl-iİmrânsûresi19.cuâyetindemeâlen,(Allahü teâlânın indinde din, islâm dînidir) buyurmuşdur.Bugünislâmlığındışındakidinler,Allahüteâlânınindinde,
dindeğildir.Hıristiyanlarınellerindekiİncîl,mûsevîlerinellerindekiTevrât,Peygamberimizdenevvelkizemânlarınkitâblarıdır.Kur’ân-ıkerîm,bütünbunların
hükmlerinikaldırmışdır.
Müslimânlık, iyi ahlâk demekdir. Allahü teâlâ, Peygamberimize “sallallahü
aleyhivesellem”,(Ben seni iyi ahlâkı temâmlamak için yaratdım!) buyurmuşdur.
Peygamberimizin“aleyhisselâm”hersözünde(hadîs-işerîflerinde)büyükdersler,
güzelahlâközelliklerivardır.
4 — ÎMÂN ve İ’TİKÂD: Birinsanınmüslimânolabilmesiiçin,îmân(i’tikâd)
sâhibi olması, ya’nî müslimânlığın kanûnlarına ve emrlerine inanması şartdır.
Hattâ,yalnızinanmasıkâfîdeğildir;buemrleribeğenmesivesevmesidelâzımdır.
Budabirbilgiişidir.İnanma(îmân)çokmühimdir.Îmân,ufakbirşübheyigötürmez.Şübhesiolan,dinâlimlerindenşübhesinisorarakveöğrenerek,gidermelidir.
Aksitakdirde,îmânni’meti,eldengider.
Îmânsız insan, dünyânın en bahtsız insanıdır. Çünki, ebediyyen Cehennem
azâbındayanmayamahkûmdur.
Allahü teâlânın emrlerinin ve yasaklarının bir kısmına inanıp, bir kısmına
inanmamak,doğrudeğildir.Îmân,tamolmalıdır.
Îmânsâhibiolmakiçin,altışartvardır:1-Allahüteâlâyainanmak,2-Meleklereinanmak,3-Kitâblarainanmak,4-Peygamberlere“aleyhimüsselâm”inanmak,
5-Âhırete(öldükdensonra,tekrârdirilmeğe)inanmak,6-KazâvekaderinAllahüteâlâdangeldiğineinanmak.Bunlarınbirisineinanmıyan,îmânsızdır.Buhâlile
ölürse(Allahüteâlâcümlemizimuhâfazabuyursun!)ebediyyenCehennemdedir.
5 — ALLAHÜ TEÂLÂNIN VARLIĞINI İSBÂT: Allahü teâlânın zâtını
görmüyoruz.Fekat,Allahüteâlânıneserlerini,yaratdıklarını,herzemân,heryerdegörüyoruz.Güneş,ay,yıldızlar,denizler,dağlar,taşlar,insanlar,hayvanlar,ağaçlar,gecevegündüz,yaz,kış,.....negörebiliyorsak,bütünbunlarınyaratıcısıhiçşübhesiz,Allahüteâlâdır.Çünki,Allahüteâlâdanbaşka,birvarlık,meselâinsanların
enakllılarıbirarayagelseler,bumuazzameserlerdenenküçüğünü,meselâ,birkarıncayıyaratabilirlermi?BirPastör,hiçyokdanbirmikropyaratabilirmi?BirEdison,güneşışığınamu’âdilbirışıkîcâdedebilirmi?BirGalile,dünyânındönüşündekiintizâmıdeğişdirebilirmi?İnsanlarıgöklerdevedenizaltındadolaşdıran,radyolarıbulanbirinsanınbeyniniyaratankimdir?Bütünbuazametlivarlığıyaratanıinkâretmekiçin,insanınyâahmakolması,yâkoyucâhilolmasıveyâkörbirinâdınkurbânıolmasılâzımdır.Bueserleretabî’at(natür)diyenlervar.Göklerdeki
muazzamâlemleri,dünyâdagördüğümüzhereseri,dünyânındönüşünü,gecevegündüzhâdiselerini,mevsimleriveherşeyitabî’atkuvveti,tabî’atkanûnudurdiyerek
Allahüteâlâyıinkâredenlervar.Bunlarasormaklâzım:Bumuazzameserlerinsâhibiyokmudur?İnsanlarınmeydânagetirdiklerienufakbireser,insanşuûrvezekâsının bir mahsûlü olduğunu kabûl ediyoruz. Bu, aklları durduran muazzam
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eserler,kendikendinemeydânagelmişolabilirmi?Bueserlerdekiintizâmıvemuvâzeneyi,şuûrsuzvedonuktabî’atmımeydânagetirmişdir?İnkârcılarınbusözlerininormalbiraklın,hattâbasîtbiranlayışındahî,kabûletmesimümkindeğildir.
6 — ALLAHÜ TEÂLÂDAN KORKMAK ve ALLAHÜ TEÂLÂYI
SEVMEK:
AllahüteâlâdankorkmakveAllahüteâlâyısevmek,ibâdetlerinenmakbûlüdür.AllahüteâlâdankorkmakveAllahüteâlâyısevmek,birbilgiişiolmaklaberâber,aynızemânda,birçalışma,birgayretişidir.Herkeskolaylıklabunlarıelde
edemiyor.
Allahüteâlâ,istediklerinekendisinisevdirir.Korkuvehaşyetverir.Bunuherkesenasîbetmiyor.Nasîbetdiğikulunuseviyordemekdir.Çokkimse,uzungayret,telkînler,çalışmalarsonundabumertebeyeerişiyor.
AllahüteâlâdankorkmakveAllahüteâlâyısevmekiçinpekçoksebebvardır:
Allahüteâlâdankorkmakiçinsebebler:
Dünyâdainsanınbaşınagelenfelâketleridüşünelim:Hastalanmak,yaralanmak,
vücûdünbirparçasındanmahrûmolmak,açkalmak,susuzkalmak,fakîrolmak,
akldanmahrûmolmak,çolukveçocuğununbaşınafelâketlergelmek,yangınlar,
zelzele....gibimahlûklarvâsıtasıylaveyâdoğrudandoğruyaAllahüteâlâtarafından insanlara takdîr edilen felâketler, elemler, Allahü teâlâdan gelmekdedir.
Dünyâdakielemlernihâyetgeçicidir.Âhıretdekiise,ebedîdir.Oradakiazâb,bitmeyenbirazâbdır.Yâhud,îmânlaâhıreteintikâletmişgünâhkârbirmüslimânise,
Allahüteâlânınirâdeetdiğikadar,azâbgörecekdir.Âhıretazâbı,kabregirildiği
ândani’tibârenbaşlıyacakdır.BütünbunlarAllahüteâlâdankorkmakiçin,yeter
derecedesebeblerdeğilmidir?
Allahüteâlâyısevmekiçinde,sebeblerpekçokdur:Evvelâ,müslimânolarak
dünyâyagelmek.Ya’nî,birmüslimânananınvebirmüslimânbabanınevlâdıolarakdünyâyagelmek,bütünömrümüzce,Allahüteâlâyısevmek,Allahüteâlâyaşükr
vehamdetmekiçin,tekbaşınaenbüyüksebebdir.Meselâ,hıristiyanana-babadandünyâyagelmişolsaydık,artıkmüslimânlıkyolunubulmak,bizimiçin,çokzor
veyâimkânsızolurdu.Hıristiyantopluluğuiçindeyaşarveâhıreteîmânsızolarak
giderdik.Zemânımızdamüslimânolarakdoğmakda,kâfîdeğildir.Müslimânlığı
sevmiş,elindengeldiğikadarmüslimânlıkyolundayürümeğegayretetmişbirâileninçocuğuolmakdaayrıbirtâli’dir.İsmiAhmedveyâHadîceolupda,müslimânlıkîcâblarınıyapmayan,hattâmüslimânlığıhorgören,nicesözdemüslimânlarvar.Aklveiz’ânsâhibiolmak,iyivekötüyüanlayabilecekbirtahsîlveanlayışseviyesindebulunmakda,Allahüteâlânınenbüyükni’metlerindendir.Bundanbaşka,insanhaklarınıtanıyanbirdevletinferdiolarakyaşamak,sıhhatdeolmak,fakîrolmamakvesâiregibibinlerceni’methepAllahüteâlânınlutfveihsânıdır.Busaydığımızni’metlerdenmahrûmolanmilyonlarcainsanın,milyonlarca
müslimânınbulunduğunudüşünürsek,Allahüteâlâyınasılsevip,şükretmemizlâzımgeldiğikolaycaanlaşılır.
7—ALLAHÜ TEÂLÂNIN KİTÂBI (KANÛNU): Allahüteâlânınkitâbına
(Kur’ân-ıkerîme)inanmak,îmânınşartlarındandır.Birâyetindenbileşübheetmek,câizdeğildir.Şübheedenler,Allahüteâlâyıseven,doğrudinadamlarının(islâmâlimlerinin)kitâblarınıokuyarak,şübhesinigidermelidir.
Allahüteâlâ,çokmerhametliolduğuiçin,emrleriniveyasaklarınıdünyâdaişitmeyeninsankalmasındiye,yalnızPeygambergöndermemiş,ayrıcaKitâbını(kanûnunu)dagöndermişdir.MüslimânlarınkitâbıKur’ân-ıkerîmdir.Kur’ân-ıkerîm,Peygamberimizden“aleyhisselâm”evveldünyâyagelenmilletlere,Allahüteâlâtarafındangönderilenkitâblardakiemrlerivehükmlerideiçindetopladığıiçin,
bütüninsanlarahitâbedenbirkitâbdır.Ya’nî,Kur’ân-ıkerîmbugünküdünyâda
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mevcûd,hıristiyan,yehûdî,mecûsî,vesâiregibiçeşidlidinleresapmışinsanlarada,
doğruyolugösterenbirkitâbdır.
Kur’ân-ıkerîmeinanmayanmüslimânsayılmaz.MüslimânolmayandaAllahü
teâlânınateşindenkurtulamıyacakdır.
Kur’ân-ıkerîm,Allahüteâlânınkelâmıdır.Ya’nî,Kur’ân-ıkerîmdekihersözve
herkelimeAllahüteâlâtarafından,Peygamberimize“aleyhisselâm”bildirilmişdir.
Peygamberimize“aleyhisselâm”busözler,vahyyoluylaya’nî,meleklerinbüyüklerindenCebrâîl“aleyhisselâm”vâsıtasıilebildirilmişdir.Cebrâîl“aleyhisselâm”
insanşeklinegirerekbunlarıPeygamberimize“aleyhisselâm”okumuşveezberletmişdir.Peygamberimize“aleyhisselâm”Kur’ân-ıkerîmparçaparça(kısmkısm)
gelmişdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,Allahüteâlânınemrlerinialıralmaz,hemkendileriezberler,hemdekendiyakınlarınaezberletirdi.Vahy
kâtiblerinedeyazdırırlardı.SonradanbunlarbirarayatoplanarakKur’ân-ıkerîm
meydânagelmişdir.DünyânınhertarafındakibütünKur’ân-ıkerîmlerbirbirlerininaynıdır.Birkelime,hattâbirharfbiledeğişikdeğildir.Hâlbukihıristiyanların
ellerindekiİncîllerbirbirlerinitutmuyorvebirbirlerinebenzemiyor.
Kur’ân-ıkerîminherâyetine(hercümlesine)inanmakşartdır.İçindenbirisine
inanmamak,insanınîmânınıgiderir.Îmânsızinsanınâhıretihusrândır.
Allahüteâlânınemrlerimünâkaşaedilemez.Herkesinkendianlayışınagöre
ma’nâvermesiveyâişinegeldiğişekldeanlamasıcâizdeğildir.Kur’ân-ıkerîmien
iyianlayanyalnızPeygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”dir.Peygamberimiz
“aleyhisselâm”Kur’ân-ıkerîmin,bizimanlamadığımıztaraflarınıhadîs-işerîfleriileaçıklamışdır.Ayrıcabüyükdinâlimleri,Kur’ân-ıkerîmitefsîretmişlerdir.
Kur’ân-ıkerîmdepekçokâyetlerinçokgenişma’nâlarıvardır.OnuniçinKur’ân-ı
kerîmikelimekelimetercemeetmekletamma’nâsıifâdeedilemez.Ancak,herâyetinsalâhiyyetlibüyükdinâlimleritarafındantefsîrveîzâhedilmesiilema’nâsını
öğrenmekmümkindir.
Kur’ân-ıkerîmi,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”sözleridirdiyenlervardır.Bunusöyleyenler,hiçşübhesizîmânsızdır,kâfirdir.
Kur’ân-ıkerîm,Peygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”âyetâyetgelmeğebaşladığızemân,ozemânınenmeşhûrarabşâirleriveedîbleribirâyetininbenzerinisöylemekdenâcizkaldıklarınıifâdeetmişlerdir.BubakımdandaKur’ân-ı
kerîmebirmu’cizedenmekdedir.Kur’ân-ıkerîm,Allahüteâlânıninsanlaraenbüyükni’metidir.ÇünkiKur’ân-ıkerîm,dünyâveâhıretdeinsanlarıse’âdetegötürecekyollarıaçıklamışdır.Buyoldagidenlerenemutlu!..
8 — PEYGAMBERLER: Allahü teâlâ, emrlerini ve yasaklarını insanlara
Peygamberler“aleyhimüsselâm”vâsıtasıilebildirmişdir.Peygamberlerde“aleyhimüsselâm”insandır.Fekat,Allahüteâlânınbilgili,ahlâklıvekusûrsuzyaratdığıbüyükinsanlardır.Peygamberlerma’nenAllahüteâlâyayakıninsanlarolduğu
için,onlarınfikrlerinevekalblerinebizimkilerdenfarklıvedahâgenişbilgilerve
ilhâmlarverilmişdir.Müslimânâlimlerininbildirdiklerinegöre,dünyânınyaratılışındanbizimPeygamberimize“aleyhisselâm”kadaryüzyirmidörtbindenziyâdePeygamber“aleyhimüsselâm”gelipgeçmişdir.BizimPeygamberimiz“aleyhisselâm”ensonveenbüyükPeygamberdir.BizimPeygamberimizden“aleyhisselâm”sonraartıkdünyâyaPeygambergelmiyecekdir.Peygamberimiz“aleyhisselâm”, Allahü teâlânın en çok sevdiği kuludur. Allahü teâlâ, Peygamberimize
“aleyhisselâm”,(Sen olmasaydın, bu âlemi [dünyâyıvesemâları] yaratmazdım!)
buyurmuşdur.Peygamberimiz“aleyhisselâm”,Mekke-imükerremededünyâyagelmişdir.Birüniversitedeokumamışdır.Tahsîlleriyokdur.Ümmîdir.Fekat,dünyâdakibütüninsanlarınenakllısı,enbilgilisi,enhayrlısıdır.Çünki,Allahüteâlâ,Onu
asrlarcaartıkPeygambersizkalacakolandünyânınsonışığıolarakyaratmışdır.Bu
–706 –

ışık,kıyâmetekadarnûrunudevâmetdirecekdir.PeygamberimizevebütünPeygamberlere“aleyhimüsselâm”inanmak,îmânınşartlarındandır.Peygamberimize“aleyhisselâm”inanmıyanmüslimânsayılmaz.Müslimânolmıyanda,ateşdeebedîyanacakdır.BunuKur’ân-ıkerîmde,Allahüteâlâ,bizlerebildiriyor.
9 — ÂHIRETE İNANMAK: Îmânınşartlarındanbirisidir.Öldükdensonra,
tekrârdirileceğimizeinanmıyanîmânsızolur,kâfirolur.Âhıreteböylegiderse,ebedîolarakCehennemazâbınamahkûmolur.Bugünkiinsanlarınçoğununbunainanmayanbirgörünüşlerivar.Bunlar,hayâtıyalnızdünyâdarâhatetmekveiyiyaşamakdanibâretsanıyor.Gâye,sankidünyâdaeğlenmek,gezmek,râhatetmek,zenginolmakdanibâretdir.Buinsanlar,öldükdensonra,tekrârdirileceklerinevehesâbaçekileceklerineinanmıyorgörünüyor.İnsanlar,buderecehissizlikiçindeyaşayamaz.Bukadarkaydsızlığınma’nâsı,buolsagerekdir.
Öldükdenvetoprakvetozhâlinegeldikdensonra,tekrârdirilmeninmümkin
olmadığınısöyleyenlerinsayısıazdeğildir.Bunusöyleyenlerşübhesizîmânsız,dinsiz,zevallıinsanlardır.Tekrârdirilmekmümkindeğildirdiyenlereverilecekmantıkîcevâblarvardır.Allahüteâlânınazameti,birinsânıhiçyokdan(birdamlasudan)yaratmağamuktedirde,ikincidef’ayaratmağamuktedirdeğilmidir?Gözümüzüngörebildiğiâlemlerinvedünyâdakimuhteşemeserlerinyaratıcısı,birinsanıtekrârdiriltmekdennasılâcizolabilir?Ağaç,kışınyapraklarınıdöker.Kuru
dallarilecansızzannedilir.Bunlar,behârgelincetekrârcanlanmıyormu?Büyük
mevlânâCelâleddîn“kuddisesirruh”,(Toprağaekilenhangitohmtoprağınyüzünecanlıolarakçıkmamışdır?)diyerek,toprağagömüleninsânlarıntekrârcanlanacaklarınaişâretetmişdir.Bumevzû’dahazret-iAlîye“kerremallahüvecheh”atfedilenaşağıdakimantıkîmuhâkemenekadargüzeldir.Ahmed,âhıreteinanmışdır.AhmedinarkadaşıKaya,tekrârdirileceğineinanmıyor.Ahmed,Kayayıiknâ’
için,çokuğraşıyor.Muvaffakolamıyor.NihâyetAhmed,Kayayaşunlarısöyliyor:
(BenâhıreteinanarakAllahüteâlânınbütünemrleriniyapıyorum.Allahüteâlânınemrleriniyapmakiçin,belkisendenbirazfazlayoruluyorum,zahmetçekiyorum.Nemâzkılıyorum,oructutuyorum.Senbunlarıyapmıyorsun.İkimizdeihtiyârladıkveikimizdeöldük.Dahâmezâragirergirmez,âhıretvarmı,yokmu,belliolacakdır.Eğerâhıretvarsa,benkazandım.Oradai’tibârımverâhatımyerindedemekdir.Eğerâhıretyoksa,benhiçbirşeygaybetmem,dünyâdakiyorgunluğumlakalırım.Sanagelince:Eğerâhıretyoksa,nekârdasın,neziyândasın.Ammâ,âhıretvarolduğunagöre,mahvoldundemekdir.ArtıkAllahüteâlânınbitmiyen,ebedîazâbıseninyakanıbırakmıyacakdır.Bumantıkîmuhâkemeyegöre,hangimizinyoludoğruyoldur.Bunuseninanlayışınabırakıyorum).Bumuhâkemetarzındakimantıkınkuvvetikarşısında,söylenecekteksözyokdur.Şunudaişâretedelimki,âhıreteşübheileinanmakiyibirinanışdeğildir.Tamveşübhesizinanmak
lâzımdır.
10 — KADERE, HAYR VE ŞERRE İNANMAK: Îmânınşartlarındanbiride
kaderevehayrveşerrinAllahüteâlâdangeldiğineinanmakdır.Kaderinma’nâsınıtürkcede(alınyazısı)diyeifâdeediyoruz.Allahüteâlâ,herkulununbaşından
geçecekherşeyievveldenbilir.Kaderideğişdirmekkimseninelindedeğildir.DilersegeneAllahüteâlâdeğişdirir.Kader,Allahüteâlânınbirsırrıdır.
HayrveşerAllahüteâlâdangelir.Çünki,küllîirâdeAllahüteâlâdadır.Allahü
teâlâ, kullarına da cüz’î irâde vermişdir. İşte, bu cüz’î irâdeyi Allahü teâlânın
emretdiğiyoldakullananlar,mükâfâtlanırlar.Fenâyollardakullananlarda,cezâlandırılır.İnsanlarıCenneteveyâCehennemegötüren,iştebucüz’îirâdedir.Bir
müslimânın içki içmesi, cüz’î irâdesini Allahü teâlânın emrine muhâlif olarak
kullanmasıdır.Başkabirmüslimânıniçkiiçmemesicüz’îirâdeninAllahüteâlânın
emrinegörekullanılmasıdemekdir.Bunungibibirinsanıncüz’îirâdesiniiyiveyâkötüistikâmetdekullanmasıkendielindedir.
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Kulun,cüz’îirâdesinikötüistikâmetdekullanmasıile,Allahüteâlâ,okula,şer
getirir.Ohâldeşerrihâzırlayangenekuldur.Allahüteâlâ,zâlimdeğildir.Bil’akis
Allahüteâlânınmerhameti,biranneninevlâdınaolanmerhametindençoküstündür.Bununlaberâber,sebebinibilmediğimizşerrinhikmetiniancakAllahüteâlâ
bilir.Allahüteâlânınherirâdesininvehertecellîsininsebebinivehikmetinianlamak,kullariçinçokzemânmümkinolmaz.
11 — NEMÂZIN FAZÎLETLERİ: Nemâzınmaddîvema’nevîpekçokfâidesivardır.Maddîfâidelerişunlardır:Hergünbeşdef’aabdestalanmüslimân,temiz
birinsandemekdir.Hergün,kırkdef’a(kırkrek’at)Allahüteâlânınemriileeğilereksecdeyekapanarak,ayağakalkanbirinsan,vücûdununheruzvunuhareket
etdirenbiridmâncıdemekdir.Temizvehareketlibirinsanömrününheryaşında
sıhhatinimuhâfazaedebilir.Dikkatedilirse,ömrüboyuncanemâzkılanlarınbüyükbirekseriyetisağlaminsanlardır.
Nemâzınma’nevîfâidesinegelince:Hergünbeşdef’anemâzkılmak,ya’nîbeş
def’a Allahü teâlânın huzûruna çıkmak, Allahü teâlâyı sık sık hâtırlamak demekdir.Allahüteâlâyainanan,Ondankorkaninsan,Onunemrlerinindışınaçıkmışise,nemâzsâatlarındahatâsınıanlar.Ohatâyıtekrâretmekdenkaçınır,kendiniislâhetmekyolunuararvebulur.Kendiniislâhetmekbelkiilkzemânlarda
kolayolmaz.Fekat,nemâzadevâmetdikce,Allahüteâlânınemrleriniyaparveyasaklarındankaçınır.Böyleliklekâmilbirinsan,sâlihbirmüslimânolmakyoluna
girer.Nemâz,insanlarıdoğruyolagötürmekiçinengüzelbirvâsıtadır.Nemâz,her
müslimânıkusûrsuzbirinsanhâlinegetirir.Böyleinsanlarınmeydânagetirdiğitoplulukda,nemutlubirtoplulukolur.
Nemâzmüslimânlığıntemeltaşıdır.Temelsizbirbinâsağlamolmadığıgibi,nemâzsızmüslimânlıkdagününbirindeyıkılmağamahkûmdur.
Nemâz, Allahü teâlâyı sık sık hâtırlamağa sebebdir, demişdik. Nemâzı terk
etmek,Allahüteâlâyıunutmağasebebolur.Allahüteâlâ,kendisiniunutanlarıafv
etmiyor.KendisiniunutanlaraBekarasûresininyedinciâyetinde,meâlen(onların kalblerini mühürledik) buyurdu.BuhâlegelmekdenAllahüteâlâ,cümlemizi
korusun!Âmîn.
(Nemâz,işlerimizi,kazancımızıaksatıyor.Bilhassaöğleveikindinemâzlarındaabdestalmakvenemâzkılmakzordur)diyenlervar.Bunlarınbusözleriyersizdir.Çünki,bütünmedenîmemleketlerdeveherişyerindeöğlezemânındaen
azbirsâat,yemekzemânıayrılmışdır.Buzemândaabdestalmakvenemâzkılmak
için,onbeşdakîkakâfîdir.İkindizemânındaise,öğleabdestiile,beşveyâondakîkaiçindenemâzınıkılmakmümkindir.
Nemâz,dünyâveâhıretse’âdetlerininkapısınıaçanbiranahtardır.Buanahtarıelegeçirmek,herkesinelindedir.Nihâyet,Allahüteâlâyainananvetenbelolmayanbirmüslimân,buanahtarı,eldeedebilir.Bubirirâdeveazmişidir.
Nemâzınıkılankimse,Allahüteâlâyasamimiyyetleinandığınınkuvvetlibirdelîlinidegöstermişolmakdadır.
Gösterişiçinnemâzkılmakriyâkârlıkdır.Böylenemâzkabûledilmez.Zemânımızdagösterişiçinnemâzkılan,hemenhemenkalmamışgibidir.Aksine,nemâz
kıldığını saklayanlar çokdur. Çünki, zemânımızda, nemâz kılanları, gerici, yobaz,mürteci’,eskikafalıgibitahkîrediciveküçültücüsıfatlarlaalayaalmakveonlarıhorlamakgibihâlleralmışyürümüşdür.Bunlarınşerrindenkorunmakiçin,nemâzkılmağı,bugibilerdensaklamakcâizdir.
Nemâzkılmanınzevkineerenbirmüslimân,artıkonubırakamaz.
12 — ORUCUN FAZÎLETLERİ: Allahüteâlâsenedebiray(Ramezân-ışerîf
ayında) gündüzleri oruc tutmayı emr etmişdir. Allahü teâlâ, bu emri sebebsiz
vermemişdir.Oruc,insanlarahemmaddî,hemdema’nevîfâidelersağlar.Bütün
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birsene,çeşidliyemeklerieritmekiçin,yorulaninsanmi’desivebağırsakları,senedebiraydinlenereksağlığınıkorumuşolur.(İftârdaçokyimemekşartıyla).Bu
maddîfâidesidir.Ma’nevîfâidesideşudur:Oructutanbirinsan,açkalmışbirinsanınçekdiğiızdırâbı,bizzathisederekfakîrinsanlarayardımetmekihtiyâcınıduyar.Buda,insanlarınbirbirlerineyardımetmelerinesebebolur.Birbirlerineyardımedeninsantopluluğuarasındaiseçekişmelerolmaz.
Bundanbaşka,Allahüteâlânınemriniyerinegetirmekiçingündüzleribirayoruc
tutanbirmüslimân,Allahüteâlânınemrleriniyapmaki’tiyâdınıdakazanır.Böylelikle,Allahüteâlânınbaşkaemrleriniyapmağadaisti’dâdpeydâeder.
13 — KANÂ’AT, RIZÂ: Hergünkühâlindenmemnûnolmak,herhâlindenAllahüteâlâyaşükrvehamdetmek,kanâ’atsâhibiolmakdemekdir.Kendindendahâiyimevkı’de,kendindendahâzengin,kendindendahâkuvvetli,kendindendahâgüzelbirinsanıkıskanmıyarakkendihâlindenmemnûnverâzıolaninsanınevvelâkalbirâhatdır.Sonrada,enmühimiAllahüteâlânınsevgilikuludur.Sevgili
olmanınsebebişudur:Allahüteâlânınkendisineverdiğindenmemnûnverâzıdır.
Bununiçin,Allahüteâlâda,ondanrâzıdır.
Kanâ’at,bitmeztükenmezbirhazînedir.Kanâ’atkârolmayanbirzengin,kanâ’atkârolanbirfakîrdendahâfenâdurumdadır.Çünki,ozengininkalbirâhatdeğildir.Kanâ’atkârolanfakîrise,kalbirâhatolduğuiçin,sankibirhazîneiçindeyaşamakdadır.
Rızâdemek,Allahüteâlâdangelenherşeyerâzıolmakdemekdir.Allahüteâlâdanbirfelâketgelse,onadarızâgösterir.Kimseyeşikâyetetmez.Bu,herinsanın
yapabileceğibirişdeğildir.Fekat,bunuyapabilen,büyükbirinsandır.Böyleinsanlarda,Peygamberlere“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”mahsûssabrvetehammülvardemekdir.Allahüteâlânınbüyüklüğüneinandığıderecedeinsan,butehammülüveburızâyıgösterebilir.Gıbtaedilecekbirmeziyyetdir.
14 — HASED (Kıskançlık): Başkasının,kendindenüstünolanherşeyinikıskanan,ya’nîondakiüstünlüğün,yalnızkendindeolmasınıisteyeninsana,kıskancdenir.Buhâl,insanlığınenkötühuylarındanbiridir.Kıskançinsan,ömrüboyunca
râhatsızinsandır.Böyleinsanlar,kendindenaşağıolaninsanıgörmezde,kendindenyüksekvevarlıklıinsanınherşeyinigörürveonukıskanır.Kıskançinsan,Allahüteâlânınkendisineverdiğişeylererâzıolmayaninsandemekdir.AllahüteâlânınverdiğinerâzıolmayaninsandanAllahüteâlâdarâzıolmaz.Allahüteâlânınbir
insandanrâzıolmamasıise,felâketlerinenbüyüğüdür.Artıkoinsan,dünyâdada,
âhıretdedehüsraniçindedir.(Ya’nîzarardadır).Bununiçin,kendisindekıskançlıkvehasedduygusuolduğunugörenleryavaşyavaşbuhuylarındansıyrılmalıdır.
Bupekmümkindir.İnsanlar,kendileriniistediklerikadarislâhedebilir.Kıskançlıkdankurtulanlarrâhatvehuzûrakavuşur.Buiş,zenginlikvefakîrlikişideğildir.Buiş,kalbinzenginliğivefakîrliğiişidir.Nicefakîrlervardırki,birlokmaekmeğikazandığızemân,Allahüteâlâyaşükredervezenginlerinhâlinidüşünmez
bile.Nicezenginlerdevardırki,milyonlarınadahâbirkaçmilyonekliyemediğiiçin
üzüntüiçindedir.Kıskançinsan,başkabirinsanınkendindeniyigiyinmesini,iyi
yaşamasınıhazmedemez.Ya’nîonunboyunu,posunu,güzelliğini,çalışkanlığını,
başarısınıkıskanır.Dahâkötüsü,onunbaşınagelenfenâlıklarasevinir.İştebuhâl,
kıskançlığınenkötüderecesidir.BöyleinsandanAllahüteâlânınyardımıkesilebilir.Dahâdamahrûmolurlar.İyikalbliveherkesiniyiliğiniisteyeninsan,Allahüteâlânınhimâyesindedemekdir.BüyükPeygamberimizin“sallallahüaleyhive
sellem”çokgüzelbirhadîs-işerîfivar:(Bir müslimân, kendisine istediği bir iyiliği, başka bir müslimân için istemezse ve bir müslimân, kendisine gelecek bir kötülüğü, istemediği hâlde, o kötülüğü başka bir müslimân için isterse, onun îmânı
tam değildir) buyurmuşdur.Ya’nî,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”yal–709 –

nızkendisinidüşünenleribeğenmiyor.Başkamüslimânlarıdüşünenleribeğeniyor
veöyleyapmalarınıistiyor.Düşününbirkerre;bütündünyâ,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”buemrleriniyapmışolsa,dünyâdakavga,gürültükalır
mı?
15 — İN SAN LA RA, BİL HÂS SA MÜS Lİ MÂN LA RA İYİ LİK ET MEKKALB KIRMAMAK: Birinsanınbaşkabirinsana,bilhâssamüslimânaiyiliketmesiAllahüteâlânınençoksevdiğibirhâldir.İyilikçeşidliolur.Paraileolur,vücûdyardımıile,fikryardımıilevemuhtelifyollarlaolur.İnsanınelindenhiçbiryardımgelmezse,Allahüteâlânınkuluna,güleryüzgösterirse,onunbilesevâbıvardır.[(Cevâb Veremedi) kitâbında,147.cimektûbave(Mektûbât Tercemesi)nde
98.cimektûbabakınız!]
Allahüteâlâ,(Benim kullarıma yardım edene, ben fazlasiyle yardım ederim) buyuruyor.Elindenyardımgeldiğihâlde,yardımıesirgeyeninsan,Allahüteâlânın
indindesevgilibirkulolabilirmi?İnsanlarınkalbinikırmakise,Allahüteâlânın
gadabınıüzerineçekmekdemekdir.Bundançokkaçınmalıdır.İnsankalbi,Allahüteâlânınsevgisinintecellietdiğibiryerdir.Orayadokunmak,çoktehlükelidir.
Heleokalbde,AllahüteâlânınkorkusuveAllahüteâlânınsevgisivarsa,onuincitmekden,sonderecekaçınmalıdır.
16 — ANNE HAKKI: Dünyâdabirinsaniçin,annehakkındandahâehemmiyyetlibirhakyokdur.Düşünmelikianne,çocuğunudokuzaykarnındataşıyor.Onu
kendikanıylabesliyor.Büyükbirızdırab,büyükbirheyecânlaonudünyâyagetiriyor.Bebekiken,onuniçinaylarcauykusuzkalıyor.Kendisütüilebesliyor.Sonra,onunheryaşdakiyaramazlıklarınıçekiyor.Buzahmetlerparaile,menfe’atile
olurişlerdeğildir.Buzahmetlereanne,ancakAllahüteâlânınverdiğişefkatduygusuyla tehammül edebiliyor. Bu büyük zahmet karşısında, çocuğun annesine
nelerborçluolduğumeydândadır.Çokzemânçocuk,annesininhakkınıödeyecek
zemânıveimkânıbulamıyor.Annesineisyânkârolanbirçocuk,artıkbirâsî,bir
eşkiyâdanfarksızbirinsandemekdir.Buçocuğunbüyüdükdensonra,annesinidinlememesi,onuüzmesi,onaeziyyetetmesi,insanıçiledençıkardığıgibi,Allahüteâlânıngadabını,cezâsınıkendiüzerineçekmişolmazmı?Neyazıkkipekçokçocuklar,gençliğinverdiğihoyratlıkvekadrbilmemekyüzünden,annelerininhaklarınıçiğniyorlar.Onlarıüzüyorlar,böyleannelerba’zenzordurumdakalarak,çocuğuiçinAllahüteâlâdanbeddüâederse,budüâkabûlolunabilir.Ozemânçocuk,dünyâdaikenbile,cezâsınıçeker.Âhıretdekicezâsıise,tasavvuredilemiyecekderecedeacıdır.Birazidrâklıveanlayışlıolanbirçocuk,annesininhakkınıdüşünebilirveonundedikleriniseveseveyapar.Onungönlünükazanmağadikkat
eder.Eğerçocuk,annesininkalbinikırmışise,hemenafvdilemeli,birdahâonu
gücendirmemeli.İkinciveyâüçüncüdef’âannesininkalbinikırmışise,tekrârafv
dilemeli,artıkbirdahâgönlünükırmamağadikkatetmelidir.Annehakkıüzerindeolarakâhıretegidenlerinâkıbetiçokacıdır.
17 — İFFET (NÂMÛSKÂRLIK): Allahüteâlâ,insanneslinidevâmetdirmek
için,erkekvekadınlarıbirbirlerinekarşıcâzibkılmışdır.Aynızemânda,bukuvvetliduygukarşısında,insanlarıdünyâdaçetinbirimtihânatâbi’tutmuşdur.Dünyâdakikısaömrümüziçinde,enzorimtihâniffetimtihânıdır.Buimtihândakazananbirinsan,dünyâveâhıretinkahramânıdır.İnsanlarınkemâli(ya’nîkusûrsuz
olması)veyâinsanındüşüklüğü,dahâziyâdeiffetişindebelliolur.Allahüteâlâ,
Kur’ân-ıkerîminbirçokyerinde,iffetinimuhâfazaedenlere,büyükmükâfâtlarva’d
etmişvemüjdelervermişdir.İffetinimuhâfazaetmeyenlerede,Cehennemazâbınıgöstermişdir.(Allahüteâlâ,iffetsizleri,birinsânıöldürenbirkâtililebirtutmakdadır).
İnsangünâhlarınınbelkideyüzdedoksanı,iffetmevzû’uiçindedir.
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İffetsizinsan,Allahüteâlânınindindegünâhkârolduğugibi,insantopluluğuiçindede,günâhkârveşerefsizdir.Birfâhişenincem’iyyetiçindekihaysiyyetvei’tibârıilebirköpeğini’tibârıarasındahemenhiçbirfarkyokgibidir.Erkeklikvedişilikduygularıinsanlardada,hayvândadavardır.Hayvânlardautanmahissiolmadığıiçin,onlar,buduygularınıgizlemezler.İnsanlarise,(hayâ)şerefvehaysiyyet
duygularınasâhibolduklarıiçin,erkeklikvedişilikhislerinekarşıçeşidlivemeşrû’yollarıararlar.
Birinsanınvebirâileninşerefivei’tibârı,buduygukarşısındakitutumuileölçülür.Zenginveçokgüzelbirkadın,eğeriffetsizise,şerefiyokdur.İ’tibârıkırıkdır.Cem’iyyetnazârında,obirfâhişedir.Fakîrveafîfbirkadınise,heryerde,her
zemân i’tibârlıdır. Hurmete lâyıkdır. Bu söylediklerimiz, normâl ve temiz bir
cem’iyyetiniffetölçüleridir.İffetkâideleriniayaklaraltınaalmışazgınbirhayvân
sürüsügibi,yalnızhayvânîhisleripeşindekoşaninsantoplulukları,busözlerlealay
ederler.Onlariçinkonuşulacaksözümüzyokdur.Yalnızonlara(Allahüteâlâislâhetsin)diyebiliriz.
Dünyâdakipekçokrezâletler,cinâyetler,kavgalar,kıskançlıklar,hülâsabütün
fenâlıklar,iffetsizlikyüzündenmeydânagelmekdedir.
İnsanlarınpekçoğu,iffetsizliğinfenâlıklarınıbildiklerihâlde,kendilerinibufenâ yollara sapmakdan alıkoyamazlar. Bu kuvvetli duygu karşısında, insanları
zabtedecek,onlarıselâmetyolunaçıkaracakçârelernelerdir?Bu,terbiyeveahlâkmes’elesidir.Din,ahlâkdemekdirdemişdik.Bumühimmevzû’dadayinedin
terbiyesibirinciplândaroloynamakdadır.Allahüteâlâdankorkmasınıöğrenmiş,
hakîkatenAllahüteâlâdankorkanbirinsaniffetsizolamaz.Ohâlde,çocuklarımızaAllahüteâlânınkorkusunuöğretmeğeçalışmakbizimiçinenbaşdagelenvazîfeoluyor.Allahüteâlâdankorkmakiçin,Allahüteâlâyıiyibilmeklâzımdır.Allahüteâlâyıbilmekiçin,Onunbüyüklüğünüvesıfatlarınıöğrenmekmecbûriyyetindeyiz.Allahüteâlâyıhiçdüşünmeyenbirtoplulukiçin,Allahüteâlânınkorkusunasâhibolmakkolaydeğildir.Allahüteâlâdankorkmakda,birbilgi,birçalışmavebirgayretişidir.Durupdururken,Allahüteâlânınkorkusumeydânagelmez.
Bukorkuyu,Allahüteâlâdilediğikulunakolaylıkladaverir.Allahüteâlâdankorkmak,birinsaniçiniyialâmetdir.
Bilhâssabüyükşehrlerdeiffetişitehlükelibiristikâmetdedir.Birgençkızın,kendibaşınayalnızkendiaklıveidrâkiileiffetinimuhâfazaetmesi,ciddengüçdür.O
gençkız,(eğerbirazdagüzelse),hâtıravehayâlegelmeyentehlükelerleçevrilmiş
demekdir.Butehlüke,mektebde,yollarda,otobüsde,komşularda,hattâevininiçindeyakasınıbırakmaz.Heleokızcağızkadınlıkduygusunakarşıkoymasınıbilmeyecekderecedeza’îfahlâklıise,ozemântehlükeikimisliartmışdemekdir.İştebununiçindirki,gençkızınbeşdakîkasınıbilekontrolsüzbırakmakaslâcâizdeğildir.Eviçindeannekontrolu,evdışındababakontroluonları,koruyucumelekgibita’kîbetmelidir.
Kızım!Belkibabanınömrü,senikorumağakifâyetetmeyecekdir.Annen,belki seni her yerde, her zemân ta’kîb edemiyecekdir. Bu takdîrde, sen sâhibsiz,
tehlükelerkarşısındaâcizbirmahlûkolarak,ahlâksızlarınelindebiroyuncakmı
olacaksın?Allahüteâlâ,senibuâkıbetdenmuhâfazaetsin!Âmîn.SenievvelâAllahüteâlânınbüyüklüğüneveOnunhimâyesineemânetederim.Ondansonrada,
yineAllahüteâlânınsanaverdiğiaklınıkullanarak,butehlükeleredüşmemeğeçalışmanısanatavsiyeederim.
Kızım,öylebirzemânda,öylebirmekândayaşıyacaksınki,herkesden,heryerdesanazarargelebilir.Buzarar,seninparana,pulunadeğil,iffet,şerefvehaysiyyetinedir.Parayaolanzarartelâfîedilebilir.Ma’nevîzarâr,yerinekonamaz.
Cem’iyyetiçindeöylehaşarât(öyleahlâksızlar)vardırki,bunlarıniçindegenç
kadınvegençkıziçinşerefiileyaşamakciddengüçolur.Bunungüçlüğü,yalnızbaş–711 –

kalarından değil, bizzat kendi varlığından gelmekdedir. Eğer sen de, kadınlık
duygusununte’sîrialtındakalırvekendinehâkimolamazsan,iffetsizliğinveahlâksızlığınçukurunadüşersin.Buçukuradüşenlerdenkurtulabilenazdır.
Senkadınlıkduygunakarşıhaysiyyetlivemeşrû’yollarıaramalısın!Sende,herkesgibi,evlenebilirsin.Ahlâkıngüzeloldukdansonraevlenmemekiçin,hiçbirsebebyokdemekdir.Evlenmedenevvel,birçokkızlarınyapdığıgibi,flörtyapmağaaslâhevesetme!Butecrîbemutlaktehlükelidir.Esâsenflörtyapılaninsanlaevlenmek,çokzemânse’âdetigetirmez.İffetimuhâfazaiçin,ikincibirçâre,gençerkekvegençkızızemânındaevlendirmekdir.Üçüncüçâre,iffetizedeliyecekher
yerdenuzaklaşmakyoludur.Meselâkızveerkektoplulukları,onlarlaberâbergezintiler,danslar,plâjagitmek,erkekleberâbersinemayagitmek,içkiiçmek,ahlâksızveza’îfinsanlarlaarkadaşlıketmekvesâiregibigençkızveyâkadınıbaşdan
çıkarmayollarınınherçeşidindenuzakdurmak,tehlükedenuzaklaşmakdemekdir.Gençliğinhakkıveyâeğlenceismialtındakibugibidavranışlar,gençkızıveyâkadınıeldeetmekiçinbirertuzakdır.Bununtuzakolduğunainanmayanbirgenç
kız,tuzağıniçinedüşdükdensonra,aklıbaşınagelir.Fekatişişdengeçmişdir.Yukarıdasaydığımızeğlenceveyâtuzağınzâhirîgüzelliğinevecâzibesinekapılankızlar,erkeklerinelindeyavaşyavaşveyâçabucakbireroyuncakhâlinegelir.Enkendinegüvenenbirkızbile,onlarınkarşısındasonunakadarmukâvemetedemez.Yakışıklıbirerkeğinaldatıcıtebessümükarşısında,mağlûbolabilir.Artıkokız,tuzağadüşmüşdemekdir.Helebunukızkendisideistemişise,artıktehlükeniniçinegirmişdir.Otuzakdankurtulanpekazdırveyâyokdur.Hâlbuki,otuzakdediğimizeğlenceyerlerinegitmemekdahâkolaybirişdir.(Gözgörmeyince,gönültehammüleder)diyebiratasözüvardır.Orayagitmeyenbirgençkız,oranıncâzibesindenvetehlükesindenkurtulmuşolur.Giderse,kurtulmakdakolaydeğildir.
Bununasîhatolsundiyesöylemiyoruz.Tecribeleregüvenereksöylüyoruz.
İffet,birgençkızınveyâkadının,değerimilyonlareden,birmücevheridir.Bu
mücevherielegeçirmekiçin,Allahüteâlâdankorkmayanhererkekbütünşeytânlığınıkullanır.Elegeçirdikdensonra,maksadınaerişmişdir.Artıko,mücevherlikdençıkmış,âdîbirtaşolmuşdur.Sokağaatılıverir.Bualışverişde,erkek,birnâmûshırsızıdır.Kadınise,mücevheriniçaldırmış,birzevallıdır.
18 — BİR GENÇ KIZIN GİYİNİŞİ NASIL OLMALI?: Gençkız,fazlagöze
çarpmıyacaktarzdatemizveciddîbirkıyâfetdegörünmelidir.
Kendinibeğendirmekiçin,fazlasüslenmek,ahlâkhakkındaşübheuyandırır.
Erkeklerekendinibeğendirmekiçin,kızınba’zıuzvlarını,göğsünüveyâbacaklarınıteşhîretmesi,düşükbirahlâkınbelirtisidir.
Kendisininveâilesininşerefvehaysiyyetinidüşünenbirkızın,ciddîgiyinmesişartdır.Birkızıngöğsünümümkinmertebebelirsizbirhâldegösterecektarzda
giyinmesi,elbisesininveetekliğininpileliolması,onunbirciddîevkızıolduğuna
delîlsayılır.Müslimânkızınasılgiyinmelidir?Bununcevâbı,birincikısm,ellisekizincimaddedeyazılıdır.
19 — TOPLULUK İÇİNDE, YOLDA, BİR KIZIN HAREKET TARZI (Davranışı) NASIL OLMALI?: Yapmacıksızolarakmütevâzi’,iddi’âsızveterbiyelibir
tavr,gençkızaenyakışanbirdavranışdır.
Birgençkızınetrâfındakiinsanlarıhiçesayansaygısızveküstahdavranışlarıterbiyesizlikalâmetidir.İyiahlâklıvenormalbirkız,birerkeğedikkatlevealâkaile
bakmaz.Mecbûriyyetyoksavemümkinise,bakmamakensâlimbirhareketdir.Bunuda,sun’îolarakdeğil,tabî’îolarakyapmalıdır.
Birkızıngençbirerkeğinyüzünepervâsızcabakması,küstahvemütecâvizerkeklere,butipkızlaramusallatolmakiçin,cesâretverir.
Kızın,birerkeğeümmîdverecektarzdadavranışı,okızafelâketgetirebilir.İn–712 –

sânların,yüzlerindekideğişiklikkadarhuyveahlâklarıdadeğişikdir.Güzelveiyi
yüzlüinsan,mutlakaiyiahlâklıinsandemekdeğildir.
Alâkatoplamakistergibi,değişikbiredâvehoppabirtavırileyürümekiyibir
intibâ’bırakmaz.Böyleleri,alaymevzû’uvegülünçolur.
Birkızıngiyinişi,yürüyüşüveharekettarzları,onundînîinanışı,ahlâkıvekarakterihakkında,birfikrverebilir.
YâRabbî!Seninlutfvekeremveinâyetinle,büyüksıkıntılargörmeden,uzun
birömüryaşadım.Buhayâtıniçinde,sanakarşı,pekçokgünâhişledim.İrâde-i
cüz’iyyemi,seninrâzıolmadığınşeyleresarfetdim.
Artıksanarücû’etmekzemânımpekyakın.Bundansonraki,dünyâveâhıret
hayâtımınsafhalarışuolacak:
Dünyâelemleri,sekerât-ül-mevt,kabrhayâtı,haşrâlemi,mükâfâtvemücâzât
ihtimâlleri...
Büyükgünâhlarımla,butehlükeligeçidlerden,nasılgeçeceğimibilmiyorum.Afvınakavuşamazsam,hâlimneolacak?
İstigfârvedüâlarım,kabûlelâyıkolacakmıbilmiyorum.Seninafvvemagfiret
sıfatın,tekümmîdim!Sendenbaşkakimesığınabilirim?
YâRabbî!Sanainanıyorum.Kitâbındabildirdiğingibiinanıyorum.Kitâbınave
Resûlüne“sallallahüaleyhivesellem”inanıyorum.
Hudûdsuz büyüklüğünü anlatan kâinâtı, gözlerimle görüyorum. Azametini,
bana ihsân etdiğin aklımla, anlıyorum. Günâhlarımın, afv ve magfiret deryân
içinde,birdamlabileolmadığınıda,biliyorum.
İşlediğim günâhlardan pişmânlık duyuyorum. Pişmânlık duygularımı eksiltme!Buduygularımı,elemderecesineçıkartyâRabbî!
YâRabbî!Senafvetmeğiseviyorsun.Benide,afvetdiğinkullarıniçineal!Sen
GafûrürrahîmsinyâRabbî!
Emeklitümgeneral
Hayri Aytepe
[HayriAytepe“rahmetullahiteâlâaleyh”,1387[m.1967]y›l›EylülünikinciCumartesigünüvefâtetmişdir.Edirnekap›kabristân›ndad›r].
Allah,İnsanveNemâz
Bismillâhirrahmânirrahîm.Lâhavlevelâkuvveteillâbillâhil’aliyyil’azîm.
HerşeyiyaratanvevarlıkdadurduranbirAllahvardır.Allahyokdenirse,hiçbirşeyvarolamaz.[980.cisahîfede(Hava) kelimesinebakınız!]Herinsanınhayâtıüçzemânaayrılır.Dünyâ,kabrveâhırethayâtı.ÂhırethayâtıCennetveCehennemolarakikidir.Allahınsevdikleri,Cennetdeni’metleriçindesonsuzyaşayacak,sevmedikleriise,Cehennemdesonsuzyanacakdır.Allahüteâlâ,kendisinin
varolduğunainananlarıvedünyâdaheranOnudüşünenleriveemrleriniyapanlarısever.Hergünbeşvaktnemâzkılan,Onuhiçunutmaz.Nemâz,insanıbu
se’âdetekavuşdurur.NemâzkılmıyanvebunlarıkazâetmiyenCehennemdeyanacakdır.
Yüzüğündeneyazılıydı,bilsenSüleymânın:
Sakınaldanma,yokdurvefâsıdünyânın!
Mes’ûd,okimsedirki,bütünkazandığını,
yiye.Bırakıp,sevindirmeyedüşmânın.
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50 — KAZÂ VE KADER
Bu risâleyi, Ebüssü’ûd efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazmışdır. Adının Mehmed olmayıp Ahmed olduğu, (Esmâ-ül-müellifîn) kitâbında açıklanmakdadır.
(Kâmûs-ül-a’lâm) kitâbında da, Ahmed Ebüssü’ûd yazılıdır:
Dinbilgisikuvvetliolanbirkimse,nefsineuyup,gecegündüzgünâhişlese,tanıdıkları,kendisine,(Emr-ima’rûf)venasîhatetdiklerinde,bunlarakarşı:(Benim
içki içeceğimi, Allahü teâlâ ezelde takdîr edip, (Levh-i mahfûz)da yazmışdır.
Onuniçin,isteristemez,bugünâhları,banayapdırmakdadır)dese,ya’nî,insankazâvekaderemağlûbbirhâldedir.Kaderiyerinegetirmeğemecbûrvegünâhişlemekdema’zûrdurdesevebusözünüaklvenaklileisbâtakalkışarakdeseki:Allahüteâlâ,hiçbirşeyiyaratmadanönce,yapacağışeyleribiliyordu.Bunlar,elbettemeydânagelecekdir.Yaratmıyacağışeyleride,biliyordu.Bunlarda,elbettemeydânagelmiyecekdir.İnsanlarbunları,hiçdeğişdiremez.AllahüteâlânınezelîkelâmıolanKur’ân-ıkerîmdehaberverdiğişeylerde,isteristemezmeydânagelecekdir.Âlimlerimizinbüyüklerinden,Fahreddîn-iRâzî“rahmetullahiteâlâaleyh”
deböylesöylüyor.Yasînsûresindeki,(Onlarınîmânetmiyecekleriniezeldesöyledik) meâlindeki ve Müddessir sûresindeki, (Onu yalnız yaratdım, sonra çok
mal,herişinehâzıryardımcıçocuklarveyüksekrütbevemevkı’verdim.Fekato,
bunlarıazgörüpdahâistediisede,artdırmadım.Çünki,benimKur’ânımavePeygamberimeinanmadı,inâdetdi.Sonra,onuCehennemde(Sa’ûd)adındakiateşdentepelerekoyacağım),(EbûLehebinellerikurusun!Sonrakurudu)meâlindekiâyet-ikerîmedeAllahüteâlâ,birkimseninîmânetmiyeceğinihaberveriyor.Bunlarîmânederse,kelâm-ıilâhîninyanlışolmasınasebebolur.Buise,olamaz.Ohâlde,bunlarîmânedemez.Bunungibi,kâfirlerinîmânetmiyeceklerinibiliyordu.Bunlarîmânederse,İlm-iilâhîninyanlışolmasıîcâbeder.Kâfirlerîmânagelemez.Demekki,insanlardaihtiyâr,irâde-icüz’iyyekalmıyor.
Günâhişliyenoâlim,Fahreddîn-iRâzîninbusözlerinibitirdikdensonradese
ki:İnsan,birişiyapmağı,yapmamakdaniyigörürveyapar.Bugörüşü,tercîhi,insandan değildir. O hâlde insan, işi yapmağa mecbûrdur. Nitekim, Fahreddîn-i
Râzî,Bekarasûresininbaştarafındaki,(Allahü teâlâ, onların kalblerini mühürlemişdir!) meâlindekiâyet-ikerîmedende,cebrlâzımgelir.Çünki,Allahüteâlâ,
kalbdeküfrarzûsunuyaratınca,insankâfirolmağamecbûrolur,dedi.Demekki,
insanınherhareketi,yapraklarınsallanması,ayın,güneşinhareketigibidir.Nitekim,onlarda,canlıimişgibihareketediyor.İnsanda,ihtiyârıilehareketediyormuşgibigörünüp,mecbûrîhareketetmekdedir.Nitekim,Mûsâ“aleyhisselâm”,
Âdem“aleyhisselâm”adediki,(Allahüteâlâseni,kendikudretiileyaratdı.Rûhundansanaverdi.Meleklerisanakarşısecdeetdirdi.SeniCennetekoydu.Sonra,insanlarseninyüzündenCennetdençıkdı).Âdem“aleyhisselâm”cevâbverip,
(Allahüteâlâ,seniPeygamberyapdı.SanalevhalarhâlindeTevrâtgönderip,herşeyibildirdi.Tevrâtbulevhalaranezemânyazıldı)deyince:(Seniyaratmadanönce) dedi. Bunun üzerine, Âdem “aleyhisselâm” sorup, (Benim Cennetde hatâ
edipçıkarılacağımTevrâtdayazılımı?)deyince,(Evet)dedi.Âdem“aleyhisselâm”
da,(Ohâldeben,Allahüteâlânın,kitâbındayazdığınıyapdım)diyerek,hakkazandığınıbildirenhadîs-işerîfde,sözümündoğruolduğunugösteriyordese,bukimseyigünâhişlemesinebırakmakcâizolurmu?Yoksabunu,i’tikâdındanvazgeçirip,tevbeetmesiemrolunurmu?
Cevâb: Bunuohâldebırakmamalıdır.Sözlerindenanlaşıldığıgibi,(İnsangünâh
işlemeğemecbûrvekötülüklerindema’zûrdur.İbâdetleresevâb,günâhlaraazâb
olmaz)diyeinanıyorsa,zındıkdır.Hemenöldürülmesilâzımdır.Eğeribâdetlere
sevâb,günâhlaraazâbvardıramma,insanbunlarıyapmağamecbûrdur.Herkeskazâkaderelindeesîrdirdiye,günâhlarınaüzülüyorsa,bubozuki’tikâdınıdüzelt–714 –

mesiemrolunur.Sözlerininyanlışolduğubildirilirvedoğrusuanlatılır.Cevâbşöyleverilir:Yapılacakgünâhları,Allahüteâlâ,ezeldebiliyordu.Fekat,insanıniyiliği,kötülüğü,Cennetlik,Cehennemlikolacağı,sonnefesdebelliolur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir kimse, bütün ömrünce Cehennem ateşine götürecek günâhlar yapar. Bu kimse, ömrünün son günlerinde, Cennete götürecek iyilikler yaparak, Cennete gider).Bugünâhişliyenâlim,buhâlüzereyaşayıpömrübuhâldetemâmlanacağınıAllahüteâlânınbildiğinineredenanladıkikendini,sonnefesekadar,günâhişlemeğemecbûrsanıp,iyiolmakdanümmîdsizbulunuyor.Birçokinâdcı,azgınkâfirlerin,songünlerinde,îmânageldiğiçok
görülmüşdür.Kendininde,böyledüzeleceğineniçinihtimâlvermiyor.Niçiniyiliğedönmüyor?Ölünciyekadargünâhişliyeceği,kendisinebildirildimi?Bellibir
kâfirinebedîkâfirkalıpkalmıyacağınıAllahüteâlâbilir.Bununmuhakkakkâfir
kalacağını,Allahüteâlânınbildiğinikimsesöyleyemez.Kur’ân-ıkerîmdehaberverilenkâfirlerin,küfremecbûrolmalarıvebunlarınîmânaçağrılmaları,ellerinden
gelmiyenbirişiistemekdemekolacağıda,yanlışsözdür.Çünkiilm,ma’lûmatâbi’dir.Allahüteâlâ,olacakşeyleri,olacağıiçinbiliyor.Kur’ân-ıkerîmdehaberverilenşeylerde,olacaklarıiçinbildiriliyor.Birressâmın,atresmiyapması,atoşekldeolduğuiçindir.Yoksa,atınoşekldeolması,ressâmöyleyapdığıiçindeğildir.
Allahüteâlânın,ba’zıkimselerinîmânagelmiyeceklerinibilmesiveKur’ân-ıkerîmdehabervermesi,onlar,kendiarzûlarıileküfrüzerekalmağıniyyetedip,îmân
etmekistemedikleriiçindir.Yoksa,bunlarınkâfirolması,Allahüteâlânınbunlarıkâfirbildiğivehaberverdiğiiçindeğildir.EğerAllahüteâlâbildiğiiçin,kâfirolmağamecbûrkalınsaydı,Allahüteâlânınkendiyaratmasındadairâde,ihtiyârsâhibiolmayıp,mecbûrolmasılâzımgelirdi.Çünki,kendiyaratacaklarınıda,ezeldebiliyordu.Ohâldebunlar,kendiirâdeveihtiyârlarıilekâfiroluyor.Allahüteâlâ,ezeldebildiğiiçin,haberverdiğiiçin,kâfirolmağamecbûrdeğildirler.Îmâna
çağrılmalarıda,olmıyacakşeyiistemekdeğildir.Kur’ân-ıkerîmetoplucaîmânetmekyetişir.Heryerineayrıayrıîmânetmekistenmiyorki,Kur’ân-ıkerîmdeyazılıkâfirlerin,kendiîmânsızlıklarınada,îmânetmelerilâzımgelsin.
İrâdeileyapılanişleriyapmakarzûsunu,Allahüteâlânınyaratmasıda,cebrolmaz.OarzûyuAllahüteâlâyaratırisede,insankesbetmekdedir.Allahüteâlânın
irâdesi,birşeyiyalnızyaratmağaveyâyalnızyaratmamağamahsûsolmayıp,herikisinedeşâmilolduğugibi,insanınirâdesideböyledir.İşiyapmağıda,yapmamağıdairâdeedebiliriz.Ya’nî,yapmağıistediğimizânda,yapmamağıdaistiyebiliriz.
Birişiyaparken,hiçkimse,buişiyapmamakelimdedeğildidemez.ÂdemveMûsâaleyhimesselâmınkonuşmalarıcebrgöstermez.Mûsâ“aleyhisselâm”,bukadar
ihsânsâhibininemrinekarşı,irâdenikullanırken,nedendikkatetmedindemiş.
Âdem“aleyhisselâm”da,işinyapılmasınıirâdeveihtiyâredeceğimi,AllahüteâlânınezeldebildiğiniTevrâtdaokuduğunhâldevebuişdenmeydânageleceknicefâideleribildiğinhâlde,beniayblamaksanayakışmazdemişdir.Herşeyindoğrusunu Allahü teâlâ bilir. [Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî, ne güzel söylemişdir:
(Kazâvekader,bircebr-imütehakkimdeğildir.Birilm-imütekaddimdir.)]
Ocanki,dostunubilmez,niçintalebdedeğil,
eğerbilirseonu,yaniçintarebdedeğil?
Perdeolursanefs-iemmâre,onaherdem,
niçin,mücâhede-idüşmen-ila’îndedeğil?
Acebdeğilmikidil,tenbeloladilberden,
niçinmütâlebe-idilber-iacebdedeğil?
Nehâiloldu,gönülbedrinehüsûferdi,
niçinşemsinziyâsını,bumeh,talebdedeğil?
–715 –

51 — İKİNCİ CİLD, 33. cü MEKTÛB
Bu mektûb, Muhammed Sâlih-i Gülâbîye yazılmış olup, sevgilinin her işi sevileceği, hattâ sevgilinin eziyyetleri, iyiliklerinden dahâ tatlı olduğu ve (Hamd)in,
(Şükr)den dahâ üstün olduğu bildirilmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiğikullarınaselâmolsun!
Kıymetlikardeşim,mevlânâMuhammedSâlih!Bilinizki,sevilen,seveningözünde,hattâaslında,herzemânveherhâlindesevgilidir.İncitirsedesevilir.İyilikedersedesevilir.Sevmekni’metiileşereflenenlerin,sevmenintadınıalanların
çoğu, sevgilinin iyiliklerine kavuşunca, sevgileri artar. Yâhud incitmesinde de,
iyiliğindede,sevgilerideğişmez.Hâlbuki,sevenleriçindepekazıvardırki,sevgilininincitmesi,sevgileriniartdırır.Buenkıymetlini’metekavuşmakiçin,sevgiliyehüsn-izanetmek,iyimsemeklâzımdır.Hattâ,sevgili,bıçağını,seveninbuğazınadayasaveheruzvunuparçaparçaetse,seven,bununkendiiçinhayrlıolduğunubilmeli,bunubüyükiyilikvese’âdetgörmelidir.İşte,böylehüsn-izanelegeçerse,sevgilininhiçbirhareketiçirkingelmezve(Muhabbet-i zâtiyye) ileşereflenir.Aradahiçbirsıfat,hiçbirnisbet,hiçbiri’tibâr[kayd,birbakımdan]olmaksızın,
yalnızZât-ıilâhiyyeyi[kendisini]sevmek,Habîb-iRabbil’âlemîne“sallallahüteâlâaleyhivesellem”mahsûsdur.Böylesevmekleşereflenenlere,sevgilininverdiğielemler,iyiliklerindendahâçoklezzetverirveferâhlandırır.Sanıyorumki,bu
makâm,Rızâmakâmındandahâüstündür.Çünki,Rızâmakâmındaolan,sevgilininyapdığıelemiçirkingörmez.Bumakâmdaise,elemdenlezzetalmakdadır.Mahbûbuncefâsıartdıkca,seveninferâhıvesevinciartmakdadır.Buikisibirbirinebenzermi?Sevgili,seveningözünde,belkiaslında,herzemânveherhâlde,sevgiliolduğuiçin,seveningözünde,belkiaslındamahbûbolur.Herzemânveherhareketindemedhedilir,hamdolunur.Seven,onuneleminide,ni’metinide,hepmedheder. Bunun için, sâdık olan âşıkların, (Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn alâ küll-i
hâl) demeleridoğruolur.Sıkıntılıveneş’elizemânlarındahephamdeden,hâmidlerdenolur.Hamdetmenin,şükretmekdendahâkıymetliolmasınınsebebibelki
debudur.Çünki,şükretmekde,sevgilininni’metlerigözönündedirki,sıfatlarından,hattâişlerindenmeydânagelmekdedir.Hamdederkenise,sevgilininhüsn-i
cemâli,ya’nîkendisigözönündedir.Ya’nîzâtıda,sıfatlarıda,işleride,ni’metleride,elemvermeside,hepsevilmekde,medholunmakdadır.Çünki,Allahüteâlânınverdiğielemler,ni’metlerigibigüzeldir.Görülüyorki,hamd,senâetmenin,övmeninenüstünşeklidirvehüsn-icemâli,entopluolarakgöstermekdedir.Sevinç
hâlindede,sıkıntıhâlindedehamdedilmekdedir.Şükrise,ni’metzemânlarında
olup,devâmlıdeğildir.Ni’metkalmayınca,ihsânbitince,şükrdekalmaz.
Süâl: Ba’zımektûblarda,rızâderecesinin,sevmekdenvesevgiderecesindenüstünolduğunubildirmişdiniz.Şimdiise,sevmekmakâmınınrızâderecesindenüstünolduğunusöyliyorsunuz.Buikisözarasınıbulmaknasılolur?
Cevâb: Şimdibildirdiğimizmuhabbetmakâmı,omektûblarda,yazmışolduğumuzmuhabbetmakâmındanbaşkadır.Osevgide,azdaolsa,çokdaolsa,başkabağlılıklarvegörüşlerdevardır.Osevgiyede,hernekadar,muhabbet-izâtiyyediyorlarveyalnızkendisinisevmekdirbiliyorlarisede,yalnızzâta,kendinesevgideğildir.Çünki,osevgimakâmındabulunanbağlılıklardanbaşkaşeyleridegörmekdenkurtulamıyor.Bumakâmdaise,hiçbirbağlılık,hiçbirbaşkagörüşyokdur.Ba’zı
mekt ûbl ard a, Rız â mak âm ın ın üst ünd e, anc ak, Peyg amb erl er in son unc us un a
“aleyhivealeyhimvealââliküllinissalâtüvesselâm”yolvardır.Başkakimseburadan ileri geçemez demişdik. Herşeyin doğrusunu, özünü, Allahü sübhânehu
bilir.
Şunubilmelidirki,herhangibirşeyin,zâhire[nefse,bedene]çirkingelmesi,bâtının,kalbinbeğenmemesidemekolmaz.Görünüşdeacıolmasıhakîkatdetatlıol–716 –

masınamâni’olmaz.Çünki,olgunolanbirârifinşeklini,görünüşünü,herkesgibi bırakmışlardır. İnsanlık sıfatlarını, ondan almamışlardır. Böylece, onun kemâlini,başkalarınıngözündenörtmüşlerdir.Dünyânın,tecribe,imtihânyeriolmasını sağlamışlardır. Doğru yolda olan ile, yoldan çıkan, birbirine karışmakda,
benzemekdedir.Kâmilolanârifin,görünüşüveşekliyanında,içiveözütıpkıbir
insanın,üzerindekielbisesinebağlılığıgibidir.İnsanınkıymetiyanında,elbisenin
nekıymetivardır?Onunsûretinin,hakîkatiyanındakikıymetideböyledir.Câhiller,ârifinsûretini,dağgibigörür.Kendihakîkatsiz,özsüzsûretleri,görünüşlerigibi sanır. Bunun için, bu büyükleri inkâr eder, inanmazlar. Bunlardan istifâde
edemez,mahrûmkalırlar.Allahüteâlâ,doğruyoldagidenlereveMuhammedMustafânın“sallallahüaleyhivesellem”izineyapışanlaraselâmetversin!Âmîn.
[Yukarıdakimektûb,Vehhâbîleretambircevâbvermekdedir.(Feth-ul-mecîd)
adındaki vehhâbî kitâbının birçok yerinde, meselâ beşyüzüçüncü sahîfesinde,
(Peygamberden,hattâherdiridenistişfâ’etmek,ya’nîdüâistemekcâizdir.Ölüyededüâedilir.Fekatölüdendüâistemekyasakedilmişdir.Allahüteâlâ,(İşitemiyenden ve cevâb vermiyenden istemek şirk olur!) buyurdu.Ölülerveuzakda
olanlarişitmezlervecevâbvermezler.Eshâbdanveâlimlerdenhiçbiri,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”kabrinegelipbirşeyistemediler)diyor.
Busözlerinyanlışveiftirâolduğu,ikincikısmınonyedincimaddesindeuzunyazılıdır.(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbının,(Müslimâna nasîhat) kısmındada,misâller
vevesîkalarileisbâtedilmişdir.Eshâb-ıkirâmınhepsi,bütünEvliyâdandahâyüksekidi.Hepsi,zât-ıilâhîninsevgisinekavuşmuşdu.Allahüteâlânınkazâvekaderindenrâzıidiler.Başlarınagelenacı,sıkıntılışeylerdendezevkalırlardı.Bunun
için kendilerine sıkıntı veren şeylerden kurtulmak için, ölüden de, diriden de
düâ,şefâ’atistemezlerdi.İbâdete,cihâda,çalışmağamâni’olacakhastalıkdanşifâiçindüâederlerdi.Hazret-iÖmer,OsmânveAlîveHasen,Hüseyn“radıyallahüanhüm”şehîdolurlarken,Allahüteâlânınbutakdîrindenzevkaldıklarıiçin,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”mubârekrûhundanyardımistemediler.İsteselerdi,Resûlullahelbetişitir,düâileveyâkendisihemenkurtarırdı.Kabrdeişitdiğinihadîs-işerîfleribildiriyor.Vefâtındansonrakimu’cizelerinide,Eshâb-ıkirâmhaberveriyor.
Allahü teâlâ, kullarına acıdığı zemân, Peygamberlerini “aleyhimüssalevâtü
vetteslîmât”veEvliyâsınıtanımalarıiçinvebunlarainanarak,severek,saygıgöstererekfeyzalmaları,se’âdetekavuşmalarıiçin,mu’cizevekerâmetleryaratdı.EshâbveTâbi’înzemânlarında,kalblertemiz,parlakolduğuiçin,müslimânlar,Evliyâyıhemenanlıyor,feyzalıyorlardı.Kerâmetyaratılmasınalüzûmkalmıyordu.
Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” zemânından uzaklaşınca, bid’atler,
fısk,fücûrartarak,zulmetlerikalblerikarartdı.Evliyâsınıtanıtmakiçin,bolkerâmetleryaratdı.Ancak,kullarböylecegafletdenuyanıp,Evliyâdanfeyzalabildiler.BirVelîdekerâmetinçokgörülmesi,dahâyüksekolduğunubildirmez].
Şunlarkim,burada,gönülleryapar,
zekâtınıverir,hem,fakîrebakar.
Alışda-verişdesünneteuyar,
İslâmiyyetigözetenelleryanarmı?
Hevâvehevesdenkendinikurtaran,
Allahkorkusundanbenzisararan,
Nemâzındünyâdatadınıalan,
Secdeyebükülenbelleryanarmı?

–717 –

52 — TEGANNÎ VE MÜZİK
Güzelsan’atlarınbirkoludenilenmüzik,hislerivedüşünceleriseslerlevehareketlerleanlatmaksan’atıdır.Müzik,düzenlenmişsesvehareketdir.Seslerinmelodi,armonivepolifonigibişekllerdedüzenlenmesidir.İlâhîdinlervebunlarınbozulmasıilemeydânaçıkan,eskiMısr,ÇinveYunaninançlarıveBuda,Berehmen
kâfirleri,Cennetdemüzikolduğunubildirmekdedir.Hattâmüzikkelimesi,yunanlılarınbüyükputlarıolanZeüs’ünkızlarısayılanMousa(Müz)denilendokuzheykelin adından hâsıl olmakdadır. Müziğin bütün dinlerde büyük günâh olduğu,
(Dürr-ül-müntekâ)dayazılıdır.İncîlinyasaketdiğimüziği,sonradanpapaslarınhıristiyandîninesokduklarıZerkânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Mevâhib-i ledünniyye) şerhi,beşincicildindeuzunyazılıdır.Bozukdinler,kalbleriverûhları
besliyemediğiiçin,müziğin,hernev’çalgısesininnefslerehoşgelmesi,nefsleribeslemesirûhânîte’sîrsanıldı.Bugünkübatımüziği,kilisemüziğindendoğdu.Bugün
yeryüzünükaplıyanbozukdinlerinhemenhepsinde,müzik,ibâdethâlinialmışdır.Müzikile,hernev’çalgıilenefslerkeyflenmekde,şehvânî,hayvânîarzûlarkuvvetlenmekdedir.Rûhungıdâsıolan,kalbleritemizliyenvenefsleriezip,harâmlaraolanarzûlarınıyokeden,ilâhîibâdetlerunutulmakdadır.(Mekâtîb-i şerîfe)nin
doksanıncı ve doksandokuzuncu mektûbları sonunda diyor ki, (Şarkı, tegannî
çokdinleme.Simâ’kalbiöldürür.Nifâkhâsılolur).Doksanaltıncımektûbdadiyor ki, (Kalbde Allah sevgisini artdıran şi’rleri, çalgısız ve fâsıklar olmaksızın
dinlemekcâizdir).Müzik,hernev’çalgı,insanları,alkoliklervemorfinmanlargibigafletiçinde,uyuşukyaşatmakdadır.Böylece,nefsleriazdırarak,se’âdet-iebediyyedenmahrûmkalmasınasebebolmakdadır.İslâmdîni,insanlarıbuâfetden,
busonsuzfelâketdenkorumakiçin,müziğikısmlaraayırmış,zararlıolanlarınıharâmkılmış,yasaketmişdir.
MüziğinCennetdedebulunduğunuveoradanasılolduğunu,dünyâdaerkeklere de, kadınlara da harâm olan kısmlarını bildiren hadîs-i şerîflerden birkaçı,
(Kurret-ül’uyûn) kitâbınınsonbâbındayazılıdır.Bukitâb,1302[m.1884]deİstanbuldabasılan(Muhtasar-ı tezkire-i Kurtubî) kitâbınınkenârlarındabasılmışdır.Her
ikikitâb,HakîkatKitâbevitarafından1421[m.2001]deyenidentab’edilmişdir.
(Hadîka)dadiyorki,(Tâtârhâniyye) fetvâkitâbında,(Başkalarınıhicvedenve
fuhş,içkianlatanveşehvetihareketegetirenşi’rleritegannîile,ya’nîsesdalgalarıileokumak,herdindeharâmdır.Harâmasebebolanşeylerdeharâmolur)demekdedir.Böyle,kat’îharâmolanagüzelokudundiyenkâfirolur.Zinâ,ribâ,riyâveşerâbiçmekgibiharâmlariçindeböyledir.Va’z,hikmet,nasîhat,güzelahlâkbildirenşi’rveilâhîleritegannîileokumakcâizdir.Devâmlı,böylevaktgeçirmekmekrûholur.Tarîkatcıların,câmi’lerde,tekkelerdeilâhî,zikr,tesbîhokuyarak,nefslerinşehvetlerinitahrîketmeleri,dahâbüyükharâmdır.Böyleolduğukat’î
olarakbilinentoplantılaragitmemelidir.Böyleyerler,ibâdetyeriolmakdançıkmış,
fıskmeclisiolmuşdur.Fekat,iyibilinmedikce,sû-izanetmemelidir.Kur’ân-ıkerîmi, zikri, düâyı, ezânı, tegannî ile okumak, sözbirliği ile harâmdır. Tegannî,
harfleri,kelimelerideğişdirmekde,ma’nâyıbozmakdadır.Bunlarıkasdile,bilebiledeğişdirmekharâmolur.Hatâile,tegannîilevebilmiyerekbozuluncaharâmolmaması,bozulupbozulmıyacakyerleriöğrenmeğeçalışanlariçindir.Bununiçin,
tecvîdöğrenmeklâzımdır.Kur’ân-ıkerîmi,zikriveilâhîleri,ma’nâyıbozmıyacak
güzelsesileokumak,müstehabdır.Buda,tecvîdegöreokumaklaolur.Bununkalbe,rûhate’sîriçokolur.Güzelsesileokumakdemek,nağmeyapmak,çeneoynatmakdeğil,Allahkorkusuileokumakdır.Enbiyâ“salevâtullahiteâlâaleyhimecma’în”veEvliyâ“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”böylegüzelsesleokurlardı.Fâsıklar[kötükimseler]veEhl-ikitâbgibitegannîyaparakhazînokumakve
bunudinlemekhadîs-işerîfilemen’olundu.Elhânile,ya’nîmûsikîyeuyaraktecvîdibozmakbid’atvedinlemesidebüyükgünâhdır.
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Tegannî,müziküzerindetâmbilgiedinmekiçin,Gazâlînin(Kimyâ-ı se’âdet) kitâbı,birincirükn,sekizinciaslınıtercemeetmek,uygungörüldü.(Ahlâk-ı alâ’î) yüzseksenikincisahîfesindeveZehebînin(Et-tıbbün-nebevî) kitâbınınsonundadategannîiçingüzelvegenişbilgivardır.İmâm-ıGazâlîbuyuruyorki:
İnsanların yüreğinde kalb veyâ gönül denilen bir kuvvet vardır. Çelik, taşa
sürtülünceateşçıkdığı,[camveyâbakelitçubuk,yünparçasınasürtülünce,çubuk
ucundaelektrikhâsılolup,kâğıdparçalarınıçekdiği]gibi,güzelveâhenklisesişitmekde,gönüldenilenbugizlikuvvetihareketegetirir.Güzelses,insanınelinde
olmıyarak,kalbinete’sîreder.Çünki,kalbinverûhun,Arşınüstündeki(Âlem-i
ervâh) ilebağlılığıvardır.Maddesiz,ölçüsüzolanoâlem,hüsn-icemâl,güzellik
âlemidir.Güzelliğintemeliise(tenâsüb,uygun,düzgün)olmakdır.Budünyâdakibütüngüzellikler,oâlemingüzelliğindengelmekdedir.Güzel,düzgün,âhenkli
seslerde,oâlemebenzemekdedir.İslâmiyyeteuyanlarınkalbitemizolur.Kuvvetli
olur. Böyle kalblerin (Âlem-i emr) ile bağlılıkları kuvvetlidir. Bunlara müzik
te’sîredip,hareketegetirir.Böyleolankalb,birşeyetutulmuşise,meşgûlolduğuşeyihareketegetirir.Rüzgârınateşitutuşdurmasınabenzer.Kalbde,Allahsevgisivarsa,güzelses,busevgiyiartdırır.Fâideliolur.Birkimseislâmiyyeteuymaz,
Allahüteâlânındüşmanıolannefsineuyarsa,kalbibozulur.Çalgıdinlemekveher
günâhıişlemeknefsikuvvetlendirir.Sâlim,temizkalbmüzikdenzevkalamaz.Müziknefsikuvvetlendirip,hareketegetiripzararlıolur.KalbdeAllahsevgisiolabileceğinianlamıyanlar,hergüzelseseharâmder.Bunlar,insankendicinsinisevebilir.İnsanınkalbi,kendicinsindenbaşkaşeyebağlanamazdiyerek,Allahsevgisineinanmıyor.İslâmiyyet,Allahsevgisiniemrediyordenince,bundanmaksad,
emrleriniseveseveyapmakdırdiyorlar.Güzelses,kalbe,dışardanbirşeygetirmez.
Sağlamkalbdekihalâlolanbağıhareketegetirir.Hastaolmıyankalbintegannîdinlemesihalâlolur.Kalbdebirbağlılıkyoksa,güzelsesdenlezzetalması,kuşsesidinlemek,yeşillik,akarsu,çiçeklerseyretmekgibiolur.Bunlarıseyr,gözelezzetverdiğigibi,güzelkoku,burnahoşgeldiğigibi,lezzetliyemekağzatatlıgeldiğigibi
velisebilgileri,fennîbuluşlar,aklahoşgeldiğigibi,güzelsesde,kulağalezzetvermekdeolup,onlargibimubâholur.
Kalbi hasta olanın ya’nî Allahdan başka birşeye bağlı olanın, ya’nî sevenin
nefsiazar.Meselâ,yabancıbirkızıveyâoğlanıister.Çalgı,müzikdinlediğizemân,
nefsindeonlarakavuşmakarzûsuartar.Kalbibuyolahareketetdirir.Bunlarlabuluşmasıharâmolduğundan,herçeşidçalgıyıdinlemeside,harâmasebebolur.
Kalbihastaolmıyan,ya’nîkalbindeyalnızAllahsevgisibulunankimse,kız,aşk,
şehvet anlatan sesleri işitince, kalbi bunlardan zevk almaz. Sıkılır. Kalb hasta
ise,bunlardannefszevkalıp,kalbibuyolahareketetdirir.Böylekimselerinmüzikdinlemeleriharâmolur.Erkekvekız,bütüngençlerböyledir.İslâmiyyetin,sönmesiniemretdiğinefsateşinitutuşduranherşeyharâmdır.Hastaolmıyankalbin,
halâlşeylereolansevgisini,bağınıartdıranvenefsiza’îfletensesleridinlemekde,
ba’zışartlarlamubâholur.
Hacca gidecek olanın Kâ’be, hac, Mekke, Medîne şarkılarını dinlemesi, askerlerinharb,kahramanlıkşarkılarınıdinlemesimubâh,hattâsevâbolur.
(Mevâhib-i ledünniyye)dediyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”
Mekkeyegirdiğizemân,önündeİbniRevâhabeytlerokuyarakgidiyordu.Ömer
“radıyallahüanh”bunugörünce,Resûlullahınönündeşi’rokunurmu?diyerekdarıldı.Resûlullahda,Bırak yâ Ömer. Mâni’ olma! Bu beytler kâfirlere, ok atmakdan dahâ çok te’sîrlidir buyurdu).Buradananlaşılıyorki,nefsiazdıranşi’rleriokumakcâizolmayıp,harbdekâfirlerezararverici,onlarıüzücüşi’rleriokumakcâizdir.
Günâhları,kusûrları,azâblarıanlatankasîdeleri,ilâhîleridinliyerek,üzülmek,
tevbeyesebebolmaksevâbdır.Fekat,ölüme,kazâkaderekarşıüzülmeğesebeb
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olanilâhîleri,kasîdeleridinleyereküzülmekharâmolur.[Bununiçin,mevlidlerdevefâtbahsiniokumamalıdır.]
Düğün,ziyâfet,sünnet,bayram,seferdönüşügibisevinmesilâzımolanyerlerdehalâlolansesileneş’elenmekmubâhdır.Busesler,nefsedeğil,kalbekuvvetverir.Kalbikararmışolanların,kalbimdeAllahsevgisivardiyerekses,ilâhîdinlemeleriinsanıekseriyâaldatır.Kalbintemiz,kuvvetliolup,nefsiezmişolduğunu,
yâhudkalbhastaolup,nefsinazmışolduğunuancakVeliyyikâmiller“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”anlar.[Bununiçindirki,imâm-ıRabbânî“kuddisesirruh”,ikiyüzaltmışaltıncı[266]mektûbunda,gençlerintoplanarakkasîde,ilâhî,mevlid okumalarını uygun görmemişdir.] Kalbinde hâller hâsıl olmıyan, hâsıl olsa
da,nefsişehvetdentemâmkesilmemişolantesavvufyolcularınagüzelses,nağme,
fâidedenziyâdezararverir.(Kimyâ-yı se’âdet)dentercemetemâmoldu.
(Reşehât)da,Sa’düddîn-iKâşgarî,hâceMuhammedPârisâ“kuddisesirrühümâ”danişiterekbuyuruyorki,(İnsanıAllahüteâlâdanuzaklaşdıranperdelerinen
zararlısı,kalbinkararması,hastaolması,ya’nîdünyâsevgisininkalbeyerleşmesidir.Busevgi,kötüarkadaşlardanvelüzûmsuzşeylerseyretmekdenhâsılolur.Çok
uğraşarak, bunları kalbden çıkarmalıdır. Fâidesiz kitâb, [roman, gazete, mecmû’a,hikâyeler]okumak,lüzûmsuzşeylerkonuşmak,busevgiyiartdırır.Kadınve
kadınresmleri,[resmlimecmû’a,filmler,televizyon]seyretmek,şarkı,çalgı,[kadınsesleri]dinlemek,busevgiyikalbdeyerleşdirir.Bunlarınhepsi,insanıAllahü
teâlâdanuzaklaşdırır.Kalbinhastaolması,Allahüteâlâyıunutmasıdır.Birincikısmda,46.cımaddeninsonunabakınız!Allahüteâlâyakavuşmakistiyenlerin,bunlardansakınması,nefsikuvvetlendiren,azdıranherşeydenictinâbetmesilâzımdır.Allahüteâlânınâdetişöyledirki,kalbitemizlemeğevenefsiezmeğeçalışmıyanlara,
zevklerini,şehvetlerinibırakmıyanlarabuni’metiihsânetmez).[Kalb,muhabbet
yeri,sevgiyeridir.Aşk,muhabbetbulunmıyankalbölmüşdemekdir.Kalbde,yâ
dünyâsevgisi,yâhudAllahsevgisibulunur.Buradadünyâdemek,harâmolanşeylerdemekdir.Zikr,ibâdetyaparak,kalbdendünyâsevgisiçıkarılınca,kalbtemiz
olur.Butemizkalbe,Allahsevgisi,kendiliğindendolar.Günâhişleyince,kalbkararır,hastaolur.Dünyâmuhabbetiyerleşerek,Allahsevgisigider.Kalbinbuhâli,birşişeyebenzer.Sudoldurunca,havasıçıkar.Suyuboşaltınca,havakendiliğindendolar.]
Tesavvuf büyüklerinden Mahmûd-i İncirfagnevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”
buyuruyorki,(Zikr-ialâniyye,ya’nîyüksekseslezikryapabilmekiçin,kalbinde
yalanvegıybetbulunmamak,buğazındanharâmveşübhelişeygeçmemişolmak,
gönlüriyâdanvesüm’adanvesırrıhazret-iHakdanbaşkaşeylereteveccühdenpâk
olmak lâzımdır). İşte, tegannî, simâ’ yalnız böyle kimselere fâideli olur. Fıkh
âlimleride,tegannînin,böyleolmıyanlariçinveçalgınınherkesiçin,harâmolduğunubildirmişlerdir.Beyttercemesi:
Sevgilimlegeziyordukel-ele,
Haberimyok,bakmışımbirçiçeğe.
Utanmadınmıdediveekledi:
Benvarkennasılbakıyorsungüle?
Bubeyt,tesavvufcuların,takvâehlininhâlinigöstermekdedir.
Tegannîninmubâholduğunubildirdiğimizyerde,beşşartıgözetmeklâzımdır:
1—Kadın,kızveyâparlakoğlansesini,yanındakendilerinigörerekdinlemek,
mahremleriolmıyan[yabancı]erkeklereharâmdır.Bunlarıgörünce,temizkalbsıkılır,kararır,hastaolur,za’îfler.Nefszevkalır,kuvvetlenir,azar.Şeytân,nefsin,
hareketineyardımeder.Nefs,kötüisteklerini,harâmları,kalbeyapdırır.Çünki,
bütüna’zâlarkalbinemriilehareketetmekdedir.Güzelolmıyanoğlanınsesicâizisede,çirkinkızındasesini,yanındadinlemekharâmdır.Kızların,kadınlarınmev–720 –

lid,ilâhîgibiokumasıcâizolanseslerini,kendilerinigörmeden[Meselâgramofondan, radyodan] yabancı erkeklerin dinlemesi, oğlanın yüzüne bakmak gibidir.
Ya’nî,düşünceyegöre,halâlveyâharâmolup,mevlididinlemesicâiz,sesinidinlemesiharâmolur.Şübhelişeydenkaçınmalıdır.
(Hadîka)dadiyorki,zarûretolmadan,erkeğin[yabancıkadın],kızilekonuşmasıharâmdır.Alışverişgibiişlerde,zarûretmikdârıkonuşmakcâizolur.
2—Sesdinlerken,ud,keman,ney,saz,kavalgibihiçbirçalgıçalmamalıdır.
Keyfiçin,eğlenceiçin,herçalgıyıçalmakvedinlemekharâmdır.Çalgı,içkiiçenlerinâdetidir.İçkiise,nefsikuvvetlendirir.Kalbiza’îfletir.Yalnızmuhârebede,
askerinmoralinikuvvetlendirmekiçin,bando,muzikaçalmakvebunlarasulhzemânındadahâzırlanmakvedüğünlerdedavul,defçalmak,hermüslimânacâizdir.
[Siyâsîtoplantılarda,harbsâhasıdemekdir.]
Çalgı âletlerinin, kendileri harâm değildir. Bunları çalmak ve dinlemek harâmdır.
3—Güzelseslefuhş,kadın,içkianlatanşi’rleriokumamalıvebunlarıdinlememelidir.Müslimânı,dinâlimlerinikötüliyensesleridedinlemekharâmdır.
4—Dinleyicilerarasındaparlakoğlan,yabancıkadınbulunmamalıdır.Fısk,
fuhş,livâtavezinâ,nefsinistekleri,şehvetleridir.Nefsinkötüarzûlarına[ya’nîşehvete]aşk,muhabbetadıtakmamalıdır.Aşk,muhabbetkalbdeolurvekıymetlidir.
5—Kalbindemahlûksevgisi,nefsindeşehvethissiolmıyanların,zevkiçin,güzelsesdinlemelericâizisede,devâmlıolmamalıdır.Ba’zımubâhları,sıksıkişlemek,lehv,la’bveabesolur.Boşyerezemânöldürmekolur.Bunlariseharâmdır.
[Zâhirbilgilerindederinâlimvebâtınma’rifetlerindeârifvekâmilolanMazher-iCân-ıCânân“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,(Simâ’ya’nîkasîde,
ilâhî,mevliddinlemek,hastaolmıyankalberikkatverir,yumuşatır.Yumuşakkalbli
müslimâna Allahü teâlâ merhamet eder. Allahü teâlânın merhametine sebeb
olanşeyniçinharâmolsun?Çalgıların,harâmolduğusözbirliğiilebildirilmişdir.
Yalnız, düğünlerde def [davul] çalmak mubâh ve ney çalmak mekrûh denildi.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,yoldagiderkenneysesiişitdi.Mubârek
kulaklarınıkapadı.Yanındaolan,AbdüllahbinÖmerindekapamasınıemrbuyurmadı.Demekki,işitmemektakvâdır,azîmetdir.Simâ’için,âlimlerarasındaihtilâfvardır.Câizdiyenlerde,değildiyenlerdeoldu.[Fekat,çalgıçalmanınharâm
olduğu,icmâ’ile,sözbirliğiilebildirildi.]İhtilâfedilmişolanbirşeyiyapmamakdahâiyidir.Takvâehli,bununiçin,yüksekseslezikretmemiş,sessizzikriâdetedinmişlerdir.)Mazher-iCân-ıCânânınbusözleri,(Makâmât-ı Mazheriyye)deyazılıdır.]
(Dürr-ül me’ârif)indördüncüsahîfesindediyorki,(Simâ’ancak,Allahüteâlâyamütevecciholanlaracâizdir.HerşeyiAllahüteâlâdanbilirler.İhtiyârîolmıyan
raksa(Vecd) denir.İrâdîveihtiyârîolarakraksetmeğe,(Tevâcüd) denir.Nizâmüddîn-iEvliyâhazretlerinin“rahmetullahiteâlâaleyh”meclisinde,Simâ’vardı,fekatçalgıyokdu.Kadınveoğlandayokdu.Elşaklatmakbileyokdu.Âletsiz,çalgısızolansese(Simâ’) [ya’nî(Tegannî)]denir.Âletile,çalgıilebirlikdeolaninsansesine(Gınâ) [ya’nî(Müzik)]denir.Gınânınharâmolduğunubütünâlimler
sözbirliğiilebildirmişlerdir.İsrâsûresininaltmışdördüncüâyetinin,gınâyıharâm
etdiğinibildirenâlimlervardır.(İlk tegannî eden şeytândır) ve(Gınâ, kalbde nifâk hâsıl eder) hadîs-işerîfleridegınânınharâmolduğunugöstermekdedirler.Âlimler,simâ’ınharâmolmasındaihtilâfetdi.Gınânınharâmolduğundaihtilâfyokdur.
Kadınveoğlansesigınâyadâhildir.Simâ’ahalâldiyenâlimlerde,bunaşartlarbildirdiler. Bu şartlar bulunmıyan simâ’ da sözbirliği ile harâm olur.) (Dürr-ülme’ârif)denyapılanbutercemedegösteriyorki,islâmiyyetdemüzik,çalgıyokdur.
Sonzemânlardaişitilen(Tesavvuf müziği) sözününislâmiyyetdeyeriolmadığıan–721 –
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laşılıyor.Harâmahalâldiyeninkâfirolacağıbildirildi.Bununiçin,harâmıibâdetekarışdıranın,hemkâfirolacağı,hemdeislâmiyyetiyıkmak,bozmakiçinuğraşanzındıkolacağıhâtıragelmekdedir.Kur’ân-ıkerîmi,tekbîrleriveilâhîleriçalgıile,neyçalarakokumak,bununiçintehlükelibid’atdir.Kur’ân-ıkerîmigüzel
sesile,tecvîdileokumalıdır.Tegannîile,kelimelerideğişdiripnağmeyeuydurarakokumakharâmdır.
Gençhâfızların,gençkadınlar,kızlararasında,Kur’ân-ıkerîm,mevlid,ilâhîokumasıdagınâolur.Harâmolur.Birkimse,biryereşehvetilebakarsa,kalbideorayatakılıplekelenir,hastalanır.Kalbhastalanınca,nefskuvvetbulur,azar.
KalbindeyalnızAllahsevgisiolanlarıngüzelsesdinlemesicâizolup,yukarıda
yazılışartlarauygunolarak,oturupokurlardedikisede,Eshâb-ıkirâm“radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în” ve Tâbi’în-i ızâm “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”böyleyapmadı.Bid’atolduğumeydândadır.Fâidesiolduğundancâizdedik.(Siyerül-aktâb)da,HasenBasrîbuyuruyorki,(Allahsevgisiile,simâ’dinleyen,Sıddîkolur.Nefsetâbi’olarakdinleyen,zındıkolur).
Kur’ân-ıkerîmiradyoileveho-parlörileokurken,çokdef’a,harfleremahsûs
ses,ya’nîağızdakimahreclerideğişipma’nâbozuluyor.Kur’ân-ıkerîm,bayağı,
ma’nâsız,sesdalgalarıhâlinialıpibâdetdeğil,birşarkıcınınnağmelerigibi,hissî
birzevkvâsıtasıoluyor.Bundanbaşka,(Redd-ül-muhtâr), (Mecma’ul-enhür) ve
(Dürr-ül-müntekâ)da ve Elmalılı Hamdi efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh”
tefsîrininüçüncücildinin,2361.cisahîfesindediyorki,(Kur’ân-ıkerîmokumak
demek,Kur’ânokuduğunuanlıyacakkadaraklıbaşındaolaninsanınokumasıdemekdir).Câ’miler,nemâzkılmakiçinyapılmışdır.Vâ’ızvehâfızlarınsesi,radyolarla,ho-parlörlerle,hertarafayayılınca,câmi’içinde,nemâzkılacakyerbulunmıyor.Nemâzkılanlarşaşırıyor.(İbni Âbidîn)de,imâmın,yükseksesleokuması
vâcibolanyerde,başkalarınırâhatsızedecekkadarbağırmasıgünâholduğuyazılıdır.Ho-parlörleokuyanlar,bubakımdandagünâhagiriyorlar.
İbniHacer-iMekkî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Fetâvâ-yı kübrâ)sında,guslabdestibaşındabuyuruyorki,(Câmi’deKur’ân-ıkerîmokumakbüyükkurbetdir.
Yükseksesleokuyup,nemâzkılanlarışaşırtançocuklarısusdurmaklâzımdır.Hocalarısusdurmazsa,yetkililerçocuklarıda,hocalarınıdacâmi’dençıkarmalıdır).
[Süâl: Ezân,ho-parlörleokununca,uzaklardandaişitiliyor.Mü’minlerezânsesiduyuyor.Ho-parlörfâidelioluyordenirse:
Cevâb: Ezânsesininuzaklardanişitilmesilâzımolsaydı,busözünbirkıymeti
olurdu. Ezânın, insan sesinden fazla sesle okunması lâzım olsaydı, Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”,bununçâresiniemrederdi.Çünki,dindelâzımolan
herşeyibildirmesi,yapdırmasıvazîfesiidi.Nemâzvaktleriningeldiğini,hıristiyanlargibiçançalarakveyâyehûdîlergibiboruötdürerekuzaklaraduyuralımdiyenleroldu.Kabûletmedi.(Biz böyle yapmayız. Yüksek yere çıkıp ezân okuyunuz!)
buyurdu.Böylece,insansesininvaramıyacağıyerleretekbirezânsesininulaşdırılmasınalüzûmolmadığıanlaşıldı.İbâdetlerdedeğişiklikyapmanın(Bid’at) olduğunu,büyükgünâholduğunubiliyoruz.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”kabûletmediği,redetdiğibirşeyiibâdetekarışdırmakise,bid’atdendahâbüyük,ondandahâçirkingünâholur.Birincikısmda,otuzdördüncümaddede,ondokuzuncumektûbda,(Bid’atlernûrluparlak,fâideligörünselerde,hepsindenkaçınmaklâzımdır.Hiçbirbid’atdefâideyokdur)diyor.(Mektûbât Tercemesi)nde,
yüzseksenaltıncımektûbdadiyorki,(Bugünkalblerkararmışolduğundan,ba’zı
bid’atler,güzelgörülürsede,kıyâmetgünü,kalbleruyandıklarızemân,bid’atlerinhepsininzararlıolduklarıanlaşılacakdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Dîninizde yapılan her yenilik zararlıdır. Bunları atınız!) buyurdu).Allahü
teâlâ,Bekarasûresininikiyüzonaltıncıâyetindemeâlen,(Ba’zı şeyleri sever, fâideli dersiniz. Hâlbuki o şeyler size zararlıdır) buyurdu.Görülüyorki,ho-parlör–722 –

leezânokumakbid’atinisavunmak,birmüslimânayakışacakşeydeğildir.Bundan
başka,(Dürr-ül-muhtâr) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”yemînkısmında,nezrianlatırkenbuyuruyorki,(Herbeldede,hermahalledemescidyapmak,hükûmet
üzerinevâcibdir.Beyt-ül-mâlparasındanyapdırılmasılâzımdır.Hükûmetyapdırmazsa,müslimânlarınyapdırmasıvâcibolur).Birincicild,dörtyüzseksenincisahîfedediyorki,(Ezânokunurken,câmi’dençıkmakharâmdır.Fekat,kendimahallesindekicâmi’cemâ’atiilekılmakiçinçıkmakcâizdir.Çünki,mahallesindekicâmi’de kılmak vâcibdir). Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, her mahallede mescid
bulunması,mahallemescidlerininhepsindeezânokunması,herkesinkendimahallesi veyâ çarşısı câmi’inde okunan ezânı işitip, buradaki cemâ’ate gitmesi emr
edilmişdir.Hermahalledecâmi’bulunacak,hepsindeezânokunacak,herkesezân
sesi duyacakdır. Ho-parlörle uzaklara duyurmağa lüzûm yokdur. Şimdi, ezânı
ho-parlörileokuyorlar.Ho-parlörsesleribirbirinekarışarak,ezânoyuncakhâlinialır.Görülüyorki,ho-parlörleokumak,lüzûmsuzvezararlıolmakdadır.İslâmiyyetinemrineuyarakhermüezzinminâreyeçıkıp,sünneteuygunezânokuyunca,herkeskendineyakınezânıçokiyiişitir.Uzaklardanho-parlörsesiniduymağalüzûmolmaz.Ezânıho-parlörleokuyarak,sesinuzaklardanişitilmesiniistemek,
ezânınbiryerdeokunmasını,hercâmi’deokunmamasınıistemekdemekdir.
Beyhekîninbildirdiğive(Künûz-üd-dekâık)dayazılıhadîs-işerîfde,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Eshâbına“radıyallahüteâlâanhümecma’în”hitâbederekbuyurduki,(Sizden sonra, bir zemân gelecekdir. O zemânda bulunan
müslimânların en sefîlleri, en aşağıları, müezzinlerdir). Buhadîs-işerîf,tegannî
ederekvesünneteuymıyarakokuyanveibâdetlerebid’atlerkarışdırankimselerinzuhûredeceklerinihabervermekdedir.Allahüteâlâ,müezzinkardeşlerimizi,
bu had îs-i şer îfd e köt ül en en müezz inl er gib i olm akd an muh âf az a buy urs un!
Âmîn.
Zemânımızda,minâresineçıkılıpsünneteuygunezânokunanbircâmi’görünmezoldu.Minâredeokumamakşehrlerede,köyleredeyayıldı.Çokşükr,Diyânetişleribaşkanlığı,müftîlikleregönderdiği1.12.1981târîhve19numaralıta’mîmiile,müezzinlerinminâreyeçıkarakezânokumalarınımecbûrîhâlegetirmişdir.
Ezânokuyanınmüslimân,âkılvesâliholduğununbilinmesilâzımdır.Bununiçin
teypdenveradyodanokunanezânsahîholmaz.Minâreyeçıkıpho-parlörleokumakda,sünneteuygundeğildir.Birincikısmda,61.maddeninsonunabakınız!İbâdet ile âdeti ayırd etmek lâzımdır. İbâdet olmayan şeylerde, radyo, ho-parlör
kullanılır.İslâmiyyet,bunabirşeydemez.Fekat,ibâdetlerdeufakdeğişiklikyapan
mezhebsizolur.
Bütünfıkhkitâblarında,meselâfârisî(Tergîbüssalât) kitâbındadiyorki,(Abdestsizvecünübveserhoşolanınvefâsıkınveçocuğunvekadınınvemecnûnunezân
okumalarımekrûhdur.Serhoş,cünübvemecnûnunokuduklarıezânıtekrârokumaklâzımolduğu,sözbirliğiilebildirildi.Kâfir,nemâzvaktindeezânokursa,müslimân olduğu anlaşılır. Çünki ezân, müslimânlığın şi’ârıdır, alâmetidir). Ezânı,
ma’nâsınıbilerek,inanarakveseverekokumakmüslimânolmanınalâmetidir.Büyükgünâhişliyene(Fâsık) [kötükimse]denir.İçkiiçen,kumaroynıyan,kadınlarla,kızlarlaarkadaşlıkeden,hergünbeşvaktnemâzkılmıyan,(Fâsık)olur.Kadınlarınezân,Kur’ân,mevlid,ilâhîokuyarakseslerinierkeklereduyurmalarıharâmdır.Hoparlör,radyovetelevizyonileduyurmalarımekrûholur.Buâletlerinharâm
sesleriçinkullanılmalarıâdetolanyerlerde,(âlet-i lehv) eğlenceâletleriolurlar.Bunlarlaibâdetyapmak,meselâhoparlörleezânokumak,fâsıkınokumasıgibi,câizolmaz.Fıskyapanlargibiezânokumanınharâmolduğu(Dürer)deyazılıdır.
Kur’ân-ıkerîminma’nâsınındeğişerek,küfresebebolmasınınmisâlleriçokdur.
Buradabirinibildirelim:Yasîn-işerîfsûresindeseksenbirinciâyet-ikerîmeninsonununmeâli,(Onun yaratdıkları pek çokdur. O, herşeyi bilir)dir.Hâlbuki,buâyet-i
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kerîmeradyoda,ho-parlördesöylenirkenvelâtinharfleriileokunurken,ma’nâsıbozularak,(Oberberdir,herşeyibilicidir),şeklinialdığıvâkı’oluyorki,okuyan
vedinleyipbeğenenkâfirolur.Lâtinharfleriile,birdürlüyazılan,birdürlüokunan(Hallâk)kelimesi,islâmharfleriileyazılmasıveokunması,farklıikibaşkakelimeolup,biriyaratıcı,ötekiise,berberdemekdir.Arabîdeüç(Z)harfivardır.Bir
kalın (Zı), ikinci ince okunan (Ze), üçüncüsü (Zâl)dır. Bunların üçü ayrı ayrı
söylenir.İbniÂbidînüçyüzotuzikincisahîfedediyorki,(Rükü’tesbîhinde(Zı)ile
(azîm)denirki,Rabbimbüyükdürdemekdir.Eğerince(Ze)ile(azîm)denilirse,
Rabbimbenimdüşmanımdırdemekolurvenemâzbozulur).Kur’ân-ıkerîmilâtinharfiileöğrenipokuyan,buüçharfiayıramıyacağıiçinnemâzısahîholmaz.
Kur’ân-ıkerîmilâtinharfleriileyazmakcâizolmadığıİbniHacerin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Fetâvâ-yı kübrâ)sınınNecâsetbahsindeveLibyada(Câmi’at-ülislâmiyye)ninçıkardığı(El-hedy-ül-islâmî) kitâbının[m.1966]baskısındaaltmışikinci[62]sahîfesindekifetvâdayazılıdır.HindistândabulunanyüzlerceEhl-isünnet medresesinin büyüklerinden olan Keralada (Bâkıyâtüs-sâlihât) medresesi
müderrislerininneşretdiği(El-muallim) aylıkmecmû’asının1406[m.1985]târîhli
nüshasındakifetvâdadauzunyazılıdır.İstanbulda(HakîkatKitâbevi)ninçıkardığı(El-edillet-ül-kavâtı’) hutbekitâbındabufetvânınbirsûretimevcûddur.
Radyodanveho-parlördençıkansesler,şimdiHıristiyanlarınveYehûdîlerinellerindebulunan,İncîlveTevrâtlargibi,Allahkelâmıdeğildir.Allahüteâlâtarafındanneshedilmişvekullartarafındandeğişdirilmişolanmukaddeskitâblarahakâretetmek,alayetmekvebunlarıokumak,dinlemekcâizolmadığı(Hadîka) kitâbınınyüzonbeşincisahîfesindeyazılıdır.Bununiçinmeyhânelerde,oyunyerlerinde,günâhişlenentopluluklarda,radyoileKur’ân-ıkerîmvemevliddinleyerek
keyflenmekküfrolurveküfresebebolanda,kâfirolur.
Radyoda,Kur’ân-ıkerîmivemevlidihurmetledinliyenler,hâfızınnağmeleriile
ağlayanlarolur.Güzelses,nağme,kalbihastalanmışolanlarınnefsinete’sîretmekdedir.Nefsibeslemekdedir.Nefs,insanıağlatmakdadır.Hâlbuki,Kur’ân-ıkerîm
okumaksünnetdir.Harâma,hattâmekrûhasebebolansünnetiterketmeklâzım
olduğu, fıkhda, temel bilgilerden biridir. O hâlde, radyoda Kur’ân-ı kerîm ve
mevlidokumamakdahâdoğruolmakdadır.Radyodaherdilile,dînibilgilervermek, Ehl-i sünnet âlimlerinin, dünyâ bilginlerini hayrân bırakan, rûhlara gıdâ
olansözleriniinsanlığaduyurmaklâzımdır.Böyleyayınlarçokfâideliveçoksevâbolur.
Süâl: Evet,uzakmemleketlerdekivericilerdendinlendiğizemân,sesnetolarak
gelemiyor.Fekat,birşehrdekivericidenalınanses,tamhâfızınokuduğugibioluyor.Ma’nâsıda,iyianlaşılıyor.Radyoda,teypdeveho-parlördeişitilenbuseslere,Kur’ân-ıkerîmdenilmezmi?
Cevâb: Radyodaişitilenses,fenbakımından(Aks-i sadâ) [sesinyankısı]dadeğildir.(Nakl-i sadâ) [sesiniletilmesi]dedeğildir.Nakl,sesinkendiningötürülmesidemekdir.Isıda,reyyonman,ışımavekonveksiyonakımlarıileyayıldığıgibi,
naklyoluiledeiletiliyor.Ateşesokulanmaşa,ısıyıdeğişdirmedeniletiyor.Isı,demirinkristallerininbirinden,ötekinegeçerekyayılıyor.Hâfızınyanında,kendisesiniişitmemiz(Nakl-i sadâ)dır.Buğazdakisesiplikcikleri[etdenikitel],konuşurken, gerilerek sertleşiyor. Ciğerden gelen hava, bunları titreşdirerek ses hâsıl
oluyor.Titreşentellerinhavamoleküllerineçarpması,bumoleküllerititreşdiriyor.
Butitreşimlerde,yanlarındakihavamoleküllerinititreşdirerekkulağımızakadar
ulaşıyor.Böylecesesiduyuyoruz.Seshavaiçinde,müntezamkürelerhâlindedalgalarlayayılıyor.Havanınkendisigitmiyor.Sesiiletmişoluyor.Kuruhava,sesi,
sâniyedeüçyüzkırkmetrehızlailetmekdedir.Sumolekülleride,sesiiletir.Sesin,
sudaki hızı, sâniyede binbeşyüz metre kadardır. Katı cismler, sesi dahâ çabuk
iletiyor.Sesinçelikvecamdakihızı,sâniyedebeşbinmetredir.
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Havada,sudayayılmakdaolansesdalgaları,dıvar,kayalıkgibisertdüzyüzeylereçarpınca,doğrultularınıdeğişdirerek,tekrârgeriyedöner.Geridönendalgalar,eşitözellikde,ikincibirsesmeydânagetirirler.Buikincisese(Aks-i sadâ) veyâ(yankı) denir.Aks-isadâ,kendinihâsıledenbirincisesinözelliğindeolduğuhâlde,secdeâyetinin,aks-isadâsınıişitenkimsenin,ma’nâsınıanlasabile,tilâvetsecdesiyapmasılâzımgelmiyor.Kur’ân-ıkerîminaks-isadâsı,Kur’ân-ıkerîmolmuyor.Busese,Allahüteâlânınkelâmıdenmiyor.Radyodaişitilenses,hâfızınsesinin(Nakl-isadâ)sı,ya’nîsesinkendisiolmadığıgibi,(Aks-isadâ)sıbiledeğildir.
Hâfızınsesinebenziyen,başkabirsesdir.Kadınlarınaynadan,sudanaksedengörüntülerine ve kâğıd, perde üzerindeki resmlerine bakmanın da, benzerlerine
bakmakolduğunu,birincikısmda,58.cimaddeninsonsahîfesindebildirmişdik.
Ses,mikrofonagelincegayboluyor,bitiyor.Elektriğe,sonramiknâtısdalgalarınaçevriliyor.Buelektro-manyetikdalgalar,antenegelip,radyoda,elektriğevesonrayenibirseseçevriliyor.Ho-parlördedeböyleolmakdadır.Zâtenho-parlör,elektrikdalgalarınısesdalgalarınaçevirenâletdemekolduğu,Fransızca(Larousse)da
bileyazılıdır.Aks-isadâyaKur’ân-ıkerîmokumakdenilmiyorda,bubaşkasese,
nasılKur’ânokumakdenilir.
Süâl: Radyodadinlenenses,fenbakımından,hâfızınsesininkendisideğilsede,
sesinin tâm benzeridir. Ses bütün harmonikleri ile, farksız oluyor. Ma’nâsı da
bozulmuyor.Bunudinlemek,niçincâizolmasın?
Cevâb: Birşeyinbenzeri,kendisideğildir.Sarımetalbileyzikler,altınbileyzikleretâmbenziyorisede,aynıdeğildirler.Altınyerinegeçmezler.Radyodan,hoparlördençıkanses,hâfızınsesineçokbenziyorsada,insansesideğildir.Metalik
sesdir.Tınısı,yüksekliği,şiddetiveharmonikleribaşkadır.Kadınınresmide,kadınaçokbenziyorisede,kendininaynıdeğildir.Gayrıdadeğildir.Bununiçindir
ki,kadınınavretyerlerineşehvetsizbakmakharâmolduğuhâlde,bunlarınresmlerineşehvetsizbakmakharâmdeğildir.Fekatbenzediğiiçin,resmlerinebakmak
mekrûhdur. Bunun gibi, sevilen şeyin benzerine de saygı göstermek lâzımdır.
Çünki,aynıdeğilisede,gayrıdadeğildir.
Kâfirlerinkilisedeorgçalarakokuduklarıgibi,Kur’ân-ıkerîmiçalgıçalarakokumanınküfrolacağı,mu’teberkitâblardayazılıdır.[İkincikısm,kırkıncı[40]maddeyebakınız!].Kur’ân-ıkerîminradyodaveho-parlördesöylenen,okunantâmbenzerinede,böylesaygısızlıkyapmakküfrolur.Eğerçalgısızvetecvîdileokunuyor
ise,radyodasâatlerceçalgıveşehvetihareketegetirenşeylerçalıp,birkaçdakîkaKur’ân-ıkerîmokunur,sonrayinegünâholanşeylerebaşlanırsa,buhâl,kumar,
içki,oyunveaçıkkadıngibigünâhbulunanfıskmeclisinde,bukimselerinveyâbaşkabirinin,birkaçdakîkadaKur’ân-ıkerîmiveyâbununtâmbenzeriniokuması
gibiolur.BöyleolanradyodakiKur’ân-ıkerîmidinlemek,fıskmeclisindeokunan
Kur’ânıdışardandinlemeğebenzer.Bununiçin,harâmlarıkesip,buaralıkzemânda,okumakda,bunudinlemekdecâizolmaz.Günâholur.(Mültekâ) şerhlerindediyorki,(Fıskmeclislerinde,alayedenlerarasındatesbîh,tehlîl,zikr,tekbîr,hadîs,fıkhvebenzerleriniokumakgünâhdır).Çünki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,böyleokumağıyasaketmişdir.Meselâ,(Kimyâ-i se’âdet) kitâbındadiyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”Rebî’binSü’ûdünevinegeldi.Evde,küçükkızlardefçalıyorduveşarkısöylüyorlardı.Şarkıyı,[çalgıyı]bırakıp,Resûlullahımedhetmeğebaşladılar.(Beni söylemeyiniz! [Önceokuduğunuzadevâmediniz!].Beni medh etmek [mevlid,ilâhîokumak]ibâdetdir. Def [çalgı]
çalarken, eğlence, oyun arasında ibâdet câiz değildir) buyurdu.Def,çalgıçalarak
veyâ başka la’b, ya’nî oyun oynayarak Kur’ân-ı kerîm okuyanın kâfir olacağı
(Tergîb-üs-salât)da,cemâ’atilenemâzbahsindeve(Cevâhir-ül-fıkh)dayazılıdır.
(Mîzân-ı Şa’rânî), abdestianlatırkenbuyuruyorki,(İslâmâlimleri,çirkinşeyler
söyledikdensonraKur’ân-ıkerîmokuyankimse,Mıshafıpislikiçinesokankim–725 –

segibidir.Bununküfründeşübheyokdurbuyurdular).
(Hadîka)da,dilâfetlerinianlatırkenbuyuruyorki,hadîs-işerîfde,(Nikâhı herkese duyurunuz! Bunun için de, câmi’lerde yapınız ve defler çalınız!) buyuruldu.
İmâm-ıMünâvî,bunuaçıklarken,(Mescidlerdedefçalınmaz.Hadîs-işerîf,deflerinmescidlerdeçalınmasınıemretmiyor.Mescidlerindışındaçalınmasını,mesciddeyalnıznikâhyapılmasınıemrediyor)diyor.(Hadîka)nınbuyazısındananlaşılıyorki,çalınmasınaaçıkçaiznverilmişolandeflerinbilecâmi’lerdeçalınmasıyasakolunca,herhangibirçalgınıncâmi’deçalınmasıhiçcâizolmaz.
(Muhtasar-üt-Tezkire)dekihadîs-işerîflerde,(Âhır zemânda, câhil din adamları ve fâsık hâfızlar çoğalır), (Öyle zemân gelecekdir ki, o zemânın din adamları, eşek leşinden dahâ çok bozulmuş, kokmuş olacaklardır) buyuruldu.Böylehadîs-işerîfler,Kıyâmetgünüyaklaşınca,fâsıkvebozukdinadamlarınıntüreyeceklerinihaberveriyor.Rusyadahusûsîmetodlarlayetişdirilmişkomünistajanlara,
anarşistlere,birersarıkvecübbegiydirilerek,Türkmenistân,Azerbaycânmüftîsi...hazretleridenildiğiniişitdik.Milletlerarasıyapdıklarıpropagandatoplantılarınıyayınlayanmecmû’alarındaresmlerinigördük.Buajanları,dinadamıolarak,
halkları müslimân olan Afrika ve arab memleketlerine gönderdiler. Bunlarla
anarşihâzırladılar.Kardeşikardeşedüşmanyapdılar.(Sosyalistislâmcumhûriyyeti)denilenülkeleribusûretleelegeçirdiler.Azîzyurdumuzda,şereflimilletimizinarasındaböylebozukdinadamlarınınbulunmadığınışükrânlagörmekdeyiz.
TeypbandınavegramofonplâğınaKur’ân-ıkerîmalmak,kâğıdüzerineyazmak
gibidir.Teypvegramofon,müzik,şarkı,keyf,oyunveeğlenceiçinkullanılıyorise
de,kâğıdda,roman,açıkresm,eğlencevefuhşdergileriolmakdadır.Kur’ân-ıkerîm kâğıda yazılınca (Mushaf) olur. Mushaf, Kur’ân-ı kerîmin okunmasına ve
öğrenmesineveezberlenmesinesebebvevâsıtaolduğuiçinkıymetlidir.Mushaf
yazmakvehediyyeetmek,bununiçin,çoksevâbdır.Bandveplakda,Kur’ân-ıkerîminbenzeriniişitereköğrenilmesineveezberlenmesinevâsıtaolmakdadırlar.
Kur’ân-ıkerîmi,buniyyetile,teyp,plâküzerinealmakcâizolur.Bunlarada,Mushaf-ışerîfeolduğugibihurmetetmek,bunlarabaşkaşeylerdoldurmamak,yükseğekoymak,üzerlerinebirşeykoymamak,abdestsiztutmamak,kâfirlere,fâsıklaravermemek,başkaşeylerbulunanbandlarveplâklararasınakoymamak,fısk,
oyun,eğlenceyerlerindeçalmamaklâzımdır.Kur’ân-ıkerîmdinlemekiçinkullanılangramofonveteyphiçbirzemânfıskmeclislerinegötürülmemeli,bunlardahiçbirzemân,harâmolançirkinşeylerçalınmamalıdır.Çalgıçalmakdakullanılanbir
gramofonunveteybinKur’ân-ıkerîmdinlemekiçindekullanılması,şarkı,gazel
okuyanfâsıkbirhâfızınokuduğuKur’ân-ıkerîmidinlemeğebenzerki,bununcâizolmadığıyukarıdabildirildi.Kısacası,Kur’ân-ıkerîmbulunanbandlarveplâklarMushaf-ışerîfgibikıymetlidirler.Bunlaradasaygısızlıkyapmak,küfresebeb
olur.Şukadarvarki,bunlardanKur’ân-ıkerîmidinlemek,hâfızdinlemekolmaz.
Tambenzerinidinlemekolur.Kur’ân-ıkerîmidinlemeksevâbıhâsılolmaz.Çünki, Kur’ân-ı kerîmi tilâvet etmek, ya’nî okumak demek, şu’ûrlu bir kimsenin,
Kur’ân-ıkerîmokuduğunubileninsanınokumasıdemekolduğu(Redd-ül-muhtâr)ınbeşyüzonaltıncısahîfesindeyazılıdır.Fekat,benzerinidesaygıiledinlemek
farzdır.Küçükçocuğunşu’ûrsuzolarakokuduğunudinlemenindelâzımolduğu
(Redd-ül-muhtâr)ınüçyüzaltmışaltıncısahîfesindeyazılıdır.
Radyodaislâmiyyetinyasaketdiğişeylerdinlenmez,hepfâidelivesevâbşeylerdinlenirse,bunlararasındaokunanKur’ân-ıkerîmiveevdeteypde,müslimânayakışanşeylerin,nasîhatların,derslerinarasındaokunanKur’ân-ıkerîmi,öğrenmekiçindinlemekcâizolur.Fekat,bununKur’ân-ıkerîminaslınıdinlemekolmadığı,ElmalılıHamdiefenditefsîrininüçüncücildinin2361.cisahîfesindeyazılıdır.Kur’ân-ıkerîmi,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”veEshâb-ı
kirâmınokuduklarıgibiokumakvedinlemekibâdetolur.Başkadürlüokumakve
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bunudinlemek,ibâdetideğişdirmekolur,bid’atolur.Bid’atise,günâhlarınenbüyüğüdür.[Kitâbımızınüçüncükısmında,birincimaddeyiokuyunuz!].
Hindistânda,ba’zıcâmi’lerde,vehhâbîlerinimâmsızolarakcemâ’atilenemâz
kıldıklarıbildiriliyor.Bucâmi’lerin,büyükcâmi’eelektrikteliilebağlıolup,oradakiimâmınsesiniho-parlörileişiterek,oimâmauyulduğubildirildi.Ho-parlör
sesiileimâmauyanlarınnemâzlarınınsahîholmıyacağı,birincikısmınaltmışdokuzuncumaddesindebildirilmişdi.(Fetâvâ-yı Hindiyye)dediyorki,(İmâmauymağamâni’olansebeblerdenbiri,imâmilecemâ’atarasında,kayıkgeçecekkadarnehr
veyâarabageçecekkadaryolyâhudsahradakılarken,aradaikisaflıkboşlukbulunmakdır.Câmi’leriniçindebüyükboşlukarkasında,imâmauymakcâizdir.Bir
başkasebeb,mescidinüstündeveyâdışındakılanın,imâmınveyâcemâ’atdenbirininsesleriniişitmeğeyâhudimâmınveyâcemâ’atınhareketlerinigörmeğemâni’büyükdıvarbulunmasıdır.[Ho-parlörünsesi,imâmınsesideğildir.Televizyondakişeklleride,hakîkîşeklideğildir,benzerleridir.]Mescidinüstündevedıvararkasındakılanın,imâmdanveyâcemâ’atdenbirindenbaşkasınatâbi’olmasıcâizdeğildir.Mescidkapıyakadardoluise,mescidebitişikkılanınimâmauymasısahîh
olur.Kapıyakadardoludeğilise,sonsafilearasındaarabageçecekmesâfeyoksayinesahîholur.Bundanfazlamesâfevarsa[imâmınsesiniişitsede]sahîholmaz.
(Kâdîhân)dadadiyorki,mescidebitişikbinâdakılanınimâmaiktidâetmesicâizdir.Bubinânınüstündevemescidebitişikolmıyanbinâlardaiktidâcâizdeğildir).
Buaçıkhakîkatkarşısında,müslimânlaraimâmsızcemâ’atilenemâzkıldıranbu
dinadamlarınınibâdetedeğil,felâketeönderliketdiklerianlaşılmakdadır.
Kâfirler,müslimânlarıhıristiyanyapmağa,câmi’lerikiliseyeçevirmeğeuğraşıyorlar.Buişisinsiceyapabilmekiçin,müslimângörünüyorlar.Câmi’lereilerdemasasokabilmekiçin,secdeyerlerinibirazyükseltmekleişebaşlıyorlar.Basılanyerebaşkonulmaz.Hastalıkolurdiyorlar.Secdeyerleriniuzunyıllardayükselteyükselte,masayayolaçarızdiyorlar.Câmi’leremüzik,orgsokabilmekiçin,öncehoparlörden,teypdenbaşlıyor,ibâdetlerinçalgıâletleriileyapılmasına,yavaşyavaş
alışdırmakistiyorlar.Yapılmasıgünâholmıyan,mubâhbirşeyinibâdetsanılması
korkusuolursa,bumubâhşeyiyapmakharâmolur.Büyükgünâhişlemekolur.Bununiçin,müslimânlarınçokuyanıkolması,ibâdetleriEshâb-ıkirâmgibi,dedelerigibiyapmağatitizlikleehemmiyyetvermelerilâzımdır.Ho-parlör,teypvebenzerleriileibâdetetmek,iyivefâideligörülsebile,bid’atolduğuiçinveibâdetleri değişdirmeğe yol açacağı için, câmi’lere sokulmamalı, islâm düşmanlarının
plânlarına,tuzaklarınakapılmamağadikkatetmelidir.Bekarasûresiikiyüzonaltıncıâyetindemeâlen,(Beğendiğiniz, sevdiğiniz çok şey vardır ki, sizin için zararlıdır!) buyuruldu.İbâdetlerdeyapılacakufakbirdeğişiklik,çokfâideligörünsede,
bunuyapmakdankaçınmalıdır.Radyoile,ho-parlörileokunanezânkabûlolmaz.
İmâmınvemüezzininkendisesleriniişitmeyip,radyo,ho-parlörsesleriilehareketedencemâ’atinnemâzlarınınsahîholmıyacağı,birincikısm,altmışdokuzuncumaddededebildirilmişdi.
(Tergîb-üs-salât) kitâbındabuyuruyorki,(Kitâb-ül-kırâe) risâlesindekihadîs-i
şerîfde,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,kıyâmetalâmetlerinisayarkenbuyurdu ki, (Hâkimler rüşvet alarak haksız karâr verir. Adam öldürmek çoğalır.
Gençler, ana babalarını, hısm akrabâsını aramaz, saymaz olur. Kur’ân-ı kerîm
mizmârdan, ya’nî çalgı âletlerinden okunur. Tecvîd ile, güzel okuyanları, islâmiyyete uyan hâfızları dinlemeyip, mûsikî ile şarkı gibi okuyanları dinlerler.) Muhyiddîn-iArabîhazretleri“kaddesallahüsirrehül’azîz”(Müsâmere) adındakikitâbındadiyorki,Eshâb-ıkirâmdanEbûHüreyre“radıyallahüanh”hazretlerininhaber
verdiğihadîs-işerîfde,(Bir zemân gelir ki, müslimânlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. İslâmiyyeti bırakıp, kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur’ân-ı
kerîmi mizmârlardan, ya’nî çalgılardan, şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyf
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için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevâb verilmez. Allahü teâlâ bunlara la’net eder. Azâb verir!) buyuruldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem”,bunlargibi,dahânicehadîs-işerîflerle,Kur’ân-ıkerîminradyo,teypvegramofonveho-parlörgibiçalgıçalınanâletlerdeokunacağınıhaberveriyor.Böyle
okumanıngünâholduğunubildiriyor.Derinâlim,şeyh-ul-islâmAhmedibniKemâlefendininkırkhadîsinintercemesinde,otuzdokuzuncuhadîs-işerîfde,(Mizmârları kırmak için ve hınzırları öldürmek için gönderildim) buyuruluyor.Bunu
tercemeederken,(Mizmâr,düdükvebütünçalgıâletleridemekdir.Buhadîs-işerîfinma’nâsı,herçeşidçalgıyıvedomuzetiyimeğiyasaketmekiçinemrolundum
demekdir)diyema’nâverilmekdedir.Başkabirhadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîmi
arab şîvesi ile, onların sesi ile okuyunuz! Fâsıklar, şarkıcılar gibi okumayınız!) buyuruldu.Şarkıokurgibiokuyankimseninimâmolmasıharâmdır.Onunarkasındakılınannemâz,sahîholmaz.Çünki,sesiperdeyeuydurmak,nağmeyapmakiçin,
harfeklemekdedirki,bunlar,insansözüolur.Kur’ân-ıkerîmolmaz.]
TENBÎH: Yukarıda,Kur’ân-ıkerîmiradyodaokumakvebunudinlemekanlatılmakdadır.Radyokullanmakiçin,radyodinlemekiçinbirşeyyazılmamışdır.Bu
ikisinibirbiriilekarışdırmamalıdır.Radyokullanılması,birsahîfesonrabildirilecekdir.
(Kimyâ-i se’âdet)debuyuruyorki,(Kur’ân-ıkerîmokumasınıöğrenmekçoksevâbdır.Fekat,Kur’ân-ıkerîmokuyanlarınvehâfızların,onasaygıgöstermelerilâzımdır.Bununiçinde,hersözü,herişiKur’ân-ıkerîmeuygunolmalıdır.Onunedebiileedeblenmelidir.Onunyasaketdiğişeylerdensakınmalıdır.Ona,böylesaygı
göstermezse,Kur’ân-ıkerîmkendisinedüşmanolur.Resûlullah“aleyhisselâm”buyurduki,(Ümmetimdeki münâfıkların çoğu, Kur’ân-ı kerîm okuyanlardan olacakdır). EbûSüleymânDârânîbuyuruyorki,(Cehennemdeazâbyapan,Zebânîadındakimelekler,putatapankâfirlerdenönce,islâmiyyeteuymayanhâfızlarasaldıracaklardır).Parakazanmakiçinmevlidokuyan,mûsikîilemevlidokuyanhâfızlar
daböyledir.Şunuiyibilmelidirki,Kur’ân-ıkerîm,yalnızokumakiçingönderilmedi.Gösterdiğiyoldagitmek,islâmiyyeteuymakiçingönderildi).(Şir’a-tül-islâm) şerhininsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Kur’ân-ıkerîmişarkısöylergibi
okumak,bid’atlerinençirkini,enkötüsüdür.Böyleokuyanlarcezâlandırılır).
(Riyâd-un-nâsıhîn)dediyorki,Kur’ân-ıkerîm,islâmiyyeteuyanhâfızlaraşefâ’at
edecekdir.(Müslim) kitâbındakihadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîm, okuyanlarına, yâ
şefâ’at edecek veyâ düşman olacakdır) buyuruldu.Birhadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîm okuyan çok kimse vardır ki, Kur’ân-ı kerîm, onlara la’net eder) buyuruldu.
Kur’ân-ıkerîmiabdestliolarakokumak,sağeliletutmak,dizdenaşağıkoymamak,
bitirinceaçıkbırakmamak,başkaşeyyaparkenkapayıpyüksekbiryerekoymak,
okurken konuşmamak, konuşursa, tekrâr E’ûzü okuyarak başlamak lâzımdır.
Mushafı[veKur’ân-ıkerîmbulunanteypi]ayağakalkarakalmalıdır.
RadyodaKur’ân-ıkerîmdinleyende,hiçolmazsa,radyoyuyükseğekoymalı,
birişyapmamalı,konuşmamalı,kıbleyekarşıedebleoturmalıdır.Kur’ân-ıkerîmivemevlididinledikdensonraveyâönce,çalgı,şarkıvebaşkaküfrveharâmşeyleridinlemek,bunlarasaygısızlıkolur.Kur’ân-ıkerîm,okunupda,kendisinesaygıgöstermiyenlerela’neteder.Okuyanlarvesöyliyenleriçingünâholanherşey,
okutanlarvedinleyenleriçinde,günâhdır.
Radyoda,hâfızınKur’ân-ıkerîmokumasınasebebolandinleyiciler,bircanbazıseyredenlergibioluyor.Ya’nî,canbaz,oynarkenipdendüşüpölürse,seyrciler
günâhagirer.Çünki,onlarseyretmeselerdi,canbazoynamıyacakveölmiyecekdi.Evet,öldürülenkimse,eceligeldiğiiçinölür.Fekat,bunuöldürende,cezâsınıgörür.
Kur’ân-ıkerîmi,mevlidiveezânımûsikîile,tegannîederekokumakda,ma’nâsınıbozuyorvezararlıoluyor.Meselâ,(Allahüekber),Allahüteâlâbüyükdür,de–728 –

mekdir.Sesiuzatarak,meselâ(Aaaallahüekber),şeklindeokunursa,Allah,acabâbüyükmüdür?demekolurki,böylesöyliyenlerinkâfirolacağımeydândadır.
Bütün fıkh kitâblarında ve meselâ, (Halebî-yi sagîr)in sâhibi “rahmetullahi
teâlâaleyh”,ikiyüzelliikincisahîfesinde:(Kur’ân-ıkerîminağmeile,ya’nîsesimûsikîperdelerineuydurarakokumak,harfleribozmazise,âlimlermekrûhdemişdir.Zîrâfâsıklarınnağmelerineteşebbühdür.Eğerharflerdeğişirise,harâmdır.
Okumasımekrûholanbirşeyidinlemekdemekrûhdur.Okumasıharâmolanşeyi, dinlemek de harâmdır. Kur’ân-ı kerîmi tegannî ile okuyan hâfızlara emr-i
ma’rûfyapmakvâcibdir.İnâdlarına,düşmanlıklarınasebebolacakise,bunlarıdinlememeli, orayı terk etmelidir) demekdedir. (Halebî)nin ikiyüzdoksanyedinci
sahîfesinde, (Tegannî ile okuyan bir imâm arkasında kılınan nemâzın i’âdesi,
tekrârkılınmasılâzımdır).Başkabirsahîfesinde,(İşgörenlerveyatanlararasında,yükseksesleKur’ân-ıkerîmokunursa,okuyangünâhagirer)yazılıdır.
(Halebî-yi kebîr)de,dörtyüzdoksanaltıncısahîfesindediyorki,(Yanyatarak
ayaklarıbirbirinebitişdirip,Kur’ân-ıkerîmi,içindenezbereokumakveyâyürüyerek,işgörerek,hamâmda,kabrbaşındaoturupokumakcâizdir.Kitâbokuyan,
yazan,işyapanyanındaKur’ân-ıkerîmokumağabaşlamak,onlardinlemedikleri zemân günâh olur. Câmi’de veyâ başka yerde, birkaç kişinin, bir zemânda,
yüksek sesle Kur’ân-ı kerîm okumaları tahrîmen mekrûhdur. Birinin okuyup,
başkalarının sessizce dinlemeleri lâzımdır. İşi olanların dinlemesi farz olmaz.
Kur’ân-ıkerîmidinlemek,farz-ıkifâyedirveokunmasındanvenâfileibâdetlerden
dahâsevâbdır.Kadın,Kur’ân-ıkerîmikadındanöğrenmelidir.Yabancıerkeklerden,a’mâdanbileöğrenmemelidir).Kur’ân-ıkerîmiöğrendikdensonra,unutmanıngünâholduğu,(Berîka)dave(Hadîka)dayazılıdır.(Hulâsat-ül-fetâvâ) sâhibi
“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(İşgörürkenveyürürken,kalbiiledüşünerek,
Kur’ân-ıkerîmokumakcâizdir).
Kur’ân-ıkerîmidoğru,güzelokumakiçin,mûsikîöğrenmeğelüzûmyokdur.Tecvîdilminiöğrenmeğelüzûmvardır.Âlimlerinçoğunagöre,Tecvîdilminde,harflerinağızdakiyerleri,medler,harflerinuzatmamikdârlarıvedahâbirçokşeyler
öğrenmedenokunanKur’ân-ıkerîm,doğruolmazveezânvenemâzsahîholmaz.
İkincikısm,birincimaddeyebakınız!
(Halebî-yi sagîr) kitâbında,tilâvetsecdesikısmındanbirkaçsatırönce,buyuruyorki,(Kur’ân-ıkerîmiokunamıyacakkadarküçükharflerleyazmak,böyleküçük
Kur’ân-ıkerîmalmakgünâhdır.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmiokumak,dinlemek,
içindekileri,öğrenipyapmakiçingönderdi.Kur’ân-ıkerîmiokunamıyacakkadar
küçükyazmak,onahakâretetmekolur.HalîfeÖmer“radıyallahüanh”,böyleküçükyazanbirisinicezâlandırmışdır).Böylemushaflarıalmak,taşımak,hıristiyanlarınputlarıgibi,altınmahfazaiçindeboyunatakmak,fâidesizdirveçokgünâhdır.
Âyet-ikerîmeleriveAllahüteâlânınismlerini,yerdeserilişeylerveseccâdeler
üzerineyazmanın[Kâ’be-imuazzamanınresminikoymakdaböyledir]tahrîmen
mekrûholduğu(Halebî)deyazılıdır.Paralarüzerineyazmanınmekrûholduğu(İmdâd)ınTahtâvîhâşiyesindeyazılıdır.Büyükâlim,seyyidAbdülhakîmefendi“kuddisesirruh”,birmektûbundabuyuruyorki;Eshâb-ıkirâmveTâbi’în-iızâm“aleyhimürrıdvân”zemânlarında,paralarüzerinemubârekkelimeleryazılmadı.Çünki,para,alışverişvâsıtasıolduğundan,muhteremdeğildir,hakîrdir.Üzerlerineresm
koymakcâizolur.Ehl-isünnetolmıyanhükûmetler,meselâFâtımîler,Resûlîler
gibi,mu’tezilemezhebindeolup,müslimânisminitaşıyan,fekatislâmiyyeteuymıyanhükümdârlar,paraüzerineâyet-ikerîmevehadîs-işerîfyazmışlardır.Milletikandırmak,müslimângörünmekiçinyapdıklarıhîlelerdenbiridebuidi.Dinâlimleri[ya’nîFükahâ-ıızâm],muhteremkelimeleri,paralaradeğil,mezârtaşlarınabile yazmağa izn vermemişdir. Böyle paraları abdestsiz tutmak mekrûh olduğu,
(Fetâvâ-yi Hindiyye)deyazılıdır.Harâbolmuşmıshafıgömmekveyâyakmaklâ–729 –

zımgeldiği(Şir’a-tül-islâm) şerhindeyazılıdır.
İbâdetleri,hoşagidecekşekledeğişdirmekolamaz.İnsanlarınbeğendiğiibâdeti,Allahüteâlâdabeğenirzanetmek,pekyanlışdır.Böyleolsaydı,Peygamberlerin“aleyhimüsselâm”gönderilmesinelüzûmyokdu.Herkes,hoşunagitdiğigibiibâdeteder,Allahüteâlâda,onubeğenirdi.Hâlbuki,ibâdetlerinkabûlolmasıiçininsanlarınhoşunagitmesi,dinleyicilerinçokolmasıdeğil,insanlarınaklıermese,fâidelerinianlamasalarbile,islâmiyyeteuygunolmasılâzımdır.
Buyazımız,dînidünyâkazanclarınaâletedenlerinhoşunagitmiyebilir.Onlar
içindeğil,hakîkatiöğrenmekistiyenleriçinyazıyoruz.
Süâl: Radyodinlemekvetelevizyonseyretmekgünâhmıdır?
Cevâb: Busüâl,sinemayagitmekgünâhmıdemeğebenziyor.Buikisüâlibirlikdecevâblandıralım:
Süâl: Sinemayagitmekgünâhmıdır?
Cevâb: Radyo,sinema,televizyonneşrvâsıtasıdır.Kitâb,gazete,mecmû’agibidir.Bunlar,tabancagibi,birvâsıta,birâletdir.Tabancayı,birkabâhatsiz,günâhsız,zararsızkimseyekarşıkullanmakgünâhdır.Muharebede,düşmanakarşıkullanmakise,çoksevâbdır.Görülüyorki,tabancakullanmak,hepgünâhdırdemek
veyâherzemânsevâbdırdiyekesdiripatmak,doğrudeğildir.
Bunungibi,radyovefilmler,iyiinsanlartarafındanhâzırlanır,Allahüteâlânın
beğendiğişeyleribildirir,islâmiyyetinfâidelerini,ahlâk,ticâret,san’at,fabrikalarınçalışması,târîholayları,askerlikgibidinvedünyâbilgileriverirse,böyleradyoyudinlemek,böylefilmlerivetelevizyonlarıgörmekgünâholmaz,mubâholur.
Fâidelikitâbvemecmû’aokumakgibi,hermüslimânalâzımolur.[Birincikısmda,68.cimaddenin3.cüsahîfesinebakınız!]
Fekatbunlar,dindüşmanları,ahlâksızlartarafındanhâzırlanır,harâm,çirkin,
şarkılar,çalgılarbulunursavezararlışeylerinpropagandasıyapılırsa,böyleradyolarıdinlemek,televizyonlarıgörmekveböylefilmgösterilensinemalaragitmek
câizolmaz.Böyleolangazetevekitâbları,romanlarıokumakgibi,harâmolur.
(Hadîka) ve(Berîka)nınsonlarındadiyorki,(Def,tanburvehernev’çalgıyı
evinde,dükkânındabulundurmak,kendisikullanmasabile,satmak,hediyye,âriyet,kirâyavermekgünâhdır).Mubâhilegünâhkarışıkolursaveradyoda,televizyonda,filmdeveyâbunlarıngörüldüğü,dinlenildiğiyerde,harâmşeylervarsa,günâhagirmemekiçinmubâhı,hattâsevâbıterketmeklâzımolur.Nitekim,mü’mininda’vetinegitmeksünnetolduğuhâlde,harâmbulunanda’vetegitmemeli,harâmdan,mekrûhdansakınmakiçinsünnetiterketmelidir.
(Ahlâk-ı alâ’î) kitâbındadiyorki,(Şi’r,veznlisözedenir.Lahnvenağmebulunmıyangüzelsesidinlemekmutlakamubâhdır.Sıkıntıgidermekiçin,nağmeile,
kendikendineokumakcâizdiyenlervardır.Fekat,başkalarınıeğlendirmekveyâ
parakazanmakiçinokumakharâmdır.Nağme,ya’nîveznlisesüçdür:
1—İnsansesi.Yukarıdauzunbildirdik.
2—Hayvansesi.Kuşlarınötmesigibi.Bunlarıdinlemek,mutlakahalâldir.
3—Cansızlardan[bütünçalgılardan]vurmak,üflemek,sürtmekleçıkarılansesleridinlemek,mutlakaharâmdır.Suyunakması,dalgalarınçarpması,rüzgâr,yaprakseslerinidinlemekgünâhdeğildir.Bunlarıdinlemekfâidelidir.Sıkıntıyıgiderir).
(Eşi’at-ül-leme’ât) hadîskitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Beyân ve
Şi’r) bâbındadiyorki,Âişe“radıyallahüanhâ”nınbildirdiğihadîs-işerîfde,(Şi’r,
iyisi iyi olan, çirkini çirkin olan sözdür) buyuruldu.Ya’nî,veznvekâfiye,birsözüçirkinleşdirmez.Şi’riçirkinyapan,ma’nâsıdır.
(Hadîka) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Harâmkarışma–730 –

mışolantegannî,sâlihinsanıntemizkalbine,rûhunatatlıgeldiğigibi,harâmkarışmışolanmüzikde,fâsıklarınnefslerinetatlıgelir).Onlar,bunların,bunlardaonlarınmüziklerindenzevkalmazlar,sıkılırlar.Çünkikalbe,rûhalezzetverenşey,nefsesıkıntıverir.Nefsetatlıgelenşey,temizkalbleresıkıntıverir.Bununiçindirki,
kâfirlerin,fâsıklarınCennethayâtıyaşadıklarıyerler,müslimânlara,sâlihlerezındânolur.(Dünyâ, [ya’nîharâmlarınbulunduğuyerler,fıskmeclisleri]mü’mine zındân, kâfire ise Cennetdir) hadîsideğişmezbirhakîkatdir.Buhakîkatigözönünealarak,herkeskendikalbininnasılolduğunukolaycaanlıyabilir.Çokkimseninnefsi,küfralâmetlerinikullanmaklaveharâmlarıişlemeklekuvvetbulup,kalbiverûhuörtdüğünden,nağmenefsete’sîredipazdırmakdadır.Rûhun,kalbinsıfatlarımağlûbolduğundan,müteessirolmamakdadırlar.Nefsinduyduğulezzet,kalbin,rûhun
lezzetisanılmakdadır.Nağmedenba’zıhayvanlardalezzetalmakdadır.
Sûre-iLokmandaki(Lehvelhadîs) âyet-ikerîmesinin,mûsikîninmen’iiçinolduğunu, tefsîrler meselâ, (Tefsîr-i medârik) bildirmekdedir. Fârisî (Mevâhib-i
aliyye) ismindekitefsîrde,buâyet-ikerîmeşöyletefsîrediliyor:(Ba’zıinsanlar,dedikoduyaparak,yalanhikâyeler,romanlarsöyliyerekveyazarakveparaileşarkıcıkadınlartutupherkesesesnağmeleridinleterek,Kur’ân-ıkerîmdinlemelerine,farzları,harâmlarıokuyupöğrenmelerinevenemâzkılmalarınamâni’olmağa, ya’nî gençleri islâmiyyetden uzaklaşdırmağa çalışıyor ve müslimânlarla ve
Allahüteâlânınemrleriile,alayediyorlar.İslâmiyyetegerilik,müslimânlarada,
anormalinsan,ibtidâî,örümcekkafalı,hastaadamvegericigibiismlertakıyorlar.
Bunlara, Allahü teâlânın emrleri, Ehl-i sünnet âlimlerinin sözleri söylenince,
kendilerinebirsüsvererek,kibrle,gurûrlayüzleriniçevirerek,busöylenenlerihiç
duymuyormuşgibialdırışetmezler.OnlaraCehennemateşini,çokacıazâblarımüjdele!).Butefsîr,türkçeyetercemeedilmişve(Mevâkib tefsîri) ismiverilmişdir.
(Dürr-ül-müntekâ) kitâbındabuyuruyorki,(Kur’ân-ıkerîmiveezânıtegannîile
okumak ve dinlemek harâmdır. Burhâneddîn-i Mergınânî “rahmetullahi teâlâ
aleyh”buyurduki,Kur’ân-ıkerîmitegannîileokuyanhâfıza,negüzelokudundiyenkimseninîmânıgider.Tecdîd-iîmânvetecdîd-inikâhetmesilâzımgelir.Kuhistânîhazretleride,böyleyazmakdadır.Kasîdeleri,ilâhîleritegannîileokuyarak,
bunlarıdinliyerekvecdegeliyoruz,kendimizdengeçiyoruzdiyenlerinsözleridoğrudeğildir.Dînimizdeböylebirşeyyokdur.Tekkelerdeyapılanrakslar,tegannî
ileokunanşeyler[ilâhîler,mevlidler]harâmdır.Buralaragidipoturmak,dinlemek
câizdeğildir.Tesavvufbüyükleri,böyleşeyleryapmadı.Bunlarsonradanuyduruldu.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”şi’rdinlemişdir.Fekatbu,şarkı,
nağmedinlemeğeizndeğildir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”şarkı dinleyip vecde geldi diyenler, yalan söyliyor). [Harâm olan tegannî, mûsikî
perdelerine uyarak okumakdır. Sünnet olan tegannî, tecvîde uyarak okumakdır.]Raksvesimâ’hakkında(Ukûd-üd-dürriyye) sonundagenişbilgivardır.
(Dürr-ül-muhtâr) beşinci cild, ikiyüzyetmişinci sahîfede diyor ki, (Kur’ân-ı
kerîm okurken, harf eklemiyecek, kelimeyi bozmıyacak şeklde tegannî etmek
câizvegüzeldir.Aksitakdîrdeharâmdır.Böyletegannîedene,negüzelokudun
demekdeküfrkorkusuvardır).İbniÂbidîn,şerhederkenbuyuruyorki,(Tegannîedenhâfıza,negüzelokudundiyenkimsekâfirolurdemişlerdir.Çünki,dörtmezhebde de harâm olan birşeye, güzel diyen kâfir olur. Fekat, Kur’ân-ı kerîmin
harflerini,kelimelerinideğişdirdiğiiçin,güzelokudundiyenkâfirolur.Yoksa,sesi, sadâsı, Kur’ân-ı kerîmi okuması güzel demek istiyen, elbette kâfir olmaz).
Böylekimse,buhâfızıntegannîetmiyerekokuduğundandazevkalırvegüzelokududer.Bununlaberâber,tegannîedenhâfızıdinlememelidir.Okumasıda,dinlemesideharâmdır.(Hadîka)da,dilâfetlerinianlatırkenbuyuruyorki,(Kur’ân-ıkerîmimûsikîperdelerinegöreokuyarakharekeveyâmedlerideğişdirmekvebunu
dinlemekharâmdır.Kur’ân-ıkerîmitegannîilesüslemekdemek,tecvîdeuygun
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okumakdemekdir).
(Kimyâ-yı se’âdet) kitâbı,ikiyüzaltmışaltıncısahîfesinde,çocukterbiyesinianlatırken,(Çocuklarakadın,kız,aşkbulunanşi’rleriokutmamalı,böyleşi’rlerrûhungıdâsıdırdiyenöğretmenegöndermemelidir.Talebesineböylesöyliyen,[ve
seksbilgileriverenöğretmen],üstâddeğil,şeytândır.Çocuğunkalbinibozmakdadır)buyuruyor.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”(Gınâ kalbi karartır)
buyurdu.Ya’nîinsansesiiletegannîveçalgılarkalbikarartır.[Buhadîs-işerîfi,
İbniÂbidîn,beşincicild,ikiyüzyirmiikincisahîfede,îzâhetmekdedir.]Mûsikîye
özenmemeli,hâsıletdiğilezzetealdanmamalıdır.Bundanrûhdeğil,Allahüteâlânındüşmânıolannefslezzetalmakdadır.Zevallırûh,nefsinelindeesîrolduğundan,kendilezzetisanmakdadır.[Üçüncükısm,otuzbeşincimaddeyiokuyunuz!].
Mûsikînintadı,zehrlibala,şekerlenmiş,yaldızlanmışnecâsete[pisliğe]benzer.
Mûsikîninharâmvezararlıolduğunubildirmekdenmaksadımız,bunatutulmuş
olanbinlerceinsanıfâsıkvegünâhlıolmaklalekelemekdeğildir.Şunubildirmek
isterimki,busatırlarıyazanıngünâhları,okuyucularınınkindenkatkatziyâdedir.
Ma’sûm,günâhsızolan,ancakPeygamberlerdir“aleyhimüsselâm”.Yayılmışolan
günâhlarıbilmemekde,ayrıcagünâhdır.Sözbirliğiilebildirilenharâmları,halâlsanarak,sıkılmadanişliyenkâfirolur.Günâhlarımızınçokluğunudüşünerek,Rabbimizekarşı,herzemânmahcûb,boynubükükolmalıyız.Hergüntevbeetmeliyiz!
Allahüteâlânınaşkıiledolmuş,Evliyânınbüyüklerindenolan,Celâleddîn-iRûmî“kuddisesirruh”,neyvebaşkahiçbirçalgıçalmadı.Mûsikîdinlemediveraks
etmedi.Ya’nîdansetmedi.Kırkyedibindenziyâdebeytiiledünyâyanûrsaçan
(Mesnevî)sine, her memleketde, birçok dillerde şerhler, açıklamalar yapılmışdır.Bunlardanpekkıymetlisivelezzetlisi,mevlânâCâmîninkitâbıolup,bunuda,
birçokkimse,ayrıcaşerhetmişdir.Bunlarıniçindede,SüleymânNeş’etefendinin
şerhindenellialtısahîfesi,yalnızdörtbeytinşerhiolup,sultânAbdülmecîdhânzemânında,[1263]dematba’a-iÂmiredetab’edilmişdir.Bukitâbda,mevlânâCâmî“kuddisesirruh”buyuruyorki:(Mesnevîninbirincibeytinde,[Dinleneyden,
nasıl anlatıyor-ayrılıklardan şikâyet ediyor] ney, islâm dîninde yetişen kâmil,
yüksekinsandemekdir.Bunlar,kendileriniveherşeyiunutmuşdur.Zihnleri,her
ân,Allahüteâlânınrızâsınıaramakdadır.Ney,fârisîdilinde,yokdemekdir.Bunlarda,kendivarlıklarındanyokolmuşdur.Neydenilençalgı,içiboşbirçubukolup,
bundançıkanherses,onuçalankimsedenhâsılolmakdadır.Obüyüklerde,kendivarlıklarındanboşalıp,kendilerinden,Allahüteâlânınahlâkı,sıfatlarıvekemâlâtızâhirolmakdadır.Neyinüçüncüma’nâsı,kamışkalemdemekdirki,bundan
da,insan-ıkâmilkasdedilmekdedir.Kaleminhareketiveyazmasıkendindenolmadığıgibi,kâmilinsanınhareketlerivesözleride,hepAllahüteâlânınilhâmıiledir).SultânİkinciAbdülhamîdhânzemânındaAnkaravâlîsiolanÂbidînPâşa“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Mesnevî şerhi)nde,neyininsan-ıkâmilolduğunu,dokuz
dürlüisbâtetmekdedir.
Mevlevîşeyhleride,âlim,sâlihzevâtidi.BunlardanOsmânefendi,(Tezkiye-i
Ehl-i beyt) kitâbında,râfizîlerin(Hüsniyye) kitâbınavesîkalarlacevâbvererek,islâmiyyetebüyükhizmetetmişdir.(Tezkiye-i Ehl-i beyt) kitâbınıntürkçesi,(Hak Sözün
Vesîkaları) kitâbının üçüncü kısmı olarak, Hakîkat Kitâbevi tarafından neşr edilmişdir.Sonraları,ba’zıcâhiller,neyiçalgısanarak,ney,dümbelekgibi,şeylerçalmağa,dansetmeğebaşladılar.Oyunâletleri,otesavvufüstâdınıntürbesinekonuldu.(Mesnevî şerhleri)niokuyarak,ohakîkatgüneşiniyakındantanıyanlar,elbettealdanmaz.
Celâleddîn-iRûmî“kuddisesirruh”,yüksekseslezikrbileyapmazdı.Nitekim
(Mesnevî)sinde:
Peszicânkün,vasl-ıcânânrâtaleb,
bîleb-übîgâmmîgû,nâm-ıRab!
buyuruyorki,(Ohâlde,sevgiliyekavuşmağı,cân-ugönüldeniste.Dudağınıveda–732 –

mağınıoynatmadan,Rabbinismini[kalbinden]söyle!)demekdir.Sonradangelen
dincâhilleri,ney,saz,defgibiçalgılarçalarak,gazelokuyupdönerek,dansederek,nefslerinizevklendirmişlerdir.Bugünâhlaraibâdetadınıverebilmekvekendilerinidinadamıtanıtabilmekiçin,Mevlânâdaböyleçalarveoynardı.Bizmevlevîyiz,onunyolundagidiyoruzdiyerek,yalansöylemişlerdir.
Zâhirilmlerindemütehassıs,tesavvufderecelerindeçokyüksekolan,derinâlim,
büyükvelîAbdüllah-ıDehlevî,yetmişdördüncümektûbundabuyuruyorki,(Tegannî,hazînsesveAllahsevgisinianlatanşi’rlerveEvliyâ-yıkirâmınhayâtınıbildirenkasîdeler,kalbdekibağlılığıhareketegetirir.Hafîfseslezikretmekveislâmiyyetinyasaketmediğişi’rleridinlemek,Çeştiyyeyolundaolanlarınkalblerini
inceltir).Seksenbeşincimektûbdabuyuruyorki,(Tesavvufbüyüklerigüzelsesdinlediler. Fekat, çalgı ile değil idi. Oğlanlar ve kızlar yanında değil idi. Fâsıklar
arasında değil idi. Çeştiyye yolunun büyüklerinden Sultân-ül-meşâyıh Nizâmüddîn-iEvliyâhazretlerigüzelsesdinlerdi.Fekathiçbirzemân,hiçbirçalgıdinlemediği, (Fevâid-ül-füâd) ve (Siyer-ül-evliyâ) kitâblarında yazılıdır. (Simâ’),
ya’nîgüzelsesdinlemek,Evliyânınkalbindekikabz[sıkıntı]hâlinibast[râhatlık]
hâlineçevirmekiçindir.Gâfilleringüzelsesdinlemeleri,fıskayolaçar.Hiçbirçalgıhalâldeğildir.Sekrhâlindeiken,câizdiyenlerolduisede,bunlarma’zûrdur.Bunlarıilerisürerekcâizdememelidir.İslâmiyyeteuygunşartlarıgözeterek,seslezikr
câizisede,sessizzikrefdaldir.Ud,keman,saz,neyveherçalgıyıvegâfillerinşarkılarınıdinlemekveraks[dans]yapmakveseyretmekcâizdeğildir).Doksandokuzuncumektûbdabuyuruyorki,(Kalbdekikabzı,bulanıklığıgidermekiçin,güzel sesle, tecvîde uyarak okunan Kur’ân-ı kerîmi dinlemelidir. Eshâb-ı kirâm
böyleyapardı.Kasîdeveşi’rdinlemezlerdi.Şarkıveçalgıdinlemekveyüksekseslezikryapmak,sonradanmeydânaçıkdı.Ebül-Hasen-iŞâzilîveHammâd-iDebbâsgibitesavvufbüyükleri“kaddesallahüteâlâesrârehümâ”şiddetleinkâretdiler.Abdülhak-ıDehlevî“rahmetullahialeyhim”,bunuuzunbildirmekdedir.Çalgısız olarak ve fâsıklar ve gâfiller arasında olmıyarak, Allah sevgisini anlatan
şi’rleridinliyenbüyüklerdevardı.Behâüddîn-iBuhârîhazretlerininyanınaneyve
sazgetirdiklerinde,bizbunlarıdinlemeyiz.Dinliyentesavvufcularıdainkâretmeyizbuyurdu.Çünki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,hiçdinlememişdir.
Tarîkat-imüceddidiyyede,tegannîdinlemeninkalbete’sîriyokdur.Kur’ân-ıkerîmdinlemek,safâvermekdevehuzûruartdırmakdadır.Nağmevesazdinlemek
kalbseyrindeolanlarazevkverir.Hafîfseslevehazîntegannîilezikr,zevkıveşevkıartdırır.İrâdeveihtiyârileolmadan,derdvehüznileiçdengelenyüksekseslezikretmekyasakdeğildir.Fekatherzemânyapmamalıdır).
(Eşi’at-ül-leme’ât)da,(Beyân ve Şi’r) bâbındadiyorki,Tâbi’îninbüyüklerindenNâfi’buyurduki,AbdüllahbinÖmer“radıyallahüanhümâ”ileberâbergidiyorduk. Ney sesi işitdik. Abdüllah, kulaklarını parmakları ile kapadı. Oradan
hızlauzaklaşdık.Neysesidahâişitiliyormu,dedi.Hayırişitilmiyordedim.Parmaklarınıkulaklarındanayırdı.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”deböyleyapmışdıdedi.Nâfi’,sonradediki,benozemânçocukidim.Bundananlaşılıyorki,
Nâfi’akulaklarınıkapamasınıemretmemesi,çocukolduğuiçinidi.Yoksa,neysesidinlemektahrîmenmekrûholmayıptenzîhenmekrûholduğuiçin,Abdüllahvera’vetakvâsısebebiilekulaklarınıkapatdıdemekdoğrudeğildir.Nâfi’,böyleyanlışanlaşılmamasıiçin,çocukolduğunubildirdi.(Eşi’at-ül-leme’ât)dantercemetemâmoldu.
Sultân Üçüncü Muhammed hân “rahimehullahü teâlâ” zemânında yaşamış
olanItrîefendi,birdinâlimideğildi.MeşhûrBeethovengibi,birmûsikîüstâdıidi.
İslâmtekbîrini,segâhmakâmınabestelemekle,islâmiyyetebirhizmetyapmamış,
dînebirbid’atkarışdırmışdır.Müzikperdelerineuydurmakiçin,kelimelerdeğişdirilmekde,ma’nâlarıbozulmakdadır.İnsanlar,nağmeninkulaklaravenefseolan
–733 –

te’sîrinekapılıp,tekbîrinma’nâsıvekalbeverûhaolante’sîrigaybolmuşdur.
Kur’ân-ıkerîmvemevlidlerde,böylemûsikîileokununca,kelimelerbozularak
ma’nâlarıdeğişiyor.Te’sîrivesevâbıkalmıyor.Kur’ân-ıkerîmigüzelsesilevetecvîdileokumalıdır.Buvaktte’sîrivesevâbıçokolur.
(Berîka) kitâbında,dilâfetlerininonyedincisiolarakgınâ,ya’nîtegannîuzun
anlatılmakdadır.Şeyh-ul-islâmEbüssü’ûdefendinin“rahmetullahiteâlâaleyh”fetvâsıdayazılıdır.Bufetvâdahalâlveharâmolantegannîlerbildirilmekdedir.Çalgılarhakkındahiçbirşeyyazılıdeğildir.Neyveçalgıçalanlarınbufetvâyıilerisürmeleri,Ebüssü’ûdefendiyeiftirâolmakdadır.
(İbni Âbidîn) dördüncücildde,şâhidliğikabûledilmiyenlerianlatırkenbuyuruyorki,(Eğlenceiçinveparakazanmakiçinbaşkalarınaşarkısöylemek,sözbirliği
ileharâmdır.Çalgıçalarakdansetmekbüyükgünâhdır.Sıkıntısınıgidermekiçin
kendikendineşarkısöylemekgünâhdeğildir.Va’zvehikmetbulunanşi’rdinlemek
câizdir.Çalgıolarak,yalnızkadınlarındüğünlerdedefçalmasıcâizdir).Fekat,erkekkadınbiraradabulunmamalıdır.Tegannîveçalgıhakkında(Mevâhib-i ledünniyye) ikincikısmsonundagenişbilgivardır.(Hadîka)da,kulakâfetlerinianlatırkenbuyuruyorki,(Fısk,içkimeclislerindevekızlarıoynatarakçalgıçalmakvebunudinlemekharâmdır.Hadîs-işerîfdeyasakedilen,böyleçalınançalgılardır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”çobanınkavalınıişitince,parmaklarıilemubârekkulaklarınıkapadıisede,yanındabulunanAbdüllahbinÖmerekulaklarınıkapamasınıemretmedi.Buda,geçerkenduymanınharâmolmadığınıgöstermekdedir).Elâfetlerinibildirirkenbuyuruyorki,(Çalgıyı,içki,oyunvekadınbulunan
yerlerdekeyfiçinçalmakharâmdır.Düğünlerdedefçalmakhadîs-işerîfdeemredildi.Buemrinerkekleredeşâmilolmasıesahdır.[Fekat,İbniÂbidîninyukarıdaki
men’edenyazısıterciholunur.]Harbde,hacyolundaveaskerlikdedavulvebenzeriâletleriçalmakcâizdir).Mekteblerde,millîvesiyâsîtoplantılardavebayramlardabando,müzikaçalmakcâizolduğuburadananlaşılmakdadır.
İmâm-ıZehebînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Tıbb-ün-nebevî) kitâbınınveİbniÂbidînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Ukûd-üd-dürriyye) fetvâkitâbınınsonlarında,tegannîninharâmolanvecâizolankısmlarıarabîolarakuzunanlatılmakdadır.Bukitâblardanbirincisi,(Teshîl-ül-menâfi’) kitâbınınkenârındaolarak,ikincisininyalnıztegannîyianlatanyazıları,(El-Habl-ül-metin fî-ittibâ’is-selefis-sâlihîn) kitâbınınsonunaekolarak,İstanbulda,HakîkatKitâbevitarafındanbasdırılmışdır.
Izdırâbdolu,rü’yâdırbuhayât,
doğmuşuzölmeküzere,değilmi?
Zevkilegeçersede,birkaçsâat,
derdkovalar,zevklerinherbirini!
Giderizheran,cehlvegafletle,
ölümdenizidibinehasretle.
Dürlümihnetlevebinmeşakkatle,
mahvuperişânederdünyâbizi.
Biziseseyreyleyip,bubünyâdı,
ararızhalkıiçin,nedirbâdî.
Hâlıkı,halkıvesırr-ıîcâdı,
bilmekisterizHakkınhikmetini.
Fekat,Hakkınkoyduğusırrınhalli,
kulunaklıileolamaz,besbelli.
İnsânaaczvegafletvecehli,
etdirirlersehviçindesehvi.
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53 — CİN HAKKINDA BİLGİ
Aşağıdaki yazı, Osmânlı pâdişâhlarının otuzaltıncısı, sonuncusu, sultân Muhammed Vahîdeddîn hân “rahmetullahi teâlâ aleyh” zemânında, medresetülmütehassı sîn de te sav vuf mü der ri si olan sey yid Ab dül ha kîm efen di nin “rah me tul la hi
aleyh” (Keşkül) ismindeki kitâbından alındı. Keşkül basılmamışdır.
Cinvarmı,diyesoranlara,acelecevâbvermekîcâbeder.Çünki,Cinninvarolmasındaşübheetmek,pektehlükelidir.Cevâbolarak,islâmâlimlerininsağlamkitâblarındançıkardığım,aşağıdakibilgileri,dikkatleveinsâfileokumakvedoğru
düşünerek,anlamaklâzımdır.
Cin,cinnet,cinân,Cennet,cenânvecenîngibiCveNharflerindenmeydânagelenkelimeler(örtülü)demekdir.Cennetdenilenyer,meyveler,çiçekler,kokular
ileörtülüolduğundan,buismverilmişdir.Delilere,mecnûndenilmeside,aklının
örtülü olduğu içindir. Geceye (Cünn-i leyl) denir. Çünki, karanlık, gün ışığını
örtmüşdür.Cindenilenmahlûklarda,gözümüzdenörtülüolduğuiçin,cindenilmişdir.Cinkelimesi,Cinnîisminincem’idir.Cin,cinnîlerdemekdir.Peri,fârisîde,cindemekdir.
Mahlûklar,görülen,görülmiyendiyeikikısmdır.Ayrıca,mekânsız,maddeolmıyanmahlûklardavardır.İmâm-ıMâverdîdiyorki,(Cin,dörtanamaddedenyapılmışdır:Su,toprakmaddeleri,havadakigazlarveateş.Bunlardanateş;alev,ışık
vedumandır.Mâricdenilen,alevkısmındanyaratılancinnîlerinmü’minleri,kâfirleri,fâsıklarıvardır).Bugünküfenbilgimizegöre,budörtanamadde,yüzbeş
elementden(basîtcismden)meydânagelmekdedir.Şuhâldebütünmahlûklar,elementlerdenyapılmışolup,enerji(kudret)taşırlar.Normalfizikşartlarında,katı
ve sıvı (mâyı’) hâlinde bulunan varlıkları ve renkli gazları görebildiğimiz için
bunlardan yapılmış cismler görünür. Meselâ insanda katı maddeler ve su çok
(yüzdeyetmişdenfazla)bulunduğundan,insangörünüyor.Otlarvebütünhayvanlardaböyledir.
Cinnîler,havadanvenârdan[ya’nîateşden]meydânagelmişdir.[Ateşinalevkısmıgörünmez,içindekikatızerreler,sıcakdaışıklandığıiçin,parlakgörünüyor.]Bununiçin,cindegörünmez.
Alevikikısmdır:Birizulmânî[görünmiyen],ikincisinûrânî[budagörünmez].
Zulmânîolandancin,nûrânîolandanisemelekleryaratılmışdır.İnsanlar,toprak
maddelerindenyaratıldığıhâlde,Allahüteâlâ,bumaddeleriorganikveorganize
hâle,etvekemiğeçevirdiğigibi,meleklerdevecindealevşeklideğişerek,onlaramahsûslatîf,herşekledönebilenbirhâlegelmişdir.
Cinninta’rîfişöyledir:Cinya’nîperi,ateşinalevkısmındanyapılmışcismlerolup,
herşeklegirebilirler.
Meleklerise,nûrânîcismlerdir.Muhtelifşeklleregirebilirler.Melekilecin,yaratılışbakımındanbirbirineyakındır.Melekler,muhteremdir,kıymetlidir.Cin,hakîrdir,kıymetsizdir.Melekde,nûr[ışık]kısmı,cindeise,alevmaddesifazladır.Elbette
nûr,zulmetdenefdaldir.Meleklerin,cinnîlereyakınlığı,insanınhayvanayakınlığıgibidir.İnsanlarınüstünolanları,melekdenkıymetli,cindehayvandankıymetlidir.
İslâmâlimlerininçoğu,meleklerecismdedi.Doğrusudaöyledir.
Meleklerinvarlığınainanmıyankâfirolur.Cismolduklarınainanmıyankâfirolmaz,bid’atsâhibiolur.
Cinninvarlığınadainanmıyankâfirolur.Eskifelsefecilerdenbirkısmı,Kaderiyye[ya’nîmu’tezile]fırkasınınçoğuvezındıklar,Cinveşeytânlarainanmadı.Cin,
zekî,dâhîinsandemekdir.Şeytânlarda,kötükimselerdemekdirdediler.Dinkitâblarınıokumıyanveislâmâlimlerininsözlerinibilmiyen,elbetteinanmaz.Fekat, Kur’ân-ı kerîmde açıkça bildirildiği hâlde ve islâm büyüklerinin kitâbları
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doluolduğuhâlde,Kaderiyyefırkasınıninanmaması,şaşılacakşeydir.Çünkibunlar,Kur’ân-ıkerîmeuyduklarınısöylüyor.Demekki,bukadaruymakdadırlar.Hâlbuki,Cinninvarolması,aklauymıyanbirşeydeğildir.Ya’nîaklınrededeceğibirşeydeğildir.Çünki,Allahüteâlânınkudretininyapamıyacağıbirşeydeğildir.Bugünfenadamları,aklvedinsâhibleri,aklınimkânsızdemediğişeyleriredetmiyor.Kur’ân-ıkerîmdebildirilenşeylere,kelimeninaçıkvemeşhûrma’nâlarınıvermeklâzımdır.Şeyh-iekber[Muhyiddîn-iArabî]“kuddisesirruh”,Cinninvarolduğunu,şuâyet-ikerîmelerilegösteriyor:
1—Zâriyâtsûresininellialtıncıâyetindemeâlen,(İnsanları ve Cinnîleri ancak, beni bilip itâ’at, ibâdet etmeleri için yaratdım) buyruluyor.
2—Errahmânsûresi,yetmişdördüncüâyetinde,CinninCennetegireceğibildiriliyor.
3—Errahmânsûresininotuzbirinciâyetinde(Sekalân) buyuruyorki,(Ey insanlar ve cinnîler!) demekdir.Resûl-isekaleyn,müftîyüssekaleyn,gavsüssekaleyn
[ya’nî,insanlarınvecinninPeygamberi,müftîsi,velîsi]gibiismlerde,cinninvarlığınıgöstermekdedir.
Kitâblıkâfirlerinhepsi,ateşetapanlar,putatapanlar,budistler,müşriklerveYunanfelesoflarınınçoğuvetesavvufbüyüklericinninvarolduğunainanıyor.Süleymânaleyhisselâmınvak’asıda,cinninvarlığınıgöstermekdedir.
Cinnîlerianlatanâyet-ikerîmelere,akllarınagöre,başkama’nâverenlermürtedolur.(Milel-nihal) kitâbındaveimâm-ıMuhammedBirgivînin“rahmetullahi
aleyh”yazdığı(Tarîkat-i Muhammediyye) kitâbındakifetvâve(Akâ’id-i Nesefî)
şerhindekiaçıklama,mürtedolacaklarınıbildirmekdedir.Fetvâşudur:
(Kur’ân-ı kerîmin âyetlerine, kelimelerin açık, meşhûr ma’nâları verilir. Bu
ma’nâlarıdeğişdirerek,bâtınîlere[İsmâ’îlîlere]uyanlarkâfirolur).
Kul-e’ûzübirabbinnâssûresiveCinsûresi,cinninvarlığınıaçıkcahabervermekdedir.
[Bilgilerinoksânba’zıkimselerin,cinnîlerihayâl(illüzyon)sanarak,yokdemelerikıymetsizdir.Korkudan,gözönündehâsılolanhayâller,elbetteyokdur.Fekat,buhayâllericinsanmak,cindenhaberiolmamakdemekdir.Birşeyeyokdiyebilmekiçin,oşeyitanımak,kavramaklâzımdır.Tanımadanyokdemek,çocukca
lâfolur.Bugibilere,ilmadamıdemek,yersizolur.BütünPeygamberlerinhaber
verdiğivehele,Peygamberlerinenüstününün“aleyhivealeyhimüssalevâtüvetteslîmât”çeşidlizemânlardahaberverdiğibirbilgiye,akla,tecribeyedayanmadan,
zanyoluile,çalakalemyokdemek,ilmadamınayakışırbirşeydeğildir.Cinne,meleklere,Cennete,CehennemehattâAllahüteâlâyainanmıyanlarınbiriciksözleri,(Kimgitmiş,kimgörmüş.Varolsalardıgörürdük.Görülmiyenşeyeinanmak,
abdallıkolur)demeleridir.Gözünakladeğil,aklıngözebağlıolmasılâzımsanıyorlar.Hâlbukiakl,duyguorganlarıüstündebirkuvvetdirvehisedilenşeylerin
doğrusunu, yanlışını ayıran bir hâkimdir. İnsanlar, göze tâbi’ olsaydı, insanlık
şerefi,gözünkuvvetiileölçülseydi,kedi,köpekvefârenininsandandahâşerefli,dahâkıymetliolmasılâzımgelirdi.Çünki,buhayvanlar,karanlıkdadagörüyor,
insanisegöremiyor.Ohâlde,göremediğineinanmakistemiyenkimse,insanlığı,
hayvandanaşağıdüşürmekdedir.Demekki,hisorganlarımız,aklınuşakları,âletleridir.Kumandan,hâkim,akldır.Akl,görünmiyen,duyulmıyanşeyleriredetmediğigibi,yokluğuisbâtedilemiyenveanlaşılamıyanşeyleredeyokdemez.Bunlarayokdemek,aklauygunbirsözolmaz].
Cinnin varlığı, dînin açıkca bildirdiği birşey olduğundan, inanmıyan müslimânlıkdançıkar,hiçbiribâdetikabûlolmaz.
Cinnin insanlara zarar verdikleri, yardım etdikleri, insanları isteklerine kavuşdurdukları,çeşidlizemânlarda,birçokmüslimânvekâfirlertarafındangörül–736 –

müşvehaberverilmişdir.Bunakarşılık,inanmıyanlar,pekazdır.Ya’nîyalnızfelesoftaklîdcilerivetıbdiplomasıalanbirkaçkimsedir.Eskitecribelidoktorlarve
şimdi,tıbbızevkedinipihtisâskazananlarınçoğu,yokdeyipgeçemiyor,müslimânlarauyuyorlar.İslâmâlemininenbüyükdoktoruolanİbniSînâ,Yunanfelesoflarınınte’sîrialtındakalıp,islâmiyyetdenbirnasîbalamadığıhâlde,(Kanûn) ismindekikitâbında,Sar’ahastalığınıanlatırken,Cindenbahsetmekdedir.Meselâdiyorki,(Hastalıklarabirçokmaddelersebebolduğugibi,cinninhâsıletdiğihastalıklardavardırvemeşhûrdur).
[Cinhakkındabilgi,herPeygamberinkitâbındavardı.Süleymânaleyhisselâmın
emriileişgörürlerdi.İdrîs“aleyhisselâm”diriolarakCenneteçıkarılınca,onuçok
sevenler,ayrılıkacısınadayanamadı.Resminiyapıpseyreyledi.Dahâsonragelenler,buresmleritanrısandı.Çeşidliheykellerdeyapılıptapıldı.Böyleceputperestlikmeydânaçıkdı.Peygamberimizden“sallallahüaleyhivesellem”binsene
önce,HicazdakiHuzâ’ahükûmetininreîsiolanAmrbinLuhay,putatapınmakdîniniŞâmdanMekkeyegetirdi.Putlaratapanlar,putlardansesişitirdi.Cin,putun,
ya’nîheykeliniçinegiripsöylerdi.Peygamberimizin“sallallahüteâlâaleyhivesellem” dünyâya teşrîf etdiği, islâmiyyetin başladığı, birçok putlardan işitilmişdi.
Busözlerle,çokkimselerinmüslimânolduğu,(Mir’ât-i Mekke) târîhkitâbındauzun
yazılıdır.Şeytânlar,diriinsanıniçinedegirer.İnsanınhisvehareketsinirlerinete’sîr
ederek,hareketveseshâsılederler.İnsanın,bukendisözvehareketindenhaberiolmaz.BöylecevaktîleRomadavePeştede,sonzemânlardaAdanadakonuşan
çocukvehastalargörülmüşdür.Bunlarıkonuşdurancin,uzakmemleketlerdekiveyâeskizemânlardakişeylerisöylediklerinden,ba’zıkimseler,buçocuklarınikirûhluolduğunuveyâbaşkainsanınrûhunutaşıdığını,ya’nîtenâsühsanmışdır.Böylezanetmeninyanlışolduğunu,dînimizaçıkcabildirmekdedir.Eskidenkâhinler,
cinnîlerdenba’zışeylerişiterekfalcılıkyapardı.Bununiçin,putatapanlar,cinnin
varlığınainanırvecindenkorkardı.Cinninvarolduğunu,müslimânlar,putperestlerdenişitereköğrenmedi.Kur’ân-ıkerîmdenveMuhammedaleyhisselâmdanöğrendi.Müslimânlar,putatapanlargibi,cindenkorkmaz.Muhâfazamelekleri,insanlarıcindenkoruduğugibi,âyet-ikerîmevedüâokuyup,Allahüteâlâyasığınanlaradabirşeyyapamazlar].
İnsanlar,ilkolarak,toprakdanyaratıldığıgibi,cinde,alevdenyaratıldı.Cinde,
erkek ve dişi olur. Evlenmeleri, evleri, yimeleri, içmeleri, üremeleri, ölmeleri
hakkındaveMuhammedaleyhisselâmınonlaradaPeygamberolduğu,Kur’ân-ıkerîmidinledikleri,Mekke-imükerremedeveMedîne-imünevveredetoplandıklarıveResûl-iekremin“sallallahüaleyhivesellem”onlaraKur’ân-ıkerîmokuduğu,ibâdetetdikleri,sadakaverdikleri,iyiişlerinesevâbverildiği,cinkâfirlerinin
Cehennemegireceği,mü’minlerininCennetegireceğiveCennetdeAllahüteâlâyıgörecekleri,Cinninarkasındanemâzkılanınnemâzınınsahîholupolmıyacağı,
Cum’avecemâ’atleronlariledeolupolmıyacağıvenemâzkılanınönündengeçmelericâizolduğu,çeşidlikitâblardayazılıdır.İnsanıncinileevlenmesinincâizolduğu,cinnininsankadınınate’arruzedinceguslabdestilâzımolduğu,cinileinsanarasındahâsılolançocuğunnasılolacağı[Belkısgibi],Cinninkesdiğihayvanınyimesicâizolduğunu,cinnîlerininsanâlimlerinesüâlsorupfetvâaldıklarını,
insanlarava’zetmelerini,insanlaraşi’rsöyleyipinsanlarınişitmesini,insanlara,hastalıktedâvîsi,ilâcöğretdiklerini,insandankorkduklarını,insanlaraitâ’atetdiklerini bildiren, âlimlerimizin çeşidli yazıları vardır. Bu kitâblar, cinnin varlığını
göstermekdedir.Cinnîlerininsanlaraolanzararlarınakarşıtedbîralınması,cinnin
zararınakarşıkorunulması,cinnîlerinküçükleriyükseklerineita’atetdikleri,insanlarıniyiliklerinekarşıiyilikyapdıkları,kötülüğekarşıkötülükvezararyapdıkları,sar’ahastasınınbedeninegirip,hastanınhareketleriveişlerinin,cinninhareketiveişiolduğu,böylehastanıntedâvîsindecinilesorgu,süâl,cevâblaşmaoldu–737 –
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ğu,cinnininsanlarlaalayetdikleri,cinnininsangibi,nazarlarıdeğeceği,cinninharb
etdikleri,bilhâssaRamezânayındaazdıkları,cinnininsanlarlaibâdetetdikleri,cinnin,hadîs-işerîflerinsahîholupolmamasındainsanlarlamüzâkeredebulunmaları,Server-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”Ümm-iMa’bedinçadırındamüsâfirolduğunuMekkeehâlisinehabervermeleri,Ümm-iMa’bedinmüslimânolduğunuhabervermeleri,Bedrmuhârebesinihabervermeleri,geçmişşeylericindensormakcâizolduğu,ilerideolacakşeylerisormakcâizolmadığı,müezzinlerinezânlarına,kıyâmetde,cinnîlerinşâhidolacakları,EbûUbeydevearkadaşlarıvefâtedince,cinnîlerinağlayıpmâtemetdikleri,Ömer“radıyallahüanh”vefât
etdiğizemân,mersiyeokudukları,Osmân“radıyallahüanh”şehîdolunca,ağlayıpinledikleri,hazret-iAlînin“radıyallahüanh”şehîdolduğunuhaberverdikleri,Hüseyn“radıyallahüanh”şehîdoluncaağlayıp,bağırdıklarıvebaşkaSahâbîlerşehîdoluncabildirdikleri,ÖmerbinAbdül’azîzinvefâtınıhaberverdikleri,
imâm-ıa’zamEbûHanîfeninveimâm-ıŞâfi’înin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”vefâtlarındaağladıkları,cinnininsankalbinevesvesegetirdiğivedahâpekçok meşhûr vak’a ve işler kıymetli kitâblarda yazılıdır. Bunların hepsi, cinnin
varlığınıgöstermekdedir.[Keçi,yılan,kedişeklinegirdikleriçokgörülmüşdür.Mikropşeklinedegirip,insanındamarlarındadolaşırlar.]
Cinnîleryir,içer.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”;(Sağ el ile yiyiniz, sağ el ile içiniz! Çünki, şeytân, sol eli ile yir ve sol eli ile içer!) buyurdu.Şeytânlarınhepsikâfirdir.İnsanlarıaldatmağauğraşırlar.İbâdetleriunutdurup,günâhlarıiyigösterirler.Nefsinarzûlarınıkızışdırırlar.Şeytânlarda,ateşilehavadanyaratılmışdır.Fekatcindehava,şeytândaateşfazladır.Cinveşeytânlar,enufak
yerdengeçerler,insanıniçine,damarlarınagirerler.
(Aynî târîhi)ndediyorki,(Cinnîlerinsayısı,insanlarınonkatındanfazladır.Şeytânlarınsayısı,buikisininonkatlarındanfazladır.Meleklerinsayısıda,buüçünün
sayılarının,onkatındandahâçokdur).[(Buhârî) şârihlerindenMahmûdbinAhmedin(Aynî târîhi) ondokuzcilddir.]Herinsanınyanında,kâfirbircinnîarkadaşıvardır.Fekat,melekler,insanlarıbunlarınkötülükyapmalarındankorur.Cinden,Peygamberolmadığı(Eşbâh)dayazılıdır.Muhammedaleyhisselâmdanönce,cinnîlerePeygambergelmediğini,imâm-ıMukâtilbildirmekdedir.
(Eşbâh) kitâbınınsâhibi,bununikincikısmındaveimâm-ıHamevî“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”,bununhâşiyesindediyorki:İlkinsantoprakdanyaratıldı.Bütüninsanlarınbedenleritoprakmaddelerindenmeydânagelmekdedir.Fekatinsanlar,etdir,kemikdir.Toprakdeğildir.Cinde,ateşdenmeydânagelmişisede,
ateşvehavadeğildirler.
(Kurtubî tezkiresi)ndebuyuruyorki,(Cinninölümü,yerdegâibolmakdır.İhtiyârları,gençleşmeyinceölmez.Öleceklerizemân,çocuklukhâlinedönerveyerdegâibolurlar.Cinüçsınıfdır:Birsınıfı,rüzgârvehavagibidir.Birkısmıyerdekiböcekvehayvancıklargibidir.Birincikısmda,altmışsekizincimaddeyebakınız!
Birkısmıdaemrlerle,ibâdetlevazîfelidir.Bunlarahesâbveazâbvardır).
SeyyidÖmer“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,banabircinkızıgeldi.Benimleevlenmekistedi.ŞemseddînHanefîdensordum.Hanefîmezhebindecâizdeğildirdedi.Böylesöyledim.Benialdı.Yeraltına,evlerinegötürdü.Büyüklerinesöyledi.Büyükleridediki,seyyidŞemseddînincevâbıbaşımızınüstündedir.Fekat,cinnininsanileevlenmesi,Şâfi’îmezhebindecâizdir.BizHanefîdeğiliz,Şâfi’îyiz.
İnsanlarınçoğalması,menîiledir.Cinninçoğalmasıisegaz(hava)iledir.Ya’nî
erkekdendişiyebirgazgeçerekbundan,yavruhâsılolur.Bundananlaşılıyorki,
insanilecinevlenmesi,hayâliledir.Hakîkîevlenmekolmaz.Fekat,âlimlerdençoğu,hakîkîevlenmekolmakdadırdediveguslabdestilâzımolurveBelkıs,insan
ilecinarasındahâsılolmuşdurdediler.[Cin,insanşeklinegiripevlenmekdedir.]
İnsan,cinniveşeytânları,uyanıkikenverü’yâdagörebilir.Çünki,onlarherşek–738 –

legirebilir.Çokgüzelsûretleregirerler.İhtilâmasebebolurlar.Peygamberlerden
“aleyhimüsselâm”veEvliyâdançoğuşeytânıgörmüşvekonuşmuşdur.Herneşeklde olursa olsun, cinni gören kimse, hep ona bakarsa cin şeklini değişdiremez.
Gözdenkaçamaz.Onasorupcevâbalınabilir.Birânbaşkatarafabakılırsa,hemen
kendişeklinegiripgaybolur.İmâm-ıŞâfi’î“rahmetullahialeyh”,(Cinnikendişeklindegördüğünüiddi’âedenkimseninşâhidliğikabûlolmaz!)buyurdu.Çünki,hayâlikuvvetliolanlar,bulunmıyanşeylerigörüyorumsanır.Hayâlleri[illüziyonları]birşeysanır.Sihryapılmışkimselerde,böylehayâllergörüp,bunlarıcismzan
eder.Hayâlifazlaolanlara,çirkinşeylergüzelgörünür.Çirkintaraflarıgörünmez.
Dünyâyadüşkünolanlara,dünyânınherşeyiböylegörünür.Çirkinlikler,güzelgörünür.Fekatuyanıkolanlar,keskingörüşlüler,herşeyindoğrusunugörüpaldanmaz.
İnsanınciniletanışması,arkadaşolması,kıymetlibirşeydeğildir,zararlıdır.Onlarlakonuşmak,fâsıkinsanlaarkadaşlıketmekgibidir.Onlarlatanışankimse,fâidegörmemişdir.Muhyiddîn-iArabî“kuddisesirruh”(Fütûhât) kitâbınınellibirinci bâbında buyuruyor ki: (Hiçbir insan, cinden Allahü teâlâya âid bir bilgi
edinmemişdir.Çünki,cinnindinbilgileripekazdır.Onlardandünyâbilgileriedineceğinisanankimsede,aldanmakdadır.Çünki,fâidesizşeylevaktgeçirmeğesebeb olurlar. Onlarla tanışanlar, kibrli olur. Hâlbuki, Allahü teâlâ, kibrli olanı
sevmez).(Reşehât)damollaCâmîhazretlerininhalîfesi,Abdülgafûr-iLârî,Muhyiddîn-iArabîninbirrisâlesindeşöylebuyurduğunubildiriyor:(Cinninilkbabalarıİblîsdeğildir.İblîs,cintâifesindendir.Cin,ateşvehavadanyaratıldığıiçinçok
latîfdirler.Çabukhareketederler.İnsanbunlarahafîfçarpınca,hemenölürler.Bununiçin,ömrlerikısadır.Dinbilgileriazdır.Kibrliolduklarından,birbirleriile,hep
mücâdele,muhârebeederler.Ateşdenmüte’essirolmazlar.Cehennemlikolanları,Zemherîrde,ya’nîsoğukCehennemdeazâbgöreceklerdir.İblîsveçocukları,hak
vesevâbolaniyişeyleriyapmağıdainsanahâtırlatırlar.Fekat,bunlarıyaparken,
nefsdeucb,riyâhâsılolarakveyâfarzınkaçırılmasınasebebolarak,insançokgünâhagirer).Ciniletanışmağaözenmemeli,Evliyâ-ikirâmınrûhâniyyetlerinden
istifâdeetmeğeçalışmalıdır.Evliyânınrûhları,görünmedende,kendibeşerîşeklindegörünerekde,sevdiklerinefâideverirvebelâlardankorur.Onlarıtanımağa,sevmeğevesevilmeğeuğraşmalıdır.
(Hadîkat-ün-nediyye)de,bütünbedeninâfetlerinibildirirken,yazılıolanhadîs-i
şerîfdebuyuruluyorki,(Tetayyur eden ve tetayyur olunan ve kâhinlik yapan ve
kâhine giden ve sihr, büyü yapan ve yapdıran ve bunlara inanan, bizden değildir.
Kur’ân-ı kerîme inanmamışdır). Tetayyur, uğursuzluğa inanmakdır. Kâhinlik,
cindenbirarkadaşedinip,olmuşveolacakşeylerionasorup,ondanöğrenmekve
bunlarıbaşkalarınabildirmekdir.Cinletanışanfalcılarveyıldıznâmeyebakıp,sorulanherşeyecevâbverenlerböyledir.Bunlaravebüyücüleregidip,söylediklerine,yapdıklarınainanmak,ba’zandoğruçıksabile,Allahdanbaşkasınınherşeyibildiğineveherdilediğiniyapacağınainanmakolup,küfrolur.
İbniHacer-iHiytemî,(Fetâvâ-yı hadîsiyye)ninyüzyirmincisahîfesindediyorki,
(Birininkolunukesip,sonrayapışdırmak,kendiağzına,bedeninebıçak,kamasokupçıkarmakgibigösterileryapantarîkatcılar,bugösterilerinisihr,gözboyamak
şeklindeyapıp,kerâmetgösterdiğinisöylerse,hâkimtarafındanöldürülür.Başka
şekldeyapıyorsa,öldürülmez.Fekat,ağırcezâlandırılır.MâlikîâlimlerindenAbdüllahibniEbîZeydKayrevânî“rahmetullahialeyh”(İsbât-ü kerâmât-il-Evliyâ)
kitâbındadiyorki,sihrindeküfresebebolacakşeyyoksa,elçabukluğuyapıyorsa,fekatkerâmetvetarîkatcılıkşeklindegösterirse,cezâlandırılır.Böyletarîkatcılarınyanlarınagitmek,seyretmekcâizdeğildir.Birkadın,zevcine,kendisinden
veyâbaşkasındansoğumasıiçinbüyüyapdığınısöyledi.Bunuöldürmediler.Cezâlandırdılar.İbniEbîZeyd“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Birkimse,kitâ–739 –

babakarakcinilekonuşduğunu,bucinneemrederek,sar’ayapanhabîscinnikovduğunu,büyüçözdüğünü,habîscinniöldürdüğünüsöylerse,bunainanmamalıdır).
Cinilearkadaşlıketdiğini,cinpâdişâhınahizmetetdiğinisöyliyenkimseninbüyücüolduğuanlaşılır.MısrdakiFâtımîdevletininaltıncıreîsiolanHâkimbi-emrillahMansûr,DırârvebununtalebesiHamzayauyarak,ciniletanışdıveCinpâdişâhına hizmet ederek, sapıtdı. Şeytânların maskarası oldu. Tanrılık da’vâsına
kalkdı.İbniEbîZeyddiyorki,(Cincitarîkatcıyainanmak,insanıcindenkurtardığınainanarak,onaücretvermekcâizdeğildir.Büyüçözenedeparavermekcâizdeğildir).Kocasınınmuhabbetetmesivekendisineeziyyetetmemesiiçin,birkadına,Kur’ân-ıkerîmdenveSelef-isâlihîninbildirdikleridüâlardanmuskayazmak,
karşılıkbirşeyistememekcâizdir.Neolduğubilinmiyenşeyleriyazmak,okumak
vekendisineokutmak,bunlarımuska,tütsüyapmakharâmdır).Kâdî-zâde,(Birgivî vasıyyetnâmesi)niaçıklarken,Birgivînin,(Birkimse,bençalınanları,gaybolanlarıbilirimdese,böylesöyliyenvebunainanankâfirolur.Banacinhaberverir.
Bununiçinbilirimdese,yinekâfirolur.Zîrâ,cindegaybıbilmez.GaybıyalnızAllahüteâlâbilir.Ondanbaşkakimsebilmez)yazısını,(Allahüteâlânınvahyveilhâmetdikleribilir.Cin,herşeyibilmez.Allahüteâlânınbildirdiğinivegörüpanladığınıbilir.Cin,buikiyoldanöğrendiğinihaberverirse,banacinhaberverdidemekdezararyokdur.Peygamberlerkabrlerinde,bilmediğimizbirhayâtilediridirler.Allahüteâlâ,onlaravahy,ilhâmvekeşfyoluile,gaybvegizlişeyleribildirmişdir.Diriinsanlarınişlerinivehâllerinionlaravedilediğimü’minlerinrûhlarınabildirmekdedir)şeklindeaçıklamakdadır.Cinninsâliholanlarınadabildirmesicâizdir.Fekat,mü’minvesâliholmıyan,bid’atehlivefâsıktarîkatcıların,yobazlarınyalanlarınainanmamak,tuzaklarınadüşerek,felâketesürüklenmemekiçin,çok
uyanıkolmalıdır.909.cusahîfeyeve(El-münîre) kitâbınabakınız!
(Dürr-ül-muhtâr)ınTahtâvîveİbniÂbidînhâşiyelerinde,soncildinsonundadiyorki,(İnsanın,bilmesilâzımolmıyanşeylerimünâkaşaetmekmekrûhdur.Öğrenmesiemredilmemişolanşeylerisormakcâizdeğildir.Meselâ,LokmanveZülkarneyn Peygamber midir, değil midir? Cebrâîl aleyhisselâm, Peygamberlere nasıl
gelirdi?MelekveCin,insanlaraneşekldegörünürler?İnsanşeklindegörünürken,
yinecinvemelekmidirler?CennetveCehennemnerededirler?Kıyâmetnezemân
kopacak?Îsâaleyhisselâm,gökdennezemâninecek?İsmâ’îlveİshakaleyhimesselâmdanhangisiefdaldirvehangisikurbanedildi?FâtımaveÂişeden“radıyallahüteâlâanhümâ”hangisidahâefdaldir?Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”
anababalarıveEbûTâlibhangidindeidiler?İbrâhîmaleyhisselâmınbabasıkim
idi?Bunlargibişeylerisormamalıdır.Bunlarıöğrenmekleemrolunmadık).
(Hazînet-ül-esrâr) kitâbındadiyorki,Sar’ahastasından,rûhânînindef’edilmesinevehastanınşifâsınaâidhadîs-işerîfleribildirelim:[(Lugat-ı Nâci)decinkelimesindediyorki,(Rûhâniyyûnüçsınıfdır:Hepiyilikyapan,ahyâr.Meleklerböyledir.Hepkötülükyapaneşrâr.Şeytânlarböyledir.İyilikde,kötülükdeyapanevsât.Cinlerböyledir.)(Herkese Lâzım Olan Îmân) 26.cısahîfeyebakınız!]
İmâm-ı Beyhekî (Delâil-ün-nübüvve) kitâbında ve imâm-ı Kurtubî (Tezkire)
kitâbındabildiriyorki,EbûDücâne“radıyallahüanh”buyurduki,yatıyordum.Değirmensesigibiveağaçyapraklarınınsesigibi,sesduydumveşimşekgibi,parıltıgördüm.Başımıkaldırdım.Odanınortasında,siyâhbirşeyyükseldiğinigördüm.Elimleyokladım.Kirpiderisigibiidi.Yüzüme,kıvılcımgibişeyleratmağabaşladı.HemenResûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”gidip,anlatdım.Buyurduki,(YâEbâ
Dücâne!Allahüteâlâ,evinehayrvebereketversin!).Kalemvekâğıdistedi.Alîye
“radıyallahüanh”birmektûbyazdırdı.Mektûbualıp,evegötürdüm.Başımınaltınakoyup,uyudum.Feryâdedenbirses,beniuyandırdı.Diyorduki,(YâEbâDücâne!Bumektûbla,biziyakdın.Seninsâhibin,bizdenelbetteçokyüksekdir.Bumektûbu,bizimkarşımızdankaldırmakdanbaşka,bizimiçin,kurtuluşyokdur.Artık,se–740 –

ninvekomşularınınevinegelemiyeceğiz.Bumektûbunbulunduğuyerleregelemeyiz).Onadedimki,sâhibimdeniznalmadıkcabumektûbukaldırmam.Cinağlamasından,feryâdından,ogece,banaçokuzungeldi.Sabâhnemâzını,mesciddekıldıkdansonra,cinninsözlerinianlatdım.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Omektûbukaldır.Yoksa,mektûbunacısını,kıyâmetekadarçekerler!).
Kefevînin (Mecmû’a-tül-fevâid) kitâbında ve Demîrînin (Hayât-ül-hayvân)
kitâbı,kafharfindeki(Kunfez)kelimesindediyorki,(Birkimse,bumektûbu,yanındataşısaveyâevindebulundursa,bukimseye,eveveetrâfınacingelmezvedadanmışolupzararverencindegider).Bumektûb(Hazînet-ül-esrâr) ve(Hayâtül-hayvân)dayazılıdır.Süleymâniyyekütübhânesi,(Ayasofya) kısmında,[2912]
sayıda(Hayât-ül-hayvân)ınfârisîsi,[1913]deisetürkçesivardır.Müslimânlarakolaylıkolmakiçinbumektûb,(Teshîl-ül-menâfi’) kitâbınınsonundada[612.cisahîfesindede]yazılıdır.Bukitâb,(Hakîkat Kitâbevi)ndesatılmakdadır.
Âyet-el-kürsî,İhlâs,Mu’avvizeteynveFâtihasûrelerinisıksıkokumakda,insanıcindenmuhâfazaeder.Buâyet-ikerîmeleriokumaklavebumektûbutaşımaklaveşifââyetleriniokumaklaveyazıpsuyunuiçmeklefâidelenmekistiyenlerin
Ehl-isünneti’tikâdınauygunolarakdoğruîmânsâhibiolmasılâzımdır.Bunları
yazanınvekullananıni’tikâdıdoğruolmazsaveküfralâmetlerinikullanır,harâm
işlerse,fâidelerigörülmez.
Fârisî (Şevâhid-ün-nübüvve) 163.cü sahîfesindeki hadîs-i şerîfde, (Yatarken
Âyet-el kürsî okuyana, şeytân yaklaşamaz) buyuruldu.
KâdîBedrüddîn-iŞeblînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Akâm-il-Mercân) kitâbıarabîolupbüyükdür.Hepcindenbahsetmekdedir.Biryerindediyorki,(Cinden,geçmiş,olmuşşeylerisorupöğrenmekcâizdir.Gelecekdeolacakşeylerisormakcâizdeğildir.Geçmişşeylerigörüp,işitipbilirler.Sar’ahastasınıvebaşkacin
çarpanlarıcindenkurtarmakiçin,küfresebebolanşeyleriyapmakcâizdeğildir.
Cindenkurtulmakiçineniyionçâreyi[kısaltarak]yazıyoruz:
1-E’ûzüBesmeleileFâtihasûresiokumalıdır.2-E’ûzüBesmeleileikiKul-e’ûzüyüokumalıdır.3-E’ûzüBesmeleileBekarasûresininilkbeşâyetiniokumalıdır.
4-E’ûzüBesmeleileÂyet-el-kürsîokumalıdır.5-E’ûzüBesmeleileBekarasûresininsonikiâyetiniokumalıdır.6-E’ûzüBesmeleileHa-MîmMü’mînsûresinin
başından(masîr)ekadarveÂyet-el-kürsîokumalıdır.7-(Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr) okumalıdır.8-Çok(Allah) demelidir.9-Hepabdestlibulunmalı,farzlarıvesünnetlerihiç
terketmemelidir.10-Kadınlarabakmakdan,çokkonuşmakdan,çokyimekdenve
galabalıkdansakınmalıdır).(Berekât) kitâbında,MuhammedSa’îdi“rahmetullahiteâlâaleyh”anlatırkensonunda,imâm-ıRabbânînin“rahmetullahiteâlâaleyh”
Cindenkorunmakiçin,(Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm) okuduğunu yazıyor. İmâm-ı Rabbânî hazretleri, yüzyetmişdördüncü mektûbunda, Cini
def’içinbunuokumağıtavsiyeetmekdedir.Buna,(Kelime-i temcîd) denir.
Şeyh-ül-islâmİbniHacerHiytemînin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Tezekkürü
Âsâr-il-vâride) kitâbındada,cindenkoruyandüâlaryazılıdır.Bukitâb,Süleymâniyyekütübhânesi,(Reîs-ül-küttâbMustafâefendi)kısmında,[1150]sayıilemevcûddur.(Hakîkat Kitâbevi) tarafından(Minha) sonundabasdırılmışdır.
Cinveşeytânşerrindenkurtulmakiçinvesar’ahastalığınavesihrekarşı(Teshîl-ül-menâfi’) kitâbınınsonundaki(âyât-ihırz)ıyedigünokumalıveyazıp,üzerindetaşımalıdır.
Celâleddîn-iSüyûtînin“rahmetullahialeyh”(Kitâbürrahme fittıbb-i velhikme)
kitâbındasihr,nazarvecindenkorunmakiçinkıymetlibilgivardır.Yüzellincibâbındabuyuruyorki,(Şeytânınvesvesesinden,sıkıntıdankurtulmakiçin,hergünbu
düâyıokumalıdır:YâAllah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm.YâAllah-ül-hayy-ül-ha–741 –

lîm-ül’azîm-ür-raûf-ül-kerîm.YâAllah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimüalâküllinefsinbimâkesebet,hulbeynîvebeyneadüvvî!).Yüzyetmişdördüncümaddesisonundadiyorki,(Hiltitveyâşeytântersiadındakizamkıyanındataşıyankimseye
cingelmez.Sar’ahastası,bunukoklarsa,iyiolur).AsaFoetidedenilenbuzamk,
esmer,piskokulu,reçineolup,antispasmodiqueolarak,ya’nîsinirleriteskînediciolarakAvrupada,toz,hapveihtikanşeklindeadalevesinirgerginliğinigidermekiçin,kullanılmakdadır.(Ütrüc), ya’nîAğaç-kavunubulunanevecingirmiyeceği,(Hayât-ül-hayvân)dave(Kâmûs)dayazılıdır.
İmâm-ıRabbânî“rahmetullahialeyh”,talebeleriile,uzakbiryeregidiyordu.
Gece,birhândakaldılar.(Bugece,buhândabirbelâhâsılolacak.Şudüâyıokuyunuz!)buyurdu:(Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’ asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüves-semî’ul’alîm). Gecebüyükyangınoldu.Birodadaeşyâlaryandı.Bu
odayahaberverilmemişdi.Düâyıokuyanlarabirşeyolmadı.Budüâ,(Umdet-ülislâm) ve(Berekât) kitâblarındayazılıdır.(Tergîb-üs-salât) kitâbındave(Kıyâmet
ve Âhıret) kitâbı155.cisahîfesindehadîs-işerîfolduğudabildirilmekdedir.Derdlerden,belâlardan,fitnevehastalıklardankorunmakiçin,sabâhveakşam,İmâmınbusözünühâtırlayarak,üçkerreokumalıdır.Âyât-ihırz[koruyucuâyetler]
da,okumalıdır.
ÂlemlerinRabbininmahbûbuMuhammeddir.
Cismipâk,ismiAhmed,âlemlererahmetdir.
Hulk-iazîmsâhibiLevlâke....muhâtabı,
Menba-ıilm,edeb,feyz,nûrvemuhabbetdir.
Odurgerçekvâsıta,Hak’lakularasına,
Sözüşifârûhlara,adıgönülpasına.
Odurhakîkîtabîb,me’yûskalbhastasına,
Değilkendi,ümmeti,meleklerdenyüksekdir.
Buenseçkinkuluna,Hakyardımcılarverdi,
EnsevdiğikullarıonaEshâbeyledi.
Resûlullah:yolları,benimyolumdurdedi,
Asrlarıniyisibuasrıgöstermişdir.
MuhammedMustafâyıcanındançoksevdiler,
Mal,mülk,makâmlarını,uğrunaterketdiler.
İslâmıyaymakiçinseverekcanverdiler,
YâRab,bunegüzelhâl,yâRab,buneizzetdir.
Onunbirsohbetindenefsleripâkoldu.
Kalblerinema’rifet,feyz,nûr,tecellîdoldu.
Evliyâhâllerinionlarbirandabuldu,
VehepOnauydular,bunebüyükşerefdir.
Onlarhepsiâdildir,kimseyezulmetmezler,
Nefsleriiçinaslâ,hilâfetistemezler.
Buyüzdenharbetmezler,birbiriniüzmezler,
Enyüksekmakâmdalarvehepsimüctehiddir.
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54 — RÛHLARIN HÂZIR OLMASI HAKKINDA
MEKTÛB
Bu mektûb, seyyid Abdülhakîm efendi “rahmetullahi aleyh” tarafından yazılmış olup, Evliyâ rûhlarının, her yerde yardıma geldiklerini bildirmekdedir.
İkicihânkardeşimAlîbeğefendi!
Sonmektûbunuzualdım.İstibşâretdim.Hayrlıdüâlarımaselâmlarımıterdifetdim.Mektûbunuzunsonunda,pekedeblebirşeysoruyorsunuz.
Süâl: (Halebî) kitâbınıntercemesiolan(Baba dağı)ndave(Birgivî vasıyyetnâmesi)nde[ve(Bezzâziyye) fetvâsında](Birkimse,Evliyânınrûhları,buradahâzırdır,desekâfirolur)diyor.Hâlbuki,tesavvufculararasında,(Pîrimizinrûhuhâzırdır,nâzırdır)sözüdemeşhûrdur.Buikisözünarasınıbulmaknasılolur?
Cevâb: Efendim!Buikikitâbındediğidoğrudur.İkikitâbdakıymetlidir.Kâdî-zâdeAhmedEfendi“rahmetullahiteâlâaleyh”(Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhinde,(Ervâh-ımeşâyıhhâzırdır,bilirlerdesekâfirolurdediler)sözünüaçıklarken,
(Zîrâ,rûhlarınhâzırolmasıgaybdır.Gaybehükmetdiğiiçinkâfirolur)diyor.Görülüyorki,küfresebebolanşey,rûhlarınhâzırolacağınainanmakdeğil,rûhların
hâzırolduğunusöylemekdir.Ya’nîrûhlarınhâzırolduklarınıbilmediğihâlde,hâzırdırdiyerek,gaybdenhaberverdiğiiçinkâfirolmakdadır.Allahüteâlâhâzırdır
venâzırdır.Böyleolduğunubildirmekiçin,Allahüteâlâ,herzemândaveheryerdehâzırvenâzırdırderler.Hâlbuki,Allahüteâlâ,zemânlıdeğildirvemekânlıdeğildir.Ohâlde,busöz,görünüşüzerekalmaz,mecâzolur.Ya’nîzemânsızvemekânsız,ya’nîhiçbiryerdeolmıyarak,hâzırdır[ya’nîbulunur]venâzırdır[ya’nîgörür]demekdir.Böyleolmazsa,Allahüteâlâyızemânlıvemekânlıbilmekolur.
Allahüteâlâ,hayy,alîm,kadîrvemütekellimolarakvesonsuzzemânlarda,hep
hâzırvenâzırdır.Hayât,ilm,kudretvekelâmsıfatlarızemânsızvemekânsızolduğugibi,hâzırvenâzırolmasıda,zemânilevemekâniledeğildir.Allahüteâlânınsıfatlarınınhepsiböyledir.Böylece,hiçbirşey,Onungibideğildir.Allahüteâlânınsıfatları,hepvardır.Önlerivesonları,yoklukdeğildir.Meselâ,hâzırdırve
buhâzırolmakdanönce,gâibdeğilidi.Bundansonra,birhayâtsızlık,ya’nîölüm,
câhillikolmıyacağıgibi,gâibolmakda,olmaz.Çünkisıfatlarıda,kendigibiezelî
veebedîdir.Ya’nî,hepvardır.Hiçbirkimseninsıfatları,Onunsıfatlarınabenzemez.
MeleklervePeygamberlerin“aleyhimüsselâm”veEvliyânınrûhlarıvesâlih
mü’minlerinrûhları,herkimneredevenezemândavehernehâldeçağırırsa,orada bulunur, yardım ederler. Hızır aleyhisselâmın, sıkıntıda olanların imdâdına
yetişmesiböyledir.Fahr-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”,ümmetininherbirine,heleölümzemânında,imdâdayetişmesideböyledir.Azrâîlaleyhisselâm,rûh
[cân]almakiçinherânda,heryeregelmeside,böyledir.HerMürşid-ikâmilin,talebesineyetişmesideböyledirki,bunlarzemânlıvemekânlıdır.Ezelîveebedîolarakdeğildir.Devâmlıdadeğildir.Hâzırolmalarındanönce,yokidiler.Birzemân
sonrada,oradantekrâryokolurlar.Allahüteâlânınhâzırolmasıile,rûhlarınhâzırolmasıarasındaçokfarkvardır.Allahüteâlânınhâzırolmasıgibi,kimsehâzır
değildir.Allahüteâlânınsıfatlarınınhepsideböyledir.Nebirmelek,nebirnebî
venederesûlvevelîvesâlih,cenâb-ıHakkınhiçbirsıfatınaortakdeğildir.
Evliyâlıkilmininderecelerineyükselmemişolana,büyüklerinrûhları,herneredevehernezemânçağrılırsa,imdâdayetişirdiyeöğretilirdi.Rûh,oradahâzır
olmadan önce, yok idi. Bir zemân sonra, orada yine bulunmaz. Cenâb-ı Hak,
rûhlarınhâzırolduğugibihâzırolmaz.Çünki,böylehâzırolmak,zemânlıvemekânlıdır. Rûhlar da, Allahü teâlânın hâzır olduğu gibi hâzır olamaz. Çünki, cenâb-ı
Hakkınhâzırolması,zemânlıvemekânlıdeğildir,ezelîdir,ebedîdir.
–743 –

(Birgivî vasıyyetnâmesi) vebenzerikıymetlikitâblardemekistiyorki:
Birkimseeğer,benimüstâdım,dâimîveezelîveebedîolarakhâzırvenâzırdır
dese,kâfirolur.Fekat,bunlardiyorki,Allahüteâlâ,benimüstâdımınrûhunaöylebirkuvvetvermişdirki,herneredevenezemândaçağırırisem,imdâdımahâzırolur.
Görülüyorki,Fahr-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”,yeryüzününhertarafında,ozemândanbugünekadar,ümmetindenherhangibirivehele,keşf,şühûd
sâhibleriçağırınca,imdâdlarınayetişir.Hızıraleyhisselâmınrûhu,çağıranlardan
ba’zılarınınimdâdlarınageliyor.Melekler,rûh[can]almakiçin,birânda,istediğizemândaveyerdebulunuyor.Şâziliyyeyolununreîsi,Ebül-HasenAlîŞâzilînin
“kuddisesirruh”(Herânvezemân,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”
mubârekyüzü,gözümünönündedir)buyurduğu,(Mîzân-ı kübrâ)dayazılıdır.
[Evliyânınrûhlarıçağrılınca,işitecekleriniveçağrılanyerdehâzırolacaklarını,
Allahüteâlâ,birincikısmınkırkaltıncımaddesisonundayazılıhadîs-ikudsîdeaçıkcabildirmekdedir.]
Kitâblarınyazdığıdoğrudur.Fekat,tesavvufcularınsözü,başkadır.Ya’nî,Evliyânınrûhları,Allahüteâlâgibihâzırdırdemekküfrdür.Allahüteâlânınâlim,kâdirvemütekellimvehâzırolmasıgibi,hiçkimse,âlim,kâdirvemütekellimvehâzırdeğildir.Allahüteâlânınilmivehayâtıvekudretivekelâmıvehâzırolmasıve
başkabütünsıfatları,Allahüteâlâyayakışanbirhayât,ilmvekelâmvekudretve
huzûrdur.Mahlûklarınhayâtı,ilmivekudretivekelâmıise,kendilerigibi,sonradanolmavezemânlıvemekânlıveçabukgeçipbitenveçeşidlişeylerebağlıdır.
Bununlaberâber,Peygamberler“aleyhimüsselâm”veEvliyâ“aleyhimürrıdvân”
ve âlimler “aleyhimürrahme” ve bütün mü’minler “esleha-hümüllah” âlimdir,
haydır,kâdirdir,hâzırdırvemevcûddurdenir.Bunlar,Allahüteâlânınâlim,hay,
kâdir,hâzırvemevcûdolmasıgibidemekdeğildir.Allahüteâlânınhâzırolması
ileEvliyânınrûhlarınınhâzırolmasıarasında,çokfarkvardır.Okitâblarınyazıldığı zemânda, câhil tarîkatcılar, böyle sözler söylüyordu. Kendilerini tesavvuf
adamıgöstermekiçin,pîrimizhâzırvenâzırdırdiyorlardı.Dinâlimleri,fıkhkitâblarınıyazanlar,bubüyükgünâhınyayılmamasıiçin,böyleceyazarakönlemişlerdir.Bununlaberâber,bunlardandahâbüyükolandinimâmlarımız,buişidahâumûmî,dahâetrâflıvegereğigibianlatmışdır.Allahüteâlânınsıfatlarına,kimseşerîk
değildir.Bunlarınhepsi(Lâ ilâhe illallah) kelimesininiçinegirmekdedir.Ya’nî,ilâh
olmağa,ibâdetolunmağahakkıolankimseyokdur.Ancak,hiçbirsıfatındaşerîkibulunmıyanAllahüteâlâvardır.Buma’nâiyivederindüşünülürse,işkökündençözülmüşolur.
Efendim!Bucevâbıböyleuzunveaçıkyazdım.Çünki,bumes’ele,çokkimselerişübheyedüşürmüşdür.Tesavvufbüyüklerininâlimolmasılâzımdırki,böyle
şübheleriherkesinanlıyabileceğişekldeçözebilsin.Sonzemânlarda,tekkelercâhillerinelinedüşdü.Dinden,îmândanhaberiolmıyanlaraşeyhdenildi.Dindüşmanlarıda,buşeyhlerinsözlerini,oyunlarınıelealarak,dînehurâfelerkarışmışdır, islâm dîni bozulmuşdur dedi. Hâlbuki tarîkatcıların sözlerini, işlerini, din
sanmak,bunlarıtesavvufbüyükleriilekarışdırmak,çokyanlışdır.Dînibilmemek,
anlamamakdır.Dindesözsâhibiolmakiçin,Ehl-isünnetâlimlerinitanımak,obüyüklerinkitâblarınıokuyup,iyianlıyabilmekvebildiğiniyapmaklâzımdır.Böylebirâlimbulunmazsa,dindüşmanları,meydânıboşbulup,dinadamışeklinegirer.Va’zlarıile,kitâblarıile,genclerinîmânınıçalmağasaldırarak,milleti,memleketifelâketegötürür.
Gelaldanmabudünyâya,sonuvirânolur,birgün,
seninbusürdüğündemler,elbetyalanolur,birgün.
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55 — İKİNCİ CİLD, 38. ci MEKTÛB
Bu mektûb, hâcı Muhammed Yûsüf Keşmîrî için yazılmışdır. Allah adamlarının gönlünde zerre kadar dünyâ düşüncesi olmadığı bildirilmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiğikullarınaselâmolsun!KalbindezerrekadardünyâsevgisiolanveyâkalbindedünyâilezerrekadarilgisibulunanyâhudkalbinezerrekadardünyâdüşüncesigelenkimseyeAllahüteâlâyıtanımaknasîbolmaz.Böyleseçilmişbirkimseninzâhiri[ya’nîduyguorganlarıvedüşünceleri],bâtınından[ya’nîkalbindenverûhundan]çokuzakveayrıdır.Âhıretdendünyâyagelmiş,başkalarınafâideliolmakiçin,insanlararasınakarışmışdır.Bunundünyâişlerindenkonuşmasıvedünyâişlerininsebeblerineyapışmasıkötüdeğildir.Hattâçokiyidir.Böylece,kulhaklarınıyerinegetirmekdeveinsanlarafâideliolmakdaveonlardanfâidelenmekdedir.Böylekimseninbâtını,zâhirindendahâiyidir.
Arpasatanlarpazarındabuğdaysatankimsegibidir.Herkesonu,kendilerigibibuğdaypazarındaarpasatıcısıgibisanırlar.Onunzâhirinide,bâtınındandahâiyibilirler.ZâhirdeAllahadamıgörünüyor,gönlüdünyâiledirderler.A’râfsûresinin
seksendokuzuncu âyetinde meâlen, (Ey Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında
sen hak olanı hükm et. Sen hükm edenlerin hayrlısısın!) buyruldu.DoğruyoldabulunanlaraveMuhammedMustafânın“aleyhivealââlihissalevâtüvetteslîmât”izindeolanlaraselâmederim.

56 — İKİNCİ CİLD, 28. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mevlânâ Sâdık Keşmîrîye yazılmış olup, rûhların cism şekline girebileceği ve tenâsüh olmadığı bildirilmekdedir:
Cenâb-ıHakkahamdveResûlünesalâtvesizleredüâederim.Kıymetlimektûbunuzualdık.Güzelhâllerinizianlayınca,sevindik.Allahüteâlâyı,aklın,ilmin,
keşflerin,buluşlarındışında,ötelerinötesindeanlıyorum.Öyleanlaşıldıki,sıfatlarınınOnunlaolduğunainanamıyorum.Onuherşeyden,hervarlıkdanuzakanlıyorumdiyorsunuz.Bunaçoksevindim.
Süâl: (Reşehât) kitâbında,BâbâÂbrizin(Allahüteâlâ,dünyâdahiçinsanyok
iken,Âdemaleyhisselâmınçamurununyoğurulmasınıirâdeetdiğivakt,bendeçamurasudöküyordum)dediğiniyazıyor.Busözüile,nedemekistiyor,diyorsunuz.
Cevâb: Âdemaleyhisselâmınçamurunumelekleryoğurmuşidi.Buvazîfe,meleklereverildiğigibi,BâbâÂbrizinrûhunada,sudökmekvazîfesiverilmişolduğuanlaşılıyor.Kendibedeni,dünyâyagelince,hattâkendisikemâlegelince,rûhunun bu vazîfeyi yapmış olduğu, kendisine bildirilmiş oluyor. Allahü teâlânın,
rûhlara,bedenegelmedenönceveyâbedendenayrıldıkdansonra,cismşeklinegirip,canlılarınyapdığıişleriyapabilmelerikudretinivermesicâizdir.
Dinbüyüklerindenbirkaçıdünyâyagelmedenasrlarcaönce,mühimbüyükişleryapmışolduklarınıhabervermişdirki,bunlarda,böyleolmuşdur.Ya’nî,buişlerirûhları,bedensizolarakyapmış,kendilerinedünyâyageldikdensonra,bildirilmişdir.
Rûhların,cismşeklialarakişgörmelerini,ba’zıkimseler,tenâsühsanmışdır.Hâşâvekellâ,hiçtenâsühdeğildir.Ya’nîrûhlar,başkabirbedenegirmemişdir.Bu
hâlbirçokcâhillerinayaklarınınkaymasınasebebolmuşdur.Bununüzerineyazacakşeyçokdur.Kalbimeşaşılacakbilgilergelmekdedir.Nasîbolursayazarım.Şimdi,yazacakvaktimyok.İnşâallahyazmaknasîbolur.
Selâmvedüâederim.
Derdimiduyurdum,hepsinianlatamam,zîrâ,
korkdumki,incinirsin,yoksasözümçoksana!
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57 — İKİNCİ CİLD, 62. ci MEKTÛB
Bu mektûb, hân-ı hânân Abdürrahîm hâna “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. İnsan medenî olmak için yaratılmışdır. İnsan medenî olmak için ve yaşamak
için, başka insanlara muhtâcdır. İnsanın üstünlüğü, bu ihtiyâcındandır. Buna benzer şeyleri de bildirmekdedir:
Allahü teâlâya hamd olsun ve Onun seçdiği, sevdiği kullarına selâm olsun!
Görünen ve görünmiyen iyiliklere kavuşmanızı Allahü teâlâdan düâ ederim.
Çünki,siziniyiveüstünolmanız,birçokmüslimânıniyiverahâtolmasıdır.Bunun
içinsiziniyiliğinizedüâetmek,birçokmüslimânıniyiolmalarınadüâetmekdemekdir.Allahüteâlâ,Peygamberlerinefendisihurmetine“aleyhivealeyhimvealâ
Âl-iküllinminessalevâtiefdalühâveminetteslîmâtiekmelühâ”,sizi,sizelâyıkolmıyanherşeydenkorusun!Sizin,Resûlullahınvârisleriolanbüyükâlimlere“kaddesallahüteâlâesrârehüm”karşısevginizin,bağlılığınızınveihlâsınızıntamveolgunolduğunubildiğimiçinşuyazılarımlabaşınızıağrıtıyorum.Kıymetliefendim!
Bu yüksek yolun yolcuları, bu memleketde [ya’nî Hindistânda] garîb oldular,
azaldılar. Şimdiki tarîkatcıların yoluna bid’atler karışdığı için ve bu yolu bozduklarıiçin,Resûlullahınsünnetinesarılmışolanbüyükleribumillettanımazoldu.Bubilgisizlikdendolayı,buyolunyolcularınınçoğuda,kısagörüşlüolduklarıiçin,buyüksekyoladabid’atlerkarışdırdılar.Milletinkalblerinibubid’atlersebebiilekazanmağaçalışdılar.Böyleyapmakla,islâmdîniniolgunlaşdırdıklarını
sandılar.Hâşâöyledeğildir!Bunlar,buyüksekyoluyıkmağa,eldenkaçırmağauğraşıyorlar. Bu yolun büyüklerinin nasıl olduklarını anlıyamamışlar. Allahü teâlâ,bunlarıdoğruyolakavuşdursun!Şimdi,büyükâlimlerdenbumemleketdepek
azkalmışdır.Buyoldaolanlarınvebuyolusevenlerin,buyolunbüyüklerininhakîkîkitâblarınavebuyolunhakîkîtalebesineyardımetmeleri,imdâdlarınakoşmalarılâzımdır.Çünkiinsan,medenîyaşamakiçinyaratılmışdır.Medenîyaşayabilmesiiçin,başkalarınamuhtâcdır.Allahüteâlâ,Enfâlsûresininaltmışdördüncü âyet ind e meâ len, (Ey Pey gam be rim! Al la hü te âlâ ve se nin yo lun da olan
mü’minler, sana kâfîdirler!) buyurdu.Mü’minlerin,insanlarıneniyisininişlerine
kifâyetedeceğini,yardımcıolacaklarınıbildirdi.Başkalarınayardımcıolmakda
lâzımolduğuburadananlaşılmakdadır.Zemânımızınzenginleri,dervişliğikimseyemuhtâcolmamaksanırlar.Böyleanlamakyanlışdır.İnsandemek,muhtâcdemekdir.Değilinsanlar,hermahlûkmuhtâcdır.Hattâ,insanıniyiliği,güzelliği,muhtâc olmasından ileri gelmekdedir. İnsanın kulluk yapması, gönlü kırık olması,
hepbuihtiyâcındandır.İnsanmuhtâcolmasaydı,âsî,taşkın,azgınolurdu.İkra’sûresindekiâyet-ikerîmedemeâlen,(İnsan, ihtiyâcsız olunca, elbette azar!) buyuruldu.Mahlûklaragönülbağlamakdankurtulmuşolanfakîrler,sebeblereyapışmağamuhtâcolduklarızemân,buihtiyâclarını,sebeblerinsâhibine,yaratıcısına
söylerler.Sebeblerekavuşunca,Ondanbilirler.GönderendeO,göndermiyende
Oderler.Allahüteâlâ,birçokdüzenlervefâidelerolmasıiçin,herşeyisebebleyaratmakdadır.İyiliğesebebolanlaraiyi,kötülüğevâsıtaolanlarakötüdemişdir.Bu
yolunbüyükleri,bununiçin,iyiliğesebebolanlaraşükr,kötülüğesebebolanlardanşikâyetetmekdedir.İyiliğivekötülüğü,görünüşegöresebeblerdenbilirler.Allahüteâlâ,herşeyisebebsizolarak,hemenyaratsaydı,âlemdenizâm,düzenkalmaz,karmakarışıkolurdu.YâRabbî!Senhiçbirşeyibozuk,karışıkyaratmıyorsun!
İslâmiyyetinkoruyucusu,hakîkatleribilen,ma’rifetlersâhibi,kıymetlikardeşimSeyyidmîrMuhammedNu’mânın“rahmetullahiteâlâaleyh”sizeyakınyerdebulunması,büyükni’metdir.Onundüâsınaveteveccühünekavuşmanınkıymetinibiliniz!Öylesanıyorumki,devletinizin,kuvvetinizintemeli,dayanağıonunbereketleri,feyzveteveccühleridir.Yanınızdaikenveuzakdaiken,onuyardımcınız
veimdâdcınızgörüyorum.Birseneyigeçiyor,siziniyihâllerinizihepbufakîreyazmakdadır.Bufakîreolansevginiziveihlâsınızıhermektûbundabildirmekdedir.
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Oranınidâresinibirbaşkasınavermişolduklarınıyazmışdıveteveccüh,imdâdedilecekbirzemândırdemişdi.Omektûbuokuyuncafakîr,buyoldateveccüheyledim.Sizinçokyüksekmakâmdabulunduğunuzzâhiroldu.Oanda,birisiyolaçıkıyordu.Omektûbacevâbolarakancak,Hân-ıhânânçokyüksekmakâmdagörülmekdediryazıldı.Herşeyiyapan,yaratanyalnızAllahüteâlâdır!Vesselâm.

58 — İKİNCİ CİLD, 25. ci MEKTÛB
Bu mektûb, hâce Şerefeddîn-i Hüseyne yazılmış olup, Resûlullaha uygun her işin,
zikr olduğu bildirilmekdedir:
Elhamdülillahiveselâmünalâibâdihillezînestafâ.Azîzoğlumun,mevlânâAbdürreşîdvemevlânâCânMuhammedilegöndermişolduğumektûbugeldi.Adak
meblağıda,berâberidi.Allahüteâlâ,karşılıkolarak,eniyişeylerihsânbuyursun!
Sıhhathaberiniziduymaklaçoksevindik.
Ey oğlum! Bu zemânınız fırsatdır. Fırsat da, büyük ni’metdir. Sıhhat ile ve
üzüntüsüzgeçenvaktler,bulunmazganîmetdir.HersâatiAllahüteâlâyızikretmek
ilegeçirmelidir.Resûlullahauygunolanheriş,hattâalışverişbilezikrolur.Ohâlde,herhareketin,herduruşun,Resûlullahauygunolmasılâzımdır.Böylece,hepsizikrolur.(Zikr) demek,gafletitardetmekdir.Ya’nî,Allahüteâlâyıhâtırlamakdır.İnsanherhareketinde,herişinde,Allahüteâlânınemriniveyasağınıgözetince,emrveyasaklarınsâhibiniunutmakdankurtulurvedâimzikretmişolur.
Hakirâdeeyleyince,yolverirherkessana,
Halkedersebeblerini,bolverirherşeysana.

59 — MU’CİZE, KERÂMET, FİRÂSET VE SİHR
Seyyid Abdülhakîm bin Mustafâ “rahmetullahi aleyh” bir mektûbunda buyuruyor ki:
Vâridât-iilâhiyyeninhepsi,âdet-iilâhiyyeiçindehâsılolmakdadır.Ya’nî,Allahüteâlâ,herşeyibirsebebaltındayaratmakdadır.Busebeblere,işyapabilecek
te’sîr,kuvvetvermişdir.Bukuvvetlere,tabî’atkuvvetleri,fizik,kimyâvebiyoloji
kanûnlarıdiyoruz.Birişyapmamız,birşeyieldeetmemiziçin,buişinsebeblerine yapışmamız lâzımdır. Meselâ, buğday hâsıl olması için, tarlayı sürmek, ekmek,ekinibiçmeklâzımdır.İnsanlarınbütünhareketleri,işleri,Allahüteâlânın
buâdetiiçindemeydânagelmekdedir.Allahüteâlâ,sevdiğiinsanlara,iyilik,ikrâm
olmakiçinveazılıdüşmanlarınıaldatmakiçin,bunlara,(Hârik-ul’âde) olarak,ya’nî
âdetinibozarak,sebebsizşeyleryaratıyor.[Herinsandanefsvardır.Nefs,Allahın
düşmanıdır.Hepkötülükyapmakister.İslâmiyyeteuymakistemez.İslâmiyyete
uyanlarınnefsleritemizlenir,düşmanlıklarıkalmaz.Açlıkçeken,sıkıntılıyaşıyan
kâfirlerinnefsleriiseza’îfler.Kötülükyapamaz.Bununiçin,EvliyâdavepapaslardaHârikul’âdeişlerhâsılolur.]
1—Peygamberlerden“aleyhimüsselâm”,tamtemizolduklarıiçinâdet-iilâhiyyedışındavekudret-iilâhiyyeiçindeşeylermeydânagelir.Buna(Mu’cize) denir. Peygamberlerin “salevâtullahi teâlâ aleyhim ecma’în” mu’cize göstermesi
lâzımdır.
2—Peygamberlerin“aleyhimüsselâm”ümmetlerininEvliyâsında,nefslerinin
kötülüklerikalmadığıiçinâdetdışımeydânagelenşeylere,(Kerâmet) denir.İbniÂbidîn,Mürtedlerianlatırkendiyorki,[(Mu’tezile) ve(Vehhâbî)ler,kerâmeteinanmadı.İmâm-ül-haremeynveİmâm-ıÖmerNesefîvebirçokâlimler“rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, kerâmetin câiz olduğunu isbât etmişlerdir.]
Evliyânınkerâmetgöstermesilâzımdeğildir.Bunlar,kerâmetgöstermekistemez.
Allahüteâlâdanutanırlar.
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3—Ümmetarasında,Velîolmıyanlardanmeydânagelenâdetdışışeylere,(Firâset) denir.
4—Fâsıklardan,günâhıçokolanlardanzuhûrederse(İstidrâc) denirki,derecederece,kıymetiniindirmekdemekdir.
5—Kâfirlerdenzuhûredenlereise(Sihr), ya’nîbüyüdenir.

60 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 86. cı MEKTÛB
Bu mektûb, Dervîş Habîb Hâdim için yazılmışdır. Hârikaların, kerâmetlerin çok
veyâ az olmasının sebebi bildirilmekdedir:
Mubâhların fudûlüne, ya’nî fazlasına dalmak, kerâmetin azalmasına sebeb
olur.Hele,şübhelilereulaşırveAllahkorusun,oradanda,harâmlarayaklaşırsa,
kerâmetvehârikalaryokolur.Mubâhlarazişlendikcevezarûretmikdârıolunca,
kerâmetvehârikalarınhâsılolmasıartar.Hârikalarıngörünmesi,Peygamberlikdelâzımdır.Evliyâlıkdaşartdeğildir.Çünki,Peygamberliğiherkesebildirmeklâzımdır. Evliyâlığı bildirmek vâcib değildir. Hattâ, Evliyâlığı örtmek, gizlemek
iyidir.ÇünkiPeygamberlik,insanlarıAllahüteâlâyaçağırmakdır.Evliyâlıkise,Allahüteâlâyayaklaşmakdır.İnsanlarıçağırmakiçinortayaçıkmaklâzımolduğunu
herkesbilir.Yaklaşmakise,gizliolur.BirVelîdeçokkerâmetgörülmesi,onun,az
kerâmetigörülenVelîlerdendahâüstünolduğunugöstermez.HiçkerâmetigörülmiyenVelî,hârikalargösterenEvliyâdandahâyüksekolabilir.Evliyânınbüyüklerinden(Avârif) kitâbınınsâhibi,[Şihâbüddîn-iSühreverdî“rahmetullahiteâlâ
aleyh”hazretleri],bunuuzunyazmışdır.Peygamberlerinhârikalargöstermelerişart
olduğuhâlde,azveyâçokgöstermeleri,dahâüstünolupolmamalarınıbildirmeyince,Evliyâlıkda,şartolmadığıhâlde,dahâüstünolmağınasılbildirir?Öylesanıyorumki,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”riyâzetlervemücâhedeleryapmalarıvemubâhlarıbileçokazkullanmaları,hârikalargöstermekiçindi.Çünki,hârikalargöstermelerivâcibdirvePeygamberlikdeşartdır.Yoksa,Allahüteâlâyayakınderecelereyükselmekiçindeğildi.ÇünkiPeygamberler“aleyhimüssalevâtüvettehıyyât”,(İctibâ) yolunaseçilmiş,sevilmişönderlerdir.Allahü
teâlâ,onlarımuhabbetçengelinetakarakkendisineçekmişdir.Yorulmadan,yakınlıkderecelerineulaşdırılırlar.Allahüteâlâyayakınlıkderecelerineulaşmakiçin,
riyâzetler,mücâhedelerçekmek,uğraşmak,(İnâbet), (İrâdet) yolundaolur.Buyol,
(Tâlibler) yoludur.Peygamberleringötürüldüğüictibâyoluise,(Murâdlar) yoludur.Birinciyolda,sıkıntıçekerekyürürler.Murâdlarınazlınazlı,okşıyarakgötürürler.Hiçsıkıntıçekdirmeden,yakınlıkderecelerineulaşdırırlar.
İnâbetveirâdetyolunda,riyâzetlerevemücâhedelerekatlanmaklâzımdır.İctibâyolunda,bunlarşartdeğildir.Bununlaberâber,fâideliolurlar.Birkimseyi,okşıyarak,hizmetindebulunarakgötürürlerken,budaçabalayıp,götürülmesinikolaylaşdırırsa,dahâçabukulaşırvedahâyüksekleregider.Kendideuğraşmazsa,
ilerlemesiböylekolayveçabukolmaz.Evet,Allahüteâlâ,dilediğiniöyleçeker,
öyleyükseltirki,hepsindençabukgötürür.Sözünkısası,ictibâyolunda,uğraşmak,
sıkıntılarçekmek,ulaşmakiçinşartolmadığıgibi,çabukvedahâyükseklerekavuşmakiçindeşartdeğildir.Fekat,ba’zanbunlarınfâideleriolur.Riyâzetvemücâhededemek,mubâhlarızarûretmikdârıkullanmak[nefsinaşırıistekleriniyapmamak]demekolup,bunlarictibâyolundaolanlara,başkafâidelersağlar.(Cihâd-ı ekber) vekalbindünyâpisliklerindentemizlenmesi,bufâidelerdendir.
İnsanınmuhtâcolduğuşeylerizarûretmikdârıkullanmakvebunlarıeldeetmek
içinçalışmak,dünyâyagönülbağlamakolmaz.(Fudûl), ya’nîihtiyacdanfazlave
fâidesizşeyler,dünyâdır.[Bunlarında,Allahüteâlânınrızâsınauygunolarakeldeedilmelerivesarfedilmeleridünyâolmaz.]Riyâzetçekmeninvemubâhlarızarûretmikdârıkullanmanın,büyükbirfâideside,Kıyâmetgünühesâbınkısaveko–748 –

layolmasıdır.Âhıretdekiderecelerinyükselmesinedesebebolur.Dünyâdanekadarsıkıntıçekilirse,âhıretdeokadarçokrâhatlıkolacakdır.Peygamberler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”,bubakımdanda,riyâzâtvemücâhedâtçekmişlerdir.
Bütünbunlardananlaşılıyorki,riyâzetçekmekvemubâhlarızarûretolduğukadarkazanıpkullanmak,ictibâyolundaşartolmamaklaberâber,bunlariyivefâidelişeylerdir.Fâidelerininçokluğudüşünülüncezarûrîvelâzımdadiyebiliriz.Yâ
Rabbî!Bizlereacı!İşlerimizindoğruvefâideliolmasınınasîbeyle!Doğruyolda
olanlaraselâmolsun!

61 — İKİNCİ CİLD, 92. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Seyyid mîr Muhammed Nu’mâna “kuddise sirruh” yazılmış olup,
Evliyâlık, Allahü teâlâya yakınlık demekdir. Velî olmak için hârikalar ve kerâmetler şart olmadığı bildirilmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunbeğendiğiinsanlaraselâmlarolsun!Kardeşim,çoksevdiğim,Seyyid,mîrMuhammedNu’mânınâfiyetdeolmasınadüâederim.Vilâyetin[ya’nîEvliyâlığın]hâsılolmasıiçin,hârikaların,kerâmetlerinmeydânagelmesilâzımdeğildir.Dinâlimlerininhârikalargöstermesilâzımolmadığı
gibi,Evliyânında,hârikalargöstermesişartdeğildir.Çünkivilâyet[ya’nîVelîolmak],kurb-iilâhî[ya’nîAllahüteâlâyayakınolmak]demekdir.Allahüteâlâ,bu
kurbu[ya’nîyakınolmağı]ise,Fenâdansonra,[ya’nîAllahüteâlâdanbaşka,herşeyiunutdukdansonra],Evliyâsınaihsâneder.Birkimseye,bukurbihsânedilip
debudünyâdaki,bilinmiyenşeylerhaberverilmiyebilir.Birbaşkasına,hembuverilir,hemdegayblerbildirilir.Birüçüncükimseyeise,kurbdanbirşeyverilmeyip,
gayblerbildirilir.Üçüncükimse,istidrâcsâhibidir.Nefsicilâlandığıiçin,bilinmiyenşeyler,kendisinekeşfedilmekde,böylece,dalâletuçurumunadüşürülmekdedir.Sûre-iMücâdele,onsekizinci[18]âyet-ikerîmesinin:(Onlar iyi bir iş yapdıklarını sanıyor. Biliniz ki, çok yalancıdırlar. Şeytân onları aldatmış, yoldan çıkarmışdır. Allahü teâlâyı o kadar unutdurmuş ki, ne dillerine, ne de gönüllerine getirmezler. Şeytânın askeri, uşakları olmuşlardır. Biliniz ki, şeytânın gürûhü olan bunlar,
bitmez tükenmez ni’metleri elden kaçırdı. Sonsuz azâblara yakalandı) meâli,böylekimselerinhâlinibildirmekdedir.Kurbdevletiileşereflenmişolanbirinciveikinci şahslar Evliyâdır. Gaybdan haber vermek, bunların vilâyetini artdırmaz ve
azaltmaz.İkisiarasındakifark,kurbderecelerinegöredir.KendinegaybdanbirşeygösterilmiyenVelî,kendineihsânedilenkurbunüstünlüğüdolayısıile,dahâ
ileridevedahâüstünolur.(Avârif-ül-me’ârif) kitâbınınsâhibiŞihâbüddînÖmer
Sühreverdî“kuddisesirruh”,Evliyânınbüyüklerindendir.Velîlerinhepsi,kendisinisevmekdedir.Kitâbındakerâmetleri,hârikalarıanlatdıkdansonra,buyuruyor
ki:(Evliyâdan,yüksekmertebedebulunanbirine,hiçbirkerâmetvehârikaverilmiyebilir.Çünki,kerâmetler,yakîni[inanmayı]artdırmakiçinverilir.Yakînihsân
edilenbirininkerâmetlere,hârikalaraihtiyâcıolmaz.Bütünbukerâmetler,Zât-i
ilâhîyihâtırlamakilekalbinzînetlenmesindenaşağıdakalır).Sôfiyye-ialiyyenin
büyüklerinden,şeyh-ül-islâm,HâceAbdüllah-iEnsârî“rahmetullahialeyh”,(Menâzilüssâyirîn) kitâbındabuyuruyorki:(Firâsetikidürlüdür:Birincisi,ma’rifetsâhiblerininfirâsetiolup,talebeninisti’dâdınıkeşfetmek,AllahüteâlânınEvliyâsını tanımakdır. İkincisi, riyâzet çeken, açlıkla nefslerini parlatanların firâseti
olup,mahlûklaraâidgizlişeyleribilmekdir.İnsanlarınçoğu,Allahüteâlâyıhâtırlamayıpgecegündüzdünyâyıdüşündüğünden,dünyâişlerinden,elegeçirmekistediklerişeylerdenhaberverenleriarıyor.Bunlarıbüyükbiliyor.Hattâ,bunlarıEvliyâ,Allahüteâlâyayakınsanıyorlar.Evliyânınme’ârifine,doğru,incebilgilerine,
dönüpdebakmıyorlar.Belki,bunlaradiluzatıp,bunlarAllahınsevgilikuluolsaydı,gaybolanşeylerimizi,gizlidüşüncelerimizibilirlerdi.Bizimhâlimizdenhaberiolmıyanbirkimse,mahlûklarınüstündekiincebilgilerihiçanlıyamazdiyerek,
–749 –

Evliyânın firâsetine, Zât-ı ilâhiye ve sıfatlarına olan bilgilerine inanmıyorlar.
Böyleyanlışölçülerisebebiile,obüyüklerindoğruilmveme’ârifindenmahrûm
kalıyorlar.Bilmiyorlarki,Allahüteâlâ,obüyükleri,câhilleringözündensaklamış,
kendinemahsûskılmışdır.Evliyâsınıdünyâişleriilemeşgûletmeyip,kendisiile
meşgûletmişdir.Evliyâ,insanlarınhâllerine,işlerinebağlansalardı,Allahüteâlânınhuzûrunalâyıkolmazlardı).Abdüllah-iEnsârî“rahmetullahiteâlâaleyh”,bunabenzerdahâniceşeyleryazmışdır.
ÜstâdımhâceMuhammedBâkî-billahdan“kuddisesirruh”işitdim.Buyurduki,
şeyhMuhyiddîn-iArabî“rahmetullahialeyh”yazıyorki,(KerâmetvehârikalarıçokgörülenEvliyâ,sonnefeslerinde,bunlarıgösterdiklerinepişmânolmuşdur.
Keşkihiçkerâmetimizgörülmeseydidemişlerdir).Evliyânınüstünlüğü,hârikalarıngörülmesiileölçülseydi,bunlarıngörünmesinepişmânolmakyersizolurdu.
Süâl: Vilâyetde,hârikagörünmesişartolmayınca,hakîkîVelîile,yalancışeyhlerbirbirindennasılayrılır?
Cevâb: BudünyâdaEvliyânınbelliolmasılâzımdeğildir.Doğruileyalancının
karışmasılâzımdır.Budünyâdahakilebâtılın,doğruileyanlışınkarışmasılâzımdır.Velînin,kendivilâyetinibilmesideşartdeğildir.KendivilâyetinibilmiyenEvliyâçokidi.Bunları,başkalarınasıltanıyabilir?Tanımalarınalüzûmdayokdur.
Evet,Peygamberlerin“aleyhimüsselâm”hârikalargöstermesilâzımdır.Böylece,
Nebî,Nebîolmıyandanayrılır.Çünki,NebîninPeygamberliğinitanımakherkese
lâzımdır.Evliyâ,insanları,kendiPeygamberinindînineçağırdığıiçin,Peygamberininmu’cizelerikendilerineyetişir.Evliyâ,eğerislâmiyyetdenbaşkabirşeyeçağırmışolsaydı,ozemân,hârikalargöstermesielbettelâzımolurdu.İslâmiyyeteçağırdığıiçin,hârikagöstermesihiçlâzımdeğildir.Dinâlimleri,herkesi,kitâblarda
yazılanemrleriyapmağaçağırıyor.Evliyâ,hembunaçağırıyor,hemdeislâmiyyetinbâtınınada’vetediyor.Önce,islâmiyyeteçağırıyor,sonra,Allahüteâlânınisminizikretmeğigösteriyor.Herzemân,aralıksızolarak,zikr-iilâhîileolmağıehemmiyyetleistiyorlar.Böylece,vücûdümuhabbetkaplayıp,kalbdeAllahüteâlâdan
başkabirşeybulundurulmaz.Herşeyöyleunutulurki,insankendininekadarzorlasa,Allahüteâlâdanbaşkabirşeyhâtırlıyamaz.Buikidürlüda’vetiçinEvliyânın
hârikalargöstermesineniçinlüzûmolsun?İrşâdetmek,buikida’vetiyapmakdemekdir.Hârikanın,kerâmetinburadahiçyeriyokdur.Şunudasöyliyelimki,uyanıkbirtalebe,tesavvufyolundailerlerken,üstâdınınnicehârikalarını,kerâmetlerinihiseder.Obilinmezyolda,herân,onunmededinebaşvurup,hepyardımınakavuşur.Evet,başkalarıiçinhârikalargöstermesilâzımdeğildir.Fekat,talebesineherânkerâmetgöstermekde,hârikalar,üstüstegelmekdedir.Talebesi,üstâdınınhârikalarınıhisetmezolurmuki,ölüolankalbinehayâtvermekdedir.Onu,
müşâhedelere,keşflerekavuşdurmakdadır.Câhiller,ölüyüdiriltip,mezârdançıkarmağı,büyükkerâmetsanır.Büyüklerise,ölükalbleridiriltmeğe,hastarûhlarıtedâvîetmeğeehemmiyyetverir.Sôfiyye-ialiyyeninbüyüklerinden,hâceMuhammedPârisâ:(İnsanlarınçoğuölüleridiriltenibüyükbildiğinden,Allahüteâlâyayakınolanlar,bunuyapmakistemeyip,ölürûhlarıdiriltmişler,talebeninölükalblerinidiriltmeğeçalışmışlardır.Doğrusuda,kalbleri,rûhlarıdiriltmekyanında,ölüleridiriltmeninhiçkıymetiyokdur.Hattâabes,ya’nîfâidesizşeylevaktgaybetmekolur.Çünki,ölüyüdiriltmekonabirkaçgünlükömürkazandırır.Kalblerindiriltilmesiise,sonsuzhayâtakavuşdurur.Zâten,Allahüteâlâyayakınolanlarınvücûdlerikerâmetdir.İnsanlarıAllahüteâlâyada’vetetmeleri,Hakteâlânınrahmetlerindenbirrahmetdir.Ölükalbleridiriltmesi,hârikalarınenbüyüğüdür.İnsanlarınselâmeti,onlarınvarlığıiledir.Mahlûklarınenkıymetlisionlardır.Allahüteâlâ,onlarilerahmetyağdırıyor.Onlarsebebiilerızkgönderiyor.Onlarınsözleridevâdır.Acıyarakbirbakışlarışifâdır.Onlar,celîs-iilâhîdir.Allahüteâlânınlutfları,ihsânları,onlarınbulunduğuyerdeneksikolmaz.Yanlarındabulunanlarkö–750 –

tüolmaz.Onlarıtanıyanlarmahrûmkalmaz)buyuruyor.
Obüyükleri,yalancılardanayıranfarklarınenaçığı,hersözlerinin,hareketlerininislâmiyyeteuygunolması,yanlarındabulunanlarınkalblerinde,Allahüteâlânınkorkusuvesevgisihâsılolmasıdırvebaşkaşeylerdensoğumalarıdır.Evliyâile
münâsebetiolanlarda,bualâmetlerhâsılolur.Münâsebetleriolmıyanlar,zâtenherşeydenmahrûmdur.Fârisîbeyttercemesi:
İyiliğeelverişliolmıyankimse,
fâidelenemez,Peygamberidegörse.
[(Reşehât)da,Ubeydüllah-iAhrâr“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”buyuruyorki:((Himmet etmek), Allahüteâlânınismleriilemünâsebetiolanbirzâtın,kalbindeyalnızbirişinyapılmasınıbulundurmasıdemekdir.Buşeyeteveccüheder.
Kalbinebundanbaşkahiçbirşeygetirmez.Yalnız,oişinyapılmasınıister.Allahüteâlâdaoişiyaratır.Allahüteâlânınâdetiböyledir.Kâfirlerinhimmetetdiklerişeylerindehâsılolduklarıgörülmüşdür.Allahüteâlâ,banabukuvvetiihsân
etmişdir.Fekat,bumakâmdaedeblâzımdır.Edebde,bendeninkendisiniHakteâlânınirâdesinetâbi’etmesidir.Hakkıkendiirâdesinetâbi’etmemekdir.Hakteâlânın fermânına muntazır olmakdır. İrâdesi te’alluk edip fermân buyurunca,
himmetetmekdir).Übeydüllah-iAhrârınoğluhâceMuhammedYahyâbuyurdu
ki:(Tesarrufsâhibleriüçnev’dir:Birkısmı,Allahüteâlânınizniile,heristediklerizemânda,dilediklerikimselerinkalbindetesarrufederek,onufenâmakâmınaerişdirirler.Ba’zısı,Allahüteâlânınemriolmadantesarrufetmez.Emrolunan
kimseyeteveccühederler.Birkısmıise,kendilerinebirsıfat,birhâlgeldiğizemân
kalbleretesarrufederler)].
Kıymetlimektûbunuzda,zemânımızpâdişâhınınislâmiyyeteehemmiyyetverdiğini,adâleti,Allahüteâlânınemrleriniyerinegetirdiğiniyazıyorsunuz.Bunları okuyunca, pek fazla sevindik. Allahü teâlâ, memleketleri, devlet reîslerinin
adâletışığıilenûrlandırdığıgibi,islâmdîninide,onlarınhimâyeveyardımlarıile
kuvvetlendirir.Sevgilikardeşim!(İslâmiyyet, kılıncın himâyesi altında) buyuruldu.Ya’nî,islâmdînininyayılması,yapılması,devletreîslerininyardımvehimâyesine bağlıdır. [Devlet kuvvetli oldukca, herkes malından, canından emîn olur.
İbâdetlerinirâhatlıkla,huzûriçindeyapar.Avrupa,Amerikagibikâfirmemleketlerindeinsanhaklarınamâlikolan,dînîvazîfeleriniserbestceyapanmüslimânlarında,kendilerinehürriyyetverendevlete,kanûnlarakarşıgelmemeleri,fitneye,
anarşiyesebebolmamaları,vergilerini,borçlarınızemânındaödemeleri,devlete
yardımcıolmalarılâzımdır.Ehl-isünnetâlimleriböyleolmamızıemretmekdedirler.]Neyazıkki,Hindistânda,devletinmüslimânlarıhimâyeetmesi,çokzemândanberigevşemişidi.Müslimânlıkdaza’îflemişdi.Hindkâfirleri,sıkılmadan,câmi’leriharâbetmiş,buraları,kenditapınmaveoyunyerlerihâlineçevirmişdi.Mubârekinsanlarınmezârlarınıyıkıp,yerleriniparkyapmışlardı.Kâfirler,hergünâhı,kâfirlikalâmetiniaçıkçaişliyor,müslimânlar,Allahüteâlânınemrleriniyerinegetirebilmekiçin,zorluklarlakarşılaşıyordu.Hindkâfirlerininbayramlarında,
yimeleri,içmeleriyasakolduğundan,müslimânşehrlerinde,fırınların,aşçılarınekmek,yemeksatmasınamâni’oluyorlardı.MubârekRamezânayında,umûmîyerlerde,oruclularkarşısında,çılgıncayiyipiçiyorlardı.Müslimânlar,birşeysöyliyemiyordu.Yazıklarolsunki,devletadamlarıbizdenolduğuhâlde,böyleza’îfvezevallıhâledüşmüşdük.İdârecilerinkıymetverdiklerizemânlarda,islâmiyyetparlam ış, âliml er in yüks ekl er i, Sôf iyy en in büy ükl er i “kadd es all ah ü teâ lâ sirr ehül’azîz”,herkesdensevgivesaygıgörmüşdü.Devletdenaldıklarıkuvvetile,islâmiyyetinyayılmasınaçalışmışlardı.İşitdiğimegöre,sâhibkranemîrTîmûr“aleyhirrahme”,Buhârâcaddesindengeçerken,uzakda,birçokkimseninhalısilkdiklerinigörüp,merâklasormuş.HâceMuhammedBehâeddîn-iBuhârî“kuddisesir–751 –

ruh”hânekâhıhalılarıolduğunuanlayınca,islâmiyyeteolansevgivesaygısınınçokluğundan,orayayaklaşıp,halılarıntozlarıiçindedurmuş,miskveanbersürünür
gibi,hânekâhıntozlarınıyüzünegözünesürerek,Allahyolundaolanlarınfeyzve
bereketleriileşereflenmekistemişdir.Allahüteâlâyayakınolanlarakarşıgösterdiğisevgivesaygısâyesinde,îmânlagitdiğiumulur.İşitdiğimizegöre,Tîmûrunölüm
haberiduyulunca,ozemândabulunanEvliyâdanbirisi“kuddisesirruh”,(Tîmûr
öldü.Îmânıdabirlikdegötürdü)buyurmuşdur.
Cum’agünleri,hatîbefendiler,hutbeokurken,sultânlarınismlerini,enaşağıbasamağainerekokuyorlar.Bununsebebi,sultânlarkendilerinin,Server-iâlemden
“sallallahü aleyhi ve sellem” ve dört halîfesinden aşağı olduklarını göstermek
içindir.Kendiismlerinin,obüyüklerinismleriilebirlikdeokunmasınıuygungörmedikleriiçinböyleokutuyorlar.
Secde,alnıyerekoymakdırki,küçüklüğüveaşağılığıgöstermekdir.Tevâzu’ve
saygınınsonderecesidir.Bununiçinsecde,ancakAllahüteâlâyaibâdetiçinyapılır.Ondanbaşkasınasecdeetmekcâizdeğildir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”birgün,biryeregidiyordu.Birköylürastgelip,mu’cizegösterirsen
îmânederimdedi.Server-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Karşıki ağaca git, de ki, Allahın Peygamberi seni çağırıyor!). Köylü,böylesöyleyince,
ağaçyerindenayrılıpResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”önünegeldi.Köylübuhâligörünce,hemenmüslimânoldu.(YâResûlallah!İznverirsen,sanasecdeedeceğim)dedi.(Allahü teâlâdan başka, hiçbirşeye secde edilmez. Başkasına
secde etmek câiz olsaydı, kadınların, erkeklerine secde etmelerini emr ederdim)
buyurdu. Fıkh âlimlerinden ba’zısı, sultânlara, selâm niyyeti ile, secde etmeğe
iznvermişisede,sultânlarınbuişde,Allahüteâlâyakarşıedebigözetmeleri,Allahüteâlâdanbaşkasınasecdeyeiznvermemelerilâyıkolur.Allahüteâlâ,onları
herşeyeâmirvehâkimyapmış,herkesibunlaramuhtâckılmış.Bubüyükni’mete
şükr olarak, aczin, küçüklüğün son şekli olan secdeyi, Allahü teâlâya mahsûs
edip,Onaşerîkolmamalıdırlar.Ba’zıâlimleriznvermişisede,kendileri,güzeltevâzu’larısebebiile,bunaiznvermemelidir.İhsânedenlerinkarşılığı,ancakihsân
olur.Görüşdüğümüzzemân,dahâçokanlatırım.Doğruyoldabulunanlara,MuhammedMustafânın“sallallahüaleyhivesellem”izindeyürüyenlereselâmlarolsun!
Evliyânınefdali,Sıddîk-ıekber,ba’dehuFârûk,
veZinnûreyndensonra,AlîdirolVelîyullah.
KalanEshâbıhemki,cümlesininzikrihayrolsun,
cemî’iÂl-üEshâb-ıkirâmıseverimfillah.
Aşere-imübeşşereveFâtıma,HasenveHüseyn,
buümmetdenbunlaraCennetileneşhedübillah.
VegayrikimseyeaynîleCennetlikdenilmezki,
ogaybehükmolur,gaybinebilsinkimsegayrillah.
VeEshâb-ıkirâmıncümlesindensonraümmetden,
cemî’iTâbi’înolmuşdur,efdalüEvliyâillah.
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62 — İKİNCİ CİLD, 8. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Hân-ı hânân Abdürrahîme “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır.
Havâssın, ya’nî seçilmişlerin ve câhillerin ve bu ikisi arasında olan tesavvufcuların gaybdan îmânları arasındaki farkı bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmolsun!Fârisîmısra’tercemesi:
Herneolursaolsun,dostdankonuşmakdahâtatlı!
Bekarasûresininyüzseksenaltıncıâyetindemeâlen,(Kullarım senden beni soruyorlar. Ben onlara çok yakınım!) veMücâdelesûresininyedinciâyetindemeâlen,
(Üç adam gizli konuşunca, Allah onların dördüncüsü olur. Beş kişi gizli konuşunca, Allah onların altıncısı olur. Dahâ az veyâ dahâ çok kimseler olunca da, her nerede olursa olsunlar, Allah onlarla berâberdir) buyuruldu.Allahüteâlânınyakın
olması ve birlikde olması, kendisi gibi (Bî-çûn)dur. Ya’nî, bizim bildiğimiz ve
anladığımızgibideğildir.Nasılolduklarıanlaşılamaz.Hisorganlarınınveaklınyardımıileanlayabileninsanlar,hisedilmiyenveakliledüşünülemiyenşeylerianlıyamaz.Yakınveberâberdenilince,aklımıza,düşüncemizeveanlayışımızagelen
veEvliyânınkeşfveşühûdileanladıklarıherşeyden,Allahüteâlâuzakdır.Bunlarahiçbenzemez.Allahüteâlâyıböyledüşünmek,yetmişikifırkaiçindebulunan
(Mücessime) denilenbozuk,sapıkyolakaymağasebebolur.Allahüteâlânınbizeyakınolduğunavebizimleberâberolduğunaîmânederiz.Fekat,buyakınlığın
vebuberâberliğinnasılolduğunuanlıyamayız.Budünyâda,enbüyükislâmâlimlerininvarabileceğişey,Allahüteâlânınkendisinevesıfatlarına,gaybyoluile,ya’nî
anlamadaninanmakdır.Fârisîbeyttercemesi:
Elestü...denildiğizemân,uyanıkolanlar,
Ovardır!dediler.Fazlabirşeysöylemediler.
Seçilmiş, sevilmiş olan yüksek âlimlerin gaybdan îmânları, câhillerin gayba
olanîmânlarıgibideğildir.Câhiller,başkasındanişiterekveyâaklileistidlâlederek,gaybaîmânşerefinekavuşmuşlardır.Seçilmişler,Allahüteâlânıncemâlvecelâlperdelerivetecellîler,zuhûrlarvâsıtasıilegaybınvarlığınıanlıyarakinanmışlardır.Buikikısmınarasındabulunantesavvufcularise,perdelerivetecellîlerigörünce,gaybıanladıksanmışlar,(Îmân-ı gaybî) yerine,(Îmân-ı şuhûdî)yekavuşduk
demişlerdir.Bunlar,gaybîîmân,câhillerin,hattâdüşmanlarınîmânıdırsanırlar.
Mü’minûnsûresininellidördüncüâyetindeveRûmsûresindekibirâyet-ikerîmedemeâlen,(Her fırkada bulunanlar, kendi anladıklarını doğru sanırlar) buyuruluyor.Sizibuyazılarımlaincitmeminbirsebebide;mevlânâAbdülgafûrvemevlânâhâcıMuhammedyakınlarımızdanvesevdiklerimizdendir.Bunlarayapılacak
herihsân,bizfakîrleridesevindirecekdir.Fârisîmısra’tercemesi:
İhsânsâhibleriileişgörmek,üzücüolmaz!
Selâmederim.
Geleyâkılvisâliste,uyanartıkhevâdangeç!
hemânrûyicemâliste,yeter,hubbisivâdangeç!
Gönülmülküntertemizet,giderkirleri,pasları,
hülûsileibâdetet,ucubileriyâdangeç!
Bilirsin,bufenâmülkü,değildirkimseyebâkî,
bekâyılâyezâliste,bumülkübîvefâdangeç!
Parâyapûlaaldanma,seniavlamasındünyâ!
süsveziynetinebakma,çürükolanbinâdangeç!
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Se’âdet-iEbediyye2-F:48

63 — İKİNCİ CİLD, 13. cü MEKTÛB
Bu mektûb, Mirzâ Şemsüddîne yazılmışdır. Onun mektûbuna cevâb vermekde
ve zâhir âlimlerinin ve tesavvufcuların ve Peygamberlerin vârisleri olan râsih
ilmli âlimlerin hâlini bildirmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunPeygamberinesalâtveselâmolsun!Sizeve
doğruyoldaolanlaradüâlarederim.İhsânederekgöndermişolduğunuzşereflimektûbunuzukıymetlikardeşimşeyhMuhammedTâhirgetirdi.Okuyuncabizlerisevindirdi.Sizinlebuluşuncıyakadar,(Mektûbât)dakinasîhatvericimektûblarıokumakdayımdiyorsunuz.Kıymetliefendim!Nasîhatvermek,dînimizinbirincivazîfesidirvePeygamberlerinenüstününeuymakdır“Onavehepsineüstündüâlarve
herdürlüselâmlarolsun”.ÂlimlerindindenellerinegeçenşeyveResûlullahauymaları,öncei’tikâdlarınıdüzeltmekdir.Sonra,ahkâm-ıislâmiyyebilgileriniöğrenmekveöğrendikleriniyapmakdır.Tesavvufbüyüklerininellerinegeçenise,âlimlerinkavuşduklarıilebirlikde,hâller,vecdlervetesavvufbilgilerivema’rifetleridir.Peygamberlerinvârisleriolduklarımüjdelenmişolan(Ulemâ-i râsihîn)indindenveResûlullahauymakdanellerinegeçenleregelince,bunlaradinâlimlerininve
tesavvufcularınkavuşduklarınasîbolduğugibi,kendilerinenicegizliveincebilgilerdeihsânedilmişdir.Bugizliveincebilgiler,Kur’ân-ıkerîmdeki(Müteşâbihât)
denilenörtülü,kapalıâyetlerlegösterilmekdedir.Te’vîlederek,ya’nîmeâlenbildirilmişlerdir.[Ehl-isünnetâlimleri,açıkbildirilmemişolan,ya’nî,ma’nâlarışübheliolanâyet-ikerîmeleri(Te’vîl) etmişlerdir.Te’vîl,birkelimeninmuhtelifma’nâlarından,islâmiyyeteuygunolanıseçmekdir.]Resûlullahatamuyan,burâsihilmlibüyüklerdir.Peygamberlerinvârisleri,yalnızbunlardır.ResûlullahatamuyduklarıiçinvePeygamberlerevârisolduklarıiçin,Peygamberlereihsânolunanni’metlerdenbunlaradapaydüşmekdedir.Obüyükleringizlibilgileri,bunlaradaduyurulmakdadır.Bununiçin,(Ümmetimin âlimleri, İsrâîl oğullarının Peygamberleri gibidir!) müjdesiileşereflenmişlerdir.[Buhadîs-işerîfinsahîholduğu,kitâbımızınikincikısmının,beşincimaddesindedeyazılıdır.]Ohâlde,sizdePeygamberlerinenüstünününveâlemlerinRabbininsevgilisininyolunasarılınız!Böylece,se’âdetderecelerininenyükseğiolan,Onavârisolmakderecesinekavuşmağaçalışınız!

64 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 62. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mubârek oğlu Muhammed Ma’sûm “medde zillühül’âlî” için yazılmışdır. İnsanın aslının adem olduğunu, ademde hiçbir iyilik bulunmadığını bildirmekdedir:
İnsanınhakîkati,ya’nîzâtı,kendisi,onunnefsidir.Buna,(Nefs-i nâtıka) denir.
İnsan,bendeyince,nefsinigöstermekdedir.Bunefs-inâtıkanınhakîkati,aslıda,
(Adem)dir.[Adem,yoklukdemekdir.]Ademüzerine,vücûd[ya’nîvarlık]ışıklarıvevücûdünsıfatlarıgelmişolduğuiçin,kendinivarsanmışdır.Kendinidiri,âlim,
kâdirsanmakdadır.Hayât,ilmgibigüzelsıfatları,kendininsanmış,bunlarınbulunmasınakendisisebeboluyorsanmışdır.Bununiçin,kendinikâmilveiyibilmekdedir.Bütünkötülüklerinkaynağıolanademdenkendisinegelmişveözmalıolmuşbulunankötülükleri,kusûrlarıunutmuşdur.Birkimse,Allahüteâlânınlutfüne,ihsânınakavuşarak,katmerlicâhilliğindenveyanlışinancındankurtulursa,kendindebulunaniyiliklerin,güzelliklerin,kendimalıolmadığını,başkayerdengeldiklerini,bunlarınvarlıkdakalmalarınakendisininsebebolmadığınıanlar.Kendihakîkatinin,özünün,bütünkötülüklerinkaynağıolanademolduğunainanır.Allahüteâlâihsânederek,buinanışıkuvvetlenirsevekendindekikemâlleri,iyiliklerisâhibinegeriverip,bugüzelemânetleriyerineteslîmederse,kendiniyalnız
adembilir.Kendindehiçbiriyilikgöremez.Buzemân,kendininneadıkalır,nenişânı,izikalır.Nemaddesikalır,neeserikalır.Çünkikendi,yalnızademdir.Adem
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dehiçbirşeydeğildir.Herbakımdanyokdur.Çünki,herhangibirbakımdanvar
olsa,güzelliklerin,iyiliklerinhepsininondabulunmadığınısöylemez.Çünki,var
olmak,birgüzellikdir.Hattâbütüngüzelliklerinbaşlangıcı,kaynağıdır.
Bütünbubildirilenlerdenanlaşılıyorki,insandatambir(Fenâ), ya’nîyokluk
hâsılolmasıiçin,kendininyokolmasılâzımdeğildir.Zâtenvardeğildirki,yokolmasıdüşünülsün.Kendinivarsananbiryoklukdur.Buyanlışzannındankurtulur
vekendinivarbilmezvegörmezse,ademolduğunuanlar.Demekki,fenâyakavuşmakiçin,(Zevâl-i şühûdî) lâzımdır.(Zevâl-i vücûdî) hiçlâzımdeğildir.
[Ademin bütün kötülükleri, nefs-i emmârede toplanmışdır. Nefs-i emmâre,
hiçiyilikyapmakistemez.Hepkötülükyapmakister.Kendisinevebaşkalarınazararlıolanşeylerisever.İnsanındünyâdaveâhıretdese’âdetekavuşmasıiçin,nefsineuymaması,onuza’îfletip,zararyapamıyacakhâledüşürmesilâzımdır.Nefsi
za’îfletecekbirinciilâc,islâmiyyeteuymakdır.Harâmlarınhepsi,dünyâmalına,
mevkı’ine,zevklerinedüşkünolmak,nefsingıdâsıdır.Onubesler,kuvvetlendirirler.Nefskuvvetlenince,bütüniyiliklerin,güzelahlâkın,fenninvemedeniyyetin
menbaı,kaynağıolanislâmiyyetesaldırır.Dinile,îmânile,Allahüteâlânınemrleriilealayeder.Herkesinkendigibitaşkın,şaşkınolmasını,haksızlık,kötülük,
zulm yapmasını ister. Kendisi gibi olanlara ilerici, kendine uymıyanlara gerici
der.İnsanınenbüyükdüşmanı,kendinefsidirvenefslerinibeslemiş,azdırmışolan
gâfil,câhilkimselerdir.]

65 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 98. ci MEKTÛB
Bu mektûb, hâcı Abdüllatîf Hârezmî için yazılmışdır:
Herneredebulunursabulunsun,güzellik,vücûddan,ya’nîhakîkîvarolandandır.Vücûd,ya’nîvarolmak,heriyiliğin,hergüzelliğinkaynağıdır.YalnızAllahü
teâlâvardır.Mümkinlerin,[ya’nîmahlûkların]vücûdları[ya’nîvarolmaları],Allahüteâlâdanzılyoluileaksetmişdir.Mümkinleringüzellikleride,zılyoluile,o
mukaddesvarlıkdangelmişdir.Mümkinlerinaslı,temeli,ademdir.[Adem,yokluk
demekdir.]Adem,kötülükdür.Yokluk,bütünkötülüklerinkaynağıdır.Bununiçin,
mümkinlerinaslı,çirkinlikdir,kusûrdur.Mümkinlerdegörünengüzellik,hernekadarvücûddangelmişisede,ademaynasındagöründüğüiçin,ademaynasıgibiolmuş,çirkinlikdenvekusûrdanpayalmışdır.Mümkinaslındaçirkinolduğuiçin,
mümkininmümkinegüzelgörünmesi,mümkindekigüzelliğesebebolanvücûdün
hâlisgüzelliğindendeğildir.Çünki,ohâlisgüzellikleilişiğiazdır.Ademeaksetmişolan,bununiçinçirkinleşmişolangüzellikleilgisiçokolup,bundanlezzetduymakdadır.Lağımcı,alışmışolduğupiskokudanaldığılezzeti,güzelkokudanalmaz.İşitdiğimizegöre,birlağımcı,attarlarçarşısındangeçerken,güzelkokular,
kendinedokunarakbayılmış.Necâsetkoklatmışlar.Piskokutatlıgelerekayılmış.

66 — İKİNCİ CİLD, 34. cü MEKTÛB
Bu mektûb, Nûr Muhammed Tehârî için yazılmışdır:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiğikullarınaselâmolsun!Şereflimektûbunuzgeldi.Hâllerinizinhepdeğişmekdeolduğunuyazıyorsunuz.Bilinizki,Allahüteâlâ,âleminiçindeolmadığıgibi,âlemindışındadadeğildir.Âlemdenayrıolmadığıgibi,âlemilebitişikdedeğildir.Allahüteâlâvardır.Fekat,içerde,dışarda,
bitişikveayrıdeğildir.Allahüteâlâyıböylebilmeli,böylearamalıveböylebulmalıdır.Eğer,pekazdaolsa,böylebirşeyanlaşılırsa,zıllere,görüntüleresaplanıldığı
anlaşılır.Allahüteâlâyı,hiçbirşeyebenzemez,hiçanlaşılamazolarakaramalıdır.O
makâma,hiçanlaşılamıyacakbirşekldekavuşmağaçalışmalıdır.Bubüyükni’meteancakbüyükâliminsohbetiilekavuşulabilir.Söylemekle,yazmaklaanlatılamaz
veanlaşılamaz.Vazîfeniziyapmağaçalışınız!Buluşmamızakadarhâlleriniziyazınız!
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67 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 44. cü MEKTÛB
Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mânın oğlu mîr Abdürrahmân için yazılmışdır.
Cennetde Allahü teâlânın görüleceğine inanmıyanlara cevâb vermekdedir:
Bismillâhirrahmânirrahîm.Allahüteâlânıngörüleceğineinanmıyanlar,Allahü
teâlâgörülemezdiyenler,sözleriniisbâtetmekiçin,(Görülenşeyin,göreninkarşısındaolmasılâzımdır.Allahüteâlâ,birşeyinkarşısındaolamaz.ÇünkiO,cihetsizdir.Cihetliolmakdemek,sınırı,sonu,etrâfıolmakdemekdir.Bunlarise,Allahüteâlâiçinkusûrdur,noksânlıkdır.İlâhdabukusûrlarolamaz)diyorlar.
Bunlaracevâbolarakderizki,Allahüteâlânınkudreti,kuvvetiokadarçokdur
ki,bugeçiciveza’îfolandünyâhayâtında,hissiz,hareketsiz,içiboşikisinirparçasına,karşısındaolanşeylerigörebilmekkuvvetivermişdir.SinirlerebukuvvetiverenyüceAllah,âhıretde,dahâkuvvetlivehiçyokolmıyacakolanbuikisinir
parçasına,karşısındaolmıyanları,cihetsizveyâhercihetdeolanlarıdagörmekkuvvetiniveremezmi?ÇünkiO,sonsuzkudretsâhibidirveâhıretdehisedilmesive
görülmesikâbildir.Ba’zıyerlerdevezemânlarda,görmekiçin,karşılıklıvebelliyöndebulunmağışartkılmış,başkayerlerdevezemânlarda,buşartolmadangörmek
kuvvetivermişdir.Buikiyerbirbirinehiçbenzemediğihâlde,birindelâzımolan
şartları,ötekindedelâzımdırdemek,doğrusupekinsâfsızlıkolur.Mahlûklarıyalnızbugörünen,ölçülen(Âlem-i mülk) olarakbilip,aklileanlaşılmayan(Âlem-i
melekût)dakişaşılacakvarlıklarainanmamakolur.
Süâl: Allahüteâlâgörülürse,çevresiolmasıvegözleanlaşılmasıîcâbeder.Bu
da,sonu,sınırlıolduğunubildirir.Allahüteâlâda,bukusûrlarolamaz.
Cevâb: Allahüteâlânıngörünmesi,fekatçevresibulunmamasıvegözleanlaşılamamasıcâizdir.En’âmsûresininyüzüçüncüâyetindemeâlen,(Onu gözler anlıyamaz. O ise, gözleri bilir, anlar. O, ihsân sâhibi bilicidir) buyruldu.Mü’minler,
âhıretdeAllahüteâlâyıgörecekler,gördükdiyeceklerdir.Görmekdehâsılolanzevkı,lezzetiduyacaklardır.Fekat,görünenianlıyamıyacaklardır.Görmekdenbirşey
eldeedemiyeceklerdir.Görmeğianlıyacaklar,görmenintadınıalacaklar,fekatgördüklerinianlamıyacaklardır.Fârisîbeyttercemesi:
Ankâavlanamaz,tuzağınıtopla!
buavdantuzakdakalırancakhava.
Allahüteâlâgörülecek,fekatanlaşılamıyacakdır.Görmekdehiçkusûrolmıyacakdır. İhsân ve ikrâm ederek, âşıklarına kendini gösterecekdir. Kendini görmeklezzetinionlarabolbolverecekdir.Bundan,Onahiçkusûr,noksânlıkgelmez.
Çevrilmiş,cihetlenmişolmaz.Fârisîbeyttercemesi:
Otarafdankemâlinoksânkabûleylemez.
Butarafdanşerefin,söze,ölçüyegelmez.
Allahüteâlâyıgörmekiçin,göreninkarşısındabulunması,doğrultusundaolmasışartdırdenilirse,Allahüteâlânıngörmesiiçindebuşartlarınbulunmasılâzım
olur.Çünki,görülendebuşartlarınbulunması,görendedebulunmasıdemekdir.
Allahüteâlânın,mahlûklarıgörmesindedebuşartlarınbulunmasılâzımolup,görmemesiîcâbeder.Allahüteâlânıngörmeksıfatıinkâredilmişolur.Kur’ân-ıkerîmeinanılmamışolur.Çünki,Kur’ân-ıkerîminbirçoksûresinde,(Allahüteâlâyapdıklarınızıgörücüdür)ve(O,işiticivegörücüdür)ve(Allahüteâlâamelinizigörür)meâllerindeâyetlervardır.Bundanbaşka,görmemekkusûrdur.İlâhlıksıfatındanmahrûmolmakdır.
Süâl: Allahüteâlânıngörmesi,ilmsâhibiolması,herşeyibilmesidemekdeğilmidir?Allahüteâlânınciheti,sınırıolmasınıîcâbetdirenbaşkabirşeyindebulunduğunusöylemeğelüzûmvarmıdır?
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Cevâb: Görmek,birgüzelsıfatdır.Başkasıfatlardanbaşkaolarak,AllahüteâlâdabusıfatındabulunduğunuKur’ân-ıkerîmhabervermekdedir.Görmek,ilmdenbaşkabirşeydeğildirdemek,Kur’ân-ıkerîmeuygunolmaz.İlmdenilince,bilineninkarşısındabulunmakdankurtarılmışolmaz.İlm,sankiikikısmdanhâsılolur.
Birincisinde,bilinenşeyilekarşıkarşıyaolmakşartdeğildir.İkincisindeiseşartdır.Buna,(Rü’yet),ya’nîgörmekdenir.Mahlûklardailminenkuvvetlisi,enyüksekderecesi,görmekdir.Ancakgörmekle,kalbdeitmi’nân,emniyyethâsılolur.
Düşünülen,bilinenşeylere,insanınvehmikarşıçıkabilir.Hisederekanlaşılanşeylere,vehmkarşıkoyamaz.Böyleşeyler,butehlükedenkurtulur.Bununiçindirki,
İbrâhîm Halîlürrahmân “alâ Nebiyyinâ ve aleyhissalâtü vesselâm”, Allahü teâlânınölüleridirilteceğineinandığıvekalbindeyakînbulunduğuhâlde,kalbinde
(İtmi’nân), ya’nîemniyyethâsılolmasıiçin,ölülerinnasıldirildiğinigörmekistedi.
Görmek gibi güzel bir sıfat Allahü teâlâda yokdur denirse, bu güzel sıfatın
mahlûklaraneredengeldiğinisorarız.Çünki,mahlûklardabulunanhergüzellik,
Allahüteâlâdabulunangüzelliğinaksidir,zuhûrudur.Mahlûkdabulunanbirgüzell iğ in, iyil iğ in, Vâc ib-ül-vüc ûdd a bul unm am as ı, olac ak şey değ ild ir. Çünk i,
mümkinler,kötülükden,noksânlıkdanbaşkabirşeydeğildirler.Onlardagörülen
herkemâl,hergüzellik,vücûbmertebesindenâriyetolarakverilmişdir.Çünkivücûbmertebesi;yalnızkemâl,yalnızgüzellikdir.Fârisîbeyttercemesi:
Önceden,evdenbirşeygetirmedimben,
bendeveherşeyimde,sendendirsenden!
İlksüâlecevâbolarak,şöyledederizki,ilerisürdüğünüzsebeb,Allahüteâlânınvarlığıiçindetehlükelibirdüşünüşdür.Onugörmekolamazderken,Onun
varlığıdaolamazdemekdir.Buise,aklauygundüşünüşdeğildir.Çünki,Allahü
teâlâvarolunca,buâleminbircihetindebulunmasılâzımolur.Yukarıdaveyâ
aşağıda,öndeyâhudarkada,sağda,soldaolur.Buise,Onunçevrilmesi,sınırlanmasıdemekdirki,noksânlıkdır,kusûrdur.İlâhdahiçbirkusûrbulunmamasılâzımdır.
Süâl: Onunvarlığı,belkiâleminhercihetindedir.Böylece,çevrilmişvesınırlanmışolmazmı?
Cevâb: Âleminhertarafındaolmak,çevrilmiş,sınırlanmışolmakdankurtarmaz.
Âlemindışındabulunmasılâzımolur.Başkaolanbirşey,dışardaolur.İkilik,başkayerdeolmakdır.Buda,çevrilmiş,sınırlanmışolmakdır.
Böyleyanlışvealdatıcıdüşüncelerdenkurtulmakiçin,bilinmiyenşeyleri,bilinenlergibisanmakhastalığındankurtulmaklâzımdır.Gâibişâhidekıyâsetmemelidir.Görülenşeydebulunangüzelbirhâl,görünmiyeningüzelliğinigiderebilir.
Çünkişartlarbaşkaolunca,sıfatlar,hâllerdebaşkaolur.Hele,şartlarınbaşkalığı,tersolacakkadarçokise,hâllerinbaşkalığıdatersolmağakadargider.Arabî
mısra’tercemesi:
Tozlu,topraklıolan,temizolanabenzermi?
Allahü teâlâ akl ve insâf versin de, Kur’ân-ı kerîmde açıkca bildirilmiş olan
(Nass)larakarşıgelmesinler.Sahîhhadîsleriinkâretmesinler.Bunlargibi,açıkbildirilmişolanlaraîmânetmeklâzımdır.BunlarınnasılolduklarınıAllahbilirdemelidir.Anlamadıklarıiçin,aklımermiyordemelidir.Kendiaklınagüvenip,anlamadığınainanmamak,çokyanlışvepekhaksızdır.Doğruolançokşeyvardırki,akl
bunlarındoğruvedüzgünolduklarınıanlıyamaz.Aklherşeyidoğruolarakkavrıyabilseydi,aklınagüvenenlerinönderlerindenolanEbûAlîSînâgibiler,herşeyidoğruolarakanlarlar,hiçyanılmazlardı.Hâlbuki,kendisi,(Birşeydenyalnızbirşeymeydânagelir)diyereköyleyanılmışdırki,azdüşünmeklehemenanlaşılmakdadır.
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İmâm-ıFahrüddîn-iRâzî,onunbusözüneçoksertçatmakda,(Bütünömrünü,insanıyanlışdüşünmekdenkoruyanilmlerleuğraşmaklageçirmişiken,buenkıymetli
veönemliyerde,çocuklarıbilegüldürecekkadaryanılmışdır)demekdedir.
[(Ahlâk-ı Alâî) kitâbındadiyorki,(İbniSînâ,(Mu’âd) kitâbında,kıyâmetdedirilmeğiinkâreyledi.Öleceğineyakın,guslabdestialıp,vezîrikenyapdığızulmleretevbeetdiğisöyleniyorisede,i’tikâdıbozukolanınguslü,nemâzıvedüâsıkabûlolmazbuyuruldu).EflâtunveAristogibieskiYunanfelesoflarınındayanıldıklarınıvebuyüzdenmedeniyyetinasrlarcagerikalmasınasebebolduklarınıyirminciasrınfenadamlarıbildirmekdedir.Birincikısmda,yirmidördüncümaddeyebakınız!Avrupada,bugünkümodernkimyânınbabasıdenenFransızkimyâgeriLavoisierdeöyleyanlışvebozukşeylersöylediki,mütehassısıolduğukimyâilmine yapdığı zararlar hizmetlerini aşmış bulunuyor. İkinci kısmda, otuzuncu
maddeyebakınız!
İmâm-ıGazâlî,(El-münkız) kitâbında,kendileriniakllı,ilmadamıvehiçyanılmazsanandinsizleriüçeayırmışdır:Birincisi,Dehriyyûnvemaddîcilerolup,bunlar,Yunanfelesoflarındanasrlarcaevvelvardı.[Bugünde,fenadamıgeçinenba’zı
ahmaklar,komünistler,masonlarbukısmdadır.]Bunlar,Allahüteâlânınvarlığınainanmayıp,âlem,böylekendiliğindengelmişveböylegidecekdir.Bununyaratanı(Hâşâ)yokdur.Canlılarda,böylebirbirlerindenüreyip,sonsuzolaraksürecekdir,diyor.Dehrîolupda,müslimângörünerek,müslimânlarındînini,îmânını
bozmağa,islâmiyyetiiçerdenyıkmağaçalışana(Zındık) ve(Fen yobazı) denir.İkincikısmı,tabî’iyyecilerolup,canlılardavecansızlardaki,akllarahayretverenintizâmıveinceliklerigörerek,Allahüteâlânınvarlığınısöylemeğemecbûrkalmışlarsada,tekrârdirilmeği,âhıreti,CennetiveCehennemiinkâretmişlerdir.Üçüncükısm,sonragelenYunanfelesoflarıvebuaradaSokratiletalebesiEflâtunve
onundatalebesiAristonunfelsefeleridir.Bunlardehrîlerivetabî’iyyecileriredederek,aldandıklarınıvealçaklıklarınıbildirmekiçin,başkalarınınsözlerinehâcetkalmıyacakkadarşeylersöyledi.Fekatbunlarda,küfrdenkurtulamamışdır.Buüç
kısmdavebunlarınyolundagidenlerde,hepkâfirdir.Ba’zısafkimselerin,bunlarıdinadamısanmasıvehattâPeygamberlikderecesineyükseltmeleri,buyolda
hadîsbileuydurduklarıhayretleişitilmekdedir.Kâfirler,herşeysöyliyebilir.Fekat,müslimângörünenlerinîmânileküfrüayırdedememesi,çokacınacakbirhâldir.
(Nebrâs) vebununBerhurdâr“rahmetullahiteâlâaleyh”hâşiyesindediyorki:
Mahlûklarınhepsine(Âlem) denir.Âlem,ya’nîherşeyyokidi.Allahüteâlâ,herşeyiyokdanvaretdi.Dimokrat,(Âlemyokidi.Kendikendinevaroldu)dedi.Tabî’iyyecilerinçoğudaböylededi.AristoyagöreâlemHeyûlâ[madde]danyapılmışdır.ŞeklalmışheyûlâyaSûret[cism]dedi.Cismdeüçfizikîhâlinde[gaz,sıvı,katı]görünür.Âlem,böylegelmiş,böylegiderdedi.Dörtunsur[ateş,hava,su,toprak]ezelîdir,hepvaridiler.Cismler,birbirlerindenhâsıloluyorisede,asllarıolan
budörtmaddekadîmdirdedi.Eflâtun,âlemönceyokdu.Sonradanvaroldudiyerek,eskiPeygamberlerinkitâblarındanişitdiğinisöyledi.FisagorsvetalebesiSokratda,Aristogibisöylediler.Dimokrat,maddeninküçükzerrelerden[atomlardan]
yapıldığını,bunlarınboşlukdahareketetdiklerinisöyledi.Calinosise,âleminkadîmveyâhâdisolduğunuanlıyamadığınısöyledi.Onlaragöre,(Ezelîbiryaratıcının,yaratdıklarıdaezelîolur.Sonradanyaratmağabaşladıdemek,kudretininöncedennoksânolduğunugösterir).Cevâbolarakderizki,(Ezelîolanirâdesi,isteyinceyaratmağabaşladı.Susamışkimsenin,ikibardaksudanbiriniseçipalmasıgibidir.Bukimsede,dahâönceirâdevekudretyokdudenilemez.Şimdide,irâdeedince,yenişeyleryaratdığınıgörüyoruz).(Âlem,önceyokdudemek,âlemyokiken,
zemânvardıdemekdir.Zemânda,âlemdendir.Âlemyokiken,âleminbirparçasınınvarolmasınısöylemek,olacakşeydeğildir)derlerse,biz(âlemyokiken,zemân
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vardı)demiyoruz.Buhusûsda(Akâid-i Celâliyye)degenişbilgivardır.Şimdi,bu
âlemdensonsuzadoğru,sonsuzuzunlukolduğunusöylemekgibisaçmaolur.
Ehl-isünnetâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”diyorki:(Âlem,ayn
ya’nîmaddevearazya’nîözellikdenmeydânagelmişdir.Madde,boşlukdayerkaplıyan,arazise,yalnızbulunamayıp,başkasıilebirlikdebulunanşeydir.Şu’â’ya’nî
ışıkarazdır.Cismolsaydı,camdan,sudangeçemezdi.Çünki,ikibaşkacism,aynı
zemânda,aynımekândabulunamaz.Harâret[ısı]daböyledir.Madde,cevher-ülferdlerden[atomlardan]yapılmışdır.Madde,basîtcevher[Element]veyâmürekkeb[Bileşik]olur.Maddeyimeydânagetirenatomlararasında,hisedilemiyecek
kadarküçükboşluklarvardır.Hercism[maddeler,atomlar]değişmekdedir.Değişen şeyler, hâdisdir [yok iken var olmuşdur]. O hâlde, âlem hâdisdir. Bu üç
cümledenilkikisimukaddemedir.Mantıkilminde,birincisine (Sugrâ),ikincisine
(Kübrâ) denir.Üçüncüsüde(Netîce)dir.Maddeezeldevarolsaydı,ezeldededeğişirdi.Ezel,kendindenönce,başkaşeyyokdemekdir.Ezelde,değişiklikyokdemekdir.Ohâlde,maddeezelîolamaz.Nebrâsdantercemetemâmoldu.
AhmedÂsımefendi,(Emâlî) kasîdesişerhindediyorki:Âlem,bütünparçalarıilebirlikdehâdisdir.Ya’nî,yokiken,sonradanvarolmuşlardır.Yerler,gökler,
herşeyyokidi.Hıristiyanlar,yehûdîlervemecûsîlerde,böyleinanmakdadırlar.
Aristo, Fârâbî ve İbni Sînâ, madde kadîmdir dediler. İslâm âlimleri diyor ki,
(Ezelîolanşeydeğişmez.Maddenin[elementlerin]fizikvekimyâözellikleri,hep
değişmekdedir.Maddeler,ezeldedeğişmemişolsalardı,ebedîolarak,şimdide,değişmezlerdi.Öncedendeğişmekyokdu.Sonradandeğişmelerhâsıloldudadenilemez.Çünki,değişmekiçin,birkuvvetinte’sîretmesilâzımdır.Değişmeksonradanbaşlayınca,kuvvetinde,sonradanvarolduğu,ezelîolmadığıanlaşılır).Ahmed
Âsımefendininyazısıtemâmoldu.Görülüyorki,maddeninezelîolduğunusöylemek, tabî’at kuvvetlerinin hâdis olduklarını, ezelî olmadıklarını ortaya koymakdadır.
Fenvetabî’atâlimleri,birçokbitkivehayvannesllerinintükenipyokolduklarını,birçoktürlerinde,sonradanmeydânageldiklerinianlamışlardır.Canlı,cansızherşeyinbirömrüvardır.Herşeyinömrü,ya’nîvarlıkdakalmazemânıbaşkadır.Ömrüsâniyeileölçülenvarlıklarolduğugibi,asrlarcayaşıyanlardavardır.En
uzunömrlüvarlıklar,elementdenilenbasîtcismlerdir.Bunlarınömrlerininçok
uzunolması,tabî’iyyecilerişaşırtmış,(Cismleryokolur,maddedeğişir.Fekat,maddeyokolmaz)diyenlerolmuşdur.Hâlbuki,maddenin,cismlerindeğişmelerininsonsuzolarak,böylegelip,böylegideceğinisöylemek,ezelîveebedîolanvarlığainandığınısöylemekdir.Allahüteâlânınvarlığının,öncedensonsuzvesonradandasonsuzolduğunu,maddecilerinvetabî’atcılarındainkâredemiyeceklerinigöstermekdedir.Buahmaklar,canlıcansız,herşeyinsonsuzolarak,birbirlerindenmeydâna
geldiklerini,buarada,elementlerinhiçyokolmadıklarınısöyliyorlar.Hâlbuki,elementlerdeatomlardanmeydânagelmişdir.Atomyığınıdırlar.Allahüteâlâ,atomlarıdayokdanvaretdi.Elementlersonsuzöncelerdevarolup,herşeybunlarınçeşidlibirleşmelerinden,sonsuzöncelerdemeydânagelseydi,bunlarıbirleşdirmek
için, sonsuz öncelerde, mu’azzam enerjinin, sonsuz kudretin bulunması lâzım
olurdu.Çünki,enerjiolmadan,atomlarbirleşemez.Sonsuzöncelerdebulunmasılâzımolanokudret,işteAllahüteâlânınkudretidir.Atomlarda,elementlerde,
sonsuzöncelerdeyokdu.Sonsuzöncelerde,yalnızAllahüteâlâvardı.Müslimânlar,Allahın,herşeyiyokdanmeydânagetirdiğineinanıyor.Onlarınsöylediğinegöre,herşeyinvarolmasıiçin,oşeyimeydânagetirenşeyinöncedenvarolması,bunundavarolmasıiçin,bunumeydânagetirenşeyinvarolmasılâzımdır.Sonsuzöncedemek,ucu,başlangıcıyokdemekdir.Başlangıcdabirşeyolmazsa,ondanmeydânagelecekşeylerdeolmaz.Ya’nî,gördüğümüz,bildiğimizşeylerinhiçbirininvar
olmamasılâzımolur.Ohâlde,herşeyin,öncedenyokikensonradanvaredilmiş,
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yaratılmışolantekbirşeydenüremekdeolduklarıanlaşılmakdadır.Maddecilerin
(sonsuzöncelerdevarolmak)sözlerinin,maddeler,cismleriçin,mümkinolmadığıanlaşıldıisede,busözleri,maddeleriyaratan,fekatmaddeolmıyan,biryaratıcıiçinmümkin,hattâlâzımdır.Böylesöylemekyukarıdabildirilençelişgiyesebebolmamakdadır.Görülüyorki,sonsuzolanbirvarlıkvardır.Buvarlık,maddecilerin,tabî’atcıların,komünistlerindediklerigibi,câhil,âciz,kısabirzemânvarlıkdadurabilen,sonraçürüyüpyokolan,bildiğimizcismlergibideğildir.Busonsuzvarlık,maddeolmıyan,hiçbirşeyebenzemiyen,herşeyibilen,gören,herşeye
gücüyeten,müslimânlarıninandıklarıbirAllahdır.HerşeyiOyaratmışdırveyaratmakdadır.Tabî’atdediğimizbumaddeler,cismler,canlılarveçeşidlienerjiler,
onlarınzanetdiklerigibi,yaratıcıdeğildir.BunlarınhepsiniAllahüteâlâyaratmış,
birbirlerinete’sîretmekkuvvetini,kendilerinevermiş,yenileriniyaratmasınaeskilerinisebebler,vesîleleryapmışdır.Allahüteâlânınsebeblere,sebeblerinte’sîr
etmelerineihtiyâcıyokdur.Hiçsebebolmadandayaratabilir.Fekat,sebebleri,vâsıtalarıarayakoyarakyaratmakdadır.Sebeblerileyaratmasındahikmetler,kullarınafâidelervardır.Bufâidelerdenbiri,insanoğlu,busebeblereverilmişolan
te’sîrleri,özelliklerigörerek,başkakimselerdenişitereköğrenip,maddîvema’nevîsebeblerikullanır.Biryandan,yenisentezler,analizleryaparak,yenimaddelerin,cismlerinyaratılmasınasebebolur.Çeşidlisanâyı’tesîsleri,fabrikalaryapılır.
Biryandanda,kalb,ahlâktemizlenerek,insanmelekgibiolur.AllahınVelîsiolur.
Ma’rifet-ullahakavuşur.İnsan,istediğişeyinsebebineyapışarak,onakavuşur.Sebeblereyapışmak,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”âdetidir.İnsanzekâsı,insangücüde,Allahüteâlânınyaratmasınasebebolmakdadır.Sebeblerzincirininbirhalkasıolmakdadır.Tabî’atcıların,komünistlerin,sebebleriyaratıcızanetmeleri,çocuğun,babasıçukulatagetirince,(çukulatayıbabamyaratdı)demesinebenzemekdedir.Çünkio,çukulatayıbabasınınverdiğinigörmekde,
başkabirşeybilmemekdedir.
AhmedÂsımefendi,yinediyorki:Allahüteâlâ,kadîmolmasaydı,hâdisolsaydı,onuyaratanbiryaratıcıbulunurdu.Buyaratıcıkadîmise,Allahodur.Hâdisise,
onudayaratanbirilâzımolur.Böylece,kadîmolmıyanyaratıcılarzincirimevcûd
olur.Buzincire,(Teselsül) denir.Teselsülise,muhâldir,olacakşeydeğildir.Teselsülünmuhâlolduğu,(Burhân-ı tatbîk) ileisbâtolunur:Birşeyinsonsuzyaratıcılarını,birincidenbaşlıyarak,sonsuzolarak,yanyanadizelim.İkinciyaratıcıdanbaşlıyarak,ikincibirsıradahâdüşünelim.Sonsuzagidenikincisıra,birincisıradanbir
noksânolduğuiçin,kısadır.Kısaolanasonsuzdenilemez.İkincisıra,sonsuzolamadığıiçin,bundanbirfazlaolanbirincisırada,sonsuzolamaz.Ya’nî,birucusonsuzagidenyarımdoğrudüşünülebilir.Fekatböylebirşeymevcûdolamaz.Teselsülolamaz.Sonsuzsayıdayaratıcılarolamaz.Sonsuzvarolanbiryaratıcıolur.Bu
tekyaratıcı,ezelîdir,ebedîdir,sonsuzolarakvardır.Varlığıkendindendir,başkasındandeğildir.Âkılvebâligolankimse,Allahüteâlânınsonsuzvarolduğunuve
başkaherşeyinyokdanvaredildikleriniişitdikdensonra,aklınıkullanmayıp,düşünmeyip,bunainanmazsaveyâaklınıkullanıp,düşünüpde,bunuaklkabûletmez, fenne uygun değildir diyerek inanmazsa kâfir olur. Cehennemde sonsuz
azâbgörür,yanar.AhmedÂsımefendininyazısıtemâmoldu.İnsan,işitmediğiiçin
düşünmezsevedüşünmediğiiçinde,anlamaz,îmânetmezise,yinekâfirolur.Cennetegirmez.Fekat,Cehennemedegirmez.Kâfirlereyapılanazâb,bunayapılmaz.
Hesâbıgörüldükdensonra,hayvanlargibi,toprakolur,yokolur.Allahüteâlâ,İsrâsûresininonbeşinciâyetindemeâlen,(Peygamber göndermedikce azâb yapmayız!) buyurdu.Buâyet-ikerîmedenanlaşılıyorki,Allahüteâlânınvarolduğunu,
birolduğunuanlamakiçin,tabî’atdakinizâmı,düzeniincelemek,Peygamberlerin
“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”habervermelerindenvebuhaberleriişiterek,okuyaraköğrendikdensonrafarzolmakdadır.İbniÂbidînmürtedbâbındabuyuruyorki,(Buhârââlimleridedilerki,(Peygambergönderilmeden,teblîgyapılmadan
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önceteklîfyapılmaz).Eş’arîmezhebiböyledir.Muhtârolankavldebudur.Buâlimler,(Yerlerivegöklerivekendinigören,aklıbaşındabirkimseninAllahüteâlânınvarlığınıanlamamasıözrolmaz)sözündenmurâdvemaksad,Peygamberlerden“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”işitdikdensonra,anlamamasıözrolmazdemekdir,dediler).İmâm-ıRabbânî“kuddisesirruh”de,266.cımektûbundaböylebuyurmuşdur.
EflâtununÎsâ“aleyhisselâm”zemânındayaşadığı(Burhân-ı kâtı’) kitâbındayazılıdır.Avrupakitâblarında,Eflâtunun,mîlâddan,ya’nîÎsâaleyhisselâmındünyâyıteşrîfinden[347]seneönceöldüğüyazılıdır.PlatonismideverilenbuYunan
felesofununderslerimeşhûrolduğundan,ölümzemânınainanılırsada,Îsâ“aleyhisselâm”,gizlidünyâyagelipvedünyâdaazkalıp,gökeçıkarıldığındanvekendisiniancakonikihavârîbilip,Îsevîlerazveasrlarcagizliyaşadıklarından,mîlâd,
ya’nînoelgecesidoğruanlaşılamamışdır.Mîlâdın,birincikânûn[aralık]yirmibeşindeveyâikincikânûn[ocak]altıncıveyâbaşkagünolduğusanıldığıgibi,bugünkümîlâdîseneninbeşsenefazlaolduğu,çeşidlidillerdekikitâblarda,meselâHasîbbeğin1333[m.1915]baskılı(Kozmografya) kitâbındave(Takvîm-i Ebüzziyâ)da
yazılıdır.Ohâlde,mîlâdîsene,müslimânlarınsenesiolanhicrîsenegibidoğruve
kat’îolmayıp,günüde,senesideşübheliveyanlışdır.İmâm-ıRabbânînin“kuddisesirruh”ve(Burhân-ı kâtı’)ınbildirdiklerinegöre,üçyüzsenedenfazlaolarak
noksândırveÎsâ“aleyhisselâm”ileMuhammed“aleyhisselâm”arasındakizemân,
binsenedenazdeğildir.(Mevâhib-i ledünniyye) ikincicild,üçüncüfasldadiyorki:
(İbniAsâkirin,Şa’bîden“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”haberverdiğinegöre,Îsâ
aleyhisselâmileMuhammedaleyhisselâmarasında,[963]senefarkvardır).
İmâm-ıMuhammedGazâlî,imâm-ıAhmedRabbânîvedahâbirçokislâmbüyükleri,Yunanfelsefesiniinceleyip,didikdidiketmişveofelsefecilerin,nekadar
câhil,ahmakvekâfirolduklarınıbildirmişlerdir.Müslimânların,böylekâfirleribeğenmemelerini,onlaraaldanmamalarını,birçokkitâblarındayazmışlardır.
Ohâlde,kâfirlerin,mürtedlerin,islâmdüşmanlarının(İslâmâlimleri,tesavvuf
adamları,Yunanfelesoflarının,Romatesavvufcularının,Batlemyusmektebinin
te’sîrialtındakalmış)demeleritemâmenyersizveyanlışdır.İslâmâlimlerini“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,onlarıntalebesivetaklîdcisişeklinesokarak,bunlarıküçültmekiçin,düşmancayapılaniftirâlardır.Hâlbuki,islâmâlimleri,Yunan
veRomafelsefesinivehukûkunu,çokincevekuvvetlibilgileriileçürüterekyeresermiş,onlarınhukûk,ahlâkvetıbüzerindekisözlerindendoğruolanlarının,eskiPeygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”kitâblarındançalmaolduklarınıbildirmişlerdir.Sôfiyye-ialiyyenintesavvufaâidsözleri,câhillerinzanetdiklerigibi,kitâbdanokumakla,başkalarındanöğrenmeklevetaklîdiledeğil,keşfile
ya’nîmubârekkalblerine,temizrûhlarınaakıpgelmekleanladıklarıma’rifetlerdir.Buhakîkatleri,(Mektûbât)ınbirçokmektûbu,çokgüzelbildirmekdedir.
EskiYunanfelsefecileriveşimdikikomünistler,herşeyiaklileanlamağa,aklauydurmağakalkışanveyalnızaklınbeğendiğineinanankimselerdir.Bunlar,aklınerebileceğişeylerdedoğruyubulabilirisede,aklınkavrıyamadığı,erişemediğibirçokşeylerdeyanılıyor,aldanıyorlar.Nitekim,eskiYunanfelsefecilerininsonragelenleri,öncekilerininyanlışlarınıçıkarmış,birbirlerinibeğenmemişlerdir.
İslâmâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,zemânlarınakadarolanfen
bilgileriniokuyupveseksenbilgiyiiyiöğrendikdensonra,islâmiyyetingösterdiğiyolda,kalbleriniaçarak,nefslerinitemizliyerek,aklınerişemediğibilgilerdede
doğruyubulmuşlar,hakîkatevarmışlardır.İslâmâlimlerinefelesofdemek,bunlarıküçültmekolur.Felsefeciler,yanılıcıolanaklınesîri,mahkûmukimselerdir.
Bunlartecribeetmeyip,aklilesöylediklerindevedeneyleriaçıklarkenvehmlerinekapıldıklarızemânlardaaldanıyor,zararlıoluyorlar.Bununiçinveaklınüstüneçıkamadıklarıiçin,bunlar,islâmâlimigibiyüksekolamaz.
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Aklıolmıyandelidir.Aklınıkullanmıyansefîhdir.Aklauygunişyapmamaksefâhetdir.Aklıazolandaahmakdır.Yalnızaklauyup,yalnızonagüvenip,aklınermediğişeylerdeyanılankimse,felsefecidir.Aklınerdiğişeylerdeonagüvenen,aklınermediği,yanıldığıyerlerde,Kur’ân-ıkerîminışığıaltındaakladoğruyugösterenyüksekinsanlarda,islâmâlimleridir.Ohâlde,islâmiyyetdefelsefeyokdur,
islâmfelsefesi,islâmfelesofuyokdur.Felsefeninüstündeolanislâmilmlerivefelsefecilerinüstündeolanislâmâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”vardır.
Akl,gözgibidir,dinbilgilerideışıkgibidir.Ya’nîinsanınaklı,gözügibiza’îfyaratılmışdır.Gözümüz,maddeleri,cismlerikaranlıkdagöremiyor.Allahüteâlâ,görmeâletimizdenfâidelenmemiziçin,güneşi,ışığıyaratmışdır.Güneşinveçeşidliışık
kaynaklarınınnûruolmasaydı,gözümüzişeyaramazdı.Tehlükelicismlerden,zararlıyerlerdenkaçamaz,fâidelişeyleribulamazdık.Evet,gözünüaçmıyanveyâgözübozukolan,güneşdenfâidelenemez.Fekat,bunlarıngüneşekabâhatbulmağa
haklarıolmaz.
Aklımızda,yalnızbaşınama’neviyyâtı,fâideli,zararlışeylerianlıyamıyor.Allahüteâlâ,aklımızdanfâidelenmemiziçin,Peygamberleri,islâmiyyetışığınıyaratdı.Peygamberler,dünyâdaveâhıretderâhatetmekyolunubildirmeseydi,aklımız
bulamaz,işeyaramazdı.Tehlükelerden,zararlardankurtulamazdık.Evet,islâmiyyeteuymıyanveyâaklıazolankimselervemilletler,Peygamberlerdenfâidelenemez.Dünyâdaveâhıretdetehlükelerden,zararlardankurtulamaz.Fenvâsıtaları,
mevkı’,rütbe,paranekadarbololursaolsun,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”gösterdiğiyoldagitmedikce,hiçbirferd,hiçbircem’ıyyetmes’ûd
olamaz.Nekadarneş’eli,sevinçligörünselerde,içlerikanağlamakdadır.Dünyâdada,âhıretdederâhatvemes’ûdyaşayanlar,ancak,Peygamberlereuyanlardır.
Râhata,se’âdetekavuşmakiçin,müslimânolduğunusöylemek,müslimângörünmekyetişmez.Müslimânlığıiyiöğrenmekveemrlere,yasaklarauymaklâzımdır].
Ehl-isünnetâlimleri,dînimizinbildirdiklerini,aklersinermesin,isbâtetdiler.
Allahüteâlâ,onlarınçalışmalarınabolbolmükâfatversin!Bubilgilerdenhiçbirine,aklermediğiiçin,karşıgelmediler.Böylece,kabrazâbına,kabrde(Münker) ve
(Nekîr) denilenikimeleğinsüâlsoracaklarına,sıratköprüsüne,kıyâmetdekiterâzîyehemeninandılar.Aklermediğiiçin,olmazdemediler.Çünkibubüyükler,
Kur’ân-ıkerîmevehadîs-işerîflereuydular.Aklıbuikitemelkaynağabağladılar.
Anlıyabildiklerinianlatdılar.Anlıyamadıklarınaöyleceinandılar.Anlamadıklarına,aklımızermediğiiçinanlıyamadıkdediler.EskiYunanfelsefecilerigibiyapmadılar.Onlar,aklerenşeylereinanıp,akllarınınermediklerine,anlıyamadıklarına
inanmadılar. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” gönderilmeleri,
Allahüteâlânınbeğendiğişeylerdenbirçoğunaaklıneremediğiiçinolduğunubilemediler. Akl huccetdir. Fekat, tâm huccet değildir. Peygamberlerin “aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”gönderilmeleriiletâmhuccetolmuşdur.[Ya’nî,Obüyüklerin gönderilmeleri ile, akl herşeyi öğrenebilmişdir.] İsrâ sûresinin onbeşinci
âyetindemeâlen,(Biz, Peygamber göndermedikçe, azâb yapıcı değiliz) buyruldu.
Yinesözümüzedönerekderizki,karşıdabulunanşeyigörmekiçin,aynıdoğrultuda bulunmak lâzım ise de, yanında olmıyanı görmek için lâzım değildir.
Uzakdaolanbirşey,insanınbircihetindeolmadığıgibi,görülmesidebiryandaolmaz.Görmedenönce,bircihetdeolmıyanşey,görürkendebircihetdeolmaz.Anlaşılamıyanbirşeyigörmekde,anlaşılamıyacakhâldeolur.Maddeliolan,maddesizolanıanlıyamaz.Arabîmısra’tercemesi:
Sultânınbolhediyyelerini,onunvâsıtalarıtaşıyabilir.
Anlaşılamıyanıngörülmesini,anladığımızşeyleringörülmelerinebenzetmekyanlışolur.İnsafsızlıkolur.İnsanıdoğruluğakavuşduranyalnızAllahüteâlâdır.
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68 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 39. cu MEKTÛB
Bu mektûb, Mevlânâ Muhammed Sâdık Keşmîrîye yazılmışdır. Tesavvufcuların (İlm-ül yakîn) bilgisi ile eski Yunan felsefecilerinin (İlm-ül yakîn) bilgisi arasındaki farkı açıklamakdadır:
Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmolsun!Tesavvufcularagöre,(İlm-ül yakîn) demek,eserdenmüessiri,ya’nîişigörerek,bunuyapanıanlamakdır.EskiYunanfelsefecileride,ya’nîherşeyiaklileanlayıpbeğenmekyolundaolanlarda,böylesöylüyorlar.Buikisiarasındanefarkvardır?Tesavvufcuların ilm-ül yakînleri niçin keşf ve şühûd ile olmakdadır? Tesavvufcu
olmıyandinâlimlerininilm-ülyakînleriise,niçinfelsefecilerinanladığıgibidir?Bunlarıkısacabildirelim.Herikiilm-ülyakîndede,eseri,işigörmeklâzımdır.Görünmeyenmüessireeserdenyolbulunur.Eserdenmüessireinsanıgötürenyol,buikisi arasında olan bağlantıdır. Tesavvufcuların ilm-ül yakîninde, bu bağlantı da,
keşfveşühûdilebelliolmakdadır.Dinâlimlerininvefelsefecilerinilm-ülyakînindeise,bubağlantı,akliledüşünerek,inceliyerekanlaşılmakdadır.Bundandolayı,tesavvufcularıneserdenmüessirianlamaları,(Hadsî)dir.Ya’nîhemen,çabuk
hâsılolur.Hattâ(Bedîhî)dir.Ya’nîmeydândadır,apaçıkdır.Ötekilerin,eserigörüp müessiri anlıyabilmeleri ise, düşünmekle, incelemekle olur. Görülüyor ki,
tesavvufcularınilm-ülyakînikeşfiledir,şühûdiledir.Ötekilerinise,aklileincelemedikcehâsılolamaz.Tesavvufcularınilm-ülyakîninede(İstidlâl), ya’nîdüşünmekveincelemekdeniliyorisede,eserdenmüessirianlamağabuismverildiğiiçin
denilmişdir.Yoksa,istidlâlolmayıp,keşfveşühûddur.Dinâlimlerininilm-ülyakînleri,istidlâliledir.Çokkimse,buincefarkıanlıyamamışdır.Bunlardanba’zıları,tesavvufbüyüklerine“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”diluzatmışlardır.HerşeyindoğrusunubildirenyalnızAllahüteâlâdır.Doğruyoldabulunanlarabizdenselâmolsun!
Müslimânım,gecegündüz,tapdığımdergâhbir,
birdakîka,tevhîddenayrılmadım,Allahbir!

69 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 50. ci MEKTÛB
Bu mektûb, kâdî Nasrullaha yazılmışdır. Ulemâ-i râsihîn ve diğer din âlimlerinin “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în” istidlâlleri arasındaki farkı bildirmekdedir:
(İstidlâl), eserigörerek,ya’nîyapılanişigörerek,müessiri,buişiyapanıanlamakvemahlûklarıgörerek,hâlıkıanlamakdemekdir.(Ulemâ-i râsihîn) ve
(Ulemâ-i zâhir), hepistidlâlyapmakda,mahlûklarınhâlıkıbildirdiklerinisöylemekdedirler.Peygamberlerevârisolduklarıhadîs-işerîfdebildirilenâlimlereulemâ-irâsihîndenir“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”.Dinâlimlerinin
hepsiböyledeğildir.Râsiholmıyanâlimler,mahlûklarınvarlığınıbilerek,hâlıkınvarlığınıanlarlar.Eserinvarlığı,müessirinvarolduğunubildiriyorderler.Böylecemüessirinvarolduğunaîmânederler.Ulemâ-irâsihînise,vilâyetinya’nîevliyâlığınüstünderecelerininhepsinigeçip,Peygamberleremahsûsolanda’vet
makâmınakavuşmuşlardır.Kendilerinetecellîlervemüşâhedelerhâsıloldukdan
sonra,bunlarda,eserdenmüessiriistidlâleder.Buyoldandahakîkîmüessire,
ya’nîAllahüteâlânınvarolduğunaîmânederler.Bunlar,nihâyetekavuşdukdan
sonraanlarlarki,müşâhedeedilenvetecellîolunanherşey,hakîkîvarlıkdeğildir.Hakîkîvarlığınzıllerinden,görünüşlerindenbirzıldir.Bunlarahakîkîvarlıkdiyeîmânedilmez.Hakîkîvarlığaistidlâlsizîmânedilemezderler.İstidlâlyaparak,hakîkîvarlığı,zıllerarayakarışmadanararlar.Yalnızhakîkîvarlığısev–763 –

dikleriiçinvebaşkaherşeyionafedâetdikleriiçin,böyleistidlâlleriile,hakîkî
varolanakavuşurlar.(Kişi, sevdiği ile berâber olur) hadîs-işerîfindebildirildiğigibi,zıllerlekarışıkolantecellîlerinvezuhûrlarındışında,ötesindeolanhakîkîvarolanaslakavuşurlar.Zâhirâlimlerininbilgilerininulaşabildiğiasla,bu
büyükler,muhabbetbağıileçekilerek,kendilerikavuşurlar.Nasılolduğuanlaşılamıyanbirkavuşmakhâsılolur.Buikikavuşmakarasındakifark,muhabbetdenhâsılolmakdadır.Sevenvesevgilidenbaşkaherşeydenkesilen,sevdiğinekavuşur.Böylesevgisiolmıyanise,bukavuşmağıancaköğrenir,bilirvebubilgisinibüyükni’metsanır.Hâlbuki,Obüyüklerinkavuşduklarımakâmıbunlartâm
bilemezler.Bilenleri,ancakOmakâmınyolunubilir.Vâsılolan,kavuşantâmkavuşmuşdur,berâberolmuşdur.Obüyüklerdenbiribuyuruyorki,fârisîmısra’tercemesi:
Kulunhakkakavuşması,şekerinsütlekarışmasıgibidir.
İşinbaşı,kulolmakdır.Onakulolmakla,başkaşeylerdenkurtulmakdır.

70 — İKİNCİ CİLD, 59. cu MEKTÛB
Bu mektûb, hocasının oğlu hâce Muhammed Abdüllah için yazılmışdır “sellemehullahü teâlâ”. Akla, hayâle gelen ve keşf ile ve şühûd ile anlaşılan herşey, mahlûkdur. Bunlara (Mâ-sivâ) denildiği bildirilmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmolsun!Gözümün nûrunun göndermiş olduğu kıymetli mektûb geldi. Tesavvuf yolunun
oyuncaklarıgibiyolcularıavutanşeylerinhepsi,Allahüteâlânınyardımıileyok
oldular.Hiçbirşeydevâmlıolmuyor.Aklıma,hayâlimegelenherşey,(Lâ)derken
yokoluyorlardiyorsunuz.Bunlargibidahâbirşeyleryazıyorsunuz.Bunlarınyok
olmasıiçinuğraşdığınızı,ileridekendiliklerindenyokolacaklarınıümmîdetdiğinizibildiriyorsunuz.Kıymetliyavrum!Akla,hayâlegelenherşey,hattâkeşfveşühûdileanlaşılanbilgiler,ister(Âfâkî) olsunlar,ya’nîinsanındışındabulunsunlar,
ist er (En fü sî) ols unl ar, ya’nî ins an ın içind e bul uns unl ar, heps i (Mâ-si vâ)dır.
[Ya’nîAllahüteâlânınmahlûklarıdır.]Bunlaragönülbağlamak,oyunveoyuncak
gibişeylerleboşyerevaktgeçirmekdir.Fâidesizşeylerleoynamakdır.Bunların
yokolması,eğeruğraşmaklaise,buiş,(İlm-ül yakîn)dir.Yokolmaları,uğraşmadankendiliğindenise,çalışmakyolundankurtulmuşveilmsokağındançıkmışolur.
(Fenâ) ileşereflenmişolur.Bunlarısöylemekkolayisede,kavuşmakçokgüçdür.
Ancak,Allahüteâlânınnasîbetdiğikimselerkavuşur.(Hakîkat) mertebesindekiişlerdahâsonrahâsılolur.Fenâdansonra,(İsbât) makâmınakavuşulur.İlmdensonra(Ayn) hâsılolur.Hakîkatinyanındaçalışmanınhiçdeğeriyokdur.İsbât etm en in [maks ad a, hak îk î varl ığ a kav uşm an ın] yan ınd a, (Nefy) etm en in
[mahlûklarınbilgisini,düşüncesinikalbdençıkarmanın]hiçi’tibârıyokdur.Çünki,nefyederken,mahlûklarlauğraşılmakdadır.İsbâtederkenise,Allahüteâlâdanbaşkahiçbirşeyyokdur.[(Âlem-i misâl)de]isbâtyanındanefy,sonsuzdeniz
yanındakibirdamlagibigörünüyor.Nefyveisbâthâsılolunca,(Vilâyet-i hâssa)ya
kavuşulur.Vilâyet-ihâssadansonra,yâ(Urûc) eder,dahâyükselir,yâhud(Nüzûl)
edipgeridöner,alçalır.Urûcederse,sonrayinenüzûletmesilâzımdır.YâRabbî!Bizeihsânetdiğinnûruartdır!Günâhlarımızımağfiretet!Senherşeyiyapabilirsin.SizevedoğruyoldaolanlaraveMuhammedMustafânın“aleyhissalâtüvesselâm”izindeolanlaraselâmolsun!
Dünyâda,çokşeygelir,cânatatlı,
dostdankonuşmakammâ,dahâtatlı.
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71 — 61. ci MEKTÛB
Büyük âlim Abdüllah-i Dehlevînin “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” (Mekâtib-i şerîfe) kitâbındaki altmışbirinci mektûb, hâce Hasen Mevdûda yazılmış olup,
aşağıdadır:
ÜstünlüğünügösterenkelimeleriyazmağalüzûmolmıyankıymetlihâceHasen
Sâhibin[Vahdet-ivücûdübildiren]yazılarınınhepsidoğru,aklauygun,lüzûmlu
vebüyüklerinkabûledeceği,kıymetlibilgilerdir.Evliyâ-yıkirâmın“rahmetullahialeyhim”beğendiklerişeylerdir.Obüyüklerşiddetlisıkıntılarçekerek,canlarınıtehlükelereatarakbuhâllerekavuşdular.Tevhîdinsırları,çokzikrvemurâkabeyaparakveaşırımuhabbetdenortayaçıkmakdadırlar.Tevhîdhâlleriniböyleaçıkyazmanız,bufakîriçoksevindirdi.Allahüteâlâsizimubârekeylesin!Bu
hizmetinize,iyikarşılıklarihsâneylesin!Bukonudabildiğimiyazmazsam,hakkınızıödememişolurum.Eğeryazarsam,büyükbirzâtakarşısaygısızlıkyapmışolurum. Büyüklerimiz, ihlâs ile olan süâllere cevâb vermeği emr buyurmuşlardır.
Emreuymak,edebigözetmekdenöncegelir.Onuniçinyazıyorum.(Müceddidiyye) büyükleri,[ya’nî,imâm-ıRabbânîtalebelerindentâbuzemânakadargelenler]buyurdularki,murâkabevezikrederken,keyfiyyetlerin,hâllerinvenûrların
hâsılolmasına(İlm-ül-yakîn) denir.Hadîs-işerîfdebildirilen(İhsân) mertebesindenbirışıkınkalbdeparlamasına,(Ayn-ül-yakîn) denir.Allahüteâlânınahlâkıile
huylanmağada(Hakk-ul-yakîn) dediler.Zikrederken,bununma’nâsınıdüşünmeklâzımdır.Buma’nâinsanınşu’ûrunukaplayınca,kalbnûrlanır.Buma’nâhâsıl oldu sanılır. Hak teâlâ ile ittihâd, birlik varmış görülür. Kıymetli efendim!
Büyüklerinbusözlerinekimkarşıgelebilir?Ruzbehân-ıBaklîvemollaAliyy-ülkârî,buma’rifetiredetmekdeinâdetdiler.Bufakîr,onlaracevâbolarakyazdım
ki,Mecnûn-iÂmirî,Leylâyaolanaşırıaşkındandolayı,yimeziçmezoldu.Herşeydenyüzçevirdi.Leylâadınıdilindendüşürmedi.SonradaLeylâyımdemeğebaşladı.HerşeyiLeylâgördü.Çokriyâzetler[sıkıntılar]çekerek,nefstasfiyebulunca,bedeninmaddîözellikleri,te’sîrlerikalmaz,rûhhâlinegirer.Çokzikredince,
bununma’nâsıkendinikaplarsa,kendisinitenzîhmertebesiiledebirleşmişgörür.
HüseynbinMensûr“rahimehullah”,[böylegörünce],(enel-Hak) [benHakkım]
dedi.Bizzevallılar,buincema’rifetüzerindeduramayız.(Ben,mimsizAhmedim)
[ya’nîEhadim]ve(Ben,aynsızarabım)[ya’nî,benRabbim]gibisözler,hadîsdeğildir.Tevhîdmertebesindeolanlarauyanlarınuydurduklarısözlerdir“Allahüteâlâhepsiniafveylesin!”.(Nehc-ül-belâga) kitâbındaki,hazret-iAlîninhutbeleri
denilerekyazılmışolanlardadoğrudeğildir.
[(Nehc-ül-belâga) kitâbınıRadîismindebirşî’îyazmışolduğunuislâmâlimleri sözbirliği ile bildirdiler. Hindistân âlimlerinden Abdül’Azîz-i Dehlevî “rahmetullahiteâlâaleyh”,(Tuhfe-i isnâ aşeriyye) adındakibüyükkitâbında,bukitâbıyazanRadîninyehûdîolduğunuuzunyazmakdadır.HindistândaRampurşehrinde,İmtiyâzAlîArşîismindebirşî’î1389[m.1969]senesinde,(İstinâd) ismindekitâbyazarak,Nehc-ül-belâganındoğruolduğunuisbâtakalkışmışisede,vesîka olarak ileri sürdükleri, Abdüh gibi masonlar ve belli şî’îlerdir. İstinâdın,
1393[m.1973]deTahrandaikincibaskısıyapılarakislâmmemleketlerinedağıtılmakda,(Sünnî) olangençleraldatılmağaçalışılmakdadır.İmâm-ıZehebîveİbni
Hacer-iAskalânîgibiderinislâmâlimlerinin,(Bukitâbı,şî’îRadîyazmışdır)dediklerini,İstinâdkitâbıdaönsözündeyazıyor.Buüçbüyükâliminhersözühuccetdir, sağlam vesîkadır. (Nehc-ül-belâga)nın bozuk olduğunu göstermek için,
başkaşâhidaramağalüzûmyokdur.Müslimânlarböylebozuk,şübhelikitâbları
okumamalıdır.(Buhârî) ve(Müslim) vebenzerlerisağlamhadîskitâblarınıvebunlarınşerhlerini[açıklamalarını]okumalıdır].
(Tevhîd-i vücûdî)ninsırları,riyâzetçekenlerinvemuhabbetderyâsınadalmış
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olanlarınkalblerinedoğmuşdur.Buyüksekinsanlarınsayısıokadarçokdurki,inanmamakimkânsızdır.Obüyüklerinyolundaolanların,Onlarınsözleriniisbâtetmek
için,Kur’ân-ıkerîminâyetlerinevehadîs-işerîflere,değişikma’nâlarvermeğekalkışmalarına lüzûm yokdur. Bu ma’rifetin varlığında kimsenin şübhesi yokdur.
Fekat,buma’rifetitesavvufungâyesiveseyrvesülûkünnihâyetisanmak,(İlmleri Ona varamaz!) meâlindekiTâhâsûresinin110.cuâyet-ikerîmesiilemen’olunmuşdur.Âlimlerdebuma’rifetüzerindedurmamışlardır.(Buma’rifeteinanmıyanvâsılolamaz!)sözünüzüaçıklıyarakirşâdbuyurmamışsınız.Bununiçin,önce,
vâsılolmaknedemekolduğunuaçıklamakdaîcâbeder.

72 — 85. ci MEKTÛB
Büyük âlim Abdüllah-i Dehlevînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Mekâtib-i şerîfe) kitâbının seksenbeşinci mektûbu aşağıdadır:
Allahüteâlâyahamdolsun!OnunsevgiliPeygamberiMuhammedaleyhisselâmasalâtveselâmolsun!Gulâm-ıAlîismiilemeşhûrolanfakîrAbdüllah-iKâdirîmüceddidînin“rahmetullahiteâlâaleyh”mektûbudur.Hindistândamüslimânlariçinyazmışdır.Allahüteâlâ,onungünâhlarınıafveylesin!
(BÎ’AT), sözvermekvebusözündedurmakdemekdir.Tesavvufyolundaçok
kullanılanbirkelimedir.Bunukullanmak,Eshâb-ıkirâmınsünnetidir“radıyallahüteâlâanhüm”.Bî’at,üçkısmdır:Birincisi,birbüyüğünönünde,günâhişlememekiçinsözvermekdir.Buna,(tevbe bî’ati) denir.Büyükgünâhlardanbiriişlenince,bubî’atbozulur.Yenidenbî’atetmeklâzımolur.Gıybetedincebozulup,
bozulmamasındaşübheedildi.Birmüslimânıtahkîrederek,onukötüleyerekgıybetyapmak,elbetbüyükgünâhdır.Yanlışsöyliyenveyazandinadamlarınıvebid’at
i’tikâdındaolantarîkatcılarımüslimânlarahabervermek,duyurmakgıybetolmaz.
Müslimânlarınbunlaraaldanmamasıiçinbunlarısöylemeklâzımdır.
Bî’atin ikincisi, intisâb etmek, bereketlenmek için bir Velîye “rahmetullahi
teâlâaleyh”veyâonunhakîkîmensûblarınabî’atetmekdir.Böylece,onlariçinbildirilmişolanmüjdelereveşefâ’atlarınakavuşulur.Meselâ,gavs-üs-sekaleynAbdülkâdir-iGeylânî“kuddisesirruh”,(Benimtalebelerimtevbeetmedenölmezler)
buyurmuşdur.Bumüjdeyekavuşmakiçin,buyolunbüyüklerindenbirinebî’atolunur.Bubî’atitekrâretmeklâzımdeğildir.
Bî’atinüçüncüsü,Evliyânınfeyzlerinekavuşmak,fâidelenmekiçinyapılır.Tesavvufbüyüklerindenbirinebî’atedip,Onungösterdiğivazîfeleriveihlâsdereceleriniyapıpfâideeldeedemezse,Üstâdırâzıolsadaveolmasada,başkabirineintisâbetmesi,başkabirâlimebî’atetmesicâizdir.Fekat,birinciâlimiinkâretmemesilâzımdır.Ondannasîbi,kısmetiyokdemekdir.Üstâdınınislâmiyyeteuymakdagevşekliğinigörürsevezenginlereyanaşdığını,dünyâyadüşkünolduğunu
anlarsa,Allahüteâlânınfeyzlerini,sevgisinivema’rifetinibaşkabirindearamalıdır.Çocukikenbî’atetmişolan,aklveşü’ûrsâhibiolunca,onunhakîkîâlimolduğunuanlarsa,bî’atinevevazîfelerinedevâmeder.Yâhudbeğendiğibaşkabirinebî’ateder.
İslâmâlimi,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”sünnetine[ya’nîislâmiyyete]tâbi’olan,sımsıkısarılanvezâhirvebâtınbid’atlerdenkaçınanveselef-i
sâlihînini’tikâdındaolankimsedir.Gavs-üs-sekaleynAbdülkâdir-iGeylânîve
Şeyh-ül-islâm Ferîdeddîn-i Genc-i Şeker hazretlerinin doğru olan i’tikâdında
olur.Fıkhbilgilerindenzarûrîlâzımolanlarıbilir.(Mişkât-i şerîf) hadîskitâbınıve
Kur’ân-ıkerîmtefsîrleriniçokokur.İmâm-ıGazâlî“rahmetullahiteâlâaleyh”hazretlerinin,(Minhâc-ül-Âbidîn) ve(Kimyâ-yı se’âdet) kitâblarıgibitesavvufyolundakilerinyazdığıahlâkkitâblarınıvetesavvufbüyüklerininhâllerinivesözlerini
bildiren kitâbları okur. Bu kitâbları okumak, kalbin tasfiyesi ve tezkiyesi için
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çokfâidelidir.İslâmâlimi,dünyâyadüşkünolmazvedünyâyadüşkünolanlarlabirlikdebulunmaz.İslâmiyyetinbildirdiğiiyiişleriyapar.ÇalışdıklarınındünyâdakiveâhıretdekikarşılığınıyalnızAllahdanbekler.Ondanbaşkakimsedenbirşey
beklemez.Kur’ân-ıkerîmiçokokur.Evliyânınkalblerinegelenfeyzlerden,ma’rifetlerdennasîbalmışdır.Herişindetevbe,inâbet,zühd,vera’,takvâ,sabr,kanâ’at,
tevekkülverızâyolunututar.OnugörenlerAllahüteâlâyıhâtırlar.Dünyâdüşüncelerikalbindenkaçar.(Çeştiyye) yolununbüyükleriilebirlikdebulunansâdıkbir
kimsedezevk,şevk,harâret,râhatlık,yalnızlık,ya’nîdünyâyadüşkünolanlardan
uzaklaşmakhâsılolur.(Kâdirî) yolununbüyükleriyleberâberbulunmak,kalbde
safâhâsıleder.Rûhlarvemeleklerâlemiilebağlılıkhâsılolur.Geçmişvegelecek
şeylerdençoğukendisinebildirilir.(Müceddidî) yolununbüyükleriileberâberolandahuzûrvecem’ıyyetveyâd-idâştvedünyâyaşü’ûrsuzlukveAllahüteâlânıncezbelerihâsılolur.Kalbine,rûhunabirçokşeylerihsânedilir.İslâmâlimimüceddidîise,bütünlatîfelerindekeyfiyyetler,hâller,safâveletâfetvenûrlar,sırlarhâsılolur.Busöylediklerimizhâsılolmazsa,sâdıkolantâlib,hakîkîâlimekavuşamadığıiçinnekadarâhetseyeridir.
(Tâlib), sâdıkolaninsandemekdir.AllahüteâlânınsevgisiileveOnunsevgisinekavuşmakarzûsuileyanmakdadır.Bilmediği,anlıyamadığıbiraşkileşaşkın
hâldedir.Uykusukaçar,gözyaşlarıdinmez.Geçmişdekigünâhlarındanutanarak
başınıkaldıramaz.HerişindeAllahdankorkar,titrer.Allahüteâlânınsevgisinekavuşduracakişleriyapmakiçinçırpınır.Herişindesabrveafveder.Hergeçimsizlikde,sıkıntıdakusûrukendisindegörür.HernefesdeAllahınıdüşünür.Gafletile
yaşamaz.Kimseylemünâkaşaetmez.Birkalbiincitmekdenkorkar.KalbleriAllahü teâlânın evi bilir. Eshâb-ı kirâmın hepsini, “radıyallahü teâlâ anhüm ecma’în”diyerekiyibilir.Hepsininiyiolduğunusöyler.[Şimdi,böylehakîkîtâlibkalmadı.]Peygamberefendimiz“sallallahüaleyhivesellem”,Eshâb-ıkirâmarasındaolanşeylerikonuşmamağıemrbuyurdu.Sâlihmüslimân,bunlarıkonuşmaz,yazmazveokumaz.Böylece,obüyüklerekarşıbiredebsizlikdebulunmakdankendinikorur.Obüyüklerisevmek,AllahınResûlünü“sallallahüteâlâaleyhivesellem”
sevmeninnişânıdır,alâmetidir.Kendibilgisiile,kendigörüşüileEvliyâ-yıkirâmı
birbirindenaşağıveyukarıdiyeayırmaz.Birinindahâyüksek,dahâüstünolduğu
ancakâyet-ikerîmeilevehadîs-işerîfileveSahâbe-ikirâmınsözbirliğiilebildirmeleriileanlaşılır.Muhabbetserhoşluğuelbetbaşkadır.Aşksâhibima’zûrdur.
(Simâ’), birkişininveyâbirkaçkişininokuduklarıdîni,îmânıkuvvetlendirenve
ahlâkıgüzelleşdiren,şi’rleri,kasîdeleri,ilâhîlerivemevlidleridinlemekdemekdir.
Tesavvuf büyükleri, çalgısız olan ve kadın erkek karışık olmıyarak okunanları
Simâ’etmişler,dinlemişlerdir.Sultân-ımeşâyıh[Nizâmüddîn-iDehlevî]ninsohbetinde,meclisindehiçbirçalgı,hiçbirzemângörülmedi.Osohbetdebulunanlar,gizliceağlar,ciğerleriyanardı.(Fevâid-ül-füâd) ve(Siyer-ül-Evliyâ) kitâblarıbunuuzun
anlatmakdadır.Tesavvufbüyüklerininyolundanayrılmakkalbikarartır.Obüyükler,kalbdehâsılolankabzı,basthâlineçevirmekiçinveyâinbisâtıya’nîbast,râhatlık,ferahlıkhâliniartdırmakiçinsimâ’aiznvermişlerdir.Simâ’kalbdekiAllah
sevgisini ve rikkati artdırır buyurmuşlardır. Gâfillerin ya’nî kalblerinde Allah
sevgisibulunmıyanlarınsimâ’larıcâizdeğildir.Böylesimâ’meclisleri,toplantıları,fısk[günâh]meclisiolur.Hermüslimânböylesimâ’lardansakınmalıdır.Tesavvufculardan,neygibiçalgılaracâizdiyenlerolduisede,bunuaşkvemuhabbetserhoşluğuhâlindesöylemişlerdir.İslâmiyyetinyasaketdiğiböylesözlereuyulmaz.
[Tahtâvînin(Merâkıl-felâh) hâşiyesiyüzyetmişdört(174).cüsahîfesinebakınız!]
Allahisminiyüksekseslesöylemek,kalbhastalığınınilâcıdırdediler.Fekatsessizsöylemek,dahâfâidelidir.Sessizyapılanzikrindahâefdalolduğuhadîs-işerîfdebildirildi.Kalbdekiateşiartdırmakvegevşekliğigidermekiçinseslesöylemek
câizolabilir.Çoksöyleyinceveriyâzetlerçekilince,kalbdeAllahsevgisiçoğalır,
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(Vahdet-i vücûd) sırlarıhâsılolur.(Vahdet-i vücûd),mümkinâtıya’nîmahlûkâtı
tekbirvarlıkgörmekdir.Yoksa,mahlûklarıAllahüteâlâbilmekdeğildir.Aşk-ıilâhîninkalbdehâsıletdiğihâlsâhiblerininvahdet-ivücûdsözleriniişiterek,kendigörüşleriilevehayâlleriileböylekonuşupkendinivahdet-ivücûdsâhibigöstermek
akla da, islâmiyyete de uygun değildir. Rüknüd-dîn Alâüddevle-i Semnânî ve
müceddid-ielf-isânîAhmedFârûkî“rahmetullahialeyhimâ”vebunlarınizinde
gidenbüyükler,vahdet-ivücûdma’rifetindenbaşkavePeygamberlerinhepsinde
hâsılolan“aleyhimüssalevâtüvesselâm”me’ârifdebulunduğunugörmüşlerveanlamışlardır.
(Tesavvuf), Allahü teâlâ ile olmak ve iyi ahlâk edinmek ve islâmiyyete uymakdır.Allahüteâlâdanbaşkaşeylerikalbdençıkarıpbütüna’zânınMuhammed
Mustafâ“sallallahüaleyhivesellem”hazretlerineuymasıdır.Allahüteâlâileolmağa,(Hudûr) denirki,hadîs-işerîfdebildirilen(İhsân) mertebesidir.İnsanınkalbibumertebedeolmalıdır.Buni’metikimeihsânederlerse,büyükse’âdetbilsin!
(Tevhîd-i ef’âlî), mahlûklarınbütünişlerini,bütünhareketlerini,tekbiryapıcınınişlerindenolarakgörmekdir.
(Tevhîd-i sıfâtî),mahlûklarınsıfatlarını,özelliklerini,Hakteâlânınsıfatlarının
görüntüleribilmekvehervarlığıAllahüteâlânınvarlığındayokgörmekdir.Evliyâyıkirâm“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”hepböyleidiler.
(İcâzet) ve(Hilâfet), tâliblerinkalblerineihlâsyerleşdirmesiiçin,olgunbirisineiznvermekdemekdir.Kendisineiznverilenzâta(Halîfe) veyâ(Vesîle) denir.
Kendisineiznverilecekzâtınbâtınının[ya’nîkalbivediğerdörtlatîfesinin]nisbetevehâllerekavuşmuşolması,kötühuylardantemizlenmiş,iyihuylarlasüslenmiş
olmasıvesabr,tevekkül,kanâ’at,rızâ,teslîmsâhibiolması,dünyâyadüşkünolmamasılâzımdır.Buyüksekmertebe,ancak(Selef-i sâlihîn)euymaklaelegeçebilir.[Eshâb-ıkirâmileTâbi’în-iızâma(Selef-i sâlihîn) denir.Üçüncüvedördüncüasrlardagelenislâmâlimlerine,(Halef-i sâdıkîn) denir.]Buhâllervekeyfiyyetlerkalbdehâsılolmadan,va’zetmesiiçiniznvermekharâmdır.Tesavvufbüyüklerininyolunubozmakolur.Birisinimağrûryapmak[kendinibeğenmesinesebeb
olmak],birtâlibi,birâşıkıdaacemielleredüşürerekmahrûmetmek,aklada,islâmiyyete de uygun değildir. [Şimdi Türkiyede hakîkî tarîkat, mürşid, mürîd,
şeyhyokdur.Vardırdiyenlere,şeyholduğunusöyliyenlereinanmamalıdır.Sahte
şeyhlerin,câhiltarîkatcılarıntuzaklarınadüşmemekiçinuyanıkolmalıdır.]
Nemâzıcemâ’atilekılmakve(Tümânînet) ilekılmak,rükü’dansonra(Kavme)
yapmakveikisecdearasında(Celse) yapmakbizlereAllahınPeygamberitarafındanbildirildi.Kavmeninvecelseninfarzolduğunubildirenâlimlervardır.Hanefîmezhebininmüftîlerinden(Kâdîhân), buikisininvâcibolduğunu,ikisindenbirisiniunutunca(Secde-i sehv) yapmakvâcibolduğunuvebilerekyapmıyanınnemâzıtekrârkılmasınıbildirmişdir.Müekkedsünnetolduklarınıbildirenlerde,vâcibe yakın sünnet demişlerdir. Sünneti hafîf görerek, ehemmiyyet vermiyerek
terk etmek küfrdür. Nemâzın kıyâmında, rükü’unda, kavmesinde, celsesinde,
secdelerindeveoturulduğuzemânında,ayrıayrı,başkabaşkakeyfiyyetler,hâller
hâsılolur.Bütünibâdetlernemâziçindetoplanmışdır.Kur’ân-ıkerîmokumak,tesbîhsöylemek[ya’nîsübhânallahdemek],ResûlullahasalevâtsöylemekvegünâhlaraistigfâretmekveihtiyâclarıyalnızAllahüteâlâdanistiyerekOnadüâetmek
nemâziçindetoplanmışdır.Ağaçlar,otlar,nemâzdadururgibidikduruyorlar.Hayvanlar,rükü’hâlinde,cansızlardanemâzda(Ka’de)deotururgibiyereserilmişlerdir.Nemâzkılan,bunlarınibâdetlerininhepsiniyapmakdadır.Nemâzkılmak,
mi’râcgecesifarzoldu.Ogece,mi’râcyapmaklaşereflenen,AllahınsevgiliPeygamberineuymağıdüşünereknemâzkılanbirmüslimân,OyücePeygambergibi,
Allahüteâlâyayaklaşdıranmakâmlardayükselir.AllahüteâlâyaveOnunResûlünekarşıedebitakınarakhuzûrilenemâzkılanlar,bumertebelereyükseldikle–768 –

rinianlarlar.AllahüteâlâveOnunPeygamberi,buümmetemerhametederek,büyükihsândabulunmuşlar,nemâzkılmağıfarzetmişlerdir.BununiçinRabbimize
hamdveşükrolsun!OnunsevgiliPeygamberinesalevâtvetehıyyâtvedüâlarederiz!Nemâzkılarkenhâsılolansafâvehuzûrşaşılacakşeydir.Üstâdım[Mazher-i
Cân-ıCânân]buyurduki,(Nemâzkılarken,Allahüteâlâyıgörmekmümkindeğil
isede,görürgibibirhâlhâsılolmakdadır).Buhâlinhâsılolduğunutesavvufbüyüklerisözbirliğiilebildirmişlerdir.İslâmiyyetinbaşlangıcındanemâzKudüsekarşıkılınırdı.Beyt-ül-mukaddesekarşıkılmağıbırakıp,İbrâhîmaleyhisselâmınkıblesinedönmekemrolunduğuzemân,Medînedekiyehûdîlerkızdılar.(Beyt-ül-mukaddesekarşıkılmışolduğunuznemâzlarneolacak?)dediler.Bekarasûresinin143.
cüâyet-ikerîmesigelerek,(Allahü teâlâ îmânlarınızı zâyı’ eylemez!) meâlindebuyuruldu.Nemâzlarınkarşılıksızkalmıyacaklarıbildirildi.Nemâz,îmânkelimesiile
bildirildi.Bundananlaşılıyorki,nemâzısünneteuygunolarakkılmamak,îmânızâyı’etmekolur.Resûlullahefendimiz“sallallahüteâlâaleyhivesellem”,(Gözümün
nûru ve lezzeti nemâzdadır) buyurdu.Buhadîs-işerîf,(Allahüteâlânemâzdazuhûrediyor,müşâhedeolunuyor.Böylecegözümerâhatlıkgeliyor)demekdir.Bir
hadîs-işerîfde,(Yâ Bilâl “radıyallahüteâlâanh”! Beni râhatlandır!) buyurulduki,
(EyBilâl!Ezânokuyarakvenemâzınikâmetinisöyliyerek,benirâhatakavuşdur)
demekdir.Nemâzdanbaşkabirşeyderâhatlıkarıyanbirkimse,makbûldeğildir.
Nemâzızâyı’eden,eldenkaçıran,başkadinişlerinidahâçokkaçırır.
Fâidesizşeylersöylemek,müslimânlarıgıybetetmek,orucunsevâbınıgiderir.
Gıybetetmek,ibâdetlerinsevâblarınıyokeder.Gıybetdensakınmakvâcibdir.Zahmetçekerek,sıkıntılarakatlanarakibâdetyapıpda,bununsevâbınıyoketmekne
kadaraklsızlıkdır.İbâdetlerAllahüteâlâyaarzolunur.Gıybetivefâidesizsözlerisâhibininhuzûrunaçıkarmak,Onakarşıedebsizlikdir.
Şarkı,çalgıvetanburdinlemekveraks[dans]seyretmekvehazret-iHasenile
Hüseynin “radıyallahü anhümâ” şehîd edilmelerini [Kerbelâ vak’asını] anlatmak,yazmakmüslimânlığayakışmaz.Zemânımızşeyhleri,tarîkatcılığıbunlarıyapmak şekline sokdular. Din büyüklerinin resmlerini yaparak ziyâret ediyorlar.
Bunlarıziyâret,Allahüteâlânınrızâsınakavuşdururdiyorlar.İslâmiyyetdeböyleşeyleryokdur.Görmedenuydurmayapılanresmlerebüyüklerinisminikoymak
iftirâolur.Allahüteâlâbunlaratevbeetmeknasîbeylesin!Medîne-imünevvereninbüyükâlimlerinden,hadîsilmimütehassısıseyyidİsmâ’îlefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”,ulûm-imüceddidîyekavuşmakiçinMedîne-imünevveredenHindistânakadarbufakîrigörmeğegeldi.Buzâtı(Âsâr-ı şerîf)i[ya’nîmukaddesemânetleri]ziyâretetmesiiçinbüyükmescide[ya’nîAsyânınenbüyükcâmi’iolanDelhîdekiŞâhCihânCâmi’ine]gönderdim.Hemengerigelip,oradaResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”nûrlarıbulunmaklaberâber,putlarınzulmetideduyuluyordedi.Câmi’dekivazîfelilerdenaraşdırdım.Odadakibirsandıkdabüyüklerinisminitaşıyanresmlerinbulunduğunuöğrendim.Seyyidİsmâ’îlefendinin,bu
zulmetlerinte’sîrialtındakaldığınıanlamışoldum.Resûlullaha“sallallahüaleyhiveâlihivesellem”,hazret-iİbrâhîmaleyhisselâmınresminigösterdiklerinde,mübârekeliileburesmiyırtdı.Yûsüfsûresinin106.cıâyetinin,(Onların çoğu Allahü teâlâya îmân ediyoruz derler. Fekat îmânsızdırlar. Başka şeylere ibâdet ederek
müşrik olmuşlardır) meâl-işerîfi,buhâlihabervermekdedir.Horozdöğüşdürmek,
güvercinleoynamakgibiheroyunharâmdır.Birtaşıyontarak,(Kadem-i şerîf) adınıtakıp,Peygamberinayağınınizidirdemekderesmlere,putlaratapınmakgibidir.
Nevruzgünü[veNoelgecesi]mecûsîlergibibayramyapmak,kâfirlereteşebbüholur.Tarîkatcılar,şeyhlerbuçirkinişleriyapıncamürîdlerinenümûneolur.
Senedolur.Onlardabufelâkete,buakıntıyakapılırlar.Hakîkîmüslimânlık,takvâileolur.Şirkdenveharâmlardansakınmaklaolur.Kalbdehâllerinhâsılolma–769 –
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sıveba’zışeylerinkeşfolunması,görülmesivefenbilgilerinindışındaakllarışaşırtacakişlerinyapılması,kâfirlerdedehâsılolur.Riyâzetlerçekmek,bellişeyleriibâdetolarakyapmak,muskayazmağı,hastaları,büyülenmişolanlarıokumağı,üflemeyi,san’athâlinegetirmek,dinişlerideğildir.Câhilleri,ahmaklarıtoplamakvedünyâlıkelegeçirmekiçinyapılmakdadır.İslâmiyyetdebunlarınkıymetiveehemmiyyetiyokdur.İslâmiyyetdekıymetiolanveehemmiyyetiolanveinsanıAllahüteâlâyayaklaşdıranşey,ancak,OnunResûlüne,Peygamberine“sallallahüaleyhiveâlihivesellem”uymak,OyücePeygamberinizindebulunmakdır. Eshâb-ı kirâmın ve Ehl-i beyt-i ızâmın “radıyallahü anhüm” yolu budur.
Kur’ân-ıkerîmbuyolugöstermekiçingönderilmişdir.Allahüteâlâ,hepimizisevgili Peygamberinin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” ve Eshâb-ı kirâmın ve
Ehl-ibeyt-iızâmınyolundabulundursun!Âmîn.
[(Dürr-ül-muhtâr) beşincicild,481.cisahîfedediyorki,(NevruzveyâMihrican
[Martın ve Eylülün yirminci] günlerinde, bunların ismlerini söyliyerek hediyye
vermekharâmdır.Bugünleribayrambilerekvermek,küfrolur.Bugünlerita’zîm
ederekkâfireyumurtaverenkâfirolur.Bugünlerdebirşeysatınalmakdaböyledir.Herzemânaldığınısatınalırsa,kâfirolmaz).(Bezzâziyye) fetvâsındadiyorki,
(Nevruzgünü,mecûsîlerinbayramıdır.Ogün,mecûsîlerinyanınagidip,onlarınyapdıklarınıyapmakküfrdür.Ogün,bayramyapanmüslimânınîmânıgiderdehaberiolmaz).Noelgünüvegecesindevekâfirlerinpaskalyaveyortularında,onlargibibayramyapanındakâfirolduğubufetvâdananlaşılmakdadır.
(Tefsîr-i Mazherî)de,Mâidesûresininkırkdördüncüâyetinintefsîrindebuyuruyorki,(Hadîs-işerîfde,(Îsâ aleyhisselâmın yapdığını yapmakda ben herkesden
ilerideyim. Peygamberler “aleyhimüsselâm”,babaları bir olan kardeşler gibidirler. Anaları ayrıdır. Dinleri birdir) buyuruldu.İmâm-ıa’zamEbûHanîfe“rahmetullahialeyh”,buhadîs-işerîfeuyarak,öncekidinlerin,Muhammed“aleyhisselâm”
tarafından değişdirilmemiş olan hükmleri ile amel etmemiz vâcibdir buyurdu.
Ya’nî,geçmişdinlerinhükmüolduğu,âyet-ikerîmeveyâhadîs-işerîfilebildirilmişveneshedildiğibildirilmemişolanhükmlerileameledilir).Ameletmemizlâzımolanböylehükmlerinhepsini,fıkhâlimlerimiztesbîtetmişlerdir.Fıkhâlimlerininiznverdiklerindenbaşkaolanibâdetlerineuymamızcâizdeğildir.Çünki,
yehûdîlerinvehıristiyanlarınşimdiyapmakdaolduklarıibâdetlerinba’zısını,sonradankendileriuydurmuşlardır.Bunlarauymamız,küfrveyâharâmveyâmekrûh
olur.Doğruyu,yanlışı,fıkhkitâblarındanöğrenmeliyiz!İmâm-ıŞâfi’î“rahime-hullahüteâlâaleyh”ise,öncekidinlerinhiçbirhükmü,bizimiçinhuccetolmazbuyurdu.
(Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhi,115ve202.cisahîfelerindediyorki,(Zünnârdenilenpapaskuşağınıbağlamakveputlara,heykellere,meselâhaç,salîbdenilen,
Îsâaleyhisselâmınasılmışhâlidedikleri,birbirinedikkesişenikiçubuğatapınmak,
boynunaasarakta’zîmetmekveislâmiyyetibildirendinkitâblarındanbirinitahkîretmek,islâmâlimlerindenbiriniistihzâ,alayetmekveküfresebebolanbirsöz
söylemekveyazmakveta’zîmetmemizemrolunanbirşeyitahkîrvetahkîretmemizemrolunanbirşeyita’zîmetmekküfrdür.Bunlarıyapanınîmânıgider,kâfir
olur.Fekat,büyükbirgünâhişliyen,buişinfenâolduğunudüşünür,yapdığınapişmânolur,üzülür.Allahüteâlâdanutanırsa,îmânıgitmez,kâfirolmaz.İ’tikâdısahîholup,küfralâmetiolmıyanbüyükgünâhıişliyenkâfirolmaz.Bugünâhınatevbeeder,Allahüteâlâdanafvdilerse,afvolur.Tevbeetmedenölürse,Allahüteâlâdilerse,yineafveder.Dilerse,günâhıkadarazâbedip,sonraCennetekor.Fekatîmânsızolarakölenkâfirvebid’atsâhibi,âhıretdehiçafvolunmıyacak,muhakkakCehennemdeyanacakdır.Kâfir,Cehennemdenhiççıkarılmıyacak,bid’at
sâhibi,çıkarılacakdır).
ÎmânıolmayankimseninsonsuzolarakCehennemateşindeyanacağınıPeygam–770 –

berefendimizhaberverdi.Buhaberelbettedoğrudur.Bunainanmak,Allahüteâlânınvarolduğuna,birolduğunainanmakgibilâzımdır.Sonsuzolarakateşdeyanmaknedemekdir?Herhangibirinsan,sonsuzolarakateşdeyanmakfelâketinidüşünürse,korkudanaklınıkaçırmasılâzımgelir.Bukorkunçfelâketdenkurtulmak
çâresiniarar.Bununçâresiise,çokkolaydır.(AllahüteâlânınvarvebirolduğunaveMuhammedaleyhisselâmınOnunsonPeygamberiolduğunaveOnunhaber
verdiğişeylerinhepsinindoğruolduğunainanmak)insanıbusonsuzfelâketdenkurtarmakdadır.Birkimsebenbusonsuzyanmayainanmıyorum,bununiçinböylebir
felâketdenkorkmuyorum,bufelâketdenkurtulmakçâresiniaramıyorumderse,
bunaderizki,(İnanmamakiçinelindesenedin,vesîkanvarmı?Hangiilm,hangi
feninanmanamâni’oluyor?)Elbetvesîkagösteremiyecekdir.Senedi,vesîkasıolmayansözeilm,fendenirmi?Bunazanveihtimâldenir.Milyonda,milyardabir
ihtimâliolsada,(sonsuzolarakateşdeyanmak)korkunçfelâketindensakınmak
lâzımolmazmı?Azbiraklıolankimsebile,böylefelâketdensakınmazmı?Sonsuzateşdeyanmakihtimâlindenkurtulmakçâresiniaramazmı?Görülüyorki,her
aklsâhibininîmânetmesilâzımdır.Îmânetmekiçinvergivermek,malödemek,
yüktaşımak,ibâdetzahmetiçekmek,zevklitatlışeylerdenkaçınmakgibisıkıntılarakatlanmaklâzımdeğildir.Yalnızkalbile,ihlâsile,samîmîolarakinanmakkâfîdir.Buinancınıinanmayanlarabildirmekdeşartdeğildir.İmâm-ıRabbânî“rahime-hullahüteâlâ”yetmişüçüncümektûbdabuyuruyorki,(Sonsuzateşdeyanmayainanmayanın,bunaçokazdabirihtimâlvermesi,zannetmesiaklîcâbıdır).
Sonsuzolarakateşdeyanmakihtimâlikarşısında,bununyegânevekat’îçâresiolan
(ÎMÂN) ni’metindenkaçınmak,ahmaklık,hemdeçokbüyükşaşkınlıkolmazmı?]

73 — 88. ci MEKTÛB
Derin âlim, büyük Velî, Abdüllah-i Dehlevînin “rahmetullahi aleyh” (Mekâtib-i
şerîfe) kitâbındaki seksensekizinci mektûbu onbir sahîfedir. Bu uzun mektûbun son
kısmının fârisîden tercemesi, aşağıdadır:
Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeöylebilgilervardırki,bunlarte’vîledilmedenanlaşılamaz.[Birkelimenin,AllahüteâlâveResûlullahtarafından,açıkbildirilmemişma’nâlarından,islâmiyyeteuygunolanıseçmeğe(Te’vîl) denir.Bunu
herkesyapamaz.]Evliyânınsözlerinidete’vîletmek,meâlenbildirmeklâzımdır.
Te’vîledilmezse,yanlışanlaşılır.Te’vîledilince,Velîyeiftirâetmektehlükesiolmaz.İftirâetmekharâmdır.Evliyâ-yıkirâmın,sekrhâlinde[şu’ûrsuz]ikenveyâ
kavuşduklarıni’metlerianlatırken,yâhudtalebesiniteşvîkiçinveyâmaksadınıanlatacakkelimebulamadıklarızemân,söyledikleriba’zıkelimelerite’vîlemuhtâc
olur.İmâm-ıRabbânîninde,böylekelimelerivardır.Abdülhak-ıDehlevî“rahime-hullah”,Abdülkâdir-iGeylânînin(Fütûh-ul-gayb) kitâbınınfârisîşerhindebuyuruyorki,(Âriflerinkalblerineinceveanlaşılmazbilgilergeldiğizemân,bunlarıanlatacakkelimebulamazlar.Böylesözleriniişitince,(doğrusunuAllahüteâlâ
bilir)demeli,inkârakalkışmamalıdır).Tesavvufyolundanmaksad,Ehl-isünnet
âlimlerininbildirdikleridoğrui’tikâdaveislâmıngüzelahlâkınavefıkhkitâblarınıngösterdiğiişleriyapmağavebid’atlerdensakınmağaveAllahdostlarınınkalblerinegelenhâllerekavuşmakdır.Elhamdülillahbizimyolumuzda,buni’metlerhâsılolmakdadır.Allahüteâlâbuyolunfeyzlerini,bufakîredevedoğruyoluarayanbütünmüslimânlaradanasîbeylesin!Bâtına[kalbe]gelenni’metlerinsonsuz
olduğu,buzemânanlaşılır.
Birkimseninmaksadıbilinmeden,yalnızsözünebakarak,onakâfirdenilemez.
Birmüslimânın,birsözünün,yetmişma’nâsı,küfrünü,birma’nâsıise,îmânınıgösterse,okimseyekâfirdenilmez.Hadîs-işerîfde,(Küfrü açık bilinmiyen kimseye
kâfir diyen, kâfir olur) buyuruldu.İmâm-ıRabbânîiçin,(Herzemân,Resûlullahatâbi’olmaklâzımdırdiyorsunuz.Hâlbuki,Resûlullahınriyâzetleri,mücâhede–771 –

lerivekâfirlerlecihâdlarısizdehiçgörülmiyor)diyenlervar.Bunacevâbolarak
derizki:
Hermüslimânın,farzlarda,vâciblerdevemüekkedsünnetlerde,Resûlullahatâbi’olmasılâzımdır.Âcizolmak,mücâhedevegazâyapamamakiçinözrdür.Hem
de,geceleri,mubârekayaklarışişinceyekadarteheccüdnemâzlarıkılmasıveçok
açlıkçekmesivemuhârebelerdekahramanlıklargöstermesi,Onunhasâisindenidi.
Ya’nîyalnızOnaihsanolunmuşdur.Allahınarslanı,emîr-ül-mü’minînAlî“radıyallahüanh”buyuruyorki,(Muhârebeninenşiddetlizemânlarında,Resûlullahın
yanına sığınırdık). Cihâd-i asgar olan muhârebeler için ve cihâd-ı ekber olan,
nefsilemücâdeleiçin,kuvvetliolmakşartdır.İmâm-ıRabbânîyei’tirâzedenlerde
âcizdir.Hadîs-işerîfde,(Kolay şeyleri yapınız! İşlerinizi güçleşdirmeyiniz! Gücünüz yetdiği şeyleri yapınız! Allahü teâlâ, kolay olanları yapmanızı istiyor) buyuruldu.Allahüteâlâ,mihnetlere,meşakkatlarakatlanmağıkolaylaşdırmışdır.[Bunun için, derdlere, belâlara katlanmağı istiyor. Sabr edenleri seviyor.] İmâm-ı
Rabbânî,(Resûlullahınherişinetâbi’olmalıdır)demiyor.(İ’tikâdda,fıkhkitâblarındaemrolunanişlerde,ya’nîahkâm-ıislâmiyyedevekalbileyapılanzikrlerdeveterakkîlerdetâbi’olmalıdır)diyor.Sizdebiliyorsunuzki,bunlaratâbi’olmıyan,Velîolamaz.İmâm-ıRabbânîyei’tirâzedenler,onunsözlerinianlıyamıyanlardır. [İslâm âlimlerinin, kitâbımızdaki sözlerini anlıyamıyan câhiller de, dîni
dünyâ kazançlarına âlet eden yobazlar gibi ve ingiliz câsûslarına satılmış olan
hâinlergibi,kitâblarımızıkötülüyorlar.Allahüteâlâ,yavrularımızı,budüşmanlaraaldanmakdanmuhâfazabuyursun!Âmîn.]
Resûlullahatâmtâbi’olunca,insanOnungibiolur.Tesavvufbüyükleri,buhâle(Fenâ firresûl) demişlerdir.(Fenâ-fişşeyh) ve(Fenâ-fillah) demelerideböyledir.Busözleride,insanınsıfatları,mürşidinveAllahüteâlânınkemâlsıfatlarıgibiolurlardemekdir.Câhiller,busözlerinma’nâlarınıanlamadıklarıiçin,kendilerin i ve her mahl ûk u, All ah ü teâ lâ ile birl eş ir san ıy or. Hâlb uk i, şer’ı şer îf ve
Kur’ân-ımecîd,(Allahbaşkadır.Mahlûklarbaşkadır)diyor.Evliyânınsekrhâlindeki,şu’ûrsuzsözleri,buhakîkatideğişdiremez.Resûlullahatamtâbi’olanda,AllahüteâlânınkemâlsıfatlarındanbirzerreninzuhûrunuAllahüteâlâilebirleşmek
zanetmişlerdir.Büyüklerimiz,Muhammedaleyhisselâmgibiolmağa,Onunlaittihâdetmek,birleşmekdedi.Mahlûk,Allahüteâlâgibiolamazki,Allahilebirleşmekdenilsin.Mahlûk,mahlûkileittihâdetdidenilebilir.Mahlûk,hâlıkilebirleşdidenilemez.Evliyânınsözlerimiskgibidir.Güzelma’nâsaçarlar.Yanlışma’nâlarvermek,miskiçalı,çöpileörtmekgibidir.Çalıyığını,miskingüzelkokusunu
örtemez.
(Eskiden,tesavvufcular,fakîrliğizenginliğetercîhederlerdi.İmâm-ıRabbânî
ise,zenginliğivemalı,mülkütercîhediyor)demekde,çirkiniftirâdır. (Mektûbât)ın
çokyerinde,(Fakîrlerinkapıönlerindeoturmaları,zenginlerin,süsler,zînetleriçindeoturmalarındaniyidir)yazılıdır.(Buradakifakîrlerin,muayyen,devâmlıgelirleriyokisede,Allahüteâlânınezeldetaksîmetdiğirızkagüvenerek,râhatveneşelidirler) buyurmakdadır. Zarûrî ihtiyâclarını karşılamak ve fakîrlere yardım
etmekiçin,çalışıp,halâlkazanmakiyidir.SüleymânaleyhisselâmveEshâb-ıkirâmdan,emîr-ül-mü’minînOsmânveAbdürrahmânbinAvfvediğerleri,Resûlullahdansonra,mâlvemülksâhibioldular.Buservetleri,sahâbîlikderecelerininazalmasınasebebolmadı.Sabredenfakîrileşükredenzengindenhangisinindahâüstünolduğunda,Ehl-isünnetâlimleriihtilâfetdi.Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”fakîrliğinsıkıntısınakatlanabildiğiiçin,fakîrliğiistedi. Hadîs-işerîfde,(Geceleri, Rabbimin ziyâfetindeyim. Beni doyuruyor ve içiriyor) buyurdu.Fakîrlik,
ibâdetyapmağıgücleşdirirse,ibâdetekuvvetverenzenginlikefdalolur.Böyle,şükr
edenzenginlerediluzatmak,Hadîdsûresininyirmibirinciâyetindengâfilolmağıgösterir.Buâyet-ikerîme,meâlen,(Allahü teâlâ, bu üstünlüğü dilediğine ihsân
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eder)dir.[Buâyet-ikerîmevehadîs-işerîf,kâfirlere,fâsıklaramuhtâcolmamak
içinvemüslimânlarahizmetetmekiçinveislâmilmleriniyaymakiçinvebunları
yapanlarayardımetmekiçinlâzımolanparayı,mâlıkazanmanınçoksevâbolduğunugösteriyor.]
Yuk ard ak i sat ırl ar ı yaz an, Gul âm-ı Alî Abd üll ah-i Dehl ev î “rahm et ull ah i
aleyh”,kâdiriyyeveçeştiyyeâlimlerindençokistifâdeetdimveNakşibendîMüceddidîbüyüklerindenfeyzaldım.Allahüteâlâ,bubüyüklerhurmetine,bufakîrinyazılarınate’sîrihsâneylesin!Okuyanlardanvetâbi’olanlardanrâzıolsunve
cümlemizehüsn-ihâtimenasîbeylesin!Âmîn.
Çünaşkdenizidalgalandı,
oldürr-iyetîm,zâhiroldu.
Şânındabuyurdu,Hâlıkıpâk,
(levlâkelevlâklemâhalaktüleflâk).
MahmûduMuhammedümübeccel,
mahbûb-iHudâ,nebiyyimürsel.
Doğdukda,oşemsinziyâsı,
doldurdubütünkâinatı.
GördüOnu,basîrolanlar,
görmiyor,yalnız,körolanlar.
Ogonca,Mekkedeaçıldı,
kokusudünyâyasaçıldı.
Zerredir,Ogüneşdenel’ân,
âlemdekiilmileirfân.
Bugündolduran,rûy-ızemîni,
ilmler,Ogülünbirfilizi,
Olgüneşinolmasaberkı,
kimparlatırdışark-ıgarbı?
Olmasa,Endülüsokuluaçık,
kimAvrupayatutardıışık?
İlmmerkeziSemerkand,Bağdâd,
etdi,yeryüzüncehldenâzâd.
Böylece,kapladıheryeri,
hızlaenvâr-ıMuhammedî.
İnsâfet,eyinadcıinsâf,
meydândadeğilmi,ilm-ieslâf?
KimeylediMustafâgibi,
tevhîd-iCenâbıezelî?
Verdimi,öyledersiirfân,
HititveÂsûr,Roma,Yunân?
Ölçülse,Tevrât,Zebûr,İncîl,
üstünelbet,Kitâb-ıtenzîl.
Birmu’cizedir,nûr-iKur’ân,
değişmezhiç,durdukcacihân.
Kıyâmetedek,olurmer’i,
şübheedene,(Fe’tû)emri.
Yehûd,mason,komünistşimdi,
Kur’âna,hep,hücûmageçdi.
Herasrdaböyleçatdıa’dâ,
birizaferbulmadıaslâ.
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Çünki,onuCenâb-ıBârî,
değişikliklerdenkıldıârî.
Şer’ileyaydı,oNebî,
Yeryüzüneilmi,edebi.
Kimgiderseonunizinde,
iyilikbulurherişinde.
Herkimki,buyolaözenir,
güzelsıfatlarlabezenir.
Ümmîdir,eğerçi,oNebî,
ilmiledoldurduheryeri.
Ümmîki,sözlerindeparlar,
hermahlûkaâidhaklar.
Ümmîidi,hocasıyokdu,
fenneuygunâyetokudu.
Seçilmiş,sevgiliikeno,
dâimbeğenirdiyokluğu.
Emrinegeçmişkenmemâlik,
üçgömleğedeğildimâlik.
Askeriolurkenmuzaffer,
açlığıseveridiekser.
Çokmalbulunmazdıevinde,
fevtinde,görüldü,zırhırehinde.
Vârınıfakîreverirdi,
yoksulolunca,sevinirdi.
Ekserzemângördüğüşeyler,
yanında,dünyâneyedeğer?
İhsânları,herkeseçokdu,
birşeyyokdemek,ondayokdu.
Ba’zan,okadarçokverirdi,
düşmânlarıhep,eğilirdi.
Şefkatiboldu,herleîme,
müşfikbabaydı,heryetîme.
Herişindevardı,çokhikmet,
hiçetmedikimseyeminnet.
Hastayıziyâretederdi,
derdliyişifâyâbederdi.
Teheccüdühiçbırakmazdı,
Allahkorkusundanyatmazdı.
Tutardıherkesi,Peygamber,
hepkendinefsîleberâber.
İftihârederdi,kullukla,
huyluidi,ilâhihulkla.
Birmektebeoldu,müdâvim,
Allahdı,zâtınamuallim.
AnlatmakiçinRahmân,anı,
Kur’ândahoşetdibeyânı.
Haşradek,Şâh-ıenbiyâya,
olsunsalevât,bînihâye!
OlsunÂline,Eshâbına,
salât,selâmıâcizâne!
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TAM İLMİHÂL

SE’ÂDET-İ EBEDİYYE
ÜÇÜNCÜ KISM

1 — İKİNCİ CİLD, 23. cü MEKTÛB
Bu mektûb, üstâdı Muhammed Bâkî Billahın “kuddise sirruh” oğlu Hâce Muhammed Abdüllaha “sellemehullahü ve ebkâhu ve evsalehu ilâ gâyeti mâ yetemennâhu” yazılmış olup, işin başı, sünnet-i seniyyeye yapışmak ve bid’atden kaçmak
olduğu ve sâireyi bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdederim.Onunseçdiğiinsanlaraselâmetveiyiliklerihsân
etmesinidüâederim.Kıymetlioğlum“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”!Sizevediğer dostl ar a söyl iy ec eğ im en bir inc i nas îh at, sünn et-i sen iyy ey e yap ışm ak ve
bid’atlerdenkaçınmakdır.İslâmdîni,garîbolmağa,za’îflemeğebaşladı.Müslimânlar,kimsesizkaldı.Bundansonrada,dahâgarîbolurgider.Odereceyegelirki,yer
yüzündeAllah“cellecelâlüh”diyenkimsekalmaz.Kıyâmet,dünyâdakiiyiinsanlarkalmayıp,heryerikötülükkapladığızemânkopar,buyuruldu.
[Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Bir zemân gelecek
ki, ümmetimde müslimânlığın yalnız adı kalacak. Mü’min olanlar, yalnız birkaç islâm âdetini yapacak. Îmânları kalmıyacak. Kur’ân-ı kerîm yalnız, okunacak. Emrlerinden, yasaklarından haberleri bile olmıyacak. Düşünceleri yalnız yiyip içmek
olacak. Allahü teâlâyı unutacaklar. Yalnız paraya tapınacaklar. Kadınlara köle olacaklar. Az kazanmak ile kanâ’at etmiyecekler. Çok kazanınca doymıyacaklar).
Abdülvehhâb-ıŞa’rânî“rahmetullahialeyh”,(Tezkire-i Kurtubî) muhtasarındadiyorki:İbniMâceninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Bir zemân gelecek. Elbisenin
rengi, zîneti solduğu gibi, yer yüzünde islâmiyyet de solup kalkacak. Öyle olacak
ki, nemâz, oruc, hac, sadaka unutulacak. Kur’ân-ı kerîmden yer yüzünde bir âyet
kalmıyacak) buyuruldu.İmâm-ıKurtubîbuyuruyorki,(İslâmınunutulması,Îsâ
“aleyhisselâm”gökdeninip,öldükdensonraolacakdır.Dahâönce,müslimânlar
garîbolacak.Kur’ân-ıkerîmeuyulmıyacakisede,büsbütünunutulmıyacakdır).
(Ma’rifetnâme)dediyorki,(Kıyâmetalâmetleriçokdur.Câmi’lerçok,cemâ’ataz
olacak.Binâlaryüksek,elbiselerince,kadınlaremîrolacak.Erkeklerkadınlaşacak)].
Enmes’ûd,enkazanclıkimse,dinsizliğinçoğaldığıbirzemânda,unutulmuşsünnetlerden birini meydâna çıkarandır ve yayılmış bid’atlerden birini yok eden
kimsedir.Şimdiöylebirzemândayızki,insanlarıneniyisinden“aleyhivealââlihissalâtü vesselâm” bin sene geçmiş bulunuyor. Peygamberimizin “sallallahü
aleyhivesellem”zemân-ıse’âdetindenuzaklaşdıkca,sünnetlerörtülmekde,yalanlar çoğaldığı için, bid’at yayılmakdadır. Bir kahramân lâzımdır ki, sünnete
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yardımedip,bid’atidurdursun,kaçırsın.Bid’atiyaymak,dîn-iislâmıyıkmakdır.
Bid’atçıkaranaveişleyenlerehurmetetmek,onlarıbüyükbilmek,islâmiyyetinyok
olmasınasebebolur.Hadîs-işerîfde,(Bid’at işliyenlere büyük diyen, müslimânlığı yıkmağa yardım etmiş olur) buyurulmuşdur.Bununnedemekolduğunuiyidüşünmelidir.Birsünnetimeydânaçıkarmakvebirbid’atiortadankaldırmakiçin,
songayretleçalışmaklâzımdır.Herzemân,helemüslimânlığınçokza’îflediğibu
zemânda,islâmiyyetikuvvetlendirmekiçin,sünnetleriyaymakvebid’atleriyıkmaklâzımdır.Eskidengelenislâmâlimleri,bid’atdebirgüzellikgörmüşolacaklarki,bunlardanba’zılarına,hasene[ya’nîgüzel]isminivermişlerdir.Fekatbufakîr,bunoktadaonlarauymuyorumvebid’atlerdenhiçbirinigüzelgörmüyorum.
Hepsini karanlık ve bulanık görüyorum. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve
sellem”(Bid’atlerin hepsi dalâletdir, yoldan çıkmakdır) buyurdu.Müslimânlığın
za’îflediğibuzemânda,selâmetbulmak,Cehennemdenkurtulmak,sünneteyapışmakla;dîniyıkmakise,nasılolursaolsun,herhangibirbid’atekapılmaklaolduğunugörüyorum.Bid’atlerinherbirini,islâmbinâsınıyıkanbirkazmagibi,sünnetleriise,karanlıkgecedeyolgösteren,parlakyıldızlargibianlıyorum.Zemânımız
hocalarınaAllahüteâlâinsâfversinde,hiçbirbid’ategüzeldemesinlervehiçbir
bid’atinişlenmesinemüsâ’adeetmesinler.Bid’atgündoğmasıgibi,karanlıklarıparlatıcıgörünürsede,bunlaragözyummasınlar!Çünkisünnetlerindışında,şeytânlar,işlerinikolaygörür.Eskizemânlarda,islâmiyyetkuvvetliolduğundan,bid’atlerinzulmetibelliolmuyorduvebelkide,ozulmetlerdenba’zıları,islâmiyyetinher
tarafıkaplıyankuvvetlizıyâsıarasında,parlaksanılıyordu.Bununiçin,güzeldeniliyordu.Hâlbuki,bubid’atlerdede,hiçbirparlaklıkvegüzellikyokidi.Şimdiise,
müslimânlıkza’îflemiş,kâfirlerinâdetleri,hattâkâfirlikalâmetleri,müslimânlar
arasınayerleşmiş[modaolmuş]olduğundan,herbirbid’at,zararınıgöstermekde,
kimseninhaberiolmadan,müslimânlıksıyrılıpgitmekdedir.Hocalarımız,buhusûsdaçokuyanıkolup,eskifetvâlaradayanarakşucâizdir,bununzararıyokdur,
diyebid’atlerinyayılmasınaönayakolmamalıdır.Dinzemâniledeğişirsözünün
yeri işte burasıdır. Yoksa, kâfirlerin [Allah düşmanlarının], müslimânlığı yıkmak,bid’atleri,küfrüyerleşdirmekiçin,busözümaşaolarakkullanmalarıyanlışdır. Bu zemân, bid’atler dünyâyı kapladığından, karanlık bir gece gibi görünmekdedir.Sünnetlerçokazalmakda,nûrlarıda,birkaranlıkgecede,tektükuçan
ateşböceklerigibiparlamakdadır.Bid’atişlenmesiçoğaldıkca,geceninkaranlığıartmakda,sünnetinnûruazalmakdadır.Sünnetinişlenmesiise,karanlığıazaltmakda,bunûruçoğaltmakdadır.İstiyen,bid’atkaranlığınıçoğaltsın,şeytânfırkasınıkuvvetlendirsin!İstiyendesünnetinnûrunuartdırsın.Allahüteâlânınaskerinikuvvetlendirsin!Şunuiyibilinizki,şeytânfırkasınınsonufelâketdir,ziyândır.
Allahüteâlânınfırkasındaolan,se’âdet-iebediyyeyeerecekdir.
[Tekrâredelimki,(Bid’at) demek,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”veOnundörthalîfesinin“rıdvânullahialeyhimecma’în”zemânlarındabulunmayıpda,dinde,sonradanmeydânaçıkarılan,uydurulaninanışlara,sözlere,işlere,şekllereveâdetleredenir.Bunlarınhepsinidindiye,ibâdetdiyeuydurmak
veyâdîninehemmiyyetverdiğişeyleridindenayrıdır,dinbunakarışmazdemek
bid’atdir.Bid’atlerinba’zılarıküfrdür.Ba’zılarıdabüyükgünâhdır.Kur’ân-ıkerîmiveezânıho-parlörleokumak,radyodaokumak,bid’atdir.
(Mektûbât) kitâbınınarabîvefârisîbaskılarında,yüzseksenaltıncımektûbhâşiyesindediyorki,(İslâmâlimlerininçoğu,ameldebid’atleriikiyeayırdı:Sünnetemuhâlifolmıyanyeniliklere,reformlara,ya’nîbirinciasrdaaslıbulunanlara,
Bid’at-ihasenedediler.AslıbulunmıyanlaraBid’at-iseyyiedediler.İmâm-ıRabbânî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”hazretleriise,aslıbulunanlara,bid’atisminibulaşdırmadı.BunlaraSünnet-ihasenededi.Mevlidokumak,minâre,türbe
yapmakböyledir.Bid’atismini,yalnızaslıbulunmıyanlaraverdi.Vehhâbîler,bu
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bid’at-ihasenelerede,bid’at-iseyyiededi.Sünnet-ihaseneleredeşirkdediler.Câhil din adamları da, bid’at-i seyyielerin çoğuna, bid’at-i hasene diyerek, kötü
bid’atlerinyayılmalarınasebeboldular.İmâm-ıRabbânîhazretleri,bid’atlerikötülemekde,islâmâlimlerinekarşıdeğil,câhildinadamlarınakarşıdır.)]
Zemânımızıntesavvufadamlarıda,insâfagelerekvemüslimânlığınza’îfliğini,
uydurmaşeylerindinveibâdethâlinialdığınıdüşünerek,kendipîrlerininsünneteuymıyansözlerinivehareketleriniyapmamalıdır.Dindebulunmıyanşeyleri,kendipîrleriyapdıdiye,kendilerinedinveibâdetetmemelidir.Sünneteyapışmak,insanıelbettekurtarırveiyiliklere,se’âdetlerekavuşdurur.Sünnetdenbaşkaşeyleritaklîdetmek,insanıtehlükelere,felâketleregötürür.Bizimvazîfemizdoğruyu
bildirmekdir.Herkesistediğiniyapar,yapdıklarınınkarşılığınıdabulur.[Âkılbâligolanhererkek,kendiişinden,kendisimes’ûldür.]
Biziyetişdirenbüyüklerimize,Allahüteâlâçokiyimükâfâtihsâneylesinki,bizimgibicâhilleri,bid’atlerdenkorudular.Kendilerineuyarakkaranlıktehlükelere,uçurumlarasürüklemediler.Sünnetdenbaşkabiryolgöstermediler.Dînin
sâhibine“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”uymakdanveharâmlarlaberâberşübhelilerdenbilekaçmakdanbaşkayolgöstermediler.Bununiçin,bubüyüklerinkazanclarıpekfazladır.Kavuşduklarıdereceler,çokyüksekdir.Bunlar,tegannîve
raksadönüpdebakmamış,vecde,tevâcüde[vekendindengeçmeğe]ehemmiyyet
vermemişlerdir.Başkalarınınkalbleriilebuldukları,gördükleri,büyüklükdediklerihâlleri,maksaddanuzak,matlûbdanbaşkabilmişler,onlarınkapıldıklarıhayâlleri,def’vetardetmişlerdir.Bunlarınişleri,görmekle,bulmakla,bilinmekle
anlaşılacakşeylerdendeğildir.İlmin,hayâlin,tecellîlerinvezuhûrların,keşflerin
vegörüşlerinüstündedir.Başkaları,birşeybulmak,birşeyekavuşmakiçinuğraşıyor.Bubüyüklerise,Allahüteâlâdanbaşkahiçbirşeyiistemiyor,hepsinikovuyor.BaşkalarınınKelime-itevhîditekrârtekrârsöylemesi,Allahüteâlâyayaklaşmakiçindir.Kelime-itevhîdisöylemekle,Allahüteâlânınâcizbirmahlûkuolan
veOnunlabaşkahiçbirmünâsebetibulunmıyanbütünbukâinâtda,Hakteâlâyı
bulmağa,görmeğeuğraşıyorlar.Bubüyüklerise;(Lâ ilâhe illallah) kelimesini,herşeyiyokbilmek,bütüngörüşleri,buluşları,bilişlerivehayâlleri,(Lâ) derken,red
etmek,yokbilmekiçintekrâredervevarlıkdabirşeyduyarlarsa,hepsininefyedervehâtırlarınahiçbirşeygetirmezler.[Bumektûbunyarısıtercemeedildi.Son
kısmıtercemeedilmedi.]
Cihândaikidürlüdür,mürâi,
kialdatırbunlar,fakîri,bâyi.
Birisi,yürüreskikisvetle,
ki,zâhidsanılsınbusûretle.
Safkimseleribunlar,yimekister,
kendilerinedervîşdenmekister.
Giyerler,yamalı,eskicâme,
dilerlerböylegörünmekavâme.
Haftalargeçertaramazsakalın,
ki,desinler,unutmuşkendihâlin.
İkincisiise,ehl-iriyânın,
işitimdialâmetlerinânın.
Giderardıncadâimnîk-inâmın,
dilermakbûlüolahâssuâmmın.
Güzelkumaşlarıdikdirirince,
giyinirhergünmodaâdetince.
Nasîhatverir,kitâbyazardurmaz,
âlimgeçinir,nemâzbilekılmaz.
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2 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 41. ci MEKTÛB
Bu mektûb, bir sâliha hanıma “rahmetullahi teâlâ aleyhâ” yazılmış olup, kadınlara lâzım olan nasîhatleri bildirmekdedir:
Kadınların,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”sözverdiklerinibildiren
Mümtehinesûresindekiâyet-ikerîme,Mekkeşehrininalındığıgüninmişdir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”erkeklerlesözleşdikdensonra,kadınlarlasözleşmeğebaşladı.Kadınlarlayalnızsözileolup,mubârekeli,kadınlarınellerinedokunmadı.Kötühuylar,kadınlarda,erkeklerdendahâçokolduğundan,kadınlarlasözleşirken,erkeklerdendahâfazlaşart,arayakondu.Allahüteâlânınemrleriniyapmışolmakiçin,bunlardankaçınmaklâzımgeldiğibildirildi.
Birinci şart: Allahüteâlâdanbaşka,hiçbirşeyeibâdetetmemekdir.Birkimse,
başkalarıgörmekiçinibâdetederveyâAllahüteâlâiçinederammâ,başkasının
görmesidehoşunagiderseveyâibâdetindebaşkasındanbirkarşılık,meselâ,bir
(Âferin!)sözübeklerse,okimse,şirkdenkurtulmuşolmazvehâlismuvahhidolmaz.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Küçük şirkden korununuz!). (Küçükşirknedir?)diyesoruldukda,(Riyâ) buyurdu.Ya’nîbaşkasınagöstermekiçinibâdetetmekdir.
Kâfirlerinbayramlarında,onlarınyapdıklarınıyapmak,hepşirkdir.Hemmüslimânlığı,hemdekâfirlikibâdetleriniyapan,(Müşrik)dir.Kâfirliğibeğenendemüşrikdir.Müslimânolmakiçin,kâfirlikdenkaçınmaklâzımdır.Mü’minolmakiçin,
şirkdensıyrılmakşartdır.
Hastalıkdankurtulmakiçin,putlardan,heykellerden,papaslardanimdâdbeklemekşirkdirki,buhâlmüslimânlararasındayayılmışdır.İhtiyâclarınıputlardan,
heykellerdenistemek,kâfirlikdir[Allahadüşmanlıkdır].Nisâsûresi,ellidokuzuncu[59]âyetindemeâlen,(Onlara, kâfirlere inanmayınız dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor) buyuruldu.Kadınlarınçoğu,bilmiyerek,bubelâyadüşüyor.Neolduklarıbilinmiyenbirtakımismlerdenmededbekleyip,bunlarlabelâdankurtulmakistiyorlar.Kâfirlerinâdetlerini,
kâfirlikalâmetleriniyapıyorlar.Bilhâssa,çiçekhastalığızemânında,bubelâ,iyilerindede,fenâlarındadagörülüyor.Buşirkdenkurtulabilenvekâfirlikalâmetlerindenbiriniyapmıyankadın,çokazdır.Hindûlarınbayramgünlerine[veateşetapınanlarınNevruzgünlerinevehıristiyanlarınNoelgecelerinevediğerpaskalyalarına]hurmetetmekveozemânlarda,onlarınâdetlerini,onlargibiyapmak,
şirkolur.Küfresebebolur.Kâfirlerinbayramlarında,müslimânlarıncâhillerive
helekadınlar,kâfirlerinyapdıklarınıyapıyorvebugünleri,müslimânbayramızan
ediyorvekâfirlergibi,birbirlerinehediyyegönderiyorlar.Eşyâlarını,sofralarını
kâfirlerinyapdığıgibi,süsliyorlar.Ogeceleri,başkagecelerdenayırdediyorlar.
Bunlarhepşirkdir,kâfirlikdir.Sûre-iYûsüfdekiâyet-ikerîmedemeâlen,(Biz, Allahü teâlânın varlığına, birliğine, herşeyi yaratan O olduğuna inandık, müslimân
olduk diyenlerin çoğu, başkalarına ibâdet ve itâ’at ederek ve dahâ birçok hareketleri ve sözleri ile, müşrik oluyorlar) buyuruldu.[Üçüncükısmda,60.cımaddenin
baştarafınabakınız!]
Şeyhleriçin,türbeleriçinkurbanadıyorlar.Götürüpmezârbaşındakesiyorlar.
Fıkhkitâbları,bunudaşirksaymakdadır.Ba’zıkimseler,dahâilerigiderek,böylekurbanları,cinkurbanıoluyordiyorlar.Dînimizbunuredediyorveşirksayıyor.Adakyapmak,çokşekldeolur.Hayvânkesmeğiadamağavebunukesipcin
kurbanlarındanoldudemeğevecinleretapanlarabenzemeğenelüzûmvar?[Birincikısmda,seksenikincimaddeyeve(Hayât-ül-hayvân) kitâbınabakınız!].
Şeyhleriçintutduklarıoruclardaböyledir.Birtakımismleruydurup,oismlereniyyetediyor,iftârzemânıheroruciçin,husûsîyemeklerşartediyorvegünde
ta’yînediyorlar.İşleri,buoruclarsâyesindeoluyorsanıyorlar.Buda,ibâdetdeşirk–778 –

dir.İşlerihâsılolmakiçin,başkasınaibâdetetmekdir.Bununçirkinliğiniiyianlamaklâzımdır.Hâlbukihadîs-ikudsîdebuyurulduki,(Oruc benim için tutulur. Onun
karşılığını ben veririm!). Ya’nîoruc,yalnızbenimiçintutulur.Bana,orucdabaşkasışerîkolamaz.Hiçbiribâdetde,Allahüteâlâyabirşeyiortaketmekcâizdeğil
isede,yalnızorucubuyurması,bundaşirkyapmamağaçokdikkatolunmasıiçindir.Ba’zıkadınlar,hîleyaparak,buorucları,Allahiçintutuyoruzvesevâbınışeyhlerimizehediyyeediyoruzdiyor.Busözleridoğruise,oruciçin,niçingünta’yînediyorlarvemu’ayyeniftârlıkyiyorveiftârzemânındaçirkinişleryapıyorlar?Çoklarıiftârdaharâmişliyor.Buşartlarıyapabilmekiçin,dilencilikbileyapıyorveişlerininbuharâmlarsâyesindehâsılolduğunainanıyor.Bunlar,hepyoldançıkmakdır.Şeytânınaldatmasıdır.
[(Redd-ül-muhtâr)da(Zebâyıh)ıanlatırken,sonunayakındiyorki,(Makâmsâhiblerigelince,hayvankesmekharâmdır.Çünki,Allahdanbaşkasıiçinhayvankesmekşirkolur.KeserkenAllahüteâlânınisminisöylesede,harâmdır.Eğergeleneyidirmekiçinkeserse,harâmolmaz.Çünki,müsâfireziyâfetvermek,İbrâhîm
aleyhisselâmın sünnetidir. Müsâfire ikrâm etmek sevâbdır. (İnsana ikrâm için
kesmek,Allahdanbaşkasıiçinkesmekolur.Buisehalâldeğildir)demenindoğruolmadığı(Bezzâziyye) fetvâsındayazılıdır.Böylesöylemek,Kur’ân-ıkerîme,
hadîs-işerîflereveaklauygundeğildir.Kassâbda,parakazanmakiçinkesiyor.Hâlbuki,kassâbdakietlereharâmdiyenhiçolmamışdır.Parakazanmakniyyetiilekesilenhayvannecsolsaydı,hiçbirkassâbhayvankesmezdi.Öylesöyliyencâhilinkassâbdanetalmaması,düğüniçin,akîkaiçinkesilenhayvanetindenyimemesilâzım
olur.
Birkimsegelincekesilenhayvanetinden,onadaikrâmedilirse,ya’nîyidirilirse,hayvanıAllahiçinkesmiş,fâidesimüsâfireolmuşolur.KassâbınkesdiğideAllahiçindir.Fâidesi,kazancı,kassâbadır.Eğeretindenmüsâfireyidirmez,hepsibaşkalarınaverilirse,Allahdanbaşkasıiçinkesilmişolur,harâmolur.Görülüyorki,
birhayvanıninsanata’zîmiçin,AllahdanbaşkasıiçinkesilmesiveyâAllahrızâsı
içinkesilmesi,etininkesileneyidirilipyidirilmemesiileayırdedilmekdedir.Bundananlaşılıyorki,temelatılırken,hastalıkgelince,hastaiyioluncahayvankesmek
halâlolmakdadır.Çünki,etlerifakîrlereyidirilmekdedir.Hamevîdeböyledemekdedir.DileğiolursaAllahiçinhayvankesmeğiadakyapmanındaböyleolduğu,
(Bahr-ür-râık)dayazılıdır.Fekatetlerininyalnızfakîrlereverilmesilâzımdır.Müsâfirgelincekesilenhayvanetindenomüsâfireyidiripyidirmemekmühimdir.Etlerinhepsinionaveyâbaşkasınaveripvermemekmühimdeğildir.Onunyidiğihayvanınetindenbaşkalarınadaverilir.Kesendealır.Bununehemmiyyetiyokdur.
Onayidirmekveyidirmemekiçin,keserkenyapılanniyyetebakılır.Keserkenonu
ta’zîmetmekniyyetedilmezse,onabuetdenyidirmeyip,başkaşeyleryidirilmesi,harâmolmasınasebebolmaz.Çünki,keserkenonayidirilmesiniyyetedilmişdir.Bundananlaşılıyorki,hükûmetadamıgelince,hayvanıkeserkenonata’zîm
etmeğiniyyetederse,etindenonayidirsede,halâlolmaz.Keserkenonaikrâmetmeği,yidirmeğiniyyetederse,etindenhiçyidirmeyip,başkaşeyleryidirsede,halâlolur.
Kesmekharâmolunca,küfrdeolurmu,olmazmı?İkisinidesöyliyenlerolduğu(Bezzâziyye)deyazılıdır.Niyyetgizliolduğuiçin,müslimânakötügözlebakmamakveihtilâflıkonulardaküfrdamgasıbasmamaklâzımdır.Birmüslimânınbir
kimseyeyaklaşması,gözünegirmesiiçinonaibâdetedeceğidüşünülemez.Hayvankesmesi,onusevdiğinigöstermekiçindir.Sevdiğinianlatarak,onayaklaşmak,
dünyâlığakavuşmakistemekdir.Allahiçinkesmeğe,insanıta’zîmetmekkarışınca,harâmolursada,küfrdenilemez.Harâmileküfrbirbirindençokuzakdır)].
Kadınlardan söz alınan ikinci şart: Hırsızlıketmemekdir.Hırsızlık,büyükgünâhlardanbiridir.Çokkadınlar,bugünâhayakalanmışdır.Hırsızlığıninceliklerin–779 –

denkurtulabilenkadınpekazdır.Bununiçin,hırsızlıkdankaçınmak,ikincişartoldu.Kocalarınınmalını,kocalarınınizniolmadanharcedenkadınlarhırsızoluyor.
Bununla,büyükgünâhagirmişoluyor.Buhâl,hemenbütünkadınlardavargibidir.
Hepsindebuhiyânethâsılolmakdadır.Ancak,Allahüteâlânınkoruduğuazkimse
bundankurtulmakdadır.Keşki,bununhırsızlıkolduğunu,günâholduğunubilselerdi.Bunu,halâlbilenleriçokdur.Halâlbilenlerinkâfirolmalarıkorkusuçokdur.Allahüteâlâ,kadınlarışirkdenmen’etdikdensonra,ikinciolarak,hırsızlıkdanmen’
buyurdu.Çünki,bunuhalâlsanarak,çoğukâfirolur.Bundandolayı,bugünâh,kadınlariçin,başkagünâhlardandahâbüyükoldu.Böylekadınlar,kocalarınınmallarınıherzemânalarakhıyânetealışdıklarından,böylece,başkasınınmalınıkullanmanınçirkinliğikalblerindenkalkar.Başkalarınınmallarınıda,habersizkullanmak
kendilerinehafîfgelir.Çekinmedenbaşkalarınınmallarınahıyânetvehırsızlıkeder.
İyidüşünülürse,böyleolacağıaçıkcaanlaşılır.Ohâlde,kadınlarıhırsızlıkdanmen’
etmek,dîn-iislâmdaçokehemmiyyetlidir.Şirkdensonra,onlariçinikinciçirkinşey
buoldu.[Birmü’min,kendinesâdıkveemînolanzevcesinibubüyükgünâhdankurtarmakiçin,malınıistediğişekldesarfetmesineöncedeniznvermelidir.]
İlâve: Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”birgünEshâb-ıkirâmınasorarak:(Hırsızların büyüğü kimdir bilir misiniz?) buyurdu.Bilmiyoruz.Sizbuyurun!dediklerinde:(Hırsızların büyüğü, nemâzından çalandır ki, nemâzın erkânını temâm yapmaz!) buyurdu.Buhırsızlıkdandasakınmalıdırvebüyükhırsızolmakdankurtulmalıdır.Kalbehiçbirşeygetirmiyerek,niyyetetmelidir.Niyyetdoğru olmazsa, ibâdet sahîh olmaz. Kırâeti doğru okumalıdır. Rükü’ü, secdeleri,
kavmeyivecelseyi,itmînânileyapmalıdır.Ya’nî,rükü’denkalkıncatamdikilip,
bir tesbîh mikdârı durmalı ve iki secde arasında doğru oturup yine bir tesbîh
mikdârıöyledurmalıdır.Böylece,kavmedevecelsede,itmînân[ya’nîtumânînet]
hâsılolur.Böyleyapmıyanlar,hırsızlardanolurveçokazâblarayakalanır.
[İbniÂbidîn,(Lukata) bahsininsonundabuyuruyorki,İbniHacerveNevevî
vebaşkalarıbildiriyorki,gaybolan,çalınanbirşeyibulmakiçin,[hergünyirmibeş
kerre](Yâcâmi’annâsili-yevminlâraybefîhiinnallahelâyuhlif-ülmî’âdicma’beynîvebeyne...)düâsınıokumalıdır.Buluncayakadarokumalıdır.Noktalarınyerinde,gaybolanşeyinisminisöylemelidir.(Fetâvâ-i kâri-ül-hidâye)dediyorki,(Murâdıolankimse,yatacağızemânabdestalmalı.Temizbirörtüüzerindeoturup,üç
def’asalevâtokumalı.Sonra,herbirineBesmeleçekerekonFâtihavesonraonbirİhlâsokumalı.Sonra,üçsalevâtokumalı.Sonrasağyanıüzere,yüzükıbleye
karşıolarakvesağelinisağyanağıaltınakoyarakyatıpuyumalıdır.Niyyetetdiğişeyinnasılolacağını,bi-iznillahrü’yâdagörür).(Bostân-ül-ârifîn) sonundadiyorki,İbniÖmerbuyurduki,birşeyigaybolan,çalınankimse,hergünikirek’at
nemâzkılıp,selâmdansonra,(AllahümmeyâHâdîveyâRâddeddâlleti,erdidaleyyedâlletîbi-izzetikevesultânikefe-innehâminfadlikeveatâike)okumalıdır.110.cu
sahîfedeyazılıolanistigfârdüâsınıokumakdaçokfâidelidir.]
Kadınlardan istenilen üçüncü şart: Zinâetmemekdir.Buşartı,yalnızkadınlardanistemek,bugünâhınhâsılolması,çokdef’aonlarınrâzıolmalarınabağlıolduğuiçindirvekendilerinigösterdikleri[erkeklerinkollarınaatıldıkları]içindir.
Ohâlde,bugünâhınilksebebionlardır.Buişde,onlarınrızâlarımu’teberdir.
Bununiçin,buamelden,kadınlarındahâkuvvetlimen’edilmeleriîcâbetdi.Bundandolayı,Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmde,bugünâhdakadınıerkekdenevvelsöyledive(Kadına ve erkeğe yüz sopa vurunuz!) buyurdu.Bugünâhinsana,dünyâdaveâhıretdezararverirvebütündinlerdeyasakveçirkinolmuşdur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Zinânın dünyâda üç fenâlığı vardır: Biri, güzelliği ve parlaklığı giderir. İkincisi, fakîrliğe sebeb olur. Üçüncüsü, ömrün kısalmasına sebeb olur. Âhıretdeki üç zararına gelince, Allahü teâlânın gadabına sebeb olur. İkincisi, süâlin, hesâbın fenâ geçmesine sebeb olur. Üçüncüsü, Ce–780 –

hennem ateşinde azâb çekmeğe sebeb olur). Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Yabancı kadınlara bakmak, gözlerin zinâsıdır. Onları tutmak, ellerin zinâsıdır. Onlara gitmek, ayakların zinâsıdır). Nûrsûresindekiotuzuncuâyet-ikerîmedemeâlen,
(Mü’minlere söyle, yabancı kadınlara bakmasınlar ve zinâ etmesinler! Ve mü’min
kadınlara söyle! Onlar da, yabancı erkeklere bakmasınlar ve zinâ etmesinler!) buyruldu.Kalb,gözetâbi’dir.Gözlerharâmdansakınmazsa,kalbikorumakgüçolur.
Kalb,harâmadalarsa,zinâdansakınmakgüçolur.Ohâlde,îmânıolanların,Allahü
teâlâdankorkanların,harâmabakmamasılâzımdır.Ancakbusûretle,kendinikorumak,dünyâveâhıretdezarardankurtulmakmümkinolur.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmdekadınların,kızların,yabancıerkeklerleyumuşaksesle,nezâketlekonuşmalarını, böylece kötü adamların kalblerine fenâlık getirmelerini men’ buyurmakda,
bunasebebolmıyacakşekldesöylemeleriniistemekdedir.Kadınların,yabancıerkekleresüslenmeleriniyasaketmekdedir.Bileyziklerininsesiniduyurmamakiçin,yavaş,
sessizyürümeleriniemretmekdedir.Ya’nîfıska,günâhasebebolanherşeydegünâhdır.Ohâldegünâha,harâmasebebolanşeylerdenkaçmaklâzımdır.
(Safizm), ya’nîkadınların,yabancıkadınlaraşehvetilebakmasıvedokunması,kadınların,kocasındanbaşkasına,erkekvekadın,kimolursaolsun,yabancıya
süslenmelericâizdeğildir.Erkeklerinhomoseksüelolması,ya’nîoğlanlaraşehvet
ilebakmalarıvedokunmalarıharâmolduğugibi,kadınındahomoseksüelolması,ya’nîkadınaşehvetiledokunmasıvebakmasıharâmdır.Dünyâdaveâhıretde
felâketlerdenkurtulmakiçin,buincelikleriiyigözetmeklâzımdır.Erkeklekadın,
başkacinsdenolduklarıiçin,birarayagelmelerigücdür.Kadınınkadınayaklaşmasıböyleolmayıpkolaydır.Bununiçinkadınınkadınabakmasınıvedokunmasını,erkeğinkadınavekadınınerkeğebakmasındandahâşiddetlemen’etmelidir.
[(Pedérastie)nin,ya’nîgulâmpâreliğinRomalılardaveeskiYunanlılarda[ve
İngilterede] yaygın olduğu, doktor Fahreddîn Kerîmin 1343 [m. 1925] târîhli,
(Gayr-i tabî’î aşklar) kitâbındauzunyazılıdır].
Kadınlardan istenilen dördüncü şart: Çocuğunuöldürmemekdir.Ozemân,kadınlar,fakîrlikdenkorkarak,kızlarınıöldürürlerdi.Buçirkinhareket,haksızyerecânakıymakolduğugibi,evlâdhakkınıdatanımamakdırveherikisidebüyük
günâhdır.[Çocukaldırmakdaböyledir.İbniÂbidîn,beşincicild,ikiyüzyetmişaltıncı [276] sahîfede diyor ki, (Özrsüz, çocuk düşürmek, herhâlinde harâmdır.
Ananınveyâsütemendiğerçocuğunölümünesebebolanbirözrvarsa,uzvlarıteşekkületmedendüşürmekcâizolur.)Uzvlaryüzyirmigünsonrateşekkülederdenildi.Cânlıçocuğualmakda,aldırmakdaharâmdır.Çocukolmamasıiçinöncedentedbîralmak,meselâprezervatifkullanmakcâizdir.Fakîrlikdendolayıiyibakamamak,besliyememekkorkusu,çocukdüşürmekiçinözrolmaz.Dindüşmanlarınınyasaklamasındandolayı,dinbilgisiverememek,islâmterbiyesiileyetişdirememekkorkusuözrolur.Çocuğunrâhattevellüdetmesiiçin(Bostân-ül-ârifîn)
sonundadiyorki,AbdüllahibniAbbâs“radıyallahüteâlâanhümâ”buyurduki,
birtas,tabakiçine(BismillâhillezîlâilâheillâhuvEl-Halîm-ülKerîm.Sübhâne
Rabbil’Arş-il’azîmElhamdülillahiRabbil’âlemîn)vesonra(Nâzi’ât)sûresininson
âyetiniveKe-ennehüm’deni’tibâren(Ahkaf)sûresininsonâyetiniislâmharfleriileyazıp,eritipanasınaiçirmelidir.
İbniÂbidîn,beşincicild,249.cusahîfedeve(Berîka)dave(Hadîka)da,fercâfetlerindediyorki,(Kassâbhayvanlarını,semizlemeleriiçin,ihsâetmek[kısırlaşdırmak]câizdir.Diğerhayvanlarıveinsânlarıihsâharâmdır.)]
Kadınlardan istenilen beşinci şart: Bühtânveiftirâetmemekdir.Bugünâh,kadınlardaçokolduğundanonlaraşartedildi.İftirâbüyükgünâhdırveçokfenâdır.
Bundayalansöylemekdevardırki,yalan,herdindeharâmdır.İftirâdabirmü’miniincitmekdevardırki,buda,başkacaharâmdır.Bunlardanbaşka,iftirâetmek,
yeryüzündefesâdçıkarmağa,ortalığıkarışdırmağasebebolurki,budaharâmdır.
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Altıncı şart: Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”efendimizinheremrine
itâ’atetmekdir.Buşart,bütünfarzları,sünnetleriyapmakvebütünyasaklardan
kaçınmakdemekdirveislâmınbeşşartınıbildirmekdedir.
İslâmınbeşşartındanbiri,nemâzdır.Beşvaktnemâzıüşenmeden,sevesevekılmalıdır.Malınzekâtını,emredilenyerine,heveslevermelidir.Ramezân-ışerîforucu,birsenelikgünâhlarınafvınasebebdir.Oructutmakdanzevkalmalıdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Hac edenin geçmiş günâhları afv
olur!). Kâ’be-imu’azzamayagidiphacetmeğibüyükkazancbilmelidir.Vera’ve
takvâyıeldenbırakmamalıdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Dînin direği vera’dır). İçkiiçmemelidir.Serhoşyapanherşey,şerâbgibiharâmdır.Mûsikîdendekaçınmalıdırki,lehvvela’bdir.Ya’nînefsinistediğifâidesiz işdir ve harâmdır. Bir hadîs-i şerîfde, (Mûsikî, zinâya yol açar) buyuruldu.
Müslimânlarıgîbetetmek,ya’nîkötülemekniyyetiileçekişdirmek,ikimüslimân
arasındasöztaşımak,mûsikîdendahâbüyükharâmdır.[Zimmîyigîbetetmeninde
harâm olduğu, (Behcet-ül-fetâvâ)da yazılıdır.] Bunlardan kaçınmak lâzımdır.
Müslimânlaalayetmek,kalbinikırmakdaharâmolup,sakınmaklâzımdır.
Uğursuzluğainanmamalı,te’sîredersanmamalıdır.(Rûh-ul-beyân)da,Tevbe
sûresi,otuzyedinciâyetinintefsîrindediyorki,(Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”teşrîfedince,günlerinmü’minlereuğursuzolmalarıkalmadı).Birhastalığın sağlam insana elbette geçeceğini kabûl etmemelidir. Allahü teâlâ dilerse
geçer,dilemezsegeçmez.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:
(Müslimânlıkda, uğursuzluk ve hastalığın sağlam kimseye muhakkak geçmesi
yokdur). [Bununlaberaber,tehlükelişeylerden,şübheliyerlerdenkaçınmakvâcibdir.Hastalığayakalanmamakiçintedbîralmalıdır.]Kâhinlere,falcılarainanmamalıdır.Bilinmiyenşeyleribunlarasormamalıdır.Bunlarıgaybleribilirsanmamalıdır.[(Şerh-ı akâid) kitâbınınbaşındadiyorki,(İnsanınbirşeyibilmesi,hisorganıile,güvenilirhaberileveyâaklileolur.Hisorganlarıbeşdir.Güvenilirhaber
ikidir:TevâtürvePeygamberhaberleri.Tevâtür,herasrıngüvenileninsanlarının
hepsininsöylemesidir.Aklilebilmekdeikidir:Düşünmedenhemenbilinirse,(Bedîhî) denir.Düşünmeklebilinirse,(İstidlâlî) denir.Herşeyin,kendiparçasından
büyük olduğu bedîhîdir. Hesâbla edinilen bilgiler istidlâlîdir. His organları ve
aklilebirlikdehâsılolanbilgiler,(Tecrübî)dir).Görülüyorki,islâmdîninin,hesâbınvetecribeninbildirmediğişeylere(Gayb) denir.Gaybiancak,Allahüteâlâ
veOnunbildirdikleribilir.]
(Sihr), ya’nîbüyüyapmamalıdırvesihryapdırmamalıdır,harâmdırveküfreen
yakınolan,enfenâharâmdır.Sihreâidufakbirşeyyapmamağaçokdikkatetmelidir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Müslimân sihr yapamaz. Allah saklasın îmânı gitdikden sonra, sihri te’sîr eder.) Sankisihryapınca,îmânıgider.
[İmâm-ıNevevî“rahmetullahialeyh”dediki:(Sihryaparkenküfresebebolan
kelimeveyâişolursa,küfrdür.Böylekelimeveyâişbulunmazsa,büyükgünâhdır).
Sihrinsanlarıhastayapar.Sevgiveyâmuhabbetsizlikyapar.Ya’nîcesedeverûha te’sîr eder. Sihr, kadınlara ve çocuklara dahâ çok te’sîr eder. Sihrin te’sîri
kat’îdeğildir.İlâcınte’sîrigibiolup,Allahüteâlâ,istersete’sîriniyaratır.İstemezse,hiçte’sîretdirmez.Açlıkçekerek,sıkıntılıişleryaparak,nefsiniezen,harâm
işlemekden zevk alamaz hâle getiren kâfirlerin yapdığı sihr te’sîr etmekdedir.
Böylepapaslarınsihrçözmeleridete’sîrliolmakdadır.Şimdikipapaslar,dünyâ
zevklerinedüşkünvenefsleriazgınolduğundan,sihryapamazvebozamazlar.
Birsâhir,sihrileistediğinielbetteyapar,sihrmuhakkakte’sîrederdiyenveinanankâfirolur.Sihr,Allahüteâlâtakdîretmişise,te’sîredebilir,demelidir.Büyü
yapılmışolankimse,(Mevâhib-i ledünniyye) tercemesiikincicildi,yüzseksenyedinci[187]sahîfedekiâyet-ikerîmelerivedüâlarıvearabî(Teshîl-ül-menâfi’)
sonundaki (Âyât-i hırz)ı sabâh ve ikindi nemâzlarından sonra, yedi gün birer
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kerre okur ve boynuna asarsa, şifâ bulur. Bir mikdâr suya, (Âyet-el-kürsî) ve
(İhlâs) ve(Mu’avvizeteyn) okumalı.Büyülenmişkimsebundanüçyudumiçmeli,kalanileguslabdestialmalıdır.Şifâbulur.(İbni Âbidîn)de,hastalıksebebiile
boşanmakda,(Zerkânî)nin7.cicild,104.cüsahîfesindeve(Mevâhib-i ledünniyye) tercemesindediyorlarki,(Sidrağacınınyeşilyaprağındanyediadediikitaşarasındaezilipsuilekarışdırılır.ÜzerineÂyet-el-kürsi,İhlâsveKul-e’ûzülerokunur.
Üçyudumiçip,gusledilir).Sidr,Lotusdenilenyabânîkiraz[Kâzibabanoz]ağacıdır.(Mekâtîb-i şerîfe)nindoksanaltıncımektûbundadiyorki,(Hâcetlerekavuşmakiçin,ikirek’atnemâzkılıp,sevâbını(silsile-i aliyye)ninrûhlarınahediyyeetmeli,bunlarınhurmetiiçindiyerekdüâetmelidir).
MevlânâMuhammedOsmânsâhib“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Fevâid-i Osmâniyye) kitâbınınyüzüçüncüsahîfesisonundabuyuruyorki,(Sihrvecadı,ya’nîbüyüâfetlerindenkurtulmakiçin,üçkerreSalevât-ışerîfeokumalı,sonrayediFâtiha,yediÂyet-el-kürsî,yediKâfirûnsûresi,yediİhlâs-ışerîf,yediFelakveyediNâs
sûreleriokuyupkendiüzerineveyâhastaüzerineüflemelidir.Bunlarıtekrârokuyup,büyülenmişolanınodasına,yatağına,evinheryerine,bağçesineüflemelidir.
İnşâallahüteâlâ,büyüdenhalâsolur.[Bunakarşılıkücretalmamalıdır.]Bütünhastalıklariçindeiyidir.Tarlayabereketgelmesiiçin,mahsûlünuşrunuvermeli,sonraEshâb-ıKehfinismleridörtkâğıdayazılıp,ayrıayrısarılıp,tarlanınayakbasmıyandörtköşesinedefnedilmelidir.Sabâhveyatsınemâzlarındansonrabüyükâlimlerin[silsile-ialiyyenin]ismlerini,sonraFâtiha-işerîfeyiokuyarakrûhlarınagönderip,onlarıvesîleederekyapılandüânınkabûlolduğutecribeedilmişdir).148.ci
sahîfesindeve(Rûh-ul-beyân)dadiyorki,(Eshâb-ıKehfinismleriyazılıkâğıdıevinde,üstündebulundurmakda,korur.Bereketverir).RomaimperatörlerindenDomityanusveyâDokyanusdenilenkimse,çokrezîl,zâlimveputperestidi.Tanrılığınıi’lânetdi.95deöldürüldü.Efsus,ya’nîTarsusşehrinegelince,yedigençÎsâaleyhisselâmındîninibırakmayıp,şehrinonbeşkilometreşimâlgarbîsindebirmağaradasaklandılar.Üçyüzdokuzsenedevâmlıuyudular.İmperatörTeodoszemânında
uyanıpAryüsüntalebeleriilekonuşdular.Tekrâruyudular.Teodosputperestliği
yıkdı.Nasrâniyyetiyaydı.MağarayagidipEshâb-ıKehfilegörüşdü.Düâlarınıaldı.Mağarakapısındabirmescidyapdı.395deöldü.Abbâsîhalîfelerininyedincisi olan Me’mûn, Hârûn Reşîdin oğlu olup, kabri Tarsusdadır. (Eshâb-ı Kehfin
ismleri), Yemlîhâ,Mekselînâ,Mislînâ,Mernûş,Debernûş,Şâzenûş,Kefeştatayyûş
veköpekleriKıtmîrdir.Ehl-iBedrinismleriiletevessül,şifâvebereketverdiği,Kabânînin(Esmâ-i Ehl-i Bedr) kitâbındayazılıdır.BukitâbBombaydabasılmışdır.
Nazardeğmesihakdır.Ya’nî,gözdeğmesidoğrudur.Ba’zıkimseler,birşeyebakıp,beğendiğizemân,gözlerindençıkanşuâ’zararlıolupcânlıvecânsız,herşeyin bozulmasına sebeb oluyor. Bunun misâlleri çokdur. Fen, belki birgün, bu
şuâ’larıvete’sîrlerinianlıyabilecekdir.Nazarıdeğenkimse,hattâherkes,beğendiğibirşeyigörünce(Mâşâallah) demeli,ondansonraoşeyisöylemelidir.Önce
Mâşâallahdeyince,nazardeğmez.Nazardeğenveyâkorkançocukiçin,çöpyakıp etrâfında döndürerek tütsülemek veyâ ergimiş mumu başı üzerinde suya
dökmek[vekurşundökmek]câizolduğu,(Fetâvâ-yı Hindiyye)deyazılıdır.(Fâtiha,Âyet-el-kürsîveE’ûzübi-kelimâtillâhittâmmeti...okumak)hadîs-işerîfde
emredildiği(Teshîl) 76.cısahîfedeyazılıdır.(Mevâhib)deve(Medâric)dediyor
ki,(İmâm-ıMâlikegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,demirle,tuzla,iplikdüğümlemeklevemühr-iSüleymânlaRukyeyapmakmekrûhdur).
(Rukye), okuyupüflemekveyâüzerindetaşımakdemekdir.Âyet-ikerîmeileve
ResûlullahdangelendüâlarileRukyeyapmağa,(Ta’vîz) denir.Ta’vîzcâizdirveinanan,güvenenkimseyefâideverir.Ta’vîzyazılımuskayı[muşamba,naylongibisu
geçirmezşeylere]sarılıolarakcünübüntaşımasıvehalâyagirilmesinincâizolduğu(Halebî)deve(Dürr-ül-muhtâr)da,tahâretbahsisonunda[s.119da]yazılıdır.
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Ma’nâsıbilinmiyenveyâküfresebebolanrukyeyiokumağa,(Efsûn) denir.Bunu
veyânazarlıkdenilenşeylerikendiüzerindetaşımağa,(Temîme) denir.Muhabbet
hâsıletmekiçinyapılanrukyelere,(Tivele) denir.İbniÂbidînbeşincicild,ikiyüzotuzikinci [232] ve ikiyüzyetmişbeşinci [275] sahîfelerinde ve (Mevâhib)de ve
(Medâric)de yazılı hadîs-i şerîfde, (Temîme ve Tivele şirkdir) buyuruldu. İbni
Âbidînburada,nazardeğmemekiçintarlayakemik,hayvânkafasıkoymakcâizolduğunubildirmekdedir.Bakankimse,öncebunugörüptarlayısonragörür.Mâvi
boncukvebaşkaşeyleribuniyyetiletaşımanın(Temîme) olmıyacağı,câizolacağıburadananlaşılmakdadır.Nazardeğenkimseyeşifâiçin(Âyet-el-kürsî), (Fâtiha), (Mu’avvizeteyn) ve(Nûn sûresi)ninsonundakiikiâyetiokumakmuhakkakiyi
geldiği,fârisî(Medâric-ün-Nübüvve) kitâbındave(Mevâhib-i ledünniyye) tercemesiikincicild,[179].cusahîfesindeyazılıdır.Buikikitâbdakive(Teshîl-ül-menâfi’)
kitâbınınikiyüzüncü[200]sahîfesindeyazılıdüâlarıokumakdafâidelidir.Düâlarınenkıymetlisivefâidelisi(Fâtiha) sûresidir.(Tefsîr-i Mazherî) sonsahîfesinde
diyorki,(İbniMâcedeyazılı,hazret-iAlîninbildirdiğihadîs-işerîfde,(İlâcların en
iyisi Kur’ân-ı kerîmdir) buyuruldu. Hastaya okunursa, hastalığı hafîfler). Eceli
gelmemişise,iyiolur.Eceligelmişise,rûhunuteslîmetmesikolayolur.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”gam,gussa,sıkıntıyıgidermekiçin,(Lâ ilâhe illallâhül’azîm-ül-halîm lâ ilâhe illallâhü Rabbül-Arş-il’azîm lâ ilâhe illallahü Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-Erdı Rabbül’Arş-il-kerîm) okurdu.(Bismillâhirrahmânirrahîm
ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm) okumak,sinirhastalığınavebütünhastalıklaraiyigeldiğiniEnesbinMâlikhabervermişdir.Harâmişliyeninvekalbigâfilolanındüâsıkabûlolmaz.MâidesûresindeAllahüteâlânınyaratmasıiçin,
vesîleye,ya’nîsebeblereyapışmakemrolunmakdadır.Te’sîrikat’îolansebeblere
yapışmakfarzdır.Meselâ,Allahüteâlânınrızâsına,sevgisinekavuşmakiçin,islâmiyyeteuymakvedüâetmekemrolundu.Diğersebeblervete’sîrleriaçıkcabildirilmediğiiçinbunlarauymaksünnetoldu.PeygamberlerinveEvliyânınrûhlarındanve
ilâclardanşifâbeklemekvedertlerden,belâlardankurtulmakiçinbunlarıvesîleyapmaksünnetoldu.Vehhâbîlerbusünneteşirk,küfrdiyerek,âyet-ikerîmeyiinkârediyorlar.Rûhlarınvesîleolduğu(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbınınikiyüzyirmisekizinci
vesonrakisahîfelerindeaçıkcayazılıdır.Ehl-isünneti’tikâdındaolmıyanındüâsıfâidevermez.Allahüteâlâ,herşeyibirsebebileyaratmakdadır.Birşeyekavuşmakistiyen,oşeyinsebebinekavuşmakiçindüâetmelidir.Sebebinekavuşunca,busebebeyapışır.İnsanasıhhat,şifâvermekiçin,düâetmeği,sadakavermeğiveilâckullanmağısebebyapmışdır.Âyet-ikerîmeveyâdüâbirçanağayazılır.Yâhudkâğıda
yazılıp,kâğıdçanağakonur.Üzerinesukonur.Yazıeriyince,hergüniçilir.Yâhud,
bukâğıdımuskayapıp,üzerindetaşır.Yâhud,bunlarıokuyup,ikiavucunaüfürür.
Avuçlarıilevücûdünüsıvar.(Tibyân tefsîri) sonsahîfesindediyorki,(Âişevâldemizbuyurduki,ResûlullahınbiryerindeağrıolsaikiKûle’ûzüsûresiniokuyup,mubârekavucunaüfler,eliniağrıolanyeresürerdi).Düâveilâc,ömrüuzatmaz.Eceli
geleniölümdenkurtarmaz.Ömür,ecelbilinmediğiiçin,düâetmek,ilâckullanmak
lâzımdır.Eceligelmemişolan,sıhhata,kuvvetekavuşur.Şifâyıilâcdandeğil,Allahü teâ lâd an bekl em el id ir. Muh amm ed Ma’sûm “rahm et ull ah i aleyh” (Mek tû bât)dabuyuruyorki,(Murâdiçinâyet-ikerîmevedüâyıiznalarakokumalıdemişlerdir).İznveren,onukendinevekiletmişolur.MeşhûrbirÂlimin,Velîninkitâbında(okumalıdır)yazmışolması,iznvermekolur.İznvereniveizninidüşünerekokuyunca,ozâtokumuşgibifâideli,te’sîrliolur.Kur’ân-ıkerîmivedüâyıücretileokumak,ya’nîokumasıiçin,öncedenbirşeyistemekbüyükgünâhdır.İstemesivealmasıharâmolurveokuduğununfâidesiolmaz.Birşeyistemeyip,sonradanverilirse,hediyyeolur.Hediyyeyialmasıcâizolur.(Fetâvâ-i fıkhiyye)ninotuzyedinci[37]
sahîfesindediyorki,(KâfirleregönderilenmektûbdaKur’ân-ıkerîmdenbiriki
âyetyazmakcâizdir.Fazlayazılmaz.Birikiâyetde,onlarava’ziçinveyâhuccet,
vesîkaolarakcâizolur.Kâfir,muskanınfâidesineinansabile,onaâyet-ikerîmeile
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mubârekismlerilemuskayazmakcâizolmaz.Harâmolur.Harfleriayrıayrıyazmakladacâizdeğildir.İstermüslimânyazsın,isterkâfiryazmışolsun,birmuskayıkullanmakiçin,içindeküfrveyâharâmolanyazınınbulunmadığınıbilmeklâzımdır). (Mevâhib-i ledünniyye)de diyor ki, (Üç şart bulununca, Rukye câiz olur:
Âyet-ikerîmeileveyâAllahüteâlânınismleriileolmakdır.Arabîlisânıileveyâ
ma’nâsıanlaşılanlisânileolmalıdır.Rukyenin,ilâcgibiolup,Allahüteâlâdilerse
te’sîredeceğine,te’sîriniAllahüteâlânınverdiğineinanmakdır.Gözdeğenkimseye,Peygamberefendimizinbildirdiğişuta’vîziokumalıdır:(E’ûzü bikelimâtillâhittâmmâti min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin).
Buta’vîzhersabâhveakşamüçdef’aokunupkendiüzerineveyâyanındakilerin
üzerineüflenirse,gözdeğmesindenveşeytânlarınvehayvanlarınzararındankorur).Birkimseyeokurken,E’ûzüyerine(Ü’îzüke) denir.İkikişiyeokurken(Ü’îzükümâ) denir.İkidenfazlakimseyeokurken,(Ü’îzüküm) demelidir].
Hulâsa,Muhbir-isâdık[ya’nîhepdoğrusöyleyici]nebildirdiiseveEhl-isünnetâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”dinkitâblarındaneyazdıise,onlarıyapmağacanlabaşlaçalışmalıdır.Bunlarınaksinişiddetlizehrbilmelidirki,
sonsuzölümesürüklerler.Ya’nî,ebedîveçeşidçeşidazâblarasebebolurlar.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”efendimizinhuzûrundabulunan
kadınlar,bunlarınhepsinikabûletdiveyalnızsözileahdetdiler.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bunlarahayrdüâetdiveafvlarınıdiledi.Budüâlarının
kabûlolduğutamumulurvehepsininafvolduğuma’lûmolur.EbûSüfyânınzevcesiveMu’âviyenin“radıyallahüanhümâ”annesiolanHind“radıyallahüanhâ”
bunlarınarasındaidivehattâbaşkanlarıidi.Kadınlarnâmınaokonuşmuşdu.Bu
ahdındanvebuistigfârdüâsınakavuşmasındandolayı,kazandığıçokumulur.
Müslimânkadınlardanherhangiside,buşartlarıkabûlederek,bunlarauyarsa,
busözleşmeğedâhilsayılırvebudüâdanfâidelenir.Nisâsûresi,yüzkırkyedinci[147]
âyetininmeâl-işerîfi:(Allahın ni’metlerine şükr eder ve îmân ederseniz, Allah size niçin azâb etsin?)dir.Ya’nîazâbetmez.Allahüteâlâyaşükretmek,Onundîninikabûletmekdemekdirveislâmiyyetinahkâmınıyapmakdemekdir.[Bunu,
102.cisahîfedekionyedinci[17]mektûbtercemesindeokuyunuz!].Cehennemden
kurtulmakiçin,i’tikâddaveamelde,dîninsâhibine“sallallahüaleyhivesellem”
uymakdanbaşkaçâreyokdur.Üstâdaramakdanmaksad,islâmiyyetiöğrenmekdir.Onlardangörerek,i’tikâddaveislâmiyyeteuymakdakolaylıkeldeetmekdir.
Yoksa,istediğiniyapıp,istediğiniyiyipde,mürşidineteğineyapışarakazâbdankurtulmakyokdur.Böylesanmak,tambirhayâlekapılmakdır.Kıyâmetdeiznverilmedenkimse,kimseyeşefâ’atedemiyecekdir.İznalanda,râzıolduğunaşefâ’atedecekdir.Râzıetmekiçinislâmiyyeteuymaklâzımdır.Bundansonra,insanlıkîcâbıkusûrubulunursa,ancakböylekusûrlar,şefâ’atleafvolacakdır.
Süâl: Kusûrluolan,günâhıolankimsedenrâzıolurlarmı?
Cevâb: Allahüteâlâ,onuafvetmekisterseveafviçinsebebarayakorsa,okimse,görünüşdegünâhıbulunsabile,elbetterâzıolunmuşlardandemekdir.Allahü
teâlâhepimizirâzıolduğukullardaneyliye!Âmîn.
TENBÎH: Sihr(Büyü): Cinlerininsanlardayapdıklarıhastalıklardır.Müslimân
cinlerdeninsanlarazarargelmez.Cinlerherşekldegörünür.Kâfircinler,sâlihinsanşeklinedegirer.Kâfirinsanlargibi,biriyilikyapınca,küfre,fıskadasebebolurlar.Arkadaşlıketdiğiinsanıngöstereceğikimselerdehastalık,sihryaparlar.Buhastalıkdankurtulmakiçin,bucinniöldürmekveyâkovmaklâzımdır.Cinninzararındankurtulmakiçin,ente’sîrliikisilâh,(Kelime-i temcîd) ve(İstigfâr düâsı)dır.Kelime-itemcîd,(Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm)dir.Bunuokuyandancinlerinkaçdığını,büyününbozulduğunu,imâm-ıRabbânî174.cümektûbundaveistigfârdüâsının,derdleredevâolduğuhadîs-işerîflerdebildirilmişdir.
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Se’âdet-iEbediyye3-F:50

3 — İSLÂMİYYETDE KESB VE TİCÂRET
Aşağıdaki yazı, (Rıyâd-un-nâsıhîn)den terceme edildi:
Kesb, halâl mal kazanmak demekdir. Bütün ibâdetlerin kabûl olması, halâl
lokmayabağlıdır.HadîsâlimiAhmedbinAbdüllahİsfehânî,(Hilyet-ül-evliyâ) kitâbında diyor ki, (Büyüklerden çoğu buyurdu ki, ibâdetler on kısmdır: Dokuz
kısmıhalâlkazanmakdır.Birkısmıdabildiğimizbütünibâdetlerdir).Ohâlde,
mü’minlerhalâlkazanmağaçalışmalıdır.Harâmdanveşübhelilerdenkaçınmalıdır.EbûHüreyre“radıyallahüanh”buyuruyorki,Resûlullahdan“sallallahüaleyhivesellem”işitdim.Buyurduki,(Allahü teâlâ güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibâdetleri kabûl eder. Allahü teâlâ, Peygamberlerine emr etdiğini, mü’minlere de emr
etdi ve buyurdu ki, ey Peygamberlerim! Halâl yiyiniz ve sâlih, iyi işler yapınız!
Mü’minlere de emr etdi ki, ey îmân edenler! Sizlere verdiğim rızklardan halâl olanları yiyiniz!). Resûl“aleyhisselâm”sözünedevâmederekbuyurduki,(Uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göke doğru uzatıp düâ ediyor. “Yâ Rabbî!” diye yalvarıyor. Hâlbuki yidiği harâm, içdiği harâm, gıdâsı hep harâm. Bunun düâsı nasıl kabûl olur?). Ya’nîharâmyiyenindüâsıkabûlolmazbuyurdu.İşteharâmı,halâli,şübhelilerivefâizibilmiyen,bunlarıbirbirindenayıramıyan,harâmdankurtulamayıp,ibâdetleriboşunagider.
Enüstünkesbyolu,silâhlavekalemlecihâddır.İkinciderecedeticâret,üçüncüsüzirâ’at,dördüncüsüsan’atdir.Demekki,kıymetlikazançyolu,budördüdür.
[Cihâd,insanlarınislâmiyyetiişitmelerinevemüslimânolmalarınamâni’olan
zâlimleri,sömürücüleriortadankaldırarak,insanlarınmüslimânolmaklaşereflenmeleriiçinyâhudmüslimânlarasaldırankâfir,zâlimordularınakarşımüslimânlarınmallarını,canlarınıveırzlarını,nâmûslarınıkorumakiçin,canile,malile,propagandaileharbetmek,savaşmakdemekdir.Cihâdıdevletyapar.Milletisulhzemânındacihâdahâzırlamak,yetişdirmek,devletinvazîfesidir.Müslimânlarıncihâdyapması,cihâdsevâbınakavuşması,devletincihâdyapmakveyâcihâdahâzırlanmakiçinyapdığıda’vete,çağrıyavekumandanlarınemrlerineitâ’atetmesi,askerlikvazîfesiniyapmasıdemekdir.Devletiniznivekumandanınınemriolmadan,
herkesinbaşkasınasaldırması,cihâdolmaz.Çapulculuk,eşkıyâlıkolur.Büyükgünâholur.İbniÂbidîndiyorki,(Devletinharbetmesi,bununiçinde,zemânınen
mükemmelsilâhlarınıyapması,milletinde,devleteyardım,itâ’atetmesivâcibdir.
Devletin,askercevesilâhcadahâüstünolandüşmanaharbi’lânetmesi,câizdeğildir.Düşmanhücûmedince,herkesincihâdetmelerifarzolurisede,arzûedip
de,devletveordu,harbetmediğiiçinveyâmen’olunduğuiçincihâdedememek
günâholmaz.Harbedince,boşyereölecekleri,etmezlerseesîrolacaklarıbiliniyorsa,harbetmelerilâzımolmaz.Müslimânlarınherhangisûretilehelâkolmalarındankorkulursa,kâfirleremalverereksulholunur).[Buradananlaşılıyorki,zulmden,fitnedenkurtulmakiçin,malvermekcâizolmakdadır.]Kâfirleristîlâederse,
Dâr-ül-islâmahicretedilir.Hicretedemezsevegelenkâfirdevletzulmederse,zulm
yapmıyankâfirmemleketinehicretedilir.
(Fetâvâ-yı Hindiyye)dediyorki,(Müslimânlarınadedi,kâfirlerinyarısındanaz
değilisevesilâhlarıvarise,kaçmalarıhalâlolmaz.Silâhlarıyokise,silâhlıolandüşmandankaçmalarıcâizolur.[Meselâfüzesiyokise,füzesiolandüşmandankaçmasıcâizolur.]Bunungibi,birkişininüçkişidenkaçmasıcâizolur.Adedlerionikibinolanordunun,katkatfazlaolandüşmandankaçmasıhalâlolmaz.Düşmanın
silâhateşiilehedefaldığıyerdenkaçmakcâizdir).
Cihâdhakkında,fıkhkitâblarındauzunbilgiverilmekdedir.Bilhâssaimâm-ıMuhammedŞeybânînin(Siyer-i kebîr) kitâbını,allâme,şems-ül-eimmeSerahsîşerh
etmiş ve bunu, Ayntablı Muhammed Münîb efendi türkceye terceme etmiş ve
[1241]debasılmışolup,cihâdaâidincebilgilerihâvîbüyükbirkitâbdır.
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Kesbinbeşinciyolu,hizmetdir.Yûsüf“aleyhisselâm”,Enbiyâ-iülil-emr-ivelebsârdanolduğuhâlde,kullarınsıkıntıdaolduğunugörüp,hükûmetreîsikâfirolduğuhâlde,onagiderekvazîfeistedi.Böylece,insanlarahizmetetdi.Ohâlde,kullarahizmetedeceğinibilenvebunukendindenbaşkayapacakkimseninbulunmadığınıgören,buvazîfeyebirzâlimingeçmesiniönlemekvemüslimânlarahizmet
etmekiçin,kâfirolanâmirdenbilevazîfeistemelidir.Münhalimâmlığı,müftîliği,
vâ’ızlığı,öğretmenliği,polisliğiistid’â,ya’nîtalebetmelidir.Biriyilikyapamasada,
hiçolmazsa,müslimânlarınzararınaçalışmağıönlemekdeibâdetolur.Vazîfeden
isti’fâetmekde,bununiçin,câizdeğildir.
Kesb,malıartdırır.Fekat,rızkıartdırmaz.Rızk,mukadderdir.İnsanlar(Müşevveş-üz-zihn) yaratıldığıiçin,kesbetmekemrolundu.Rızk,ma’âşa,mala,çalışmağabağlıdeğildir.Böyleolmaklaberâber,çalışmaklâzımdır.Çünki,ef’âl-iilâhiyye,sebebleraltındatecellîeder.Âdet-iilâhiyyeböyledir.Fekat,ba’zan,denenilensebebeldeedilirde,fi’lhâsılolmıyabilir.Yâhud,sebebsizde,hâsılolabilir].
AbdüllahbinMes’ûd“radıyallahüanh”buyuruyorki,alışveriş,ya’nîticâretilminibilmiyenfâizyir.İmâm-ıBegavî,(Mesâbîh) kitâbındabildiriyorki,gasîl-ülmelâikeadıileşereflenmişolanHanzalanınoğluAbdüllah“radıyallahüanhümâ”
dediki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Bile bile bir dirhem
gümüş değerinde fâiz yimek, otuz zinâdan dahâ çok günâhdır).
Malmü’mininyardımcısıdır.Çalışınız,halâlkazanınız!Öylebirzemândabulunuyorsunuzki,muhtâcolursanız,dîniniziveripalırsınız.Dîniveripdeyimemek
için,alınteriileyimelidir.Hadîs-işerîfde,(Elinin emeği, alnının teri ile yi, dînini satıp yime!) buyuruldu.Birhadîs-işerîfde,(Halâle, harâma dikkat ederek çalışıp kazanan kimseyi, Allahü teâlâ çok sever). Birhadîs-işerîfde,(Bir dirhem gümüş kıymetinde harâm alan kimseyi, yirmibeşbin sene Cehennemde bırakacaklardır) buyuruldu.(Muhît) kitâbındadiyorki,(Açlıkdanölmeküzereolankimse,ölmüşköpekilebaşkasınaâidkoyunetibulsa,ikisideharâmisede,başkasınınmalınıyimeyip,köpeğiyimesilâzımdır.Köpekyokise,başkasınınmalını,ölmiyecek
kadaryiyebilir).Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir zemân gelecek ki, insanlar,
yalnız malın, paranın gelmesini düşünüp, halâlini, harâmını düşünmiyecekler). O
hâlde,birmüslimân,heraldığını,halâlmi,harâmmıdüşünmeli,harâmisealmamalıdır.Aldığışeydehakkıolanlaravermeği,fakîrlere,garîblereyardımetmeği
düşünmelidir.Çünki,insanlarıniyisi,insanlaraiyilikedendir.İnsanlarınkötüsü,
insanlara kötülük edendir. İnsan, kazandığına kanâ’at etmeli, Allahü teâlânın
taksîminerâzıolmalıdır.(Kanâ’at eden doyar) buyuruldu.Allahüteâlâ,beşşeyi,
beşşeyiçinekoymuşdur.Bubeşşeyialan,içindekinekavuşur:İzzeti,şerefi,ibâdete;zilleti,sefâleti,günâha;ilmi,hikmeti,çokyimemeğe;heybeti,i’tibârı,gece
nemâzkılmağa;zenginliği,kimseyemuhtâcolmamağıda,kanâ’atetâbi’kılmışdır.
(Buhârî)dekibirhadîs-işerîfdebuyuruluyorki,(İnsanın yidiklerinin en hayrlısı, iyisi, bileği ile kazanıp yidiğidir. Allahü teâlânın Peygamberi Dâvüd “aleyhisselâm” elinin emeği ile kazanıp yirdi).
Fârisî(Tezkiret-ül-Evliyâ) kitâbındadiyorki,İbrâhîmEdhem“kuddisesirruh”
hazretlerine,falancayerdebirgençvar.Gecegündüzibâdetediyor.Vecdegelip
kendindengeçiyor,dediler.Gencinyanınagidip,üçgünmüsâfirkaldı.Dikkatetdi,söylediklerindendahâçokşeylergördü.Kendininsoğuk,hâlsiz,habersiz,gencinise,böyleuykusuzvegayretlihâlineşaşıpkaldı.Genci,şeytânaldatmışmıdır,
yoksahâlisvedoğrumuduranlamakistiyordu.Yidiğinedikkatetdi.Lokmasıhalâlden değildi. (Allahü ekber, bu hâlleri hep şeytândandır) deyip, genci evine
da’vetetdi.Kendilokmalarındanbirdâneyidirince,gencinhâlideğişip,oaşkı,o
arzûsu, o gayreti kalmadı. Genç, İbrâhîme sorup, (Bana ne yapdın?) deyince,
(Lokmalarınhalâldendeğildi.Yemekyirken,şeytândami’denegiriyordu.Ohâller,şeytândanoluyordu.Halâlyiyinceşeytângiremedi.Asl,doğruhâlinmeydâ–787 –

naçıkdı)dedi.Harâmyimek,kalbikarartır,hastaeder.AynıkitâbdaZünnûn-iMısrî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”buyuruyorki:Kalbinkararmasınındörtalâmetivardır:1-İbâdetintadınıduymaz.2-Allahkorkusu,hâtırınagelmez.3-Gördüklerindenibretalmaz.4-Okuduklarını,öğrendiklerinianlamaz,kavrıyamaz.
EbûSüleymân-ıDârânî“kuddisesirruh”buyurduki,halâldenbirlokmaazyimeği,akşamdansabâhakadarnemâzkılmakdandahâçokseverim.Çünki,mi’de
doluolunca,kalbegafletbasar.İnsanRabbiniunutur.Halâlinfazlasıböyleyaparsa,mi’deyiharâmiledolduranlarınhâliacabânasılolur?SehlbinAbdüllah-iTüsterî“kuddisesirruh”buyuruyorki,yolumuzunesâsıüçşeydir:Halâlyimek,ahlâk
veameldeResûlaleyhisselâmatâbi’olmakve(ihlâs) ya’nîherişi,yalnızAllahrızâsıiçinyapmakdır.(Risâle-i kuşeyriyye)debuyuruyorki,İbrâhîmEdhem“kuddisesirruhümâ”buyurduki:Temizvehalâlyide,istersabâhakadaribâdetet,isteruyuveister,hergünoructut,istertutma!
(Kimyâ-i se’âdet) kitâbı,üçüncüaslındabuyuruyorki:Budünyâ,âhıretyolcularınınbirkonakyeridir.İnsanaburadayiyecekvegiyeceklâzımdır.Bunlariseçalışmadanelegeçmez.Herânmalkazanmakiçinuğraşanaldanmışdır.Hemâhıret
için hâzırlanmalı, hem de dünyâ ihtiyâclarını kazanmalıdır. Fekat, bunları da,
âhıretyolculuğundalâzımolduğunudüşünerekkazanmalıdır.
Kendininveçolukçocuğununihtiyâclarınıhalâldenkazanmak,kimseyemuhtâckalmamak,cihâdetmekdir.Birçokibâdetlerdendahâsevâbdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,birsabâh,Eshâbıilekonuşurken,kuvvetlibirgenç,erkendendükkânınadoğrugeçdi.Ba’zıları,erkendendünyâlıkkazanmağagideceğine,burayagelipbirkaçşeyöğrenseydiiyiolurdu,deyince,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Öyle söylemeyiniz! Eğer kimseye muhtâc olmamak ve ana,
baba, çoluk çocuğunu da muhtâc etmemek için gidiyorsa, her adımı ibâdetdir. Eğer,
herkese öğünmek, keyf sürmek niyyetinde ise, şeytânla berâberdir) buyurdu.Bir
hadîs-işerîfde,(Bir müslimân, halâl kazanıp, kimseye muhtâc olmaz ve komşularına, akrabâsına yardım ederse, kıyâmet günü, ayın ondördü gibi parlak, nûrlu olacakdır). Birhadîs-işerîfde,(Doğru olan tüccâr, kıyâmetde sıddîklarla ve şehîdlerle berâber olacakdır). Birhadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ, san’at sâhibi mü’mini sever). Birhadîs-işerîfde,(En halâl şey, san’at sâhibinin kazandığıdır). Birhadîs-i
şerîfde,(Ticâret yapınız! Rızkın onda dokuzu ticâretdedir). Birhadîs-işerîfde,
(Kendini başkasından sadaka istiyecek hâle düşüreni, Allahü teâlâ yetmiş şeye muhtâc eder) buyurdu.
[Bu hadîs-i şerîfler karşısında, din düşmanları utansın! İslâmiyyet ticârete,
san’ate,ferdinistihsâlkapasitesiningenişlemesine,ekonomiksâhadailerlememizemâni’olmuşdiyegençlerialdatmakdanvazgeçsinler!]
Îsâ “aleyhisselâm” birine, (Ne iş yapıyorsun?) dedi. İbâdetle vakt geçiriyorumdeyince,(Nerdenyiyipgeçiniyorsun?)buyurdu.Herşeyimikardeşimveriyor,
deyince,(Ohâlde,kardeşinsendendahâkıymetliibâdetyapmakdadır)buyurdu.
Ömer“radıyallahüanh”buyuruyorki,(Çalışınız,kazanınız,Allahüteâlârızkımı çalışmadan gönderir, demeyiniz! Allahü teâlâ, gökden para yağdırmaz).
Lokmanhakîm,oğlunanasîhatverirken,(Çalış,kazan!Çalışmayıp,herkesemuhtâckalanlarındîniveaklınoksânolurveiyiliketmekdenmahrûmkalırveherkesden hakâret görür) buyurdu. Büyüklerden birine sordular ki, özü sözü doğru
olantüccârmı,yoksagecelerinemâzkılan,gündüzlerioructutanâbidmiyüksekdir?(Emînolantüccârdahâkıymetlidir.Çünki,şeytânlahersâatcihâdetmekdedir.Şeytân,alışda,verişde,dartmadaonualdatmağauğraşmakda,oiseAllahüteâlânınemrini,rızâsınıgözetmekdedir)dedi.Ömer“radıyallahüanh”buyuruyor
ki,(Alışverişederken,halâlkazanırkencânvermeği,başkaşekldeölmekdendahâçokseverim).İmâm-ıAhmedibniHanbelden“rahmetullahialeyh”sordularki,
hergünsabâhdanakşamakadarcâmi’deibâdetedipAllahüteâlâ,benimrızkımı
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nerdenolsagönderirdiyenbirkimsenasılbiradamdır?Cevâbındabuyurduki,(Bu
kimsecâhildir.İslâmiyyetdenhaberiyokdur.Çünki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Allahü teâlâ benim rızkımı, süngümün ucuna koymuşdur). Ya’nîrızkım,islâmdîninevemüslimânlarasaldırankâfirlerleharbetmeklegelmekdedir).Görülüyorki,harbdedüşmandanalınanganîmetvesulhde,harbehâzırlananlarınaldıklarıücrethalâlrızkdır.İmâm-ıEvzâî,İbrâhîmEdhemi“rahmetullahialeyhimâ”gördüki,sırtındabiryığınodungötürüyor.Niçinbukadar
sıkıntıçekiyorsun?Kardeşlerin,senihiçbirşeyemuhtâcbırakmıyordedi.İbrâhîm
Edhem“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”buyurduki,öylesöyleme,hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Halâl kazanmak için sıkıntı çekenlere Cennet vâcib olur).
Süâl: Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Bana, tüccâr ol,
mal topla diye emr olunmadı. Fekat, Rabbini tesbîh et ve ona secde et. Rabbine
ölünciye kadar ibâdet et! diye emr olundu). Buhadîs-işerîf,ibâdetin,malkazanmakdandahâiyiolduğunugöstermiyormu?
Cevâb: Kendininveçolukçocuğununihtiyâclarınamâlikolanzenginbirkimsenin,vaktleriniibâdetlegeçirmesi,parakazanmakdandahâsevâbdır.İhtiyâcıolmıyanlarınmalkazanmakiçinuğraşmasısevâbdeğildir.Hattâkalbinidünyâyabağlamakolur.Dünyâyabağlamakise,bütüngünâhlarınbaşıdır.Malıolmıyan,fekat,
vazîfegörüpma’âşalanlarında,malkazanmakiçinayrıcauğraşmamasıdahâiyidir.Meselâilmadamlarının,milleteilmöğretmesi,ya’nîdinâlimlerinin,tabîblik,
hâkimlik,subaylıkveherdürlüfâideliilmleribilenlerinvetesavvufbüyüklerinin,
ya’nîkalbgözüaçılmışolanlarınihtiyâcları,hükûmetceveyâhayrmüesseselerive
hayrsâhibleritarafındanistenmedenveriliyorsa,bunlarınhalkıirşâdetmeleri,onlara yardım etmeleri, mal kazanmakdan dahâ sevâbdır. Fekat, zemân değişir,
bunlara,istemeden,boyunbükmedenbirşeyverilmezolursa,bunlarındaçalışarakkazanmasıdahâiyiolur.Çünki,istemekharâmdır.Ancakzarûrethâlindemubâholabilir.Malkazanırkenhalâle,harâmadikkatedenin,ya’nîAllahüteâlâyı
unutmıyanın,kesbetmesidahâiyidir.Çünkibütünibâdetlerinrûhu,özü,Allahü
teâlâyıhâtırlamakdır.(Kimyâ-i se’âdet)dentercemeburadatemâmoldu.
(Hadîka)da,ameldeiktisâdfaslındadiyorki,(Kesb,yaşamakiçinlâzımolanmalları halâlden kazanmağa çalışmak demekdir. Kendine, evlâdına ve ıyâline ve
borclarınıödemeğelâzımolanlarıkesbetmekfarzdır.Bununiçinçalışansevâbkazanır.Özrsüzterkedeneazâbyapılacakdır.Kendilerinenafakaverilmesivâcibolanlara(Iyâl) denir.Borcödemekfarzdır.Ödeyemedenvefâtedenin,ödemekniyyetivarsa,günâhlıolmaz.Hadîs-işerîfde,(Beş vakt nemâzı kıldıkdan sonra, çalışıp
halâl kazanmak, her müslimâna farzdır) buyuruldu.Peygamberlerin“aleyhimüsselâm”hepsi,çalışıpkazanmışlardır.Çalışmayıp,câmi’deoturarak,Allahatevekkülediyorumdiyeneinanmamalıdır.Bu,çalışmağıterketdiğiiçin,günâhişlemekdedir.Sâlihdeğil,fâsıkdır.Bununkalbi,Allahüteâlâyadeğil,kullarınmallarına
bağlıdır.Öncesebebeyapışmak,sonrabusebebinte’sîriniAllahüteâlâdanbeklemek emr olundu. Muhtâc olduğu malı kazandıkdan sonra, fazla çalışmayıp,
ibâdetetmekcâizdir.Bununiçin,çalışmayıpibâdetedenesû-izanvetecessüsetmemelidir.İkisideharâmdır.İhtiyâcdanfazlaçalışıp,kazandıklarını,senelercesaklamak mubâhdır. Saklamayıp hayra, hasenâta sarf etmek müstehabdır. Nâfile
ibâdetlerden dahâ sevâbdır. Hadîs-i şerîfde, (İnsanların iyisi, insanlara fâidesi
olanlardır) buyuruldu.Öğünmekiçin,kibrlenmekiçin,ihtiyâcdanfazlakazanmak
harâmdır).Görülüyorki,ehlininveıyâlininnafakalarınıveborçlarınıödemekiçin
çalışıp,halâlkazanmak,nâfileibâdetleriyapmakdankatkatdahâsevâbdır.(Râmûz-ül-ehâdîs) s.105dekihadîs-işerîfde,(Eshâbım için fakîrlik se’âdetdir. Âhır
zemândaki ümmetim için, zenginlik se’âdetdir) buyuruldu.
Hakîkîislâmâlimi,büyükVelîAbdüllahDehlevî“rahmetullahiteâlâaleyh”seksensekizincimektûbundabuyuruyorki,(Çolukçocuğununihtiyâclarınıte’miniçin
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vefukarâyayardımveİslâmiyyetehizmetiçin,çalışıphalâlmalkazanmak,çokiyidir. Süleymân aleyhisselâm ve emîr-ül-mü’minîn Osmân ve Abdürrahmân bin
AvfveEshâb-ıkirâmdanba’zılarıçokzenginidiler.Buzenginlikleri,Allahüteâlâindindekiderecelerininazalmasınasebebolmadı.Fukarâ-yısâbirînveagniyâyışâkirîndenhangisininefdalolduğuihtilâflıdır.Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”fakîrliğiihtiyâretmişdi.(Rabbim, beni doyuruyor, içiriyor) buyururdu.Fakîrlik,ibâdetevehizmetemâni’olursa,tâ’atyapmağakuvvethâsıletmekiçin,zenginolmakefdaldir.Böylezenginlikbüyükni’metdir.Allahüteâlâ,buni’metidilediğineihsâneder).
[Müslimân,dünyâyısevdiği,dünyâyadüşkünolduğuiçindeğil,Allahüteâlâ,çalışmağıemretdiğiiçinçalışıpkazanır.Nefsininkötüarzûlarına,zevklerinekavuşmakiçinçalışıpparakazanmakveçalışırkenhalâliharâmdanayırmamak,başkalarınınhaklarınasaldırmak,onlaraolanborçlarınıödememek,kanûnlarakarşıgelmek,vergilerinivermemek,dünyâyadüşkünolmağıgösterir.Dünyâyadüşkünolmak,büyükgünâhdır.Allahüteâlâemretdiğiiçinçokçalışıp,çokkazanmakve
Onunemretdiğigibiçalışıp,kazandığını,Onunemretdiğiyerleresarfetmek,ibâdetyapmakolur.Çoksevâbolur.]
(Hadîka), ikincicild,ikiyüzaltmışyedinci[267]sahîfedediyorki,(Zarûretolmadanbirşeyistemekharâmolduğugibi,ücretsizolarakbaşkasınaişgördürmekde
harâmdır.Başkasınınçocuğuna,kölesineişgördürmekise,dahâbüyükgünâhdır.
(Müslim)deAbdüllahibniAbbâs“radıyallahüteâlâanhümâ”diyorki,çocuklarlaoynuyordum.AnsızınResûlullahgeldi.Kapıarkasınasaklandım.Yanımagelip,avucuilesırtımıokşadı.(Git bana Mu’âviyeyi çağır) buyurdu.Buhadîs-işerîfegöre,çocukların,harâmolmıyanoyunlarıoynamasıveçocuğabirisiniçağırmakiçingüvenilmesiveufakişlerinyapdırılmasıcâizdir.Kendiküçükoğlunuve
kızınıvetorunlarınıbirişdekullanmak,fakîrolanaveyâçocuğuyetişdirmekiçin
olursacâizdir.Çocuğun,babasınahizmetetmesivâcibdir).
Başkasındansadakaistemesiharâmolankimsenin,zekâtistemesideharâm
olur.Başkasındaolanalacağınıistemek,sözbirliğiilecâizdir.Zengininfakîrdekialacağınıistemesideböyledir.Fekatfakîrin,ödiyebilecekgücegelmesinibeklemesivâcibdir.Afvetmesidahâsevâbdır.Dinadamlarının,hâfızlarınvedindüşmanlarıilebeden,sözvekalemlecihâdedenlerin,müslimânlarınmallarını,cânlarınıvehaklarınıkoruyandevletadamlarınınvehâkimlerin,Beyt-ül-mâldan,geçinecekkadarparaveyâmalalmakhaklarıvardır.Buhaklarınıistemelericâizdir.
Kad›n›nevişleriniyapmas›,zevcineteberru’veihsând›r.Çoksevâbd›r.Zevc,
bunlar› zevcesine zorla yapd›ramaz. Kad›n tutup yapd›rmas› lâz›md›r. Kad›n,
zevcinekarş›buihsân›n›esirgememeli,erkekde,zevcesinenafakadanfazlaihsânlardabulunmal›d›r.Allahüteâlâihsânedenleriçoksever.Resûlullahefendimizinzemân›ndanbugünekadar,müslimânkad›nlar›zevclerinebuihsân›yapm›şlard›r.Kad›n›nvazîfesiikidir:Kendinizevcineteslîmetmesiveevdeniznsizveörtüsüzsokağaç›kmamas›d›r.Görülüyorki,islâmiyyetdekad›n,eviçindede,evin
d›ş›ndadaçal›şmağa,parakazanmağamecbûrdeğildir.Evliisekocas›,evlideğil
isebabas›,babas›yoksaveyâfakîrise,zenginolanyak›nakrabâs›çal›ş›p,kad›na
lâz›molanherşeyigetirmeğemecbûrdur.Kimsesiolm›yankad›na,(Beyt-ül-mâl)
denilen,devletinyard›msand›ğ›bakar.‹slâmiyyetde,kar›kocaaras›nda,hayâtmücâdelesi,ya’nîparakazanmak,müşterekdeğildir.Erkekkad›n›tarlada,fabrikada,vel-hâs›lhiçbiryerdeçal›şmağazorl›yamaz.Kad›nisterseveerkeğiiznverirse,yabanc›erkekleraras›nakar›şmadan,kad›nişiolanyerlerdeçal›şabilir.Fekat,kazand›ğ›kad›n›nolur.Erkek,ondanzorlabirşeyalamaz.Kad›n›nkendiihtiyâclar›n›kendisininalmas›içinde,onuzorl›yamaz.‹slâmiyyetinkad›naböylehak
tan›mas›veonuerkeklerinelindeesîr,oyuncakolmakdankorumas›,Allahüteâlâ–790 –

n›nkad›naçokk›ymetverdiğinigöstermekdedir.
Kad›nda,erkekde,parakazanmakiçinharâmişlememelidirvehiçbirnemâz›kaç›rmamal›d›r.Ezeldeayr›lm›şolanr›zkdeğişmez.Ayn›r›zk,halâldenistiyenehalâlyoldangelir.Harâmişliyerekistiyenede,harâmyoldangelir.Câhillerin,
(Buzemândak›z›mokumazsaaçkal›r.Oğlumfâizalmazsa,işibozulur)demeleridoğrudeğildir.Harâmişliyerekkazanmamal›demek,boşoturmal›,çal›şmamal›
demekdeğildir.Halâlyoldançal›ş›pkazanmal›demekdir.Harâmyoldankazanan,
hembüyükgünâhlar›işlemişolur,hemdekazand›klar›n›nhayr›n›görmez.Kazand›klar›,hekime,hâkimevedüşmanlar›nagidervegünâhişlemekdekullan›l›r,insan›felâketesürükler.Kazançlar›şübheliolan,hediyyeleşmeliveödüncalmal›,
ald›klar›n›kullanmal›d›r.Hediyyeveödüncgelenşeylerhalâldir.
(Bey’ ve şirâ risâlesi) sonundadiyorki,(Yetîmoğlanaücretsizolarak,yalnızannesiişyapdırabilir.Velîsi,akllıçocuğu,hocayaveyâustayaverip,bunaöğret!Bu
dasanahizmetetsindese,bunlarçocuğahafîfişyapdırabilir.[İlmveedeböğretenvelîside,hocasıgibidir.]Fekat,yapdıracaklarıişinvesokakdakiçeşmedengetireceğisuyun,piyasayagöreücretinin,öğretmekücretindenfazlaolmamasıvehizmetetmeği,velîninsöylemişolmasılâzımdır.Âkıl,bâligkimseninkendisigelip,
banaöğret,bendesanahizmetedeyimdemesideböyledir.Üçüncükısmda,yirmialtıncımaddeyebakınız!Çocuğunkendisivemalıiçinvelîsi,ya’nîbabası,babayoksababanınvasîsi,vasîyoksadedesi,dedesideyoksa,bununvasîsi,budayoksahâkim,ücretile,hafîfişlerdeçalışdırabilir.Ücret,yalnızçocukiçinsarfedilir).
Kadın,velîolamaz.
Cânânelindengelmişim,fânîmekânıneylerim,
Olmülkemeylimsalmışım,benbucihânıneylerim.
Hepi’tibârımatmışım,âşıklığaelkatmışım,
Bennefsidostasatmışım,budüşmanıneylerim.
Aşkıtabîbimkılmışım,derdindedermanbulmuşum,
Abdülhakîmigörmüşüm,yünâniyânıneylerim.
Ma’rifettadınalmışım,fenâtahtınavarmışım,
Mahficesultânolmuşum,dünyâvarlığınneylerim.
Hernegelirseyahşîdir,zirâodostunbahşıdır,
Çüncümleonunişidir,benbedgümânıneylerim.
Gerçizemândevrânile,pîretdicismimşânile,
Gönlümcivândırcanile,pir-ücivânıneylerim.
Yâribanabesgörmüşüm,ağyârıdildensürmüşüm,
Ünsiletenhâdurmuşum,benins-ücânıneylerim.
Dildendilebintercümân,varkennesöylerbulisân,
Çüncân-üdildirhemzebân,nutk-ubeyânıneylerim.
Şimdi!cemî’ihalkdan,müstağniyimbillâhiben,
Hallâk-ıâlemvariken,halk-ızemânıneylerim?
------------------------------------------Allahümmeyâmuhavvilelhavlivel-ahvâl
havvilhâlenâilâahsenilhâl!
------------------------------------------Ey!herkesinhâllerinideğişdirenAllahım!
bizeiyihâllerihsâneyle!
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4 — BEY’ VE ŞİRÂ
İnsanlarbirbirlerinemuhtâcolup,birlikdeyaşamağamecbûrdurlar.Bey’veşirâolmasaydı,yeryüzündenizâmolmazdı.İslâmiyyetdebey’veşirâ,arzvetaleb
esâsınagöreyürür.İslâmiyyet,ferdiniktisâdîhürriyyetinesaygıgösterir.Husûsî
teşebbüslerevesermâyeyesalâhiyyetverir.Allahüteâlânınemretdiğibuticâret
ahkâmı,KarlMarksismlibiryehûdîninserhoşkafasıileortayakoyduğu,sosyalizmadındaki,siyâsîbiriktisâdrejimiiletabantabanazıddır.Hürdünyâdevletlerinde tatbîk edilmekde olan liberal iktisâd sistemi, islâmın ticâret ahkâmına
yakındır. İslâmiyyetin gösterdiği iktisâd yolu, özel teşebbüsü ortadan kaldıran
Markscısosyalizmolmadığıgibi,devletiniktisâdîhayâtahiçdokunmamasınıistiyenAdamSmithliberalizmidedeğildir.Uşr,harâc,âşirintopladığızekât,cizye,narhkoymak,Beyt-ül-mâlındiğergelirlerinitoplamakvesarfetmek,devletinelindeolduğuiçin,islâmiktisâdı,başıboşbirliberalizmdeğildir.İstihsaldemümkinolduğukadarözelteşebbüsü,millîgelirinferdleretaksîmindede,sosyaladâletisağlıyanhükmlerdir.
Birkimseimâm-ıa’zamEbûHanîfeden“rahmetullahialeyh”sorduki,(Vaktlerimi ibâdet ile geçirmek istiyorum. Bana birşey yaz da, hep onu yapayım!)
İmâm-ıa’zamalışverişbilgileriniyazıpverince,(Bu,tüccârlaralâzımolur.Ben
evimdeoturupibâdetilemeşgûlolacağım)dedi.Cevâbında,(Yiyecekvegiyecek
lâzımolmıyankimsevarmı?Ahkâm-ıislâmiyyeninalışverişkısmınıbilmiyen,harâmlokmadankurtulamazveibâdetlerinsevâbınıbulamaz.Zahmetleriboşagiderveazâbayakalanırveçokpişmânolur)buyurdu.(Bezzâziyye)dediyorki,(Alış
verişbilgisiniöğrenmiyenin,ticâretyapmasıharâmdır.İmâm-ıEbülleysde“rahmetullahiteâlâaleyh”böylebuyurmuşdur.İmâm-ıMuhammedŞeybânîye“rahmetullahiteâlâaleyh”,Zühdhakkındabirkitâbyazdediklerinde,zühdiçinbey’
bilgisiyetişirbuyurdu).
(Bey’),satmakdemekdir.(Şirâ),satınalmakdemekdir.İslâmiyyetdebey’veşirâ,
ikikişininmallarını,râzıolarak,birbirlerine(Temlîk) etmeleri,ya’nîsevesevedeğişdirmelerinedenirki,türkçesi(Satış)dır.Birkimse,ZeydeveAmre,şumalımı
sizebinkuruşasatdımdese,yalnızZeydkabûletse,bey’sahîholmaz.[Gazetelerde,radyolardayapılansatışi’lânları,bey’olmaz.Tâlibolanlargelip,satınalınca,
sahîhbey’olur.]Bey’veşirâvebütünmu’âmelâtbilgileriniHanefîmezhebinegörebildireceğim.Birkimseyezarûrîlâzımolanmalıonasatmakvâcibdir.Bey’insahîholmasıiçin(Îcâb) ve(Kabûl) denilentüccarlararasındaâdetolansözlerinsöylenmesiveyâmallarınkarşılıklıverilmesilâzımdır.Alıcıvesatıcıdan,râzıolduğunuhangisiöncesöylerse,buna(Îcâb) denir.İkincisininsözüne,(Kabûl) denir.
(Mal), insanınarzûladığı,ihtiyâc,ya’nîlâzımolunca,kullanmakiçinsaklanabilenayn,ya’nîmadde,cismdemekdir.Buğdaydânesimaldeğildir.Çünki,kimse saklamaz. Hür insan ve hür insanın her parçası, balık ve çekirgeden başka
kendiliğindenölmüşhayvânleşivekanveyerindebulunantoprakvesumaldeğildir.Sülükveyerindenalınıpgötürülentoprak,sumaldır.
(Mülk), insanın mâlik olduğu, ya’nî başkasının rızâsını, iznini almadan kullanmağa hakkı olan şeye denir. Bu şey, maldır veyâ malın kendi değil, yalnız
menfe’atidir.Birkimseninhermalı[meselâatı],onunmülküdür.Fekathermülkü,meselâkirâcınınevi,[veyâbirmakinayıkullanmahakkı]malıdeğildir.
(Mütekavvim mal) ya’nî(Kıymetli mal), kullanmasımubâhvemümkinolanmaldır.Müslimânlariçin,şerâb,domuzveBesmelesizkesilenveyâkesmedenöldürülenhayvân,denizdekibalık(Kıymetli mal) değildirler.Birbuğdaydânesikıymetliisede,maldeğildir.
Bey’insahîholmasıiçin,ikimalındamütekavvimolmasılâzımdır.
Biryeregötürülmesimümkinolanmala(menkûl) denir.Vakfveyâmîrîyerüze–792 –

rindekiağaçlarvebinâlarmenkûlkabûledilir.
(Nakd), külçeveyâmeskûk,ya’nîbasılmışparahâlindekialtınvegümüşlere
(Nakd), (Nakdeyn) ve(Nukûd) denir.Altını,gümüşüyarıdanfazlaolannukûddan;altını,gümüşüençokolanına(Ceyyid), dahâazolanlarına(Züyûf) denir.Altınvegümüşeşyânakddeğildir.
Mal, ölçü birimine göre beşe ayrılır: Ağırlık ile, hacm ile, yüzey birimi ile,
uzunlukbirimiilevesayıileölçülenler.
(Mekîl), kileile,ölçekile,ya’nîhacmileölçülenmaldemekdir.Buğday,arpa,
hurmavetuzdâimâmekîldir.Dartıilekullanılmaları,mekîlolmalarınıdeğişdirmez.Müsâvîolmalarılâzımolduğuzemân,hacmlarınınmüsâvîolmasılâzımolur.
(Mevzûn) veyâ(Veznî), veznile,ya’nîağırlıklaölçülenmaldemekdir.Altınile
gümüş,dâimâveznîdir.Bildirdiğimizaltımaldanbaşkaşeylerinmekîlveyâmevzûnolmaları,âdetebağlıdır.Çarşıda,pazardanasılölçülüyorsa,öyleolduğukabûledilir.
(Kadr), birsatışdakadrbulunmasıdemek,karşılıklıdeğişdirilenikimalınikisinindemekîlveyâikisinindemevzûnolmalarıdemekdir.
(Cins), kullanıldıklarıyerlerarasındaçokfarkbulunmıyanşeylereortakolarak
verilmişolanismdir.Deve,hayvansınıfınınbircinsidir.Tüylüdeve,bucinsdenbir
nev’dir.Aslı,kaynağıbaşkaolanveyâkullanıldığıyerçokfarklıolanyâhudbaşkaismalacakkadardeğişdirilmişolanbirmalbaşkacinsdenolur.Sığıretikoyun
etiile,keçikılıkoyunyünüileveekmekunilebaşkacinsdendir.Keçietiveyâsütüise,koyunetiveyâsütüilebircinsdendir.
Mal,(Mislî) ve(Kıyemî) olur.Mislîmalıtelefeden,benzeriniöder.Kıyemîmalı
telef eden, kıymetini öder. (Mislî), çarşıda aynı evsâfda benzeri bulunan mal
olup,fiyâtlarıbaşkaolmaz.Ağırlıkla,hacmileveuzunluklaölçülenlerdenfabrikada,tezgâhdayapılanşeylervesayıileölçülenlerdenaynıbüyüklükdeolanlarböyledir.Yumurta,aynıbüyüklükdekarpuz,gibi.
Altınvegümüşdenbaşkaparalara(Fülûs) denir.Bunlar,meselâbaşkametaldenparalarvekâğıdliralar,geçerakçaiseler,nakdgibimislîdirler.Geçmeziselerveyâgeçerolduklarıhâlde,niyyetedilmekleurûzgibikıyemîolurlar.Heriki
hâldede,âdeteuyarak,[ağırlıkileveyâ]adedile,ya’nîsayarakölçülürler.
(Kıyemî), ya’nîmislîolmıyanmal,çarşıdabenzeribulunmıyan,bulunsadafiyâtlarıfarklıolanmaldır.Uzunluklaölçülenlerdentarla,eldedokunankumaş,halı
veelbise,ev,dükkân,yazmakitâb,iriliufaklıolankarpuzkıyemîdirler.Hayvândanbaşka,menkûlolankıyemîmallara,(Urûz) denir.Bakırtencerevebaşkacins
ilekarışıkmislîmalurûzdur.
Mal,(Ayn) ve(Deyn) olarakikiyeayrılır:Ayn,lügatdamadde,cismdemekdir.
Fekat,bey’veşirâilmindeayn,bellibirmaldemekdir.Bey’veşirâda,birev,bir
at,birsandalyegibikıyemîmallarınbellibirerdânesinevehâzırolupdagösterileninhepsineveyâayrılmışparçasına,mislîolanmallardanda,hâzırolupgösterilenhepsineveyâayrıolarakgösterilenyâhudayrılmamışbellimikdârbirparçasınayâhudhâzırolmayıp,benzerlerindenayrıveyalnızolarakbulunduğuyerive
cinsibildirilenmala,(Ayn) denir.Ayrıolarakbulunduğuyer,çuval,sandık,oda,
evveyâşehrdir.Buralardabulunanmalımüşterîbiliyorsaveyâilküçyerdebulunanıbilmiyorisede,hep(Ayn) olur.Görülenbiryığınbuğday,görülenbirmikdârparaayndır.Buparasemenoluncadeynolur.(Deyn): Satışveödüncverme
veyâbaşkasebeblerleödenmesilâzımolanborcdur.Alışverişdeise,hâzırolmayıpayrıolarakbulunduğuyeribildirilmiyenherdürlümalavehâzırisede,ayrıolarakgösterilmiyenkıyemîmalparçasına,(Deyn) denir.Ödüncalınankarz,deyndir.Fekatherdeyn,ödüncalınanborcdemekdeğildir.
Birmalı(Ta’yîn etmek) demek,sözkesilirkenbumalınaynolmasıdemekdir.
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(Te’ayyün etmek) demek,sözkesilirkenta’yînedilince,aynolarakkalmak,deyn
hâline dönmemek demekdir. Te’ayyün eden malın kendisini vermek lâzımdır.
Benzerini,hattâdahâiyisinialmasıiçinmüşterîyizorlayamaz.Rızâsıilealırsa,yenidenmukâyadasatışıyapmışolurlar.Teslîmdenöncehelâkolursa,bey’fâsidolur.
Te’ayyünetmeyenmalhelâkolursa,bey’fâsidolmaz.Çünki,bununyerine,cinsi,mikdârıvevasfıaynıolan,benzeriverilebilir.
(Ribâ) veyâ(Fâiz), birsatışdakadrvarsaveyâikimalaynıcinsise,busatışda
fâizvardırdenir.Yalnız,altınvegümüşün,başkaveznîbirmaliledeğişdirilmesi
bundanmüstesnâdır.Bununiçin,herhangibirmalınparakarşılığısatışındafâiz
olmaz.Fâizinikişartıveyâbirisibulunansatışınpeşinolmasılâzımdır.İkimaldan
biriveresiyeolursaharâmolur.Altınvegümüşünpeşinolması,sözkesilinceayrılmadan önce kabz edilmeleri ile olur. Başka mallar, te’ayyün etmekle peşin
olurlar.İkimaldanyalnızbiriaynolursada,bey’câizolur.Fekat,deynolanınsemenyapılmasıvebununayrılmadanöncekabzolunmasılâzımolur.Fâizinikişartıbirlikdebulunursa,peşinolmaklabirlikde,ikimalınmikdârlarınındamüsâvîolmasılâzımdır.Bumaddeninsondanüçüncüsahîfesinebakınız!
(Mebî’) satılanmaldır.Mebî’ta’yînedilirveta’yînedilince,te’ayyüneder.
(Semen): Mebî’ekarşılıkverilmesilâzımolanmala,Semen[bedel]denir.Altınilegümüşsemenolarakyaratılmışdır.Hernehâldeolurlarsaolsunlar,dâimâ
semendirler.Külçeveparahâlindekialtınvegümüşvema’denvekâğıdparalar,
ta’yînedilince,te’ayyünetmezler.İşlenmişeşyâhâlindekialtınvegümüşvepiyasadageçmiyenma’denvekâğıdparalarvesemenyapılanbaşkamallar,ta’yînedilincete’ayyünederler.
[(Hadîka)nınsonundadiyorki,(Semen,parata’yînedilince,sahîholansözleşmelerdete’ayyünetmez.Ya’nîsözkesilirkenta’yînedilenivermeklâzımdeğildir.
Misli, benzeri verilebilir. Fâsid olan akdlerde ve sarf satışında te’ayyün eder.
Mehrdevenezrdevevekîlyapmakdate’ayyünetmez.Emânet,hibevesadakavermekde, şirketde, mudârebe şirketinde ve gasbda te’ayyün eder. Mebî’ her zemânte’ayyüneder.
Bir satışda, söz kesilirken, semenin cinsi söylenmeyip, sonradan, harâm semenverilirseveyâhalâlolansemensöylenipyâhudharâmsemensöylenipfekat
gösterilmezveharâmsemenverilirse,hepsindemebî’halâlolur.Sözkesilirkenharâmsemengösterilirvebuverilirse,satınalınanşeyharâmolur,mülk-ihabîsolur.
Gasbedilenveyâvedî’aolanmalsatılınca,ta’yînedilmesilâzımolduğuvete’ayyünetdiğiiçin,alınansemenharâmolur.Gasbedilenveyâemânetolanparayaişâretolunupbaşkahalâlparaverilirseveyâhalâlsemeneişâretolunupyâhudişâretolunmayıp,emânetveyâgasbolunanparaverilirse,mebî’halâlolur.)]
Hersatışda,sözkesilirken,ikimaldanherbiriyâaynveyâdeynolur.Birsatışda,mebî’invesemeninikisidedeynolurlarsa,ayrılmadanöncekabzedilselerdahî,bey’sahîholmaz.Akd,ya’nîsözleşmebâtılolur.Sarfsatışıbundanmüstesnâdır.Mebî’invesemeninaynveyâdeynolmalarıvekabzedilmeleribakımındandört
dürlübey’vardır:
1—Mutlak bey’: Aynolanmalı,deynkarşılığısatmakdır.Ya’nîmebî’ita’yîn
etmeklâzımdır.Kabzetmeklâzımdeğildir.Sementa’yînedilmez.Semenpeşinde,
veresiyedeolabilir.Busatışmeşhûrolduğuiçin,kısaca(Bey’) denilmekdedir.Bey’
kelimesiyalnızolarakgörüldüğüzemân,mutlakbey’anlaşılmalıdır.
2—Sarf satışı: Nakdhâlindekiveyâişlenmişaltınıvegümüşü,birbirlerikarşılığındasatmakdır.Ya’nîmalınikisidesemendir.Sözkesilirkenikisideaynveyâdeynolabilirler.Ayrılmadanönce,ikisinindekabzedilmelerilâzımdır.
3—Selem satışı: Semenpeşinolup,mebî’veresiyedir.Semenin,sözkesilirken
ta’yînveayrılmadanöncekabzedilmesilâzımdır.Mebî’,ta’yînedilmezvekabzedil–794 –

mez.Mevcûdolmıyan,mülkündebulunmıyanmebî’,selemyoluilesatılır.
4—Mukâyada satışı: Altınvegümüşdenbaşka,aynolanbirmalı,yineaynolan
malkarşılığındasatmakdır.Şuikikilebuğdayı,buyüzyumurtakarşılığındasatdımdemekböyledir.Malları,sözkesilirkenta’yînetmekşartolup,kabzetmekşart
değildir.
Mebî’inpiyasadakifiyâtına,değeri(kıymeti) denir.Ya’nîkıymet,omaldananlayanmüşterîlerinverdiklerideğerdemekdir.Kıymete,(Semen-i misl) dedenir.
(Bâyı’) ile(Müşterî) arasındauyuşulandeğerine,(Pazarlık semeni) veyâ(Alış Semeni) veyâ(Fiyâtı) denir.Alışfiyâtına,taşıma,işçilikücretleri,vergigibimasraflareklenince,(Mâliyyet), ya’nî(Mal oluş) fiyâtıdenir.
Altınilegümüşdenbaşkaeşyâdan,mislîolmıyanlar,meselâelbise,ev,hayvan,
tarla,arsa,mutlakbey’dedâimâmebî’dirler.
Mislîolanlar,altınveyâgümüşileveyâkâğıdparailedeğişdirilirkenta’yînedilirse,mebî’olurlar.Meselâ,filânyerdekişukadarkilebuğdayımı,bukadaraltınasanasatdımdemekgibi.Eğerta’yînedilmeziseler,yinemebî’olurlar.Fekat,
satış(Selem) olur.Meselâ,şukadarkilebuğdayı,bukadarlirayasatınaldımdeyince,selemolur.
Mislîolanlar,mislîolmıyan,ya’nîkıyemîmaliledeğişdirilirken,ta’yînedilirlerise,bunlardamebî’olurve(Mukâyada satışı) olur.Meselâşuatı,buyığınbuğdayaveyâbuyığınbuğdayı,şuatasatdımdemekgibi.Mislîmalta’yînedilmezse,
ikidürlüolabilir:Mislîmalsöylenirken,ismlerisonunda(ya,ile)gibisözlersöyleniyorsa,semenolur.Şukuzuyu,onkilebuğda(ya)satınaldımgibi.Eğersöylenmiyorsa,mebî’olurvesatışselemolur.Bukuzu(ile)onkilebuğdaysatınaldım
demekgibi.
Mislîolanikimalbirbirleriiledeğişdirildiklerizemân,ikisideaynise,herikisidemebî’olur.Satış(Mukâyada) olur.Birita’yînedilirse,satış(Selem) olur.
Yukarıdayazılıdörtçeşidbey’denherbirialtıdürlüolabilir:
(1)—(Sahîh olan bey’): Aslıvesıfatıislâmiyyeteuygunolanbey’[satış]dir.
(2)—(Bâtıl olan bey’): Aslıda,sıfatıdaislâmiyyeteuygunolmıyanbey’dir.
(3)—(Fâsid olan bey’): Aslıislâmiyyeteuygun,fekatsıfatıuygundeğildir.
(4)—(Mekrûh olan bey’): Aslıvesıfatıislâmiyyeteuygunisede,kendisine,
islâmiyyetinyasaketmişolduğubirşeykarışmışolansatışdır.
(5) — (Mevkûf bey’): Aslı ve sıfatı sahîh ise de, başkasının hakkı karışan
bey’dir.
(6)—(Vefâ ile satış): Alıcıvesatıcının,satışdanvazgeçmekhakkıbulunan
bey’dir.
Busatışlarıayrıayrıaçıklıyalım:
(1)—Sahîh bey’: Herçeşidbey’insahîholmasıiçin,alıcıvesatıcınınaynıkimseolmaması,ya’nîbirkimseninhemsatıcıya,hemalıcıyavekîlolarakkendikendinesatışyapmaması,akllıolmaları,(Akd) yapılması,ya’nîbirinin(Îcâb), ya’nî
teklîfedip,karşısındakinin,onu,ayrılmadanönce(Kabûl) etmesi,ya’nîsözkesilmesi,mebî’invesemeninmalolmalarıvemütekavvimolmalarılâzımdır.Mebî’in,
birfelsini’tibârîkıymetindenaşağıolmamasıdalâzımolduğu,(Bahr-ür-râ’ık)da
ve(Dürr-ül-muhtâr)da(Sarf)danönceyazılıdır.
Mutlakbey’insahîholmasıiçin,buşartlardanbaşka,mebî’indâimâ,semenin
isefâizolduğuhâllerdeta’yînedilmesi,pazarlıkederkenhâzırolmayıpgösterilmiyenmebî’invesemeninmikdârlarınınsöylenmesi,mebî’inmevcûdvesatanın
mülküvemüşterîyeteslîmimümkinolmasıvesemenincinsininbelliolmasılâzımdır.Herçeşidsatışda,alıcıvesatıcınınbâligvehürolmalarıvemüslimânolmalarışartdeğildir.Semeninmevcûdolmasıvemebî’insözkesilenyerdehâzırolma–795 –

sışartdeğildir.Mebî’inaynolmasıvesemeninaynolmamasılâzımdır.Tarlanınsınırlarını bildirmek, mikdârı, ölçüsü demekdir. Bunlardan biri noksân olunca,
bey’sahîholmazveharâmolur.
Bey’sahîholunca,akdyapıldığıvakt,semenbâyı’inmülküolur.Mebî’demüşterîninmülküolur.Mebî’sözleşmezemânındabâyı’inmülkündedeğilse,sonrasatınalarakteslîmetsede,bey’sahîholmaz.Mülkündebulunmayıpda,sonrateslîmedeceğimebî’isatmakiçin,(Selem) satışıyapmalı,yâhudsözleşmeyapmayıp,
semeniemânetalmalı,satacağımalelinegeçince,pazarlıkvesözleşmeyapmalıdır.
(Berâât satışı) veimâmvehocaefendilerinevkâfdanalacaklarımalınsatışıve
(Câmekiyye) satışıcâizdeğildir.(Berâât), zekâttoplıyanâmillerinköylüdenalacaklarızekâtveuşrcinsinivemikdârınıgösterensenedlerdir.Bunlardayazılımal,
mevcûddeğildir.İmâmvehocaefendiler,evkâfdamevcûdhaklarınıteslîmalmadıkca,mâlikolmazlar.Ganîmet,Dâr-iislâmanakledildikdensonraaskerinhakkıolursada,taksîmedilmedenöncemülkolmazveaskerinbuhakkını,mülkolmadan önce satması câiz olmaz. Câmekiyye, hizmet karşılığı alacağı ücretin,
ma’âşınçeki,bonosudur.Bunlarıteslîmalmadanöncesatmak,câizdeğildir.Ücret,hakedilmişisede,kabzedilmemiş,mülkolmamışdır.[Hemmülkdeğildir.Hem
dedeyndir.]Deynipeşinolarak,borcludanbaşkasınasatmakcâizdeğildir.Veresiyeolarak,borcluyadasatılamaz.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Görülmiyenmebî’demuhayyerlik)de
diyorki:(Sözkesilirkenveyâdahâöncegörülmiyenmebî’insatılmasısahîholur.
Görülmiyenmebî’bircinsisevehepsibiryerdebulunuyorsa,[bunuta’yînetmekle,ya’nî]yerinibildirmeklebey’câizolur.Böylecemebî’inçoközellikleritanınmışolur.Anlaşılamıyanufaktefekyerleride,(Muhayyer olmak)ladüzeltilmekdedir).(Keşf-ü rümûz-i Gurer)dediyorki:(Bey’incâizolmasıiçin,mebî’in[ta’yîn
edilmesi,ya’nî]kendisineveyâbulunduğuyereişâretedilmesilâzımdır.Mebî’in
kendisineveyâbulunduğuyereişâretedilmezse,bey’sözbirliğiilecâizolmaz.O
yerde,aynıismdebaşkabirmalınmebî’ilebirlikdebulunmamasılâzımdır).(Cevhere)dediyorki:(Mutlakbey’desözkesilirken,semenincinsvemikdârınınbildirilmesivemebî’inta’yînedilmesilâzımdır.Buikisiyapılmazsa,yalnızîcâbvekabûlilebey’sahîholmaz).Şernblâlî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Dürer) hâşiyesinde,muhayyerliğianlatırkendiyorki:(Hâzırisede,kapalıolduğuiçinveyâhâzır
olmadığıiçingörülmiyenmebî’ler,işâretedilerektanıtılmazsa,sözbirliğiilebey’
câizolmaz).
[Altındanvegümüşdenbaşkama’denlerdenbasılmışparalara,(Fülûs) denir.Eskiden, yalnız bakırdan, çeşidli ağırlıklarda fülûsler kullanılırdı. Fülûs, felsler demekdir.Birfelse,türkçedemangır,fârisîde(pul) denir.Bugünküpulbaşkadır.Bir
felsinağırlığınınbirsantigramdanazolduğu,sekizyüzellidördüncüsahîfedekiyazıdananlaşılmakdadır.Semenolarakkullanılanfülûslarıni’tibârîkıymetleri,ya’nîrâyic değerleri, şimdi kullanılan kâğıd paralarda olduğu gibi, kendi değerlerinden
katkatfazladırvehepdeğişmekdedir.Evvelceyüzfelsin,ortalama,birdirhemgümüşkıymetindeolduğu,İbniÂbidînin“rahmetullahiteâlâaleyh”fâizkısmında,(Bezzâziyye)denalarakyazılıdır.Ahkâm-ıislâmiyyedeyirmimiskalaltınveyâikiyüzdirhemgümüş,fakîrlikilezenginliğiayıranmalmikdârınıgösterdiğiiçin,birmiskalağırlığındakialtınkıymetininondirhemağırlığındakigümüşkıymetinemüsâvîolduğu
vebiraltınliranın,birbuçukmiskalağırlığındaolduğuzekâtbahsindebildirilmişdi.
Ondirheminağırlığı,yedimiskalinağırlığıkadarolduğuiçin,birmiskalaltınınkıymeti,ahkâm-ıislâmiyyedeyedimiskalgümüşünkıymetikadardır.Birfelsini’tibârîkıymeti,şimdibiraltınliranınkıymetiolankâğıdliraadedininonbeşdebirikadar
kuruşolmakdadır.Meselâ,enucuzaltınliranınkıymeti30.000kâğıdliraise,bufülûsüni’tibârîkıymeti2000kuruşolur.Bunagöre20liradanaşağıolanbirmalınsa–796 –

tılmasıcâizolmamakdadır.Bukadarucuzmalın,birfelsdeğerindeolacakfazla
mikdârıiçinveyâbaşkacinsmallarilebirlikdetekbirsözleşmeyaparaktopdan
satmakcâizolur].
Bey’insahîholmasıiçin,alıcıvesatıcınınyalnızakllıolmasışartdırdedik.Bâligolanakllıinsanınbey’iherzemânsahîhdir.Bâligolmıyanakllıçocuğunbey’i,
velîsinin izn vermesi ile sahîh olur. Hamza efendi “rahmetullahi teâlâ aleyh”,
(Bey’ ve şirâ risâlesi şerhi) otuzdördüncü[34]sahîfedediyorki:(Yirmiüçüncüsü
budurki,akllıolmuşbirçocuk,şeker,meyvegibikendineyararşeyisterse,ona
satmakcâizdeğildir.Çünki,velîsiiznvermemişdemekdir.Eğertuz,pirinçgibişey
isterse,satmaksahîholur.Çünki,velîsininiznverdiğianlaşılır.Bununiznilealış
verişetmesicâizdir.Çocukakllıolmamışise,velîsininizniolsada,alışverişetmesisahîholmaz.Velî,babasıdır.Babaolmazise,babanınvasîetdiğidir.Budaolmazise,babanınbabasıdır.Budayokisebununvasîetdiğidir.Budaolmazise,
kâdîdirveyâkâdînin[ya’nîhâkimin]vasîta’yînetdiğikimsedir.Anavekardeşve
amcavelîolmaz.Ancak,kâdîveyâvelîlerdenbiribunlarıvasîyaparsaolabilirler.
Çocuk,yediyaşındaakllıolur.Onikiyaşındaolanoğlanvedokuzyaşındaolankız,
bâligolduğunusöyleyincekabûledilir.Onbeşyaşınıdolduruncahayzvemenîolmasada,bâligsayılırlar.Yediileonbeşarasındaiken,akllıçocukdenir).
Mebî’,ya’nîsatılıkmalyedidürlüolur:
1—Hâzırveaynolur.Satmasısahîhdir.
2—Hâzırdeğildir.Fekatayndır.Ya’nîta’yînedilmişdirveteslîmimümkindir.Hudûdübildirilenarsagibi.Satmasısahîhdir.
3—Mülkdür.Fekatteslîmimümkinolmaz.Firârîhayvânı,gaybolaneşyâyı
satmakbâtıldır.
4—Teslîmimümkin,fekatayndeğildir.Müşterîtanımaz.Fâsiddir.Birsürüdenbirkoyunsatmakgibi.Teslîmimümkin,fekatzararlıolursayinefâsiddir.Evin
birdireğinisatmakgibi.
5—Birkimseyeödüncverilmişdir.Yalnızonavepeşinsatmakcâizolup,başkasınasatmakfâsiddir.
6—Birkimseyeemânet,âriyet,yâhudkirâveyârehn,yâhudsermâyeolarak
verilmişdir.Okimseyesatmakcâizisede,alıp,tekrârteslîmetmeklâzımdır.
7—Mebî,gasbveyâsirkatyâhudhıyânetsûretiilemüşterîdebulunur.Bumüşterîyesatılabilir.İkinciteslîmeihtiyâcyokdur.
Semenolanparaveyâmalsekizdürlüdür:
1—Külçehâlindeveyâişlenmişeşyâhâlindeveyâparaolarakkesilmişaltın
veyâaltınyerinekullanılanma’denvekâğıdparalar.Bunlardâimâsemendirler.
Bunlarla,herhangibirmalsatınalınırken,hiçbirzemân,fâizolmaz.Bey’fâsidolabilir.Ohâlde,paraileyapılanalışverişde,harâmdansakınmakiçinbey’infâsid
olmamasınadikkatetmelidir.
2—Külçehâlindeveyâişlenmişeşyâhâlindeveyâparaolarakkesilmişgümüş
veyâgümüşyerinekullanılanma’denvekâğıdparalar,dâimâsemendirler.
3—Ölçekilehacmiölçülenşeyler.Cinsi,mikdârıvesıfâtıbildirilmekşartıile
bunlarlapeşinveveresiyemalsatınalmakcâizdir.
4—Dartılarakvezniölçülenşeyler.Hacmiölçülenlergibidir.
5—Uzunluğuölçülenşeyler.Bunlardantarla,arsavemislîolmıyankumaşile
yalnızpeşinolarakmalsatınalınır.Mislîolankumaşileveresiyedealınır.
6—Sayılabilenşeylerinbirbirinebenziyenleri[mislîmal],hacmiölçülenlergibidir.
7—Hayvândır.Hayvânileyalnızpeşinalmakcâizdir.Hayvân,binâ,tarla,kölegibikıyemîmallarhiçdeynolamaz.Semenaynolunca,bey’,Mukâyadasatışı
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olur.Meselâmu’ayyenbiratı,mu’ayyenbiratileveyâmu’ayyenbirhalıiledeğişdirmekgibi.Herikimal,mebî’olur.Satış,(Mukâyada) olur.Hayvânınselemdedesemenolacağı,AlîHaydarbeğinMecelleşerhi,yüzellibeşincimaddesinde
yazılıdır.
8—Binâdır.Binâileyalnızpeşinolaraksatınalınabilir.Satış,(Mukâyada) olur.
Bey’,îcâbya’nîteklîfveteklîfolunanyerdenayrılmadanönceyapılankabûlile
ya’nîsözleşmeiletemâmolur.Sözleşmetemâmolunca,mebî’müşterîninmülkü
olur.Semeninhepsiveyâbirkısmıveresiyeolduğuzemân,ilerideverilecektaksîdleride,sözkesildiğiandabâyı’inmülküolur.Bunlar,müşterîninbâyı’aborcu
olur.Bunlarınhepsi,bâyı’inzekâtınınnisâbınakatılır.
(Îcâb), karşısındakininanlıyacağıbirlisânile,satdım,verdim,hediyyeetdimgibi,(Kabûl)de,aldım,aynenkabûletdim,râzıoldumgibi,mâdî,ya’nîgeçmişzemânıbildirecekşekldesöylenmelidir.Îcâbvekabûlünikiside,oyerdeâdetolan
kelimelerlevemâdîşeklindeolunca,niyyetetmelerilâzımdeğildir.Birimâdî,ikincisihâlşeklindesöylenirse,mâdîşeklindesöylenendeyineniyyetelüzûmolmaz
vebey’sahîholur.Hâlşeklindesöyliyeninniyyetetmesilâzımolur.Teklîfeden,
kabûldenöncevazgeçebilirveyâteklîfideğişdirebilir.Bâyı’aldese,müşterî,aynenaldımveyâkabûletdimdese,câizolur.Kabûledilenşeyin,îcâb,ya’nîteklîf
olunanınaynıolmasıvemebî’invesemenintemâmınınkabûledilmesilâzımdır.
Kabûlîcâbabenzemezse,yenibirîcâbolur.Diğeribunukabûlederse,ikincibir
sözleşmeyapılmışolur.
Yalnızbirtarafdanveyâherikitarafdan(Te’âtî) ya’nîteslîmetmekiledeakd
yapılmışolur.Bâyı’,bumalıbinlirayasanasatdımdese,müşterîdahîbirşeysöylemiyerekalsa,câizolur.Ya’nîbey’temâmolur.Bâyı’malıverse,müşterîparasınıverse,hiçbirşeysöylemedencâizolur.
Birkimse,bakkala,otuzliradanüçkilopatatesdartdese,bakkalda,birşeysöylemiyerekdartsa,akdyapılmışolur.Ya’nîbey’temâmolur.
Müşterîbâyı’abeşliraverip,bubuğdayıkaçasatıyorsundiyip,odakilesibir
lirayadese,yâhudöncefiyâtınıöğrenip,beşlirayısonraverse,bundansonra,banabeşkileverdese,bâyı’yarınveririmdese,bey’akdedilmişolur.Ertesigün,fiyâtıdeğişse,beşliraiçinyinebeşkilevermesilâzımolur.Bukoyununşurasından,
banaşukadarliralıkdartdeseveyâhepsinidartdese,kassâbdadartsa,akdyapılmışolur.Parasınıvermesilâzımolur.Fekat,bukoyundan,şukadarkilodartdese,odadartsa,müşterîkabzetmedikçeveyâuzatdığıkabakoydurmadıkca,akd
yapılmış olmaz. Çünki etin her yeri aynı değildir. Müşterî muhayyer olur. Bu
hayvanüzerindekiodunyükükaçadırdese,onliradırdedikde,evimesürdese,odun
eveboşaltılıpsemenverilmedikce,bey’akdedilmişolmaz.Çünki,îcâbvekabûl
sözleşmesiolmadığıgibi,te’âtî,ya’nîteslîmdeyokdur.
Birkimse,yanındabulunmıyanbirinemalımısatdımdese,işitenlerdenbirigidiponasöylese,câizolmaz.Fekatsatanonabirinigönderip,odakabûletse,bey’
sahîholur.Gönderilenadama(Resûl) veyâ(Haberci) denir.
Bey’deciddîsöylemekşartdır.Şakailesöylenirsecâizolmaz.
Süâlşeklindeteklîfcâizolmaz.Şumalıbanaşukadarlirayasatarmısındiyene,bâyı’satdımdese,bey’,sahîholmaz.Müşterîkabûletdimdese,sahîholur.Alırım,alıyorumvesatarım,satıyorumgibimudâri’vehâlşeklindeveemrşeklinde
söylemeklede,bey’sahîholursada,söylerken,şimdidiyeniyyetetmelerilâzımdır.
Îcâbilekabûl,sözileolduğugibi,birtarafdanveyâikitarafdanmektûblaşma
iledeveyâadamgöndermekledeolur.Meselâ,birkimse,mu’ayyenbirmalını,şu
kadarlirayasatdığınıbirisinemektûblabildirse,oda,mektûbuokuyunca,kabûl
etdimdeseveyâkabûletdiğinimektûblabildirsebey’sahîholur.Bey’de,kirâda,
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hediyyevermekdevenikâhdamektûb,sözgibidir.Birkimse,mu’ayyenmalı,şu
kadarlirayasatınaldığını,birisineyazsa,odaokuyuncasatdımdeseveyâmektûblabildirsesahîholur.Mektûbgitmedenveyâgidipdekabûledilmedenönce,birinciyazanvazgeçerse,bey’bozulur.
Birkimsebirisine,falanmalınıbanaşukadarlirayasatdiyeyazıp,oda,omalı
satdımdiyecevâbyazsa,bey’olmaz.Birincisininkabûletdimdiyetekrâryazmasılâzımdır.Bâyı’teklîfedince,müşterî,birkısmınıkabûletse,sahîholmaz.Bâyı’in
tekrâr,okısmıverdimdemesiveyâönceden,okısmınsemenini,ya’nîbedeliniayrıcasöylemişolmasılâzımdır.Ekmek,gazetegibikıymetima’lûmbirşeyi,bâyı’verse,müşterialsa,birşeysöylemeseler,bey’sahîholur.
Dellâlya’nîkomisyoncu,malsâhibininizniilemalıkendisatdığızemân,komisyonücretinibâyı’danalır.Müşterîdenbirşeyistiyemez.Çünki,hakîkatdemalısatankendisidir.Burada,tüccârlararasındakiâdetebakılmaz.Eğerkomisyoncu,bâyı’ilemüşterîarasındaaracılıkyapıp,malıbâyı’satarsa,komisyonücretini,âdetegörebâyı’veyâmüşterîyâhudherikisiortaklaşaverirler.
Satışıteklîfeden,ötekikabûletmedenöncevazgeçerseveyâcevâbverilmeden,
ikisindenbirikalkıpgiderseveyâbâyı’vefâtetse,îcâbbâtılolur.Biradam,hem
bâyı’e,hemdemüşterîyevekîlolupda,kendikendinebey’yapamaz.Bey’veşirâ,herlisânilesöylenebilir.Müşterî,(Filânmalınışufiyâta,banasatdınmı?)dese,bâyı’de,(Evet)dese,bey’sahîholurisede,evetyerine,işâretetse,meselâbaşınıilerieğse,müşterîdealdımdesecâizolmaz.Alırım,satarımgibimudâri’fi’l
söylenincehâl,ya’nîşimdima’nâsıdüşünülürsecâizolup,istikbâlma’nâsıdüşünülür veyâ ma’nâ düşünülmezse câiz olmaz. Alacağım, satacağım gibi söz ile,
bey’olmaz.
Müteaddidmallarınfiyâtlarınıayrıayrıbildiripveyâbildirmeksizinfiyâtların
toplamısöylenerek,hepsinisatdımdemeksahîhvemüşterîninhepsinialmasılâzımolur.
Bey’akdedilince,bâyı’vemüşterîdenbiri,satışdanvazgeçemez.Fekat,ikisi
birlikdefeshedebilirler.Sözkesildikdensonra,oradaveyâdahâsonra,başkabir
sözkesseler,ikincisikabûledilir.
Sahîhbey’demüşterîninmebî’emâlikolmasıiçin,teslîmalmasışartdeğildir.Bir
kimse,başkaşehrdebulunanma’lûmeşyâsını,ma’lûmsemenilebirisinesatdıkdansonrapişmânolsa,müşterîyeteslîmetmediğiiçinbey’ibozamaz.
Mutlakbey’peşinvemebî’hâzırvemüşterîmuhayyerdeğilolsalarbile,mebî’i
vete’cîlicâizolansemeni,sözkeserken,kabzşartdeğildir.Akddensonra,önce
müşterî,peşinolansemenibâyı’ateslîmetmeğe,sonrabâyı’mebî’imüşterîyeteslîmetmeğe,ötekideteslîmalmağamecbûrolur.Çünki,sözkesildiğizemân,mebî’müşterîninmülküolur.Müşterîninizniolmadıkca,başkakimseyeteslîmedemez.Müşterîpeşinparayıtemâmteslîmedinciyekadar,bâyı’malıvermiyebilir.
Peşinsatışda,önce,mebî’inteslîmedilmesişartedilirse,bey’fâsidolur.Mebî’hâzırdeğilsebâyı’mebî’ihâzırlayıncayakadar,müşterîsemenivermiyebilir.Hattâ,
başkaşehrdekibirevisatınalanmüşterî,semenihemenvermeğemecbûrolmaz.
Bâyı’veyâvekîliorayagidip,evinteslîmehâzırolduğunumüşterîyeveyâmüşterîninvekîlinegösterir.Semenisonraalabilir.
Bâyı’üçşeyiyapınca,mebî’imüşterîyeteslîmetmişolur:
1—Bâyı’inveyâvekîlinin,sözkesildikdensonra(Teslîmetdim)veyâ(Teslîm
al)demesi.
2—Mebî’müşterîninönündeolup,kolaytesellümünemâni’bulunmamak.
3—Başkamaldanayrıvebaşkasınınhakkıilemeşgûledilmemişolmak.
Buşartlarbulundukdansonra,müşterîmebî’iteslîmalmağamecbûrolur.Almazsatelefolursa,bâyı’ödemez.Çabukbozulanşeylerisözkesilirkenteslîmet–799 –

meklâzımdır.Hementeslîmedilmezse,bey’fâsidolur.
Müşterîsemenivermedenöncegaybolursa,bâyı’ikişâhidleisbâtedince,hâkimmenkûlolanmebî’isatarak,bâyı’asemeniverir.Müşterîninyerima’lûmise,
veyâmebî’iteslîmalmışiseyâhudmebî’menkûldeğilise,mebî’satılamaz.Mebî’
durmaklabozulacakşeyise,bunubâyı’dabaşkasınasatabilir.Peşinsatışda,müşterîsemenivermeden,bâyı’daniznsizmebî’ialırsa,bâyı’gerialabilir.İznilealmışiseveyâvedî’a,âriyetolarakmüşterîdebulunuyorsa,bâyı’semenialıncıyakadarsaklamaküzere,mebî’imüşterîdenalamaz.Semenihemenister.Mebî’telef
olunca,müşterîteslîmalmadanöncetelefoldu,bâyı’ise,teslîmdensonratelefolduderlerse,müşterîninsözükabûledilir.İkisideşâhidgösterirse,bâyı’ınşâhidlerikabûledilir.
(Sevm-ışirâ),bâyı’ınvemüşterînin,mebî’afiyâtkoymalarıdemekdir.Fiyâtda
uyuşup,götür,beğenirsenaldeyip,müşteride,beğenirsemalırımdiyerek,götürürken,mebî’telefvezâyı’olsa,kıymetiniveyâmisliniöder.Müşterîbirşeysöylemedenveyâbuhayvanıbeğenirsem,binlirayaalırımdeyip,bâyı’ıncevâbvermedenhayvanıteslîmetmesiiledeolur.Teslîmederken,müşteritazmînetmiyecekdirdenilsebile,tazmîneder.Müşterîvekîlise,sâhibikabûletmeyipgerigötürürkentelefolsa,vekîltazmîneder.Sâhibininemriileolduise,sonrasâhibindenister.Çünki,şirâiçinolanemr,sevm-ışirâiçinemrolmaz.Mebî’telefolmayıp,müşterîhelâketmişise,semeniniverir.Semendeuyuşmamışlarise,bâyı’ındediğisemeniöder.Semenhiçsöylenmemişveyâyalnızbâyı’söyleyipmüşterî,satınalmakiçindeğilde,incelemekveyâbaşkasınagöstermekiçinbâyı’inizniilegötürmüşise,mebî’müşterîdeemânetolur.
Veresiyeolduğusöylenilensatışda,öncemebî’teslîmedilir.
Satışdasözkesilirken,mebî’inteslîmyerinisöylemekşartdeğildirvesöylemediise,sözkesilirkenmebî’neredeiseoradateslîmedilir.Sementaşınacakbirşey
isesemeninteslîmyerinibildirmekşartolur.Mebî’inbulunduğuyersöylenince,
müşterîsonradan,başkaşehrdeolduğunuduyunca,satışdanvazgeçebilir.Mebî’i
teslîmyerindenkaldırmakmüşterîyeâiddir.
Bey’,peşinsemenilecâizolduğugibi,semeninte’cîli,ya’nîveresiyeolmasıile
decâizdir.Te’cîl,ancaksemenilemebî’aynıcinsdenolmadıklarıveikisihacmile
veyâdartarakölçülmediklerivesemenaynolmayıp,deynolduğuzemânvemu’ayyenbirvaktekadarolmakşartıile,câizolur.Aynolansemente’cîledilirse,bey’
fâsidolur.Meselâ,şukeçimi,şubeşkilebuğdaykarşılığı,birayveresiyesatdım
demekfâsidolur.Mebî’dâimâaynolduğuiçin,mebî’inte’cîliolamaz.Meselâ,mebî’inbiraysonraverilmesişartedilirse,bey’fâsidolur.Taksîtlebey’insahîholmasıiçin,taksîtadedininvehertaksîtödemetârîhlerininvehertaksîtdeödeneceksemenmikdârlarınınbelliolmalarılâzımdır.(Dürer-ül-hükkâm).
Semenilemebî’inikisidehacmileölçüldüklerizemânveyâikisidedartıileölçüldüklerizemânyâhudikisideaynıcinsmalolduklarızemân,satışdafâizbulunur.Fâizbulunansatışlarveresiyeolamaz,ya’nîsemendete’cîledilemez.Sözleşmedesemenindepeşinolmasılâzımolur.Deynolansemeninpeşinolması,kabz
edilmesiileolur.Aynolansemenise,zâtenpeşindemekdir.Aynınkabzedilmesi lâzım olmaz. Çünki, aynın te’cîli olmaz. Mebî’ ta’yîn edilmezse, ya’nî deyn
olursa,bey’fâsidolur.Yalnızselemsatışımüstesnâdır.Selemdemebî’deynolduğuhâlde,selemcâizdir.Fekat,selemşartlarınauymaklâzımdır.Semeninvemebî’inağırlıklaölçüldüklerizemân,semeninte’cîlicâizolmazisede,altınveyâgümüşünsemenolmasımüstesnâedilmişdir.Bununiçin,paraileyapılanmalsatışlarındafâizolmaz.Peşinsatışyapıp,semenisonrate’cîletmesidecâizdir.Falan
zemânate’cîletdimdemesilâzımdır.Falanzemândaverşeklindeemretmeklete’cîl
olmaz. Satışdaki te’cîl müddetini, bâyı’ ve müşterînin bilmesi şartdır. Ödeme
müddeti,mebî’iteslîmtârîhindenbaşlar.Hâcılargeldiği,yağmuryağdığı,gibiiyi
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belliolmıyanzemânlarate’cîlcâizdeğildir,fâsiddir.Meselâ,semeninyarısınıpeşin, yarısını da, yolcusu geldiği zemân vermek şartı ile satın almak fâsid olur.
Yolcunungeleceğigünübildirirsesahîholur.Peşinsatışdansonrayapılanborcun
te’cîlizemânınıniyibelliolmasışartdeğildir.Veresiyesatışdabâyı’vaktgelmedenparayıistiyemez.Bununiçinmüşterîninbirsenedveyâbonoyazıpbâyı’avermesiiyiolur.Semenbelligünlerdetaksîdleolup,taksîdlerinbirivaktindeödenmezse,sonrakilerinhepsipeşinolmasışartıilebey’câizdir.(Bey’ ve şirâda fâiz)in
sahîfesonunabakınız!
Kirâ karşılığı ve mal telef etmek karşılığı olan borclar da, iyi belli zemâna
te’cîlolunabilirisede,ödüncvermeileolanborcveyâsarfsatışıbedeliveölünün
borcute’cîlolunamaz.Çünkiborcunte’cîli,aynıcinsmalın,bellizemânda,veresiyebey’iolup,fâizolur.Müşterîvefâtederse,te’cîlzemânıbeklenmedenmîrâsından borcu hemen ödenir. Bâyı’ ölünce, vârisleri te’cîl zemânını beklemeğe
mecbûrdur.Veresiyepazarlıkedip,zemânbildirilmezise,te’cîlbiraysayılır.Nitekimselemdeveyemîndedebiraykabûlolunur.Veresiyeveyâpeşinolmasında,sonradanuyuşulmazsa,bâyı’insözükabûledilir.Ya’nîpeşinolduğukabûledilir.Te’cîlzemânındauyuşulmazsa,müşterîninsözükabûlolunur.İstanbuldamal
satınalıp,parasınıBursayagidincegönderirimdese,ödemegünübelliolmadığı
içincâizolmaz.
Semenincinsisöylenmediise,sözkesilirkenoradakullanılansemenanlaşılır.
Burada,piyasadakiparalarınmâliyyeti,ya’nîhakîkîkıymetiverevâcı,ya’nîgeçer
kıymetimüsâvîise,bey’sahîholur.Müşterîhangiparayıisterseverebilir.Geçer
kıymetlerifarklıise,enyükseğiniverir.Geçerkıymetleriaynıolup,mâliyyetleri
farklıise,cinsi,sıfatısöylenemezse,bey’fâsidolur.
Sözkesilirken,şukadarliradenildiise,piyasadakullanılanyüzlükveyâelliliklerdendilediğiniverir.Fekatsemenincinsisöylendiise,cinsideğişdirilemez.MeselâHamîd,Reşâd,İngiliz,Cumhûriyyetaltınıveyâkâğıdliradenildiise,ocinsi
vermeklâzımolur.Değerideğişince,adedinideğişdiremez.Ödüncödemekdeve
kirâbedelideböyleolupaynıcinsdenödemeklâzımdır.Ya’nîsemeninkendita’yîn
edilince, te’ayyün etmez ise de, cinsi, mikdârı ve vasfı ta’yîn edilince, bunlar
te’ayyünederler.Ma’denvekâğıdparalar(Kesâd) olursa,ya’nîkıymetdendüşerse,ya’nîgeçmezolursa,imâm-ıEbûYûsüfegörepazarlıkdaki,imâm-ıMuhammedegöre,revâcdankalkdığızemândakikıymetiverilir.İmâm-ıEbûYûsüfkavliile
hareketolunur.Bâyı’,geçerakçadanokadarparayıalmağamecbûrdur.
(Hadîka) sonundadiyorki,(Bey’veşirâdaveicâredeveödüncvermekdevenikâhdaaltınvegümüşmikdârınıağırlıkolarakbildirmeklâzımdır.Semensözleşmezemânındahâzırise,göstermekyetişir.Mikdârınıbildirmeğelüzûmkalmaz.Altının,gümüşünmikdârlarıağırlıkolarakbildirilmezse,sözleşmelerisahîholmaz.
Fâsidolur.Sayıilebildirilincedesahîholacağıimâm-ıEbûYûsüfdenhaberverildiisede,buhaberza’îfdir.Bunauymakcâizolmaz.Tarafeynegöre,[ya’nî
İmâm-ıa’zamaveimâm-ıMuhammedegöre]nassolanyerdeurfmu’teberdeğildir.Lâkinhükûmetlertarafındanbasılmışolanaltınlarınvegümüşlerinağırlıklarıbellidir.Sözkesilirkensayılarısöylenince,belliolanağırlıklarıkasdolunmakdadır.Eshâb-ıkirâmveTâbi’în,sözleşmelerindeyalnızsayısöylerlerdi.Sayısöylemek,ağırlıksöylemekyerinegeçerdi.Bununiçin,bugünde,sözkesilirkengösterilmiyenaltınvegümüşparalarsayıilesöylenince,ağırlıklarıdüşünülmelidir.Böyledüşünülerekyapılansözleşmelersahîholur.[Biraltının,birgümüşünkaçgram
olduğunu bilmek ve ağırlığın mikdârını düşünmek şart değildir.] Yeryüzünde,
altınvegümüşdenilkparabasanÂdemaleyhisselâmdır.İslâmiyyetdeilkparabasanhazret-iÖmerdir.Hicretinonsekizincisenesinde,acemparalarınınşeklinive
yazısınıaynenbasdırdı.Hazret-iMu’âviyeninbasdırdığıaltınlarüzerinde,elinde
kılınçbulunanresmvardı.İlkolarakyuvarlakgümüşparayı,MekkedeAbdüllah
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binZübeyrbasdırdı.Ondanevvelkiparalar,kısavekalınparçalarhâlindeidi.[(Hadîka)da,Makrîzîdenalarak,islâmiyyetdeilkbasılanparalarhakkındagenişbilgi
vardır.AhmedbinAlîMakrîzî,islâmâlimiolmayıp,târîhciveşî’îgörüşlüolduğundanbuyazılarıalmakuygungörülmedi.]İslâmiyyetdenevvelMekkede,altınve
gümüşparavardı.Ağırlıkları,müslimânparasınınikimisliidi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”vehazret-iEbûBekr“radıyallahüteâlâanh”,buparaları
dakullandılar).
(Uyûn-ül-besâir)de,zekâtnisâbınıanlatırkendiyorki:(Önceleriüççeşiddirhemvardı.Birdirhemgümüşyirmikırâtveyâonikikırâtyâhudonkırâtağırlığındaidi.Bunlara,onluk,altılık,beşlikdirhemlerdenir.Hazret-iÖmer,buüçdirheminkırâtlarınıtoplayıpkırkikioldu.Bunuüçebölüpondörtkırâtağırlığındaortalamabirdirhemyapdı.Bunayedilikdirhemdenir.Çünki,ondirheminağırlığı,
yedimiskalinağırlığıkadarolmakdadır.[Birmiskal,yirmikırâtağırlığındadır.]Dirhemler,önceleriçekirdekşeklindeidi.Bildiğimizyuvarlakşekldeilkbaskıyapan,
hazret-i Ömerdir sözü meşhûrdur. (Fetâvâ-i Zahîriyye)de de böyle yazılıdır).
(Mir’ât-ül-haremeyn)inMekkekısmındadiyorki,(Belliağırlıkdabasılmışolanaltınvegümüşparalara,(Meskûkât) denir.Altınparalara(Dînâr), gümüşparalara(Dirhem) denir.Târîhcilerinbulduğueneskimeskûkât,eskiyûnânlılarzemânındabasılandır.Eshâb-ıkirâmzemânında,eskiarabmeskûkâtıkullanıldığıgibi,
basılmamışaltınvegümüşparçalarıda,dartarakkullanılırdı.Ozemân,ağırlıklarıbaşkaüçdürlüdirhemvardı.Hazret-iÖmer“radıyallahüanh”,ortalamaağırlıkdabaşkatekbirdirhemkabûletdi.Kırâtınağırlığınıdadeğişdirip,dirheminağırlığınınondörtdebirinebirkırâtdedi.Yirmikırâtabirmiskâldedi.Hazret-iOsmân,
hicretinyirmisekizincisenesindeTaberistânda(Hertek) şehrinde,buhesâbüzerealtınvegümüşbasdı.
İslâmdevletlerininçoğu,kendizemânlarındaçeşidliparalarbasdılar.Osmânlılarda ilk zemânlarda Selçuklu sultânlarının paraları kullanıldı. Sultân Orhân
hân729[m.1329]senesindeilkOsmânlıparasınıbasdırmışdır.Dahâsonraçeşidli
paralarbasılmışvebuişidüzenekoyançeşidlikanûnlaryapılmışdır).Miskâlvedirhemağırlıkları,HanefîveŞâfi’îmezheblerindebaşkabaşkadır.
1333hicrîşemsîsenesindeTahrandabasılmışolan(Ferheng-i fârisî)de,(Çav)
kelimesinianlatırkendiyorki,(Çincebirkelimedir.ÇokeskidenÇindekullanılankâğıdparadır.ÎrânşâhlarındanKeyhâtu,693hicrîkamerîsenesindeÎrânda,
Çinlilerinçavparalarıgibikâğıdparabasdırıp,altınvegümüşyerinekullanılmasınıemretdiisede,halkkullanmadı.Terkedildi).(Burhân-ı kâtı’) tercemesinde
diyorki,(Çavveçaddenilendikdörtgenşeklindekimukavvaparçaları,Cengizden
sonrakiMoğolsultânlarındanbiritarafındanvesonraAzerbaycansultânıİzzeddînMuzaffertarafındanparaolarakkullanıldı.Halkkabûletmeyip,İzzeddîniöldürdüler).Osmânlıdevletindeilkkâğıdparanın1256hicrîsenesindekullanıldığı,sonraterkedildiği,birincikısmda,zekâtbahsindebildirilmişdi.[İslâmdevletlerima’denîparakullanmağıtercîhetmişlerdir.Bununbirsebebidetesarrufidi.
29Mart1986târîhliTürkiyegazetesindediyorki,(Türkiyedetedâvüldebinton
kâğıdliravardır.Bunlar,büyükmasrafileyapılmakdadır.Bunları,kullanırkenharâbolduklarıiçin,hersenedörtyüztontekrârbasılmakdadır.Bubüyükmasrafdankurtulabilmekiçin,hiçolmazsabirkısmıyerinema’denîliralıklarbasılması
içinçalışılmakdadır.)]
Semen,paraolmayıpmalise,hattâaltınveyâgümüşdenişlenmişeşyâise,pazarlıkda ta’yîn edilince, mebî’ gibi te’ayyün eder. Satış da, (Mukâyada) olur.
Ya’nî,onuaynenvermekîcâbeder.Meselâmüşterî,birgümüşkaşığıgösterip,şu
kaşıkile,buhorozusatınaldımdese,kaşığıvermesilâzımolup,aynıağırlıkdave
şekldeveaynıkıymetdebaşkagümüşkaşıkveremez.Nakdverâyicolandiğerparalarda,emânetdeveşirketdevevekâletdevekirâbedelindevehibede,ya’nîhe–802 –

diyyevermekdevezekât,sadakavesatınalmakiçinvekîlolmakdavegasbdata’yîn
edilince,te’ayyünederler.Ya’nî,emânetci,emânetbırakılanparayıaynengeriverir.Telefolduise,benzeriniveremez,kıymetiniöder.Satınalmavekîli,sâhibinin
verdiğiparayıkendiiçinkullanamaz.Kullanırsa,vekîlliğibozulur.Biraltınliragasb
eden,bunu,aynenöder.Buyokise,benzeriniveremez.Kıymetiniöder.
Pazarlıkdapeşinveyâveresiyedenilmezse,peşindemekdir.Fekatbusemen,âdetegöre,gelecekhaftaveyâaybaşındadaverilebilir.
Bâyı’in,sözleşmeyerindekimalıveyâadamıgöstererek,bunurehnveyâkefîl
isterimdemesicâizdir.Müşterîkabûletmezse,bey’sahîholmaz.
Semeninteslîmivesatışsenedlerimasrafları,müşterîyeâiddir.Topdanolmıyan
satışlarda,mebî’inölçülmesiveteslîmimasraflarıbâyı’aâidisede,topdansatışdamebî’inteslîmmasraflarıdamüşterîyeâiddir.Meselâ,birmavnabuğdayveyâ
odunsatıldıkda,bunlarımavnadanboşaltmakvetaşımakmüşterîyeâiddir.
Mebî’inmikdârınınbilinmesibakımından,dörtnev’satışvardır:
1—Hacmile,veznile,metreilevesayarakölçülenmislîmalınölçübiriminin
fiyâtıilemebî’inmikdârıbildirilir.Âdetolansatışlarhepböyledir.
2—Mebî’ilesemenaynıcinsdendeğilseler,ölçmeden(Götürü) olarak,(Topdan) gösterilip verilebilir. Paket, kutu içinde, ölçmeden alınan şeyler, mikdârı
yazılıolsabile,söylenmedikcetopdansatışdemekdir.Hacmvevezn,belliolmıyan
herhangibirölçekveyâtaşlaölçülebilir.Selemdesemeniböyleölçmekcâizolmaz.
3—Birtenekezeytinyağınınbirlitresininfiyâtısöylenip,kaçlitreolduğusöylenmezse,İmâm-ıa’zamagöre,yalnızbirlitresisatılmışolur.Sözleşmeyerindesöylemekleveyâölçmeklemikdârıanlaşılırsa,hepsisatılmışolur.İmameynegöre,hiç
ölçmedensahîholur.Fetvâdaböyledir.Koyunsürüsündeise,sürüdevebirkoyundasatılmışolmaz.Çünkikoyunlarbirbirinebenzemez.Kumaşdadaolmaz.Karpuz gibi sayı ile satılan ve birbirinden farklı kıyemî şeyler de böyledir. (İmâmeyn) [ya’nîimâm-ıEbûYûsüfileimâm-ıMuhammedinikisi],bunlardazeytinyağıgibidirbuyurdular.Fetvâdaböyledir.Bağ,arsa,tarlasatışlarıdaböyledir.
4—Ölçübirimikadarmikdârınınfiyâtıbildirilmeyiptemâmınınmikdârıve
fiyâtıbildirilince,temâmısatılmışolur.Ölçülmesilâzımolmaz.Birincivedördüncünev’satışlardamüşterî,mebî’iteslîmalıncaölçüp,noksânbulursa,dilersefesh
eder.Dilersesemeninfarkınıgerialır.Mebî’infarkınıistiyemez.Çokfazlaçıkarsa,farkınıbâyı’ageriverir.Çünki,dâimâsözkesilirkensöylenenmikdârmu’teberolur.Fark,bindebeşdirhemgümüşveyâbirhabbealtınkıymetindenazise,
gerivermez.Dördüncünev’satışdaveznilesatılanma’mûleşyânın,meselâbakır
tencereninveuzunlukileölçülenşeylerin,meselâkumaşın,arsanınfarkıayrılamıyacağıiçin,noksânçıkınca,müşterîmuhayyerolup,dilersefesheder.Dilerse
sözkesilenfiyâtilekabûleder.Fazlaçıkarsabey’lâzımolup,fazlasımüşterîninolur.
Birincinev’satışda,fazlaçıkıncadamüşterîmuhayyerolur.Kıyemîmaldördüncünev’üzeresatışındafazlaveyanoksançıkarsabey’fâsidolur.Busatışbirinci
nev’üzereolsaydı,noksanolunca,müşterîmuhayyerolup,dilersebey’ifesheder.
Dilerse,noksanınkıymetini,bâyı’dengerialır.Fazlaçıkarsa,bey’fâsidolur.Yüz
kilebuğdayyüzlirayasatılsacâizdir.Fekat,müşterîölçüncenoksânçıksa,istersenoksânfiyâtıilealır.İstersehepsindenvazgeçebilir.Fazlaçıkarsa,fazlasısatanınolur.Veznilevesayıileölçülenmisillişeylerveucuzkumaşlardaböyledir.
Kıymetlikumaşdanoksânçıkarsa,istersefiyâtdandüşmedenalır.İstersevazgeçer.Fazlaçıkarsamüşterîninolurvebâyı’vazgeçemez.Kumaşınhermetresinin
değeridesöylendiise,müşterî,noksânçıkarsada,fazlaçıkarsadaistersefiyâtfarkıilealır.İstersevazgeçer.Tarladaböyledir.Yüzhisselibirarsanınmeselâonhissesisatılabilir.Müşterîistediğitarafdanalır.Yüzdönümarsanın,meselâondönümünüsatmakcâizdeğildir.İmâmeynise,câizolurbuyurdu.Mislîolmayanşeyin
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adedisöylenerektopdansatılsa,meselâ,birdenkelbise,onelbiseolarakhepsibin
lirayasatılsa,noksânveyâfazlaçıksa,bey’fâsidolur.Çünkimislîolmıyanşeyler
birbirinebenzemediğiiçin,satılanşeyinherbiribaşkadeğerdeolur.
Birarsasatılınca,içindekibinâlar,anahtarlardasatılmışolur.Birbağçesatılınca,içindekiağaçlardasatılmışolur.Tarlasatılınca,içindekiekini,ağaçsatılınca
meyvesi,evsatılıncaeşyâsısatılmışolmaz.Bâyı’ekinivemeyveyi,eşyâyıtoplayıp tahliye etmeğe mecbûr olur. Ekini ile, meyvesi ile derse, böylece satılmış
olur.Birağacıntâmbelirmişmeyvesiniyiyecekhâldeolmasabilesatmakcâizdir.
Müşterîhementoplar.Ağaçdakalmasınıisterse,bey’fâsidolur.Müşterîistemez,
fekatbâyı’iznverirse,iyiolur.Meyveyisatınaldıkdansonra,toplamayıpağacıkirâlasa, kirâlamak bâtıl olup, meyvenin büyümesi halâl olur. Satın aldığı ekini
biçmemekiçintarlayıkirâlamakdafâsidolur.Buekininbüyümesi,müşterîyeiyi
olmaz.Meyvesisatılanağaçmeyvetoplamadan,yenidenmeyveverse,bey’fâsid
olur.Eğertopladıkdansonraverirse,yenimeyvede,bâyı’ilemüşterîortakolur.
Yalnızbaşınasatılmasıcâizolanbirşeyi,mebî’denayırıpsatmamakveyâbuşeyi
kendinebırakıp,gerikalanısatmakcâizdir.Yalnızbaşınasatılamıyanşey,mebî’den
ayrılamaz.Ağaçdaolanveyâtoplanmışolanmeyveninbellibirmikdârınıbâyı’a
bırakıp,gerikalanıtopdansatmakcâizdir.Buğdayıbaşağındaiken,başkabirşey
karşılığısatmakcâizdir.Bakla,pirincvesusamıda,böylece,ya’nîbaşkaşeykarşılığısatmakcâizdir.Bâdemi,fıstığı,cevizi,içkabuğuilesatmakdaböyledir.Kovandakiarıyı,ipekböceğinivetohmunu,sülüğü,avköpeğini,avcıkediyi,kuşu,fili
vefâidesiolanherhayvânısatmaksahîhdir.(Hisse-i şâyı’a) ortağındaniznalmadansatılabilir.
Mikdârıilebirölçüsününfiyâtıbildirilereksatınalınan,kileileveyâveznederekveyâsayarakölçülenbirşeyi[satınalırkenveyâsonra]ölçmedenyimekveyâ
satmakcâizdeğildir.Pazarlıkdansonra,satıcının,müşterîönündeölçmesikâfîdir.
[Çocuklaveyâtelefonlahabergöndererek,bakkaldanba’zışeylervekassâbdan
etistenip,çırakevegetirdiğizemânbunlarıevdedartmakgüçolursa,herpaketin
üstündefiyâtıyazılmışolmalı,herpaketinağırlığıdüşünülmeyip,herbirigötürü
satın alınmalıdır. Böylece, ikinci bir akd, ya’nî sözleşme yapılmış, birinci akd
feshedilmişolur.Evdedartmadanyimesicâizolur.]Ağırlıklaölçülenşeyleri,darailedartınca,daranınağırlığınıdüşmeklâzımdır.Bununiçin,darayıdoldurmadanönceveyâboşalıncadartmalıdır.Üçüncükısm,altıncımaddeyebakınız!Kesekâğıdıvebenzerleriiledartılanşeyden,kâğıdındarasınıanlayıpdüşmekgüçolduğundan,harâmyimemekiçin,dartmadanöncesözleşme,ya’nîîcâbvekabûlyapmamalıdır.Dartdıkdansonra,(Bunanevereceğim?)veyâ(Bu,kaçliradır?)deyip, o parayı verip topdan ya’nî götürü olarak satın almalıdır. Yâhud, fiyâtını
sormadan,meselâ,(Şukadarliralıkpeynirver)demeli.Dartıncaparasınıveripalmalıdır.Metreileölçülenşeylerböyledeğildir.Müşterîbunlarıölçmedenkullanabilirvesatabilir.Peşinveyâveresiyesatılanherhangibirmalıteslîmetdikden
sonra,semenialmadanönce,bumalıbumüşterîden,dahâucuzveyâdahâuzun
müddetleveresiyeolarak,aynıcinssemenlesatınalmakfâsiddir.Bumüşterîbu
malıbaşkasınasatmışveyâhediyyeetmişise,ondansatınalmakcâizolur.Bâyı’
semeninhepsinialdıkdansonraveyâsatdığıfiyâtaveyâbaşkacinssemenlefarklıfiyâtlasatınalmasıdacâizdir.
Nakl edilebilen birşey satın alındığı zemân, müşterînin veyâ vekîlinin bunu
teslîmalmadanönce,hiçkimseye,ya’nînebâyı’a,nedebaşkasınasatmasıcâizdeğildir.Fekathediyye,sadakaveyâödüncvermesicâizdir.Bununlaborcödenmez.
Peşinolansemeniödenenbinâyıteslîmalmadanönce,ancakbaşkasınahediyye
etmesi,satmasıcâizdir.Fekatkirâyaveremez.Herdürlüalacak,teslîmalmadan,
kimseye,veresiyesatılamaz.Ya’nîdeyn,deynkarşılığısatılamaz.
Bâyı’,mislîolanherçeşidsemeni,teslîmalmadanveölçmedenevvel,semenayn
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ise,dilediğinepeşinsatabilir,hediyye,vasıyyetedebilir.Kirâyaverebilir.Deynise,
yalnız müşterîye veyâ vekîline peşin olarak satabilir. Ya’nî müşterîden semen
yerinebaşkamalpeşinalabilir.Onahediyyevesadakaverebilirveyâevinikirâlıyabilir.Yâhudsemenibirmikdârazaltabilirvemüşterîkabûlederseartdırabilir.Bâyı’ınsemendenbirmikdârınımüşterîyehibeetmesişartıilebey’fâsiddir.Semendeynise,bâyı’dilediğialacaklısınımüşterîyehavâlevemüşterîdekialacağınıvasıyyetedebilir.Satınalınanmebî’denvesarfveselemdenbaşka,herhangibir
alacak,aynise,borcluyaveyâbaşkasınapeşinolaraksatılabilir.Deynise,teslîm
almadanönce,peşinolarak,yalnızborcluyasatabilir.Veyâbununlaborclusundan
birşeysatınalabilir.Başkasınasatılamazvesemenolarakverilemez.Deyniveresiye,ya’nîdeynkarşılığıolarakborcluyadasatmakbâtıldır.Ya’nî,alacağıyerine
başka birşeyi ileride alması bâtıldır. Senedler, bonolar, alınacak deyni gösterdikleri için, para gibi kullanılmaz. Bunlarla, senedi verenden başka kimseden
peşindahîbirşeysatınalınamaz.Bubonoyubankayakırdırmakda,deynibaşkasınasatmakdır.Yalnızhavâleedilebilirler.Üçüncükısmda,altıncı,onikinciveondördüncümaddelerebakınız!
Alışverişdeşâhidbulunmasıveyâsenedyazılmasılâzımdeğildir.Fekatherikisidecâizdirveiyiolur.Senedücretimüşterîyeâiddir.
Birisi,birkimseye,bumalınıbanabinlirayasatdeyip,odabinyediyüzliradan
aşağıyasatmamdese,birbaşkasıdaokimseye,binlirayaonasat,semenindenyediyüzlirasınıbenveririmdese,satarsa,yediyüzlirayı,obaşkasındanalır.
Allahüteâlâ,herinsanınveherhayvânınrızkınıezeldetakdîretmiş,ayırmışdır.İnsanlarınvehayvânlarınecellerivenefeslerininsayısıbelliolduğugibi,her
insanınbedenininverûhununrızklarıdabellidir.Rızkhiçdeğişmez.Azalmazve
çoğalmaz.Kimsekimseninrızkınıyiyemez.Kimsekendirızkınıyimeden,bitirmedenölmez.Birkimse,Allahüteâlâemretdiğiiçinçalışır,rızkınıhalâlyoldanararsa,ezeldebelliolanrızkınakavuşur.Burızk,onabereketliolur.Buçalışmalarıiçin
desevâbkazanır.Eğer,rızkınıAllahüteâlânınyasaketdiğiyerlerdeararsa,yine
ezeldeayrılmışolanobellirızkakavuşur.Fekat,burızkonahayrsız,bereketsiz
olur.Rızkınakavuşmakiçinkazandığıgünâhlarda,onufelâketleresürükler.
Şimdi,zemâna,modayauymadanolmuyordiyerek,çocuklarınıvehelekızlarını,parakazanmakiçinharâmyerleregönderenlerçoğalmakdadır.Açkalmalarındankorkarak,onlaradinleriniöğretmiyor,Kur’ân-ıkerîmokutmuyor,yavrularınıcâhillerinellerinebırakıyorlar.Çocuklarıdinsiz,îmânsızyetişiyor.İstikbâllerinikazansınlardiyerek,nâmûsları,hayâlarıyokedilmesinehangivicdanrâzı
olur?Sıkıntılarçekerek,ezeldeayrılmışolanrızklarınakavuşuyorlar.(Nemâzkarındoyurmuyor,kızlarınevişleriniöğrenmesi,ekmekparasıgetirmiyor.Zemânauymazsak,dînebağlıkalırsaksürünürüz)gibiçılgıncakonuşanlardaoluyor.Hâlbuki,oğullarına,küçükikendinleri,îmânlarıöğretilir.Kur’ân-ıkerîmokutulur.
Bundansonrada,Allahüteâlânınemrlerineuygunolarakparakazanmağaçalışdırılırsa,yineaynırızka,hemdekolayca,râhatcakavuşurlar.Anaları,babalarıve
çocuklarhemsevâbkazanır,hemdekazanclarınınhayrınıgörürler.Dünyâdave
âhıretdemes’ûdolurlar.Aklımızıbaşımızatoplıyalım!Rızklarımızıhalâlyoldan
arıyalım!
BizAllahıseveriz,heremrinidinleriz,
Beşvaktnemâzkılar,Onaısyânetmeyiz.
Mü’miniyihuyludur,herkesondanmemnûndur.
Kimseyezulmeylemez,kendidehuzûrludur.
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5 — ALIŞ VERİŞDE MUHAYYERLİK
Bâyı’veyâmüşterînin,alışverişdenvazgeçebilmekhakkına,(Muhayyer olmak)
denir.Muhayyerlik,sahîhvefâsidbey’lerdecâizolup,üçdürlüdür:
1—Pazarlık ederken muhayyer olmağı şart koymakdır: Bumuhayyerliküç
gündenfazlaolamaz.Bumüddetsöylenmezise,muhayyerlikolmaz.İmâmeynegöre,müddetbelliolmakşartıileçokuzunzemânmuhayyerolabilirler.Üçgünekadarparayıvermezisen,satmakdanvazgeçerimdemekcâizdir.Üçgündenfazlasıiçinsöylerse,satışcâizolmaz.İmâm-ıMuhammed,câizolurbuyurdu.Bâyı’muhayyerlikşartetdiise,malbâyı’inmülkündekalır.Müşterîalıpda,ondahelâkolursa,benzeriniveyâpiyasadakideğeriniverir.Müşterîmuhayyerise,malbâyı’inmülkündençıkar.Eğermüşterîdeikenhelâkolurveyâzarargörürse,(Semen-i müsemmâ)yı,ya’nîuyuşduklarıparayıverir.Muhayyerolan,kabûletdiğini,uyuşduğukimseninyanındaveyâbaşkayerdesöyliyebilir.Fekatredetdiğinionasöylemesilâzımdır.İmâm-ıEbûYûsüf,başkayerdederededebilir,dedi.Muhayyerolan
ölürse,muhayyerlikbiter.Ya’nîsatışyapılır.Müddetbitincedesatışlâzımolur.
Bâyı’veyâmüşterîbaşkasının,bellibirzemânakadarmuhayyerolmasınıdaşart
edebilir.Eğergün,ya’nîmüddetta’yînolunmazise,bey’sahîholmaz.Şartedenin
kendisiveyâobaşkasıredveyâkabûledebilir.Birired,birikabûlederse,öncebildireninsözüyapılır.(Dürer-ül-hükkâm) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,üçyüzüncümaddedediyorki,(Şartilemuhayyerolmak,sözkesildikdenbirkaçgünsonradakarârlaşdırılabilir.Fekat,akddenönceşartedilenmuhayyerlikhükmsüzdür).
İskânbelgesiolmıyanevisatınalırken,bellizemânakadariskânbelgesialınacakdırdeyipde,ozemâniçindealınmazsa,belediyyeninsatışaiznvermediğianlaşılıp,bey’fesholur.Eğerzemânbelliolmazsa,akdsahîholmaz.Fâsidolur.
Müşterînin,ikiveyâüçmaldanbiriniseçmekiçin,üçgünveyâdahâziyâdemuhayyer olması câizdir. O şey üçden çok ise, câiz olmaz. Üç şeyden biri, mebî’
olupikisi,bâyı’inmalıolurvemüşterîdeemânetolur.Helâkolurlarsa,müşterîbiriniöder.Emânetolanlarıödemesilâzımdeğildir.Hepsinirededemez.Fekathepsindedemuhayyerlikşartetdiise,hepsinirededebilir.Müşterîmuhayyerlikzemânıbitmedenölürse,üçşeydenbirini,vârislerialır.İkikişibirmalsatınalıpmuhayyerolduklarında,birikabûledince,ikincirededemez.
2 — Alırken görmediği şey için muhayyer olmakdır: Alış veriş esnâsında,
mevcûdolduğuhâlde,bâyı’ınyanındabulunmıyan,ya’nîmüşterîgörmeden,ya’nî
iyitanımadansatışcâizdir.Müşterî,malıgörüncerededebilir.Görmedenöncesemenivermeğezorlanamaz.Bumuhayyerlik,birzemânilesınırlıdeğildir.Görmediğiiçinmuhayyerolanmüşterî,mebî’igörmedenöncede,bey’ifeshedebilir.Mebî’aynolmazsa,ya’nîmüşterîningörmediğimebî’inyerini,sıfatını,arsasınınhudûdünü,cinsini,mikdârınıbâyı’bildirmezse,bey’fâsidolur.
Birkimse,cinsinisöyliyerekbirşeysatsa,buşeybaşkacinsdençıksa,bey’bâtılolur.Meselâkarpuztohumuolarakalıp,hıyârtohumuçıksa,bâtılolur.Müşterî,tohummevcûdise,geriverir.Mevcûdkalmamışise,misliniverir.Semenigerialır.
Birkimse,malınıgörmedensatsa,muhayyerolamaz.Ya’nîgörünce,satışdanvaz
geçemez.At,katırvemerkebinyüzünüvesağrısınıgörenmuhayyerolamaz.Etiçin
koyunalırkenelileyoklamıyanmuhayyerolur.Evinsofasınıgören,odasınıgörmesedemuhayyerolmaz.Fekat,imâm-ıZüferegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,
odalarıdagörmeklâzımdırvefetvâböyledir.Karışıkbirmalınbirkısmınıgören
müşterî,hepsinigörüncemuhayyerdir.Dartıileveyâölçekileölçülenşeyinnümûnesinigören,oşeyinhepsinigörüncemuhayyerolmaz.Fekatnümûnesindendüşükise,aybsebebiylemuhayyerolur.Yinecekşeyleritatmıyanmuhayyerolur.
Müşterînin,satınalmakiçinvekîliveyâsatınaldığımalıteslîmalmakiçingön–806 –

derdiğivekîli,ya’nî[senivekîletdimdediğikimse]görünce,müşterîmuhayyerolamaz.Fekat,müşterînin,görmedensatınaldığımalıteslîmalmakiçingönderdiği
kimseningörmesiile,müşterîninmuhayyerolmakhakkıgaybolmaz.
A’mânınalıpsatmasıcâizdir.Satınaldığışeylerdokunmaklaveyâkoklamaklaveyâtadınabakmaklaanlaşılırsa,bunlarıyapmadıisemuhayyerolur.Birevkendisineta’rîfedildiise,muhayyerolmaz.Birkimse,ikielbisedenbirinigörüp,ikisinidesatınaldıkdansonra,ikincisinigörünce,ikisinibirdenkabûlveyâikisinibirdenredetmekdemuhayyerolur.Yalnızikincisinirededemez.
Birşeyigördükdensonra,satınalankimse,başkabulursamuhayyerolur.Bâyı’,farklıdeğildiyeyemînederse,bunainanılır.
Müşterî,görmemişidimdese,bâyı’,görmüşidindese,müşterîyeinanılır.
(Câmi’ul ezher) hocalarındanallâmeAbdürrahmânCezîrîninriyâsetindeki,Mısr
ulemâsındanbirhey’ettarafındanhâzırlanmışolan(Kitâb-ül-fıkh alel-mezâhibil-erbe’a) kitâbıbeşcildolup,Mısrda1392[m.1972]deyenidenbasılmışdır.HasenEgetarafındanTürkçeyetercemeedilerek,Baharkitâbevitarafından1971-1979
da,yedicildolarakbasılmışdır.Arabîsininikincicildindediyorki,(Görülmiyen
bir şey için muhayyer olmak, Hanefî mezhebinde dört yerde vardır: Birincisi,
aynolanmal,ya’nîmebî’dir.Mebî’deynolursasatışselemolur.Selemsatışında
mebî’içinmuhayyerlikolmaz.İkincisi,kirâlananyergörüldüğüzemânrededilebilir.Üçüncüsü,birayn,ortaklararasındabölündüğüzemânpaylarınısonradan
görenlerrededebilirler.Mislîolanmaltaksîmedilincemuhayyerlikolmaz.Dördüncüsü,malda’vâsındasulholunca.Ya’nî,birindealacağıolduğunusöyliyengörmediğibirmalınverilmesinerâzıolunca,bunugördüğüzemânrededebilir).
3—Ayb, ya’nî kusûr sebebi ile muhayyerlik: Birkimse,satınaldığıbirmaldakusûrbulsa,tâmfiyâtıilealmakdaveyâredetmekdemuhayyerdir.Bâyı’râzı
olurise,fiyâtıkırabilir.Piyasada,fiyâtdüşmesinesebebolankusûr,(Ayb) sayılır.
Müşterisatınalıp,kullanırkenveyâşeklini,sıfatınıdeğişdirince,eskidenkalma
biraybgörse,fiyâtfarkınıgerialır.Meselâkumaşalıp,kesdikdensonrakusûrgörürse,kumaşırededemez.Fekat,bâyı’kabûlederse,rededebilir.Kumaşıdikmiş
iseveyâkumaşıboyamışsa,unuyağlayuğurmuşise,eskiayblarınıanlasa,fiyâtfarkınıalır.Bâyı’râzıolsada,rededemez.Aldığıta’âmıyise,elbiseyigiyipyırtsa,fiyâtfarkıistiyemez.İmâmeyn,isterdedi.Yumurta,cevz,kavun,karpuzvekabak
satınalıp,kırıncahepsibozukçıksa,işeyarariseler,fiyâtfarkıalır.Birişeyaramaziselergeriveripparasınıtemâmengerialır.İyidiyereksatınaldıklarınınbozuklarıyüzdeüçise,bey’sahîholur.Çokisefâsidolur.Hepsiniverip,parasınıgerialır.
Birkimsesatınaldığımalıbaşkasınasatmışiken,kusûrluolduğundanmahkemekarârıilekendisinei’âdeedilse,birincibâyı’arededebilir.Fekat,mahkemekarârıiledeğildekendiarzûsuilei’âdeedildiise,birincibâyı’arededemez.Birkimse,satınaldığışeydekusûrbulunduğunuisbâtetseveyâbâyı’kusûrsuzolduğuna
yemînedemese,müşterîparayıvermeğemecbûrolmaz.Bunungibi,pazarlıkedilip,ölçülenşeyinmikdârındauyuşup,teslîmalınanmikdârdaanlaşamasalar,müşterîninsözükabûledilir.Dartıileveyâölçekilesatınalınanbirşey,evegötürülünce,birkısmıkusûrlugörülse,müşterî,hepsinialmakdaveyâredetmekdeserbestdir.
Müşterî,satınaldığıbirşeyinkusûrunudüzeltse,gerivermekhakkıkalmaz.Satınalınanbirhayvânabinmek,kabûletmekdemekdir.
(Tagrîr) olunan,ya’nîyalansöylenmeklefâhişaldatılankimse,bey’ifeshedebilir.(Mecelle)ninyüzaltmışbeşinci[165]maddesindediyorki,sarraflıkdapiyasadakifiyâtlarınenyükseğinden,yüzdeikibuçuk[%2,5]vedahâfazlasıkadaryüksekfiyâtlasatınalarakaldanmağa(Gaben-i fâhiş=çok aldanmak) denir.Bumik–807 –

dâr,urûziçin,ya’nîhayvândanbaşkamenkûlmallariçinyüzdebeş,hayvâniçinyüzdeon,binâiçinyüzdeyirmidir.Bumikdârlardanazolanaldanmağa,(Gaben-i yesîr=az aldanmak) denir.Meselâ,bâyı’,bumala,şukadarliraverenoldudeyipsatsa,piyasadakienyüksekdeğerindenfâhişaldanmakadarfazlaolduğuvebaşkası,okadarliravermediğianlaşılsa,müşterîbey’ifeshedebilir.
Bâyı’yalansöylemeden,fâhişfiyâtlasatsa,aldananmüşterîbey’ibozamaz.Çünkiherkesmalını,dilediğifiyâtlasatabilir.İslâmiyyetde(kâr haddi) diyebirşeyyokdur.Yalnız,sıkışıkdurumdaolanlara,yiyecek,giyecekvebarınacaklüzûmlueşyâyıfâhiş,yüksekfiyâtlasatmakharâmdır.[Altıncımaddede,3numarayıokuyunuz!].Yalansöylenerek,yesîraldatılankimse,bey’ibozamaz.
Herkesinvarbirkesi,
benbîkesin,yokkimsesi.
Benbîkesin,senolkesi,
eykimsesizlerkimsesi!

6 — BÂTIL, FÂSİD, MEKRÛH SATIŞLAR, SARRAFLIK
Bey’veşirânınaltıdürlüolduğunu,bundanevvelkimaddeninbaştarafındabelirtdik.BunlardanbirincisiolanSahîhsatışıyukarıdagördük.Bumaddede,bâtıl,
fâsid,mekrûh,mevkûf,vefâileolansatışlarıvesarfsatışınıkısacaanlatacağız:
(2)—Bâtıl olan satışlar: Bâtılsatışlar,câizdeğildirveharâmdır.Büyükgünâhdır.Bâtılsatışla,müşterîmalıteslîmalsabilemülküolmaz.Bâyı’ınrızâsıilealmış
olduğundan,müşterîelindeemânetoluptelefolursaödemez.
Hiçbirdindemalolmıyanşeylerinsatılmasıvebunlarlabirşeysatınalınmasıbâtıldır.Kan,kendiölmüşhayvânınleşivehürinsanmaldeğildir.Mütekavvimolmıyanbirmalınparaveyâdeynkarşılığısatılmasıdabâtılolup,şerâbdanbaşkasınınaynolanmalkarşılığısatılmasıfâsiddir.Şerâbınaynkarşılığısatılmasıdabâtıldır.Şerâbiledomuzvekesmiyerek,meselâboğarak,şişliyerek,vurarak,elektrikleöldürülenveyâkitâbsızkâfirinkesdiğihayvânınleşi,mütekavvimolmıyanmaldır.Bunlarveikiimâmagöreheriçkialınmazvesatılmaz.(Dürr-ül-muhtâr) beşincicilddediyorki:(Müslimân,şerâbsatıpsemenindenborcunuöderse,alanahalâlolmaz.Çünki,bâtılbey’insemeni,bâyı’ınmülküolmaz.Gasbedilmişmalgibidir.Buparayıbâyı’denalmakharâmdır).Müslimânlar,bağ,üzümyetişdirir.Yaş
vekuruüzümüvepekmezivesirkeyikullanırvesatarlar.Bunlardünyâpiyasasındaçokrağbetgörmekdevemillîservetiartdıranmühimbirkaynakteşkîletmekdedir.Buişleuğraşanlar,bukaynağınehemmiyyetinivebüyüklüğünüyakından
bildiklerigibi,günlükneşriyyâtveistatistiklerde,buhakîkatiherkesegöstermekdedir.Ohâlde,islâmdüşmanlarının,gençlerikandırmakiçin,islâmiyyetdeşerâb
satışıolmadığından,bağcılığımızasrlarcagerikalmış,tabî’atinbuzenginverimindenistifâdeedememekle,islâmiyyetmillîservetimizinbüyükbirgaybauğramasınasebebolmuşdur,gibisözlerinealdanmamalı,hakîkatleridüpedüzinkâreden
buzevallılaraacımalıdır.
Besmeleilekesilmişhayvânetini,leşilebirlikdesatmakdabâtıldır.İmâmeynegöre,fiyâtlarıayrıayrıbildirilirse,Besmeleilekesilmişolancâizolur.Vakfolan
herşeyisatmakcâizdeğildir.Çünki,vakf,mülkdeğildir.Vakfolmıyanyeri,vakf
yerlebirlikdesatmak,vakfolmıyankısmdacâizdir.Vakftopraküzerineyapılan
binâyısatmakcâizdir.Mülküolmıyanşeyisatmakbâtıldır.Meselâ,havadakikuşu,denizdekibalığıyakalamadanöncesatmakbâtıldır.Bunlaraakddensonra
mâlikolupmüşterîyeteslîmetse,sahîholmaz.Bâtılakdifeshedip,mâlikolduğu
mâl için yeniden akd veyâ teâtî yapmaları lâzımdır. Dünyâya gelmeden evvel
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yavruyu,memedeolansütü,tarladayetişenyabanîotlarıbiçmedenöncevemülkündebulunankaynakdaki,nehrdekisuyu,bulunduğuyerdeikensatmakbâtıldır.
Çünkikendiliğindenyetişenotu,yerdençıkansuyukullanmakvebirininateşindeısınmak,herkesinhakkıolduğuhadîs-işerîfdebildirildi.Fekat,buhakkından
istifâdeiçinbaşkasınınmülkünegirilemez.Girmeğeiznvermesiveyâotu,suyugetirmesiistenir.Birininkazdırdığıkuyudaveyâsarnıcındatoplananyağmursuyundanbaşkalarınınhakkıolmadığıvebusularısatabileceği,(Fetâvâ-i Hayriyye)de
yazılıdır.Yinebufetvâda,memedekisütüsatabilmekiçindiyorki,(Sütüistiyen,
hayvanınsâhibine,sütündeğerineyakınbirmalıödüncverir.Hayvânsâhibideona,
hayvânındançıkansütühergünödüncalder.Sonraborçlarınıtakasyoluileödeşirler).Ağaçdabelirmemişolanmeyveyisatmakbâtıldır.Akllıolmıyanküçükçocuğunalışverişi,ya’nîpazarlıkedipsözkesmesibâtıldır.Babasınındahâönceyapdığıanlaşmailealacağımalı,çocuğugönderipaldırmasıcâizdir.Deyni,deynkarşılığısatmakbâtıldır.Bununiçin,herçeşidalacak,teslîmalmadanönce,hiçkimseyeveresiyesatılamaz.
Cânlıhayvânınetinidartıilesatmakvekoyunüstündekiyünüvecânlıkoyunun
derisini satmak bâtıldır. İmâm-ı Ebû Yûsüf, koyun üstündeki yünü satmak ve
ağaçdakidutyaprağınısatmakcâizdirdedi.Cânlıhayvânetinidartıilesatmakveyâsatınalmakistiyenkimse,pazarlıkyerindebile,hayvânıdartıpetinikiloüzerinden,kendikendinehesâbedipçıkardığıfiyâtagöre,cânlıhayvânıtopdanpazarlıketmelidir.Satış,hayvânüzerindenyapılmalıdır.Satışdangayribirsebeble
ilerideelinegeçecekbirşeyihenüzalmadan,yalnızborclusunavepeşinsatmakcâizolup,başkalarınapeşindahîsatmakveilerideyapacağıayakkabıyı,henüzyapmadansatmakbâtıldır.(İstisnâ’), ya’nîısmarlamasûretiileyapmakcâizdir.[Onbirincimaddeyebakınız!].Mer’âların,çayırlarınya’nîumûmîyerlerinsatılmasıve
kirâyaverilmesibâtıldır.(Ümm-i veled) olancâriyeyisatmakbâtıldır.Hürkadınınsütünüsağdıkdansonradahîvedomuzunkılınısatmakbâtıldır.Domuzkılını,iğneyerinekullanıpayakkabıdikmekzarûrîoluncaya’nîdikecekbaşkabirşey
bulamazsakullanmasıveparasızmâlikolamazsa,satınalmasıcâizolur.Bunasatılmasımekrûholur.Leşyağı,bevl,insansütüveşerâbın,tıbdavesanâyı’içinkullanılmalarıdaböyledir.İmâm-ıMuhammedegörebukadarkıltemizdir.Kâfirde
olsa,insankılınıveheruzvunu,bevlini,necâsetinisatmakbâtıldır.Kullanmakda
câizdeğildir.Yalnız,insanpisliğikullanılabilirvetopraklakarışıkolaraksatılabilir.Hayvânpisliklerinisatmakvegübreveyakacakolarakkullanmakcâizdir.Vedek,ya’nîleşyağınısatmakvekullanmakharâmdır.
(Redd-ül-muhtâr)dabeşincicild,ikiyüzkırkdokuzuncu[249]sahîfedevedördüncücild,ikiyüzonbeşinci[215]sahîfedediyorki:
(Nihâye), (Hâniyye) ve(Tehzîb) kitâblarında,(Müsliman,mütehassıstabîb,şifâvereceğinivebaşkailâcıolmadığınısöyleyince,hastanınidrâr,kaniçmesi,leş
yimesicâizolur.Şerâbdaböyledirdenildi.Fekatölümdenkurtulmakiçinsözbirliğiilehalâlolur)yazılıdır.Yüzonüçüncü[113]sahîfedediyorki:(Câriyeninsütünüdesatmakbâtıldır).(Feth-ul-kadîr) kitâbında,(Müslimân,mütehassıstabîb,
kadınsütününmuhakkakiyiedeceğinivebaşkailâcıolmadığınısöylerse,hastanın,kadınsütüiçmesivesatınalmasıcâizolurdenildi)yazılıdır.[Kanvermekde
böyledir.]
Leşderisinidabaglamadansatmakbâtıldır.Dabagladıkdansonracâizdir.Leşinkemikleri,sinirleri,boynuzu,tüyü,kılıvefildişisatılırvekullanılır.Domuzdanbaşkaetiyinmiyenhayvânlarıvehaşerâtıvebalıkdanbaşkadenizhayvânlarını,ancakkullanmalarıfâideliolduğuzemânsatmakcâizolur.Fekatyimeleriyineharâmdır.DomuzdanbaşkaetiyinmeyenhayvânlarBesmeleilekesilinceveyâavlayıncaderisisözbirliğiiletemizolur.Etidetemizolurdenildi.Fekatyimesiharâmdır.Deriveetlerinisatmakvefâidelenmekcâizolur.Necâsetkarışmışyağ
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satılırvekullanılır.Fekatyinmez.Domuzuveyâşerâbısatmakveyâsatınalmak
için,müslimânınzimmîyivekîletmesiharâmdır.Satınalınanşerâbısirkeyapmasıveyâdökmesi,domuzubaşıboşbırakmasıvebâyı’ındesemenifakîrlerevermesilâzımolur.
Bir binânın üst katı yıkıldıkdan sonra, yalnız bu üst katını satmak bâtıldır.
Çünki,malkalmamışdır.Mevcûdolanmalsatılır.Hak,yalnızolaraksatılmaz.Bununiçin,alınacakma’âşı,erzâkı,almadanöncesatmak,bunlarınçeklerinibankayakırdırmakbâtıldır.Apartmankatları,yapıldıkdansonrasatılır.Yapılmadanöncesatmakbâtıldır.Birkimse,kendiüstünekatyapmakhakkınısatabilir.Burada
katıntavanı,üstkatatabanolmaküzeresatılmakdadır.Butavanvetabanikisiarasındaortakolmakdadır.Yirmincimaddedeyazılı(Mülk şirketi) hâsılolmakdadır.
Dere,nehrsatılmaz,zîrâhudûdübellideğildir.Yolsatılır.Çünki,eni,boyubellidir.Biryersatılınca,buradanveyâburayagelenyerdengeçmekhakkıveburayısulamakhakkıdasatılmışolur.Dişikoyunu,erkekdiyesatmaksahîhisede,müşterîmuhayyerolur.Parasız,meccânenmalsatmakbâtıldır.Aynıcinsmalı,birbirikarşılığındaveresiyesatmakherzemânfâizolur.Peşinsatışda,hacmveyâağırlıklaölçülüyorlarisevehacmveyâağırlıklarıfarklıiseyinefâizolur.Ağırlıkları
veyâhacmlerivevasfları,özelliklerideeşitise,fâsidolur.Çünki,fâidesizbirsatışolur.Ağırlıklarıveyâhacmlerivecinslerieşitolupvasflarıbaşkaise,peşinsatışsahîholur.Altınveyâgümüşparayıkendicinsiilebozmakmüstesnâolup,peşindâimâsahîhdir.Bey’insahîhvebâtılolmasındaikitarafuyuşmazise,bâtılolduğukabûledilir.
(3)—Fâsid olan satışlar: Fâsidsatışlar,câizdeğildirveharâmdır.Büyükgünâhdır.Fâsidsatışlaalınanmal,müşterîteslîmalınca,kendimülküolursada,yimesi,giymesi,harâmdır.Alanınvesatanınbusatışıbozması,gerivermelerivâcibdir.Geriçevirmezlerse,vâcibiterketdikleriiçingünâhagirerler.Fâsidsatışlaalınanmal,müşterîelindehelâkolursa,mislivarsa,misliniverir.Misliyoksa,teslîm
aldığızemândakipiyasakıymetiniöder.Sahîhbey’lerdeise,kıymetdeğil,uyuşulansemeniverir.
Fâsidbey’geriçevrilince,önce,bâyı’parayıverir.Sonramalıgeriyealır.Bâyı’,
semenialdıkdansonra,bey’geriçevrilmedenevvelbundanistifâdeetmesicâizdir.Fekatmüşterîninmaldanistifâdeetmesicâizdeğildir.Mebî’i,sadaka,hediyyeetmesisahîholurisede,vâcibiterketdiğiiçintevbeetmesilâzımolur.Kirâya
vermesisahîholmaz.Satıpkazandıise,kârısadakaverir.İkincimüşterîninyiyip
içmesihalâlolur.
Fâsid satış, aslında sahîhdir, câizdir. Çünki, mütekavvim olan mal satışıdır.
Fekat,sıfatıislâmiyyeteuygunolmayıpsahîhdeğildir.Ya’nîsemen,mütekavvim
malolmıyanveyâmebî’veyâsemeninmikdârıveevsâfıveyâveresiyesatışda,semeninverileceğizemânbilinmiyenveyâfâsidşartlarbulunansatışdır.
Kıyemîolanbirmalınikidânesindenhangisiniistersenaldiyereksatmakfâsiddir.Müşterîhangisiniistersemonualırımderse,muhayyerolarakcâizolur.
Semenbelliolmazsa,meselâ,bumalıaldığımfiyâtaveyâhakîkîkıymetineveyâpiyasadakikıymetineveyâfilânkimseninaldığıfiyâtadeyipde,cinsivemikdârı söylenmez ise, bey’ fâsid olur. Semen, göstermekle veyâ mikdârı ve cinsi
söylenmeklema’lûmolur.Yalnız,ekmek,gazetegibi,kıymetii’lânedilenvesatanınarzûsuiledeğişmiyenşeylerde,semenibildirmedenbey’sahîholur.(Hadîka)da,yimesiharâmolanlarıanlatırkendiyorki:(Harâmolansementa’yînedilmezse,bununlaalınanınyinmesihalâlolur).İkincikısm,40.cımadde,4.cüsahîfesinebakınız!
Birşeyi[meselâyağı],kabiledartıp,kabiçinmu’ayyenbirmikdârdaradüşmeğişartetmekfâsiddir.Kabıboşdartıp,sonradarasınıdüşmeklâzımdır.Eğerkabınveznikadardüşmekşartedilirseveyâtenekedekiyağ,ölçmeden,topdansa–810 –

tılırsa,câizolur.Müşterî,boşkabıdartıpsöyleyince,bâyı’inanmazsa,müşterînin
sözükabûlolunur.[Dördüncümaddeninsonunabakınız!].Koçundişiyekatılmasınısatmakfâsiddir.
Ağacınvereceğimeyveyiveyâtarlanınvereceğimahsûlü,oluncıyakadaryerindenayırmamakşartıile,olmadansatınalmakfâsiddir.
Fakîrin,zekâtıteslîmalmadansatmasıfâsiddir.Ganîmetmalınıtaksîmedilmedenöncesatmakfâsiddir.
Hayvânıhayvânaveresiyesatmakfâsiddir.Kurtlanmış,bozulmuşetisatmakbâtıldır.Kokmuşetisatmakfâsiddir.Veresiyepahâlı,peşinucuzdemek,ya’nî,meselâpeşinonliraya,veresiye,ya’nîtaksîtleonbeşlirayavermekşeklindeikişartlı
satışınfâsidolduğu,(Mevkûfât)da,(Cevhere)deve(Tuhfet-ül-fukahâ)dayazılıdır.Çünki,semenmechûldür.Hadîsleyasakedilmişdir.Yalnıztoplamınınfiyâtı
söylenipsatılanşeylerin[meselâsürünün]sayısıazveyâçokçıkarsa,fâsidolur.
Yanındabulunmıyanşeyimüşterîyeta’rîfetmedensatmakfâsiddir.Müşterî,malı
alırsam,bupara,malınsemeniolsun,malıalmazsam,parayıgerigönderderse,fâsidolur.Alacağınıveresiyesatmakfâsiddir.(Hamza efendi risâlesi şerhı)ndediyor ki “rahmetullahi teâlâ aleyh”: (Yirmibeşincisi budur ki, bir kimsenin, bir
kimsedeödüncolarakveyâsatınalarakveyâmîrâs,hediyye,sadakasûretiilemal
veyâparaalacağıolsa,buölçülüveyâsayılımalı,teslîmalmadan,onaveyâbaşkasına,veresiyesatmakcâizdeğildir.Satınalmaksûretiilealacağışeyev,arsagibiolmayıp,taşınabilenmalise,bunuteslîmalmadan,peşinsatmakda,câizdeğildir).[Dördüncümaddeninsonunabakınız!]
Muztarolana,ya’nîsıkışıkdurumdaolana,meselâaç,susuz,çıplak,evsizkalana,bunları,semen-imislinden,ya’nîpiyasadakienyüksekdeğerindengaben-ifâhişileyüksekfiyâtlasatmakfâsiddir.Nafakasınıte’mînetmekiçin,herhangibir
şeyinisatmakzorundakalanfakîrkimseninsatdığını,gaben-ifâhişleucuzalmak
dafâsiddir.(Gaben-i fâhiş), beşincimaddesonundabildirilmişdir.
KâfirinKur’ân-ıkerîmsatınalmasısahîhdir.Fekat,satmasıiçincebredilir.
Vakfolaneski,yırtıkKur’ân-ıkerîmisatıp,yenisinialmakveharâbmescidisatıpparasınıbaşkamescidesarfetmekcâizdir.Vakfıbirinsanvakfeder.Evkâfın
parasıileyapılanbinâlarvakfdeğildir.Birvakfbinâyıkılıpbununparasıilebaşka binâ yapılırsa, bu, vakf olmaz. Beyt-ül-mâlın olur. Vakf binâ bağçesindeki
meyveleriyimekharâmdır.Meyve,otsatılıp,parasıilebinâta’mîredilir.Ağacısatılamaz.
Şartlısatışikidürlüolur:Birincisi,falanşeyolursaveyâolmazsa,bumalısana
satdım veyâ senden aldım demesi ve diğerinin kabûl etmesi olup, satışı şarta
(Ta’lîk) olur.Birşartata’lîkederekyapılansatışbâtılolur.İkincisi,buişiyapar
isen,bumalısanasatdımveyâsendenaldımdemesivediğerininkabûletmesiolup,
satışışarta(Takyîd) olur.Böyleşartcâiz,müfsidveyâlagvolur.Câizolanşartyerinegetirilir.Lagvolanşartileyapılanbey’desahîholurisede,şartyerinegetirilmez.Bey’inîcâbetdirdiğibirşeyi,ya’nîşartedilmesedeyapılmasılâzımveyâcâizyâhudâdetolanbirşeyişartetmekcâizdir.Meselâmalmüşterîninolmasıgibi.
Bey’inîcâbetdirmediğivefekatalanavesatanafâidesiolmıyanşartlagvolur.Söz
kesilirken,bey’inîcâbetdirmediğişartyapılırvebuşartalanaveyâsatanafâideliolurise,bey’fâsidolur.Alıcıdanvesatıcıdanbaşkabirkimseyefâidelioluncada,bey’fâsidolurdiyenleroldu.Fâsidşart,sözleşmedensonrayapılırsa,ikiimâmagörecâizolur.Fetvâböyledir.Müşterîninbaşkasınasatmamasıveyâsatması
veyâhibeetmesiyâhudbaşkaşehrdesatması,hediyyeetmemesi,çayırasalıvermemesi,kesmemesi,binmemesi,kendiyimemesişartlarılagvolur.Evini,ölünciyekadariçindeoturmakveyâölünciyekadarmüşterîninkendisinebakmasışartıilesatmakfâsidolur.Buşartileevinihediyyeetmekcâizdirveeviteslîmetdik–811 –

denvealan,onabakmağarâzıoldukdansonra,gerialamaz.[Mecelle, Madde855.]
Kadının,kendiniveyâkızınınikâhetmesişartıile,birmalıtekrârkendisinesatmasışartıile,arsanınhepsininvergisinimüşterîninödemesişartıileyarısınısatması,müşterîyeolanborcundanödenmemekşartıilesatmak,ağaçdakimeyveyi
bâyı’toplaması,buğdayıunyapması,mebî’ibirmüddetmüşterîyeteslîmetmemesi,peşinolansemenivermedenöncemebî’iteslîmetmesi,peşinolansemeninbaşkaşehrdeverilmesi,satılanevdebâyı’ınbirmüddetoturmasıveyâmalıbirmüddetsonrateslîmetmesiveyâmüşterîninbâyı’abirşeyborcvermesiveyâhediyye
etmesiveyâsatması,kirâyavermesi,yâhudbâyı’kumaşıdikdikdensonravermesişartıilebey’,fâsiddir.
(Hindiyye)dediyorki,(Buhayvânısanabinlirayasatdım.Şuhayvânınıda,fazlaolarakbanavermekşartıiledese,câizdir.Müşterîninsemeniartdırmasıolur.
(Fazlaolarak)demeseydi,hediyyeolup,fâsidolurdu.Başkabirineödüncvermesinişartetmekcâizolur.Bâyı’inmüşterîyeveyâmüşterîninoğlunabirşeyhediyyeetmesi,sadakavermesişartıilesatınalmakfâsiddir.Hediyyeedilecekşey,mebî’yapılırsa,ya’nîbirincimebî’ilebirlikdeolaraksatılırsa,busatışfâsidolmaz.Bir
evimescidyapılmasışartıilesatmakfâsiddir.Fakîrleresadakaedilmesiiçinta’âm
satmakvekabristânyapılmasıiçinarsasatmakfâsiddir.Müşterîninbâyı’abirmüddethizmetetmesişartıilebey’fâsiddir.Çünki,kirâşartıbulunanbey’olur.Evi,
yıkmasışartıilesatmaksahîhveşartbâtılolur.Semenibâyı’inalacaklısınavermesi şartı ile satmak câizdir. Müşterînin bâyı’in alacaklısına kefîl olması şartı ile
bey’fâsiddir.Falandanalacağımolanparailediyereksatınalmakfâsiddir.[Borclusununhâzırlayıpverdiğibonoilebaşkasındanbirşeysatınalmanıncâizolmadığıburadandaanlaşılmakdadır.]Semenin,bâyı’ingöstereceğikimseyeverilmesi
şartıilebirşeysatınalmakfâsiddir.Semenindentenzîletmeğişartedereksatmak
câizdir.Semenindenbellimikdârhediyyevermeğişartedereksatmakcâizdeğildir.Bağçeninetrâfınabâyı’indıvarçekmesişartıilemeyvelerisatınalmakfâsiddir.Bâyı’,dıvarçekerim,meyvelerisatınaldemesicâizdir.Müşterîmuhayyerolur.
Buhârâda peşin satıp veyâ ödünc alıp, Semerkandda ödemeği şart etmek câiz
değildir.Gebeolduğuşartıilehayvânsatmakfâsiddir.Sütüçokdurdiyerekhayvânsatmakcâizdir.Karpuzu,kavunutatlıolmak,kuşugüzelötmekşartıilesatın
almakfâsiddir.
Fâsidbey’demüşterîbâyı’inizniilekabzederse,mülküolur.Fekatgerivermesilâzımolur.Kullanmasıvebaşkasınatemlîketmesiharâmolur.Temlîkinâfizolup,
bâyı’ingerialmakhakkıkalmaz.Kirâyavermesiilebâyı’inhakkıgitmez.
Zimmîlerinbey’veşirâyapmaları,müslimânlarınyapmalarıgibidir.Yalnız,birbirlerineşerâbvedomuzalıpvermelericâizolur.Sahîfe810başınabakınız!Çalgıâletlerinibunlarıçalanlarasatmak,İmâmeynegörecâizdeğildir.Karavedeniz
haşerâtını,yimekiçinsatmakcâizdeğildir.Bunlarıtıbdavesanâyı’dakullanmak
içinsatmakcâizolur).
(İbni Âbidîn) diyorki,(Fâsidolanşart,sözleşmedenöncebildirilip,sonrabu
şart üzerine sözleşilirse, bey’ fâsid olur). (Dürer-ül-hükkâm)da, (Mecelle)nin
189.cumaddesinişerhederkendiyorki,(Akddenöncefâsidşartıva’dedip,akd
yaparkensöylemezlerveakddensonrava’diniyaparsa,bey’fâsidolmaz).
254.cüvesonrakimaddelerinşerhindediyorki,(Bâyı’,akddensonra,oradaveyâbaşkayerde,mebî’ibellimikdârdaartdırabilir.Yâhud,budeğerdebaşkabirmal
vermeğiva’dedebilir.Müşterî,bunuişitince,kabûlederse,bâyı’inva’diniyapmasılâzımolur.Pişmânolursa,yapmakdanvazgeçemez.Bâyı’akddensonra,semeninbirkısmınıveyâhepsinialmışolsadahî,semeninbirmikdârınımüşterîyehediyyeedebilir.Akddensonra,bâyı’inmebî’mikdârınıartdırmasıveyâsemeninbir
mikdârınıazaltmasıaslakdedâhilolur.Ya’nîilkakd,artanmebî’veazalansemen
üzerindeyapılmışolur.Yirmiliraya,yirmikarpuzpazarlıkedildikdensonra,bâ–812 –

yı’şukâseyidahîverdimdeyip,müşterîdebumeclisdekabûlederse,câizolur.Yirmikarpuzilekâse,yirmilirayasatılmışolur.Bâyı’,bey’icâizolmıyanveayblı,kusûrluolanbirşeyilâveederse,bey’fâsidolur.Bâyı’,akddensonra,semeninbirkısmını veyâ hepsini müşterîye hediyye edebilir. Fekat bu, asl akde dâhil olmaz.
Bâyı’in akdden evvel, semeni müşterîye hediyye etmesi sahîh olmaz). 958. ci
maddeşerhindediyorki,(Malınıbeyhûdeyeresarfvetelefedenesefîhdenir.Alışverişdealdanmaksefîholmağıgöstereceğigibi,hîleolarakkasdenaldananlarda
vardır).[Görülüyorki,bâyı’müşterîlereayrıcahediyyevereceğiniakddenevvel
haberverip,akdesnâsındaşartetmezlerise,akddensonrabuva’dinisöylemesive
yerine getirmesi câiz olmakdadır. Fekat müşterîler arasında piyango çekerek,
hediyyeyiyalnızkazananlarınavermekkumarolur,harâmolur.İkincikısmda,kırkıncımaddesonunabakınız!]
(Bahr-ül-fetâvâ)dafâsidbey’ianlatırkendiyorki,(Kumarileelegeçen,mülk
olmadığıiçin,satılmasıvesatınalınmasıveyinilmesicâizolmaz.Fâsidşart,malınmalilemübâdelesiniifsâdeder.Çünkifâsidşart,karşılıksızfazlalıkolup,fâiz
demekdir.Malınmalolmıyanilemübâdelesinivehediyyeyiifsâdetmez).Kerâhiyyetianlatırkendiyorki,(Birkadının,kızkardeşininzevcine[ya’nîeniştesine]
görünmesicâizdeğildir.Denizhayvanlarındanbalıkdanbaşkasınıyimek,hanefî
mezhebindetahrîmenmekrûhdur.Şartlarınauygunolarak,mevlid-in-NebîokumakcâizvesevâbolduğuveEhl-isünnetemuhâlifvâ’izleri[vekitâbları]yasaklamaklâzımolduğu,(Behcet-ül-fetâvâ)dadauzunyazılıdır.Karşılıkvermekşartıileyapılanhediyye,karşılığıverilmedikcesahîholmaz).Müşterîninkefîlgöstermesiveyâsemenihavâleetmesişartıilebey’câizisede,kefîlinvehavâleyikabûl
edeninsözleşmeyerindehâzırolupkabûletmelerilâzımdır.
Fırından, bakkaldan veresiye alıp da, ay başında borcunu ödiyen kimsenin,
herşeyisatınalırken,fiyâtınısorupanlamasılâzımdır.Satınaldığıgün,herbirinin
semenibelliolmazsa,bey’fâsidolur.Semenbelliolupda,müşterîherbirinisorupanlamadankabûlederse,bey’fâsidolmazbuyurmuşlardır.Bey’insahîhvefâsidolmasındaikitarafuyuşmazise,sahîholduğukabûledilir.
İmâm veyâ herhangi me’mûr, hava parası alarak, vazîfesini başkasına devr
edebilir.Bunabey’denmez.(Ferâg etmek) denir.Çünki,bey’dealınanveverilen
ikişeyinmalolmalarılâzımdır.Âmirin,ferâgişinikabûletmesişartdır.Havaparasıalarakkirâcınınbinâyıdevretmesicâizdeğildir.İkrâhile,tehdîdileistemiyereksatankimse,satışıbozabilir.Zorlandığınıikişâhidileisbâtedince,mahkemebozar.
(4)—Mekrûh olan satış: Cum’agünüöğleezânıileimâmselâmverinciyekadarolanzemândaalışverişyapmakmekrûhdur.Satınalmıyacağıbirmalınsemenini,başkamüşterîlerarasındayükseltmekmekrûhdur.İkikişibirmalınfiyâtındauyuşmuşiken,bumalı,dahâyüksekfiyâtlasatınalmakistemekmekrûhdur.
İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”,bâgîleri,âsîlerianlatırkenbuyuruyorki,fitneyapanlara,âsîleresilâhsatmak,tahrîmenmekrûhdur.Fekat,silâhyapmağayarıyaneşyâyı,meselâdemirsatmakmekrûhdeğildir.Ya’nî,günâhyapmakdakullanılanşeyinkendinisatmak,tahrîmenmekrûholur.Buşeyihâzırlamağayarıyan
maddelerisatmakise,tenzîhenmekrûholur.Çalgılarısatmakdatahrîmenmekrûholup,çalgıyapılantahtayı,çalgıcıyasatmak,tenzîhenmekrûholur.Şarkıcıcâriyeyi,döğüşhorozunuda,fâsıklarasatmaktenzîhenmekrûhdur.Çünki,câriye,
hizmetciolaraksatılır.Şarkıiçinsatılmaz.Şerâbyapanaüzümsatmakdatenzîhen
mekrûhdur. Çünki, kendileri harâm işlemekde kullanılmaz. Harâm olan şeyin
hâzırlanmasındakullanılır.Bunları,halâlolanyeresatamıyankimsenin,tenzîhen
mekrûholanyeresatmasıcâizdir.
Birşehredışardangelengıdâveihtiyâceşyâsını,şehrhâricindekarşılayarakucuz
alıp,şehrdedepoederekpahâlısatmakharâmdır.Buna(İhtikâr) denir.Kıymeti
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uyuşulmadanönce,birmalı,yüksekfiyâtlaalmakistiyenbaşkasınasatmak,mekrûhdeğildir.
Mekrûhsatışlarcâizdir,ya’nîsahîhdir,lâkinmekrûhdur.
(5)—Mevkûf satış: Bâyı’denbaşkabirkimseninhakkıdabulunanbirmalın
satılması, o kimsenin izn vermesine mevkûfdur. Ya’nî izn vermezse müşterî o
malamâlikolamaz.İçindekirâcıbulunanevisatınalankimse,kirâmüddetininbitmesinibekler.Veyâkirâcınınrızâsıileçıkmasınıte’mînedebilir.Bâligolmıyan
akllıçocuğunalışverişide,babasınınizninemevkûfdur.Rehndeolan,gasbedilmişbulunaneşyânınvemüzâre’adaolantarlanınbey’idemevkûfdur.
(6)—Vefâ ile bey’: Müşterî,semeninevaktbanageriveririsen,mebî’isana
gerivermekliğimüzere,şukadarlirayasatınaldımdeyip,bâyı’dahîöylecekabûl
edipsatsaveyâbâyı’,semenisananezemânrededersem,mebî’ibanaredetmen
üzere,şukadarlirayasatdımdeyip,müşterîdahîaldımdese,vefâilesatışolup,sahîholur.Müşterî,mebî’irededip,bâyı’densemenigerialabilmesidesahîholur.
Vefâilesatılacakmalınhisseliolmamasılâzımdır.Mebî’,rehngibiolup,müşterî
mebî’i,iznsizbaşkasınasatamaz.Vefâilesatılanmebî’inmenfe’atindenbirkısmının,müşterîyeâidolmasışartedilmediise,müşterîiznsizkullanırsaöder.Kirâya
verirse ödemez. Bâyı’ ve müşterîden biri ölürse hak, vârislerine geçer. Vefâlı
bey’de,karârlaşdırılanzemânbitince,geridönülmez.
Vefâlıbey’,birbakımdansahîh,birbakımdanfâsidbey’lergibi,birbakımdan
da, rehn gibidir. Vefâ ile, ikrâh ile ve muhayyerlikle olmıyan şartsız satışlara,
(Bat satışı) denir.Satınalınanmal,geriverilemez.
SARF SATIŞI — Sarraflık,nakd,ya’nîparahâlindeveyâherşekleşyâhâlindekialtınıaltınaveyâgümüşügümüşeveyâbirbirlerinesatmakdır.Satanınvealanınsözleşmedensonra,ayrılmadankabzetmeleri,ya’nîelineveyâcebinealmalarılâzımdır.Çünki,altınvegümüşdâimâağırlıkileölçülür.Semenilemebî’inikisideağırlıklaveyâhacmileölçülürse,busatışdafâizbulunur.Fâizbulunansatış
veresiyeolamaz.Heppeşinolmasılâzımdır.Peşinolmakda,ikimalınte’ayyünetmesiileolur.Deynolanmalvealtınilegümüş,ta’yînetmekledeğil,kabzetmeklete’ayyüneder.Bununiçin,nakdlerita’yînetmekşartdeğildir.Biraltınıbiraltınasanasatdımdese,ötekidekabûletse,yanlarındaaltınbulunmasa,başkasındanalıpayrılmadanteslîmetselersahîholur.Kabzedilmezlerse,deynindeynkarşılığısatışıolur.Buisebâtıldır.Sarfsatışıpazarlıklaolur.Muhayyerlikyokdur.İki
tarafdate’cîledemez.Ya’nîsonraveririmdiyemez.İkisidekabzetmedenbiriayrılırsa,akdbâtılolur.Altınıgümüşledeğişdirirken,ağırlıklarınınmüsâvîolması
lâzımdeğildir.
Altınıaltınilevegümüşügümüşledeğişdirirkenalınanlaverileninağırlıklarınınmüsâvîolduğunubilmelerilâzımdır.Bilmezlerse,müsâvîolsalarbilecâizolmaz.San’atveişçilikileveyâbaşkabirsebebilebirininkıymetiçokolsabile,ağırlıklarınınyinemüsâvîolmasılâzımdır.Hâlbukibaşkama’denler,işçiliksebebiile,
ağırlıkdançıkıp,sayıileölçülebilirler.Verilenvealınanaltınlarınveyâgümüşlerinağırlıklarımüsâvîdeğilse,hafîfolanilebirlikde,aradakifarkkadarkâğıdparadaveyâbaşkabirşeydevermelidir.Birlikdeverilenindeğeriaradakifarkdan
azise,mekrûholur.Yâhud,nakdiverip,karşılığında,değerikadarkâğıdparaalmalı.Sonraayrıbirpazarlıklabukâğıdparaile,istenilennakdiondansatınalmalıdır.
Sarfdaveselemdesemen,kabzedilmedenkullanılamaz.Ondirhem[gümüş]karşılığındabirdînâr[altın]satınalsa,kabzetmeden,bunlarlabirşeysatınalmasıfâsidolur.Elinealmadan,bunlarıvasıyyet,hibe(hediyye)etmesidecâizolmaz.
İkigümüşilebiraltını,ikialtınlabirgümüşesatmakcâizdir.Altınlar,gümüşlerinkarşılığıolur.Ongümüşlebiraltını,onbirgümüşesatmakcâizolur.
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Üzerindeellidirhemgümüşzînetibulunanotuzdirhemdeğerindekidemirkılıncısatınalırken,ellidirhemveyâdahâfazlagümüşüpeşinveripbirşeysöylemeseveyâbu,zînetinsemenidirdese,gerisiborckalsa,sahîholur.
Altının veyâ gümüşün bakırla olan alaşımlarında, bunların mikdârı yarıdan
fazlaise,bualaşımları,hâlislerigibidir.Bunlarlakendihâlisleriniancakeşitağırlıkdasatınalmakcâizolur.Altınıveyâgümüşüyarıdanazolanbakırlıalaşımlar,
urûz gibidir. Bu alaşımlarla kendilerindeki altından veyâ gümüşden dahâ çok
ağırlıkdakihâlislerinipeşinsatınalmakcâizolur.Bunlarda,fülûsgibiparaolarak,âdetegöredartıileveyâsayıilekullanılırlar.Fekatbunların,sözkesilince,ayrılmadanöncekabzedilmelerilâzımdır.Birbirleriile,başkamikdârlarınınsatılmaları,ya’nîdeğişdirilmelericâizdir.Çünki,biriningümüşü,ötekininbakırınakarşılıkolur.Bunlarda,paraolarakkullanıldıklarızemân,ta’yînedilincete’ayyünetmezler.Kullanılmadıklarızemânurûzgibiolup,ta’yînedilincete’ayyünederler.
Fülûsdenilenbakır,bronzparalar[vekâğıdliralar],aynısayıda,[ya’nîi’tibârîkıymetleriaynıolarak]kendicinsleriveyâaltıngümüşkarşılığındasatılıncadâimâsemenolurlar.Nakdeynkarşılığındasatılınca,fâizinikişartıdayokisede,iki
karşılıkdanbirisinin,ayrılmadanöncekabzedilmesilâzımdır.Şernblâlî,(Gurer)
hâşiyesindebuyuruyorki,(Nakdleribirbirlerikarşılığındasatarken,ikisinindekabz
edilmesinassileşartedildi.Fülûs[vekâğıdliralar]dasemeniselerde,aslındaurûz
gibikıyemîmaldırlar.Nassbunlaraşâmilolmaz.Bununiçin,yalnızfülûsüveyâbununla değişdirilecek semeni kabz etmekle bey’ sahîh olur. İkisinden biri kabz
edilmezse,deyndeynkarşılığındasatılmışolup,bey’bâtılolur).Fülûsaynısayıdafülûskarşılığındasatılınca,ya’nîkâğıdparabozdurulursa,ikisininde,ayrılmadanöncekabzedilmelerilâzımdır.[Çünki,buradafâizinikişartındanbirisibulunduğundan,ya’nîaynıcinsdenolduklarıiçin,veresiyesatışıharâmolur.İkisinden
birisi,peşinveremiyecekise,diğeribunaödüncverir.Buda,parabulunca,onaöder.
Aynısayıdaolmazsasemenlikdençıkacakları,fâizbahsindeyazılıdır.Yüzliralık
kâğıdparayı,tutarıyüzliradanazolarakbozmakcâizisede,muhtâcolanınmalınıdeğerindenaşağıolarakondansatınalmakmekrûholur.](Fetâvâ-i Hindiyye)de
diyor ki, (Gümüş verip fülûs satın alsa, bâyı’da fülûs yoksa, gümüşü aldıkdan
sonra,ayrılıp,başkasındanödüncalıpverse,câizolur.[Çünki,fâizsatışıdeğildir.]
Fülûsüayrılmadanalıpda,gümüşüsonravermesidecâizolur).
Derdlioldum,olHudâdanderdedermânisterim,
âcizim,bâb-iatâdanlutf-üihsânisterim.
Yüzümkara,günâhımçok,dâimisyâneyledim,
olCenâb-ıKibriyâdanafvügufrânisterim.
Doğruyoldabulunmağa,candankarârvermişim,
rızâsınaerişmeğeondanimkânisterim.
İslâmdînideryâsınadalandalgıçolmuşum,
budenizdenherdalışdainci,mercânisterim.
Cankulağıma(Eneeşeddüşevkan)geleli,
maddenindışındakiâlemdeseyrânisterim.
Birtanıyanyokcihânda,söyleyimahvâlimi,
hâlimiarzetmeğebirehl-iirfânisterim.
Matematik,fizik,kimyâ,buesrârıçözmiyor,
ledünnîilmindeüstâd,birSüleymânisterim.
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7 — HASTANIN SATIŞ YAPMASI
Musûlvâlîsi,hâcıReşîdpâşa,(Rûh-ul Mecelle) kitâbındabuyuruyorki:(Hastalık,ikinev’dir:Biri,âdîhastalıkolup,şü’ûruyerindeoldukca,bütünmalıiçinsatışlarıcâizdir.İkincisi,Maraz-ımevt,ölümhastalığıolup,borclarındangerikalan
malınınüçdebirinisatabilir.Borclarımalındançokolsabile,nafakavetedâvîsinemasrafyapabilir).Burada,(Rûh-ul Mecelle)ninilgilimaddeleriniyazacağız:
Madde1595—Birseneiçindeölümesebebolanhastalığa,(Maraz-ı mevt) denir.Biryıldanuzunsürenhastalık,tehlükelihâlalmadıkca,maraz-ımevtolmaz.
Böylehastanınyapdığıalışverişcâizolup,kimsekarışamaz.
Madde1596—Zevcesindenbaşkavârisiolmıyan,maraz-ımevtindeikenbütünmalını,zevcesinevasıyyetedebilir.
Madde1597—Hastaikenvârislerindenbirinemalikrâredip,sonraiyiolsa,bu
ikrârıbozulmaz.
Madde1598—Maraz-ımevtinde,vârislerindenbirine,aynveyâdeynikrârveyâhediyyeedipölse,başkavârisleriznvermezse,[ölümhastasının]busözleriyerinegetirilemez.
(Redd-ül-muhtâr) dördüncücilddebuyuruyorki,(İhtiyâclarınıte’mînetmekiçin
sokağaçıkamıyanhastaya,(Ölüm hastası) denir.Birhastanınba’zansancısı,ağrısıolsa,çokzemânsokağadaçıksa,buna(Ölüm hastası) denmez.Sıtma,verem,
za’fiyyetböyledir.Böylehasta,bütünmalınıhediyyeetse,emânet,başkasınındır
dese,câizolur.Vârislerindenbirinebirşeysatabilirvehediyyeedebilir.Başkavârislerinbunaiznvermesinelüzûmolmaz).Mîrâsınınkendiarzûsunagöretaksîm
edilmiyeceğinianlıyankimse,dilediğine,dilediğimikdârdahediyyeederek,hepsinidağıtır.
Madde1600—Maraz-ımevtinde,sıhhatdeikenyapmışdımdediğisatış,alış,hediyyegibisözleri,vârislerintasdîketmesinebağlıdır.
Madde1601—Maraz-ımevtinde,vârislerindenbaşkasınaaynvedeynaldığını,verdiğinisöylemesikabûlolunur.Bunlarahediyyesiise,kalanmalınüçdebirisindenaziseverilir.
Madde1604—Maraz-ımevtinde,alacaklılarındanbirineolanborcunuödeyerek,ötekilerinhaklarınıçiğniyemez.Hastaikenyapdığıborclarıödiyebilir.
Madde393—Maraz-ımevtinde,vârislerindenbirinebirşeysatsa,öldükdensonra,diğervârislerrâzıolmazlarsa,bey’geriçevrilir.Vârislerindenbirinemalvasıyyetetmesibâtıldır.
Madde 394 — Maraz-ı mevtinde, kendisine vâris olmıyacak birine, semen-i
misliilebirmalsatmasısahîhvecâizolur.Semen-imislindenucuzsatmışise,semen-imislindenolannoksânlık,semen-imislinüçdebirindenfazlaise,vârisleri
semeninüçdeikidenfarkınıveborcuödenemezse,alacaklıları,semen-imislden
farkınımüşterîdenalırlar.Vermezse,satışbozulur.
Madde880—Maraz-ımevtinde,vârislereveyâbaşkasınahediyyeverse,ölünce,alacaklılarıgerialıppaylaşırlar.
(Mecmû’a-i cedîde)dediyorki,(Sıhhatdeikenvârislerindenbirinemülkünühediyyeetse,ölüncediğervârislerbunubozamazlar).
Gecegündüzdilimde,salât-üselâm,
omübârekrûhuna,eyFahr-ul-enâm!
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8 — ÇEŞİDLİ BİLGİLER
Köpeğivediğerişeyarıyanhayvânları,kuşlarısatmakcâizdir.Zimmînin,ya’nî
gayr-ımüslimvatandaşınalışverişi,müslimânlarınkigibidir.Yalnızonlarınşerâb
vedomuzudaalıpsatmasıcâizdir.
Müşterî,parayıvermedenvemalıalmadangaybolsa,omal,başkasınasatılır.
Birkimsesatdığımalınsemeniolarakbilmiyereksahteparaaldıise,yanındaise,
geriveripiyisinialır.Sahteparayıkullandıise,iyisiniisteyemez.
Birbağçedekuşyavrulasaveyâyumurtlasaveyâsâhibsizhayvangirse,bunlar
alanınolup,bağçesâhibininolmaz.Bağçesâhibigörüp,kapıyıkaparsaonunolur.
Biryerdeşekerveyâparaatılsa,kiminüstünedüşerseonunolur.Birbağçeyearılargelipbalyapsaveyâağaççıksaveyâsularkumgetiripyığsa,bağçesahibininolur.
Hoca,talebesinden[imâmveyâmüezzin,cemâ’atinden]hasır[veyâbunlaravazîfelerindelâzımolanbaşkabirşey]satınalmakiçinparatoplasa,toplananparanınbirkısmıileoşeylerisatınalsa,artanparayıkendisikullanmasıcâizolur.Çünki,topladığıparalarkendisinetemlîkedilmişdir.İbniÂbidîncild5,s.271.[Yardımderneklerineverilenparalardaböylehibedir.Vekîlyaparakdeğildir.]
(Lukata) yerdebulunup,sâhibibelliolmıyanmaldır.Sâhibinevereceğindenemîn
olanın,korumakiçinalmasısünnetdir.Yerdehelâkolacakise,almasıfarzolur.
(Arayanolursabanagönderin!)diyerekikikimseyişâhidyaparvegalabalıkbir
yerdeta’rîfedereksâhibiniarar.Sâhibiçıkıncayaveyâdurmaklabozuluncayakadarsaklarkenhelâkolursaödemez.Sâhibiçıkmıyacağınıveyâbozulacağınıanlarsa, artık aramaz. Beyt-ül-mâla verir. Beyt-ül-mâl yoksa, zengin ise, fakîr olan
anasına,babasına,evlâdınavezevcesinesadakaverir.Bunlar,kendisinehediyye
ederlerse,kendidekullanabilir.Şâfi’îde,bunlaravermedendekullanabilir.Fakîr
ise,kendikullanabilir.Sâhibisonraçıkarsa,yâkabûleder.Yâhud,bulanaveyâfakîretazmînetdirir.Kabûledenveyâtazmînedensevâbkazanır.(Dürr-ül-müntekâ)dave(Hindiyye)de,Lukatasonundadiyorki,(Para,şekerserpilince,kapan,
yerdenvebaşkasınınüstündenalan,bunamâlikolur.Umûmîbiryerdençıkan,
na’lınveyâkundurasınınalınmışolduğunugörse,yerinebırakılanıkullanmasıcâizolmaz.Bunugötürüpsadakaverir,fakîrde,bunahediyyeederse,câizolur).
Ağaçdansokağadüşmüşmeyveleri,köydede,şehrdede,sâhibininyasakladığı
ma’lûmolmadıkca,herkesinalıpyimesicâizdir.
Aşağıdakibilgiler(Mecelle)denalınmışdır:
Madde912—Birininayağıkayıpdadüşerekbaşkasınınmalınıtelefetseöder.
Madde914—Kendimalısanarak,başkasınınmalınıtelefedenöder.
Madde915—Başkasınınelbisesiniçekipdeyırtan,temâmkıymetiniöder.Elbiseyitutup,sâhibiçekmekleyırtılsa,yarısınıöder.
Madde916—Çocuk,birininmalınıtelefetse,çocuğunmalındanödenir.Malı
yoksa,malıoluncayakadarbeklenir.Velîsiödemez.
Madde918—Birininbinâsınıyıksa,sâhibidilerse,enkâzıonabırakıpbinânın
kıymetinialır.Yâhudenkâzıvedeğerfarkınıbirlikdealır.Ağaçlarınıkesmekde
böyledir.
Madde919—Yangınıdurdurmakiçinbirevi,hükûmetinemriileyıkanödemez.Kendiliğindenyıkanöder.
Madde921—Mazlûmolanın,başkasınazulmetmeğehakkıyokdur.Herikisi
deöder.Meselâsahteparaalan,bunubaşkasınaveremez.
Madde922—Birininmalınıntelefolmasınasebebolan,öder.Ahırınkapısını
açıphayvânkaçarakzâyı’olsa,öder.Hayvânıürkütüpkaçırandaböyledir.
Madde924—Yoldakuyukazıp,birininhayvânıdüşerekölse,öder.Kendi
mülkündekazmışise,ödemez.
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Madde926—Yoldangeçenezararveren,öder.
Madde927—Hükûmetinizniolmadanyoldaoturupsatışyapılamaz.
Madde928—Dıvârıyıkılıp,birininmalınazararverirse,önceden,dıvârınyıkılacak,ta’mîretgibiîkâzyapılmışise,öder.
Madde929—Başıboşbırakılmamışbirhayvânınkendiliğindenyapdığızararısâhibiödemez.Sâhibigörüp,men’etmezseveyâhayvânıntehlükelidirçâresinebakdenilmişise,öder.
Madde934—Yoldahayvânıbağlamağa,aracınıparkyapmağakimseninhakkıyokdur.Parkyerlerindedurdurabilirler.
Madde1013—Birbinâyaortakolarakmâlikolankimselere,(Hisse-i şâyı’a sâhibi) denir.BirbinânınyarısıAhmedin,üçdebiriÖmerin,altıdabiriAlîninolsa,
Ahmedhisse-işâyı’asınısatsa,ÖmerveAlîalmakisteseler,yarısınıÖmer,yarısınıdaAlîalır.Ömer,hissesinegöreikimislialamaz.
Madde1023—Karşılıksızhediyyevevasıyyetgibikarşılıksıztemlîklerdeşüf’a
hakkıolmaz.[İkincikısmda,yirmidokuzuncumaddesonunabakınız!].
Madde1031—Şüf’âhakkıbulunankimsenin,satışyapıldığınıişitince,hemen
hakkınıistemesi,ikişâhidyanındatekrârsöylemesivebirayiçindemahkemeye
başvurmasılâzımdır.
Madde1036—Müşterîninteslîmetmesiileveyâhâkiminkarârvermesiile,şüf’a
sâhibisatılanbinâyamâlikolur.
Madde1198—Komşusuna(Zarar-ı fâhiş) yapamaz.Kullanmağamâni’olanşeyler,zarar-ıfâhişdir.Demircidükkânı,değirmen,bitişikbinâyısallarsaveyâfırın
dumanı,yağhâneninpiskokusu,harmantozları,bitişikevdeoturulamıyacakkadarsıkıntıverirse,değirmenin,bostanınsuyolu,evintemelini,dıvârınıgevşetirse,çöplükbitişikevindıvârınıçürütürse,harmanyerinebitişikyapılanyüksekbinâ,harmanınrüzgârınıkeserse,manifaturacıdükkânıyanındayapılanaşcıdükkânınındumanlarıkumaşlarazararverirse,lağım,kanalizasyonyollarınınsızıntılarındankomşudıvârızarargörürse,sonrayapılanlarzarar-ıfâhişolup,men’edilirler.
Madde1201—Evinhavasını,manzarasını,güneşgörmesinikapatmak,zarar-ı
fâhişsayılmaz.Birodanınzıyâsınıtemâmenkesmek,zarar-ıfâhişolur.
Madde1202—Mutbah,kuyubaşı,evaralığınıngörünmesizarar-ıfâhişdir.Arayadıvâr,perdeyapmasılâzımolur.
Madde1210—Aradamüşterekolandıvârı,biriötekininizniolmadıkcayükseltemezveüzerinebinâyapamaz.
Madde1224—Yol,suyolu,kanalizasyonzarar-ıfâhişiolmadıkca,eskidenkalanlarınadokunulamaz.
Madde1226—Birkimse,verdiğiizndenvazgeçebilir.Meselâtarlasındangeçmeğeiznvermişiken,men’edebilir.
Madde1228—Arsasındangeçmekdeolansuyolunungeçmesinevearsayagirilipta’mîrolunmasınamâni’olamaz.Yenidensuyolugeçirilmesinemâni’olabilir.
Madde1243—Dağlardakiağaçlarveotlarherkesemubâhdır.Ağaçlarıkesen,
mâlikolur.
Madde 1249 — Mubâh olan şeyi ele geçiren ona mâlik olur. Ele geçirmek,
kasdile,niyyetetmekleolur.
Madde1255—Mubâhşeylerielegeçirmekdekimsekimseyemâni’olamaz.
Madde1265—Denizler,büyükgölvenehrler,şehrlerdenuzaksâhibsizerâzî
vedağlar,herkesemubâhdır.Fekat,başkasınazararvermemekşartdır.
Madde1281—Şehrdenuzak,sâhibsizyerdekuyukazan,bunun(Harîm)inemâ–818 –

likolur.Yirmimetreyarıçapındakidâireiçi,merkezindekikuyununharîmiolur.
Madde1291—Şehriçindekikuyununharîmiolmaz.Herkesmülkündekuyukazabilir.
Madde1311—Hâzırolanortakdanvehâzırolmıyaniçinhâkimdeniznalmadanta’mîredenortakteberru’etmişolup,ortaklardanbirşeyistiyemez.
Madde 1313 — Değirmen, hamâm, apartman gibi taksîm olunamıyan mülk
harâbolup,ta’mîriniistemiyenortakbulunursa,hâkiminizniileta’mîredilip,sonrahissesinedüşenparaondanalınır.
Madde1314—Müşterekbirbinâyıkılınca,yenidenortaklaşayapılmasınıistemiyenolursa,bunacebrolunmaz.Arsataksîmedilir.
Madde1315—Apartmanyıkılınca,herkeskendikatınıyapdırır.Altdakiyapdırmazsa,üstdekiler,hâkiminizniile,hepsiniyapdırıp,altdakihissesiniverinciyekadar,katınıkullanamaz.
Madde1321—SâhibsiznehrleriBeyt-ül-mâlayıklar.Beyt-ül-mâldaparayoksa,masrafıoradansulamayapanlardanalınır.
Madde1327—Müşterekkanalizasyonutemizlemekmasrafı,aşağıdanbaşlar.
Şöyleki,enaşağıdakievden,arsadanbaşlayıpbununmasrafınıhepsiöder.Yukardakiarsalardakikısmlarınmasraflarınaaşağıdakileriştirâketmezler.

9 — ŞART İLE SÖYLENEN ŞEYLER
Fıkhkitâblarında,(Bey’ ve şirâ) sonundadiyorki:
Şartilesöylendiğizemânyapmasıcâizolmıyanşeylerondörtdür:
1—Bey’:Meselâ,birevi,birayoturmakşartıilesatmakfâsiddir.
2—İcâre:Borcvermesişartıilebirisinebirşeykirâyavermekfâsiddir.
3 — Taksîm: Mîrâs bölünürken vârislerden birkaçının, ba’zı eşyânın ba’zı
kimselereverilmesinişartetmesicâizdeğildir.
4—İcâze:Birisi,birkimseninmalınısatsa,malınsâhibibuna,banayüzliraborc
veyâbirhediyyeverirsensatışıkabûlederimdese,buicâzeya’nîizn,bâtılolur.
5—Ric’at:Boşadığıâilesindenparaisteyerektekrârnikâhetmekolmaz.
6—Malımalilesulhdur:Evindeoturursam,alacağımıistememdemek.
7—Borcuafvetmek:Babamseferdengelirse,alacağımıistememdemek.
8—Vekîliazl:Birhediyyeverirsen,seniazlederimdemek.
9—İ’tikâf:Hastamiyiolursa,i’tikâfedeceğimdemekcâizdeğildir.Hastam
iyiolursa,Allahrızâsıiçin,şukadargüni’tikâfedeceğimdemek,(Nezr) olur.
10—Müzâre’a:Borcverirsen,tarlamıişletdemek.
11—Müsâkât:Borcverirsen,ağacımıveyâasmamısanamüsâkâteylerimdemekgibi.(Müsâkât), meyveninbirkısmınıbakanaverilmekkarşılığında,ağacıveyâasmayı,birininbakımınabırakmakdemekdir.
12—İkrâr:Paraistiyerek,borcuolduğunui’tirâfetmek.
13—Vakf:Falanyolcumgelirse,evimivakfedeceğimgibi.
14—Tahkîm:Falanşeyolursa,senaramızdahâkimoldemek.
Şartilesöylendiğizemân,yapılmasıcâizveşartınyapılmamasılâzımolanşeyleryirmisekizdir:
1—Karz:Birzemânhizmetşartıileborcverilirvehizmetyapılmaz.
2—Hibe:Yavrusubenimolmakşartıilebuhayvânısanahediyyeederimdemekcâizdir.Yavrusudahediyyeolur.
3—Sadaka:Birzemânhizmetşartıilesadakaveririmdemek.
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4—Nikâh:Mehrvermemekşartıilenikâhsahîholur.Mehr-imislverilir.
5—Talâk:Evlenmemekşartıileseniboşadımdemek.Sonra,evlenebilirler.
6—Hul’:Birkimse,zevcesine,biraymuhayyerolmakşartıileseni,hul’eyledimdese,boşamışolur.
7—Atk[İtkdadenir]:Köleye,üçgünmuhayyerolmakşartıileseniâzâdetdimdeyinceköleâzâdolur.
[Köle,harbdealınanesîrleriöldürmeyip,hizmetçiyapmakdır.Esîrdenbaşka,
kimseköleolamaz.Köleâzâdetmekçoksevâbdır.İslâmiyyet,öldürmeğegelen
düşmândanbaşka,kimseyiköleyapmaz.Buköleleriâzâdedenleride,çokbeğenir.İslâmiyyet,köleyapmakdînideğil,köleâzâdetmekdînidir.]
8—Rehn:Evimisanarehnverdim,oturmaklığımşartıiledemek.
9—Îsâ:Senivasîyapdım,kızımıalmanşartıiledemek.
10—Vasıyyet:Filâncaiznverirse,sanamalımdanvasıyyetederimdemekgibi.İznalmadanvasıyyetedilmişolur.
11—Şirket:Hediyyeverirsen,seniortakyaparımdemekgibi.
12—Mudârebe:Babamyoldangelirse,sanabinaltınveririm,onunileticâret
yap.Kâryarıyarıyaolsundemekgibi.
13—Kâdîolmak:Kimseyiazletmemekşartıilesenikâdîyapdım,gibi.
14—Vâlîlik:AtabinmemekşartıileseniVanvâlîsiyapdımgibi.
15—Kefâlet:Hediyyeverirsen,falancaborclunakefîlolurumgibi.
16—Havâle:Seni,filânşeyle,filâncaüzerinehavâleeyledim,onunkahvesini
içmemekşartıiledemekgibi.
17—Vekâlet:Borcumuafvedersen,senivekîletdimgibi.
18—İkâle:Paraverirsen,bey’iikâleetdimgibi.
19—Kitâbet:Birefendikölesine,senibinlirayakitâbetetdim,buşehrdençıkmamakşartıiledemekgibi.
20—Efendikölesine,sanaticâreteiznverdim,filânmalıalmamakşartıile,demesigibi.
21—Birkimsecâriyesine,buçocukbendendir,eğerzevcemrâzıolursagibi.
22—Kâtiliafv:Amdenöldürülenkimseninvelîsi,hediyyealmakşartıile,kâtiliafvedincehediyyelâzımolmaz.Kâtilafvolur.
23—Yaralınınafvetmesi:Yaralının,birşartileafvederimdemesigibi.
24—Zimmîlik:Falanrâzıolursa,senizimmîyapdımdiyebirkâfiresöylemek.
25—Falancarâzıolursa,ayblımalınıredederimdemek.
26—Falancarâzıolursa,şartetdiğimmuhayyerlikilemalınıredederimdemek.
27—Filânkimseisterse,kâdîyıazlederimdemekgibi.
28—Bey’:Bâyı’vemüşterîyefâidesiolmıyanşartlabey’sahîholup,şartedilenşeyyapılmaz.Meselâ,müşterînin,başkasınasatmamasıveyâhediyyeetmemesiveyâçayırasalmamasıveyâbinmemesişartıilebirhayvânısatmak.Müşterînin
kendigiymemesişartıileelbisesatmak.Müşterîninkendisiyimemesiveyâbaşkasınasatmamasışartıilebirta’âmsatmak.Başkasınasatmamakşartıilesatınalmak,
hepsahîholup,buşartlarınhepsiboşdur,yapılmaz.
Kesmekşartıilehayvânsatınalmaksahîhdirveşartboşdur.Birmalı,buşehrdesatmamakşartıilesatınalmaksahîholup,şartbâtıldır.
Birkimseyefâidesiolmıyan,belkizararıolanşartlasatışdasahîholupşartbâtıldır.Meselâ,bireviyıkmakşartıilesatınalmakgibi.
Bâyı’vemüşterîdenbaşkasınafâidesiolanşartdabâtılolup,bey’sahîholur.Meselâ,müşterînin,başkabirisineborcvermesişartıilesatmakgibiki,bey’sahîholup,
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borçvermesilâzımdeğildir.
Müşterîdenbaşkasının,bâyı’aborcveyâhediyyevermesişartıilebey’sahîholup,
bunlarıvermesilâzımdeğildir.
Şartilecâizolanşeyler(Mecelle)nin82.cimaddesişerhindeuzunyazılıdır.

10 — SELEM İLE SATIŞ
Bellimikdârdapeşinsemenile,ma’lûmzemânsonra,ma’lûmyerde,ma’lûmbir
mebî’isatınalmakiçinsözleşmekdir.Mebî’bâyı’ındeyniolur.Meselâ,şuevsâfda,yüzkilebuğdayı,filânvaktvefilânyerdebanateslîmetmeküzere,elliliraya
sanaselemverdimdeyip,bâyı’dekabûletdimdemekleveyâonlitreveyâonkilocevzi,selemolaraksana,şukadarkuruşasatdım,deyip,müşterîdealdımdemekleselemvâkı’olur.Semenhâzırisede,mikdârısöylemeklâzımdır.Selem,söz
kesilirkenvemalıteslîmedinciyekadargeçenzemâniçinde,çarşıdabenzerihep
bulunanvesıfatıya’nîiyilikveaşağılıkderecesivemikdârıbelliedilebilen,ya’nî
hacm,vezn,metrevesayıileölçülenveta’yînedilincete’ayyünedenmaldasahîh
olur.Herdeyndeolduğugibi,malıncinsi,ya’nîismi,sıfatı,mikdârıbildirilerekselemolunur.Ya’nîpeşinparaile,veresiyesatılır.Ölçübirimi,herkescebilinmelidir.Karpuz,balkabağı,odun,balık,nar,ayvagibiiriliufaklışeylersayıileselem
yapılmaz.Veznvehacmleyapılır.İriliufaklıolmayıpfiyâtlarıçokfarklıolmıyan
şeylersayıilevehacmileselemyapılır.Yumurta,cevzgibişeylerdeçürükbulunması,sayıileölçmeğezararvermez.Etin,sabunun,toprakeşyânınvekâğıdın,kumaşıncinsi,nev’vesıfatlarınıbildirmeklâzımdır.İpekkumaşınveznidebildirilmelidir.Geleceksenetoprakmahsûlününsıfatıile,şimdimevcûdbenzerininsıfatı başkadır. Bunun için, gelecek senenin buğdayını, çarşıda devâmlı mevcûd
olmadığıiçinselemyapmakcâizolmaz.Bellibirköyünbuğdayıselemyapılmaz.
Bellibirşehrinbuğdayıyapılır.Balıkdanbaşkahiçbirhayvânselemolmaz.Fekat
hayvân, selemde semen olur. Aralarında fâiz bulunan şeylerde, selem câiz olmaz.Fekat,ağırlıklaölçülenşeylerinparaile,ya’nîaltınvegümüşileselemyapılmasınaiznverilmişdir.Meselâ,demirinpamukileselemedilmesicâizolmadığıhâlde,altınileselemedilmesicâizdir.Altınilegümüşişlendikdensonradaağırlıkile
ölçülür.Başkama’denlerişlendikdensonrasayıileölçülür.Bununiçin,ağırlıklarıbaşkaolanbakırleğenin,bakırkülçeilepeşinsatılmasıcâizolur.Fekat,selem
edilmesicâizolmaz.Altınvegümüşpara,ta’yînedilince,te’ayyünetmedikleriiçin
mebî’değildir,selemyapılmaz.Fekatbunlar,selemdesemenolurlar.[İmâm-ıMuhammedegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,fülûsdenilenbakırparalardaaltın,gümüşgibidir.Fekat,Şeyhaynegöre“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”,fülûs,niyyetedilmeklesemenlikdençıkıpurûzgibikıyemîmalolur.Ta’yînedilincete’ayyüneder.
Sayarakselemyapılırlar.Ya’nîaltınvegümüşvebaşkamallarkarşılığı,selemyoluilesatılırlar.Böylece,altın,gümüşparalarlavezîneteşyâsıilekâğıdliralarıdeğişdirmek,ya’nîsatınalmaksahîholur.Kâğıdliraları,biraydançokolmakşartı
ile,bellizemânsonraalmak,altını,gümüşüise,sözkesilirkenkabzetmeklâzım
olur.]Selemyapılanmal,bellizemânlarda,taksîtileverilebilir.Semenaynolsun,
deynolsun,pazarlıkyerindehepsipeşinteslîmedilmelidir.Bununiçin,busatışa
(Selem) denilmişdir. Hepsi peşin verilmezse, selem sahîh olmaz. Borclusuna,
(Sendenalacağımşukadarlira,şukadarlitreveyâkilobuğdayiçin,selemolsun)
dese,selemsahîholmaz.Çünkisemendeynolup,pazarlıkyerindekabzedilmemişdir.Selemmüddetienazbiraydır.Peşinselemcâizolmaz.Selemdemuhayyerlik şart edilmez. Mebî’ görülünce de muhayyerlik yokdur. Selemden, iki taraf
uyuşarak,vazgeçilebilirvebâyı’semeniveyâmisliniveyâkıymetinigeriverir.Selemolunanmal,teslîmvaktigelmedenönceçarşıdakalmazsamüşterî,isterse,piyasadabulununcıyakadarbekler.İstersevazgeçerekparasınıalır.Yerinebaşka
şeyalmaz.Mebî’,başkasınahavâleedilebilir.Bâyı’semeni,müşterîdeselemolu–821 –

nanmalıteslîmalmadanöncebey’edemezler.Müşterî,selemmalını,bâyı’ınasatamaz.Hediyyeedebilir.Semenigerialır.

11 — İSTİSNÂ’ (Ismarlama yapdırmak)
Birsan’atsâhibine,birşeyta’rîfederek,yapdırmakdır.Malzemesan’atsâhibineâidolur.Malzemeyimüşterîverirse,işçilikolur.Başkasınınyapdığışeyiverip,
müşterîkabûlederse,sahîholur.İşinbitmezemânınıta’yînetmekşartdeğildir.
Biraydanfazlamüddetşartolunursa,Selemolur.Ayakkabı,elbise,kayık,dolap,
ma’denî eşyâ ve binâ gibi ısmarlamak âdet olan şeylerde, zemân söylenmezse
veyâbiraydanazsöylenirse,istisnâ’sahîholur.Âdetolmıyanşeylerdebiraydan
çokzemânsöylenirse,Selemolur.Selemdezemânsöylenmezse,akdfâsidolur.İstisnâ’daparayıpeşinvermekcâizolduğugibi,belliolmıyanzemânlardataksîtlerleödemekdeşartedilebilir.Bellizemândaödenmesişartedilirse,Selemolur.Müşterî,yapılanşeyigörüpbeğenmezsevazgeçebilir.Selemolduğuzemân,ikitarafda
muhayyerolamaz.İnşa’âtabaşlamadanevvelikisidevazgeçebilirler.Başladıkdan
sonra,san’atsâhibiyinevazgeçebilir.Müşterîyegösterdikdensonravazgeçemez.
Müşterîgörünce,ta’rîfeuygunbulmazsa,rededebilir.(Bahr-ür-râık) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Dülgere,banabirevyapdeseveevsâfınıbildirsevebirmukavvimintesbîtedeceğipiyasadeğerinegörekıymetiniveririmdese,
san’atsâhibibudeğerdendahâfazlaparaistese,binâyıteslîmetmesivepiyasadeğerinikabûletmesilâzımolur).[Görülüyorki,istisnâ’sözleşmesiyapılırken,fiyâtınta’yînedilmesişartdeğildir.Ta’yînedilmişise,san’atsâhibinin,sonradanfazlaparaistemesi,câizisede,müşterîbunukabûletmezse,ehl-ivukûfuntesbîtedeceğipiyasadeğerindeanlaşmalarılâzımolur.]İkitarafdanbiriölürse,istisnâ’bâtılolur.Ya’nîyoksayılır.Kirâdahî,bunungibibâtılolur.
[Mevcûdolmıyanmalısatmakcâizdeğildir.Bununiçin,arsayımüte’ahhideveripde,bunakarşılık,burayayapacağıapartmandankatalmakcâizolmaz.Bunun
gibi,birmüte’ahhidden,yapacağıbinâ,yapılmadansatınalınamaz.Bubinâve
apartmankatı,yapılmadanönce,selemyoluiledesatınalınamaz.Çünki,malıvermekzemânıgelinciyekadarçarşıdabulunmıyanşeyvemislibulunmıyanşeyselemyapılamaz.Fekat,binâyımüte’ahhideistisnâ’yoluileyapdırmakcâizdirvepek
kolaydır. Çünki, (Mecelle) kitâbının otuzyedinci [37] maddesinde, (İnsanların
kullanması,âdetleri,birhuccetdir.Bunauymakvâcibolur)yazılıdır.Ya’nî,islâmiyyetinyasaketmediğiâdetlereuymakvâcibdir.Üçyüzseksendokuzuncu[389]
maddesinde(İstisnâ’yapılmasıâdetolanşeylerdeistisnâ’yapmaksahîhdir)denilmekdedir.Ya’nîbinânınteslîmzemânıbelliolmasaveyâbiraydanazolsa,sözbirliğiilecâizdir.Biraydançokolursa,ikiimâmagöre,istisnâ’yinesahîholur.Bumaddelereuyularak,arsanınbellibirkısmı,meselâüçdeikisi,(Hisse-i şâyı’a) olarak
müte’ahhideveresiyyeolaraksatılır.Müte’ahhiddenalacağıolanparanınkarşılığıolarak,istenilenkat,müte’ahhideistisnâ’yoluileyapdırılır.Çünki,kendiarsasına,projesinegöre,istisnâ’yoluileapartmanyapdırılmasıcâizdir.İstisnâ’yoluileyapdırılacakapartmanınveyâkatınprojeveplânınınvekullanılacakhermalzemenincinsininvefabrikasınınöncedensözkesilirkenbilinmesi,karârlaşdırılmasılâzımdır.
(Fetâvâ-yı Feyziyye), (icâre)kısmındadiyorki,(Zeydkendiarsasındakendimalzemesiile,eni,boyuveyüksekliğibelli,birodayapmasıiçin,birustaile,belliücretilesözleşseveücretinipeşinverse,odayıyapdıkdansonra,ustanındahâpara
istemesicâizolmaz.Ustakendimalzemesiileyapsaydı,[ya’nîistisnâ’sözleşmesi
olsaydı]câizolurdu).Birkimsenin,kendiarsasıüzerinde,istisnâ’yoluileevyapdırmasınıncâizolduğubumisâldenanlaşılmakdadır.
Arsasıolmıyankimsenin,birapartmankatını,inşâedilmedenönce,peşinse–822 –

menilesatınalabilmesiiçin,yâistisnâ’yapılır.Yâhudsemenimüte’ahhideemânetolarakverir.İnşâ’attemâmoldukdansonra,satışsözleşmesi[Akd] yapılır.Müte’ahhidin,apartmandakivearsadakihisse-işâyı’asınıbirlikdeolaraksatmasının
câizolduğu,Mecelleninikiyüzonbeşincimaddesindeyazılıdır.İkincikısmın38.ci
maddesinedebakınız!
Peşinsemenileyapılacakbinâtemâmlanmadanöncezekâtvermevaktigelirse,zekâtıverilmez.Müeccelsemenileolanınzekâtınısan’atsâhibi,sarfetdiğiparanınkırkdabirikadarverir.
Günlükişlerdeahkâm-ıislâmiyyeyeuygundavranabilmekiçin,hermüslimânın
(Mecelle) kitâbıbaşındakiyüzmaddeyiezberlemesiveiyianlamasılâzımdır.
(Mecelle) kitâbında,birbaşlangıcileonaltıkısmvardır.Hepsibinsekizyüzellibir[1851]maddedir.
Başlangıc,(Fıkh temel bilgileri) olup,yüzmaddedir.
Birincikısm,(Bey’ ve şirâ) olup,yüzbirden403.cümaddeyekadardır.
İkincikısm,(Kirâ) bilgileriolup,altıyüzonbirincimaddeyekadardır.
Üçüncükısm,(Kefîl olmak) bilgileridir.Altıyüzyetmişikincimaddeyekadardır.
Dördüncükısm,(Havâle) bilgisi,yediyüzüncümaddeyekadardır.
Beşincikısm,(Rehn) olup,yediyüzaltmışbirincimaddeyekadardır.
Altıncıkısm,(Emânet)dir.Sekizyüzotuzikincimaddeyekadardır.
Yedincikısm,(Hibe) bağışlamakdır.Sekizyüzseksenincimaddeyekadardır.
Sekizincikısm,(Gasb ve Zarar)dır.Dokuzyüzkırkıncımaddeyekadardır.
Dokuzuncukısm,(Hicr ve İkrâh)dır.Binkırkdördüncümaddeyekadardır.
Onuncukısm,(Şirketler ve Sosyal bilgiler)dir.1448.cimaddeyekadardır.
Onbirincikısm,(Vekâlet)dir.Binbeşyüzotuzuncumaddeyekadardır.
Onikincikısm,(Sulh ve Afv)dır.Binbeşyüzyetmişbirincimaddeyekadardır.
Onüçüncükısm,(İkrâr)dır.Binaltıyüzonikincimaddeyekadardır.
Ondördüncükısm,(Da’vâ)dır.Binaltıyüzyetmişbeşincimaddeyekadardır.
Onbeşincikısm,(İsbât ve Yemîn)dir.1783.cümaddeyekadardır.
Onaltıncıkısm,(Hâkimlik)dir.Binsekizyüzellibirincimaddeyekadardır.
TanınmışhukûkculardanAlîHaydarbeğveÂtıfbeğvehâcıReşîdpâşa“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”,(Mecelle)yiayrıayrışerhetmişlerdir.Herbiriçeşidlicildlerhâlindebasılmışdır.Bunlarıokuyangarbbilginleri,islâmhukûkunave
islâmiyyetdekisosyalbilgilerininceliğineveçokluğunahayrânkalmakdadırlar.
Âtıfbeğ,(Mecelle)nin1114vesonrakimaddelerindediyorki:
(Kısmet), hisse-işâyıailemüşterekolankirâmalı,sâhiblerinebölmekdemekdir.Aynolan,aynıcinsdenkarışmışmalıntaksîmindeuyuşamazlarsa,ortaklardan
biritalebedince,hâkimtarafındanbölünür.Üçüncükısm,ondokuzuncumaddedebildirildiğigibi,hacmveyâveznileölçülenşeyleri,ölçmedenbölmekfâizolur.
Deynintaksîmisahîholmaz.Başkacinslerdenmallarınkarışmasıvetaksîmizararlı
olanbirmalıntaksîminihâkimyapmaz.Bunlarıuyuşarakbölebilirler.Yâhudsatılıp,parasıbölünür.Binâkıymetlendirilerek,kıymetlerimüsâvîolacakvechile
taksîmedilir.Kıymetifazlakısmınıalan,kıymetiazolanıalana,aradakifarkınyarısı kadar para verir. Müşterek bir ayn [mal] bâkî kalmak üzere, bunun menfe’atinitaksîmetmeğe(Mühâyee) denir.Mislîeşyâdamühâyeeolmaz.Ev,tarla,
zemânlaveyâmekânilemühâyeeolunur.Mekândaveöncelikleuyuşulmazsa,kur’a
çekilir.Ağaç,yün,sütgibiaynolanşeylerdemühâyeeolmaz.Eğer,bunlarımühâyeeedip,hisselerindehâsılolanfarkıhalâllaşsalar,halâlolmaz.]
Âlemiçre,mu’teberbirnesneyok,devletgibi.
Olmayadevletcihânda,birnefessıhhatgibi!
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12 — ÖDÜNC VERMEK
Ödüncvermek,ya’nî(Karz-ı hasen) çoksevâbdır.Çarşıdamisli,ya’nîbenzeri
bulunan herşeyi, belirsiz bir zemân sonra, misli geri verilmek üzere vermeğe,
(Karz-ı hasen) denir.Ödüncvermek,îcâbvekabûlile[aldım,verdimgibisözleşmeile]sahîholur.Biraltınödüncalan,biraltınıöder.Değerideğişdidiyereköncekiveyâsonrakideğerdegümüşveyâkâğıdliraveremez.Bunlaryerinealtında
veremez.Alacaklıkabûledersecâizolur.Birkimsegücüvarikenborcunuödemezse,alacaklıveyâbaşkası,bundanzorilealabilir.Borcödenince,sened,borc
vereninmülküise,ödendiğinibildirenvesîkaverir.Ölümhastasınınçokalacaklısıvarsa,hepsinetaksîmeder.Borclu,yüzliralıksenedimiver,sanadoksanlira
vereyimdese,alacaklısenediistemiyerekverse,onliradahâistiyebilir.Züyûf,ya’nî
altınvegümüşdenbaşkapara,meselâkâğıdliraödüncverdikdensonra,okâğıdlarınkıymetikalmasa,İmâmeynegöre,teslîmetdiğizemândakikıymetindealtın
veyâbukadaraltınkarşılığıgeçerakçaileödenir.Kıymetideğişirse,EbûYûsüfegöre,yineböyleolduğunafetvâverildiği,sarfkısmındayazılıdır.Hacmile,vezn
ileölçülenherşeyinkıymetlerinindeğişmelerideböyledir.Birkimse,birindeki
alacağını,bunaborcuolanbaşkasındanistiyemez.Ev,dükkân,hayvan,elbisegibikıyemîolan,ya’nîmislibulunmıyanşeyleriödüncvermekfâsiddirvehemengerivermeklâzımdır.Kullanılmasıharâmolur.Satması,harâmisede,sahîholur.Çünki,kabzetmeklemülküolmuşdur.Ödüncalınankıyemîşeyinkıymetiniödemek
lâzımdır.Ahmedeyüzliraborcumvardiyeninborcluolduğuanlaşılmaz.Nesebeble,nasılborclandığınıdabildirmesilâzımdır.
(Hamza efendi risâlesi şerhı) ellidokuzuncu[59]sahîfesindediyorki:(Ödünc
verirken,zemânta’yînetmemelidir.Çünki,zemânta’yînederse,malı,misliileveresiyesatmışolur.Buisefâizolur.Senedeödemetârîhikoymamakla,ödüncverenverdiğinigerialmakhakkınaherzemânmâlikolmakda,bellibirzemânıbeklemekzorundakalmamakdadır.Zemânta’yînetmeksizinödüncvermelivearzû
etdiğizemânisteyipgerialmalıdır.Câhillerin,ödüncverilenşeyinödenmesiistenirse,sevâbıkalmazdemeleri,doğrudeğildir.Kalbkırmıyarak,başakakmıyarak,
hakkınıistemekcâizdir.Kalbkırmak,ayrıbirgünâhdır).Ödüncalankimse,vereceğibonoyaödemetârîhikoymamalıdır.Birşeysatınalankimseninvereceğibonoyaödemetârîhikoymasılâzımdır.Ödüncverdiğiparayıgerialabilmekiçin,seneddeödemetârîhibulunmakîcâbediyorsa,ödüncvereceğikimsedenkefîlister.
Kefîlile,bellibirzemândaödenmesinekefîlolmasıiçinanlaşır.Meselâ,kefîlden,
ödemetârîhibellibonoalır.Borclunundakefîlinödemesilâzımgeldiğizemânödemesicâizolurdenildi.Fekatkefîlinozemânödeyip,sonraborcludanalmasıdahâiyiolur.Yâhud,borclu,borcunukendineborcuolanbirinehavâleeder.Havâle olunanın borcunun ödeme zemânı, belli ise, alacaklıya da o zemânda öder.
Bellizemânıyoksa,alacaklıhavâleyikabûledenile,bellibirzemânda,ödemesi
içinuyuşur.Bununborcluyaborcuyoksa,borclu,bellizemândaödemeküzerebunaborclandığınıbildirir.Ya’nîbonoverir.İkiborcdaaynıtârîhdeödenir.Fekat,
buradaborclu,ödemesenedinialacaklıyavermiyor.Havâleyikabûledeneveriyor.
Alacaklı,ödemetârîhiyazılıbononunkendisineverilmesiniisterse,ödüncvereceğiparayı,emînolduğubirarkadaşınahediyyeeder.Budabuparayı,ödüncistiyeneverir.Borcunuparasâhibinehavâleetmesinisöyler.Parasâhibihavâleyi
kabûlederekdilediğiödemetârîhlibonoyazıp,arkadaşınaverir.Borcludapara
sâhibineaynıtârîhyazılıbonoverir.Sonra,havâleyialan,alacağınıarkadaşınahediyyeederek,bonosunugeriverir.Yâhudödüncistiyene,ödüncvereceğikadarfiyâtlaucuzbirşeyiveresiyesatar.Ondanbusatışiçinbellitârîhliödemesenedialır.
Sonrabuşeyiaynıfiyâtla,peşinolarak,ondangerisatınalır.[Altıncımaddesonunabakınız!].(Hadîka)da,altıyüzyirminci[620]sahîfedediyorki:(Birkimsenin,
ödüncvereceğikimseye,hattâbirkâğıdparçasınıbinlirayabilesatmasıcâizdir.
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Mekrûhdeğildir).(Eşbâh)dadiyorki:(Ödüncverirken,senedeödemetârîhikoyabilmekyollarındanbiride,Mâlikîmezhebinitaklîdetmekdir.Mâlikîmezhebinde,ödüncverirken,ödemezemânınınbildirilmesilâzımdır).(Mîzân-ül-kübrâ)da
diyorki:(Mâlikîmezhebinde,ödüncverilenmalıvesatışsemenini,ödemezemânındanönceveyâsonraistiyemez.Zemânındaistemesilâzımdır).Fekat,başkamezhebitaklîdetmek,ancak,sıkışıkdurumlardacâizolur.Taklîdedilenmezhebinbütünşartlarınıöğrenipbunlarauymaklâzımolur.(Beydâvî)nin(Şeyhzâde) hâşiyesi,birincicild,590.cısahîfesindediyorki,(Âyet-ikerîmedekimüdâyeneya’nîborçlanmakelimesi,muâmeleya’nîbey’veşirâdemekdir.Buda,dörtşekldeolabilir:
Aynıaynasatmak,müdâyenedeğildir.Deynideynesatmakda,bâtıldır.Aynıdeyn
karşılığı satmak, bildiğimiz veresiye satışdır. Deyni ayn karşılığı satmak, (selem)dir.Buikisatışda,deyninbellivaktdeödenmesiiçinsenedyazılır.Ödünçvermek,buikisatışadâhildeğildir.Ödünçvermekde,bellivaktbildirmek,Hanefîdecâizdeğildir.)Vaktbildirilirse,fâizolur.
Ödüncverirkenbirmenfe’atşartkoymakfâizolur.Harâmolur.Şartkoymadığıhâlde,öderkenayrıcabirşeyfazlavermekcâizdir.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,ödüncvermeğianlatmağabaşlamadanbuyuruyorki,(Falanaolan
borcumakefîloldese,odakabûledipödese,kefîlborcluya,(Bellizemândabanaödersin)diyebilir.Fekat,falanaolanborcumuödedese,odakabûledipödese,borclununbunuonabellibirzemândaödemesicâizolmaz.Çünki,borcluiçin
ödemiş,borcluşimdibunaborcluolmuşdur.Borcunbellibirzemândaödenmesi
isecâizdeğildir).
(El-Ukûd-üd-dürriyye) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Alacaklısına,eviniveripücretsizoturdemek,fâsiddir.Ecr-imisllâzımolur.Alacaklısınaevinirehnverip,ücretsizoturmasınaiznverse,ücretlâzımolmaz.Alacaklıyarehni
kirâyaverirse,rehnfâsidolur.Alacaklınınrehndenistifâdeetmesitahrîmenmekrûhdur.Birkadın,oğlunuevinde,ta’mîretmekşartıileoturtsa,senelerceoturup,
ta’mîretmedençıksa,anasınaecr-imislödemesilâzımolur).
Büyük âlim Hayreddîn Remlî hanefî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Fetâvâ-i
Hayriyye)dediyorki,(Zimmîzimmîyeelliliraödüncverip,fâiziilebirlikdeellibeş
liraalsa,beşlirayıgerivermesilâzımdır.Çünki,fâizherdindeharâmdır.)
Abdülvehhâb-ıŞa’rânî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Mîzân-ül-kübrâ) kitâbındadiyorki,(Dörtmezhebdedeödüncvermekmüstehabdır.Bellibirzemânsonraalacağısatışparasınınbirkısmını,vaktindenöncealmakiçin,gerikalandanvaz
geçmesicâizdeğildir.Birkısmınıvaktindenöncealıp,gerikalanı,vaktindensonra,başkavaktebırakmasıdacâizdeğildir.Vaktindenönce,birkısmınıaynen,gerisinide,başkaşeyolarakalmakcâizdeğildir.Vaktigelince,birkısmınıalıp,gerikalanı,başkavaktebırakmasıveyâvazgeçmesicâizdir).Peşinolansatışsemeniiçin,yarısınışimdi(veyâyarın)verirsen,gerisibirsenesonraolsundemekcâizdir.
Ödüncverirkenveyâverdikdensonra,alacağınıntaksîdlerhâlindeödenmesine râzı olmak câiz değildir. Taksîd ile, uzun zemânda ödenmesini kabûl eden
alacaklı,busözündenvazgeçebilir.Hepsinibirdenpeşinistiyebilir.Borclu,elindetaksîdleödiyeceğinibildirensenedolduğuhâlde,gücüyeterse,hepsinibirden
ödemeğemecbûrdur.Borclubirkısmınıinkârederse,mümkinolanıbellizemândaalmakcâizolur.Mehr-imu’accelindete’cîlicâizdeğildir.Kadınveyâvârisleri,hepsinihemenalır.Borcludankefîlistemesivekefîlinbelirlitârîhlerdetaksîdlerleödemesicâizdir.
Birvaktekadarödüncvermekcâizolmadığıgibi,buvaktibeklemeden,alacağınıistemesicâizdir.(Mâlikîmezhebinde,ödüncverenin,şartolmasadahî,borcludanhediyyealması,yemeğiniyimesiveondanherhangibirsûretlemenfe’atlenmesicâizdeğildir.Şâfi’îveHanbelîmezheblerinde,sözkesilirkenşartedilmezse,
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câizolur).Hanefîmezhebinde,ba’zıâlimler,şartetmedenalmasıcâizolurdediise
de,ba’zıları,şartsızhediyyealmakdacâizolmazdedi.Birincisi,kendisineherzemân hediyye vermesi âdeti olan kimseden alması olup, fetvâ yoludur. İkincisi
ise,takvâsâhibleriiçindir.Borcalanınâkılvehicredilmemişolmasılâzımdır.
Ödünc verirken şart edilmediği hâlde, borclunun, sonradan yüksek fiyâtla,
alacaklıdanmalsatınalmasıcâizisede,mekrûhdur.Şems-ül-eimmeHulvânîharâmolurdedi.Fekat,ödüncvermesözleşmesiolmadanönce,meselâbinliradeğerindekikumaşıbinbeşyüzlirayasatınalsa,ayrıldıkdansonra,tekrârgelipdörtbinliradaödüncalsa,câizolurvesatanabeşbinbeşyüzliraborcuolur.Hâlbukiborcubeşbinolmaklâzımdır.(Dürr-ül-muhtâr)dadiyorki,böylemu’âmeleyeyüzde
beşdenfazlaolmamakşartıilecâizolurdenildi.Yüzdebeşdenfazlafarklıödünc
verirse,ya’nîödüncvermedenönce,(Mu’âmele) ile,satacağımalınfiyâtı,ödünc
verdiğiparanın,yüzdebeşindenfazlaolursa,harâmolurveböyleödüncverenhabs
olunur.İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”(Dürr-ül-muhtâr)ınbusatırlarınıgeniş
açıklıyor.Sultânınemriile,yüzdeonbeşekadarmu’âmeleilesatışfetvâsıverildiğini,bunacâizdiyenâlimlerivebüyükfıkhkitâblarınıbildiriyor.(Bezzâziyye) fetvâsında,sarfbahsindediyorki,(Ribhileödüncistiyenmuhtâckimse,bunabirmalı
onlirayasatsaveteslîmetse,ödüncverecekolanda,bumalı,sonraokimseyeon
ikilirayasatsacâizolur.Satışı,ödüncverildikdensonrayapmakiyiolur.Mal,ödünc
vereninise,bunuödüncisteyene,dilediğibirmüddetle,meselâonikiliraya,veresiyesatar.Malıteslîmalınca,üçüncükimseyeonlirayasatıpteslîmeder.Bukimse,ödüncvereneonlirayapeşinsatıp,malıbunaverir.Aldığıonlirayı,ödüncisteyenevererekborcunuöder.(Bahr)dediyorki,(Onliraalacağıolanbirkimse,
bellizemânsonraonüçliraalmakisterse,borclusundanbirmalıbuonlirakarşılığısatınalıp,malıkabzetdikdensonra,bellizemânsonraödemeküzere,onaonüç
lirayasatar).
İslâmmahkemelerindeyüzdeonbeşekadarmu’âmeleilesatışda’vâlarıkabûl
ediliyordu.Meselâ,[1288]debasılan(Dürr-üs-sukûk) adındakikitâbda,sultânAbdülmecîdhân“rahmetullahiteâlâaleyh”zemânındakişer’ıyyemahkemelerininbirkaçyüzkarârsûretiyazılıdır.İkincicild,altmışbeşinci[65]sahîfedediyorki:Alî
ağa,Velîağakarşısındaikrâr-ıkelâmediyor.İşbuVelîağa,malındanbanaüçbin
kuruşödüncteslîmetdikde,bendahîteslîmaldım.Buparavesemeniişbutârîhden bir sene temâmına değin müeccel, yine Velî ağadan satın aldığım bir cild
(Kudûrî) kitâbısemenindendahîdörtyüzellikuruşki,cem’anüçbindörtyüzellikuruşdeynimdir,dedikde,tasdîkolundu).Dörtyüzellikuruş,üçbinkuruşunyüzde
onbeşiolduğundan,câizgörülmüşdür.
Fâizgünâhındankurtulmakiçin(Iyne) yoluiledeödüncvermekcâizolurdenilmişdir.İbniÂbidîn(Sarf) ve(Kefâlet) sonundabuyuruyorki,(Iynesatışında
zenginonliradeğerindekimalıfakîremeselâonikilirayaveresiyesatar.Fakîr,malı
alıp, başkasına, peşin on liraya satarak, on lira almış olur. Zengine oniki lira
borcluolur.İmâm-ıEbûYûsüfegörecâizdir. (Feth-ul-kadîr)demekrûhbileolmadığıyazılıdır.İmâm-ıMuhammedegörecâizdeğildir.)(Hadîka) ve(Berîka) kitâblarındadiyorki,(Iyne,birmalıveresiyesatıp,bunuaynımeclisde,bumüşterîden
peşinveucuzsatınalmakdır.İkincisemenayn,ya’nîpeşinolduğuiçin,böylesatışa,(Iyne satışı) denildi.İkisemen,öncedenkarârlaşdırılıpşartedilirse,sözbirliğiileharâmdır.Öncedenşartedilmezse,Şâfi’îdecâizolur.Müşterî,bumalıaynımeclisde,başkasınasatarsa,câizdir.Hadîs-işerîfde,(Iyne satışı yaparsanız ve
cihâdı terkedip, zirâ’at ile uğraşırsanız, Allahü teâlâ sizi zelîl eder. Dîninize dönmedikce, bu zilletden kurtulamazsınız!) buyuruldu.Buhadîs-işerîf,harâmolan
Iynesatışınıbildirmekdedir.Eshâb-ıkirâm,halâlolanIynesatışıyapardı.Meselâ,birzengin,ödüncisteyenbirfakîre,birmalıikibinlirayaveresiyesatar.Başkasınıgönderip,budakendiiçinomalıfakîrdenbinlirayapeşinalır.Sonrazen–826 –

ginebinlirayasatıp,fakîrizenginehavâleeder.Zenginde,kendinehavâleolunan
binlirayıfakîreöder.Günügelince,fakîrdenikibinlirasemenialır.Böylesatışı,Resûlullahemrbuyurmuşdur.(Kâdîhân)dayazılıdır).
[(Bahr)dadiyorki,(Muhtâcolanınfâizileborcalmasıcâizdir).Fekat,bunada
fâizileödüncvermekharâmdır[Eşbâh].Nafakasıolmayıpbulamıyanlaramuhtâcdenir.İslâmiyyet,buihtiyâcızarûretkabûletmekdedir[Eşbâh].Böylebirfakîrfâizsiz(Karz-ı hasen) bulamazsa,harâmolduğuiçinfâiziledeödüncverenbulunmazsa,bufakîritelefolmakdankurtarmakiçin,ihtiyâcıkadarmu’âmeleveîne
yoluileödüncverilmesicâizoldu.Nafakasındanfazlamal,binâsâhibiolmakiçin
veticâretinesermâyeyapmakiçinfâizileödüncalmakvebuna,mu’âmeleveîne
yollarıiledeödüncvermekcâizdeğildir.]Sekizyüzelliüçüncüsahîfeyebakınız!
Selemyoluileödüncvermek,ya’nîköylüye,ödüncparayı,çokucuzaselemsemeniolarakpeşinverip,sonrabuparakarşılığıolarak,yeniseneninmahsûlünden
çokfazlabuğdayveyâpancarveyâpamuksatınalmakcâizdeğildir.Sözleşmezemânında çarşıda bulunmıyan gelecek sene mahsûlü selem yapılmaz. Köylüye,
böylecâizolmıyan,selemyoluileparavermek,(Mu’âmele) ileödüncvermekden
ve(Iyne)dendahâfenâdır.Köylüleriveköyleriharâbetmekdedir.
Âriyetdiyerekverilenmal,ödüncverilmişolur.Zâtenödüncvermek,âriyetvermekdemekdir.Âriyet,birmalı,kullanmakiçinvermekdir.Malınkendigerialınır.Ödüncverilenmalise,gerialınırken,mislisatılmışolup,semenalınmışolur.
[(Mecelle)dediyorki,(Âriyet), ücretsizolarakkullanmakiçinverilenmaladenir.]
Al,sarfetdiyeverilip,hediyyeolduğusöylenmiyenpara,teslîmedilince,ödünc
verilmişolur.Al,giydiyerekverilenelbise,hediyyeolur.
Ödüncverilenikendisiveyâvekîliteslîmalınca,onamâlikolur.Veren,verdiğinigeriistiyemez.(Fetâvâ-i Hindiyye)dediyorki,(Ödüncalınanıkabzetmeden
öncekullanmakcâizdir).Borclu,ödüncaldığımalınveyâparanınmislini,ya’nîbenzeriniödemesilâzımdır.Ödemedenönce,borcunu[ödüncaldığışeyinkendisinideğil]alacaklısındanpeşinsatınalabilirisede,veresiyesatınalamaz.Ödüncaldığınıalacaklısınasatabilir.Bunungibi,birkimsenin,malsatmakdanveyâödüncvermekdenveyâmîrâs,hediyye,sadakadanveücretdenölçülebilenmalveyâparaalacağıolsa,bunuteslîmalmadanönce,borclusunaveyâbaşkasınaveresiyesatması
câizdeğildir,harâmdır.Pazarlıketdiğiyerdesemeninialsa,peşinsatmışolur.Bu
da,yalnızborclusunacâizdir.Altınveyâgümüş,fülûsilebozdururkenbirininpeşinkabzedilmesilâzımolduğuburadandaanlaşılmakdadır.Yalnız,taşınabilenbir
malsatınalındığızemân,bunuteslîmalmadanönce,peşindeolsa,hiçkimseyesatmakcâizdeğildir.Görülüyorki,ödüncmalalankimse,ödemekiçinbununbenzerinibulamayınca,yerinebaşkamalveyâparasınıvermekiçinsözleşirlersebunu,söz
kesilenyerde,hemenpeşinvermesilâzımolur.Malıveyâparayıilerdevermekiçin
sözleşmeleriharâmolur.Harâmdankurtulmakiçin,borclusundanborckarşılığıaz
birmalıpeşinsatınalıp,kabzetdikdensonra,bumalıonaoparayaveresiyesatar.
Anlaşamazlarsa,benzeribulununcıyakadarbeklenir.Dördüncümaddesonunabakınız!Buğdayödüncalsa,buğdayınfiyâtıçokdeğişse,yineaynıhacmdebuğdayödemesilâzımdır.Birkimsenin,birisindenyüzliraalacağıvarken,bukimsenin,alacağıiletakasedilmemekşartıileondanyüzlirayamalsatınalmasıfâsiddir.
(Mecmû’a-i cedîde)de,(Kâdîhân)danalarakdiyorki,(Ödüncalmakla,gasbetmekle veyâ mal satın almakla yüz lira borclanan kimse, alacaklısına bir altın
ödüncverse,bualacaklarını[ya’nîyüzlirailebiraltını]birbirlerinesatmalarıcâizolur.Başkacinsdenolanböyleborclarınıbirbirlerinesatmaları,bumallarellerindeimişdebirbirlerinesatıyorlarmışgibidir.Yüzlirayıvebiraltınıbirbirlerineteslîmetmişgibiolurlar.Borclarınıtakasetmeleri,ellerindekilerinimubâdelegibidir.Bunungibi,birtenekedolusubuğdayborcuolankimse,alacaklısınabir
tenekedolusuarpaödüncverse,sonrabubuğdayilearpaborclarınıbirbirlerine
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satmalarıcâizolur).Ondokuzuncumaddeortasınabakınız!
Etidartarak,ekmeğidartarakveyâsayaraködüncvermekcâizdir.
Alacaklı,borclununmalınıgörünce,borcunbenzerimalise,onunrızâsıolmadanalabilir.Başkabirkimsedealıp,alacaklıyaverebilir.
Bir kimsenin, birisinde elli altın alacağı varken, borclu, alacaklıya elli altın
emânetbırakırsa,herikisirâzıolmadıkcaborcasayılmaz.
Bir kimsenin borcunu başkası ödiyebilir. Borc ödiyenin, borc senedi kendi
mülküise,geriistiyebilir.Ödüncverilenborc,bellimikdârvebellizemânlardataksîdebağlanamaz.Elinegeçdiğizemân,geçdiğikadarödiyerekborcunubitirir.Fekatborcunubaşkasınahavâleederse,havâleyikabûleden,bellitaksîtlerleödiyebilir.
Ödüncalınanmalkarşılığıolarak,ikitarafınuyuşduğusemen,paraşeklindepeşinolaraködenebilir.Busûretle,malıalacaklıdanpeşinsatınalmışolur.
Borclu,alacaklınınsenedigaybetmesiileborcuödemekdenkaçınamaz.Sâlih
olanikişâhidgöstererek,alacaklıolduğunumahkemedeisbâteder.Bununiçin,
şâhidyanındaödüncvermelidir.
Borcluborcunu,aldığıyerdeveyâalacaklınınrâzıolduğuyerdeöder.
Kefîlvehavâleolmadan,kimsebaşkasınınborcunuödemeğezorlanamaz.Vâris,kendimalından,meyyitinborcunuödemeğezorlanamaz.Deliyeveçocuğa
ödüncverilmez.(Bahr-ül-fetâvâ)da,Hibebahsindediyorki,([Hükûmetdekiişinita’kîbetmesiiçin,borclusunaemrvermekfâizolur].Borclubuişiyapınca,borcundanonuibrâeylemekrüşvetolur.Alacağınıyineistiyebilir).(Fetâvâ-yı Feyziyye)dediyorki,(Kendimalındanzevcineverip,bunusat!Semeniilenafakaal
dese,zevcinisatmağavekîletmişvesemenionaâriyetvermişolur.Âriyetolarak
verilenmislîmal,karzolur).
Ödüncverilecekparayıalmakiçin(Vekîl) olunur.Birisindenödüncistemekiçin
vekîlolunmaz.Bununiçin,yirmikişiyeverilenödüncparayıalmakiçiniçlerinden
birinivekîlyapsalar,aldığıparanınyirmidebiriniöder.Zengin,paranınhepsini
sanavermişdim,hepsinisenödiyeceksindiyemez.Birisindenödüncistemekiçin
(Resûl), ya’nîhabercigöndermekcâizdir.Malızengindenisterken,kendiiçinisterse,vekîlolurki,câizdeğildir.Fakîriçinödüncverilmesinisöylerseveyâfalancakimse,sendenödüncistiyordiyerekalırsa,resûlolur.Falankimseiçinbana
ödüncver,yâhudbanaödüncverdersevekîlolur.Alışverişdedeböyledir.Kendiiçinsözkeserse,vekîlolur.Gönderenkimseiçinsözkeserse,resûlolur.
Malıolduğuhâlde,borcuazolsadahî,ödememekharâmdır.Böylekimseakrabâsıvekadın,çocukolsabile,habsolunur.Yalnızana,baba,çocuklarınaborcluolduklarıiçinhabsolunmaz.Habsdebulunanın,cum’a,bayram,cenâzenemâzlarına,hacca,hastayagitmesineiznverilmez.Ödeyinciyeveyâfakîrolduğunuisbâtedinciyekadarhabsdekalır.
(Fetâvâ-i Hayriyye), ikincikısmbaşındadiyorki,(Malıolan,borcunuödemeyincehabsolunur.Yineödemezse,İmâm-ıa’zamagöre,ödeyinciyekadarhabsdebırakılır.İkiimâmagöre,kâdîmalını,evinisataraköder.Sonrahabsdençıkarır.Fetvâdaböyledir.Dayakatmakcâizdeğildir).Üstkatınsâhibi,altkatı,sâhibininizniileta’mîretse,masrafınıaltkatınsâhibindenister.Vermezsehabsolunur.
(Mecelle)ninaltıyüzellialtıncı[656]maddesindediyorki:(Semeninödemegünügelmedenevvelborclubaşkamemleketegitmekistese,alacaklıhâkimemürâce’atederek,ondankefîlveyârehnisteyince,bunuvermeğemecbûrolur.Vermezseseferegitmekdenmen’olunur.Başkayeregitmiyenborcludankefîlistenemez.
Borclununarzûsuilekefîlolanda,borclubaşkayeregiderken,borcubanaveyâ
alacaklıyaöde!Yâhudalacaklıyabeniafvetdir,sonragitdiyebilir).Binaltıyüzdo–828 –

kuzuncu[1609]maddesindediyorki,(Birkimse,kendisiyazıpyâhudbirkâtibeyazdırıpda,imzâlıyâhudmührlüolarakbaşkasınavermişolduğudeynsenedi,üsûl
veâdeteuygunolarakyazılmışise,söylemesigibikıymetliolur.Senedin,kendisininolduğunusöyleyipde,seneddekiborcuinkârederse,inkârıkabûledilmez.
Ödemesilâzımolur).
1296[m.1879]târîhliicrâkanunununotuzikinci[32]maddesinde,(Borcunuödemekistemiyenborclununmalıolduğu,vesîkaveyâihbârileanlaşılırsa,mahkeme,
borcluyuhabsederveyâhaczetdirir).Altmışbeşinci[65]maddesinde,(Satılaneşyâvemülkparasından,önceicrâmasrafları,sonraborcödenir).Damgakanûnununonüçüncü[13]maddesinde,(Makbûzsenedleriiçindamgavergisini,pulharcını,parayıalanöder)diyor.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,hâkimvemüftîlerinsenedveevrâkyazmakiçinücretalmalarınıncâizolduğunuaçıklamasındananlaşılıyorki,ödüncverme,senedvebaşkamasraflarını,âdetegöreödüncverenvealandanherhangibirininödemesicâizdir.
Ödüncistemekancaklâzımoluncacâizolur.Lâzımolmaküçdürlüdür:
1—Lüzûm-iîcâbî.Nafakasıolmıyanınveyâkazancışübheliolanın,halâlnafakaalmakiçin,ödüncistemesidir.Setr-iavretiçinçamaşırparasıdaböyledir.
2—Lüzûm-iaklî.Eviolmıyankimsenin,memleketinâdetinegöre,kirâveyâ
satın almak için ödünc istemesidir. Soğukdan korunmak için, elbise parası da
böyledir.
3 — Lüzûm-i istihsânî. Mevkı’i, vazîfesi sebebi ile, âdete uygun giyinmek
için,ödüncistemekdir.Buüçlüzûmiçin,fâizsizödüncistemekcâizolur.Yalnız
bunlaraödüncverilir.Başkalarına,zâlimlere,fâsıklaraödüncverilmez.İhtiyâcıolanaödüncverilir.İhtiyâcıolmıyana,malınılüzûmsuzyerlere,harâmaharcedene
verilmez.Başkasınaödüncvererek,kendinisıkıntıyadüşürmekdoğrudeğildir.Nisâbamâlikolmıyankimsenin,kurbankesmekiçinödüncistemesicâizdeğildir.
Çünezelde,kündeyipolperverdigâr,
birbedîahalkedip,okirdigâr.
Rûhdeyûnâmeyledi,oldilbere,
künhünübildirmediâcizlere.
Budeğildi,âlem-ihalkdan,meğer,
âlem-iemr-iHudâdırmu’teber.
Şöylefermâneyledi,Rabb-imu’în,
âmirolnefse,onauymasakın!
Çünkirûh,emr-iCelîlidinledi,
olmübârek,görki,oldemneyledi:
Tutdufermân-ıHudâyı,olatîf,
başladıseyr-üsülûke,olşerîf.
Aşk-ıHakla,uçducevlâneyledi,
çokâlemlergördü,seyrâneyledi.
Buldubirâlemki,nâmahdûdidi,
mâverâ-iArşadek,memdûdidi.
Öylevâsi’ki,bulunmazgâyeti,
şâmilolmuş,Arş-ünâr-üCenneti.
Herhakâyık,ordaetmişdizuhûr,
cism-ücismânîdeğildi,cümlenûr.
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13 — KEFÂLET VE HAVÂLE
(Kefîl olmak) veyâ(Dâmin olmak), birisindenbellibirveyâbirkaçkimsenin
istedikleribirşeyi,başkasının,kendisinindeödiyeceğinesözvermesidemekdir.
Ödenecekşey,aynvedeynolduğugibi,insanınteslîmedilmesideolur.Alacaklınınma’lûmolmasışartdır.(Filânakimnesatarsakefîlim)demekle,kefâletsahîholmaz.Görülüyorki,borcsenedleri,bonolaryazılırken,sonrakialacaklılar
belliolmadıklarıiçin,kefâletsenediolamazlar.Sonalacaklı,bonoyuyazandanve
ciro[devr]edenlerdenbirşeyistiyemez.Rehn,vedî’a,âriyetvekirâyaverilengibiemânetolanmallarvemebî’telefoluncaödenmelerinekefîlolmakcâizdeğildir.Bumallarmevcûdikenverilmeleriiçincâizdir.Telefolurlarsa,bedelleriniödemez.İcâredekirâcıyavehavâledehavâleyikabûledenedekefîlolmakcâizdir.Semenevemehrparasınakefîlolunur.Alacaklıisterseborcludan,istersekefîlden
hakkınıalabilir.Müslimânınzimmîyekefîlolmasıcâizdir.Filânkimseninfilânşahsaolanşukadarborcunakefîlimdemekleşartsızkefîlolunduğugibi,filânadamdakialacağınıovermezsebenveririmdiyerekşartlıkefîlolmakdacâizdir.Üçmezhebdeveimâm-ıEbûYûsüfegöre,yalnızkefîlinsöylemesiile,kefâletsahîholur.
Borclununvealacaklınınkabûletmelerişartdeğildir.Fekatalacaklı,haberaldığızemân,kefîlirededebilir.Borclununkabûletmediğikefîl,ödediğiniborcludan
istiyemezveödemediğiiçinhabsolunursaborcluyuhabsetdiremez.(Tarafeyn)e
göre,ya’nîİmâm-ıa’zamileimâm-ıMuhammedegöre,kefâletinsahîholmasıiçin,
kefîlinteklîfetmesivealacaklınınveyâvekîlinin,bununyanındakabûletmesilâzımdır.Zarûrethâlindeimâm-ıEbûYûsüfeuyulur.Kefîlekefîlolmakdasahîhdir.Alacaklı,borcuüçündendeistiyebilir.Birborcluyabirkaçkişininmüstekılen
veyâmüşterekenkefîlolmalarıdacâizdir.İkrâhile,ya’nîzorlakefîlyapılan,kefîlolmaz.Kefîlolunanmalıncinsvemikdârınınbelliolmasışartdeğildir.Rüşvet,
kumar,leşvehüradamsemenigibiödemesilâzımolmıyanborclarakefâletsahîh
değildir. Evin yıkılır ise ben kefîlim, yâhud, müsâfirine, hayvânın telef olursa
benkefîlimdemeklekefîlolmaz.Asîlin,ya’nîborclununödememesişartedilen
kefâlet havâle olur. Borclunun emri ile kefîl olan, alacaklı ile uyuşup da aynı
malınoksânöderse,ödediğiniborcludanister.Başkacinsmalöderse,ödediğini
değil,kefîlolduğunuborcludanister.
(Fetâvâ-i imâdiyye) sâhibi“rahmetullahialeyh”diyorki,(Kefîlolacağımalın
ödemeşeklinikendimenfe’atineşartabağlarsa,kefâletbuşartabağlıdeğilse,kefâletsahîh,şartbâtılolur.Kefâletibuşartabağlarsa,kefâletdesahîholmaz).Görülüyorki,banaparaveyâbirmalverirsenveyâbenimleortakolursan,kefîlolurum,yoksaolmamdiyerek,kefîlolmaksahîholmaz.Böylece,(Te’mînât mektûbu) vermekiçinalınanücretcâizolmadığıgibi,kefâletdesahîholmaz.Dâr-ül-harbdekâfiriböylekefîlyapmak,zarûrethâlindecâizolup,verilenpararüşvetolur.
Kefîlin,borcludanrehnistemesicâizdir.Borcluödemetârîhindenönceölürse,vârislerihemenveyâkefîlödemetârîhindeöder.Kefîlölürse,vârislerihemenöder.
Alacaklıölürse,vârisleriödemetârîhindealır.Alacaklıborclusunuafvederseveyâpeşinalacağınıte’hîrederse,kefîldeafvedilmişveyâödemesite’hîredilmişolur.
Borclununafvedilmesişartıilekefîlolmuşise,havâleolacağındankefîldeafvedilmez.Kefîlafvedilirveyâpeşinborcute’hîrolunursa,borcluafvedilmişolmazve
te’hîredilmişolmaz.Fekatkefîl,borcludanbirşeyistiyemez.Alacaklıborcukefîlehediyyeveyâsadakaetdimderse,kefîlbunuborcludanistiyebilir.
Her çeşid peşin borca, veresiye ödemek şartı ile kefîl olunabilir. Bu hâlde,
borclununyalnızödüncvermeborcunuyinepeşinödemesilâzımdır.Kefîl,borcu
birinehavâleetse,alacaklıdabunukabûletse,kefîlde,borcludaödemekdenkurtulurlar.
(Dürer-ül-hükkâm) sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Mecelle)nin binaltı–830 –

yüzondördüncü[1614]maddesiniaçıklarkendiyorki,(Birmalınedâsına,ya’nî
ödenmesinekefîlolmakikidürlüdür:Aynolanmalakefîlolmak,Deynolanmalakefîlolmak.Gasbedilmişolanmal,ayndır.Ya’nî,hakîkatenmaldır.Bunakefîlolunur.Ayntelefolursa,bedeliniöder.Deynise,elegeçmedenöncehakîkatenmaldeğildir.Çünki,mevcûdolmayıp,saklamasımümkindeğildir.Elegeçdikdensonra,malolur.Kullanılmasımümkinolur.Bununiçin,borcluyahediyyeedilmesisahîholup,kabûletmesişartdeğildir.Hiçaynmalıbulunmıyanbirkimsenin,
başkalarındanalacaklarıolsa,malıolmadığınayemînetse,yemînindesâdıkolup
hânisolmaz).
Ukûbâtdakefâletsahîhdeğildir.Birininyerine,kefîlii’dâmedilmez.Bellibir
zemâniçinkefîlolmakcâizdir.Şartsızkefîl,kefâletdenvazgeçemez.Kendindeemânetbırakmışolduğumaldanödemekşartıile,emânetsâhibinekefîlolmaksahîhdir.Alacaklı,emânetolanmaldanfazlasınıkefîldenistiyemez.Havâlededeböyledir.
Borclu,ödemevaktigelmeden,başkamemleketegidecekoldukda,alacaklıhâkimemürâce’atedip,borcludankefîlveyârehnistiyebilir.Vermezse,hâkimonu
seferdenmen’edebilir.Borclununemriilekefîlolanda,borcluyuseferdenmen’
etdirebilir.Borclununemri[Haberi]olmadankefîlolan,borcuödeyince,bunuborcludanistiyemez.Banka(Temînâtmektûbu)ilealış-verişetmek,Dâr-ül-islâmdacâizdeğildir.
HAVÂLE — Borclunun, alacaklıya, borcumu falan kimseden al deyip, bu
ikinci kimsenin, ya’nî alacaklının, bu teklîfe, sözleşme yerinde râzı olmasına,
(Havâle) etmekdenir.Borcluveborcuödemeğikabûledenüçüncüşahssözleşirken,alacaklıhâzırbulunmazsa,haberalıncaiznversede,Tarafeynegöre,havâlesahîholmaz.Sözleşmeyerindebulunuprâzıolmasılâzımdır.Mikdârıvecinsi
bilinendeynhavâleolunur.Aynıvehakkıhavâleetmekcâizdeğildir.Birkimse,
borcluolmadığıbirine,falankimsedekialacağımısenaldese,havâleolmaz.Onu,
alacağınıteslîmalmakiçin,vekîletmişolur.Havâleedenbirincikimseninhavâleyialanaborcluolması,ya’nîhavâleolunanın,ya’nîhavâleyialanikincikimseninbundanalacağıolmasılâzımdır.Havâleyikabûledenüçüncükimse,havâleverenbirincikimseyeborcluolurveyâolmıyabilir.
Havâleüçşekldeolabilir:
1 — Mutlak havâle, havâleyi veren birinci kimsenin, havâleyi kabûl eden
üçüncükimsedenalacağıveyâondavedî’asıolduğubildirilmiyenhavâledir.Alacağıveyâondavedî’asıolupdabildirmediise,havâleyialanda,havâleyiverende
alacaklarınıondanisterler.
2—Kabûledendekialacağıparadanödenmeküzereverilenhavâledir.
3—Kabûledendeemânetbulunanveyâgasbetdiğimaldan,paradanödenmeküzereverilenhavâledir.Alacaklıyaverilenbankaçekiböyledir.
İkinciveüçüncüşekldekihavâlede,havâlekabûledende,havâlevereninalacağıolmadığıanlaşılırsaveyâvedî’ahelâkolursa,havâlebâtılolur.Sahîholduğu
zemân,havâleyikabûleden,borcu,yalnızhavâleyialanikincişahsaödemeğemecbûrolup,havâleyivereneöderse,havâlealanatazmînetmesilâzımgelir.Tazmîndensonra,havâleverendenbunuister.Havâlekabûledilince,havâleyiveren,alacağını,havâleyikabûledendenartıkistiyemez.Bunahediyyeetmesidecâizolmaz.
Havâle,verenin,alanınvekabûledeninüçünündesözleşmesiileolabileceğigibi,yalnızverenilealanınveyâverenilekabûledenin,yâhudalanilekabûleden
arasındakisözleşme[anlaşma]iledeolur.Ancak,verenilekabûledeninsözleşmesine,havâlealanınveyâbununvekîlinin,sözleşmeyerindeiznvermesi,havâlevereninveyâkabûledeninbulunmadığısözleşmeninsahîholabilmesiiçin,bunlarınayrıcahavâleyivermekveyâalmakiçinrâzıolmalarılâzımdır.Havâleveren
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râzıolmazsa,havâleyikabûledenödeyince,ödediğini,havâleverendenistiyemez.
Onaolanborcunadasayamaz.Buüçünezorileyapdırılanhavâlesahîholmaz.Bir
alacaklının,borclusuna,sendekialacağımı,falancayaverdemesiilehavâleyapılmışolmaz.Borcunualmağa,falancayıvekîletmişolur.
Havâleyiverenilealanınakllıolması,kabûledeninise,hemâkıl,hemdebâligolmasılâzımdır.Fekat,bunlarınsözleşmesiileyapılanhavâleileborcunödenebilmesiiçin,havâleverenvealançocuklarınvelîlerinin,sonradaniznvermelerilâzımdır.
Rüşvet,kumarborcuvehürinsan,leşvekansatışısemenlerininborcları,sahîh
borcolmadıklarından,bunlarınhavâleedilmesisahîholmaz.Fâsidsatışbedeliiçin
de,havâlesahîhdeğildir.
Ödemekdenveibrâ[afv]danbaşkayolilekurtuluşolmıyanborclara(Deyn-i sahîh), ya’nî,sahîhborcdenir.Zekâtborcu,deyn-isahîhdeğildir.Çünki,borcluölürseveyâmalelindençıkıncazekâtvermesiafvolur.Böylesahîholmıyanborclar
havâleedilemez.Rehn,âriyet,emânet,mudârebe,şirketvekirâyaverilmişolan
mallar,sahîhborcolmadıklarından,havâleedilemez.Çünkibunlar,deyndeğildir,
ayndır.Aynolanmal,sahîhborcolmadığıgibi,havâledeedilemez.Hakdahavâleedilmez.Meselâordukumandanının,ganîmetdenhakkıolanbirgâzîyi,başka
birinehavâleetmesiveyâmâliyyeninbirme’mûraveyâemekliyevereceğima’âşı,
bankayahavâlesisahîholmaz.Çünki,ganîmetvema’âşhakdır.Elegeçmedenöncemülkolmazveordukumandanıvemâliyye,bunlaraborcluolmaz.Kumandan
vemâliyye,bankayıveyâbaşkasını,teslîmevekîletmişolur.Fekat,gâzîninveyâ
emeklinin,biralacaklısını,kumandanveyâmâliyyeüzerinehavâlesicâizdir.Çünki,buradahakdeğil,birkimseyeolanborchavâleedilmekdedir.Satılanmalınsemeni,ya’nîbedeli,kirâbedeliveödüncverilen[mislî]eşyâ,sahîhdeyn[borc]olduklarından,havâleolunurlar.
Havâleolunanborcuncinsivemikdârıma’lûmolmasılâzımdır.Meselâ,filândaolanalacağını,havâleolarakkabûletdimdese,havâlesahîholmaz.
Havâlekabûledenbirkimse,buborcunu,birdördüncükimseyevehattâ,havâleyiyapmışolanbirinciborcluyadahavâleedebilir.Ya’nîhavâlevekefâletborclarıdahavâleolunabilir.Fekatbunu,havâleyivekefâletikabûleden,ya’nîborclananhavâleedebilir.[Birşahs,biralacaklısını,havâleyoluilealacaklıolduğukimseyehavâleedemez.Ya’nî,tekrâryapılmasıcâizolanhavâlelerde,alacakşahshiç
değişmemekdedir.Buşahsaödiyecekolanlardeğişmekdedirler.
Şimdibirkimse,malsatmakveyâkirâ,ödüncvermekkarşılığıalacaklıolunca,
borclusubirsened,ya’nîbonohâzırlayıp,bukimseyeveriyor.Bukimse,bubonoyu,borcluolduğubaşkabirisineverirse,bunaolanborcunu,bonoyuhâzırlamışolanahavâleetmişoluyor.Buhavâlefâsiddir.Bubonoyualanüçüncüşahsda,bunu
biralacaklısınaverince,bunuda,yinebonoyuhâzırlamışolanahavâleetmişoluyor.Buikincihavâledecâizdeğildir.Çünkibonoeldeneledolaşdıkca,alacaklılardeğişiyor.Ödiyecekolanbirincişahshiçdeğişmiyor.Havâlenintekrârhavâlesindeise,alacaklınındeğişmemesi,ödiyecekşahslarındeğişmelerilâzımolduğuiçin,birtüccârınbonosunun,havâleolarakeldeneledolaşmasınınsahîholmadığıanlaşılmakdadır.]
Havâleyapıldığızemân,havâleyiverenkimsevebununkefîli,borcdanberîolur,
kurtulurlar.Havâleyialan,alacağınıbundanistiyemez.Hattâ,havâleverenölürse,vârislerindendeistiyemez.Havâleyikabûledendenistemesilâzımolur.
Havâlealanın,alacağını,havâleyiverendendeistiyebilmesişartedilebilir.Bu
zemân,havâleyikabûledenkefîlyapılmışolur.Çünki,alacaklı,alacağınıborcludanda,kefîldendeistiyebilir.Kabûledenikikimseise,borcuyarıyarıyaöderler.
Havâle,ikisebeblebozulur,yokolur:
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1—(Tevâ) ile.Ya’nîkabûledendekialacağıntelefolmasıile.(Telef) [ya’nî
yokolmak]da,ikidürlüolur.Kabûleden,sözündendöner.İnkârederveyemîn
eder.Havâleyiverenvealanda,isbâtedemez.Fekat,ikisindenbirisi,senedveyâ
şâhidileisbâtederse,tevâolmaz.Havâlekabûleden,müflisolarakvefâtedince
de,tevâhâsılolur.
2—Havâlefeshedilmeklebozulur.Havâleverenvealanbirlikdefesheder.
Havâleyiverenbunutekrârbaşkabirinehavâleedincede,birincisibozulur.
Havâleyialanvekabûleden(Muhayyer) olabilir.Önceden,buşartilerâzıolmuşlarise,ikiside,yalnızbaşınafeshedebilir.
Bâyı’ın, satmış olduğu mal karşılığı müşterîden alacağı semenden ödenmek
üzerebiralacaklısınaverdiğihavâlede,mebî’teslîmdenöncehelâkolarak,semenivermeklâzımgelmeseveyâmuhayyerliksebebiile,mebî’bâyı’ai’âdeolunsayâhudbey’,ikâle[fesh]edilse,havâlebâtılolmaz.Çünki,havâlesözükesilirken,müşterîborcluidi.Müşterîödediğinibâyı’danalır.Fekatmüşterî,bâyı’ı,borclusuüzerinehavâleetsevemüşterîninborclusubunukabûletse,mebî’bâyı’aredolunduğuzemân,hâkimbuhavâleyiibtâleder.
Aceleolmasıbildirilmiyenhavâlede,borceskihâliileödenir.Aceleveyâzemânıbildirilenhavâledeise,buşartagöreödenir.
Bellizemândaödenecekborc,aynızemândaveyâdahâçokveyâdahâazzemândaödenmeküzerehavâleolunabilir.Aceleborc,bellibirzemânsonraödenmek
üzerehavâleolunabilir.Meselâ,birkimse,ödüncaldığıbirini,birkimseüzerine
birsenesonraödemeküzerehavâleedebilir.
Havâlekabûleden,borcuödemeden,havâleverendenistiyemez.Ödedikden
sonraister.(Dürr-ül-muhtâr)daKarzfaslındanhemenöncediyorki,ödüncverilenalacak,borclutarafındanbaşkasınahavâleedilince,alacaklınınta’yînedeceğibellizemândaödenmesicâizolduğugibi,borclununbellizemândaalacaklıolduğukimseyehavâleolununca,havâleninde,bubellitârîhdeödenmesicâizolur.
Ödüncverirkenödemetârîhikoyabilmekiçin,böylehavâleyapılır.Havâleninsözleşmesinde,havâleverendebulunduise,havâleyikabûleden,başkamalödemiş
veyâhavâleyialan,bunuonahediyyeetmiş,sadakavermişise,havâleverenden
havâleolunanmalıveyâkıymetiniisterveyâhavâleyivereneolanborcuileödeşir.
Havâlekabûledenilehavâleyialanuyuşarak,havâleolunanborcdanazverirse,havâleverenden,buverdiğimikdârıistiyebilir.Havâleolunanmikdârıistiyemez.Havâleyialan,kabûledeneibrâ,ya’nîhalâlederse,havâleyikabûleden,havâleverendenbirşeyistiyemez.Fekat,havâleyialan,kabûledenehediyyeederse,kabûleden,havâleverenden,havâleolunanıistiyebilir.Havâleyiibrâ,ya’nîhalâlederse,havâleverendenbirşeyistiyemez.
[Bundananlaşılıyorki,bankaların,tüccârların,bono,senedkırmalarıcâizdeğildir.Bankabonoyugetireneazparaverip,bonoyuyazandan,buverdiğinideğil,
bonodayazılıdahâçokparayıalıyorki,câizolmadığıanlaşılmakdadır].
Borcu,bellibirzemânsonra,kendineveyâadıyazılıbaşkabirkimseyeödemesiiçin,alacaklının,borcluyagönderdiğimektûba,(Poliçe)denir.
Bâyı’,semenileödenmeküzerebiralacaklısını,müşterîyehavâleetmekşartı
ileolanbey’,fâsiddir.Havâledebâtılolur.Müşterînin,bâyı’ısemenilebaşkasıüzerinehavâleetmesişartıileyapılanbey’sahîholur.Fâsidsatışabakınız!Müşterîninbâyı’a,yalnızborclusununhâzırladığıbonoyuvermesivebubononundahâönce,havâlealanlartarafındantekrârhavâleedilmişolmamasılâzımdır.Eldenele
dolaşanbonolarınsahîhhavâleolmadıkları,fülûsgibisemenolarakkullanıldıklarıyukarıdabildirilmişdi.
(Mecelle)ninbinaltıyüzkırkıncı[1640]maddesinde,(Dâyinemedyûnununmed–833 –
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yûnuhasmolmaz)diyor.Meselâölendekialacağını,ölüyeborcuolandanistiyemez.Binaltıyüzkırkbirinci[1641]maddesinde,(Bâyı’amüşterîninmüşterîsihasm
olmaz)diyor.Meselâbirkimsesatınaldığımalınparasınıbâyı’aödemeden,bumalı
başkasınasatsa,birincibâyı’,ikincimüşterîye,(Bumalısanasatankimse,benden
satınalmışdıveparasınıbanaödememişdi.Malımıveyâparasınıbanaver)diyemez.
(Süftece) şeklindehavâleyapmak,tahrîmenmekrûhdur.Süftece,yolcuyaborc
verip,gitdiğiyerde,falancayaödiyeceksindemekdir.Borc,yoldatehlükeyeuğrarsa,alacaklı,malınıbutehlükeden,böylecekurtarmışoluyor.Çünki,borclununtehlükeolsada,borctelefolsada,gitdiğiyerdeödemesilâzımdır.Ödüncveren,oyerdekifalancaarkadaşını,ödüncverdiğiyolcuüzerine,mektûbile,havâleetmekdedir.Süfteceşartıolmıyarak,yolcuyaödüncvermekcâizdir.

14 — VEKÂLET
(Vekâlet),birkimsenin,birişiyapmakiçin,başkasınıkendiyerinekoyması[başkasınaişhavâlesi]demekdir.Yerinegeçirilenbaşkakimseye(Vekîl) denir.Vekîl
edene(Sâhib) denir.Birkimseninsözünübaşkasınagötürene(Resûl) veyâ(Haberci) denir.
Birinivekîlyapmak,îcâbvekabûlileolur.Ya’nî,(Seni vekîl yapdım) ve(Kabûl etdim) sözleriveyâyazılarıileolur.Vekîl,cevâbvermeden,işiyapmağabaşlasa,kabûletmişolur.İşhabersizyapıldıkdansonra,sâhibinin,iznverdimdemesiilede,vekîletmişolur.Kirâcıkirâile,kirâdakimalıta’mîretmeğevekîlyapılabilir.
Bir iş için emr verince, ba’zan vekîl, ba’zan da haberci yapılır. (Zahîret-ülBürhâniyye) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Birkimse,birisineyüzliraverip,bunufilâncayaödüncvereceğim.Onagit!Buparayısanafalankimse
ödüncyolladıde!Bunuveripkarşılığındarehnaldese,budagiderekyüzlirayıverip,rehnolarakbirmalalsa,bu(Haberci) olur.Emredenkimse,rehnihabercidenalabilir.Çünkihaberci,emredenkimseiçinkonuşmuşdur.Kendiiçinkonuşmamışdır.Sözleşmedendoğanhaklaremrverenkimseiçinolur.Haberci,onunsözünüiletmiş,rehnionuniçinalmışolmakdadır.Rehnhabercininelindehelâkolursa,emrverenkimseninelindehelâkolmuşgibidir.Bukimse,ona,senivekîletdim
dese,oda,kabûletdimdese,bukimserehnivekîldenalamaz.Çünki,vekîl,rehnikendiiçinistemişdir.Sözleşmesininhaklarıvekîleolur.Rehnisaklamakdabu
haklardandır.Rehniveren,vekîliçinvermişdir.Rehnvekîlinelindehelâkolursa,
yineemrverenkimseöder.Çünki,rehnhelâkolunca,deynialmışda,rehnigeri
vermişgibiolur.Deynigerialıpda,kendindeikendeynhelâkolsaydı,emrvereneödemezdi).Birkimseninemriile,hizmetcisigidipmalsatınalsa,onunvekîliolmuşdur.Okimse,pazarlıketdiğimalıalmakiçingönderse,efendisininresûlü[habercisi]olur.
Vekîlyapmak,ba’zanşartlıolur.Meselâ,[şusâatimiyüzlirayasatmağasenivekîletdim!]demekgibi.
Vekîledenin,işiyapabilecekkimseolmasışartdır.Vekîlinâkılolmasışartdır.
Bâligolmasışartdeğildir.
Hediyye,âriyet,rehn,emânet,ödüncvermekveda’vâaçmakda,şirketyapmakda,vekîl,sâhibininadınısöyliyerekişgörür.Söylemezse,işlerisahîholmaz.
Alışverişde,kirâyavermekde,da’vâcıileuyuşmakda,kendiadınayapmasıda
câizolurisede,oişinhaklarındankendimes’ûlolur.Aldığışeylersâhibininolur.
Sâhibininadınısöyliyerekyaparsa,habercigibiolur.Habercininyapdığıişlerin
mes’ûliyyeti,sâhibininüzerineolur.(Dürer) kitâbında,yimeği,içmeğianlatırken
diyorki,(Alışverişdevevekîletmekde,birkişininsözükabûledilir.Meselâ,bir
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kâfir, bir kadın, bir fâsık veyâ bir köle, bu eti müslimândan veyâ yehûdîden veyâ
nasrânîden aldım dese, yimek halâl olur. Yalan zan ederse halâl olmaz. Ben, filânın vekîliyim dese, onun malını bundan satın almak câiz olur).
Alışverişe, borc vermeğe veyâ ödemeğe vekîl olan kimsenin teslîm aldığı mallar, kendinde emânet olur. Kendisi sebeb olmadan helâk olunca ödemez. Habercide bulunan mal da emânet gibidir. Haberciyi gönderenin malı gitmiş olur.
Bir kimse, iki kişiyi birlikde, bir işe vekîl etse, vekîller, yalnız başına iş göremez.
Ancak avukatlardan ve emâneti, borcu ödemeğe vekîl olanlardan biri de yapabilir.
Vekîl, sâhibinden ayrıca izn almadıkca veyâ (istediğini yap) diyerek (Umûmî
vekîl) edilmedikce, başkasını kendine vekîl yapamaz. Yalnız, zekât vermek için olan
vekîl, iznsiz olarak başkasını, o da başkasını vekîl yapabilirler. İkinci vekîl, doğrudan doğruya sâhibin vekîli olur.
Vekîl ederken, ücret şart edildi ise, iş yapdığı zemân ücreti alır. Ücret şart
edilmedi ise, teberru’ etmiş olup, ücret istiyemez.
Alışverişde, malın cinsi, nev’i [veyâ fiyâtı] vekîle bildirilmelidir. (Umûmî vekîl)
ise, bildirmeğe lüzûm olmaz. (Bana bir at al) demek sahîh olur. (Bana bir hayvân
al) demek sahîh olmaz. Nasıl olursa olsun, nasıl istersen öyle al! deyince, (Umûmî vekîl) olur. Malın maddesi [pamuk veyâ yün olması], kullanma yeri, işçiliği ayrı olunca, cins ayrılır. Koyunun yünü ile derisi başka cinsdir. Başka cinsden aldığı mal, vekîle kalır. Sâhibinin olmaz. Koç al denilen vekîl, dişi koyun alırsa, vekîlin olur. Süt, pirinc gibi şeyleri al dese, piyasada bulunanı alması câiz olur. Ev alacak vekîle, mahalle ve fiyâtını söylemek yetişir. Ölçü ile alınan malın mikdârı veyâ fiyâtı söylenir. Evsâfını söylemek lâzım değildir.
Süleymâniyye kütübhânesi (Es’ad efendi) kısmında [685] sayılı (Dürret-ülbeydâ) kitâbında diyor ki, (Yemeğe çağrılan kimseye, malımdan istediğin kadar
yi ve al ve dilediğine ver, hepsi halâl olsun denilse, yidikleri halâl olur. Aldıkları
ve başkasına verdikleri halâl olmaz. Çünki, mikdârı bilinmiyen ta’âmın yimesini
halâl etmek câizdir. Fekat mikdârı bilinmiyen malı almak için vekîl etmek ve
mechûl ve ayrı olarak teslîmi mümkin olan malı ayırmadan hediyye etmek sahîh
değildir).
Şartı olan vekîl, şarta uymazsa, aldığı mal, kendinde kalır. Şartı, sâhibinin lehine değişdirmesi câiz olur. Veresiye al deyince peşin alsa, mal, kendinde kalır. Peşin al deyip de, veresiye alsa, sâhibi için almış olur. Malın bir kısmını bulup alsa,
bölmesi zararlı olan malda [kumaş gibi], sâhibi için olmaz. Zararsız ise [pirinc, şeker gibi] sâhibi için almış olur.
Değeri bildirilmiyen malı, az aldanmak ile alabilir. Fekat, et, ekmek, şeker gibi kıymeti meşhûr şeylerde az aldanmak afv olmaz. Fâhiş aldanmakla alınan malı, sâhibi kabûl etmiyebilir.
Belli malı satın almağa vekîl olan, o malı kendisi için satın alamaz. Kendim için
aldım dese bile, sâhibinin olur. Sâhibi yanında iken aldığı mal, vekîlin olur.
Vekîl, sâhibine kendi malını satamaz.
Vekîl, veresiye satın aldığı malın semenini, sâhibinden peşin istiyemez. Peşin aldığı malın semenini, sâhibi te’cîl etdirse bile, peşin istiyebilir. Semeni almadan önce, malı sâhibine teslîm etmiyebilir. Fekat, bu zemân, mal telef olursa, vekîl başkasını satın alıp öder. Satın alma vekîli, bey’i ikâle edemez.
Umûmî vekîl, sâhibinin malını, dilediği fiyâta satabilir. Fiyât söylenmiş ise,
dahâ aşağı satamaz. Satarsa, öder. Vekîl, sâhibinin malını, kendine satın alamaz.
Akrabâsına da satamaz. Ancak, bunlar, umûmî vekîl ise veyâ değerinden yüksek
satabilir. Umûmî vekîl, peşin de, veresiye de satabilir. Fekat, peşin sat veyâ şu malımı sat da borcumu ver denildi ise, veresiye satamaz.
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Veresiyesatdığımalınsemeniiçinrehnveyâkefîlalabilirvebunlardanmes’ûl
olmaz.Rehnile,kefîlilesatdenildiise,böylesatmasılâzımdır.
Vekîl,semenialmadan,sâhibinekendimalındanvermeğezorlanamaz.Semeni,müşterîden,sâhibidealabilir.Ücretsizvekîl,müşterîdensemenialmağamecbûrdeğildir.Fekat,semenialmakiçin,sâhibinivekîletmesilâzımdır.Dellâlya’nî
komisyoncuvesimsârgibi,ücretlivekîller,semenialmağamecbûrdur.Satmağavekîlolan,alışverişiikâleedebilir.Fekatbuikâle,sâhibiiçinolmaz.Malkendinin
olup,semenisâhibineöder.
Borcödemevekîli,kendimalındanödese,sâhibindenbunuister.Kâğıdliraödemeğeme’mûrolanvekîl,kendimalındanaltınödese,sâhibindenkâğıdliraalır.Altınödemeğevekîlolan,kâğıdödese,kâğıdalır.Vekîli,alacaklıyakendimalınısatıp,sâhibininborcunuöderse,sâhibindenborckadaralır.
Filânaödüncveyâsadakaveyâhediyyeverdese,vekîlbunuverince,emredendenistiyemez.Sonrabensanaveririmdediise,istiyebilir.
Herkes,ancakkendimülküiçinemrverebilir.Başkasınınmalınıdenizeatdese,atılmaz.Atanöder.Borcumu,kendimalındanödedese,vekîlkabûletsebile,
ödemeğemecbûrolmaz.Fekat,vekîldealacağıveyâemânetparasıvarsa,emriyapmağa[ödemeğe]mecbûrdur.Malımısatıpödedese,buemri,yalnızücretlivekîl
yapmağamecbûrolur.
Falanalacaklımaverdiye,vekîleparaverse,bunu,sâhibinbaşkaalacaklılarınaveremez.Parayıalacaklıyavermeden,sâhibiölse,paravârislerinegeriverilir.
Alacaklılarmîrâsdanisterler.
Alacaklımaverip,senedinarkasınayazdırveyâvesîkaaldiyerekvekîleparaverse,vekîlödeyip,vesîkaalmasa,alacaklıinkârederse,vekîlöder.
Vekîleverilenpara,ta’yînilete’ayyüneder.Buparatelefolsa,vekîlazlolur.
Vekîl,aldığıparayıkendiiçinharcedip,sâhibininistediğimalıkendiparasıilesatınalsa,aldığımalkendisininolur.(Dürer-ül-hükkâm).
[1288]deİstanbuldabasılan(Dürr-üs-sukûk) kitâbı,İstanbuldakiislâmmahkemelerininba’zıkarârlarınıbildirmekdedir.Birincicildi,onbeşinci[15]sahîfesindediyorki:(Birtüccâr,zekâtıolanbeşyüzkuruşbeyâzbeşliği,haccagitmekdeolanMûsâefendiyeteslîmeder.Buzekâtı,Medîne-imünevvereşehrindebulunanİbrâhîmefendiyeteslîmetmesinivekendizekâtıolduğunuonasöylemesiniemrederekMûsâefendiyivekîlyapar.Mûsâefendi,vekîlolmağıkabûledip,beşyüzkuruşuteslîmalır.Fekat,İbrâhîmefendivefâtetmişolduğundan,Mûsâefendi,buzekâtı,Medînedebulunanbaşkafakîreverir.Vekîl,zekâtı,emreuygunvermediğinden, beşyüz kuruşu, sâhibi geri isteyince, sâhibine geri vermesi lâzım
olur).Sadakayıbellibirfakîrevermeğevekîlolankimse,sadakayıbaşkasınaverirse,sadakanınsâhibisadakayı,vekîldengeriistiyemez.
Da’vâcıvezanlı,birbiriningönlüolmasabile,kendilerineavukat[ya’nîda’vâ
vekîli]tutabilir.Avukat,sâhibialeyhinde,mahkemedekonuşabilir,başkayerde
konuşamaz.Konuşursadinlenmezvevekîllikdençıkar.Aleyhehiçkonuşmamak
üzere,avukattutulabilir.Konuşursaazlolur.
Avukat,malalmağavekîldeğildir.Malalmağavekîlolanda,sâhibineavukatlıkyapamaz.
Sâhibi,başkasınınhakkıkarışanvekîliniazledemez.Başkasınınhakkıkarışmadıiseazledebilir.Butakdîrdevekîldekendiniazledebilir.Azlolunanvekîlinazl
haberinialıncıyakadaryapdığıişler,câizolur.Kendikendiniazledenvekîl,sâhibinebildirinciyekadarişyapar.Alacaklı,borclununbildiğivekîlini,borclunun
haberiolmadanazledemez.
Vekîlinişibitince,vekîllikdebiter.Sâhibinölümüilede,vekîllikbiterisedebaş–836 –

kasınınhakkıkarışmışisebitmez.Vekîlinölmesiilede,vekîllikbiterek,vârislerivekîlolamaz.
Herşeyevekîlimsindenilen(Umûmîvekîl),talâk,hediyye,sadakavevakfdan
başkaherşeyi,sâhibiadınayapabilir.
Birindenödüncistemekiçinbaşkasınıvekîlyapmakbâtıldır.Bununiçinhabercigöndermeksahîhdir.Ödüncistenilenmalıalmakiçinvekîlyapmakcâizdir.
(Fetâvâ-i Hayriyye)dediyorki,(Zevcesini,seferuzaklığındabulunanbabasının[veyâmahreminin]yanındanalıpgetirmekiçin,zevcinkendikardeşiniveyâyabancıbirerkeğivekîletmesicâizdir.Onlar,zevceninbuvekîlilegitmesinemâni’
olamaz.Mâni’olmalarıgünâhdır).Kırküçüncüsahîfesindediyorki:(Kıtlıkzemânında,birkadın,birbileyziğinizevcineverip,bunusat!Parasıilebizenafakaal!
Sonra,aynıdeğerdebirbileyzikbanaverirsindiyor.Sonrabileyziğindeğerindeuyuşamıyorlar.Zevcinyemînedereksöylediğineinanılır.Çünki,satmakiçin,zevcesinin vekîli olmuşdur. Satış vekîlinden bileyziğin benzerini geri istemesi sahîh
değildir.Satdemeseydi,ödüncolurdu.Ozemân,kıymetikadaristemesifâsidolurdu).
(Fetâvâ-yı Hindiyye)dediyorki,(Vekîlin,vekîlolmağıkabûletmesişartdeğildir.Redetmezse,kabûletdiğianlaşılır.Dâr-ül-harbdebulunanmürted,Dâr-ülislâmdabulunanmalınısatmakiçinbirinivekîletse,câizolmaz.Çünki,mürtedDârül-harbe[ya’nî,İtalya,Fransagibihıristiyanmemleketine]gidince,mallarımülkündençıkar.Dâr-ül-islâmdabulunanmüslimânınDâr-ül-harbdebulunankâfirivekîletmesibâtıldır.Dâr-ül-harbdebulunankâfirinDâr-ül-islâmdakimüslimânıvekîletmesidebâtıldır.Dâr-ül-harbdekikâfir,Dâr-ül-islâmdakialacağınıalmakiçin,Dâr-ül-harbdebulunanbirmüslimânıveyâzimmîyiveyâharbîyi,ikimüslimânşâhidyanındavekîletse,câizolur.Buişialışverişiçinyapmasıdacâizolur.
Müslimânvezimmî,Dâr-ül-islâmdabulunanharbîyivekîletselercâizolur.Dârül-harbegiderse,vekîlolmasıbiter.Mürtedidevekîletmeleriböyledir.Alışverişde,kirâyavermekde,nikâhda,talâkda,hul’da,uyuşmak,anlaşmakda,borcödemekdeverehndevekîltutmakcâizdir.Herkesiçinmubâholanodunkesmekde,
ottoplamakda,yerdenma’den,petrolçıkarmakdacâizdeğildir.Ya’nîelegeçenlervekîlinolur.Hediyye,vedî’a,âriyet,ödüncverehnvermeğevekîlolanınbunlarıgerialmağahakkıyokdur.Mutlakolan,ya’nî(İstediğiniyap!)denilenvekîlbaşkasınıdavekîlyapabilir.Buyenisi,vekâletsâhibininvekîliolur.İkincivekîl,bir
üçüncüvekîlyapamaz.[İbniÂbidîndiyorki,(Vekîl,sâhibininizniile,başkasını
vekîlyapabilir.Kurbansatınalmağavekîlolan,başkasını,budabaşkasınıvekîl
edip,sonuncuvekîlsatınalsa,sâhibiiznverirsecâizolur.Zekâtvermekvekîli,iznebağlıolmaksızınbaşkasını,budadiğerinivekîlyapabilir.Sonuncuvekîlinvermesicâizolur).]Vekîlizemânvemekânilesınırlamakcâizdir.Müşterî,haberciolduğunusöyler,bâyı’isevekîlsindiyereksemeniisterse,müşterîyeinanılır.Bâyı’ın
sözünüisbâtetmesilâzımolur.Satmakiçinvekîlolan,kendisiiçinsatınalamaz.
Çünki,birkimsehemalıcı,hemsatıcıolamaz.Selemsatışındabâyı’vekîltutamaz.
Haberciilesarfsatışıyapılmaz,vekîlileyapılır.Mu’ayyenbinlirailebirşeysatın
almakiçinvekîledip,vekîlbubinlirayıalmadanöncebaşkabinlirasınıalıp,oşeyisatınalsacâizolur.Obinlirayıteslîmaldıkdansonrabaşkabinlirasıilesatın
alsacâizolmaz.İkikimsebirisineparaveripbirşeysatınalmasıiçinvekîletseler,
paralarıbirbiriilekarışdırırsa,vekîlliğikalmaz.[Aldığışeylerkendininolur.Paralarınıgerivermesilâzımolur.]Hediyyevesadakaverenvealan,vekîlta’yînedebilirler.Şerâbveyâhınzırhediyyeleşenikizimmîyemüslimânlarınvekîlolmasıcâizdir.Sendekialacağımdanonaltınıbenimiçinsadakaveryâhudyemînkeffâretimiyapyâhudzekâtımıverdiyerekfakîrivekîletmeksahîhdir.Birzengin,birfakîre,filâncadaalacağımolanellidirhemi,zekâtımolarakondanaldese,fakîrde,
odeğerdealtınalsacâizolmaz.Falancadakialacağımısanahediyyeetdim,ondan
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aldese,gümüşyerinealtınalsa,câizolur.Borclununvekîli,borcuödeyince,borcludanister.Yemînkeffâretiveyâzekâtvermekiçinvekîlolan,verince,emredendenistiyebilmesiiçin,emrverilirken,sonrasanaöderimdenilmesilâzımdır.Filânabenimtarafımdanonaltınverdese,yâhudbenimtarafımdandemeyip,onaolan
borcumudese,sonravekîleödemesilâzımolur.Mâlımınzekâtıolarakveyâsadakamolarakveyâfilânahediyyemolarakverdese,sonraöderimdemezse,vekîlverdiğiniâmirdenistiyemez.VekîlöderkenBeyyine[ya’nîikişâhid]bulunmazsaveyâ makbûz almazsa, mes’ûl olmaz. Emr verilirken, bunlar istenildi ise, mes’ûl
olur.Falanaolanborcumuverdiyerekvekîletdikdensonra,alacaklımürtedolsaveölse,vekîlborclununparasınıöder.Çünkimürtedevermesicâizdeğildir.Borcumuödediyerekvekîlineonaltınverse,vekîlbunuvermeyipkendiparasından
verseveyâalacaklıyaonaltınlıkmalsatsa,yâhudondanalacağıonaltıniletakas
etse[ödeşse]câizolur.Ya’nîborclununborcuödenmişolur.Dâr-ül-harbdeharbîninvekîliolsa,biriveyâikisimüslimânolunca,vekâletbâtılolur.Sadakaiçinverilenparayıkendiihtiyâcınasarfedip,sonrakendiparasındanokadarsadakaverse,câizolmaz.Sarfetdiğinigeriverir.Aldığıparayanındaiken,kendimalından
verirsecâizolur.Sendekibuğdayımıfalanasadakaverdese,falandavekîlebuğdayısatparasınıbanaverdese,buğdaysâhibininizniolmadansatamaz.Çünki,sadakakabzedilmedikcemülkolmaz.Falandakialacağımıalıpsadakaverdese,vekîldeöncekendimalındansadakaverip,sonraborcludanalmasıcâizolur).(Fetâvâ-yı Kâdîhân)dadiyorki,(Birisine,herşeydevekîlimsindese,yalnızmalınıkorumakiçinvekîletmişolur.Herşeydevekîlimsin,emrincâizdirdese,bey’veşirâvehibe,ya’nîhediyyeetmekvesadakagibibütünalışverişdevekîlyapmışolur).
İbniÂbidîn(Hibe)yianlatırkendiyorki,(Hibe,ya’nîteberru’vehediyye,karşılık beklemeden, ayn olan malını, zengine vermekdir. Menfe’at hediyye edilmez.İ’âreedilir.Deyn,ya’nîalacak,ancakborcluyaveyâbundanalmasınıemretmekşartıile,başkalarınahediyyeedilebilir.Verdiğimalın,kendimalıilemeşgûl
olmamasıvehisse-işâyı’alıolmıyacaksûretdeayrıolarakkabzolunmasılâzımdır.
Kurbanmaddesinebakınız!Verenin,hediyyeetdim,hibeetdimgibiâdetolansözüsöylemesi,alanınkabûletdimdemesiveyâkabzetmesiiletemâmolur.Kabz
edince,mülküolur.Tabağı,hayvanı,evihediyyeveteslîmedipde,yemeğini,semerini,evdekieşyâyıhediyyeetmezise,câizolmaz.Bunlarınaksicâizolur.Çünki,yemek,semerveeşyâ,vereninmülküilemeşgûldeğil,şâgildirler.Kısaca,şâgilhediyyeedilir.Meşgûlhediyyeedilmez.Yalnız,tarladakiekin,ağaçşâgilolduklarıhâlde,hibeedilemezler.Sadakanınverehninkabzedilmelerideböyledir.İki
kimse,ortakolduklarıbirevibirinehediyyeetseler,câizolur.Birkimse,eviniiki
kişiyehediyyeetse,câizolmaz.Çünki,taksîmimümkinolanşeyi,hisse-işâyı’alı
olarakvermekcâizdeğildir.Onlirayıikifakîresadakaveyâhediyyeetmekcâiz
olur.Çünki,fakîrehediyyeolarakverilenşeysadakaolur.Ya’nî,sadakaahkâmınauymaklâzımolur.Sadakanınhisse-işâyı’alıverilmesicâizdirvesadakayıgeri
almakcâizdeğildir.Onlirayıikizenginesadakaveyâhediyyeetmekcâizdeğildir.
Çünkizenginesadakadiyerekverilenşeyhediyyeolurvehediyyeahkâmınauymaklâzımolur.Şüyû’olmamasıiçin,onlirayıikiyeayırıp,herbirinebeşerliravermeklâzımdır.Hediyyeverirkenbelliolmıyanbirşeykarşılıkisterse,buşartbâtıl
olur.Bellibirşeyisterse,ikisinindebirlikdekabzetmesilâzımolur.Kabzdanevvelhibeahkâmı,kabzdansonrabey’ahkâmıcârîolur.Bununiçin,kabzdansonra,yalnızbirisivazgeçemez.Birisikabzetmezse,herbirivazgeçebilir).
(İhtiyâr)dadiyorki,(Ömrî) denilenhibecâizdir.Ya’nî,ömrünboyuncaevim
seninolsundeyince,öldükdensonraev,sâhibine,sâhibiölmüşise,vârislerinegeriverilir.(Rukbî) denilenhibe,tarafeynegörebâtıldır.Ya’nî,senölürsenbenim
olsun.Benölürsemseninolsundiyerekevinibirisinevermekbâtıldır.Herbiri,ötekininölümünüterakkubetdiği,beklediğiiçin,rukbîdenilmişdir.Mülkedinmeği
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hatara,zararata’lîketmeksahîhdeğildir.Birkimseyegiyecekgönderilse,hediyyeolur.Kabzedincemülküolur.Başkalarınaverebilir.Birkimseyiyemeğeçağırınca, önüne konan şey, hediyye edilmiş olmaz, (ibâha), yimesine izn vermek
olur.Ancakyidiğimülküolur.Ondaniznalmadan,başkalarınaveremez.
(Fetâvâ-yı Bezzâziyye)dediyorki,(Bunusanahediyyeetdimdese,odakabûl
etdimdemeyiponunyanındaalsa,yâhudalmayıp,kabûletdimdesesahîholur.Falancadaki alacağımı sana hediyye etdim, ondan al derse câiz olur. Sana zekât
verdim.Ondanaldese,câizolmaz.Çünkizekâtaynolanmaldanverilir.[Bunun
için,zekâtolarakkâğıdparavermekcâizolmaz.Çünkikâğıdparalaraynolanmal
değildir.Değerlerikadarmaliledeğişdirileceksenedlerdir.Kâğıdparalarınzekâtlarıaltınverilir.]Sanaborcumolanmehrinibanahediyyeetmezsen,babanınevinehiçgidemezsindese,zevcesidehediyyeetse,sahîholmaz.Çünkikerhen,zor
ilehediyyevermeksahîholmaz.Mehrizevcinehediyyeetmeğişartabağlamak,meselâ şu işi yaparsan mehrim sana halâl olsun demek sahîh değildir. (Fetâvâ-yı
Feyziyye)dediyorki,(Eğerdiyerekşartabağlananhibe,bâtılolur.Üzerediyerek
şartabağlananhibesahîholup,şartımülâyımisesahîh,muhâlifisebâtılolur.Bir
işiyapmasınışartederse,hibeolmaz.Onuecîryapmışolur).Küçükçocuğaverilenhediyyeyibabasıkabzeder.Babasıyokise,babanınvasîsi,odayoksa,dedesikabûleder.Dedesideyoksa,dedesininvasıyyetetdiğikabûleder.Budördündenbirivarken,çocuğabakanakrabâsıbilealamaz.Budördündenbiriyoksa,çocuğaevindebakankabûleder.Aklıbaşındaçocuğunkendisikabûledebilir.Sâliholanoğlanvekızlarınahediyyeyi,müsâvîmikdârdavermekefdaldir.Ölümhastasıolmıyanınmalınınhepsinioğlunahediyyeetmekcâizolurisedegünâhdır.Çocuğunmülküolurisedebabayagünâholur[Hindiyye].Reşîdvesâlihveyâilmtahsîlindeolançocuklarınadahâçokvermekcâizdir.Salâhlarımüsâvîise,müsâvîdağıtmalıdır.Çocuklarıfâsıkolanınmîrâsbırakmayıp,sâlihlere,hayrâtavermesiefdaldir.Çünki,günâhayardımetmemişolur.[Üçüncükısmda,yedincimaddeyebakınız!]Fâsıkçocuğanafakadanfazlayardımyapmamalıdır.Çocuğagelenhediyyedenananınbabanınyimesicâizdir.Çocuğunyapdığıiyiliklerinsevâbıkendisinedir.Anasınababasına,öğretmekveyapdırmaksevâbıverilir.Satılanmalıteslîmetmek,hediyyeolunanınisekabzolunmasıdalâzımdır).
Eynazlıyavrum,unutmamseni,
aylar,günlerdeğil,geçsedeyıllar!
Yakdı,mahveyledi,ayrılıkbeni,
çıkarmıgönülden,otatlıdiller?
Kıyamazikenhiç,öpmeğetenin,
şimdinehâldedir,nâzikbedenin?
Andıkcaherzemân,goncadihenin,
yansınâhımile,külolsungüller!
Tegayyürlergelip,güzelcismine,
döküldümü,siyâhkaşlaryüzüne?
Sırmasaçlar,dağıldımıüstüne,
sarardımı,kokladığımsünbüller?
Temizrûhun,Cennetineuçdumu?
gülyanağın,tatlıyüzünsoldumu?
Çürüyüpde,şimditoprakoldumu,
öpüpkokladığım,opamukeller.
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15 — TİCÂRETDE ADÂLET VE İHTİKÂR
Aşağıdaki yazı, (Kimyâ-i se’âdet)den terceme edildi:
Bukitâbımızaherzemânkarşılaşılanşeyleriseçipyazdık.Bukadarınıbilmiyen,
harâmavefâizedüşerdehaberiolmaz.Sormasınıdabilemez.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunbirçokalışverişyapanlarvardırki,bunlarınmüslimânlarazararveziyânı
dadokunuyor.Bunlarıyapanlar,la’netiçindekalıyor.Alışverişdemüslimânlaraziyânyapmakikidürlüolur:Birisi,herkesezararıdokunmakolup,budaikikısmdır:
Biriihtikârdır,[diğeriisepiyasayakalpparasürmekdir].İhtikâredenmel’ûndur.
(İhtikâr) demek,insanvehayvângıdâmaddelerinipiyasadantoplayıp,yığıp,pahâlandığızemânsatmakdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir kimse gıdâ maddelerini alıp, pahâlı olup da satmak için kırk gün saklarsa, hepsini fakîrlere parasız dağıtsa, günâhını ödiyemez). Yine buyurdu ki,
(Bir kimse gıdâ maddelerini kırk gün saklarsa, Allahü teâlâ ona darılır. O, Allahü teâlâyı saymamış olur).Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir kimse, hâricden
gıdâ maddesi satın alıp, şehre getirir ve piyasaya göre satarsa, sadaka vermiş gibi sevâb kazanır veyâ köle âzâd etmiş gibi sevâb kazanır).İmâm-ıAlî“radıyallahüanh”buyuruyorki,(Gıdâmaddelerinikırkgünsaklıyanınkalbikararır).Ona,
birmuhtekirihaberverdiklerinde,emretdi,sakladığışeyleriyakdırdı.Âlimlerden
birisi,tüccâridi.Vâsıtşehrinden,Basrayagıdâgönderipsatılmasınıvekîlineemr
etdi.Basradaucuzolduğuiçin,vekîlibirhaftabekleyip,pahâlısatdıveâlimemüjdeyazdı.Cevâbındabuyurduki,(Biz,azkârileçoksevâbkazanmağıdahâçokseveriz.Fazlakazanmakiçin,dînimizifedâetmemeliidin.Çokbüyükcinâyetyapmışsın.Bunuafvetdirmekiçinsermâyeyivekârıhemensadakaolarakdağıt!).İhtikârınharâmolması,müslimânlarazararlıolduğuiçindir.Çünki,gıdâmaddeleri,insanlarınvehayvânlarınyaşıyabilmesiiçinlâzımdır.Satılınca,herkesinalmasımubâhdır.Birkişialıpsaklayınca,başkalarıalamaz.Sankiçeşmesuyunusaklayıp,herkesisusuzbırakmağabenzer.Gıdâmaddelerinibuniyyetilesatınalmak
günâhdır.İmâm-ıa’zamEbûHanîfe“rahmetullahialeyh”buyurduki,(Köylü,tarlasındanaldığıgıdâmaddeleriniistediğizemânsatabilir.Acelesatmasıvâcibdeğildir.Fekat,aceleetmesisevâbdır.Pahâlıoluncasatmasınıdüşünmesiçirkindir.
İlâclardavegıdâmaddesiolmıyanveherkeselâzımolmıyanşeylerdeihtikârharâmdeğildir.Ekmekvebenzerlerindeçokharâmolup,et,yağgibilerdeazharâmdır). İmâmeyne göre, bunların hepsi ihtikârdır. İnsanlara lâzım olan herşeyde
ihtikârharâmdır.Hükûmet,ihtikâredeni,haberalınca,evineyetecekkadarbırakıp,fazlasınıhalkasatmasınıemreder.
[İmâm-ıa’zam“rahmetullahialeyh”,ilâclarınsaklanarakyüksekfiyâtlasatılmasınıbeklemekihtikârolmaz,buyurdu.İlâclarınçoğuböyleisede,kinininsıtmaya,ensülinindiyabeteveaşıileserumların,bellimikroplarakarşıkullanılması,ekmeğinaçlığakarşıkullanılmasıgibi,muhakkakşifâyasebebolduğundan,bu
gibi,te’sîrikuvvetliilâclarısaklıyarak,ihtikâr[karaborsacılık]yapmakharâmolur].
Gıdâ maddelerinde ihtikârın harâm olması, az bulundukları zemândadır. Çok
olup,herkeskolayalabilirse,ihtikârharâmolmaz.Fekat,böylezemânlardada,
mekrûholur.Çünki,insanlarınzararınıbeklemek,iyideğildir.
Herkeseyapılanzararınikincikısmı,(Kalp para sürmek)dir.Alan,anlamazsa,zulmedilmişolur.Anlarsa,odabaşkasını,başkasıda,birdiğerini,zincirleme
aldatırlar.Eldeneledolaşdıkca,günâhı,hepbirincikimseyedeyazılır.Bununiçin,
(Birsahteliravermek,yüzliraçalmakdandahâfenâdır)buyurmuşlardır.Çünki,
hırsızlığıngünâhıbirkerredir.Bunungünâhıise,öldükdensonrabiledevâmeder.Enzavallıkimse,ölüpgitdiğihâlde,bırakdığıkötülüksebebiilegünâhıtükenmiyenkimsedir.Öldükdensenelercesonragünâhıyazılırveazâbınıçeker.Elinesahteparageçen,onuyoketmeli,kimseyevermemelidir.İnsanparalarıiyita–840 –

nımalıvealdanmamakdanziyâde,kimseyialdatmamağadikkatetmelidir.Bilmiyerekalıpvermekdegünâhdır.Çünki,(İnsanın,başınagelenherişin,dindekiilminiöğrenmesivâcibdir).Yoketmekniyyetiile,kalpparaalmaksevâbdır.Ayârıbozukma’denparalarıyoketmemeli,söyliyerekemînkimselere,hükûmetevermelidir.Hîleedecekkimselerevermesi,silâhıyolkesenesatmağabenzerki,harâmdır.
Ziyânınikincidürlüsü,alışverişedilenkimseyeyapılanzarardır.Zararverenher
iş,zulmolur.Zulmiseharâmdır.Hermüslimân,kendisineyapılmasınıistemediği
birşeyi,kâfirleredahîyapmamalıdır.
Başlıcadörtşeyyapmamaklâzımdır:
1—Satılanmalı,olduğundanaşırımedhetmemelidir.Çünki,hemyalansöylemiş,hemaldatmış,hemdezulmetmişolur.Hattâ,doğruolarakda,müşterînin
bildiği şeyi söylememelidir. Çünki, bu da fâidesiz söz olur. Kıyâmet günü her
sözdensüâlolunacakdır.Beyhûdesöyliyenler,hiçözrbulamıyacakdır.Yemînile
satmağagelince,yalanyereyemînetmekharâmdır.Ya’nîbüyükgünâhdır.Doğruyemînederse,azbirşeyiçinAllahüteâlânınisminisöylemeksaygısızlıkolur.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Alışverişde vallahi böyledir, vallahi öyle değildir diye
yemîn edenlere ve san’at sâhiblerinden, yarın gel, öbür gün gel diye sözünde durmıyanlara yazıklar olsun!).Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Malını yemîn ederek
beğendiren kimseye kıyâmet günü merhamet edilmiyecek, acınmıyacakdır).YûnüsbinAbîd“rahmetullahiteâlâaleyh”ipeklikumaştüccârıidi.Malınısatarken
hiçmedhetmezdi.Çırağı,birgün,kumaşıgösterirken,müşterîninyanında,(YâRabbî!BuCennetkumaşındanbanadanasîbet!)deyince,Yûnüs,busözünkumaşı
medhetmekolacağınıdüşünerek,kumaşıkaldırıpsatdırmadı.
2—Malınaybını,müşterîdengizlememeli,hepsini,olduğugibigöstermelidir.
Kusûrugizlemek,hıyânetdir.Mü’mine,nasîhatetmemekdir.Zâlim,âsîolmakdır.
Malıniyitarafınıgöstermek,karanlıkdagöstermekzulm,hîleolur.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buğdaysatanbirisininbuğdayına,mubârekparmaklarınısokup,içininyaşolduğunugörünce,(Bu nedir?) buyurdu.Yağmurıslatmışdır
deyince,(Niçin saklayıp göstermiyorsun? Hîle eden, bizden değildir) buyurdu.Birisi,üçyüzdirhemgümüşebirdevesatdı.Deveninayağındaârızavardı.Eshâb-ı
kirâmdan“aleyhimürrıdvân”VâsilebinEska’oradaidi.Oândadalgınidi.Deveninsatıldığınıanlayınca,alanınarkasındankoşup,deveninayağıârızalıdırdedi.
Müşterîdeveyigerigetirip,parasınıaldı.Bâyı’,satışımıniçinbozdun?deyince,Vâsiledediki,Resûlullahdan“sallallahüaleyhivesellem”işitdim.Buyurduki,(Satılan birşeyin kusûrunu gizlemek halâl değildir. O kusûru bilip söylememek de, kimseye halâl değildir.) Vâsileyinedediki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”
bizdensözaldıki,müslimânlaranasîhatedelim.Onlaramerhametedelim.Malın
kusûrunusaklamak,nasîhatetmemekolur.Satıcıların,kusûrsaklamamalarıçok
gücdür.Büyükcihâddemekdir.Bucihâdıkazanmakiçin,malalırkendikkatetmeli,kusûrlumalalmamalıdır.Eğerkusûrlumalalırsa,müşterîyesöylemeğiniyyet
etmelidir.Eğeraldanırsa,ziyânetmişolur.Başkasınıdaziyânasokmamalıdır.Kendisi,başkasınaincinince,başkalarınıdakendindensoğutmamalıdır.Şunuiyibilmelidirki,hîleilerızkartmaz.Belki,malınbereketigider.Hîleileazarazarbirikdirilenşeyler,ânsızıngelenbirfelâketle,birdenbiregiderekgerideyalnızgünâhlarıkalır.Nitekimbirsütcü,sütesukatardı.Birgün,ânsızınselgelip,ineğiboğdu.
Adamşaşkınbirhâldedüşünürken,çocuğudediki,katdığımızsularbirikerek,gelipineğigötürdü.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Ticârete
hıyânet karışınca, bereket gider).Bereketdemek,azmalınçokfâidesiolmak,çok
işeyaramakdemekdir.Azbirmal,bereketliolunca,çokkimseninrâhatetmesine,çokiyiişlerinyapılmasınayarar.Bereketliolmıyan,çokmalvardırki,sâhibinindünyâdaveâhıretdefelâketinesebebolur.Ohâlde,malınçokolmasınıde–841 –

ğil,bereketliolmasınıistemelidir.Bereket,emînolanlardabulunur.Hattâçokluk
dahîemîntüccârlardabulunur.Çünki,hermüşterî,emîntüccâragider.Hıyânet
edenlerekimsegitmez.Birtüccârdüşünmeliki,ömrüyüzsenedençokdeğildir.
Âhıretinise,sonuyokdur.Birkaçgünlükömrününaltınvegümüşünüartdırmak
için,ebedîömrünüziyânasokmağıkimister?Böyledüşünenbirsatıcıhıyânetyapamaz.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Lâ ilâhe illallah diyenler, dünyâyı dinden üstün tutmadıkca, Allahü teâlânın gadabından, azâbından
kurtulurlar. Dîni bırakıp, dünyâya sarılırlarsa, bu kelime-i tevhîdi söyleyince,
Allahü teâlâ, onlara, yalan söylüyorsun! buyurur).
Hersan’atdedehîleyapmamakfarzdır.Çürükişyapmakvegizlemekharâmdır.İmâm-ıAhmedibniHanbelden“rahmetullahiteâlâaleyh”,gizliyamayapmağısordular.Kendigiymesivemüşterîningiymekistemesiilecâizolup,hîleolarak
yapmak, ya’nî gizli yamayı, yeni diye satmak günâhdır. Aldığı para harâmdır,
buyurdu.
[İnsanlarfâsıkdır,kâfirdirdiyerek,hiyle,hıyânetyapmanıncâizolacağınısanmakdoğrudeğildir.Hiyle,hıyânetvebaşkalarınınhaklarınasaldırmakharâmdır.
Harâmlar,zarûretolmadıkca,hiçbiryerde,hiçbirsebeblehalâlolmaz.İslâmıngüzelahlâkınıheryerdetatbîketmeklâzımdır.Güzelahlâklıolmaksûretiilemüslimânlığıtanıtmak,Emr-ima’rûfyapmakolur.Dâr-ül-harbdede,kâfirlerinhaklarınadokunmamak,hükûmetlerininkanûnlarınauymak,kimseyidolandırmamak,
müslimânlığınîcâbıdır.Hasenel-BennâveSeyyidKutbveMevdûdîgibimezhebsizler,Hacsûresininotuzdokuzuncuâyet-ikerîmesineyanlışma’nâvererek,gençlerihükûmetekarşıısyânetmeğeteşvîketdiler.Kardeşikardeşe,düşmanyapdılar.Anarşiyikörüklediler.Hâlbuki,buâyet-ikerîmeninmeâli,(Mü’minlere saldıran zâlimlerle cihâd yapmağa izn verildi)dir.Mekkedekâfirler,müslimânlara
zulmediyorlar,yaralıyor,öldürüyorlardı.Buzâlimlerledöğüşmekiçin,Resûlullahdan“sallallahüaleyhivesellem”tekrârtekrâriznistediler.İznverilmedi.Zâlimlerinzulmündenkurtulamıyacakolanların,kâfirmemleketiolanHabeşistâna
hicretetmelerineiznverildi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”Medîneyehicretedince,buâyet-ikerîmegelerek,yenikurulanislâmdevletinin,Mekkedekizâlimlerle cihâd yapmasına izn verildi. Bu âyet, müslimânların zâlim hükûmete
karşıısyânetmeleriiçindeğil,islâmdevletinin,insanlarınislâmdîniniişitmelerine,müslimânolmalarınamâni’olan,zâlimdiktatörlerinordularıilecihâdyapmasınaiznvermekdedir.Görülüyorki,müslimânolsun,kâfirolsun,âdilolsun,zâlim
olsun,hiçbirhükûmetekarşı,isyânetmek,kanûnlarakarşıgelmek,hiçbirzemân
câizdeğildir.Fitneçıkarmamalı,fitneçıkaranlarınarasınakarışmamalıdır.Komünistmemleketdebulunanbirmüslimân,zulmveişkencedenusanır,islâmiyyeteuygunyaşaması,ibâdetleriniyapabilmesiimkânsızolurise,zâlimlereyinekarşıgelmemeli,birislâmmemleketine,hicretetmelidir.İslâmmemleketinehicretimkânıbulamazsa,insanhaklarına,dîne,ibâdetesaldırmıyanherhangibirmemleketegitmelidir.]
3—Ölçüdehîleetmemeli,doğrudartmalıdır.Kur’ân-ıkerîmde,Mutaffifînsûresi,birinciâyetindemeâlen,(Verirken noksân, alırken fazla ölçenlere acı azâblar yapacağım) buyuruldu.Büyüklerimiz,heraldıklarınıbiraznoksân,verdiklerinide,birazfazlaölçerdi.Buazfark,Cehennemilearamızdaperdedirderlerdi.
Bunutamdoğruölçememekkorkusundanyaparlardı.YedikatyerveyedikatgöklergenişliğindeolanCenneti,birkaçkuruşasatanlarnekadarahmakdırvebirkaç
arpadânesiiçin,Cehennemazâbıilemüjdelenenlernekadarahmakdır,buyururlardı.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”hernesatınalsaydı,parasınıbiraz
fazla verirdi. Fudayl bin İyâd “rahmetullahi teâlâ aleyh”, oğlunu, birşey satın
alıp,vereceğialtınınkirlerinitemizlerkengörünce,(Eyoğlum!Buyapdığıniş,sanaikinâfilehacdanveikiumredendahâfâidelidir)buyurdu.Büyüklerimizbuyu–842 –

ruyorki,fâsıklarınenkötüsü,alırkençok,satarkenazölçenlerdir.Manifaturacılardan,kumaşıalırkengevşek,satarkengergintutupölçenlerdeböyledir.Kemiğini,âdetdenfazlakoyankasablardaböyledir.Hubûbâtiçinetoztoprakkarışdırıpsatanköylülerdeböyledir.Malıniyisiilekötüsünükarışdırıp,hepsiniiyidiye
satanpazarcılardaböyledir.Bunlarınhepsiniyapmakharâmdır.Vel-hâsıl,alışverişdeherkesekarşıdoğruhareketetmekvâcibdir.Hattâ,kendinesöylenmesini istemediği sözü başkalarına söylememelidir. Böyle harâmlardan kurtulmak
içinde,kendini,dinkardeşindenüstüngörmemeklâzımdır.Bunuda,herkesinyapması gücdür. Bunun için Allahü teâlâ, (Hepiniz Cehennemden geçeceksiniz!)
buyuruyor.Ammâ,herkesAllahüteâlâdankorkusunagöre,oradançabukveyâgeç
kurtulacakdır.
4—Satışfiyâtındahîleyapmamakdır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Müslimânların,şehremalgetirenköylülerikarşılayıppiyasafiyâtınıgizliyerek,ucuzsatınalmalarını)men’buyurdu.Köylününbusûretleyapdığısatışdan
vazgeçmesicâizdir.Köylüucuzbirşeygetirince,bunukarşılıyarak,malıbanabırak,bensonrayüksekfiyâtlasatarımdemekdendemen’buyurdu.Birmalınpahâlısatılmasıiçin,herkesinyanında,onuyüksekfiyâtlasatınalmakdandamen’
buyurdu.Müşterîler,böylebirsatışolduğunuanlarsa,satışıbozabilir.Piyasayıbilmiyenlereyüksekfiyâtlamalsatmakdaharâmdır.Hattâ,acemiolup,ucuzsatan
veyâpahâlıalanlarilealışverişetmemelidir.Bunlarlaalışverişsahîhvecâizisede,
piyasadakifiyâtıbunlardangizlemekgünâhdır.Basradabüyükbirtüccârvardı.
Îrânda,Süsşehrindebulunanadamlarındanbiri,mektûbyazarak,buseneşeker
kamışıverimliolmadı.Başkalarıduymadan,çokşekeraldedi.Tüccârda,çokşekersatınalıp,şekerpiyasadançekilince,pahâlısatarak,otuzbindirhemgümüşkâr
etdi.Sonra,düşünüp,şekerkamışlarınaâfetgeldiğinimüslimânlardansaklıyarak,
onlarahıyânetetdim,bunasılmüslimânlıkdırdeyip,otuzbindirhemi,şekerlerinialmışolduğukimseleregötürdü.Herbirine,buparasenindirdedi.Niçin,dediklerinde,yapdığıyanlışişianlatdı.Hiçbirialmayıp,sanahalâlolsundediler.Akşam
evindedüşündüki,belkiutanarakalmamışlardır.Dinkardeşlerimehıyânetetdim,
diyerek,ertesigüntekrârgötürdü.Herbirineyalvararakotuzbindirhemgümüşütaksîmetdi.Müşterîyedoğrusöylemeli,hiçhîleetmemelidir.Maldabirârıza
olduise,habervermelidir.Malı,akrabâveyâahbâbından,onayardımolsundiye
yüksekfiyâtlaaldıise,müşterîsinebunusöyliyerek,doğrudeğerinibildirmelidir.
Meselâ,onliraetmiyenmalı,onliravererekaldıise,omalısatarken,onlirayaaldığınısöylememelidir.Ucuzaldığıbirmalınfiyâtıyükselippahâlısatıyorise,aldığıfiyâtısöylemelidir.Böylemisâllerpekçokdur.Böylehıyânetleribilmiyerekyapançokdur.Hıyânetyapmakdankurtulmakiçin,herkes,kendineyapılmasınıistemediğişeyleri,başkalarınayapmamalıdır.Çünki,herkes,dikkatile,pazarlıkla
uğraşarak,tamdeğeriniveripaldığınısanır.Ohâlde,aldataraksatmak,hıyânetve
dolandırıcılıkolur.
[(Mecelle)ninyirmialtıncı[26]maddesinde,(Çokkimseyizarardankurtarmak
için,birkimseyezararyapılabilir)diyor.Gıdâmaddelerinisatanlar,piyasadakideğerinikimislinesatarakhalkazararverirlerse,hâkimpiyasadakideğerinesatdırır.Kıtlıkzemânında,hükûmet,(İhtikâr) yapanın,ya’nîkaraborsacılarınyığdığı
gıdâmaddelerini,uygunfiyâtile,açkalanlarasatdırabilir.
AbdülganîNablüsîhazretleri“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Hadîka) kitâbınınikiyüzyedinci[207]sahîfesindebuyuruyorki,(Mezheblerinruhsatlarını,ya’nîkolaylıklarınıaraşdırarak,işinibunlarauygunolarakyapankimseye(Müleffık) denir.
Böyleyapmakcâizdeğildir.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuymakistemiyeninyapacağışeydir.İhtiyâcdandolayıveyâzarûretile,birişiniveyâherişinibaşkamezhebeuyarakyapmakcâizdir.Kolaylıkiçinbaşkamezhebegeçmek,nefseuymakolur.Câizolmaz.
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Harâmıhalâlvehalâliharâmyapmakiçin,yâhudbirininhakkınamâni’olmak
veyâhaksızmalelegeçirmekiçin,(Hîle-i bâtıla) yapmakcâizdeğildir.Hanefîve
Şâfi’îmezheblerinde,(Hîle-i şer’ıyye)nincâizolması,harâmbirişiyapmağaizn
vermekdeğildir.Birhâkime,birda’vâgeldiğizemân,bundahîleolduğunubilmezse,lâzımgelenhükmüvermesicâizolur.Hîleolduğunubilerekhükmverirsegünâhagirer.İmâm-ıa’zamEbûHanîfe“radıyallahüanh”,müslimânlaraböylehîleöğretenmüftîhicrolunurdedi.Evet,İmâm-ıa’zam,hîle-işer’ıyyeyapılmasıcâizolurbuyurmuşdur.Fekatbusöz,islâmiyyeteuymıyansebeblerinkullanılmasınaiznvermekdeğildir.Böylesebebkullanınca,bundanhâsılolacakhükmmu’teberolurdemekdir.Meselâfâsidbey’yapmakcâizdeğildir,harâmdır.Fekatfâsid
bey’yapılınca,bununahkâmınauymaklâzımolur.Cum’aezânıokununcabey’yapılmasıdaböyledir.Iynesatışınınharâmkısmınıyapmakdaböyledir.Harâmsebebleyapılanhîledenhâsılolanhükmeuymak,Şâfi’îmezhebindedelâzımdır.MâlikîdeveHanbelîdelâzımdeğildir.Nisâbamâlikkimsenin,birsenetemâmolmadanönce,mâlınıgüvendiğibirinetemlîketmesi,senetemâmoldukdansonragerialması,böylecezekâtınfarzolmasınamâni’olmakiçinhîleyapması,Hanefîde
decâizdeğildir.Birkimse,kadınınikâhetmişdimdiyerek,ikiyalancışâhidgösterse,kadıninkâretsede,onunzevcesiolur.Fekat,buhükmünhâsılolmasıiçin,
yalancışâhidkullanmakharâmolur.Ödünçvermekdefâizi,mu’âmelesatışışeklindecâizyapmakdaböyledir.Bid’atdir.[Ödünçalırkenfâizvermesiîcâbedenin,
mu’âmelesatışıyaparakfâizcezâsındankurtulacağı,üçüncükısmda,12.cimaddeninüçüncüsahîfesindebildirilmişdi.Bufetvâ,nafakatemînindenâcizolup,fâizsizkarz-ıhasenverenibulamıyankimseiçindir.Ya’nî,fâizileödünçalmakzarûretibulunanfakîrifâizgünâhındankorumakiçindir.Yoksa,herkesmu’amele
satışıyapmaksûretiile,fâizverereködünçalabilirdemekdeğildir.]Böylesözleşmelerde,elfâzdeğil,ma’nâmu’teberdir.Harâmıhalâlyapmakiçin(Hîle-i bâtıla)
yapmakyehûdîlerinâdetidir.)
(Fetâvâ-yı Hindiyye)dealtıncıcüz’dediyorki,(Harâmdankurtulmakiçin,halâlakavuşmakiçinhîle-işer’ıyyeyapmakcâizdirveiyidir.Böylehîlenincâizolmasınasened,Sâdsûresininkırkdördüncüâyetidir.Buâyet-ikerîme,Eyyûbaleyhisselâm,zevcesineyüzsopavurmağayemînedince,buyemîniyapmakdankurtulmasıiçinyapılacakhîle-işer’iyyeyibildirmekdedir.)(Eşi’at-ül-leme’ât)dahad
cezâlarındadiyorki:Sa’îdbinSa’ddediki,babamSa’d,Resûlullahın“sallallahü
aleyhivesellem”yanına,hasta,sarsakbirinigetirdi.Bunuzinâyaparkenyakaladıkdedi.(Buna, üzerinde yüz filiz bulunan bir dal ile bir kere vurunuz!) buyurdu.
Böylece,birvurmakla,yüzsopavurulmuş,hadcezâsıyapılmışolur.Eşi’atercemesi,hîle-işer’ıyyenincâizvelâzımolduğunugöstermekdedir.]
Eygönül,yakdıvücûdüm,ogizlinârınsenin,
fışkırıpçıkdısemâyaahilezârınsenin!
Çokgarîbbirdivânesin,niçinhiçuslanmazsın?
Herkesinrüsvâsıoldun,yokmudurârınsenin?
Ebedîaşktuzâğınadüşdüğüngündenberi,
meyvemiverecekaceb,soldubehârınsenin?
Alamadıhiçbirkimse,sonsuzsırrındanhaber,
saçmadıbûy-iletâfet,misk-itâtârınsenin.
Haklısınsen!Kıssa-icânânıizhâreyleme!
Tatmadananlamazaşkı,yâr-uagyârınsenin!
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16 — TİCÂRETDE İHSÂN
(Kimyâ-i se’âdet) kitâbı, üçüncü asl, dördüncü bâbda buyuruyor ki: Allahü
teâlâ,adâletyapmakemretdiğigibi,ihsânetmeğideemrediyor.Bundanevvelkibâbda,adâletyapmağıbildirdik.Bunlarıöğrenen,zulmyapmakdankurtulur.
Şimdiihsânnasılyapılacağınıanlatacağız:A’râfsûresi,ellibeşinciâyetindemeâlen,
(İhsân edenlere, elbette rahmetim çok yakındır) buyuruldu. Yalnız adâlet yapanlar,dindesermâyelerinikurtarmışolur.Ammakâr,ihsânedenleredir.Aklıolan,
âhıretkârınıhiçkaçırırmı?İhsân,emredilmiyeniyiliğiyapmakdır.
[(Eşbâh) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,üçüncükâ’ide(Îsâr)dır.Îsâr,
muhtâcolduğubirşeyialmayıp,muhtâcolandinkardeşinebırakmakdır.İnsanalâzımolanşeylerdeîsâryapılır.Kurbetveibâdetlerdeîsâryapılmaz.Meselâ,tahâretlenecekkadarsuyu,setr-iavretedecekkadarörtüsüolan,bunlarıkendikullanır.Bunlarımuhtâcolanavermez.Birincisafdakiyerinibaşkasınavermez.Nemâz
vaktigelinceabdestsizkimseninabdestsuyunubaşkasınaîsâretmesicâizdeğildir].
Ticâretdeihsân,altıdürlüeldeedilir:
1—Müşterî,fazlaihtiyâcıolduğuiçin,çokparavermeğerâzıolsabile,çokkâr
istememelidir.SırrîSekâtînin“kuddisesirruh”dükkânıvardı.Yüzdebeşdenziyâdekâristemezdi.Birkerre,altmışaltınlıkbâdemiçialmışdı.Bâdemfiyâtıânsızınyükseldi.Dellâl,bâdemsatmakiçingeldi.Altmışüçaltınasatdedi.Dellâl,bugün,bukadarbâdemi,doksanaltınaalıyorlardeyince,benyüzdebeşdenfazlakâr
almamağakarârverdim.Karârımıdeğişdirmembuyurdu.Dellâlda,bendesenin
malınıaşağıfiyâtlasatamamdedivesatmadı.Oda,yüksekfiyâtlasatmağarâzıolmadı.Bâdemlersatılamadı.İşteihsânböyleolur.MuhammedbinMünkedir,din
büyüklerindendi.Mağazasıvardı.Çeşidlikumaşsatıyordu.Kimisininzrâ’ı[birzrâ’
0,48metredir]beşaltın,kimisinin,onaltınidi.Birgün,kendisiyokiken,çırağı,bir
köylüye,beşaltınlıkkumaşı,onaltınasatdı.Kendigelip,haberalınca,akşamakadarköylüyüaratdı.Köylüyügörünce,bukumaşbeşaltındanziyâdeetmezdedi.
Köylü,benbunu,sevesevealdımdeyince,benkendimeuygungörmediğimidin
kardeşimedeuygungörmem.Yâsatışdanvazgeç,beşaltınıgerial,yâhuddagel,
onaltınlıkkumaşdanvereyimbuyurdu.Köylübeşaltınıgerialdı.Sonra,birisine,
bumerdkimdirdiyesordu.MuhammedbinMünkedirdediler.Buismiduyunca
(Sübhânallah!Bu,öylekimsedirki,çöldesusuzkalıncayağmurdüâsınaçıkıp,onun
adınısöylediğimizzemânrahmetyağıyor)dedi.Büyüklerimizazkârla,çokişyapar, bunu dahâ bereketli bulurlardı. Halîfe Alî “radıyallahü anh”, Kûfe şehri
çarşısındadolaşarak,(Azkârıredetmeyiniz!Çokkârdanmahrûmkalırsınız!)buyururdu.Eshâb-ıkirâmın“aleyhimürrıdvân”büyüklerindenAbdürrahmânbin
Avf’a,obüyükservetinasılkazandın?dediler.Çokazkâradarâzıoldum.Hiçbir
müşterîyiboşçevirmedim.Hattâbirgün,bindeveyisermâyesinesatmışdım.Yalnızdizlerindekiiplerikârkalmışdı.Herip,birdirhemgümüşdeğerindeidi.Ogün
develerinyemparasınıbenvermişdim.Kazancımise,bindirhemolmuşdu,buyurdu.
[Hamzaefendinin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Bey’ ve şirâ risâlesi şerhı),yirmibeşincisahîfesindediyorki:(Yedincisi:Yüksekfiyâtlasatıp,birkimseyialdatmakdansakınmalıdır.Zîrâpiyasadaonlirayasatılmakdaolanbirmalı,onbirliradanyukarıyasatınalmakgaben-ifâhişilealdanmakdır.Ya’nîçokaldanmakdır.
Yalansöylemekleçokaldatılanbirmüşterî,satışdanvazgeçebilir)].
2—Fakîrlerinmalınıfazlaparailealmalı,onlarısevindirmelidir.Meselâ,dul
kadınlarıniğirdiğiipliğine,çocuklarınsatdığımeyvelereçokparavermelidir.Bu
sûretleçalışanlarayardımetmek,sadakavermekdendahâsevâbdır.Böyleyapanlar,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”düâsınakavuşur.Çünki,(Alışveriş–845 –

de kolaylık gösterenlere, Allahü teâlâ merhamet eylesin!) diyedüâbuyurmuşdur.
Fekat,zengindenmalalırkenaldanmaksevâbdeğildirveiyideğildir.Malızâyı’
etmekdir.Belkipazarlıkedip,ucuzalmaklâzımdır.İmâm-ıHasenveHüseyn“radıyallahü anhümâ”, her aldıklarında pazarlık eder, ucuz almağa uğraşırlardı.
Kendilerine:Birgündebinlerledirhemsadakaveriyorsunuzda,birşeysatınalırkenniçinuzunpazarlıkederekyoruluyorsunuz?dediklerinde,(VerdiklerimiziAllahrızâsıiçinveriyoruz.Nekadarçokversekyineazdır.Fekat,alışverişdealdanmak,aklınvemalınnoksânolmasıdır)buyururlardı.
3—Müşterîdenparaalmakdaüçdürlüihsânolur:Fiyâtdaikrâmetmelidir.Eski,kirliparalarıkabûletmelidir.Peşinverdiğifiyâtla,veresiyevermelidir.[Veresiyevermekiçin,fiyâtıartdırmakşartedilirse,bey’fâsidolur.Harâmolur.]Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Alışverişde kolaylık gösterenlere, Allahü teâlâ, her işinde kolaylık gösterir).İhsânınenbüyüğü,enkıymetlisi,
fakîrlereveresiyevermekdir.Parası,malıolmıyanınborcunuuzatmak,zâtenvâcibdir.İhsândeğil,adlvevazîfedir.Fekat,malıolupda,ziyânilesatmadıkcaveyâmuhtâcolduğubirşeyisatmadıkca,ödiyemiyecekbirhâldeolanlarınödemesinezemânvermekihsândırvebüyüksadakadır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Kıyâmetde bir kimseyi hesâba çekerler ki, çok günâh işlemiş,
hiç iyilik yapmamış. Sen dünyâda hiç iyilik yapmadın mı? derler. Hayır, yalnız çırağıma derdim ki, (Fakîr olan borcluları sıkışdırma! Ne zemân ellerine geçerse, o
zemân vermelerini söyle. İstediklerini yine ver. Boş çevirme!) Allahüteâlâbuyuracakki,(Ey kulum! Bugün sen fakîr, muhtâcsın! Sen dünyâda benim kullarıma
acıdığın gibi, bugün biz de sana acırız). Onu afv eder.) Hadîs-işerîfdebuyuruldu
ki:(Bir müslimâna, Allah rızâsı için ödünc veren kimseye, hergün için sadaka sevâbı verilir. Fakîrden, alacağını çabuk istemiyene, hergün için malın hepsini sadaka vermiş gibi sevâb verilir).Büyüklerimizdenöylekimselervardıki,borcungetirilmesiniarzûetmezdi.Hergün,omalısadakavermişgibisevâbkazanmağıtercîhederlerdi.Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Sadaka verilen her dirhem için on
sevâb, ödünc verilen her dirhem için ise, onsekiz sevâb vardır. Çünki, borc, ihtiyâcı olana verilir. Sadaka belki, ihtiyâcı olmayanın eline düşebilir). [Üçüncü
kısmda,onikincimaddeninsonunuokuyunuz!].
4—Borcödemekdeihsân,istemeğevaktbırakmadanöncevermekdirveparanıneniyisinivermekvekendieliileveayağınagidipvermekdir.Onu,birisini
göndermeğe mecbûr bırakmamakdır. Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (En iyiniz,
borcunu iyi ödiyeninizdir).Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Ödünc alan bir kimse, iyice ödemeği niyyet ederse, borcunu ödemesi için, melekler ona düâ eder).Bir
kimse, malı olduğu hâlde, borcunu ödemeği bir sâat gecikdirirse, zâlim ve âsî
olur.Nemâzkılarkende,oructutarkende,uykudada,ya’nîherân,la’netaltındabulunur.Borcödememeköylebirgünâhdırki,uykudabiledurmadanyazılır.
Malıolmak,parasıçokolmakdemekdeğildir.Belkisatılıkbirşeyiolupda,satmazsa,günâhişlemişolur.Değeridüşükolanparaveyâişeyaramıyanmalverereköder
vebunuhaksâhibibeğenmiyerekalırsa,yinegünâholur.Onurâzıetmedikce,ya’nî
gönlünüalmadıkca,günâhdankurtulamaz.Çokkimselerbunudüşünmez,ammâ
büyükgünâhlardandır.
5—Alışverişetdiğikimsepişmânolursa(İkâle etmek),ya’nîyapılansatışıgeriçevirmekdir.[Birinin(vazgeçdim)demesi,ötekininde(kabûletdim)veyâ(ben
devazgeçdim)demesiileikâleyapılır.İkâlede,semeninartdırılmasıveyâazaltılmasışartedilirse,buşartbâtılolur.Ya’nîbuşartyerinegetirilmez.Semeninhelâkolması,ikâleyemâni’olmaz.Mebî’inhelâkolmasımâni’olur.Fâsidvemekrûholansatışlardave(Gaben-i fâhiş) ilealdatılanmüşterîninistediğizemândaikâleyapmakvâcibolur.Sahîhsatışda,biriistediğizemân,ötekinindeyapmasımüstehabdır.]Çünki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Bir kim–846 –

se [karşısındakipişmânolunca]bey’i fesh eder, geri alırsa, Allahü teâlâ, onun günâhlarını afv eder).Yapılansatışıgeriçevirmekvâcibdeğildir.Fekat,çoksevâbdırveihsânetmekdir.
6—Fakîrlereveresiyeverip,parasıolmıyandan,istememeğiniyyetetmekdir.
Borclusuölüncehalâletmekdir.Büyüklerimizdenba’zısınındükkânındaikideftervardı.Birisinebilinmiyenismleryazardıki,hepsifakîridi.Ba’zıborclarkarşısındaismdeyazılıdeğildi.Böylecekendisiölürse,kimsefakîrlerdenbirşeyistiyemezdi. Fekat böyle tüccârlar da, en iyi sayılmazdı. En iyi olanlar, fakîrler
için,hiçdeftertutmıyanlardı.Bunlar,fakîrbirşeygetirirsealır,getirmiyenlerden
birşeyistemezlerdi.İşte,dinbüyükleri,böyleticâretyapardı.Şübhelibirkuruşu
kabûleden,dindemerdlerdensayılmazdı.

17 — TİCÂRETDE DÎNİNİ KAYIRMAK
(Kimyâ-i se’âdet) kitâbında,beşincibâbdabuyuruyorki:Birkimsenindünyâ
ticâreti,âhıretticâretinemâni’olursa,bukimsebedbahtdır,zevallıdır.Birçömlekalmakiçin,altınkupaverenenedenir?Dünyâ,saksıparçasıgibidir.Hemkıymetsizdir,hemdeçabukkırılır.Âhıretise,altındankupagibidirki,hemçokkıymetlidir,hemdedayanıklıdır,kırılmaz.Hattâhiçtükenmez.DünyâticâretininâhıreteyaramasıiçinveCehennemesürüklememesiiçin,çokuğraşmaklâzımdır.İnsanınsermâyesi,dîniveâhıretidir.Busermâyeyikapdırmamakiçin,çokuyanıkolmaklâzımdır.Dîninikayırmakistiyenleryedişeyedikkatetmelidir:
1—Hersabâhşöyleniyyetetmelidirki,kendisininveevlâdveâilesininrızkınıkazanmak,onlarıkimseyemuhtâcbırakmamak,Allahüteâlâyarâhatvetemizibâdetedebilmek,âhıretyolundayürüyebilmekiçin,vazîfemegidiyorumdemelidir.Ogünmüslimânlaraiyilik,yardımvenasîhat,emr-ima’rûf,nehy-imünkeryapmağı,kalbindengeçirmelidir.Nemâzdakusûredenlere,günâhişliyenlere,
emr-ima’rûfyapmalı,onlaragözyummamalıdır.Böyleniyyetedenbirtüccâr,bir
me’mûr,birmuallimvebirhâkimvebirsubay,vazîfesiniyapdığıkadar,hepsevâbkazanır.Onunherişi,ibâdetolur.Dünyâdakazandığışeylerde,cabaolur.
2—Enaz,binlerleinsançalışmayacakolursa,kendisininbirgünbileyaşıyamıyacağınıdüşünmelidir.Meselâ,çiftçi,fırıncı,dokumacı,demirci,iplikcivedahânicesan’atkârlar,heponuniçinçalışıyor.Ohepsinemuhtâcdır.Herkesonuniçinçalışıp,onahâzırlayıpda,onunboşoturması,kimseyefâideliolmamasıdoğruolurmu?
Budünyâdaherkesyolcudur.Geldikgidiyoruz.Yolcularınbirbirlerineyardımetmesi,elelevermeleri,kardeşgibiolmalarılâzımdır.Hermüslimânböyledüşünmelidir.Vazîfesinebaşlarken,müslimânkardeşlerimeyardımetmek,onlarırâhatetdirmekiçinçalışacağım.Dinkardeşlerimbenimişimigördüklerigibi,bende,onlarahizmetedeceğimdemelidir.Hermüslimâniyibilsinki,bütünsan’atler,farz-ı
kifâyedir.Bunudüşünerek,birsan’ateyapışmak,ibâdetetmekolur.İsterkitâblıkâfirlerkeşfetsin,isterkitâbsızkâfirlerbulsun,hersan’atiöğrenmekvehele,harbvâsıtalarınıenmodern,enilerişekldeyapmağaçalışmakfarzdır.Buvâsıtalarıyapabilmekiçin,gerekliilmleri,derslerimekteblerde,buniyyetileokutmakveokumak
hepibâdetolur.Nemâzkılaninsanınbuniyyetile,herişiibâdetolur.Nemâzkılmıyanlarınherhareketidegünâholur.Ohâlde,hermüslimân,nemâzınıkılmalı,sonrafarzolduğunudüşünerek,vazîfesiniyapmalıdır.İşgörürkenniyyetindoğruolmasınaalâmet,insanlarafâideliolanbirmeslek,birsan’atseçmekdir.Ya’nî,öyle
birişgörmeliki,eğeroişolmasa,müslimânlarsıkıntıçekerdi.Ohâlde,keyf,oyun
vebenzerlerine,san’atdensedeveharâmişleyenleresan’atkârismiverilsede,bunlarıyapmakibâdetolmaz.Hattâ,harâmolmıyan,mubâholan,fekatinsanlaralüzûmluolmıyansan’atleriseçmemelidir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(En iyi ticâ–847 –

ret, bezzâzlıkdır, kumaş satmakdır. En iyi san’at, terzilikdir).
3—Dünyâişleri,âhıretiçinçalışmağamâni’olmamalıdır.Âhıretiçinticâret
yericâmi’lerdir.Münâfıkûnsûresi,dokuzuncuâyet-ikerîmesindemeâlen,(Mallarınız ve çocuklarınız, Allahü teâlâyı, hâtırlamanıza mâni’ olmasın!) buyuruldu.
HalîfeÖmer“radıyallahüanh”buyurduki,(Eytüccârlar!Önceâhıretrızkınıkazanın!Sonradünyârızkınaçalışın!).Ticâretlemeşgûlolanbüyüklerimiz,sabâhve
akşamlarıâhıretiçinçalışır,Kur’ân-ıkerîmokur,dersdinler,tevbevedüâeder,
ilmöğrenirvegençlereöğretirlerdi.Kellekebâbı,sabâhçorbasıgibişeyleriçocuklarvezimmîlersatardı.Çünki,müslimânlar,sabâh,akşamcâmi’lerdebulunurdu.
İnsanlarınamelleriniyazanikişermelek,hersabâhveakşamdeğişmekdedir.Bir
hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Melekler insanların amel defterlerini götürdükleri
zemân, başında ve sonunda iyi iş yazılı ise, gün ortasında yapılanları ona bağışlarlar). Yinebuyurduki,(Gündüz ve gece melekleri, sabâh ve akşam, gidip gelirken
birbirleri ile karşılaşırlar. Hak teâlâ, [gidenmeleklere],kullarımı nasıl bırakdınız?
buyurur. Yâ Rabbî! Nemâzda bulduk ve nemâz kılarken bırakdık, derler. Allahü
teâlâ da, şâhid olun, onları afv etdim buyurur). Müslimântüccârlar,san’atsâhibleri,gündüzleride,ezânsesiniduyunca,işinihemenbırakıp,câmi’ekoşmalıdır.[Dîninisevenvekayıranbirimâmbulursa,onauymalı,dîninidünyâyadeğişen,ibâdeteharâm,bid’atkarışdıran,müslimânlıkdanhaberiolmıyanimâmvehâfızların
yanına,sesine,sözüneyanaşmamalıdır.]Büyüklerimiz,(Ticâretleri, satışları, Allahü teâlâyı unutmalarına sebeb olmaz) âyet-ikerîmesinema’nâverirkendiyorki,
demircilervardı.Demirdöğerken,ezânokununca,çekicikaldırmışiken,demire
vurmaz,bırakıpnemâzakoşarlardı.Veterzilervardı.İğneyisokunca,ezânokunsaydı,ohâldebırakıp,cemâ’atekoşarlardı.
4—Çarşıda,işdeAllahüteâlâyızikr,tesbîhetmeli,herânOnuhâtırlamalıdır.Dilivekalbiboşkalmamalıdır.İyibilmelidirki,oândakaçırdığını,bütündünyâyıverse,birdahâelinegeçiremez.Gâfillerarasındakihâtırlamanınsevâbıçok
olur.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Gâfiller arasında Allahü teâlâyı zikr eden kimse, kurumuş ağaçlar arasında bulunan yeşil fidân gibidir ve ölüler arasındaki cânlı gibidir ve harbde kaçanlar arasında, arslan gibi döğüşenler gibidir). Birkerrebuyurduki,(Çarşıya giderken, lâ ilâhe illallah, vahde
hü lâ şerîke leh, le hül mülkü ve le hül hamdü, yuhyî ve yümît, ve hüve hayyün lâ
yemût, bi yedi-hil-hayr, ve hüve alâ külli şey’in kadîr diyen kimseye, iki milyon sevâb yazılır). [Buhadîs-işerîfdeolduğugibi,sevâbveyâgünâhmikdârını,göklerin
büyüklüğünü,uzaklıklarınıveâhıretdekizemânlarıvedünyânınyaradılışınıvemahlûklarınsayısınıbildirenhadîs-işerîflerdekiçeşidlirakamlar,mikdârsayısınıgöstermekiçindeğil,mikdârınçokluğunuanlatmakiçindir.Meselâbirkimseye,birkaçdef’a,zahmetçekerekgidipbulamıyarakcânısıkılanbiri,okimseyigörünce,
seniondef’aaradım,bulamadım,demesigibidir.]Cüneyd-iBağdâdî“kuddisesirruh”buyurduki,(Pazardaçokkimsevardırki,sôfîlerhalkasındaoturanlardandahâkıymetlidir).Birkerredebuyurduki:(Öylekimsetanıyorumki,pazardahergünüçyüzrek’atnemâzkılmakdaveotuzbintesbîhokumakdadır).Ba’zısıdemişdirki,bukimse,kendisidir.Hulâsa,dîne,ibâdetineyardımniyyetiiledünyâyaçalışanlara,hepböylesevâbvardır.Yalnızparakazanıp,dünyâmalıtoplamakiçin
çalışanlar,sevâbdanmahrûmkalır.Hattâbunlar,câmi’de,nemâzdaikende,kalbleridükkânınhesâbındadır.Fikrleridağınıkdır.
5—Dünyâişlerineçokdüşkünolmamalıdır.Meselâ,çarşıyaherkesdenönce
gidip,herkesdensonraçıkmamalı.Tehlükeliveuzunyollaragitmemelidir.Malkazanmakiçin,deniz[vehava]yolculuklarınadalmamalıdır.Mu’âzbinCebel“radıyallahüanh”buyuruyorki,(Şeytân,pazarda,yalan,hîle,hıyânetveyemînetdirerekmüslimânlarıgünâhasokmağaçalışır.Öncegidip,geççıkanlaradahâçokasılır).Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Tüccârın, esnâfın en kötüsü, erken gidip, geç dö–848 –

nenlerdir). Sabâhnemâzıkılmadanvekitâbokuyupbirkaçşeyöğrenmedenişegitmemeğiâdetedinmelidir.İhtiyâcıkadardünyâlıkkazanınca,âhıretikazanmakla
meşgûlolmalıdır.Çünki,âhırethayâtısonsuzdurveonaihtiyâcdahâçokdurveâhıretticâretindeiflâsetmeküzeredir.İmâm-ıa’zamEbûHanîfeninhocasıHammâd
“rahmetullahiteâlâaleyh”,ticâretyapardı.Başörtüsüsatardı.Hergün,ikihabbe
kazanıncaeşyâyıtoplarpazardançıkardı.Büyüklerdenba’zısıdükkâna,haftada
ikigüngiderdi.Birkısmıda,Cum’adanbaşkahergüngider,öğlenemâzındageri
dönerdi.Birkısmınihâyetikindiyekadaralışverişederdi.Hepsiihtiyâcıkadarkazanıncacâmi’egider,ibâdetle,ilmöğrenmekleakşamıyapardı.
6—Şübhelişeylerdenkaçınmalıdır.Harâmayaklaşanzâtenâsî,fâsıkolur.
[Şübheetdiğişeyleri,Ehl-isünnetkitâblarındanöğrenmelidir.Câhilhâfızlara,hocalaraveherkitâbagüvenmemelidir.]Kalbinesıkıntıgetirenşübheliyialmamalıdır.Zâlimlerle,hîle,hıyânetedenlerle,yemînilesatanlarla,dükkânındaharâm
şeysatanlarlaalışverişetmemelidir.Zâlimlere,fâsıklaraveresiyesatmamalıdır.
Çünki, öldükleri zemân üzülür. Hâlbuki, zâlimler [ya’nî müslimânlara ve islâmiyyeteeliile,diliile,kalemiilezararyapanlar]ölünceüzülmekgünâhdır.Onlarayardımetmekcâizdeğildir.Meselâ,dinilealayedenlere,yalanyanlışkitâblaryazarakdîniyıkmağauğraşanlarakâğıdsatmakgünâhdır.Velhâsıl,herkesle
mu’âmeleetmemelidir.Doğruinsanaramalıdır.Birzemânvardıki,birtâcir,her
istediğiilemu’âmeleedebilirdi.Çünki,herkes,alışverişilminibiliyorvebildiğinegörehareketediyordu.Sonralarıöylezemânlargeldiki,birkaçkişiilemu’âmeleedilemezdi.Dahâsonralarıise,ancakbirkaçkimseilemu’âmeleedilebiliroldu.Birzemângelmekkorkusuvardırki,alışverişedecekkimsebulunamıyacakdır.Bunuçokzemânönce,söylemişlerdir.Bizler,belkide,büyüklerimizinkorkduğuozemânakaldık.Kimileolursaolsun,alışverişedilmekdedir.Câhilhâfızlar,yangınakörüklegidip,(Bugündünyânınhertarafıböyleoldu.Heryerdekimalaharâmkarışdı.Harâmdankurtulmakimkânsızoldu)diyorlar.Busöz,çokyanlışdır.Hiçdedediklerigibideğildir.Bunu,bundansonrakifasldaanlatacağız.
7—Alışverişyapdığıkimseileolansözlerini,hareketlerini,aldığını,verdiğiniiyivedoğruhesâbetmelidir.Kıyâmetde,bunlarınhepsindenhesâbvereceğini
bilmelidir. Büyüklerden biri, bir bakkalı rü’yâda görüp, Allahü teâlâ sana ne
yapdıdedi.Önümeellibinsahîfekoydular.YâRabbî!Busahîfelerkimlerindirdedim.Ellibinkişiilealışverişyapmışsın.Hersahîfe,bunlarınbirisiileolanmu’âmelenigöstermekdedirdediler.Bakdım,hersahîfedebirkimseileolanmu’âmeleminincedeninceyeyazılmışolduğunugördüm,dedi.Birguruşhîleyapan,birguruşhakyiyen,cezâsınıçekecekdirvehiçbirşeyinyardımıolmıyacakdır.
İşteburayakadar,büyüklerimizinhâllerinivedînimizinyolunugöstermişoluyoruz.Bugünbuyolunutulmuş,bilendekalmamışdır.Bugün,bunlardanbirisiniyapanaçoksevâbverilir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Bir zemân
gelir ki, o zemânın müslimânları, bugün sizin yapdığınız ibâdetlerin onda birini yaparsa, âhıretde azâbdan kurtulurlar). Sebebinisorduklarında,(Çünki, sizler hayr işlemeğe çok yardımcı buluyorsunuz. Onlar yardımcı bulamıyacakları gibi, çeşidli engellerle de karşılaşacaklardır. Gâfiller, câhiller arasında garîb kalacaklardır) buyurdu.Buhadîs-işerîfibildirmekdenmaksadımız,müslimânların,zemânınhâlinigörüp,
ümmîdsizliğedüşmemeleriiçindir.Ohâlde,buzemânda,yukarıdayazılanlarınhepsinikimyapabilirdiyerekye’sedüşmekdoğrudeğildir.Nekadaryapılabilirseçokkâr
olur.Âhıretindünyâdandahâiyiolduğunainanankimse,bunlarınhepsinideyapabilir.Bunlarınhepsinigözetmek,yapsayapsa,insanıfakîryapar.Sonsuzse’âdete,ebedîrâhatlığasebebolacak,birkaçsenelikfakîrliğeelbettekatlanılır.Nitekimbirçok
kimse,birkaçşeykazanmakiçin,fırtınalı,karlıhavalarda,sıkıntılıyolculuklara,bir
rütbeye, dereceye yükselmek için de nice mahrûmiyyetlere katlanıyor. Hâlbuki,
ölümgelince,bütünkazanclarıeldençıkmakda,boşunadidinmişolmakdadırlar.
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18 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 116. cı MEKTÛB
Bu mektûb, hâce Ebülmekârim için yazılmışdır. Allahü teâlânın kullarına hizmet etmeği övmekdedir:
Allahüteâlâ,aşırıhareketlerdenkorusun!Ortalama,adâletüzeredoğruyolda
bulunmaknasîbetsin!Allahüteâlânın,birkuluna,fâideli,güzelişleryapmağı,çok
kimseninihtiyâclarınısağlamasınınasîbetmesi,çokkimseninonasığınması,bukul
içinpekbüyükbirni’metdir!Allahüteâlâ,kullarınaıyâlimdemiş,çokmerhametli
olduğuiçin,herkesinrızkını,nafakasınıkendiüzerinealmışdır.Allahüteâlâ,bu
ıyâlindenbirkaçınınrızkları,nafakalarıiçinvebunlarınyetişmeleri,râhatyaşamalarıiçinbirkulunugörevlendirirse,bukulunabüyükihsânetmişolur.Bubüyük
ni’metekavuşupda,bununiçinşükretmesinibilenkimse,çoktâli’li,pekbahtiyârdır.Bununkıymetinibilip,şükretmek,kendisâhibinin,Rabbininıyâlinehizmet
etmeği se’âdet ve şeref bilmek ve Rabbinin kullarını, kölelerini yetişdirmekle
öğünmek,aklîcâbıdır.Allahüteâlâyahamdolsunki,oradabulunanlarınhepsi,siziniyiliklerinizianlatmakdadırlar.İhsânlarınızın,yardımlarınızınsöylentileriher
yerdedolaşmakdadır.
NEFS
Birângelirkabarır,atlasdadalgagibi,
muhitolurrûhuna,kırılmazhalkagibi.
Birângelir,durulur,soğukbirpınarolur,
hersözükabûleden,enkıymetliyârolur.
Birângelir,ahçeker,herşeybenimolsader,
bütündünyâyıversen,nankördürdahâister.
Birângelirinanır,mevlâsısözlerine,
nedâmetyaşıdolar,oâsîgözlerine.
Birângelirkigürler,ufkundaşimşekçakar,
yıllarınmahsûlünü,tutarbirândayakar.
Birângelir,dalgasız,sessizbirummânolur,
bütünyapdıklarına,utanır,pişmânolur.
Birângelir,Fir’avn,ŞeddâdveNemrûdolur,
damarlardadolaşan,Hannâs-ımerdûdolur.
Birângelirmutî’dir,herşeyikabûleder,
dünyâgözündeolmaz,dâimibâdetister.
Birângelir,şâhlanır,kükremişarslangibi,
yâhudkanasusamış,yaralıkaplangibi.
Birângelir,uslanıpbir(seng-imiheng)olur,
herarzûsu,Resûlünsözlerinedenkolur.
Birângelir,zâlimdir,rûhuinletirzârzâr,
kendikötüelîle,kendinemezârkazar.
Eykalb,böylebirnefse,uyarsanhâlinyaman!
Onunhîlelerine,aldanmahiçbirzemân!
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19 — İSLÂMİYYETDE FÂİZ, BANKA VE VAKF
İslâmiyyetde,bankakurmak,bankaileişyapmakcâizmidir?Önceşunubildirelim.İslâmiyyetdefâizharâmdır.Fâiz,yalnızislâmiyyetdedeğil,semâvîdinlerin,
ya’nîhakolan,doğruolandinlerinhepsindeharâmdır.Fâizinazıda,çoğudaharâmdır.Enbüyükgünâhlardandır.Fâizinvebankanınnedemekolduğunuiyianlamaklâzımdır.Dînimizticâretevebüyüksınâ’îteşekküllerinmeydânagelmesineveferdinistihsâlkapasitesiningenişlemesineyarıyanvefâizilealışverişyapmıyanşirketlerin,bankalarınkurulmasınaizn,hattâemrvermekdedir.
Dîniniiyiöğrenenbirmüslimân,harâmişlemedenvefâizfelâketinedüşmeden
herçeşidticâretiyaparakhalâlmalkazanır.Halâlvebereketlikazancıilemilletevememleketeçokfâideliolur.(Hadîka)dadiyorki,(İmâm-ıMuhammedŞeybânîye, mütehassıs olduğu tesavvuf bilgisinde niçin bir kitâb yazmadığını sorduklarında,zühdvetakvâ,ancak,bütünişlerdeahkâm-ıislâmiyyeyeuymakla,bâtıl,fâsidvemekrûhsözleşmelerdensakınmaklaeldeedilebilir.Bunlarda,fıkhkitâblarındanöğrenilir.Alışverişvebaşkasözleşmeleriyapacakkimseninbunların
sahîhvehalâlolmasışartlarınıöğrenmesilâzımdır.Bununiçin,buişlerinilmihâliniöğrenmekhermükellefefarz-ıayndır.Bufarzınyerinegetirilmesiiçin,bey’
veşirâkitâbınıyazdımbuyurdu).
FÂİZ NEDİR?: Bütünfıkhkitâblarıdiyorki,fâiz,ödüncvermekde,rehndeve
alışverişde,alıcıdanveyâvericidenbirininötekinekarşılıksızolarakvermesişart
edilenfazlamaladenir.Başkasınaverilmesişartedilirse,fâizolmaz.Fekatbey’fâsidolurdenildi.Bey’de,şartedilmedenverilenhediyye,fâizolmaz.Hediyyenin
ayrıbirmalolmasıveayrıcateslîmedilmesiîcâbeder.Meselâbirkimse,biraltın
liraveripdörtçeyrekaltınsatınalsaveayrıcabirmikdârparahediyyeetsefâizolmaz. Bey’ de fâsid olmaz. Çünki, satarken hediyye vermek şart edilmemişdir.
Hediyyevermekdeşartedilenfazlabirşeyde,fâizolmaz.Biraybanahizmetetmekşartıile,şumalı,meselâevimisanahediyyeetdimdese,odakabûledipalsa,fâizolmaz.Fekat,şartfâsidolup,hizmetetmesilâzımgelmez.Hizmetederse
de,zararıolmaz.(Hediyye) veyâ(Hibe), mevcûdvema’lûmbiraynıbirinekarşılıksıztemlîketmekdir.Bellibirkarşılıkistiyerekvermekdecâizdir.Deyniya’nî
alacağınıborclusunaveyâborclusundanbaşkasınahediyyecâizdir.Fekat,başkasınahediyyeederken,kabzeylemesinideemreylemesiveonunkabzetmesilâzımdır. Kabz edince, deyn ayn olmakdadır. Ya’nî yukarıdaki ta’rîfde bulunan
(Ayn) kelimesi,(Sözleşmedeveyâsonradanaynolan)demekdir.[Bey’veşirâda
da,görülmiyennakd,kabzedilinceaynolmakda,sözleşmeyerindelâzımolanta’yîn
hâsılolmakdadır.]Hediyyeyikabûletmeksünnetdir.Mükellefolmakvekendimülkünühediyyeetmekşartdır.Hediyye,sözveyâhâlileolan(Îcâb) ve(Kabûl) ile
hâsılvesözleşmeyerindekabzedilmekletemâmolur.Lüzûmsuzşartlabâtılolmaz.
Şartıyapsadaolur,yapmasadaolur.Hediyyeverirken,bellibirşeyi,karşılıkistemek,birisineolanborcunuödemesinişartetmekcâizdir.Hediyyeninvekarşılığının,ayrılmadanönceverilmelerilâzımdır.Ta’âmbulunançantayı,eşyâbulunanevi,yükbulunanhayvânıhediyyesahîholmaz.Bunlarıboşikenveyâyalnız
yüklerinihediyyeetmeksahîholur.Ya’nî (Meşgûl) değil,(Şâgil) hediyyeedilir.
Koyundakiyün,dikiliağaç,ağaçdakimeyve,memedekisüthediyyeedilemez.Ayırmasızararverecekparça,ayrılarakhediyyeedilemez.Birliralıkaltını,dörtçeyrekaltıniledeğişdirirken,ikikarşılıkdanbirininağırlığıfazlaolur,bunuhalâledersecâizolur.Çünki,ayırmasızararverecekşeyiayırmadanhediyyeetmişolur.Eti,
dahâağıretesatarakfazlasınıhibeetmekise,câizolmaz.Çünki,fazlasınıayırmak
zararvermez.Alacağınıborcluyahibeeden,artıkbunugeriistiyemez.Yedişeydenbirivarsa,aynolanhediyyedeteslîmdensonragerialınamaz.Bunlarbulunmazsa,hâkimkarârıilegerialmaksahîholurisede,mekrûhdur.Yedimâni’:Ve–851 –

rilen aynda kıymetini artdıran ziyâdelik hâsıl olmak, ikisinden birinin ölmesi,
hediyyeninkarşılığıolduğubildirilerekbirhediyyevermek[bunubaşkasınında
vermesirücû’amâni’olur],hediyyeedilenmalınalanınmülkündençıkması,ikisiarasındanikâhbulunmak,aralarındanikâhıebedîharâmedenakrabâlıkbulunmak,hediyyeedilenmalınhelâkolması,gerialmağamâni’olurlar.Sadaka,fakîreverilenhediyyedir.Deynolanhediyyeyivesadakayıgerialmakhiçcâizdeğildir.Birininborcunuondaniznsizödeyerek,onukendineborcluyapmakcâizdeğildir.
Şâfi’îveMâlikîmezheblerinde,fâiz,yalnızgıdâmaddelerindeveparadaolur.
1—Ödünc alıp vermekde fâiz: İmâm-ıRabbânîAhmed-iFârûkîSerhendî
“kuddisesirruh”birincicildin,yüzikincimektûbundabuyuruyorki:(Dahâfazlasınıödemesişartıileödüncvermekfâizdir.Ya’nîböyleolansözleşmeharâmdır.
Harâmanlaşmaileelegeçenmalınhepsiharâmolur.Meselâ,onikikileödemesi
şartı ile, on kile buğday ödünc verilse, alınan oniki kilenin hepsi harâm olur.
[Fazlaolanikikilesikulhakkıolduğuiçingerivermesivâcibolur.Onkilesiharâmolduğuiçinsadakavermesilâzımdır.]Fâizileödüncvermekvealmakharâm
olduğu,Kur’ân-ıkerîmdeaçıkcabildirilmişdir.İhtiyâcıolanında,olmıyanında,
fâizleödüncalmasıharâmdır.İhtiyâcıolanafâizharâmolmazdemek,Kur’ân-ıkerîminemrinideğişdirmekolur.(Kınye) kitâbı,Kur’ân-ıkerîminemrinideğişdiremez.LâhorşehrininbüyükâlimlerindenolanmevlânâCemâl,(Kınye)ninbirçok
haberleri,kıymetlikitâblarauymamakdadır,böylehaberlerinegüvenilmezbuyururdu. [İbni Âbidîn de, (Kınye)nin birçok haberi za’îfdir, güvenilemez buyurmakdadır.Bukitâbı,Zâhidî“rahmetullahiteâlâaleyh”yazmışdır.](Kınye)ninbu
yazısınıdoğrukabûletsekbile,buradakiihtiyâckelimesine,zarûretveölümtehlükesima’nâsınıvermeklâzımdır.Böylece,Mâidesûresinin,(Ölüme sebeb olan
sıkışık hâle düşen) meâlindekidördüncüâyetininiznindenistifâdeedilmişolur.
Çünki,buâyet-ikerîmeharâmdanafvolunabileceközrübeyânbuyurmakdadır.
Fâizileödüncalmakiçinherihtiyâcözrolsaydı,fâizinharâmedilmesinesebebkalmazdı.Çünki,fâizödemeğiancakihtiyâcıolankabûleder.İhtiyâcıolmıyankimse,açıkdanparavermekistemez.Allahüteâlânınbuyasakemri,yersiz,lüzûmsuz
olurdu.Allahüteâlânınkitâbına,böyleiftirâedilemez.Abes,yersizbirşeybulunmasıdüşünülemez.Herihtiyâcıolanınfâizileparaalmasıcâizdiyebirândüşünsek,ihtiyâcda,birnev’zarûretdir.Zarûretinderecelerivardır.Ziyâfetvermekiçin,
fâizileparaalmakihtiyâcdeğildir.Meyyitinbırakdığımaldameyyitinihtiyâcı,kefenvecenâzemasrafıolduğu,kitâblardabildiriliyor.Onunrûhuiçinziyâfetvermeğeihtiyâcdenilmemişdir.Meyyit,sadakanınsevâbına,herkesdençokmuhtâc
olduğuhâlde,onunrûhuiçinyemek[helva]dağıtılmasınıislâmiyyetemretmemişdir.Ohâlde,bunlarıyapmak,fâizleparaalmakiçinihtiyâc,özrolurmu?Ölünün
ihtiyâcıkabûledilsebile,fâizlealınanparailepişenyemekleriyimekhalâlolurmu?
Çolukçocuğunçokolması,erkeğinaskerdebulunması,özr,ihtiyâcsanılarak,fâizleparaalmakcâizvehalâlolurdemek,birmüslimânayakışmaz.Böylebelâya
yakalanmışolanlara,emr-ima’rûfvenehy-imünkeryaparak,doğruyolugöstermeklâzımdır.Birmüslimân,nasılolurda,böyleharâmişiyapabilir?İhtiyâcları
halâldente’mînedecekyolçokdur.[Buyollarıaramaklâzımdır.Arayıpbulamazsa,ancaknafakaihtiyâcı,ya’nîgıda,elbisevemeskenihtiyâcı,zarûrethâlinialır.
Buda,ancakmeskeniçinvâkı’olmakdadır.]
Buzemânda,şübheliolmıyankazanckalmadıdiyorsunuz.Evetöyledir.Fekat,
eldengeldiğikadar,şübhelilerdenkaçınmaklâzımdır.Tarlayıabdestsizsürmek,
tohumunuabdestsizekmek,rızkınbereketini,tayyib[güzel]olmasınıgiderirdemişlerdir.Hindistânda,böyleçalışan,hemenyokgibidir.Fekat,Allahüteâlâ,kulundan,elindengeldiğikadaryapmasınıistemekdedir.Fâizileparaalıpziyâfetvermekdensakınmak,herkesiçinçokkolaydır.Halâleharâm,harâmahalâldiyenkâ–852 –

firolur.Fekatbu,kat’î,meydândaolanhalâlveharâmlariçindir.[Halâl,harâm
oldukları,NassileaçıkbildirilmişolanyâhudaçıkNassyokisede,dörtmezhebdedesözbirliğiilebildirilenleriçindir.]Zanolunanlariçindeğildir.Hanefîmezhebindemubâholançokşeyvardırki,Şâfi’îmezhebindemubâhdeğildir.Bunun
aksidevardır.Muhtâcolduğuşübheliolanbirinin,fâizleparaalmasıhalâlolurdemiyene,açıkbildirilenharâmahalâldiyemiyenediluzatılmaz.Sapık,gericidenilmez.Halâldemesiiçinzorlanamaz.Onunhaklıolmasıdahâkuvvetlidir.Hattâ,haklıolduğumeydândadır.Onadiluzatanlarhaksızdırvetehlükelidir.MevlânâAbdülfettâh,fâizsizborcalmakiyidir.Niçinfâizilealıyorlardemiş.Sizde,böylesöyleme,Halâliinkârmıediyorsun?diyerekonutekdîretmişsiniz.Yavrum,busözünüz,kat’îolanhalâliçindoğrudur.İhtiyâcıolanın,fâizileborcalmasınahalâldesenizbile,bunuyapmamak,yinedahâiyiolur.Vera’sâhibleri,ruhsat,iznverilen
şeyleriyapmamış,herkese,azîmetyolunugöstermişlerdir.Lâhorşehrindekimüftîler,ihtiyâcıolanacâizolurdemişisede,ihtiyâcdanihtiyâcafarkvardır.Herihtiyâc,özrsayılırsa,fâizinharâmolacağıyerkalmaz.Fâizinharâmedilmesiabes,
lüzûmsuzbiremrolur.Oruc,yemînkeffâretiniyyetiilede,fakîrleridoyurmakiçin,
fâizileborcalmakcâizdeğildir.Fakîrdoyuramıyan,oructutar).
2—Rehnde fâiz: Rehnvermek,ya’nîipotek(hypotéque)etmekdemek,bir
sebebdendolayı,birşeyihabsetmek,alıkoymakdemekdir.İslâmiyyetdeise,ödenecekmalkarşılığıolarak,birmalı,alacaklıdaveyâbaşkaâdilbirkimsede,emânetbırakmakdemekdir.Rehnancak,malborcuiçinverilir.Öldürmek,yemînhakları,işçininiyiçalışması,müsâfirinhırsızlıketmemesiiçinrehnistenmez.Rehnzor
ilealınmaz.Rehn,akdile,ya’nîîcâbvekabûlile,ya’nîsözleşmeveyâmektûblaşma ile yapılır. Rehni verip, almaları, ya’nî malın teslîm olunması da lâzımdır.
Teslîmolunmadanönce,borclurehnivermekdenvazgeçebilir.Rehnbırakılanmalın,satılmağaelverişliolmasışartdır.Dartıile,hacmileölçülenherşey,altın,gümüşeşyâ,para,rehnverilebilir.Ortakolanbirşeydekikendipayınırehnvermek
câiz değildir. Ağaçdaki meyveyi ağacsız olarak, tarladaki ekini tarlasız olarak
rehnvermekvemeyveliağacımeyvesizolarak,ekinlitarlayıekinsizrehnvermek
câizdeğildir.Evi,eşyâsıilederehnvermekcâizdir.Hayvân,üzümşırasırehnverilir.Alacaklı,rehndenvazgeçebilir.Borcluvazgeçemez.Rehn,borcödeninceye
kadar habs olunur. Önce, borc ödenir. Sonra, rehn geri verilir. Borclu ölürse,
bununvârisi,rehnisatarak,parasıileborcuöder.Sonra,rehnialıp,müşterîyeteslîmeder.Gerikalanparası,başkaalacaklılaraverilir.Satışsemenininödemezemânıgelinceborclu,rehnisatmakiçin,alacaklıyıveyâbaşkabirâdilkimseyivekîledipsatdırırveyâkendisatar.Semendenborcuödeyip,sonrarehnkurtarılır.
Borclu,rehndekimalını,alacaklınınizniolmadansatamaz.Satmakiçin,istiyemez.
Alacaklı,rehnialırken,bunuileridesatmağakendisininvekîledilmesinişartedebilir.Borclubunukabûledince,sonraazledemez.Borcluölürsede,azlolmaz.Rehn
helâkolursa,kıymetiazise,aradakifarkıborcludanister.Rehn,alacaklınınborcuistemesinemâni’olamaz.Malıolupdaödüncaldığınıödemezse,onuhabsetdirmesinedemâni’olamaz.
Alacaklı,rehnin,borclununmülkündençıkmasınasebebolamaz.Satamaz,kirâyaveremez.Rehni,ancakborclununizniilekullanabilir.İkisindenbiri,ötekininizniile,rehnibaşkasınaâriyetverebilir.Sonraherbiri,onuyinerehnyapabilir.Alacaklı,kendisindekirehni,rehniverenborclusunadaâriyetverebilir.Saklamıyarakveyâkullanarakrehnhelâkolursa,kıymetiniöder.Birkimsenin,rehnde bulunan malı satın alması sahîhdir. Alacaklı, elindeki rehn malı müşterîye
vermiyebilir.Müşterî,borcunödenerek,rehninkurtarılmasınakadarbekler.Yâhud,bey’i,mahkemeilefeshetdirir.
Ödünc verirken, alacaklının rehnden istifâde etmesi için, izn verilmesi şart
edilirse,fâizolur.Meselâ,hayvânıveyâtarlayı,elbiseyikullanması,sütünüiçme–853 –

sişartedilirsefâizolur.Sonradanverileniznile,alacaklınınrehnikullanmasıcâizolur.
3—Bey’ ve şirâda fâiz: HanefîveHanbelîmezheblerinegöre,birsatışdafâizbulunmasıdemek,aşağıdabildirilenikişeyinveyâbirininmebî’ilesemendeortakolarakbulunmasıdemekdir.Şâfi’îveMâlikîmezheblerinde,buikişartileberâber,altınveyâgümüşyâhudgıdâmaddeleriolmalarıdalâzımdır.
1—Kadr,ya’nîveznveyâhacmileölçülmeleri,
2—Bircinsdenolmaları.
Fâizbulunansatışveresiyeyapılamaz.Dâimâpeşinolmasılâzımdır.Satışınpeşinolmasıiçin,mebî’inde,semenindete’ayyünetmelerilâzımdır.
Buğday,arpa,hurmavetuzun,herzemânveheryerde,hacmileölçülmeleri,altınvegümüşündedartıileölçülmesiemrolundu.Bualtımaddedenbaşkaşeylerin,nasılölçüldükleri,âdetegöreanlaşılır.4.cümaddeyebakınız!
Birsatışda,fâizşartınınikisidebulunmazsa,busatışdafâizbulunmaz.Ya’nîbirininpeşinfazlaolmasıveyâveresiyeolması,fâizolmaz.Meselâ,onmetrepazeni,onbeşmetrebasmayapeşinveveresiyesatmakcâizdir.
Buşartlarınikisidebulunursa,yalnızeşidmikdârdapeşinsatmakcâizolup,farklımikdârdapeşinveaynımikdârdaolsabile,birisiniveresiyeolaraksatmakfâiz
olur.Zâten,fazlasıpeşinharâmolansatışlar,veresiye,eşidmikdârdaolsabile,dâimâharâmolur.Veresiyebaşkadır.Peşinpazarlıkedip,semenisonrate’cîletmek
başkadır.Birtenekebuğdayıbirtenekebuğdayapeşinsatışda,sözkeserkenölçmeklâzımdır.Sonradanölçülürse,eşidbulunsabilecâizolmaz.Birkilebuğdayı,
birkilebuğdayaveresiyeveyâbirkiledenazveyâfazlabuğdayapeşinsatmakfâizolur.Ya’nîcâizdeğildir,harâmdır.Kadrvecinsleriortakbulunanikimalıneşid
mikdârdapeşinsatışınıncâizolmasıiçin,sıfatlarınınbaşkaolmasılâzımdır.Para
bozdurmak,bununiçin,câizolmakdadır.Sıfatlarıdaaynıolursa,satışdanfâideolmıyacağıiçinbey’sahîholmaz.
İkişartdanbirisibulunup,birisibulunmazsa,farklımikdârdapeşincâizolup,
eşidmikdârdaolsalarda,veresiyesatmakyinefâizolur.Birkilebuğdayı,ikikilearpayaveyâbeşyumurtayıaltıyumurtayapeşinsatmak[vepeşinkâğıdparabozmak]câizolur.Fekatbeşmetrebasmayı,beşmetrebasmayavebirkamyonu,başkabirkamyonaveresiyesatmakfâizolur.Burada,yalnız,altınveyâgümüşkarşılığında dartarak ölçülen başka cinsleri veresiye satın almağa izn verilmişdir.
Bununiçin,paraileyapılanmalsatışlarındafâizyokdur.Kâğıdparakarşılığında
yapılanmalsatışlarındada,hiçfâizyokdur.
Ağırlıkileölçülenşeylerinherikisidebirhabbe,ya’nîbirarpaağırlığındanaz
ise,hacmileölçülenlerinherikisideyarımsâ’danazise,bunlarölçüyegelmez,ya’nî
birincişartyokkabûledilmişdir.Bununiçin,biravucbuğdayı,ikiavucbuğdaya
vebirfelsiikiveyâdahâçokfelse,peşinsatmakcâizolur.Çünki,ikiavuçiçi,yarım sâ’dan azdır ve üç felsin ağırlığı, bir habbeden azdır. İki santigram altını,
dörtsantigramaltınapeşinsatmakfâizolmaz.Bunlarıveresiyesatmakfâizolur.
Birkırât-ışer’î,beşarpaolduğundan,birhabbe,beşsantigramdır.
Altını,gümüşüyarıdanfazlaolanalaşımlar,sâfaltınvesâfgümüşgibidirler.Satışdaveödüncvermekdebunlarınağırlıklarınabakılır.Altını,gümüşü,yarıdanaz
olanalaşımlar,urûzgibidir.İçindekihâlisinağırlığındanfazlahâlisilevekendicinsinden,fazlasıilepeşinsatılabilirler.Çünkialtınınfazlası,karşılıkmaldakibaşka
ma’deninkarşılığıolur.Böyleparalarvefülûsdenilenmetalparalar,âdetegöre,
ağırlıklada,adediledeölçülmekdedir.Fekat,altınınvegümüşün,dâimâ,ya’nîkarışımdakimikdârıazolsada,kabzedilmelerilâzımdır.Semen,ya’nîgeçerakçaolmadıklarızemân,ta’yînedilince,te’ayyünederler.
Birsatışınpeşinolmasıdemek,pazarlıkyerindenayrılmadanönce,ikimalında
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aynolmasıdemekdir.Buna,te’ayyünetmekdenir.Altındanvegümüşdenbaşka
mallar,sözkesilirkenta’yînetmeklete’ayyünederler.Bunlarınsatışı(Mukâyada)
olur.İkimaldanyalnızbirisita’yînedilmişise,aynolan,mebî’olur.Deynolanmal
vealtınvegümüş,ayrılmadanöncekabzolunmaklate’ayyünederler.
(Dürr-ül-muhtâr) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki:(Buğdayı,buğdaykarşılığındasatınca,ikisideta’yînedilirse,ya’nîaynolurlarsacâizdir.Teslîm
alınmalarılâzımgelmez.Çünki,sarfdanbaşkasatışlarda,mallar,ta’yînetmekle
te’ayyünederler.Te’ayyünedince,kendilerinivermeklâzımolur.Benzerleriverilemez.Ya’nî,ikisidehacmileveyâdartıileölçülen,bircinsveyâbaşkacins[altındanvegümüşdenbaşka]ikimalıbirbirikarşılığındasatmakiçin,sözkesilirken,
ikisideaynolmalıdır.İsterhâzırolsunlar,istergâibolsunlar,ta’yînedilmeleriyetişir.Sözleşmeyerindenayrılmadanönceteslîmalınmalarılâzımolmaz.Altınve
gümüşünise,ayrılmadanöncekabzolunmasışartdır.Ya’nîbirbirinineline,cebinevermeklâzımdır.Ayrıldıkdanbirikidakîkasonraverse,sarfsatışısahîholmaz.
Sarfsatışında,alacağıhâzırolup,vereceğiyanındadeğilse,sözleşmeetmeyip,
hâzırolanı[ödüncveyâ]emânetalmalı,vereceğielinegeçince,ozemânpazarlık
vesözkeserek,ayrılmadanbunuteslîmetmelidir.
Fâizbulunansatışdakiikimaldanbiriayn,karşılığıdeynise,aynolanmebî’,deyn
olansemenolmakve[sözkesilirkendeynolan]semeni,ayrılmadanöncekabzetmekşartıilecâizolur.Çünki,deynancakteslîmalınmaklate’ayyüneder.
Eğer,deynmebî’ise,sözkesilenmeclisdehâzırolsabile,bey’câizolmaz.(İle,
ye) gibibağilesöylenenfâizmalı,semenolur.Bubağlarilesöylenmiyen,mebî’
olur.(Bubirkilebuğdayı,birkiletâzebuğdaYAsatdım.Bubirkilebuğdayı,bir
kiletâzearpaYAsatdım)diyereksözleşmelericâizolur.Çünki,herikisindede,
aynolanmal,mebî’dirvedeynolan,semendir.Fekat,sözleşmeyerindenayrılmadan,deynikabzetmeklâzımdır.Çünki,fâizbulunanbey’incâizolmasıiçin,ayrılmadanönce,mebî’ilesemeninaynolmalarılâzımdır.Deynin[misâlimizde,semenin]te’ayyünü,kabzedilmekleolur.Aynı,kabzetmedenayrılmalarıcâizolur.Eğer
(Birkileiyibuğdayısenden,bubirkilebuğdayİLEsatınaldım)derse,yâhud(İki
kiletâzearpayısenden,bubirkilebuğdaYAsatınaldım)derse,deynolan,meclisdehâzırbulundurulsadahî,câizolmaz.Çünki,deynolanmal,mebî’olmuş,ayn
olmıyanşeyisatmışdır.Buise,câizdeğildir.)
Fâizbakımındanyeniileeski,tâzeilebayatarasındafarkyokdur.Meselâ,eskibakırı,yenibakırileaynıağırlıkdavepeşindeğişmelidir.Yenibakırhafîfise,
bununlaazmikdârbaşkamalveyâparadapeşinvermelidir.
Altınvegümüşdenbaşkama’denlerde,san’at,işçilikfarkıolabilir.Birbakırsemâveri,dahâağırbakırsemâverkarşılığısatmakcâizolur.Çünkialtındanvegümüşdenbaşkama’denler,san’atte’sîriile,ağırlıkölçüsündençıkıp,adedilesatılabilir.Fekatbunlarıağırlıklasatmakâdetolanyerlerde,ağırlıkfarkıyinefâizolur.
Altın, gümüş eşyâ, san’at te’sîri ile semenlikden çıkarak mebî’ olabilir. Ya’nî
ta’yînilete’ayyüneder.Fekat,kabzedilmesivealtını,gümüşüyarıdanfazlaolanlarındâimâağırlıkileölçülmesişartdır.
(Bedâyı’) kitâbınınsâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,beşincicüz,236.cısahîfesindediyorki,(Aynısayıdafülûsübirbirleriiledeğişdirirken[kâğıdveyâmetal
parabozdururken]veyâfülûsveripfülûsdanbaşkaşey[altın,gümüşveyâbaşka
birayn]satınalırken,fülûshepsemenolur.Ta’yînedilincete’ayyünetmez.Kabz
edilmedikçedeynolur.Nakdeyniledeğişdirilirken,ayrılmadanönce,ikikarşılıkdanbirininkabzolunarakte’ayyünetmesilâzımdır.Çünki,buradafâizinikişartıdayokisede,deynindeynkarşılığısatılmasıbâtıldır.Fülûs,aynısayıda[ya’nî,
i’tibârîkıymetleriaynıolarak]fülûsiledeğişdirilirken,fâizinbirşartıbulunduğu
için[veresiyesiharâmolacağından]ikikarşılığındakabzolunmalarılâzımdır.
Fülûs,başkasayıdafülûsiledeğişdirilirse,[biryüzlükverip,kıymetlerinintopla–855 –

mıyüzdenazolanufaklıkalınırsa],fâizdenkurtulmakiçin,ikikarşılığındata’yîn
edilmelerilâzımdır.Şeyhaynegöre,ancakbuhâlde[veselemsatışında]niyyetetmeklefülûssemenlikdençıkar.Urûzgibiolurlar.Ta’yînedilince,te’ayyünederler.Fekat,yineadedileölçülürler.Fâizinbirşartıbulunduğuiçin,ya’nîaynıcins
olduklarıiçin,ta’yînedilmekle,satışınpeşinyapılmasıte’mînedilmişolur.Ta’yîn
edilenmalınkendisiverilir.Benzerleriverilemez).Birisininta’yînedilmesidekâfîisede,deyninsemenolmasıvebununayrılmadanöncekabzedilmesilâzımolur.
Bankada,bonokırdırmanıncâizolmadığıburadandaanlaşılmakdadır.
Zimmîninzimmîlerlevemüslimânlarlaalışverişi,müslimânlarınbirbirleriilealışverişigibidir.Yalnızkendiaralarındadomuzveşerâbsatmalarıdacâizdir.Dârül-harbde[ya’nî,yehûdî,hıristiyanveyâmüşriklerinmemleketlerinde]bulunan
mürtedinmallarıonunmülküdeğildir.
Altınvegümüş,ağırlıklaölçülür.Basılıliralarınağırlığıbelliolduğuiçin,liralarısayıiledekullanmakcâizolur.Kullanırken,ağırlıklarınıdüşünmeklâzımdır.
Ondirhemgümüşparaborcuolankimse,alacaklısına,bunlaryerinebiraltın
verse,ya’nîondirhemborcunakarşı,biraltınıpeşinolaraksatsacâizolur.Çünkigümüşler,semenyapılmışolup,te’ayyünetmeleriiçin,borclununteslîmalmasılâzımdır.Zâtenborcludabulunduklarıiçin,yenidenteslîmalmasınalüzûmkalmamışdır.Çünki,mebî’invesemeninbirlikdete’ayyünetmeleri,veresiyeolansatışdafâizdensakınmakiçinşartedilmişdir.Ödenipbitenborcda,böylefâizolamaz.
Borcda,ileridedüşülecekfâiztehlükesiolabilir.(Dürr-ül-muhtâr). Üçüncükısm,
onikincimaddesininsonsahîfesinebakınız!(Rıyâd-un-nâsıhîn)dediyorki:
Satışdakiveödüncvermekdekifâiziçin,ÖmerNesefînin“rahmetullahiteâlâ
aleyh”(Erba’în-i Selmânî) kitâbındakiotuzüçmisâliaşağıyayazıyoruz:
1—Kileilesatılanbirşey,kendicinsine[meselâbuğdayıbuğdaya]peşinsatılırken,birininhacmiziyâdeolursa,fâizolur.
2—Hacmlerimüsâvî,fekatbiriveresiye[ya’nîsözkesilenyerdenayrılıncıya
kadarte’ayyünetmez]ise,yinefâizolur.
3—Dartaraksatılanbirşey,kendicinsine[meselâbeşibiryerdeyi,altınliralar
karşılığı]peşinsatılırken,verilenilealınanınağırlığımüsâvîolmazsa,fâizolur.
4—Veznlerimüsâvî,fekatbiriveresiyeise,fâizolur.Veznveyâhacmlerimüsâvîolmıyanpeşinsatışda,fâizdenkurtulmakiçin,vezniveyâhacmiazolanmalınyanına,aynıcinsdenolmıyan,başkaazbirşeydeilâveedip,ikişeybiraradaiken,
pazarlıketmelidir.Böylecefâizdenkurtulunurisede,ilâveedilenşeyinkıymetiaz
ise,harâmayakınmekrûholur.Oşeyi,pazarlıkdansonrailâveedersecâizolmaz.
5—Kileilesatılanşeylerden,aynıcinsdenolmıyanlar,birbiriile[meselâ,arpayıbuğdaya]satılırken,hacmleriaynıolsada,veresiyesatmak,ribâ[ya’nîfâiz]
olup,hacmlerifarklıolsada,herikisipeşincâizdir.
6—Dartılaraksatılanşeylerdenaynıcinsdenolmıyanlar,birbiriile[altın,gümüşile]satılırken,ağırlıklarıeşitolsada,biriveresiyeoluncafâizolur.Ağırlıklarıfarklıolsada,ikisipeşin[elineteslîmetmek]câizolur.Altınlıvegümüşlüeşyâyı,birbirikarşılığıveresiyesatmakfâizolur.
7—Veznilevekileileölçülenveölçülmeyenherşey,kendicinsiile,veresiyesatılınca,mikdârıaynıolsada,fâizolur.
8—Kileileveyâveznileölçülenbirşeyi,kendicinsikarşılığı,ölçmedentopdansatmakfâizolur.Mikdârlarımüsâvîisede,fâizolur.Çünki,böyleşeylerinsatışında,sözkesilirken,ölçülerek,mikdârlarınınaynıolduğunubilmek,bey’insahîholmasıiçin,şartdır.
9—Birkaçkimsearasındamüşterekolan,kileveyâveznileölçülenbirmalı,ölçmedenpaylaşmakfâizolur.[Çünki,üçüncükısm,yirmincimaddedebildirildiğigibiherbiri,kendipayındabulunandiğerininmülkünü,diğerindekalanken–856 –

dimülküiledeğişdirmişolur.Ya’nîbunlarıbirbirlerineölçmedensatmışolurlar.
Herbiridiğerlerinebirdefter,ikincisibirmendilgibişeylerdeveriphalâllaşmalıdırlar.]
10—Hacmileveyâveznileölçülenbirmalı,ölçmedenödüncvermekvealmak
fâizolur.
11—Başakdakibuğdayı,buğdayile,müsâvîmikdârdadahîsatmakfâizolur.
12—Başakdakibuğdayı,başakdakibuğdayaaynımikdârdadahîsatmakfâiz
olur.Çünki,buğdaylarıbaşaksızölçmeklâzımdır.
13—Ağaçdakimeyveyi,kopmuşaynımeyveyesatmakfâizolur.
14—Ağaçdakimeyveyi,ağaçdakiaynımeyveilesatmakfâizolur.
15—Buğdayı,buğdayununavekavrulmuşbuğdaya,aynıhacmdedahîsatmak
fâizolur.Çünki,buğdaydan,aynıhacmdeunhâsılolmaz.
16—Unuvebuğdayı,ekmeğesatmakfâizolmaz.Çünkiekmek,başkacinsden
olmuşdurvesayıileölçülür.
17—Menşe’leriveyâkullanışyerleriaynıolmıyanveyâinsanlartarafındansıfatlarıdeğişdirilenşeyler,aynıcinsdendeğildir.Meselâhurmasirkesiileüzümsirkesivekoyunetiilesığıretivesütlerivekoyunyünüilekeçikılıvebuğdayileekmekaynıcinsdendeğildirler.Keçivekoyunetivesütleri,fâizbakımındanaynıcinsdendir.
18—İmâm-ıMuhammedegöre,ekmeğiadedileveveznileödüncvermekfâizolmaz.İmâm-ıEbûYûsüfegöreyalnızdartıilefâizolmaz.
19—Susam,zeytin,cevzgibi,yağçıkarılancismler,kendiyağlarıilesatıldığı
zemân,yağ,cismdekiyağmikdârındanziyâdeisecâizdirveyağınaynımikdârıyağ
karşılığıolup,ziyâdesiposakarşılığıolur.Ziyâdedeğilse,azveyâmüsâvîiseveyâbellideğilsefâizolur.
20—Üzümü,şırasıkarşılığıvekoyunuyünükarşılığıvemeyveliağacıaynımeyvekarşılığıveekilmiştoprağı,çıplaktoprakkarşılığıvebaşakdayetişmişbuğdayı,yetişmemişbuğdaykarşılığı,taşlıküpeyitaşsızküpekarşılığı,altınlıkılıncıveyâkemerialtınsızaynıkılıncvekemerkarşılığıvekabuklupirincikabuksuzpirinc
ilesatmakda,müsâvîveyâazisefâizolur.
21—Birmalı,kendisiveyâvekîli,meselâonlirayasatıp,müşterîyeteslîmetdikdensonra,parayıteslîmalmadan,malımüşterîden,meselâdokuzlirayagerisatınalmakfâizolur.Parayıtemâmalınca,satınalabilir.Birmalısatdıkdansonra,
parasınınhepsinitemâmteslîmalmadan,omalilebirlikdebaşkabirşeyi,aynıfiyâtlagerisatınalmakfâizolur.Çünki,aynıfiyâtınbirkısmı,obaşkaşeyiçinolup,
omalıdahâucuzaalmışolurvefâizolur.Obaşkaşeyialmasıisecâizdir.
22—Birmalı,meselâikiaysonrateslîmetmeküzeresatdıkdansonra,noksân
olarak,dahâöncevermeğikarârlaşdırmakfâizolur.
23—İkikişi,birerçuvalbuğdayı,hacminiölçmeden,karışdırıpunyapdırdıkdansonra,unuikiyetaksîmetmeğikarârlaşdırmakfâizolur.
24—Unlarıkarışdırıp,ekmekyaparakekmeğiikiyebölmekdefâizolur.Unlarınhacminiöncedenölçmeklâzımidi.
25—Cevzleriveyâbâdemleriyâhudzeytinleriölçmedenkarışdırıp,yağçıkardıkdansonrayağıtaksîmetmekdefâizolur.
26—İkikişininmüşterekbirineğiolsa,sütübirgünsenin,birgünbenimdiye
taksîmetseler,fâizolur.
27—İkikişi,meselâbiröküzveyâbiratveyâbirotomobilveyâbirdükkânveyâ tarlalarını veyâ tezgâhlarını, herbiri kullanmak üzere, mu’ayyen bir zemân
içindeğişselerfâizolur.
28—İçindeoturmakşartıilebirevi,ekmekşartıiletarlayı,kendikullanmak
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şartıilebirotomobiliborcludanrehnistemekfâizolur.Çünki,rehnalınırken,bunukullanmağışartetmek,rehndefâizolur.
29—Birşeyiucuzsatınalmakveyâonapahâlısatmakşartıileödüncvermek
fâizolur.
30 — Mahsûlün yarıdan fazlasına ortak olmak şartı ile, köylüye para veyâ
tohmveyâtoprakveriponuçalışdırmakveyâonaödüncvererektarlasınıalıpişletip,mahsûlünyarıdanazınıonabırakmakfâizolur.Çünki,kirâmikdârınınbelliolmasıveödüncverilenmalınaynımikdârdabenzerininödenmesilâzımdır.
31 — Az ücretle çalışdırmak, ondan hediyye almak, ziyâfet istemek üzere
ödüncvermekfâizolur.
32—Birşeyi,aldatarakpahâlısatmakveyâucuzalmakdafâizolur.[Gaben-i
fâhişebakınız!].
33—Satılanşeyinaybınıvesatınalınanşeyinkıymetinigizleyerekaldatmak
fâizolur.
34—LibyabüyükmüftîsişeyhTâhir-uz-Zâvî,fetvâsındadiyorki:(Hükûmet,
me’mûrlara ödünc mesken parası vererek, yüzde dört fazlası ile aylıklarından
kesiyor.Bu,%4fazlaaldığı,fâizolur.Harâmolur.Müslimânolanhükûmetinbunualması,vatandaşlarındavermeleriharâmdır.Buödüncparanın,fâizsizolarak,
Allahrızâsıiçinverilmesilâzımdır).Bufetvâ,Libyadaçıkan1973Nisantârîhli
(Hedy-ül-islâmî) mecmû’asısonundayazılıdır.Yâhud,oturacakeviolmıyan,meskenparasıalmakiçin,bütünmu’âmeleleriyapdıkdansonra,parayıalırken(Vekîlinizolarak,buparaileevyapdırmağıkabûletdim)demeli.Parayıveren(Ben
dekabûletdim)demeli.Tapuyualırken(Heray......liraödemeküzere......lirayabuevisatınaldım)demeli.Tapuyuverende(Buevisanasatdım)demelidir.Böylecehalâlolur.
(Dâr-ül-harb)de,ya’nîahkâm-ıislâmiyyenintatbîkedilmediğiİtalya,Fransagibiputlaratapınılanyerlerde,müslimânın,kâfirlereödüncvererek,onlardanfâiz
almasınıncâizolduğubütünkitâblarda,fâizbahsininsonundayazılıdır.Meselâ:
İbni Âbidîn diyor ki, (Dâr-ül-harbde, kâfirlerin mallarını fâiz, kumar, fâsid
bey’ilealmakhalâldir.Buyollarlamüslimânınzararetmesihalâldeğildir).
(Mültekâ) kitâbında,(İmâm-ıa’zamileimâm-ıMuhammed“rahmetullahiteâlâ aleyhimâ” buyurdu ki, Dâr-ül-harbde, müslimân ile kâfir arasında fâiz olmaz).(Mecmâ’ul-enhür)dediyorki,(Hadîs-işerîfde,(Dâr-ül-harbde, müslimân
ile kâfir arasında fâiz yokdur) buyuruldu.Orada,onlarınmalınıalmakmubâhdır.
Gönülrızâsıile,gadryapmadanalmakcâizdir.Diğerüçmezhebdehiçcâizdeğildir).
(Dürer ve Gurer) kitâbındadabuhadîs-işerîfyazılarak,Dâr-ül-harbdebirmüslimânınfâizilevefâsidbey’ile[meselâikrâmiyyeli,piyangolusatışyaparak]kâfirdenveoradamüslimânolandanmalçekmesicâizdir.Çünki,onlarınmalınırızâlarıilealmakmubâhdırdiyor.Fekat,mallarınasaldırmak,zorlaalmakcâizdeğildir
diyor.Şernblâlî,bunuaçıklarken,(Kumarilealmasıdacâizdir)diyor.(Kudûrî), (Cevhere), (Vikâye), (Dürr-ül-muhtâr) ve(Redd-ül-muhtâr)dave(Fetâvâyı Hindiyye)de
deböyleyazılıdır.(Dâr-ül-harb)debulunanmüslimânlarınbirbirleriilevezimmîkâfirileyapdıklarısözleşmelerinahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolmasılâzımdır.
Kâdîzâde,(Feth-ul-kadîr) tekmilesindeyukarıdakihadîs-işerîfiaçıklarkendiyorki:(HicretdenönceKureyşmüşrikleri,ehl-ikitâbolanrumlarınacemkâfirlerineyenilmelerinesevinmişlerdi.Rumsûresinâzilolup,acemlerinazzemânsonrayenilecekleribildirilince,EbûBekr-iSıddîk,Kureyşkâfirleriilesözleşmeyapdı.Acemleryenildi.EbûBekr-iSıddîkdasözleşilendeveleriKureyşkâfirlerinden
aldı.Busözleşmekumaridi.Mekkeşehride,müşrikmemleketiidi.Resûlullah,
bukumarsözleşmesineveşartedilendevelerinkâfirlerdenalınmasınaiznverdi).
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Bütünbunlardananlaşılıyorki,Dâr-ül-harbdeya’nîAvrupada,Amerikada,kâfirlerinkurduğuveyalnızkâfirlerdenfâizalanbirbankayaparayatıranbirmü’minin,buparanınfâizinibankadanalarakihtiyâclarınaharcetmesihalâldir.Bankayaparayatıranbirkimse,bankaileortaklaşa,parasınıfâizileişletmeğevermişoluyor.Bubankadanödüncparaalıpfâizverenlerinhepsimüslimânveyâzimmîise,
bankayayatırılanparanınfâizinialmakharâmolur.Bankadanparaalıpfâizverenler,müslimânveharbîkâfirkarışıkise,obankadanalınanfâizvehizmetkarşılığıalınanma’âşmekrûholur.Müslimânveyâzimmîmüşterîsiçokise,harâma
yakın,harbîkâfirmüşterîsiçokise,halâleyakınmekrûholur.Meşîhat-iislâmiyyeninİstanbuldaçıkardığı(Cerîde-i ilmiyye) kitâbının29Şubat1336ve9Cemâzil-uhrâ1338târîhveellibeşincisayısınınbinyediyüzkırkdördüncüsahîfesindeyazılıfetvâdada,(Dâr-ül-harbdekâfirbankasınaparayatırıp,bankadanfâizalmak,
şer’anhalâlolur)buyurulmuşdur.Bankadaçalışarakma’âşalmakda,böyledir.
Hiçbirmemleketde,hiçbirkimsedenvebankadanvekooperatifden,zarûretolmadıkca,hiçbirsebebileödüncparaalıpfâizödemekcâizdeğildir.Zarûretbaşkadır,ihtiyâcbaşkadır.Zarûret,kendininveyânafakasılâzımolanlarınaç,susuz,
çıplakveyâsokakdakalarakhastaolmasıdemekdir.Zarûretolunca,ya’nîölümdenveyâhastalıkla,biruzvunyokolmasındankorkuolunca,halâlyollardan,fâizsizolarak,zarûretingiderilmesineçalışılır.Halâlyolbulunamazsa,fâizleödünc
alınıp,bununlazarûretgiderilirisede,sonra,ihtiyâcdanfazlabirşeyeparasarfetmeyip,borcunubirânönceödiyerekfâizdenkurtulmasıfarzdır.Kirâileevtutmak
varken,evsatınalmakzarûretdeğildir.Ticâret,san’atiçinsermâyebulmakdazarûretdeğildir.Zarûrethâlindeolanadafâizileödüncvermekharâmdır[Eşbâh].
Harâmdankurtulmakiçin,bunamu’âmeleveîneyollarıileödüncverilir,denilmişdir.Böyle,farzıyapmamakdanveyâharâmişlemekdenkurtuluşyoluaramağa(Hîle-i şer’ıyye) denir.
Dincâhilleri,gençlerialdatmakiçin,buradadayalansöylüyorlar.İslâmiyyetdefâizvermekolmadığıiçin,müslimânlar,ecnebîlerdenfâizleparaalıp,millîservetimizyabancılaragidiyordudiyorlar.Hâlbuki,müslimânlar,kimseden,fâizle
ödüncalmazdı.Bunun,zinâdandahâkötü,büyükgünâholduğunubilirdi.Müslimânlar,birbirlerine,fâizsizödüncverirlerdi.Böylece,büyükşirketlervefabrikalarkurulurdu.Kimsefâizleparaalmağamecbûrkalmazvehâtırındanbilegeçirmezdi.
Banka nedir? İslâmiyyetde banka olur mu?
Banka,aşağıdakiişleriyapanbirşirketdir:
1—İstenildiğizemânödemekşartıileazbirfâizle(va’desiz)paraalır.
2—Mu’ayyenbirzemânsonraödemeküzere,va’desizolandanfazlafâizile
(va’deli)paraalır.
3—Fâiziniheraybaşındaödemeküzere(taksîtliva’deli)paraalır.
4—Merkezbankalarıbanknot,ya’nîkâğıdparaçıkarmakvazîfesidegörür.
5—Fabrikalara,şirketlerehissedârolur.Onlarasermâyete’mîneder.
6—Arsa,bağ,tarlasatınalıpsatarvebinâyapıpsatar.İslâmbankası,herçeşidmalısatınalıp,veresiyesatar.
7—Kıymetlieşyâyı,aksiyon[ya’nîhissesenedi]veobligasyon[tahvîlsenedi]rehnalarakvetemeliatılmışbinâlar,arsalarvekredi[i’tibâr]karşılığıolarak
fâizileödüncparaverir.
8—Va’delerigelmemişparasenedlerini,bonoları,iskonto[tenzîl]yaparak
öder.İslâmbankasıbunuyapmaz.Çünkiharâmdır.
9—Va’delerigelensenedlerinparalarınıborcludantoplayarakalacaklıyaverir.
10—Değerlimaddelerisaklamalarıiçin,kasalarışahslarakirâyaverir.
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11—Şehrlervememleketlerarasıparagöndermeğite’mîneder.
12—Tüccârların,poliçeveyâçekismiverilente’diyeemrisenedlerini,bunlarınbankadakiparasındanöder.
13—Birtüccârın,diğerbirtüccârdanalacağını,borclununhesâbındandüşerek
alacaklınınhesâbınageçirmeksûretiyletüccârlararasındakialışverişikolaylaşdırır.
14—Borsalarda,hissevetahvîlsenedlerialıpsatar.
15—Devletinveanonimşirketlerintahvîlsenedlerinipiyasayasürer.
16—Fabrikalaraçarveçalışdırır.
17—Naklvâsıtalarıişletir.
Bankaçalışmaları,hicretinaltıncıasrında,İtalyadabaşlamışvehermemleketeyayılmışdır.Memleketimizdeilkolarak,1279[m.1863]daOsmânlıbankasıve
birkaçsenefâsılaile,muhtelifecnebîbankalaraçılmış,gayr-imüslimvatandaşlar
veyabancılar,bunlarlafâizlialışverişyapmışdır.Meşrûtiyyetini’lânındansonra,
1327[m.1909]deTürkiyeMillîBankası,1328[m.1910]deTürkiyeBankası,aynısenedeMillîBanka,1329[m.1911]daİstanbulBankası,1331[m.1913]deİstanbulEmlâkBankasıve1332[m.1914]deOsmânlıTicâretBankasıaçılmışdır.
Zirâ’atBankasının,[1329]dasermâyesi88.577.908Osmânlılirası,EmniyetSandığının100.767lira,TürkiyeMillîBankasının1.000.000liraidi.
Bankalarınyapdığı,yukarıdayazılıonyedivazîfedençoğu,islâmiyyetdeyasak
olmıyan,fâidelişeylerdir.Fâizinazıda,çoğudaharâmdır.Çoğunaharâm,azına
halâldemekyanlışdır.Çiftçiye,tüccâra,san’atsâhiblerineyüksekfâizleödüncverenvedüşükfâizleparatoplayanbankalar,milletisömüren,kapitalistliğe,komünistliğesürükliyenteşekküllerdir.
Bankalarınzararlarındanbiride,parasâhiblerinitenbelliğevesefâhetealışdırmalarıdır.Elineçokparageçentenbeller,çalışmazlar.Çalışanlarayardımdaetmezler.Paralarınıbankayayatırıp,aldıklarıfâizile,keyfvezevkiçindeyaşarlar.
Mâcerâpeşindekoşarlar.İşçiler,çiftçilervezorgeçinenme’mûrlarveheleişleri
bozulupbankayafâizödemekiçin,evinibarkını,çiftiniçubuğunusatanişadamları,butaşkınca,şaşkıncaparasaçanveçalışanlaraaşağıgözlebakanşımarıksömürücülerigörünce,bunlardannefretederler.Buhâl,vatandaşlararasındaayrılıkvekinhâsıleder.Çalışanlarıngayretleri,hizmetlerigevşer.Memleketdeişsâhaları azalır. İşsizlik, anarşistlik artar. Sosyal adâlet lâfda kalır. Ekonomik ve
ahlâkîçöküntüleresebebolur.
Fâizilealışverişyapmıyarak,müşterîlerininçalışmalarına,kârlarına,mudârebe,müzâre’ayoluileortakolan,ihtiyâcıolanlara,karz-ıhasenolaraködüncveripiskontovefâizadıilebirşeyalmayan,yalnızhizmetivemasrafıkarşılığıolarakücretalanbirislâmbankasınınmilleteçokfâideliolacağımeydândadır.Çünki, sened yazmak ücretini ve pul paralarını, ödünc alanın vermesi de câizdir.
[Onüçüncümaddebaşınabakınız!]İslâmbankası,ödüncverirkenkefîlister.Kefîlileanlaşmayaparken,ödemetârîhikoyar.Ödemezemânıgelinceborcluödemezse,kefîldenalır.Böylebankalaraparayatıranlar,paralarınınişletildiğiyerlerinkârvezararlarınaortakolacaklarından,çalışanlarınheyecânlarınıpaylaşırlar.
Onlarayardımcıolurlar.Herkesbunlarısever.Memleket,maddî,ma’nevîkalkınır.
İslâm bankası, ticâret, san’at ve inşâ’at yapanlara, ihtiyâcı olanlara, fâiz ile
ödüncparavermez.Muhtâcolduklarımalları,veresiyeolaraktaksîtilekendilerinesatmaküzere,bunlarlaanlaşır.Bunlar,muhtâcolduklarıhernev’menkûlve
gayr-ımenkûlmallarıncinsini,mikdârınıveevsâfınıbankayabildirirler.Banka,
onlarısatınalıp,emânetolarakbunlarateslîmeder.Üzerinekârkoyarak,sonra,
bunlarlaveresiyesatışakdiyapar.Uyuşduklarıtârîhlerde,borclarınıbankaya,tak–860 –

sîtileöderler.Banka,mallaramâlikolmadanevvel,bunlarlaakdyaparsa,bey’bâtılolur.
[(Cemâleddîn-iEfgânînintalebelerinden,MısrınilerireformcularındanMuhammedAbdüh,Câmi’ül-ezherin(m.1963)senesindeölenmüdîriŞaltutileyapdığı
Kur’ân-ıkerîmtefsîrinde,bankafâizininmeşrû’olduğunafetvâvermişdir.Dahâ
sonra,dinadamlarınınveçevresininağırbaskısıaltındakalarak,bufetvâsından
rücû’edergörünmüşdür.BunabenzerteşebbüslerHindistândadayapılmışdır).Çalışdığımüesseseninfâizileverdiğimeskenparasındanistifâdeetmekistiyenkimse,(Sizdenevsatınalmakistiyorum.Aldıkdansonra,bedelininma’âşımdantaksîtlerlekesilmesinidilerim)demeli,müessesede,islâmbankasınınyapdığıgibi,satınaldığıveyâinşâetdirdiğibinâyıgörünce,tesbîtedeceklerisemenile,bunaveresiyesatmalıdır.Binâyıgörüpsözleşmedenevvelma’âşındankesilenlerimüesseseyeödüncverir.Sonrabunlarsemendendüşülür.]
VAKF — Birvakfmescidharâbolupta’mîredenbulunmaziseveyâetrâfında,
ev, insan kalmayıp, kullanılmaz ise de, Tarafeyne göre yine vakf olarak kalır.
İmâm-ıEbûYûsüfegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,hâkiminizniilesatılıp,parası,aynıcinsdenolanbaşkabirvakfasarfedilir.Birkimseninbaşkabaşkavakflarınıngelirleri[paraları]birbirlerinesarfedilemez.
Binâ, tarla, kuyu gibi nakl edilmiyen şeyler sözbirliği ile vakf olunur. Nakl
edilmiyenşeyilebirlikdebunalâzımolannaklolunanşeydeİmâmeyne[EbûYûsüfveMuhammede]görevakfolunur.Vakfedilmesiâdetolannakledilebilirşeyler,imâm-ıMuhammedegöre,yalnızolarakdavakfolunur.Buimâmagöre,altın,gümüş[ya’nîpara]davakfolunur.Hacmileveveznileölçülenherşeydeböyledir. Tabut, teneşir, tabut örtüsü, Kur’ân-ı kerîm ve başka kitâblar gibi âdet
olanvakflardaböyledir.Hacmile,veznileölçüleneşyâsatılıp,bedellerivevakf
paralarıfakîrlereödüncverilirvemudârebeyoluilesermâyeolaraktüccâraverilerekkâraortakolunur.Vakfınhissesinedüşenkârları,fukarâyasadakaolarak
dağıtılır.Vakfolunanparanınmisli,hepvakfınemrindekalmasılâzımdır.Bununlabirşeysatınalınamazvebirborcödenemez.Buğdaylar,fakîrolanköylüyetohumluködüncverilip,yenimahsûldenödenmekşartıilevakfolunur.Sütüfakîrlereverilmeküzereinekvakfolunur.Eveşyâsıgibivakfıâdetolmıyanşeylerivakf
câizdeğildir.Vakfıngelirinden,önceta’mîr,sonrahizmetedenlerinvenâzırınücretleriödenir.
İbniÂbidîndiyorki,(Vakf,mükellefkimsenin,kendimülküolanma’lûmmütekavvimmalınınmenfe’atini,birşartabağlamadan,müslimveyâzimmî,bütünveyâbellifakîrlereterketmesidir.İmâmeynegöre,vakfedilenmal,vakfedeninmülkündençıkar.Vakf,ibâdetdeğil,kurbetdir.Sevâbkazanmakniyyetiileyapılanmubâhlara(Kurbet) denir.Vakfedilenmaldanyalnızveyâensonrabirmescidinveyâfakîrlerinfâidelenmesinibildirmekşartdır.Âdetegörezenginlerdeistifâdeedebilir.Malınıvakfedenkimse,bunuhâkimetescîletdirdikdenyâhudmütevellîye
teslîmetdikdensonra,vazgeçemez.Öldükdensonravakfolmasınısöyleyince,bırakacağı malın üçde birinden verilmesini vasıyyet etmiş olup vazgeçmesi câiz
olur.Vakfbinâlarınta’mîrleri,içindeparasızoturmağahakkıolanlarınmallarıile
yapılır.Yapamazlarsa,hâkimbunlarıçıkarıp,kirâyaverip,ücretleriileta’mîretdirip,sonrabunlarateslîmeder.Kirâcıbulunmazsa,hâkimtarafından(İstibdâl)
olunur.Ya’nî,harâbbinâyısatıp,semeniilebaşkasınıalıp,mütevellîyeteslîm
eder. Başkasını satın alamazsa, semenini fukarâya dağıtır. Mürted, müslimân
olunca,mürtedikenyapdığıvakfsahîholur.Müslimân,mürtedolunca,önceyapmışolduğuvakfbâtılolupvârislerininolur.Zimmîlerinde,müslimânveyâzimmî
fakîrleriçinvakfyapmasıcâizdir.Kiliseiçinveharbîfakîrleriçin,zimmînindevakf
yapmasıcâizdeğildir.Vakfedenkimse,bir(Mütevellî) ta’yînedip,malıbunateslîmeder.Vakfebedîolmaklâzımdır.Birdahâgerialamaz.Osmânlıtürklerindeal–861 –

tın,gümüşparavakfıâdetolduğuiçin,câizolmakdadır.Birçokişlerdeâdet,nass
gibidir).Görülüyorki,birişinnasılyapılacağınassilebildirilmemişise,müctehidlerinictihâdlarıileyapılır.Birişüzerindeçeşidliictihâdlarvarsa,müftîefendi,bunlararasında,zemânaveâdeteuygunveelverişliolanınıseçer.Zemâna,âdeteuymak, bu demekdir. Yoksa, zındıkların söyledikleri gibi, islâmiyyetin emrlerini
değişdirmek,ibâdetleribırakarak,harâmlarıişlemekdemekdeğildir.
(Fetâvâ-i Hayriyye)dediyorki,(Vakfınnâzırıveyâherhangivazîfelisi,suçişlemedikceazlolunamazlar.Vakfıkirâyavermek,mütevellîninvazîfesidir.Hâkim,
vâlîkarışamaz.Birvakfın,birnâzırıvebirmütevellîsiolsa,mütevellînâzırınhaberiolmadanbirşeyyapamaz.Kayyım,mütevellîvenâzıraynıhakkamâlikdirler.
Birkimsebirçadırıveyâvagonumescidyapsa,muhtelifyerleregötürülüp,içindenemâzkılınsa,böylemescidolmaz.Mescidinyerideğişdirilemez.Naklolunan
şeyinvakfı,âdetolmadıkcacâizdeğildir.Fekatbunuyapanasevâbvardır.Mâni’
olmamalıdır.Vâkıfınta’yînetdiğikimsenâzırvemütevellîolur.Nâzırvemütevellî
vâkıfdan sonra ölürse, bunların vasıyyet etdiği olur. Bunlar yoksa, kâdî, ya’nî
hâkimbirmütevellîta’yîneder.Buta’yînde,vâkıfınevlâdveyakınlarındanehlolanlarıntercîhhaklarıvardır.Vakfınmütevellîsiemreder,idâreeder.Akdyapar.Alışverişyapar.Kâtibde,bunlarıyazar.Defteregeçirir.Mütevellî,yapacağınıkâtibe
sormaz.Yapdıklarınıbildirir.Harâbolupistifâdeedilemiyenbirvakfı,bundandahâfâideliolanbaşkabirmalileveyâaltın,gümüşiledeğişdirmekcâizdirvebunuancakkâdîyapar.Hâkim-işer’in,islâmiyyeteuygunhükmüdeğişdirilemez.Çeşidliictihâdyapılmışolanşeylerde,kâdîninya’nîhâkiminhükmü,ihtilâflarıortadankaldırır).
(Behcet-ül fetâvâ) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Gelirininsarfedileceğicihetleribelliolanvakfparadanhâsılolangelirinbirkısmıbucihetlereverilip, bir kısmı da mütevellîde kalsa, bu para, aynı vâkıfın olsa bile, başka bir
vakfcâmi’inihtiyâclarınasarfedilemez).
(Fetâvâ-i Feyziyye)dediyorki,(Birkimse,sıhhatdeikenevinivakfvezevcesininoturmasını,ovefâtedince,kirâsınınMedîne-imünevverefukarâsınaverilmesinişartetse,mütevellîyeteslîmedipmahkemedetescîletdirdikdensonraölse,vârisleribuvakfıbozamazlar.Birkimseevinivakfedip,bununsatılarakparasınınfakîrleredağıtılmasınışartetse,böylevakfcâizolmaz,bâtılolur.Çünki,vakf
malısatmaksahîhdeğildir.Mülkümüvakfetdimdiyenkimse,tescîletdirmeden
öncevazgeçebilir.Tescîletdirdikdensonravazgeçemez.Birkimse,birisindeolan
alacağınıbircihete,[ya’nîbiryere]vakfetse,parayıalamadanönceölse,vârisleribuvakfıbozabilirler.Birkimse,evinivakfedipkirâyaverilmesinivekirâsının,
oğullarındanyalnızAhmedeverilmesinişartetse,diğerçocuklarınabirşeyverilmez.Birkimse,mütevellîsibulunduğuvakfparanınbirkısmınıtüccâra,esnâfamudârebevesermâyeolarakverip,birkaçsenebunlardanyalnızkârlarıalıpvakfın
masraflarınaharcetse,sonrayerinebaşkasımütevellîolsa,tüccârlariflâsveyâfirâretseler,yenimütevellî,eskisinesermâyeleritazmînetdiremez.Vakfparanın
mütevellîsi,bunlarıtüccârlaramu’âmeleileödüncverse,sonraazlolsa,yenigelenmütevellîbuparalarıgeriisteyince,bunavermeğemecbûrdurlar.Rehnalarak
mu’âmeleileödüncvermesişartedilmişolanvakfparayı,mütevellîsi,rehnsizödünc
verip,ödüncalan,iflâsederekölse,paragerialınmasa,bunumütevellîöder.Bunungibi,vekîl,sâhibininbildirdiğişartauymıyarakzararasebebolursa,buzararıtazmîneder.Mütevellî,imâm-ıEbûYûsüfegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,vakf
sâhibininvekîlidir.İmâm-ıMuhammedegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,fakîrlerinvekîlidir.Bellibiryerdesaklanmasışartedilmişolmıyanvakfpara,mütevellîninevindeyangındazâyı’olsa,mütevellîödemez.Birvakfdükkânı,mütevellî,
ecr-imisliilekirâyaverirken,kirâcıdancâizeolarak,ya’nîhavaparasıdaalsa,kirâcıbucâizeparayıgerialabilir.Vakfparayı,eşkıyâ,mütevellîdenzorilealsa,mü–862 –

tevellîtazmînetmez.Vedî’aolaneşyâdaböyledir.Mütevellî,vakfınkirâsınıalmakiçinbirinivekîletse,vekîlaldığıkirâyıkendiihtiyâclarınasarfetse,bunumütevellîdeğil,buvekîltazmîneder.Kâdî,vakfdaşartedilmişolmıyanbirvazîfeihdâsedemez.Meselâ,vakfcâmi’debirmüezzinvarken,ikincimüezzinberâtıveremez.Zeyd,birvakfabirkaçsenemütevellîolup,kâdîosenelerinhesâblarınıtedkîkilekabûlvetasdîkeylese,câizolur.Şübheedenolursa,cevâbtalebeder.Bir
vakfınnâzırı,bununtevliyetinidekendiüzerinealamaz.Vakfsâhibininta’yînetdiğimütevellî,nâzırınbilgisialtında,vakfıidâreeder).
(İbni Âbidîn)dediyorki:(Şart-ıvâkıf,nass-ışâri’gibidirsözümeşhûrdur.Bu
söz,kâdî,vâkıfınşartlarınauymıyanhükmveremez,herkesinbuşartlarauyması
lâzımdırdemekdir.Yalnız,yedişartmüstesnâdır.Buyedişartıkâdîdeğişdirebilir.Meselâ,hiyânetedenmütevellîyivenâzırıazletmesivâcibolur).
(Dürr-üs-sukûk)dediyorki,(SelânikdeAbdürrahmânbeğ,meclis-işer’ışerîfde,beşyüzkuruşvakfedip,bunumütevellîta’yînetdiğiMuhammedağayateslîm
etdi.Şöyleşartileki,buparahersene,onuonbirbuçukkuruşolarakmütevellîtarafındanmuâmeleyoluileödüncverilereküretilecek,hersenehâsılolangelirden
hergünonbeşakçasebîlciyeverilipsudağıtılacak,hergünikiakçaverilereksebîlinsuyollarıta’mîredilecek.Mütevellîyehergünikiakçaverilecek.SelânikmüftîsiMustafâefendi,buvakfanâzırolup,hergünkendisinebirakçaverilecek.Bu
vakfınherseneteftîşolunacakmuhâsebesinitutmakiçin,birakçayevmiyeilemuhâsebeci tutulacak. Muhammed ağa vefât edince, Selânik müftîleri tarafından
seçilendindâr,sâlihvebuişemuktedirbirmütevellîbuvakfıidâreedecekdir.Yıllardansonrabuşartlaryapılamazsa,vakfparanınhepsifukarâyadağıtılacakdır.
MütevellîMuhammedağa,tevliyetikabûlvebeşyüzkuruşuteslîmalınca,vakfsâhibi,paravakfınınüçimâmagörecâizolmadığını,vakfınrededilmesiniistedi.Mütevellîise,paravakfının,âdetolanyerlerde,imâm-ıMuhammedeveZüferegörecâizolduğunubildirerek,parayıvermekistemedi.Kâdî,vakfınsıhhatinevetescîledilmesinekarârverdi.Mahkemehükmüile,buvakfsahîholdu.
KayserininKermirköyünde,Devlet-ialiyyetebe’asınınrummilletindenvetüccârdanAleksan,meclis-işer’ışerîfdederki,KayserîlimerhûmhazînedârAlîağa
vakfınınberâtilemütevellîsiAhmedefendi,buvakfparadanbanabeşbinkuruş
ödüncverdi.Bendebuparayıteslîmalıpkullandım.BubeşbinkuruşvebuvakfınmalıolupAhmedefendidenbirsenesonraödemeküzeresatınaldığımbirceb
sâatinin semeni olan yediyüzelli kuruş ki, cem’an beşbinyediyüzelli kuruş, bu
vakfiçinAhmedefendiyeborcumdurdedikde,mütevellîAhmedefendiveaşağıdaismleriyazılışâhidlerikrâretdilervekefîllermalilekefîlvezâminolup,birbirlerininzimmetinekefîlolduklarınıbildirdiler.Tasdîkvetescîlolundu).
Vakfhakkındaburayakadarbildirilenlergösteriyorki,fâizileçalışanzararlıbankalaryerine,para,mal,mülkvakflarıkurmakmümkindir.Böylece,dinvedünyâ
zararlarıönlenebilecek,milletevedevleteçokfâideliolacakdır.
Bankalarba’zanmilyonlarcaliraikrâmiyyedağıtıyorlar.Bunubankayafâizile
parayatıranlararasındakur’açekerek,kazananlaraveriyorlar.Hâlbuki,yıldayüzdeonbeşekadarmu’âmeleileödüncvermenincâizolduğunuonikincimaddede
bildirmişdik.Bununiçin,bankalarfâizödemeyipveikrâmiyyevermeyip,buparalarile,parayatıranlardanucuzolanbirmalı,yüksekfiyâtilesatınalarak,bunlarafâizyerinebumalınbedeliniödeselervebankadanödüncparaalanlaraucuz
malı,meselâverdiklerimakbûzu,satarak,bunlardanfâizyerinebumalınbedelinialsalar,böylecefâizadıilealıpverdikleriparaları,bumallarınsemenleriolarakalıpverseler,hemkendilerini,hemdemilletifâizvekumargünâhlarındankurtarırlar.
Ticâretdevebilhâssasanâyı’de,naklvâsıtalarındakullanılanbüyüksermâyelere,oralardaveyâbaşkayerlerdeçalışanherkesortakedilirse,böylecekâraor–863 –

takolurlarsa,herkesparasınışirketlereyatırır.Bankalarfâizleparaalamazolur.
Milletisömüremezolur.İslâmiyyetinemretdiğigibiçalışmağamecbûrolurlar.Köylüyü,altındankalkılmazfâizborclarına,felâkete,tenbelliğesürükliyenvebirkaç
kişininmenfe’atiiçinkurulmuşolanbirbankayı,Allahüteâlânınemrlerineuygun,
tüccârlara,san’atadamlarına,fabrikalarasermâyevererekortakolan,binâ,te’sîsleryapıpsatan,hercihetdenverimli,fâideliislâmbankasışeklinesokmak,pek
mümkin ve çok kolaydır. Bankaların, böylece, milletlerin refâh ve se’âdetine,
memleketlerinkalkınmasınaçokhizmetedeceğimuhakkakdır.
Süâl: Evyapdırmakiçin,hiçveyâlüzûmukadarparasıolmıyanbirkimse,bankadanfâizileödüncalıpevyapdırıyor.Biryuvasâhibioluyor.Fekat,fâiziödemek
deçokzoroluyor.Ödiyemezse,borcuartıp,evisatılıp,emekleriboşagidiyor.Sıkıntıdankurtulamıyor.İslâmbankası,bununasılfâidelişekleçevirebilir?
Cevâb: İslâmbankası,bunafâizileparavermez.Ondan,istediğievinbütünevsâfınıöğrenerek,kendimühendisleri,ustalarıileveeniyimalzemeile,onunyapdırabileceğindendahâiyi,medenîihtiyâclarıdakarşılayanevyapdırır.Sonra,banka,bütünmasraflarınıvekârınıdakatarak,buevionataksîtilesatar.Okimse,zahmetsizce,iyibirevekavuşduğugibi,bankada,fâizsizyardımyapmış,kendiside
halâlparakazanmışolur.
Süâl: Dâr-ül-harbde,ya’nîFransagibiputlaratapınılanyerdebulunanvemüşterîlerikâfirolanbankayaparayatırıpfâizalmakcâizdir.Herhangibirbankadan,
zarûretolmadanparaçekipfâizödemek,herzemânveheryerdeharâmdır.Böyleolunca,kâfirler,bankadanyüzbinlerceliraçekipbüyükişleryapıyor.Müslimân
tüccâr,bankadanhiçparaçekemediğiiçin,büyükişlergöremiyor.Ticâretkâfirlerinelindekalıyor.Müslimântüccâr,onlarınelindeoyuncakoluyor?
Cevâb: Müslimântüccâr,müslimânzenginlerdenkarz-ıhasenolarak,ödüncalır.
Böylece,bankayabinlercelirafâizödemekdenkurtulur.Ödüncverende,çoksevâbkazanır.Tüccâr,islâmiyyeteuymazsa,emniyyet,güvenkazanamaz.Kimseden
ödüncbirşeyalamaz.Ödüncalamıyanbirtüccâr,hissesenedleriçıkarıp,müslimânlarıkendineortakyapmalı.Kâraortakolmakiçin,zenginler,tüccâraçokparaverirler.Bankalarpekazfâizverdiğiiçin,paralarınıbankayadeğil,ticâreteyatırırlar.Böylece,yurddaticâret,san’atgelişir.Memleketkalkınır.Hemde,bankalar,
zenginlerisoyamaz,milletisömüremezolurlar.Memleketrefâhakavuşur.
Süâl: Zenginler,tüccârlaravesan’atsâhiblerineortakolmuyor.Paralarınıbunlarafâizileödüncvermekistiyorlar.Bununçâresinedir?
Cevâb: İslâmdînindeherşeyinçâresivardır.Herişdeislâmiyyeteuymakpekkolaydır.Bununiçin,fıkhilminiiyiöğrenmekveyâiyibilenbirAllahadamınıbulup,
onasormaklâzımdır.Zengin,san’atveyâticâretsâhibinelâzımolaneşyâyı,makineleri,kendisiiçinsatınalır.Sonra,uyuşacaklarıyüksekfiyâtla,veresiyeolarak,
bunlarasatar.Bellizemânlariçinödemesenediyaparlar.Böylece,san’atveyâticâretsâhibininişifâizsizyapılmış,zenginde,bankafâizindenkatkatçokkazanc
sağlamışolur.Aralarınabankakarışmamışolur.
Süâl: San’atsâhibinelâzımolandemireşyâ,makinavebenzerleri,zenginesatılmıyor.Yalnızsan’atsâhiblerinesatılıyor.Budurumdaneyapılabilir?
Cevâb: İslâmdîni,herzorluğukolaylaşdırıcıdır.İslâmiyyetde,çözülemiyecek
hiçbirmes’eleyokdur.Ehl-isünnetâlimleri,kıyâmetekadaryapılacakolanherişin,
heryeniliğin,herbuluşun,insanlarınse’âdetleriiçinkullanılabilmeleriyollarını,
Kur’ân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden çıkarmışlar, kitâblarına yazmışlardır.
Kendilerinimüctehidsananvetanıtanveyüksekislâmâlimleriileboyölçüşmeğekalkışandincâhillerine,îmânhırsızlarınavedindereformistiyenlere,yapacak
birişbırakmamışlardır.Müslimânların,dindereformyapmaları,yeniyenişeyler
uydurmalarıdeğil,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarınıanlamağa,öğrenmeğeça–864 –

lışmaları,işlerinibunlarauygunyapmalarılâzımdır.Buçalışmalarınefsilecihâd
olur.Felâketden,azâbdankurtulmakistiyenleriçin,ya’nîKur’ân-ıkerîme,islâmiyyeteuymakistiyenleriçin,doğruyolbudur.Kendiakllarınagüvenerek,Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdenma’nâ,hükmçıkarmağakalkışanlar,yanılır,aldanır
veEhl-isünnetdenayrılırlar.Ehl-isünnetdenayrılanda,yâsapıkolur,yâkâfirolur.
Kendisiiçinmalsatınalamıyanbirzengin,paravermekistediğisan’atsâhibini,(Şuparaile,şumalıalmakiçin,seniumûmîvekîlyapdım)diyerek,vekîlyapar.
San’atsâhibide,vekîlolup,senedkarşılığı,parayızengindenalır.Buparaile,bu
malı,kendiadınasatınalır.Zengineteslîmedip,senedinigerialır.Aralarındaki
ikincibirsözleşmeile,bumalı,zengindenveresiye,yüksekfiyâtlasatınalır.Böylece,ikiside,fâizgünâhındankurtulmuşvedahâçokkazanmışolurlar.
Süâl: Bankalar,zenginlerin,hasîslerinsakladıklarıparalarıalıp,işadamlarına
veriyor.Kalkınmağayardımediyorlar.Müslimânlar,bankaileişgörmezse,bankalarkapanır.Bankadaçalışanbinlerceinsanişsizkalır.Buzararnasılönlenebilir?
Cevâb: Zengin,parasınıazbirfâizalmakiçinbankayayatırıyor.İşadamınaverince,katkatçokkazanır.Elbetbunutercîheder.Banka,bunlarınarasınagiremez,
işadamınısömüremezolur.Bankalar,hersenemilyonlarcalirayıişadamlarının
cebindenalamayınca,öncekisahîfedebildirdiğimizfâidelihizmetlerinehızverir.
Fâizsizkazanclarınıartdırır.Hemkazanırlar,hemdekalkınmağadahâçokyardımcıolurlar.Bankadaçalışanlarınücretlerinibuhalâlkazançlarındanöderler.

20 — ŞİRKETLER
(İbni Âbidîn)deveÂtıfbeğin“rahmetullahiteâlâaleyh”(Mecelle)nin1045ve
1060ve1329uncumaddelerivesonrasışerhlerindediyorki:
Şirket,ortaklıkdemekdir.İslâmiyyetde,şirketlerikikısmdır:
1—Mülk şirketi: İkiveyâdahâçokkimsenin,mîrâsveyâhediyyesûretiileveyâparasınıbelirliorandaveripsatınalarak,aynveyâdeynolanbirmalaberâber
sâhib olmalarıdır. Yâhud, mallarını, ayrılamıyacak şeklde, karışdırıp ortak olmalarıdır.Birincisinde,ortakmalınherparçasında,herdânesindeortakdırlar.İkincisindeise,herbirinindâneleridiğerinindâneleriilekarışmışdır.Birincisinde,hisse-işâyı’asınıdilediğinesatabilir.İkincisindeise,ancakortaklarınaveyâonlardan
iznalarakdilediğinesatabilir.Ortakbinâdanvetarladan,kendimalınınmikdârı
nisbetindevediğerlerininhisselerinezararvermiyecekşeklde,istifâdeedebilir.İznsiz başkalarına kullandıramaz. İzn verenlerin hisselerini de kullanabilir. Mislî
olanlardanhissesinifâizolmıyacakşekldeayırıpkullanabilir.Meyvedenhissesiniyiyebilir.Çürüyecek,bozulacakşeylerisatıp,semeniniortaklarınadağıtır.Hissesini iznsiz herkese satabilir. Satın al veyâ hisseni bana sat diye zorlanılmaz.
Ortaklaşasığırkurbanedenlerin,bukurbanetindeolanhisseleride,mülkşirketiolur.Üçüncükısmda,onbirincimaddesonunabakınız!
Mülkşirketininçeşidleri,ortaklarınhakları,düyûn-imüştereke,müşterekmalıntaksîmi,menfe’atlerintaksîmi,apartmanlardaoturanlarınmüşterekhakları,
(Mecelle)debinkırkbeşinci[1045]maddedenbaşlıyarakuzunyazılıdır.
2—Akd ile ya’nî sözleşerek kurulan şirketdir: Biryazılımukâveleyaparak,
ortaklarınkabûletmesiilekurulur.Birininvazgeçmesiileşirketbozulur.A’zâdan
birine,kârdanmu’ayyenbirşeyverilmesinişartkoymakşirketibozar.Sermâyemal
olduğuzemân,sermâyenin,altınveyâgümüşveyâgeçerherçeşidparaolmasıve
mevcûdvema’lûmolmasılâzımdır.Deyn[alacak]olanparaveurûz,ya’nîhacm
ile,veznile,sayıileölçülenşeylersermâyeolamaz.Bunlarvebinâöncedenmüşterekbulunurlarsa,imâm-ıMuhammedegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”,sermâyeolabilirler.Mallarıöncedenmüşterekdeğilse,müsâvîkıymetdekimallarınınya–865 –
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rılarınıbirbirlerinesatarlar.Birkimsemalınıbaşkasınındükkânındasatmakşartıileşirketfâsidolur.Kârsatıcınınolmakvedükkânsâhibineücretvermeklâzımdır.
Akdileşirketyedidürlüolur:
A)Mufâvada, ya’nî müsâvât şirketi: Şirketmalınınhepsinikullanmakhakkıve
koyduklarısermâyeninhissemikdârıvekârtaksîminin,bütünşerîkleriçinmüsâvîolmasıveşerîklerinmüslimânolmasışartdır.Herbirinin,sermâyesindenbaşka
parasıbulunmamasıdaşartdır.Budörtşartdanbiribulunmazsa,ikincikısmşirket(Inân şirketi) olur.Şerîklerdenherbiri,diğerlerininkefîlivevekîlidir.Ortaklar,şirketinborclarındanvete’ahhüdlerindenmüteselsilenvebütünmallarıile
mes’ûldürler.Meselâ,birşerîk,birşeysatınalsa,satıcı,parasınıdiğerşerîklerden
istiyebilir.İmâm-ıEbûYûsüfegöre,zimmî[gayr-imüslim]deşerîkolabilir.Şirketnizâmnâmesine(Mufâvada) kelimesiniyazmakveyâbütünşartlarısıralamak
lâzımdır.Hissebedellerinişirketeteslîmveyâbunlarıkarışdırmakşartdeğildir.
MufâvadaveInânvemudârebeşirketleri,altın,gümüşliravekuruşlarla,altın
ilegümüşeşyânınparagibigeçdiğiyerlerde,bueşyâileve[imâm-ıMuhammede
göre]hergeçerakça[meselâkâğıdlira]ilekurulurveyâvezn,hacm,adedileölçülenbircinsmalı,müsâvîmikdârdakarışdırdıkdansonrakurulabilir.Malınherhangiparçasısatılınca,parasıvekârıbütünşerîklerarasındamüşterekolur.Avrupalılar,mufâvadaşirketinimüslimânlardanalıp,Kollektifşirketdemişlerdir.
B)Inân şirketi: Şerîklerin,birbirinevekîlolup,kefîlolmadıklarışirketdir.Kefîlolmalarıdaayrıcaşartedilebilir.Sermâyehisselerininmüsâvîolmasışartdeğildir.Kârınnasıltaksîmedileceğibildirilmezse,şirketfâsidolur.Şirket,birveyâçeşidliticâretyapar.Kârnisbeti,hisseyegöredeğil,şartnâmeyegöredir.Şerîklerdenbirkısmı,şirketdeçalışırsa,kârdanayrıcaücretalır.Şerîklerinhepsininveyâbirkısmınınçalışmasışartedilirse:(Sermâyelerveişlerimüsâvîolup,ba’zılarınaveyâba’zılarıçalışıp,çalışanlarafazlanisbetdekârvermekcâizolduğugibi,
sermâyelerfarklıolup,sermâyesiazolanlarçalışıp,kârımüsâvîolarakbölmekcâizolur.Sermâyesiçokolanınçalışmasınışartetmekcâizolmazvekâr,sermâyelernisbetindebölünür.Şirketdeçalışmıyanlaraveyâişiazolanlara,sermâyenisbetindefazlakârcâizdeğildir).Müşterîyekarşıdamânı,ya’nîmes’ûliyyetikabûl
etmekde,işgörmeksayılır.Bununiçin,dükkânsâhibiveyâusta,çırağınınaldığı
ücretdendepayalır.
Şerîklerinçalışmasışartedilmezse,kendiliklerindenişgörmüşolurlar.İşyapmıyanlarda,kârdanfazlanisbetdealabilirler.Yalnızsermâyesiçokolanlarınvazîfe almasını şart etmek câiz olur. Sermâyesi olan bir kimse, iki misli para da
başkasındanalıp,işyaparak,kazancınbirkısmıkendine,ikikatı,paravereneolmasıcâizdir.İşşartolmaklaberâber,kârındörtdeüçüparavereneolmasıcâizdeğildir.Sermâyeyikarışdırmak,buradadaşartdeğildir.Kefîlolmadıklarıiçin,dışarıyaolanborcu,yalnızsatınalanödervevekîlolduklarıiçinde,şirketmalından
öder.Zararlar,âfetler,dâimâsermâyenisbetindebölünür.AveBşirketlerindeşerîklerin, yabancılara şirketden sermâye, mudârebe ve emânet vermek, ücretle
adamvesâiretutmakvevekîltutmakhakkıvardır.Fekatbaşkasınaborcvehediyyeveremezler.Şirketmalı,şerîklerdeemânetolduğundan,elindehelâkoluncatazmînetmezler.
C) Şirket-i a’mâl veyâ Sanâyı’ şirketi: İki veyâ dahâ ziyâde san’at sâhibleri
başkasındanişkabûledipücretiniveyâbirfabrikakurupi’mâlâtkârınıtaksîmederler.İş,işçilikmüsâvî,kârfarklıolabilir.Birşirketinalacağısipârişi,herşerîkyapar.Herşerîkişkabûledervesatışyapar.Herbirininkazancınavezararına,her
şerîk,sözleşmelerindekiorandaortakdır.Sanâyı’şirketi,mufâvadaveınânşeklinde olabilir. Inân şeklinde, kârın bölünmesi, çalışma nisbetinde olmıyabilir.
Dükkânbirinin,âlâtedavâtötekininolmaküzereşirketsahîholur.Hammâlların
–866 –

şirketkurmalarısahîholur.
D)Vücûh, ya’nî i’tibâr [kredi] şirketi: Sermâyesizolup,halkarasındaemniyyetvei’tibârlarıileveresiyemalalıpsatmaküzerekurulanşirketdir.Kâr,malın
helâkiveyâziyândakitazmînnisbetişartınagöretaksîmedilir.Mufâvadadabunisbetyarıyarıyadırveşerîklerbirbirinekefîldeolur.Mufâvadadenmezise,satın
alınan malın tazmîni nisbeti, ınân şirketinde hangi nisbetde ise, kâr bu nisbet
üzerebölünür.Inândakâr,bunisbetdışındadabölünüyordu.Buradaise,kârnisbeti,tazmînnisbetindenbaşkaolamaz.
Câiz olmıyan [fâsid] şirketler: Vekîl tutmak câiz olmıyan şeylerde, meselâ,
odun,ottoplamak,yimekiçinavlamak,sudağıtmakiçinvedağlardakisâhibsiz
ağaçlardanmeyvetoplamakveumûmamubâholanyerdentuz,ma’dençıkarmak
veböyletoprakdanyapılmıştuğlavekiremidipişirmekgibimubâholanşeyleriyapmakiçinşirketkurmaksahîhdeğildir.Herkesintopladığıkendisininolur.Yardım
edenolursa,onaücretverirveücret,toplananşeyinsemenininyarısınıgeçemez.
Çünki,şirketdeortaklarbirbirlerinevekîlolurlar.Vekîlyapmakdemek,birşeyi
tesarrufetmeğehakkıolmıyankimseye,buşeyitesarrufetmeğe,ya’nîkullanmağahakvermekdemekdir.Herkesintesarrufetmeğehakkıolan,ya’nîherkesemubâholanşeylerdevekîlyapmaksahîholmaz.Fâsidşirketlerde,kârsermâyenisbetindeolur.Şerîklerinfeshetmesiileşirketbozulur.
E) Mudârebe şirketi: Mudârebe, yer yüzünde yürümek demekdir. Şerîklerdenbirkısmısermâyevermek,birkısmıdaişyapmaküzerekurulur.İşyapanlara,(Mudârib)denir.Kâr,öncedensözleşilenorandapaylaşılır.Sermâye,işyapanlardaemânetdir.Telefolursaödemezler.Helâkolduğunu,yemînedereksöyleyince,sözlerikabûledilir.Sermâyeverenler,işyapamaz.Sermâyenin,altın,gümüş
veyâbaşkageçerparaolmasılâzımdır.Urûzverip,bunusat,parasıileticâretyap
derse,satıpbedelinisermâyeyapınca,mudârebeşirketiolur.Filândakialacağım
olanşukadarlirayıalda,mudârebeilekullandese,sahîholur.
İbniÂbidîn,ınânşirketindediyorki,imâm-ıZeyla’îbuyuruyorki:(Sermâyesâhibi, iş gören tarafından, parasının ödenmesini istiyorsa, paranın çoğunu ona
ödüncverir.Sonra,azbirparavererek,işyapmakşartedilmeksizinonunlaınân
şirketikurar.Fekat,malsâhibiişyapmaz.Kârolursa,hâzırladıklarışartnâmeye
göretaksîmederler.Sermâyehelâk,ziyânolursa,işgören,borcunuöder).Burada,işşartedilmeyip,borcluşartsızçalışıyorveparasâhibi,kârınyarıdanfazlasınıalabiliyorveayrıcaborcunudaalıyor.İbniÂbidînşirketlersonundabuyuruyorki:Birkimse,birisinebinaltınverip,yarısınısanaödüncveriyorum,yarısını
damudârebeiçinveriyorum.Kâryarıyarıyaolsun!Veyâyarısınıborcverdim,yarıyarıyaşirketkuralım.Kâryarıyarıyaolsun,dersecâizdir.Kârınhepsiişyapanlaraşartolursa,sermâyebunlaraborcverilmişolur.Kârmalsâhiblerineise,işyapanücretsizvekîlolur.Mudârebefâsidolursa,işyapanücretliişçiolur.Kârınhepsi,sermâyesâhibininolur.Sermâyesâhibi,buna,emsâlininaldığıücretiverir.Mudârebede,paranınişyapanateslîmedilmesivesözleşirkenkârıntaksîmoranının
belliedilmesilâzımdır.Birtarafamu’ayyenbirkârşartolursa,akdbozulur.Zarar,ziyânişgörenlereâidolmakşartıboşdurveşirketibozmaz.Zarar,malsâhiblerineâiddir.Müddetiveyerişartolmazsa,işyapanlar,malı,alışverişdekullanır,
vekîltutar,sefereçıkar.Emânet,rehnvekirâyaverir.Çünki,bunlardahepkârvardır.Fekat,borcalıpvermek,sadakavermek,hediyyevermek,malsâhiblerininarzûsuileolabilir.Malsâhibleri,ticâretibirşehrdevebircinseşyâticâretindevebellizemândavebellitüccârlarilediyeşartedince,işiyapanlarınbunauymalarılâzımdır.Uymayıpveziyânederlerseöderler.Kârederlersekendilerininolur.İşyapanlarzararederse,ödemezler.İşgörenler,sermâyedenkendilerinesarfedemezler.Seferederse,yime,içmeveyollukalabilir,âdetdenfazlaalamaz.İşgörecekolankimse,aldığıparayıişiçinkullanmayıp,kendiihtiyâclarınıkarşılamak–867 –

dasarfederse,buhâlikiâdilşâhidileisbâtedilirse,tazmînetdirilir.Parasâhibi,
dilediğizemân,işyapanıazleder.
F)Müzâre’a şirketi: Harmanyapılanşeyleriyetişdirmekiçin,tarlaya’nîtoprak
birinden, işçilik diğerinden olmak ve mahsûlü, sözleşilen nisbetde paylaşmak
üzere,ikikişiarasındakişirketdir.Zirâ’atşirketi,imâm-ıEbûYûsüfveMuhammede“rahimehümallahüteâlâ”göre,aşağıdakiondörtşartlayapılır:
1—Tarlazirâ’ateelverişliolmalıdır.
2—Şirketkuranlar,müslimân,âkılvebâligolmalı.İmâm-ıa’zamagörebâligolmalarışartdeğildir.
3—Şirketmüddetibelliolmalıdır.
4—Tohumkimdenolacağıbelliolmalıdır.
5—Tohumuncinsibelliolmalıdır.
6—Tohumvermiyeninmahsûldenalacağıyüzdemikdârıbelliolmalıdır.
7—Şerîklerdenbirine,mahsûldenbellibirmikdârveyâtarlanınmu’ayyenyerindenayrılmıyacakdır.
8—Tarlasâhibi,tarlayışerîkineteslîmedecekdir.
9 — Mahsûl, tohumluk olarak bir mikdâr ayrılmadan taksîm olunacakdır.
Mahsûlünuşrunu,taksîmdenönceayırmağışartetmekcâizdir.
10—Mahsûlündânekısmıtaksîmedilecek,samantaksîmedilecekveyâtohum
sâhibininolacakdır.
11 — Tarladan alınan mahsûlü taşımak, biçmek, harman etmek, savurmak
masrafları,taksîmdenönceayrılır.İşçilikyapanşerîkeâidolmakdacâizdir.
12—Mahsûlüalmadanönceyapılanmasraflar,işçilikedenşerîkeâidolacakdır.
13—a)Tohum,topraksâhibine,öküzveyâmakinaise,çalışana.
b)Tohumveöküzveyâmakina,çalışana.
c)Tohumveöküzveyâmakina,tarlasâhibineolmakcâizdir.
14—a)Öküzveyâmakina,topraksâhibine,tohumiseçalışana.
b)Tarlasâhibiçalışıp,tohumveöküzdiğerşerîke.
c)İşveöküz,tarlasâhibine,yalnıztohumdiğerşerîkecâizdeğildir.
Yukarıdakimaddelereuymıyanşartlarşirketibozarvemahsûlünhepsi,tohum
sâhibininolup,diğerineücretverilir.Ücreti,şartnâmedekihissesiniaşamaz.
Müzâre’ayaverilmiştoprağı,topraksâhibibaşkasınasatarsa,müşterîtoprakkurtuluncıyakadarbekler.Yâhud,mahkemeyoluilebey’ifeshetdirir.
G)Müsâkât şirketi: Bağdaüzüm,bağçelerdemeyvevebostanlardasebzeyetişdirmek için, toprak sâhibi ile, çalışacak kimse arasında yapılan şirket olup,
müzâre’agibiolur.Çalışanhastalanırsa,şirketbozulur.Ağaçdikipyetişdirmekiçin
şirketkurulmaz.Eğerkurulursa,yetişenağaçlar,topraksâhibininolup,çalışana
ücretverir.
Aşk,öyleateşdirki,parlayınca,
ma’şûkdanbaşkaherşeyiyakdı.
Hakdanbaşkasınıöldür,(lâ)kılıncıyla,
lâdedikdensonra,baknekaldı.
Yalnız(illallah)görürsün,bakınca,
Sevin!Ortaklar,yandıkalmadı.
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21 — KİRÂ, ÜCRET
İcâre,birmalın,kendinideğilde,menfe’atiniya’nîkullanılmasınısatmakolup,
kirâyavermekdemekdir.Îcâbvekabûlileyapılır.Busatışınsemenine(Kirâ, ücret) denir.Malsâhibine(Âcir) veyâ(Mûcir), kirâcıyaveişverene,ya’nîücretiödeyene,(Müste’cir), kendikuvvetiniveyâsan’atinikirâyaverene,ya’nîçalışankimseye(Ecîr) denir.Müste’cir,mûcirinmalından,ecîrindekuvvetindenveyâsan’atindenfâidelenip,bunakarşıücretödeyenkimsedir.
(Dürr-ül-muhtâr)dave(Redd-ül-muhtâr)dadiyorki,birmal,şer’anveaklen
neredekullanılabilirse,omaksadlakullanmakiçinkirâyaverilir.Kumaşı,evvemutbaheşyâsını,süs,gösterişolarakbulundurmakiçin;evi,oturmayıp,köleyi,altını,
gümüşüveotomobilikullanmayıp,başkalarınagösterişyapmakiçinkirâilealmak
fâsidolur.Ücretvermesilâzımgelmez.Çünki,bumallar,îcâbedenyerlerdekullanmakiçinkirâyaverilmemişdir.Bunlaryersizkullanılsabile,kirâvermeklâzım
olmaz.Koklamakiçinçiçeği,kokanşeyiveokumakiçinkitâbıkirâyavermekcâizdeğildir.Ücretivezemânısöylenerekâriyetvermekledekirâyaverilmişolur.
Fekatücretisöylemedenkirâyavermekâriyetolmaz.Fâsidicâreolur.
İcâreninsahîholmasıiçin,ücretinvemenfe’atinbildirilmesişartdır.Mekânın
ve tarlanın menfe’ati, zemân bildirmekle belli olur. San’at sâhiblerinin, menfe’ati,zemânıveişibirlikdesöylemekle,naklvâsıtalarındaise,buikidenherhangibirinisöylemeklebelliolur.Vakfın,yetîmin,Beyt-ül-mâlınolantarla,üçseneden,ev,dükkânise,birsenedenfazlakirâyaverilemez.Uzunzemânkirâyaverilmeleriiçin,Hanbelîmezhebitaklîdedilmelidir.Fekat,kirâşartlarınınhepsininHanbelîmezhebineuygunolmasılâzımolur.Kirâsüresiiçindebozuluptelefolanveyâkullanırkenhelâkolanşeylerikirâyavermekcâizdeğildir.Meselâparakirâya
verilmez.Çünki,kullanırkeneldengider.Sütüiçinhayvânı,meyvesiiçinağacıveyâasmayı,koyunotlatmakiçintarlayı,yünüiçinhayvânıkirâyavermekcâizdeğildir,fâsiddir.Altındanvegümüşdenzîneteşyâsısüsolarakkullanmakiçinveelbise,kumaş,giymekiçinkirâyaverilir.Kadınlaryalnızzevclerinekarşısüslenebilirler.
(Fetâvâ-yı Feyziyye)dediyorki,(Bey’deolduğugibi,icârede,lâzımolmıyanşart
ilefâsidolur.Meselâ,değerima’lûmolanmalınıgemiilebelliiskeleyegötürmesiiçin,belliücretilesözleşirken,gemicininmalıngümrüğünükendimalındanvermesinişartetmekfâsidolur.Fâsidicârelerde,sözleşilenücretdeğil,ecr-imislverilir.Bey’deolduğugibi,icâreyideikâlevefeshetmekcâizdir).
Müslimânın[Dâr-ül-islâmda]kâfireücretilehizmetetmesimekrûhdur.İbniÂbidînbeşincicild,ikiyüzellibirincisahîfedediyorki,(Ücretilekâfirinşerâbınıtaşımak, kil is e ta’mîr etm ek ve hır ist iy an a zünn âr gib i küfr alâm etl er in i satm ak
İmâm-ıa’zamagörecâizdir.Müslimânmüşterîyemecûsîmestiyapmakveyâfâsık
elbisesidikmekmekrûhdur.Çünki,mecûsîyevefâsıklarabenzemeğesebebolmakdır).Kâfirkadınınmüslimânçocuğavemüslimânkadınınkâfirçocuğasütannetutulmasıcâizdir.[Buradananlaşılıyorki,ölümdenkurtarabilmekiçin,müslimâna
kâfirkanıdavermekcâizolur.]Birmenfe’ati,başkacinsmenfe’atkarşılığıkirâyavermekcâizdir.Meselâevinkirâsıkarşılığıolaraktarlayıkirâlamakcâizdir.Fekat,elbiseyikirâyaverip,kirâolarakbaşkaelbisealmakcâizolmaz.Biryeri,nemâzkılmakiçinkirâyavermekcâizdeğildir.Bununkirâsınıalmakharâmolur.Burasınıbirişyapmakiçinkirâlamalıvenemâzdakılmalıdır.
Tahtâvî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Dürr-ül-muhtâr) hâşiyesi,soncildinsonunda diyor ki, (Zâlim sultânların uşr olarak milletden alıp kullandıkları malları,
uşrdenilsedahî,uşrolmaz.DivândanCâmekiyyelerinialmışolurlar,ya’nî,milletehizmetedenlere,devletinvereceğiücretleri,milletdentoplamışolurlar.Bual–869 –

dıklarını, hizmet edenlere vermeleri lâzımdır. Tüccârdan aldıkları vergiler de
böyledir.)
Birsan’atsâhibinemalzemevererekbirşeyyapdırmakda,onukirâiletutmak
demekdir.Kirâ,deynde,ayndaolabilir.Bey’deolduğugibi,icâredeşartilefâsidolur.(Mecmû’a-i Cedîde) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Vakfdükkânınkirâcısı,mütevellîninizniiledükkânıbaşkasınaferâğ[devr]ederken,dükkândanölünceyekadarçıkarmamağışarteylese,buferâğcâizolmaz.Dükkânıgeri alabilir). Burada da, üç dürlü muhayyerlik vardır. İcâre de ikâle olunabilir.
Sözkesilince,ücretvermeklâzımolmaz.Ya’nî,âcirücretemâlikolmaz.Fekat,kendiliğindenpeşinveririseveyâsözleşirkenpeşinverilmesişartedilmeyipde,ayrılmadanönce,peşinolmasışartedilirse,ücretmûcirinmülküolur.Kirâyıvermezse,malıteslîmetmez.Etmişise,kirâcıyıhabsetdirebilir.Mukâveleyifeshedebilir.Fekat,malınıgeriteslîmalmadansatamaz.Sözkesilirkenşartetmekle,kirâpeşinolmaz.Peşinolanücretverilmezse,âcirmalıvermekden,ecîrdeişigörmekdenvazgeçebilir.Ücretin,müddetbitinceverilmesideşartolunabilir.Malsâhibi
veyâbaşkası,malıkirâcıdanzorlaalırsa,kirâcıkullanamadığızemânınkirâsınıvermez.
Malsâhibi,kirâyıpeşinalıp,malıteslîmetmezse,geçenzemânınücretlerimülkündençıkar.Kirâcıyagerivermesilâzımolur.Peşinverilmişböyleparanınzekâtınıhangisininvereceğini,(Fetâvâ-i hindiyye) şöyleanlatıyor:Kirâladığıevinon
senelikkirâsıolarakbinlirapeşinveriyor.Evkendineteslîmedilmiyor.Âcir,bir
senesonra,elindekibinliradandokuzyüzlirasınınzekâtınıverir.İkisenesonra
sekizyüzliranınverir.Herseneyüzliranoksânınınveödediğizekâtnoksânının
zekâtınıverir.Müste’cir,birveikisenesonrazekâtvermez.Çünki,kendinegeri
verilecekpara,nisâbmikdârınıaşmaz.Üçsenesonra,üçyüzliranın,hersene,yüz
lirafazladan,vermişolduğuzekâtlarıdüşerekkalanlarınzekâtlarınıverir.Kirâolarak,binlirakıymetindebircâriyevermişolsaydı,âcirhiçzekâtvermezdi.Çünki,
aldığıcâriyeticâretmalıdeğildir.Müste’cirise,eskisigibizekâtınıverir.Ücretolarakhacmileveyâveznileölçülenmalvermişolsaydı,maldeynise,paragibidir.
Aynise,câriyegibiolurdu.Âcireviteslîmetmiş,parayıpeşinalmamışise,zekât
vermeleriaksinedöner.Ya’nîâcir,müste’ciriçinyazdığımızgibi,müste’cirde,âcir
gibizekâtverirler.
Malsâhibi,günlükkirâyı,herakşamistiyebilir.San’atsâhibleri,işçilikücretinieşyânınsâhibindenalıncıyakadar,eşyâyıvermiyebilir.Eşyâhelâkolup,teslîm
edemezseücretalamaz.Kendisininyapmasışartedildiise,başkasınıçalışdıramaz.
İşçiliğiolmıyanhizmetlerde,meselâhammâl,kayıkcı,şoför,ücretalmadığıiçineşyâyıhabsedemez.Eşyâhelâkolursaücretinialır.
Evvedükkânkirâyaverilirkeniçindeneyapılacağısöylenmezise,binâyazararvermiyecekherişyapılabilir.Kirâcıevivedükkânıteslîmalmadanönce,başkasınadakirâyaverebilir.Taşınabilenşeyleriveremez.Kirâyaverilmişmalı,başkabirkimsekullansa,gasbetmişolur.Kirâcıkirâvermez.
Velîsininizniolmadan,çocuğaişyapdıran,ücretvermeğemecbûrdur.
Kirâyaverilenmal,kirâcıyateslîmedilinceemânetolup,kirâcınınelindekasdsıztelefoluncaödemez.Âdethâricindekullanmakkasdsayılır.Tarlakirâyaverilirken, ne ekileceği bildirilmeli veyâ herşey ekilebilir demelidir. Tarla, binâ
yapmak,ağaçdikmeküzeredekirâlanabilir.Müddetbitince,bunlarıkaldırmak
veyâtarlasâhibininbunlarısatınalmasılâzımdır.Yoncadaağaçgibidir.Ekinyetişmedenkirâmüddetibiterse,oluncıyakadarmüddetuzatılır.Hayvân,binmek
veyüktaşımakiçin,elbise,giymekiçinkirâlanır.Şartauymayıp,hayvân,evveelbisezarargörürse,kirâcıtazmîneder.Zararvermiyenşeylerişartederse,yapmak
lâzımolmaz.Meselâ,evdeikikişioturacakdenirse,üç,beşdeoturabilir.Hayvâna, kamyona konacak eşyânın cinsi değil, ağırlık şart edilir. Fekat, zararlı şey
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yüklenmez. Hayvânı çekerek veyâ döğerek sakat ederse öder. Hammâl, kamyon,şartedilenyoldangitmeyip,eşyâtelefolsa,gitdiğiyolişlekdeğilseveyâârızalıiseöder.Böyledeğilseödemez.Mektûblaşmailedekirâlamakcâizdir.Kirâlamadacevâbvermemek,kabûldemekdir.Kirâcı,tarlayabuğdayekeceğimdeyip
de yonca ekerse, sâhibi kirâyı artdırabilir. Terzi, caket yerine pantalon dikse,
kumaşsâhibi,istersepantalonualır,istersekumaşıödetir.Malsâhibi,dahâfazla
kirâ veren bulunca, müddet bitmeden, mukâveleyi bozamaz. Kirâda bulunan
malısatınalanbaşkakimse,kontratıbitmedenkirâcıyıçıkaramaz.Müşterî,kontratbitinciyekadarbeklerveyâbey’imahkemeilefeshetdirir.Senelikkirâsısöylenip,müddetsöylenmezise,müddetbirseneolur.Müddet,sözkesildiğigünbaşlar.Ücretise,malıteslîmaldığıgünbaşlar.
Birdükkânıkirâlayıpteslîmalankimse,birmüddetişyapmayıp,dükkânkapalı
kalsa,kirâyıtamvermesilâzımdır.Birsenelikolmaküzere,heraylığışukadarlirayaolarakcâizolduğugibi,seneliktoptansöylemekdecâizdir.Kirâcı,san’atını
değişdirirse,iflâsederse,başkaşehreyerleşirsekirâfesholur.
Birevin,birodasıyâhudbirdıvârıyıkılsa,kirâcıçıkabilirveyâtamücretilebaşkaodasındaoturur.
Kirâdakibinânınveeşyânınta’mîrivezemânlatıkanmışborularınta’mîrievsâhibineâiddir.Ta’mîretmezse,kirâcıevdençıkabilir.Fekat,yapdırmağaevsâhibinicebredemez.Evsâhibininizniilekendiyaparsa,parasınıkesebilir.Kendiliğindenyaparsa,kesemez.Kullanmağalâzımşeylerin[meselâhamurocağı]ta’mîr
parasınıkirâdankesemez.
Kirâcı,malazararverirse,malsâhibiçıkaramaz.Fekat,mahkemeyeverir.
Habshâne ve gardıyan ücretini (Beyt-ül-mâl) öder. Beyt-ül-mâl yoksa, alacaklıöder.Mahkememasraflarını,da’vâcıöder.Kirâmüddetihitâmında,evsâhibigâibise,kirâmüddeti,kendiliğindenbirmisliuzar.Kirâcıgâiboluncadaböyledir.Ya’nî,malsâhibi,kirâcınınçolukçocuğunuevindençıkaramaz.Fekatmüddetbitmedenönce,başkasınakirâyavermişise,müddetsonunda,birinciakdbiter.İkincisibaşlar.Birincikirâcınınçolukçocuğunuevdençıkarabilir.Müddethitâmında,ikitarafda,icâreyifeshedebilir.Fekat,akdyapılmışolanınyanındafesh
edilmesilâzımdır.
Kirâmüddetibitince,malsâhibiuzatmazise,kirâcıçıkar.Malı,olduğugibiteslîmetmesilâzımdır.Teslîmetmezse,gasbetmişolur.Fekat,kullanmasebebiile,
herkesiçinhâsılolmasıâdetolanharâblık,kabâhatsayılmaz.
Birmahalden,birmahallegitmeküzeremu’ayyenbirhayvân,araba,motor,
kamyonkirâlandığıgibi,mu’ayyeninsanınveyâeşyânıngötürülmesidesözleşilebilir.Vâsıta,yoldakalırsa,birincişekldekikirâlamada,müşterîmuhayyerolup,dilerse,ta’mîroluncıyakadarbekler,dilerse,vazgeçiporayakadarolanparayıverir.İkincisözleşmehâlindeise,vâsıtasâhibi,başkavâsıtailehemengötürmeğemecbûrdur.Vâsıtadaneşyâyıindirmekdeonaâidolur.Yoltehlükeliolupgeridönülürse,hiçücretverilmez.
Hamâmvehacâmatparasıalmakcâizdir.Erkekhayvânındişiyeaşmasıücretialınmaz,harâmdır.[Dişi,erkeğinköyünegötürülürse,aygırınsâhibinegıdâve
hizmetmasrafıödenir.]Ustanın,yapdığışeyibellizemâniçingarantietmesi,sahîhdeğildir.Buzemâniçindebozulursa,ta’mîretmez.
(Hülâsa)dadiyorki,(Dinlemekiçinhâfızıveokumakiçinkitâbıkirâlamakcâizdeğildir).Kur’ân-ıkerîmöğretenhocayahediyyevermeklâzımdır.
Ezân,imâmlık,Kur’ân-ıkerîmvemevlidokumak,dinbilgisiöğretmekiçinücretalmakcâizdeğilisede,imâmlık,müezzinlikveilmöğretmekiçinalmağaizn
verilmişdir.Harâmişleriçinücretalmakcâizdeğildir.
Herdürlükirâyı,ücretivermiyenhabsolunur.[Herçeşidnaklvâsıtalarınınüc–871 –

retinivermek,hiyleyapmamaklâzımdır.Umûmîhizmetlerde,emniyyetvesıhhat
işlerindeçalışanme’mûrların,işçilerin,idârecilerinücretlerinihükûmetler,belediyelervermekdeveherdürlümasraflarınıkarşılamakdadırlar.Buödemeleri,milletinvekîlleriolarakyapıyorlar.Buparalarakaynakolmakiçin,milletdenvergi
alıyorlar.Buvergileriödememekveyâhiyleyapmak,günâholur.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”(Redd-ül-muhtâr)ınuşrbahsisonundave(Bahr-ür-râık) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”Şurbfasllarındadiyorki,(Kimseninmülküolmıyanumûmînehrintemizlenmesimasrafı,Beyt-ül-mâlıncizyeveharâckısmından
verilir.Zekâtveuşrkısmındanverilmez.Çünkizekâtparaları,yalnızfakîrolanmüslimânlaraverilir.Beyt-ül-mâlınbukısmınıngeliriyoksa,oradakiinsanlartemizler. Temizlemezlerse, fakîrler zor ile çalışdırılır. Zenginlerden de, para alınıp,
masraflarkarşılanır).(Mecelle)nin1321.cimaddesindedeböyleyazılıdır.UşrbahsisonundaveBeyt-ül-mâlıanlatırkenbildirilenumûmîhizmetlerinmasraflarıda,
hepböylekarşılanır.Görülüyorki,hükûmetinvebelediyelerin,yapdıklarıhizmetlerinmasraflarınımilletdenistemeğe,hattâzorilealmağahaklarıvardır.]
(Dürr-ül-muhtâr) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”beşincicildde,icâreyianlatırken,otuzdördüncüsahîfedediyorki:Günâhişliyenleri,meselâşarkısöyliyenleri,ölüiçinmedhiyyesöyleyipağlıyanlarıveçalgıcılarıkirâiletutmaksahîhdeğildir.Oyuniçindavulçalmakdaböyledir.Askerleriçin,düğüniçindavulçalmak
câizdir.Şarkıcının,çalgıcınınkazandığıparayı,sâhiblerinegerivermesilâzımdır.
Sâhibleribilinmezse,fakîrleresadakavermelidir.Bunlar,kirâiletutulmayıp,öncedenşartetmeyip,hediyyeolarakverilirse,almasıhalâlolur.Fekat,yinetayyib,
iyiparadeğildir.Çünki,âdethâlinegelenhediyyeler,şartedilenücretgibidir.
İbâdetyapmakiçindeadamkirâlamakvenemâzkılmakiçinevkirâlamak,HanefîveHanbelîmezheblerindesahîhdeğildir.Meselâ,ücretileezânokutmak,haccagöndermek,imâmtutmak,Kur’ân-ıkerîmöğretmek,dindersiöğretmekcâiz
değildir.Şâfi’îveMâlikîmezheblerinde,kabrbaşındavesâhibininyanındaücret
ileKur’ân-ıkerîmokutmakcâizdir.Fekat,bumezheblerde,bedenileyapılanibâdetlerinsevâbları,başkalarınınrûhunagönderilemez.Sonradangelendinâlimleri[dindüşmanlarıdeğil],Kur’ân-ıkerîmvedindersiöğretmekveezân,imâmlık
içinparaileadamtutmakcâizolurdedi.Bunlara,sözleşilenücretinverilmesilâzımolur.Vermiyenhabsolunur.İbniÂbidînbusatırlarıaçıklarkenbuyuruyorki:
Aslında,ücretileibâdetyapdırmakcâizdeğildir.Çünki,hadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı
kerîm okuyunuz. Fekat, bunu geçim vâsıtası yapmayınız!) buyuruldu.Birhadîs-işerîfde,(Ezân okuyun. Ezân için ücret almayın!) buyuruldu.Sonzemânlarda,dindegevşeklikolduğundan,Kur’ân-ıkerîminvedinbilgilerininunutulmamasıve
imâmlığın,müezzinliğinyapılabilmesiiçinücretileyapdırılmasızarûrethâlinegelmişdir. Fekat bu fetvâ, bütün ibâdetlerin ücret ile yapılabileceğini göstermez.
Yalnızsaydıklarımızzarûretolup,mezhebinaslındandışarıdabırakılmakdadır.HâfızlaraücretileKur’ân-ıkerîmokutmakzarûretolmadığıiçin,muhakkakcâizdeğildir.Tâc-üş-şerî’a,(Hidâye) şerhındediyorki,(ÜcretileokunanKur’ân-ıkerîmden,neölüye,nedeokuyanasevâbhâsılolmaz.)Aynî,(Hidâye) şerhındediyor
ki,(Hâfızlar,paraiçin,maliçinokumamalıdır.Hâfızda,parayıverendegünâha
girer.)(Cevhere) kitâbında,(Ücretile,bellibirzemânKur’ân-ıkerîmokutmakcâizdeğildiyenlerolduğugibi,câizdiyenlerdeoldu.Doğrusudabudur)diyor.Burada,(Kur’ân-ıkerîmöğretmek)yerine,yanlışlıkla(Kur’ân-ıkerîmokutmak)yazıldığıhâtıragelmekdedir.Nitekim(Cevhere)nin[1301]yılıİstanbulbaskısında,
(Câizdeğildirdiyenlerhaklıdır)diyor.Kur’ân-ıkerîmöğretmekileKur’ân-ıkerîmokumağıkarışdırmamaklâzımolduğunu,şeyh-ul-islâmHayreddîn-iRemlîaçıklamakdave(Kur’ân-ıkerîmiücretileokumak,bâtıldır,bid’atdir.Dörthalîfezemânında,hiçkimsebunuişlemedi.Kur’ân-ıkerîmöğretmeğezarûretvardır.Mezârbaşında,ücretileKur’ân-ıkerîmokutmakiçinisezarûretyokdur)buyurmak–872 –

dadır.Câizolupolmamakşübhesi,Kur’ân-ıkerîmöğretmekiçinalınanparadadır.Kur’ân-ıkerîmvemevlidokumakiçinücretalmağacâizdiyenolmamışdır.Din
kardeşinin kabrini ziyâret edip, rûhuna Kur’ân-ı kerîm okumak iyidir. Fekat,
ölürkenbunuvasıyyetetmekcâizdeğildir.Okuyanayardımniyyetiiledecâizolmaz.ParavererekKur’ân-ıkerîmdenRukye[muska]yazdırmakcâizbuyurmuşlarisede,bu,tedâvîücretidir[vekâğıd,mürekkebücretidir].İbâdetücretideğildir.İbniÂbidîndentercemetemâmoldu.
Hamzaefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Bey’ ve Şirâ) risâlesindediyorki,(ParaileKur’ân-ıkerîmvebaşkaşeyler[Mevlid]okutmakharâmdır.Buparayıfakîrleresadakaverip,sevâbınıölüyebağışlamalıdır.ÜcretileyalnızKur’ân-ıkerîm,
dindersiöğretmek,imâmlık,müezzinlikcâizgörülmüşdür).
[(Hadîka) ve(Berîka) sonsahîfelerindediyorki,(Hâfızpazarlıketmeden,Allahrızâsıiçinhatm,cüz’veyâmevlidokursa,okutanınhediyyeetdiğinialmasıcâizolur.İ’tirâzederse,aldığıharâmolur).Okutanındaazvermesicâizdeğildir.
İmâm-ıZâhidî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Hâvî) kitâbında,(Hatmokutmakiçin,
hâfıza, kırkbeş dirhem [gümüş veyâ dörtbuçuk miskal, ya’nî bir liralık üç altın]denazhediyyevermekcâizdeğildir)buyuruyor.Nekadarçokverirse,sevâbıokadarçokolur.İbniÂbidîn,beşincicild,ikiyüzkırkdokuzuncusahîfedebuyuruyorki:(Hâkimlikgibiibâdetleri,ücretşartetmedenkabûledipişebaşlamalı,sonraişverenneverirsealmalıdır.Bukadarparaverirsenyaparım,vermezsen
yapmamdemekbâtılolur,ücretialmasıharâmolur).Hâfız,okumakiçin,çokverenileazvereniayırdetmemelidir.Ayırdederse,parakazanmakiçinhâfızolmuş
demekdir.Buise,harâmdır.Hâfızlar,Kur’ân-ıkerîmvemevlidokumaklageçinmem el i. Bunl ar ı, par a düş ünm ed en, All ah rız âs ı için okum al ıd ır. İmâml ıkl a,
san’atleveyâticâretlegeçinmelidirler.Kur’ân-ıkerîmibasdırıpsatanlar,bunukitâbcılıkticâretineâletedenler,Kur’ân-ıkerîmöğretilmesine,okunmasınasebeb
olmakniyyetiileolursa,câizvesevâbolur.Aldığısatışparasıhalâlolur.Fekat,böyleniyyetinalâmetivardırki,maloluşfiyâtınayakın,azbirkârlasatmalıdır.Geçimibaşkakitâblardansağlanıyorsa,Kur’ân-ıkerîmikârsızsatmalıdır.(Şir’a)dadiyorki,(Mu’âzbinCebel“radıyallahüteâlâanh”hazretlerine,falanca,Kur’ân-ıkerîmyazıpsatıyordediklerinde,bu,Kur’ân-ıkerîmsatmakdeğildir.Kâğıdveişçilikücretiistemekdir.Kur’ân-ıkerîmisatmakdemek,onuparaile,ücretileöğretmekdirbuyurdu).Kur’ân-ıkerîmi,okuyarakgeçimvâsıtasıyapmakiçinezberliyenhâfızlarvetecvîdileokumayıp,tegannîileokuyanhâfızlar,gerçekdenhamele-iKur’ândeğildir.(Çok hâfızlar vardır ki, Kur’ân-ı kerîm, bunlara la’net eder)
hadîs-işerîfindebildirilenlerdenolurlar].
Kirâyaverdiğimalıteslîmetmezse,teslîmedinciyekadarhabsolunur.
Müşterekolanmal,ancakortağakirâyaverilir.İmâmeynbaşkasınadaverilebilirbuyurdu.Birevi,birkaçkişiyekirâyavermekcâizdir.Ma’lûmücretilesütana
tutmakcâizdir.Çocuğuvebezleriniyıkamak,yidirmekdeonaâidolur.Erkek,âilesinisütanalığagöndermiyebilir.
Fâsid icâre: İpliğinbirkısmını,dokumacıyakirâolarakbırakmaküzeredokutmak,eşyâdanbirkısmını,kirâolarakvermeküzeretaşıtmakiçinhayvânkirâlamak,ununbirkısmını,kirâvermeküzere,buğdayöğütmekfâsiddir.Birkimse,birininmalını,iznsizkullansa,ücretvermez.
Ecîr-i müşterek: Serbestişçidemekdir.Ya’nîherkeseişler.Yâhud,yalnızbirkişiye,zemânbelliolmadanişler.Ancakişinibitirince,ücretiverilir.Eşyâ,elinde,
emânetolup,helâkolursaödemez.Fekat,helâkolmasınakendisebebolursa,kasd
bulunmasadahîöder.Doktor,dişci,eczâcı,fenhâricinde,yanlışişyapıp,hastazarargörürseöderler.
Ecîr-i hâs: Bellizemânda,belliişiyapmakiçinhusûsîtutulanişçidir.Elindeki
mal,kasdsızhelâkolursa,ödemez.İşçiyefarklıücretileikiveyâüçişgösterilip,
–873 –

hangisiniyaparsaonunücretinivermekcâizdir.Dörtişgöstermekolmaz.Sözleşilenzemâniyibilinmezsede,ücretiverilir.Ücretsöylenmediise,tutulankimse,
işçiveyâsan’atsâhibiolarakçalışanbiriise,omemleketdekiücretüzerindenhakkıverilir.Eğerböylebirideğilse,yardımagelmişolacağındanbirşeyverilmez.Çağırmadangelenedeücretverilmez.
Birişçi,kendiçalışmasışartise,yerinebaşkasınıçalışdıramaz.
Hammâl,yüküevesokar.Fekat,yerinekoymasılâzımdeğildir.
Dellâlvesimsâr,işçigibidir.Fekat,bunlarişkarşılığıdeğil,elindekimalısatarsaücretalır.Ücretialacağınakarşıtutmaküzere,borclusunuücretileçalışdırmak
câizdeğildir.[(Dürr-ül-muhtâr)davakfkısmısonu.]
Terziyekumaşverip,birhaftadadikersenyüzlira,ikihaftadadikersenellilira veririm demek, İmâmeyne göre câizdir. Dükkânda terzilik yaparsan, kirâsı
yüzlira,demircilikyaparsanikiyüzlirademekcâizdir.
Boyacıyakumaşverenkimse,kırmızıistemişdim,senmaviboyamışsındese,boyacıda,mâviistemişdindese,kumaşsâhibininsözükabûlolunur.Terzinincaket
yerinepantalondikmesideböyledir.Bunlarınücretiverilmez.Kumaşıdaöderlerveyâsâhibiisterseyapılanşeyialıppiyasayagöreişçilikdenkeser.
Malınkullanılacakhâlikalmazsa,icârefesholur.Kirâcınınözrüiledefesholur.
Meselâdiştabîbiilepazarlıketdikdensonra,ağrınınkesilmesiveyâticâretiçindükkânkirâladıkdansonra,sermâyesininhelâkolmasıveyâborcuçıkıpödeyecekbaşkamalıbulunmamasıgibiveyâseferegitmekiçinkamyontutmuşiken,birsebebleseferdenvazgeçmesigibi.Fekat,şoförseferdenvazgeçerse,mukâveleyibozamazisede,şoförünhastalanmasıözrolur.Birtüccâr,san’atkâriflâsederse,çırağıilemukavelesibozulur.Başkasınaçalışansan’atkârböyledeğildir.Kirâyaverilenşeyinsatılmasıdaözrdeğildir.Ya’nîmukâvelebozulmaz.Kirâladığıdükkândayapdığısan’atıbırakıp,başkasan’atabaşlamaközrolur.Birevkirâladıkdansonra,sefereçıkmakdaözrolur.İkitarafdanbirininölmesideözrdür.Birkirâcı,kirâladığışeyi,dahâyüksekücretilekirâyavermesicâizisede,kirâfarkınısadaka
vermesi lâzımdır. Müşterek bir malı, ortaklar, müşterek kirâya verebilir. Ayrı
ayrıverirlersefâsid,birihissesinikirâyaverirse,bâtılolur.
SİGORTA: İbniÂbidîn“rahmetullahialeyh”,(Redd-ül-muhtâr) kitâbında,kâfirinemânile,ya’nîiznverilerekislâmmemleketinegelmesinianlatırkendiyorki,
başkabirmemlekete,onlarınizniilegirenkâfire(Müste’min kâfir) denir.Dâr-ülislâmamüste’minolarakgelenbirkâfir,buradayaşamakdaolanbirzimmîgibi,
ya’nîbirgayr-imüslimvatandaşgibikorkusuzyaşar.Onunhaklarınamâlikolur.
Bunun malını da, fâsid sözleşme ile almamız câiz olmaz. Bu müste’mine veyâ
zimmîyeolanborcunuödemiyenmüslimânhabsolunur.Şukadarvarki,müste’miniöldürenekısâsyapılmaz.Yalnız,(Diyet) denilenparacezâsıalınır.İbniÂbidîn,
(İstîlâd)ıanlatırkenbuyuruyorki,(Kıyâmetde,zimmîninvehayvânlarınhakları
altındankurtulmak,müslimânınhakkındankurtulmakdandahâgücdür.Zimmîninmalınıgasbedenveyâçalanbirmüslimân,kıyâmetdebununazâbınıçekecekdir).
Dâr-ül-harbdebulunanbir(Müste’min müslimân), meselâ,TürkiyedenFransaya,ticâretiçingitmişolanbirmüslimân,kâfirlerinmalını,fâsidakdilealabilir.
Çünki,Dâr-ül-harbdebulunanmüste’minin,kâfirlerinmallarını,onlarınrızâsıile
almasıcâizdir.Meselâ,onlaraparaveripfâizalması,kumaroynayıpalmasıcâizolur.
Çünki,onlarınmalı,bizlerehalâldir.Fekat,gadr,ya’nîsözümüzdedurmamak,hıyânetetmek,heryerdeharâmdır.Gönülrızâsıilemalınıalmak,gadrdeğildir.Malına,cânına,kadınına,kızınasaldırmakgadrolur.Harâmolur.Fekat,müslimân
memleketindebulunanmüste’minkâfirinmalını,gönülrızâsıileolsabile,câizolmıyacakyolilealmak,gadrolur.Çünki,islâmmemleketinde,islâmiyyetinemrle–874 –

rineuygunhareketedilir.İslâmmemleketinde,müste’minilede,müslimânlarile
yapılmasıcâizolansözleşmeleryapılır.Almasıislâmiyyetdelâzımolmıyanmallarıalınamaz.Âdetolsada,almasıyinecâizolmaz.MeselâMeryemanayıziyâret
içinKudüsegelenlerdenveturistlerdenayakbasdıparasıveyâbaşkaismlerlebirşeyalmakcâizolmaz.Müslimânhâcıdanayakbasdıparasıalmakdaharâmdır.
Dâr-ül-harbdebulunanmüslimânesîrin,onlarınmalına,cânınasaldırmasıcâizdir.Esîriserbestbıraksalar,râhatdolaşsa,çalışıpkazansada,saldırmasıcâizolur.
Çünki,onlarasözvermiş,müste’minolmuşdeğildir.Fekat,esîrinde,onlarınkadınlarına,kızlarınatecâvüzetmesicâizdeğildir.Çünki,nikâhlıâiledenvesatınalınancâriyedenbaşkabirkadınıvatyetmek,hiçbiryerdecâizdeğildir.Buikisinden
başkakadınıvatyederse,zinâolur.Mükâtebveikikişiarasındamüşterekolanve
başkasınanikâhlıolancâriyesinivebaşkasınıncâriyesinivatyetmekcâizdeğildir.
(Câriye), harbdedüşmandanesîralınıp,Dâr-ül-islâmagetirilmişolankâfirkadınıdemekdir.Ganîmetmallarıgibi,gâzîleretaksîmolunurlar.Harbdeesîralınmıyanbirinsanısatmakvesatınalmakcâizdeğildir.
Dâr-ül-harbde,meselâbirhıristiyanülkesindebulunanmüslimânmüste’mine,
onlarınhükûmetigadrederse,meselâ,kanûnsuzolarak,malınıalırsaveyâhabs
ederse,buda,esîrgibiolur.Bumüslimânındaonlaragadretmesicâizolur.
Sigortaparasıalmakdaböyledir.Meselâ,müslimântüccâr,malınıbirharbînin,
ya’nîDâr-ül-harbdebulunanecnebî,yabancıkâfiringemisiilegönderiyor.Gemi
sâhibiolankâfire,navlun,ya’nîyolkirâsıveriyor.Ayrıca,Dâr-ül-harbdemeselâ
Londrada bulunan bir harbîye, (Sikürte) ya’nî sigorta parası denilen, belli bir
ücretdeveriyor.Gemiyanarveyâbatarveyâsoyulursaveyâbaşkaşeklde,gemidekimaleldengiderse,oharbî,bumalınbütündeğerini,sigortaparasıkarşılığı
olarak,müslimântüccâraödüyor.Bucâizdir.Fekat,harbînin,sultânınizniileislâmmemleketindeoturanmüste’minbirvekîlidevardır.Tüccârsigortasözleşmesinibuvekîliileyapıyor.Sigortaparasını,tüccârdan,buvekîlolankâfiralıyor.Denizde,tüccârınmalındanbirparçayokolursa,buparçanındeğerinitemâmen,bu
vekîlödüyor.Anladığımızagöre,müslimântüccârın,yokolanmalınındeğerinibu
vekîldenalmasıhalâlolmaz.Çünki,bupara,dâr-ül-islâmdayapılansözleşmeile
islâmiyyetiniznvermediğibiralacakdır.[Kumarparasıgibidir.]
Süâl: Emânetci,malsâhibindenemânetparasıalınca,malhelâkolursa,malıödemesilâzımgeliyor.[Kumarolmıyor.]Sigortadaböyledeğilmidir?
Cevâb: Sigortacıdan alınan para, emânetcinin ödemesi gibi değildir. Çünki
mal,sigortacıyateslîmedilmişdeğildir.Gemiciyeteslîmedilmişdir.Eğer,sigortacı, geminin sâhibi olursa, ecîr-i müşterek, ya’nî serbest, genel işçi olur. Mal
elinde emânet olur. Verilen sigorta parası, emânetciye verilen para gibi olur.
Bundanbaşka,emânetciveecîr-imüşterek,batma,ölümvebenzerlerigibi,sakınılamıyacaksebeblerleeldençıkanmalıödemezler.
Süâl: Kefâletianlatmağabaşlarken,deniliyorki,birkimse,birine,(Buyoldan
git!Buyolemîndir,korkusuzdur)diyor.Odabuyoldangidiyor.Yoldasoyuluyor.
Söyliyenkimse,bununmalınıödemez.(Buyolemîndir.Eğerkorkuluise,soyulurisenöderim)derse,ödemesilâzımolur.Sigortadaböyledeğilmidir?
Cevâb: Yolemîndirdemek,emînolduğunubiliyorumdemekdir.Birkimse,bilmişolduğunusöylemeklekefîlolmaz.(Eğersöylediğimgibideğilse,öderim)deyincekefîlolur.Kefîlolarakaldatırsa,ödemesilâzımolur.(Yoldasoyulurisenöderim)demediğiiçinkefîlolmaz.Ödemesilâzımgelmez.Kefîlolacağınısöylemesi,
aldatmadığınaalâmetdir.Meselâ,değirmenebuğdaygetirenköylüye,değirmenci,bukovayakoydese,köylüdekoysa,kovanındeliğinden,buğdaylarsuyadökülüpsürüklense,gitse,değirmenci,koyderkenkovanındelikolduğunubiliyorsa,
buğdayları öder. Çünki, söylerken aldatmış oldu. Demek ki, aldatmak demek
için,söyliyenin,tehlükebulunduğunubilmesivekarşısındakininise,bilmemesilâ–875 –

zımdır.Köylü,kovanındelikolduğunugörerek,bilerekbuğdayınıkoyarsa,malını,kendiisteğiileziyânetmişolur.
Sigortacının,tüccârıaldatmakkasdıolmadığımeydândadır.Gemininbatıp,batmıyacağınıbilmez.Hırsızların,yolkesenlerintehlükesivarsa,bunu,sigortacıgibi,tüccârdabilir.Tüccârınsigortaparasıvermeside,yoldatehlükeolduğunubilip,malıeldençıkınca,bedelinialabilmesiiçindir.Sigortaişi,yolcununveyâköylününaldatılmasınabenzememekdedir.
Müslimântüccârın,Dâr-ül-harbde,[ya’nîİngilteregibiputlaratapınılanbirmemleketde]bulunanbirharbîortağıolup,buortağı,orada,sigortacıilesözleşme(anlaşma)yaparvehelâkolanmalınbedelini,oradasigortacıdanalıp,buradakimüslimânortağınagönderirse,müslimântüccârın,gelenbuparayıalmasıhalâlolur.
Çünki,fâsidolansözleşme,Dâr-ül-harbdeveikiharbîarasındaolmuşdur.Onlarınmalı,kendiistekleriile,müslimânagönderilmişdir.Almasıgünâholmaz.
Müslimântâcirin,Dâr-ül-harbegidip,sigortacıkâfirileoradasözleşmeyapmasıvehelâkolanmalındeğerini,Dâr-ül-islâmda,sigortacınınvekîlindenalmasıcâizolur.Çünki,Dâr-ül-harbdebirharbîileyapılansözleşmeninkıymetiyokdur.Harbîninmalını,onunrızâsıilealmışolur.KâfirilesözleşmeğiDâr-ül-islâmdayapıp,
malınbedelinikâfirdenDâr-ül-harbdealırsa,kâfirinisteğiileolsabile,almasıhalâlolmaz.Çünki,buparayıDâr-ül-islâmdayapılanfâsidakd,ya’nîsözleşmesonucuolarakalmakdadır.Dâr-ül-islâmdayapılanherakdmu’teberdir.Şer’îhükmleriyapılır.Buakd,fâsidolduğuiçinharâmdır.İbniÂbidîndenterceme,burada
temâmoldu.
SonasrınbüyükâlimlerindenMuhammedBahît-ül-Mutî-î“rahmetullahiteâlâ
aleyh”(Sükertah) risâlesinin24.cüsahîfesinde,(Te’mîn,ya’nîsigortasözleşmesi,fâsidbirakddir.Çünki,muhtemelolanbirtehlükeyebağlananbirsözleşmedir.
Buisekumardır)diyor.Ahmedİbrâhîmefendide,(Mecellet-üş-şübbân-il müslimîn)in1941senesinin3.cüsayısında,(Hayâtsigortası,birtehlükeyebağlananbir
kumardır) demekdedir. Bu âlimlere karşılık, doktor Sıddîk Muhammed Emîn
Darîr,(Hedy-ül-islâmî)nin1975senesialtıncısayısında,(Sigortayardımlaşmadır.
Birkimseyegelentehlükeyi,birçokkimseninpaylaşmasınıte’mînetmekdedir.Sigortacıbuyardımlaşmağakefîlolmakdadır.Sigortalıvesigortacı,alacaklarıveverecekleriparadanemîndirler.Sigorta,tehlükeninzararındankurtulmakiçindir.Kumar ise kendini tehlükeye atmakdır. Sigorta ciddî bir sözleşmedir. Kumar ise
oyundur.Evet,sigorta,(Garer) bulunan,ya’nîsonumuhtemelveşübheliolanbir
(Akd)dir,birsözleşmedir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,garerbulunan
satışıyasaketmişdir.Yakalamadanöncebalığısatmakböyledir.Sigortadakigarer,garer-ifâhişdir.Fekatumûmîihtiyâcoluncavebaşkaçârebulunmayınca,garerbulunanakdlercâizolur.İmâm-ıSüyûtî“rahmetullahiteâlâaleyh”,ihtiyâcışöyle ta’rîf etmekdedir: Memnû’ olanı kullanmazsa meşakkat hâsıl olacak hâldir.
Fekat,kullanmazsaölümhâsılolmaz).Tehlükeye,zararadüşeninsanın,yardıma
ihtiyâcıinkâredilemez.Fekat,kâr,kazanciçinkurulmuşolmıyanteberru’yardım
şirketleribuişigörür.Kâr,kazanciçinkurulmuşolansigortaşirketlerinelüzûm
yokdur. Yardım şirketlerini, teberru’ edenler arasından seçilenler veyâ hükûmetleridâreeder.
MuhammedEmînDarîr,kendifikriile,kendimantıkıilebüyükfıkhâlimlerinekarşıgeliyor.Hâlbuki,fikride,mantıkıdafıkhilmineuygundeğildir.Evvelâ
kumarayardımlaşmadiyor.Düşünmiyorki,islâmiyyet,kumarşeklindeşübheliolan
yardımlaşmayıharâmetmiş,kazâ,felâketgelene,hayrsâhiblerininteberru’ederek,yardımyapmalarınıteşvîketmişdir.Zarargörene,harâmyoldandeğil,halâl
yoldanyardımetmeklâzımdır.Sigortalıiçin,alacağındanemînolduğunusöylemesi,felâketgeleceğiniöncedenbildiğinisöylemekolurki,busözüfıkhbilgisineters
düşdüğügibi,îmânadadokunmakdadır.Çünki,gaybıbilmeksözüinsanıküfregö–876 –

türür. Felâket gelirse alacağından emîndir demek istiyorsa, bu söz, sigortanın
kumarolduğunu,harâmolduğunusöylemekdirki,sigortayısavunurken,redetmişolmakdadır.Birçoktüccâr,tehlükelikazancyollarınaatılmakdadır.Butehlükelerticâretivesan’atıharâmetmemişdir.Hâlbuki,kumardabutehlükelerinhiçbiriyokdur.Hattâkumar,tehlükesiz,zahmetsizbirkazancolduğuiçinharâmolmuşdur.Harbehâzırlıkyarışlarındakiveilmöğrenmekdekikumaraoyundemek
ise, şaşılacak bir haksızlıkdır. Evet, oyunlarda kumar olur. Fekat her kumara
oyundemekdoğrudeğildir.MerhûmşeyhEbûZühre“rahmetullahiteâlâaleyh”
de,sigortanınkumarolduğunu,garerbulunduğunuvetehlükeolunca,sigortacının,tehlükeolmayıncadasigortalınıngaben-ifâhişilezararetdiğini,hersözleşmede,ikitarafınzararvekârlarındamüsâvât,adâletbulunmasınınesâsolduğunu bildiriyor. Hayât sigortasının ise, açık bir kumar ve fâiz olduğunu yazıyor.
Ayrıca1972yılındaLibyadaBeydâşehrindetoplanankonferansda,zararvetehlükeiçinolansigortalar,dörtmezhebinfıkhilmlerineuymuyorisede,âdethâlinialdığındanveidhâlâtıartdırdığındancâizolacağına,hayâtsigortasınıniseaçıkcakumarolupharâmolduğunakarârverildiğiniyazıyor.Bütünbunlardananlaşılıyorki,hiçbirsigortahalâldeğildir.Tehlükevezararsigortasınadacâizdenilemez.Yardımsandıklarıbuişiyapmakdadır.Fekat,yardımsandıklarına,hayrsâhiblerivehükûmetparakoyar.Burayaparakoyan,bundan,istifâdeedemez.İstifâdeyekalkışırsakumarolur,harâmolur.Harâmlarınâdethâlinialması,halâl
olmalarınasebebolamaz.
Görülüyorki,müslimânolsun,kâfirolsun,herhangibirsigortacıileDâr-ül-islâmdayapılansözleşmefâsiddir.Alınanveverilenparalarharâmdır.Birmüslimânın,kâfirolansigortacılarileDâr-ül-harbdesözleşmeyapmasıveondanparaalmasıhalâlolur.Dâr-ül-islâmdasemâvî,ya’nîkazâileâfetileolanzararlar,sigorta şirketleri tarafından değil, (Yardım cem’iyyetleri) tarafından ödenmelidir.
Böylece,hemmilletehizmetolur.Hem,cem’iyyeteteberru’[bağış]yapanhayrsâhiblerisevâbkazanır.Hemde,milletbüyükbirgünâhdankurtulur.
Sigortayaarabîde(Te’mîn) denilmekdedir.SosyalistdarbeolmadanevvelkiLibyakanûnlarınınveMısrkanûnlarının747.civeSûdânkanûnunun617.cimaddelerinde, (Ukûd-ül-garer) başlığı altında ve Libyâ evkâf bakanlığının çıkardığı
(Hedy-ül-islâmî) mecellesinin1395[m.1975]martnüshasındasigortalarhakkındagenişbilgivardır.Bubilgilerinçoğununislâmiyyeteuygunolmadığı(Hedy-ülislâmî)nin 1975 ve 1976 nüshalarında yazılıdır. İslâmiyyetde sigortanın hiçbir
nev’iyokdur.İslâmiyyetde(Vakf) ve(Beyt-ül-mâl), (Yardım cem’ıyyetleri) vardır.İşçisigortalarınınveemeklisandıklarınınişleriniBeyt-ül-mâlyapar.Beyt-ülmâl,işçiden,me’mûrdanhiçbirşeyalmaz.Aylıklarındanveücretlerinden,hiçbirşeykesmez.Çünkibunlarfakîrdirler.İşverenden,tüccârdanzekâtalır.Buişihükûmetyapar.İşverenlerin,tüccârlarındefterlerini,hesâblarınıinceliyerekzekâtlarınıalır.Beyt-ül-mâlakoyar.İşçilere,me’mûrlara,emeklilereburadanev,ma’âş,
geçimte’mîneder.Böylecehermüslimân,râhat,mes’ûdolarakyaşar.İşçisigortalarındaveemânetcidetoplananvema’âşlardankesilenmalların,paraların(Lukata) hükmündeolduklarını,büyükâlimAbdülhakîmefendi,va’zlarındabildirmişdir.Lukata,yerdebulunanmaldemekdir.Bunlarvemâl-ıhabîs,sâhiblerine
geri verilir. Sâhibleri bulunmazsa, fakîrlere verilir. Eline geçen fakîrin mülkü
olurlar.Hükûmet,ticâret,zirâ’at,hattâfabrika,ağırsanâyı’yapmaz.Bunlarıhusûsîteşebbüs,ya’nîmilletyapar.Herçeşidsigortanınharâmolduğu,YûsüfKardâvînin(El-halâl vel harâm) kitâbındavesîkalarıileyazılıdır.
Kızılay, İhlâs vakfı gibi yardım teşkilâtı, dînin (Hibe) ahkâmına tâbi’dirler.
Vakfdeğildirler.Çünki,altınvekâğıdliralarvakfedilince,kimseninmülküolmazlar.Yardımcem’ıyyetlerineteberru’edilenmalları,paralarıise,alâkalıme’mûrkabz
edince,cem’ıyyetreîsininmülküolur.Cem’ıyyetdeçalışanme’mûrlar,cem’ıyyet
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reîsininvekîlleridir.(Hindiyye)dediyorki,(Birisineparaverip,bunufalancafakîreverdese,ofakîrekendiparasındanverirse,aldığıparayıtazmînetmesi[misliniödemesi]lâzımolur.Oparayıbaşkafakîreverirse,tazmînetmez.Verdiğihediyyeyeivez[karşılık]olarakazbirşey[meselâmakbûzdenilenkâğıd]verilince,
hediyyesinigeriistiyemez.Aldığısadakayıharâmasarfetdiğiveyâmuhtâcolmadığı bilinmiyen sâili boş çevirmemelidir. Verdiklerini muhtâclara dağıtacağım
deyince,sadakavermesilâzımolur).Bununiçinteberru’alırken,(Bunlarımuhtâclaravehayryapanlaravereceğiz)demelidir.Hediyyeveyâsadakavermeğeteberru’etmekdenir.Alacağınıafvetmeğeibrâdenir.
Yeniilâcbulduk,diyortabîbler,
Lokmangibi,devâbilse,nefayda.
Sonnefesdesöylemezse,budiller,
bülbülgibidilinolsa,nefayda.
Milyonunolsada,rızkınıyersin,
ecelşerbetinibirgüniçersin!
Yalınayak,başınaçıkgidersin,
dünyâdolu,malınolsa,nefayda!
İlmin,rütbençokolsadakardeşim,
îmânınyoksa,günâhiseişin,
Secdeyehiç,koymadınise,başın,
dünyâyadiktatörolsan,nefayda.
Sûrçalınıp,yıldızlardökülünce,
denizkuruyup,sularçekilince,
Dağlarda,pamukgibiatılınca,
harâmdanmaltoplamışsan,nefayda.
Cehennem,uzakdangösterilince,
ateşin,mahşeryerinesürünce,
Sıratköprüsüne,halkyürüyünce,
arslangibigücünolsa,nefayda?
Halâl,harâmdemez,toplarsınmalı,
yüzbinolsa,dersinmilyonolmalı.
Gözünaç,budünyâfânîdirfânî!
gidecek,sendeçokdursa,nefayda?
Birgünolur,götürürlerevinden,
kurtuluşyok,Azrâilinelinden.
(Allah)adınıbırakmadilinden,
binyılkadarömrünolsa,nefayda?
Zahmetliişyokdur,islâmiyyetde,
kalbi,rûhubesler,ibâdetlerde.
Neiçinmüslimânolmazsın,sende?
kâfir,çokiyiliketse,nefayda?
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22 — UKÛBÂT (Cezâlar)
Fıkhilmidörtbüyükkısmaayrılır:(İbâdât), (Münâkehât), (Mu’âmelât), (Ukûbât). Kitâbımızdailküçünü,lüzûmukadaryazdık.Aşağıda,ukûbâtıdakısacabildireceğim.(Dürr-ül-muhtâr) üçüncücüz’debuyuruyorki:
Döğerek,kolukeserek,recmederek,ya’nîöldürünceyekadartaşatarakveyâ
öldürerekyapılancezâlara(Ukûbât)denir.Ukûbât,arkadangelenlerdemekdir.
Günâhişledikdensonrayapıldıklarıiçin,buismverilmişdir.Ukûbât,(Had) ve
(Ta’zîr) ve(Kısâs) olaraküçeayrılır:(Had) mikdârı,islâmiyyetdekesinolarakbildirilmişolancezâdır.(Ta’zîr) cezâsıçeşidliolup,hâkimindilediğikadarverilir.Had,
şübheileafvolur.Ta’zîrise,şübheilelâzımolur.Çocuğahadcezâsıverilmez.Ta’zîr
cezâsıverilir.Hadcezâsınıyalnızhâkimverir.Ta’zîrcezâsınızevcvegünâhişleyenigörenhermüslimânyapabilir.Hadiçinkadınşâhiddinlenilmez.Hadzanlısıhabsolunur.Ta’zîrzanlısıhabsolunmaz.Hadcezâsımahkemeyedüşdükdensonraşefâ’atveafvolunamaz.Ta’zîrcezâsıtevbeilesâkıtolur.Hâkiminduymadığı
günâhınhadcezâsıdatevbeilesâkıtolur.
Beş günâh için had cezâsı vardır: Zinâ,şerâbiçmekvealkollüiçkiileserhoşolmak,kazf,sirkat,yolkesicilik.Hadcezâları,suçişleyincedeğil,hâkimkarârverincevâcibolur.Had,günâhıntemizlenmesinesebebolmaz.Günâhdankurtulmak
içintevbeetmesidelâzımdır.Had,lügatdemen’demekdir.Kapıcıyahaddâddenir.Çünki,herkesiniçerigirmesinemâni’olur.
1—ZİNÂ YAPARKEN YAKALANANIN HADDİ: Mükellefolanvekonuşabilenmüslimveyâgayr-ımüslimkimse,Dâr-ül-islâmda,tehdîdedilmedenarzûsuile,serhoşikenveyâayıkiken,zinâyapar,yakalanırsa,kadınveerkeğehad
cezâsılâzımolur.Dörterkekşâhidinbirlikdevehâkimhuzûrundazinâhâlindegördükdemeleriileveyâkadınveerkeğin,dörtkerrei’tirâfetmeleriileanlaşılır.İkisindenbiriinkârederse,hadlâzımolmaz.İkrârdansonravazgeçerlerse,sâkıtolur.
[Ölümcezâları,habsvedayakcezâları,mahkemetarafındanemredilirveyalnız
devletinbuişiçinta’yînetdiğime’mûrlartarafındanyapılır.Hâkimkarârıolmadan,kimsekimseyiöldüremez,döğemez.Malına,canına,ırzına,nâmûsuna,şerefinedokunamaz.Kâfirleredahîdokunamaz.Harbi,cihâdıdevletyapar.Devletin,
kumandanınemriolmadan,kimseharbyapamaz.Kâfirebilesaldıramaz.Bunlarınhepsibüyükgünâhdır.Hattâ,mü’mininkalbiniincitmek,Kâ’beyibirkaçkerreyıkmakdandahâbüyükgünâhdır.Zinâyapanları,oesnâdadörtşâhidinbirlikdegörmeleri,olacakşeydeğildir.Ancak,umûmîyerlerde,açıkcayapılıncagörebilirler.Bununiçindirki,Osmânlılarda,altıyüzseneiçinde,birkerrezinâşâhidliğiyapılmamış,busebebilehiçkimsetaşlanaraköldürülmemişdir.Buradananlaşılıyorki,gizliyapılangünâhı,başkalarınasöylemekde,ayrıbirgünâholur.Bu
cezâ,zinâyapıldığıiçindeğil,buçirkinişinyayıldığıiçindir.Fuhşamâni’olmakiçindir.]
Muhsanolan,ya’nîevliolanmüslimânerkekvekadının,boşanmış,dulolsalar
bile, had cezâları, bir meydânda ölünciye kadar taşlamakdır. Önce şâhidlerin
hepsinintaşatmalarışartdır.Şâhidlerdenbirisiölerek,gâibolarakveyâhâzırolup
da,herhangibirsebebletaşatmazsa,hadsâkıtolur.Kendiikrârlarıileise,önce
hâkimintaşatmasılâzımdır.Sonraehâlî,herkesatar.Ölünce,yıkanır,kefenlenir,
nemâzıkılınır.
Muhsanolmıyankimseninhadcezâsı,yüzsopavurmakdır.Sopa,budaksızolmalıdır.Yaralıyacakkadarkuvvetlivurulmaz.Erkek,öncesoyulur.Birpeştemâl
ilebırakılır.Ayakdaikenbaşından,yüzündenvekasıklarındanbaşka,heryerine
vurulur.Kadınınçamaşırlarısoyulmaz.Palto,mantogibikalınelbisesiçıkarılırve
oturtularakdöğülür.Dayakdansonra,hâkimdilerse,birseneşehrdençıkarır.Taşlamavedöğmebirlikdeyapılmaz.
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Zimmîyeukûbâtcezâlarınınüçüdeyapılır.Yalnıziçkihaddiyapılmaz.Dâr-ülislâmdakiharbîyeise,yalnızkulhakkıbulunankazfhaddivekısâsyapılır.
Zimmî,müslimânkadınilezinâetse,recmolunmaz,döğülür.Yatağındabulduğukadını,zevcesisanarakzinâyapanaveharbîilezinâedenzimmîkadınaveharbîkadınlazinâedenzimmîadamahadlâzımolur.Buikisindeharbîlerelâzımolmaz.(Fetâvâ-yi Hindiyye)dediyorki,(Ücretkarşılığızinâyapana[meselâgenel
evdekifâhişeilezinâyapana],İmâm-ıa’zamagörehadvurulmaz.Mehr-imislvermesilâzımolur.İkisideşiddetlita’zîrolunurvetevbeedinceyekadarhabsolunurlar.İmâmeynegöre,ikisinedehadcezâsıyapılır.Şartsızolarakmalvererekzinâyapanadahadyapılır.Şuparayıal!Bununkarşılığısendenfâideleneyimderse,hadyapılmaz.Çünki,mut’anikâhıolur.Bunikâhşübheliolduğuiçinhadlâzımolmaz.Seninmehrinbudurdeyipparaverirse,hadîcâbetmez).Fekathepsi
harâmdır.Büyükgünâhdır.Zinânınhadcezâsıyapılmıyankısmlarınındaharâm
olduğu(Berîka)dayazılıdır.Kadınınaldığıücretharâmdır[Şir’a].(Pédèraste) olana,ya’nîlivâtayapanahadlâzımolmaz,habsvedarbileta’zîrolunur.Âdeteden
öldürülür.Livâtayapılmakiçintehdîdolunan,öldürmekdenbaşkayolilekurtulamayınca,öldürmesicâizolacağı(Fetâvâ-i Hayriyye)deyazılıdır.Dâr-ül-harbde
zinâhaddiyapılmaz.
Elileistimnâ[Masturbation],zevkiçinolursaharâmdır.Ta’zîrolunur.Sükûnetbulmakiçincâiz,zinâtehlükesiolursa,vâcibolur[İbniÂbidîn,orucubozan
şeyler].Cennetdelivâtayokdur.Cennetdehabîsişyokdur.
[Hıristiyanmemleketlerinde,kadınlar,kızlar,başları,kolları,bacaklarıaçıkgeziyorlar.Erkeklerifuhşa,zinâyasürüklüyorlar.Evde,zevcesiyemekpişirirken,çamaşıryıkarkenveevitemizlerken,erkeğisokakdaveyâişyerindehoşunagiden
çıplakbirkadınlazevk,safâ,hattâzinâyapıyor.Akşamevinedüşünceliveyıpranmışolarakgeliyor.Kötühayâlleredalarak,vaktîlebeğenmiş,sevmiş,seçerekalmışolduğuzevcesininyüzünebilebakmazoluyor.Evdekiyorgunluğunugidermek
için,alâkaveneş’ebekliyenzevcesi,haklarınakavuşamayınca,asabîbuhrânlargeçiriyor.Âileyuvasıbozuluyor.Sokakdakikadınabakanerkek,onukirliçamaşır
gibibırakıyor.Birbaşkasıileanlaşıyor.Böylece,hersene,binlercekadınveerkekveçocuklarıperişânoluyor.Ahlâksızveanarşistoluyorlar.Cem’iyyet,millet
çürümeğe,çökmeğesürükleniyor.Açık,kokulu,süslüdolaşankadınların,gençlere, millete ve devlete zararları, alkollü içkilerden ve uyuşdurucu zehrlerden
dahâçokvedahâkorkunçoluyor.Allahüteâlâ,kullarınındünyâdafelâkete,âhıretdedeşiddetliazâblarayakalanmamalarıiçin,kadınların,kızlarınörtünmeleriniemretdi.Neyazıkki,nefslerinin,şehvetlerininesîriolanba’zıkimseler,Allahüteâlânınemrlerinegericilik,kâfirlerinşaşkın,çılgınişlerineilericilikdiyor.
Builericilerdenba’zısı,meslekdaşlarıvâsıtasıile,birdiplomaelegeçirmiş.Köşe
başlarını paylaşmışlar. Baykuş gibi ötüyorlar. Her fırsatda islâmiyyete saldırıyorlar.Bukahramanlıkları(!)iletârîhîdüşmanımızolanhıristiyanlardan,yehûdîlerdenvekomünistlerdenalkışvemaddîyardımlartoplayarakgüçleniyor,binbir
hiyleile,gençlerialdatıyorlar.Allahüteâlâ,kendilerineaklversin!Hakkıbâtıldanayırmalarınınasîbeylesin!]
2—İÇKİYE HAD CEZÂSI: Birdamlaşerâbiçenmüslimânahadcezâsıyapılmasılâzımolur.Yarıdanfazlasukatılmışolanıiçenvebaşkaiçkileriiçen,serhoşolursahadlâzımolur.İspirtonun,şerâbgibikabanecâsetolduğusözbirliğiile
bildirildi.Fekat,bunaşerâbınveyâbaşkaiçkilerinhaddininyapılmasındaihtilâf
olundu.(Müslim)dekihadîs-işerîfde,(Serhoş eden her içki şerâb gibi harâmdır)
buyuruldu.Heriçkinindamlasınıiçmekharâmdır.Serhoşolarakgörülenveyâağzışerâbkokanbirkimseniniçkiiçdiğiikişâhidinhabervermesiileveyâkendinin
ayıkikenbirkerresöylemesiileanlaşılırsa,buna,ayıldıkdansonrahadvurulur.
İçkihaddi,seksensopavurmakdır.
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Benc,ya’nîbanotu[jüskiyam]mubâhdır.Çünkiotdur.Fekatbununlaserhoş
olmakharâmdır.Çoğuserhoşedenin,azıharâmolması,mâyı’ya’nîakıcı,sıvıcismleriçindir.Fazlasıserhoşedensafran,anbergibikatıcismlerinazmikdârınaharâmdiyenbirâlimyokdur.Bunlaravebencotunanecs,habîsdiyendeolmamışdır.Fazlasızehrliotlarınazınıkullanmakcâiz,çokmikdârınıkullanmakharâmdır.
İçkivezinâhadleriyapıldıkdansonra,suçuntekerrürüiletekrâryapılır.Vaktindehabervermesimümkinolan,biraydanfazlaeskibirsuçunihbârı,yalnızkazf
haddiiçinise,kabûledilir.Suçlununikrârıherzemânkabûledilir.
3—KAZF HADDİ: Kazf,fırlatmak,atmakdemekdir.İslâmiyyetdemuhsan
olanerkekveyâkadınazinâlâfıatmakolup,büyükgünâhdır.Kazfedilenkimseninistemesiile,kazfedenehadvurulur.Ölüyekazfedene,babasınınveyâçocuğununistemesiilehadvurulur.İsbâtıvemikdârı,içkihaddigibidir.Müslimânıkazf
edenharbîdehadolunur.Birisibirisineyâzânîdese,[veyâtürkcesinisöylese]o
da,sensindese,ikisinedehadvurulur.
4—SİRKAT HADDİ: Sirkat,başkasınınbirşeyinigizlicealmakdemekdir.Başkasınınazveyâçokmalını,haksızolarakverızâsıolmıyarakalmak,ya’nîçalmak
veyâgasbetmekharâmdır.Mükellefolan,ya’nîakllıvebâligolanerkek,kadın,
köle,efendi,müslimânveyâzimmî,görenvekonuşabilenbirkimse,ondirhemhâlisgümüşparayıveyâdeğerindeolanveherdindemütekavvimolanvedurmaklabozulmıyanbirmalı,müslimânveyâzimmîolansâhibininmülkünden,ya’nîbaşkalarınıniznsizolarakaçmalarıveyâgirmelericâizolmadığıyerden,Dâr-ül-islâmda,hepsinibirdef’adagizlicealırsavemalsâhibideda’vâederse,sağelibilekmafsalındankesilirvekanakmamasıiçinhemenkaynaryağiçinesokulur.Çoksıcak
veçoksoğukhavalardaveağırhastaoluncakesilmez,habsolunur.Havaveyâhastaiyioluncakesilir.İkincidef’açalanınsolayağıdaoynakyerindenkesilir.Üçüncüsündebiryeridahâkesilmeyip,tevbeedinciyekadarhabsolunur.Buradakidirhem,ondörtkıratveyâ3,36gramdırki,onadedininağırlığı,yedimiskâlağırlığındadır.Bunagöre,sirkatnisâbı,otuzüçgramvealtmışsantigramgümüşparadır.
[Gümüşkullanılmayıpbaşkacinsparakullanılanyerlerdeyedigramgümüşün
kıymeti,birgramaltındeğerikadardır.Ya’nîaltın,aynıağırlıkdakigümüşden,her
zemân,yedidef’adahâkıymetlidir.33,6gramgümüşünkıymeti,4,8gram,ya’nîbir
miskal altın olup, bir altın liranın üçde ikisi kıymetindedir. İmâm-ı Mâlike ve
AhmedbinHanbelveŞâfi’îyegöre“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”sirkat
nisâbıüçdirhem,ya’nîyedigramveyirmialtısantigramgümüşveyârubu’dînâr,
ya’nî [0,87] gram altındır. Görülüyor ki, [0,87] gram altından aşağı değerdeki
malıçalanınkoluhiçbirmezhebdekesilmez.Kesilirse,zulmyapılmışolur].
Et, sebze, meyve, süt, çalınca el kesilmez. Çünki, bunlar, zemânla bozulur.
Müslimânveyâzimmî,müslimânınşerâbını,içkisiniçalarsakesilmez.Zimmîzimmîniniçkisini,hınzırını,leşiniçalarsakesilmez.
Birkişi,birkaçkimseden,birdef’adanisâbmikdârıçalarsakesilir.İkikişi,bir
kimsedennisâbmikdârıçalarlarsakesilmez.Çünki,birhırsızınhissesinenisâbdan
azdüşmekdedir.Herbirinenisâbmikdârıdüşerse,ellerikesilir.Babasınınveyâ
kendisinebakmasılâzımolanınevindençalarsakesilmez.
Hırsızlık,çalanınbirkerresöylemesiveyâikiâdilerkekşâhidinhabervermesiilebelliolur.Soruşdurmayapıncıyakadar,sanıkhabsolunur.Çünki,hadsanıklarıkefîlilebırakılmaz.Şübheli,sâbıkalıolanı,söyletmekiçindöğmekcâizdir.
İkrâretmesiveyâşâhidilehırsızlıkanlaşıldıkdansonra,malsâhibi,bukimsebenimmalımıçalmadıveyâonahediyye,emânetetmişdimveyâşâhidleryalansöylüyordesekesilmez.Hâkimin,böylesöylemesiniteklîfetmesisünnetdir.Malsâhibiafvetdimderse,kesilir.Çünki,had,Allahüteâlânınhakkıdır.Kul,bunuafv
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Se’âdet-iEbediyye3-F:56

edemez.Müslimânınçaldığınaikikâfirşâhidolursakesilmez.Elkesilirkenikişâhidindehâzırbulunmasışartdır.
Kıymetlitaşlarçalıncakesilir.Kıymetsizolan,parasızelegeçebilen,odun,ot,
balık,kuş,hattâtavuk,avhayvânı,kireç,kömür,tuz,saksı,cam[çünkiikisiçabuk
kırılır],ekmek,süt,herta’âm,içkiler,çalgılar,salîb,oyunâletleri,kapı,câmi’den
ayakkabı,Kur’ân-ıkerîm,çocuk,herçeşidkitâbveköpekçalmakla,mezârsoymakla,sahrâdasaklımalıçıkarmakla,türbeyi,umûmîyerleri,vakfveBeyt-ül-mâlı
soymakla, alacaklısından alacağını veyâ benzerini çalmakla had lâzım gelmez.
Meselâ,alacağıaltınyerine,gümüşçalmasıcâizolur.İmâm-ıŞâfi’îyegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”parasıyerine,borclusununelinegeçireceği,aynıkıymetdekimalınıalabilir.ZarûrethâlindeŞâfi’îmezhebinitaklîdetmekcâizolur.
Zî-rahm-imahremolandan,başkasınınmalınıdahîçalarsakesilmez.Sütilemahremolandançalarsakesilir.Zî-rahm-imahremininmalını,başkasınınevindençalarsakesilir.
Zevcesinden, zevcinden, zî-rahm-i mahrem kadın akrabâsının kocalarından
vezevcesininzî-rahm-imahremerkekakrabâsındançalarsakesilmez.Busonunculara(Ashâr) denir.Ganîmetmalından,müşterîyeaçıkolanhamamlardanvedükkânlardançalarsa,müsâfirevsâhibindençalarsa,birhırsızçaldığışeyievdençıkarmadanyakalanırsakesilmez.
Umûmîyerlerde,meselâmescidde,trende,vapurda,otobüsdesâhibininyanındaolanşeyiçalana,sâhibiuykudaikenbileolsa,hadyapılır.
Elinisandığa,birisininyakasına,cebine,kolunasokarakçalanınkesilir.Hırsız
evegiripeşyâyıtoplasa,başkasıdagirip,hırsızıelindeolanlarilebirlikdeyüklenipdışarıçıkarsa,yalnızhırsızınelikesilir.Bunungibi,nemâzkılanbirininüstüne,necâsetbulaşıkhayvânkonsa,nemâzıbozulmaz.Çünki,necâset,nemâzkılanınüzerindedeğil,hayvânınüzerindedir.
Sağelikesildikdensonra,çaldığıbumalınbedeliniödemez.Malmevcûdise,sâhibine verilir. Satmış ise, yine sâhibine geri verilir. Sâhibi parasını müşterîye
öder.Hırsızın,malıkullanmasıharâmdır.Müşterîkullanmışisesâhibimüşterîden
kıymetiniister.Müşterîde,hırsızdanfiyâtınıgeriister.
Evehırsızgelipmalıgötürse,malnisâbmikdârındanazisede,hırsızladöğüşmekcâizdir.Malıbırakırsadöğüşülmez.Hırsızıöldürürse,yalnızdiyetverir.
5—YOL KESMEK: Kadın,erkek,müslimânveyâzimmî,birveyâçokkimse,geceveyâgündüz,Dâr-ül-islâmdasilâhkuvvetiileşehrlerarasıyollardamüslimânveyâzimmîleresaldırırsa,bunlarakâtı’ıtarîkveyâyolkesiciveyâeşkıyâdenir.Malsoymadanvecângaybıyapmadanelegeçerlerse,dövülürvetevbehâligörülünceyeveyâölünceyekadarhabsolunurlar.
Eğermalsoymuşveherbirine,sirkatnisâbıkadardüşmüşise,hadcezâsıolaraksağeliilesolayağıveyâterslerikesilir.
Eğermalalmayıp,insanöldürdülerise,hadcezâsıolaraköldürülürler.Meyyitinvelîsiafvedemez.Çünki,hadcezâsınıkimseafvedemez.Afvetmek,Allahü
teâlâyaısyânetmekolur.
Hemnisâbmikdârımalalmış,hemdeadamöldürmüşiseler,devletreîsi,altıcezâdandilediğiniverebilir:
1—Bireliilebirayağınıkeser,sonraöldürür.
2—Eliniayağınıkeser,sonraasar.
3—Eliniayağınıkesmedenöldürür.
4—Öldürür,sonraasar.
5—Eli,ayağıkesilmedenasılır.
6—Yerebirdirekdiker.Buna,birbirlerineparalel,yatayikidirektakar.İki
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eliniyukarıdaki,ikiayağınıaşağıdakiyataydireğebağlar.Karnınasüngüsokup
öldürülür.Öldükdenüçgünsonraçıkarılıp,akrabâsınateslîmedilir.Kadınasılmaz.Mallarelegeçersesâhiblerinegeriverilir.Helâkolanlarıtazmînetmezler.
Eğernisâbmikdârımalalmışveyaralamışiseler,elveayakkesilir.Yaralama
cezâsızkalır.Zîrâkesmekiletazmînbirlikdeolmaz.
Eğernisâbmikdârımalalmamışveöldürmemişler,yalnızyaralamışlarise,hiç
hadyapılmaz.Nisâbdanazmalaldıklarızemânöldürselerbile,yinehiçhadyapılmıyacağınıimâm-ıZeyla’î“rahmetullahiteâlâaleyh”bildirmekdedir.Çünki,yol
kesicilerinmaksadıkorkutarakmalalmakdır.Malalmaklaberâberöldürmekde
olursa,malalmakiçinöldürmekzorundakaldıklarıanlaşılır.Hiçmalalmadanöldürürlerse,maksadlarının,malalmayıpöldürmekolduğuanlaşılırveölümhaddi
yapılır.Aldıklarımalnisâbdanazolup,öldürmekdebulunduğuzemân,maksadlarınınöldürmekolmadığıanlaşılarak,hiçhadyapılmazisede,öldürdükleriiçin
kısâsveyâdiyetcezâsıverilmesivealdıklarımallarıtazmînetmelerilâzımgelir.
Yolkesenler,döğüşürkenöldürülürse,yıkanmazvenemâzlarıkılınmaz.Sonradanhadvekısâscezâlarıileöldürülünce,yıkanırvenemâzlarıkılınır.
Eğermalalmışveöldürmüşler,fekatyakalanmadanöncetevbeetmişlerise,veyââkılbâligdeğilseveyâyolculardanbirininzî-rahm-imahremiiseveyâyolculardanbirkaçı,ötekilerisoyarsaveyâşehrdeyolkesersehadyapılmaz.Yapdıklarızararıtazmînederler,öderler.Ya’nî,katlveyaralamavarsa,velîkısâsisteyebilir.Mal
zâyı’olmamışisegeriverir,helâkolmuşise,kıymetiniöder.
[(Mecelle)ninyetmişaltıncımaddesinde,(Mahkemededa’vâaçandanşâhidistenir.Da’vâlıinkârederse,yemînetdirilir)diyor.Önce,da’vâcıyaşikâyetisorulur.Sonra,da’vâlınınvereceğicevâbsorulur.Da’vâolunan,suçunuikrârederse,
hâkimda’vâcıyahakverir.Da’vâolunan,suçuinkârederse,hâkimda’vâcıdaniki
şâhidister.Şâhidlerleisbâtederse,hâkimda’vâolunana,şâhidleriçinnedersin,
der.Kabûlederse,da’vâcınınhaklıolduğunakarârverilir.Şâhidleryalansöyliyor
derse,hâkim,şâhidleri,güvendiğiikikişiden,öncemektûbla,sonramahkemede
sözlüolaraksorar.Şâhidlerinâdilolduklarıanlaşılırsa,da’vâcımahkemeyikazanır.Âdilolduklarıanlaşılmazsa,da’vâcıdanyenidenşâhidistenir.Da’vâcışâhidbulamazsa,kendisineda’vâolunandanyemînistermisindenir.İsterse,hâkimda’vâ
olunanayemînetdirir.Yemînistemezseveyâda’vâcıyemînederse,hâkimda’vâyırededer.Yemînetmezse,da’vâcımahkemeyikazanır.Kâfirvemürtedvemünâfık,müslimânakarşışâhidvehâkimolamaz.Böylehâkiminhükmüsahîholmaz.
Yetmişyedinci maddesinde, (Birşeyin değişdiğini söyliyenden şâhid istenir.
Değişmedidiyeneyemînetdirilir)diyor.Malgasbeden,malıntelefolduğunusöyleyip,değerinivermekisteyince,malsâhibi,telefolmadı,malımıisterimdese,gasb
edenkimse,ikişâhidgetirirsemahkemeyikazanır.
Yetmişdokuzuncumaddede,(Suçunuikrâreden,söyliyenkimse,cezâsınıçeker.
Sözümden vazgeçdim demesi dinlenmez) diyor. Binaltıyüzyetmişaltı [1676]. cı
vesonrakimaddelerdediyorki,(Beyyine,kuvvetlidelîl,huccetdemekdir.Tevâtür,yalanüzerindebirleşmeleriaklauymıyancemâ’atinverdiklerihaberdir.Tevâtürdeadâletaranmaz.Tevâtürilm-iyakînifâdeeder.Tahlîf,ikihasmdanbirineyemînetdirmekdir.
Şehâdet,birininbaşkasındahakkıbulunduğunubildirmekiçin,hâkimkarşısındaveikihasmınyanında,şehâdetederimdiyerekhabervermekdir.Kulhaklarıiçin
ikierkekveyâbirerkekleikikadınşehâdeteder.Şâhidlerinçokolmasınınkıymetiyokdur.Muhâkemedışındayapılanşehâdetmu’teberdeğildir.Şâhidleringördüklerinihabervermelerilâzımdır.İşitdimdiyerek,şâhidolmakcâizdeğildir.
Kulhaklarındaşâhidlikyapabilmekiçinönceda’vâaçılmışolmasışartdır.Tevâtürilebilineneuymıyanbeyyinekabûlolunmaz.Beyyineşâhidmevcûdolma–883 –

sıdemekdir.Beyyine,birhakkıbildirmekiçindir.İnkârolunanşeyiçinşâhidlik
yapılmaz. Şâhid ile da’vâlı arasında düşmanlık bulunmamak lâzımdır. Şâhidin
âdilolmasışartdır.Âdil,hasenâtı,seyyiâtınagâlibolankimsedir.Şâhidlerinsözleribirbirineuymazsa,şehâdetlerimakbûlolmaz.Şehâdetetdikdensonravazgeçenşâhidta’zîrolunurvehükmolunanmalıtazmîneder.)]
ŞÂHİDLİK: (Tercemet-ül-muhtasar) adındaki(Nikâye)ninfârisîşerhındediyorki:Birininbaşkasındabulunanhakkınıhaberverene(Şâhid) denir.Şâhid,üzerindehakbulunandanöğrendiğiveyâbaşkasındanişitdiğihakkı,mahkemedeşehâdeteder.İhbarüçdürlüolur:a)Yukarıdabildirdiğimizşâhidlikdir.b)Kendininbaşkasındabulunanhakkınıhabervermekdir.Buna(Da’vâ açmak) denir.c)
Başkasınınkendindeolanhakkını,ihbâretmekdir.Buna(İkrâr) etmekdenir.Şâhidliksözileolur,yazıileolmaz.[Vakfsonu.]
Da’vâcınınistediğizemânşâhidolmakvâcibdir.Bildiğinikâdîdan[ya’nîhâkimden]gizlemekcâizdeğildir.Hadcezâlarındaise,bildiğinigizlemekefdaldir.Zinâ
içindörterkekşâhid,kısâsiçinvediğerhadcezâlarıiçinikierkekşâhidlâzımdır.
Hadvekısâsdakadınlarınşâhidliğikabûledilmez.Bekâretvevelâdetvekadınayblarıiçinbirkadın,başkahaklariçinikierkekyâhudbirerkekileikikadınşâhid
lâzımdır.Şâhidinâdilolmasıveşehâdetederimdemesilâzımdır.Büyükgünâhişlemiyenveküçükgünâhadevâmetmeyenvehasenesiseyyiesindençokolanmüslimâna(Âdil) denir.Raksile,sözile[şarkı,çalgıile]başkalarınıeğlendireninşâhidolamıyacağı,(Mecelle)nin1705.cimaddesindeyazılıdır.Müslimânıseb’etmek,
kötülemekbüyükgünâhdır.Adâletigiderir.Bununiçin,vehhâbîlerinveşî’îlerin
şâhidliklerikabûlolmaz.Hadvekısâsdanbaşkaşeylerde,başkasındanişitmekle
deşâhidlikyapılır.Böyle,şâhidsayısıikikatolmaklâzımdır.Yalancışâhidlik,büyükgünâhdır.(Mecelle)nin1660.cımaddesindediyorki,(Ödüncvermekdenveyâsatışdanvekirâdan,vedî’a,âriyet,vergi,mülk,akarvemîrâsdanolanşahsîalacaklarıiçin,onbeşhicrîseneözrsüzterkedilmişda’vâlar,borcluinkârederse,dinlenmez.Ya’nîmürûr-izemânauğrarlar.Fekat,alacaklılarınhakkızâyı’olmaz.
Ya’nî,borcluikrâredince,borcunuödemesiherzemânlâzımolur).
İkikimsenin,aralarındauyuşamadıklarıkulhakkıiçin,birveyâbirkaçmüslimânıhâkimta’yînetmelericâizdir.Buna,(Tahkîm)denir.Hâkiminâdilvefıkhbilgisiolmasışartdır.[Rûh-ul Mecelle 1793.] Buhâkiminvereceğihükmeitâatetmelerilâzımdır.Ta’yînetdiklerikimseninkâdîlıkşartlarınamâlikolmasılâzımdır.Kâfirvefâsıktahkîmedilmez.Kısâsvehudûddatahkîmcâizdeğildir.Bununhükmü
birüçüncüşahsaşâmilolmaz.Meselâ,ayblıolanmalınsatıcıyareddinekarârverirse,busatıcıda,kendinesatanarededemez.İkisindenbirininikrâretmesiveyânükûletmesi,ya’nîvazgeçmesiileveyâşâhidleridinlemekilekarârverir.Kardeş,ana,baba,evlâdvezevcesiiçinhâkimolmakcâizdeğildir.Hükmvermeden
evvel,herbirihâkimiazledebilir.Verdikdensonraazledemez,meşrû’vefitneye
sebebolmıyanhükmünürededemezler.[Mecelle 1841.]

23 — TA’ZÎR
Ta’zîr,edeblendirmekdemekdir.İslâmiyyetde,haddendahâhafîfcezâilecezâlandırmakdır.Ta’zîrcezâlarıçeşidlidir.Tenbîh,ihtâr,tekdîrvedöğmekvehabsve
öldürmeğekadargider.Suçaveşahsauygunolanıverilir.Haddinenhafîfi,kölenincezâsıolankırksopadır.Bununiçinta’zîr,otuzdokuzsopayakadarolur.Enazı
üçsopadır.Hâkimdilediğikadarınıvurdurur.Âlimlere,yüksekme’mûrlaraihtâr
etmekyetişir.Ba’zılarına,mahkemeyeçağırıptekdîretmekyetişir.Kabakimselerdayakvehabsileta’zîrolunur.Malalmaklaveparacezâsıileta’zîrolmaz.Ta’zîrincinsinivecezâsınınmikdârınıhâkimtakdîreder.Ta’zîrdesopa,hadcezâlarındandahâkuvvetlivurulur.Hadcezâlarında,enkuvvetlisopazinâda,sonraiçki–884 –

de,enhafîfkazfdevurulur.
Ta’zîr, katl etmekle de olur. Bir adamı yabancı kadınla zinâ hâlinde gören
kimse,bağırmaklaveyâdöğmekleayıramıyacağınıanlarsa,katlicâizolur.Kadın
zinâyarâzıolmuşise,kadındaöldürülebilir.Zevcesiniveyâmahreminizinâhâlindegören,onuda,adamıdabirlikdeöldürür.Başkasûretlekorkutmağalüzûm
yokdur.Birkadınveyâoğlan,kendisinizorlıyanadamıöldürebilir.Bütünbunlardaöldüreninisbâtetmesilâzımdırki,kolaybirşeydeğildir.Kadınıaldatıpkocasındanayırankimse,kadınıverinciyeveyâölünciyekadarhabsolunur.
Zulmile,yolkesmekle,soygunculuklavekulhakkıolanbüyükgünâhları,hırsızlık, lûtîlik yapmakla meşhûr olanları günâh işlerken görenler, başka şey ile
mâni’olamadıklarızemân,öldürmeleriherkesecâiz,hattâsevâbdır.Hâkimlerin
öldürmesiisevâcibdir.
Ta’zîr,memleketdennefyederek,sürerekveeviniyıkarakdaolur.Halkaeziyyetedenler,zinâyıâdetedenbekârlarnefyolunur.Çalgıçalınanevinhurmetikalmaz.HalîfeÖmer“radıyallahüanh”şarkıcıkadınınevinegiripkamçıilevurdu.
Başıaçıldı.Soruldukda,harâmişlemeğiâdetedindiğiiçin,hurmetikalmamışdır.
Câriyehâlinegelmişdirbuyurdu.FıkhâlimlerindenEbûBekr-iBelhî“rahmetullahiteâlâaleyh”,birköyegitdi.Derekenârında,kadınlar,başlarıvekollarıaçık
toplanmışlardı.Niçinkadınlarınyanınageldindediklerinde,bunlarınhurmetleri kalmamışdır. Îmânları şübhelidir. Kâfir kadınları gibidirler buyurdu. İkinci
kısmda,otuzsekizincimaddeyebakınız!
Hermüslimân,günâhişlemekdeolanata’zîryapar.İşledikdensonraise,ancak
hâkimyapar.Müslimân,şerâbatuzkatdım.Sirkeyapacağımdesede,şerâbşişesikırılır.Zimmî,müslimânlararasındaşerâbsatınca,bununşişeleridekırılır.Bu
şişeleriveçalgılarıkırantazmînetmez.Hadîs-işerîfde,(Günâh işliyeni gören, eli
ile mâni’ olsun. Buna gücü yetmezse, dili ile mâni’ olsun!) buyuruldu.Kabaavret
olmıyanyeriaçıkgezenenasîhatverilir.Fitneçıkacakise,emr-ima’rûfyapılmaz.
Kabaavretiaçıkolanasertsöylenir.İnâdedersedöğülür.Hadcezâlarıböyledeğildir.Bunlarıyalnızdevletyapar.Kulhakkıkarışangünâhlardadayalnızhâkim
ta’zîreder.Bununiçinhaksâhibininda’vâaçmasılâzımdır.Yabancıkadınabakmak,dokunmak,halvetetmek,şerâbsatmak,çalgıçalmak,fâizalıpvermekbugünâhlardandır.
[(Hadîka)dadilâfetlerinianlatırkendiyorki,(Emr-ima’rûfuveNehy-imünkerielileyapmak,devletadamlarına,dilileyapmak,dinadamlarına,kalbileyapmakdahermüslimânafarzdır.Elileyapmağa(İhtisâb) ve(Hisbet) denir.Dilile
yapmağa(Va’z) ve(Nasîhat) denir.Hisbetyaparakçalgıları,içkişişelerinikırmak
yalnızdevletme’mûrlarınınvazîfesiolduğuiçin,başkalarıkırarsatazmîneder,öderler.Hisbetyapmak,dinadamlarınafarzdeğilisede,günâhişlenirkenmâni’olmalarıcâizdir.Fekat,dinadamıhisbetyaparkenfitneuyandırmamalıdır.Ya’nî,kendininvemüslimânlarındînineveyâdünyâsınazarargelecekolursa,hisbetiterketmesivâcibolur.Hisbetyaparkenkendindekibr,riyâ,sû’izan,meşhûrolmakdüşüncelerinin hâsıl olması ve müslimânı hakâret, techîl etmesi, fitne olur. Câiz
olanbirşeyiyapmakharâmişlemeğesebebolursa,bunuyapmakdaharâmolur.
Zinâederkengörünceöldürmekcâizolurdenildi.Vâcibolurdenilmedi.Bağırarakönlenemezsecâizolurveöldürülünce,zinâetmekdeolduğunuikişahîdileisbâtetmesilâzımolur.Zinâedeninikisinideöldürmeyip,suçlarınıörtmekdahâiyi
olur.Câizolmakbaşkadır,vâcibolmakbaşkadır.Hadîs-işerîflere,kendinegöre
ma’nâvererek,vâcibolmıyanşeyiyapmağakalkışmamalıdır.Fitneçıkarmamağa
dikkat etmelidir. Öldürüleceğini muhakkak bilenin cihâd yapması câiz olmaz.
Öldürüleceğinibileninşartlarınauygunhisbetyapmasıcâizolurveölünceşehîd
olur.Fekat,fitneçıkacağınıbileninhisbetyapmasıcâizolmaz.Zâlimdevletadamlarına,Allahrızâsıiçin,dilileemr-ima’rûfyapmakdaböyledir)].
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(Behcet-ül-fetâvâ) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,hürçocukları,aldatıp,yakalayıp,bunlarıesîrdiyerek,kölediyereksatankimse,şiddetledöğülür,
habsolunur.Bunuhuyedinmişise,hâkimtarafındanölümcezâsıverilir.
Bir kimse, birini haksız döğerse, o da bu kimseyi döğerse, hâkim ikisini de
ta’zîreder.Ta’zîre,öncedöğendenbaşlanır.Hadcezâsıolmıyansuçlaratamkarşılığınıyapmakcâizdir.Afvetmekise,çoksevâbolur.
Hâkimhabsivebağlamağıvedöğmeğibirlikdeyapabilir.
Müslimânlarıdiliile,eliile,haksızincitenta’zîrolunur.Kendioğluna,kâfiresöğen,kazfedenta’zîrolunur.Malıtoplayıp,dışarıyaçıkarmadanyakalananhırsız
ta’zîr olunur. Tenbellikle nemâz kılmıyan, kan akıncaya kadar döğerek ta’zîr
olunur.Kadınirtidâdederse,otuzdokuzsopavurarakvehabsederekislâmagelmesicebrolunur.Fıskilemeşhûrolanaveyâfıskıhâkimtarafındanbilinenkimseyefâsıkdiyenta’zîrolunmaz.Fâsıkdiyen,onunfıskınımisâlileisbâtederseyineta’zîrolunmaz.Meselâ,yabancıkadınıöpdüğünüikişâhidleisbâtetmelidir.Bu
takdîrde,fâsıkta’zîrolunur.
[TENBÎH: Allahüteâlânınhakkıbulunanbirgünâhıişliyenigörenkimsenin,
birşâhidyanındata’zîryapmasılâzımdır.Birmüslimânafâsıkdiyenkimseninta’zîr
edilmesi,omüslimânınhakkınıkorumakiçindir.Bukimse,kendini,omüslimânınhakkıolanta’zîrdenkurtarmasıiçinbeyyine,ya’nîikişâhidilesözünüisbâtetmesilâzımolmakdadır.
Birmüslimâna,yâzânîveyâbuma’nâdatürkceçirkinşeylersöyliyenkimse,kazf
haddindenkurtulmakiçin,misâlgöstermedensözünündoğruolduğunuşâhidile
isbâtederse,kabûledilir.
Öğrenmesifarzveyâvâcibolanfıkhbilgileriniöğrenmemekfıskdır.Fâsıkların
şâhidliğikabûlolmadığıiçin,şâhidlerei’tirâzolunduğuzemân,hâkimşâhidlerefıkhdansorar.Bilmezlerse,redolunduklarıgibi,ta’zîrdeolunurlar.İbniÂbidînönsözündebuyuruyorki,(Kur’ân-ıkerîmdennemâzkılacakkadarezberlemekfarzdır. Bunu öğrendikden sonra, fıkh bilgilerinden farz-ı ayn olanları öğrenmek,
Kur’ân-ıkerîminfazlasınıezberlemekdendahâiyidir.Çünki,Kur’ân-ıkerîmiezberlemek,ya’nîhâfızolmakfarz-ıkifâyedir.İbâdetlervemu’âmelâtiçinlâzımolan
fıkhbilgileriniöğrenmekisefarz-ıayndır.Halâlden,harâmdanikiyüzbinmes’eleyiezberlemeklâzımdır.Bunlarınbirkısmıfarz-ıayndır.Birkısmıdafarz-ıkifâyedir.Herkese,işinegöre,lüzûmluolanlarfarz-ıaynolur.Fekathepsiniöğrenmek,
Kur’ân-ıkerîmiezberlemekdendahâiyidir.Tefsîrilevaktgeçirmekdoğrudeğildir.Çünki,tefsîrile,va’zvekıssaöğrenilir.Fıkhokuyarak,halâli,harâmıöğrenmelidir.Allahüteâlâ(Hikmet)iövdü.Tefsîrâlimlerininçoğu(Hikmet,fıkhdır)dedi.Birfıkhâlimi,binzâhiddendahâkıymetlidir.Fıkhbilgileri,dörtmezhebinâlimlerindenöğrenilir.Dörtmezhebdenbirindebulunmıyanfıkhbilgisicâizdeğildir.
Tefsîrilmininkâ’idelerikurulmamış,kollaraayrılmamış,sonunavarılmamışdır.Her
âyetinçoktefsîrivardır.HepsiniAllahüteâlâdanbaşkakimsebilmez).(Hadîka)da,
üçyüzyirmidördüncüsahîfedenbaşlıyarakbuyuruyorki,(Ehl-isünneti’tikâdınıve
farzları,harâmlarıöğrenmekfarzdır.Bunlarıöğretmekvekendinelâzımolandan
başkafıkhbilgileriniöğrenmekveKur’ân-ıkerîmintefsîrinivehadîsilminiöğrenmekfarz-ıkifâyedir.Fıkhbilgileri,Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdenöğrenilmesifarzolanbilgilerdir.Fıkhkitâbıokuyanmukallidler,âyetdenvehadîsden
hükm çıkarmak ihtiyâcından kurtulur. Farz-ı kifâye olanları bilen, yapan var
iken,bunlarıöğrenmekmüstehabolur.Bunlarıyapmaknâfileibâdetolur.Yalnız,
cenâzenemâzıböyledeğildir.Velîsikılınca,başkalarınıntekrârkılmasıcâizolmaz.
NemâzkılacakkadarKur’ân-ıkerîmezberliyenkimsenin,boşzemânlarındadahâçokezberlemesi,nâfilenemâzkılmasındandahâçoksevâbolur.İbâdetlerindevegünlükişlerindelâzımolanfıkhbilgileriniöğrenmesiise,bundandahâçok
sevâbolur.Lüzûmundanfazlafıkhbilgileriniöğrenmekde,nâfileibâdetlerdenda–886 –

hâsevâbdır.Lüzûmundanfazlafıkhbilgisiöğrenirken,tesavvufbilgilerinivehakîmlerin,ya’nîAllahüteâlâyaârifolanlarınsözlerinivehâltercemeleriniöğrenmesidemüstehabolur.Bunlarıokumak,kalbdeihlâsıartdırır.Fıkhbilgilerini,derinâlimler,âyet-ikerîmelerdenvehadîs-işerîflerdençıkarmışlardır.Bunlar,ancakfıkhkitâblarındanvefıkhâlimlerinden“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”
öğrenilir).
Görülüyorki,tefsîrokumakfarz-ıkifâyedir.Fıkhkitâblarıvarken,dinbilgilerinitefsîrlerdenöğrenmeğekalkışmak,nâfileibâdetolur.Farz-ıaynolanfıkhkitâblarınıokumağıbırakıp,nâfileolantefsîrokumak,câizdeğildir.Zâten,bizimgibimukallidlerin,tefsîrdenfıkhbilgisiöğrenmesiimkânsızdır.Cehennemegidecekleri bildirilen yetmişiki fırkanın âlimleri, tefsîrlerden yanlış ma’nâ anladıkları
için,sapıtdılar.Âlimlersapıtınca,bizimgibicâhillerintefsîrdenneanlıyabileceğimizidüşünmeliyiz!Doğruyazılmıştefsîrleriokuyancâhiller,böylefelâketedüşerse,MehmedAbdüh,ÖmerRızâveSeyyidKutbgibidindereformcularıntefsîradındakikitâblarınıokuyanacabâneolur?(Feth-ul-mecîd) vehhâbîkitâbı,gençlerialdatmakiçinyazdığıyalanlara,iftirâlaravesîkaolarak,birçokyerinde(İmâd ibni
kesîr)intefsîrinigöstermekdedir.ŞâmdakiâlimlerdenüstâdAbdülganî,1391[m.
1971]baskılı(Fadl-üz-zâkirîn) kitâbında,(İbni kesîr tefsîri)niokumamalıdır.Çünki,içindedalâlât-ikesîrevardırdemekdedir.SeyyidKutb,sonzemânlarındayazdığı(Fî-zılâl-il Kur’ân) kitâbında,Abdühmasonunuövüyor.Üstâdımdediğiosapıkkimseninyolundaolduğunu,tefsîrineonunyazılarını,fikrlerinikoyduğunubildiriyor.Önceleribirfelsefeci,birsosyalistiken,sonzemânlarındaislâmdîninideğişdirmeğe,kendihulyâvesapıkgörüşlerinidinbilgisiolarakyazmağabaşlıyanbu
adamın,mezhebsizbirdindereformcu[birzındık]olduğu,sonyazdığıkitâblarında,açıkcagörülmekdedir.MuhammedAlîSâbûnîismindekibirkimsede,1391[m.
1971] senesinde Mekke-i mükerremede hâzırladığı (Revâi’ul-beyân) kitâbını,
Ehl-isünnetâlimlerininyazılarıiledoldurmuşvearalarınaMuhammedSıddîkHasenhânBühüpâlî,MahmûdÂlûsî,SeyyidKutbveİbniKesîrinvehhâbîliğitervîc
edenfikrlerinidekarışdırmışdır.Buzehrlikitâblarıokumamalı,çocuklarımızada
okutmamalıyız.Bunlarıpiyasayasürenlerinyaldızlıreklâmlarınaaldanmamalıyız].
Müslimâna,(Eykâfir)diyen[veyâ,müslimânamasondiyen,komünistdiyen]
ta’zîrolunur.Onukâfiri’tikâdederse,kendisikâfirolur.Müslimân,kendinekâfirdiyene,efendimgibikabûlgösterencevâbverirse,odakâfirolur.
Eyhabîs,eysapık,eyfâcirdiyenta’zîrolunur.Fâcir,kavgacı,geçimsizdemekdir.Eymuhannesdiyenta’zîrolunur.Muhannes,kadıngibiolanerkeğedenir.Hâindiyenta’zîrolunur.Hâin,emânetehıyâneteden,fenâlıkedenkimsedir.Sefîh,
pelîd,ahmak,mubâhî,avânî,lûtî,zındık,hırsız,deyyûs,kaltaban,eyşerâbiçici,
eyfâizcidiyenta’zîrolunur.Sefîh,parasınıharâmyerleresaçankimsedir.Pelîd,
habîs,kötüdemekdir.Ahmak,aklıaz,kötühuyludemekdir.Mubâhî,harâmlara
halâldiyendir.Avânî,suçsuzları,iftirâederekmahkemeyesürükliyendir.Zındık,
müslimângörünenkitâbsızkâfirdemekdir.Deyyûs,zevcesininnâmûssuzluğunu
hoşgörendir.Bunakaltabanvepezevenkdedenir.Lûtî,pédèrasteya’nîpuştdemekdir.
Eymünâfık,eyyezîdî,mübtedi’,yehûdî,nasrânî,kahbeninoğludiyenta’zîrolunur.Münâfık,kâfirolduğuhâldemüslimângörünenkimsedir.Yezîdî,hazret-iAlîyedüşmanolan,şeytânatapınandır.Mübtedi’,bid’atsâhibiolandır.Bid’at,Ehl-i
sünneteuymıyanherinanışdemekdir.Kahbe,ücretlifâhişe,genelevkadınıdemekdir.İkiimâmagöre“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”,kahbeninoğludemek,zâniyeoğludemekoluphadvurulur.Orospuoğludemekdeböyledir.
Nâmûssuzunoğlu,fâcireninoğlu,kâfirinoğlu,fâsıkınoğlu,hırsızlarınyuvası,
zânîlerinbaşı,harâmzâde,oğlancıdiyenta’zîrolunur.Piçdiyenehadvurulur.
Kendinedeyyûsdiyenveyâböylemeşhûrolan,bunuhalâlbilmedikceöldürül–887 –

mez.Şiddetleta’zîrolunur.Birfâsıktevbeetsevebirdahâgünâhişlersem,şukimserâfızîolsun,kâfirolsunderse,günâhişleyince,okimsekâfirolmaz.Söyliyenin
yemînkeffâretivermesilâzımolur.Onunkâfirolmıyacağınıbilmezse,kendisikâfirolur.Çünki,başkasınınküfrünerâzıolankâfirolur.
Eşek,domuz,köpek,maymun,öküz,ayı,yılandiyenta’zîrolunmaz.Yalanolduğumeydândaolup,kendinikötülemekdedir.Kötülük,söyliyenerâci’olursa,
ta’zîryapılmaz.Çünkita’zîr,harâmişleyenevesözüile,hareketiile,işâretiile,müslimânahaksızolarakeziyyetvereneyapılır.
Birisinehırsızdeyipdeisbâtedemiyen,ta’zîrolunmaz.Birisinefâhişe,orospu
deyipdeisbâtedemiyenekazfhaddilâzımolur.
Ta’zîrinçoğunda,Allahüteâlânınhakkıvekulhakkıbirlikdevardır.Fekatkul
hakkıdahâçokdur.Kazfdedeikihakkarışıkdır.Fekat,kazfdekulhakkıdahâazdır.Bununiçin,hadlerafvedilmez.Ta’zîrise,incitilenkimseninafvetmesiilesâkıtolur.Fekat,kulhakkınıhâkimafvedemez.Birkimse,biriniçeşidlikelimelerleveyâbirkaçkişiyibirkelimeilesöğse,herbiriiçinayrıayrıta’zîrolunur.Çünkikullarınhaklarıbirbirleriyerinegeçmez.Hadcezâlarıisetedâhuleder.Ta’zîrde,söğeninkârederse,yemînikabûledilerek,afvolur.
Yabancıkadınıöpmekvegünâhişlenenyerdebulunmakgibita’zîrlâzımgelen
ba’zısuçlarda,yalnızAllahhakkıbulunduğuiçin,ta’zîredilmesiafvveyemînikabûledilmez.Bunuyalnızdevletreîsiafvedebilir.
Nemâzkılanbiri,eliileveyâdiliileinsanlarıincitiyorsa,bunuıslâhiçindevletehabervermekcâizdir.YalnızAllahhakkıolanta’zîrlerde,âdilbirkimseninhabervermesiilehâkimta’zîreder.Çünki,kulhakkıkarışmıyansuçlardahâkimkendibilgisiilekarârverebilir.Haber,yazıileverilebilir.
Şerâb,içkisatınalan,içenvenemâzkılmıyanhabsolunurvedöğülür,sonraçıkarılır.Adamöldürmekle,hırsızlıkla,insandöğmekleittihâmolunan,tevbeetdiğihâlindenanlaşılıncayakadaruzunsürehabsolunur.Çünki,bununzararıherkesedir.Öncekilerinise,kendilerinedir.Zimmîyesöğenmüslimânta’zîrolunur.
Zimmîyesöğmekgünâhdır.Yehûdînin,mecûsîninyüzünekarşı,yâkâfirdemekgünâhdır.Onlarkendilerinikâfirbilmiyor.Kâfirdenilinceinciniyorlar.
Kadının,zevcinekarşı,meşrû’olanzînetlerinigiyinerek,takarakgüzelkokusürün er ek süsl enm es i lâz ımd ır ve çok sev âbd ır. Bun u bild ir en had îs-i şer îfl er,
(Şir’atül-islâm şerhi) 465.cisahîfesindedeyazılıdır.Süslenmezseveguslabdestialmazsa,haksızyereevdeniznsizçıkarsa,yatağınagelmezse,küçükçocuğunu
ağlayınca,döğerse,zevcibunanasîhatverir.Nasîhatidinlemezseveyâzevcinesöğerse,nâ-mahremeyüzünüaçarsa,âdetdenfazlamalınıiznsizverirse,hadcezâsınagirmiyenherhangibirgünâhıişlerse,zevcinbunuta’zîretmesi,ya’nîaçıkeli
veyâmendililehafîfvurmasıcâizolur.Başkasebeblerlehafîfdahîvuramaz.[Kadınınyüzüavretdeğilisede,fitneyesebebolursa,örtmesilâzımolur.]Nemâzkılmadığıiçinta’zîretmez.Çünki,nemâzınfâidesizevciçindeğildir.Bababâligolmıyanoğlununemâzkılmadığıveoructutmadığıiçinta’zîreder.Anavevasîde,
babagibidir.Büyükoğul,yabancıgibidir.
Anası,babasıgünâhişliyençocuk,bunlarabirkerrenasîhateder.Kabûletmezlerse,susar.Onlaradüâeder.Gençvedulanası,düğünlere,fitneolanyerleregiderse,oğlumen’etmez.Hâkimehaberverir.Hâkimmen’eder.
Çocuğun,Kur’ân-ıkerîmi,edeblerivefarzları,harâmları,Ehl-isünneti’tikâdınıöğrenmesiiçinbabasıikrâheder,zorlar.Çocuğunudöğdüğüişlerde,yetîmi
dedöğebilir.Çocukvezevcesopailedöğülmez.Elile,mendililevurulur.Ayakla,yumruklavurulmaz.Kulhakkıolansuçlarda,çocukta’zîrolunur.İçki,zinâ,sirkatgibi,yalnızAllahüteâlânınhakkıolansuçlariçinçocukta’zîredilmez.
Hâkimin had ve ta’zîr cezâsı verdiği suçlu, cezâlandırılırken ölürse, kimse
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mes’ûlolmaz.Zevc,zevcesinivemu’allimtalebesinita’zîrederkenölürse,tazmîn
eder.Çünki,zevcinta’zîrivâcibdeğil,mubâhdır.Ya’nî,islâmiyyeterkeğinzevcesinidöğmesiniaslâemretmemişdir.Hafîfvurmasınaiznvermişdir.Zevcesiniaşırıdöğenzevcvetalebesiniaşırıdöğenmu’allimta’zîrolunur.Haksızyere,hafîfdöğerlersedeta’zîrolunurlar.Dünyâmenfe’atiiçin,meselâbirkızileevlenebilmek
için[veyâmidyegibiveelektrikleöldürülerekleşolmuşhayvângibiharâmşeyleriyiyebilmekiçin]mezhebinideğişdirenta’zîrolunur.Çünki,müctehidolmıyan
kimsenin,dünyâmenfe’atiiçin,mezhebinideğişdirmesigünâhdır.Dîninivemezhebinibeğenmemişolur.Birincikısm,54.cümadde,3.cüsahîfesinebakınız!
İbniÂbidîn,(Redd-ül-muhtâr)ınellibirincisahîfesindebuyuruyorki,(Birişin,
biribâdetinsahîholmasıiçin,dörtmezhebdenherhangibirineuygunolmasılâzımdır.Ya’nî,oişinsahîholmasıiçin,birmezhebdeuyulmasılâzımolanşartlarınhepsineuygunolmasılâzımdır.Biribâdetiyaparken,şartlarındanbiribirmezhebe,
başkabiridebaşkamezhebeuygunolursa,buibâdetsahîholmaz.Meselâ,deriden kan akarsa, Hanefî mezhebinde abdest bozulur. Şâfi’î mezhebinde bozulmaz.Birerkek,yabancıkadınınderisinedokununca,Şâfi’îde,ikisinindeabdestibozulur.Hanefîdeikisinindebozulmaz.Derisindenkanaksavekadınadadokunsa,herikimezhebegöreabdestibozulur.Buabdestilekıldığınemâzsahîholmaz.(Bununabdesti,birmezhebegöresahîholmadığızemân,diğermezhebegöresahîholuyor.Nemâzısahîholur)denilemez.Bukimse,ikimezhebi(Telfîk) etmekde,karışdırmakdadır.Böylekimseye (Müleffık) denir.Müleffıkınibâdetinin
sahîholmıyacağısözbirliğiilebildirilmişdir.Biribâdetinbirşartıbirmezhebe,başkaşartıdabaşkamezhebegöresahîholursa,buibâdetsahîholmaz.Abdestalırken,başınınbirparçasınımeshedenkimse,köpeğedeğdikdensonranemâzkılsa,bunemâzısahîholmaz.Çünki,abdestiMâlikîyegöresahîhdeğildir.Köpeğedokununca,Şâfi’îyegöreüstünecsolmuşdur.Bunungibi,tehdîdile,zorileyapdırılantalâkHanefîdesahîholur.Boşadığıkadınınkızkardeşinialabilir.Şâfi’îdeise
sahîholmaz.Buadamın,herikimezhebeuyarak,bukızkardeşlerinikisiilebirlikdeevliyaşamasısahîholmaz.Bunlarda(Telfîk) olur.Fekatbirkimse,biribâdeti,birişi,birmezhebinbütünşartlarınauyarakyapıpbitirdikdensonra,bunutekrâryaparkenveyâbaşkabiribâdeti,başkabirişiyaparken,başkamezhebinşartlarınauyarakyapması,âlimlerinçoğunagöresahîholur.İhtiyâcolduğuzemânyapmakise,sözbirliğiilesahîholur.Hattâbirmezhebinşartlarınauyarakyapılanbir
işin,biribâdetinbumezhebegöresahîholmadığı,başkabirmezhebegöresahîh
olduğusonradananlaşılsa,omezhebegöresahîholduğunudüşününce,omezhebitaklîdetmişolur.Oişisahîholur.[Çünkioibâdetikurtarmakiçin,mezhebtaklîdine ihtiyâc hâsıl olmuşdur. Menfe’ati için, zevki için, çeşidli işlerini, çeşidli
mezheblereuyarakyapmaktelfîkolur.Biribâdetikendimezhebinegöreyapmasınamâni’olanbirözrhâsılolunca,buibâdetibaşkabirmezhebitaklîdederekyapmaklâzımolduğu,guslabdestibahsindebildirilmişdi.Başkamezhebitaklîdetmesinemâni’olanikincibirözrdehâsılolsavebuözrkendimezhebineuymasınamâni’olmasa,buibâdeti,ikimezhebegöredesahîholmadığıhâlde,özrile,ihtiyâc
ileolduğuiçin,buhâlitelfîkolmaz.İbâdetisahîholur.]Başkabirmezhebtaklîd
edilirken,kendimezhebindemekrûhveyâharâmolsabile,omezhebinfarzlarına
vemüfsidlerineuymaklâzımdır.Kendimezhebininharâmdemesinebakılmaz).
Mezhebleritelfîkedenta’zîrolunur.(Seyf-ül-ebrâr) kitâbınabakınız!
[Mâlikîmezhebinde,dokuzyaşınagelmişkızınönünden,birsebebolmadanakan
kırmızı,sarıveyâbulanıkkana(Hayz kanı) denir.Akmağabaşlayınca,hayzolur.
Devâmederse,onbeşgündenazıâdetolur.Fazlasıistihâdaolur.Sonrakiayda,âdetideğişirse,âdetlerindenençoğununüçgünfazlasıhayzolur.Dahâfazlasıveonbeşgündenfazlasıistihâdaolur.Kürsüfkuruveyâbeyâzıslakise,hayzınkesildiğianlaşılır.Yetmişyaşındansonragelenkanhayzolmaz,istihâdaolur.Kan,fâ–889 –

sılalarladevâmederse,kesildiğigünlertemizkabûledilir.Temizliğinasgarîmüddetionbeşgündür.Onbeşgündenevvelgelenkan,istihâdaolur.Böyletemizlik
müddetisonsuzdur.Kesilip,onbeşgünsonrabaşlarsahayzolur.Doğumdanevvelgelenkan,hayzdır.Karınyarılarakçocukalınıncagelenkannifâsolmaz.Nifâsına’zamîmüddetialtmışgündür.Onbeşgünkankesilirse,tâhirolur.Sonragelenhayzolur.]
Kinâye,îmâilekazfedenta’zîrolunur.Kinâyeyoluilesöğenta’zîrolunmaz.Birininzevcesinialdatıp,nikâhlayankimse,boşayıncıyaveyâölünciyekadarhabsolunur.Riyâolarakvera’vetakvâgösterenta’zîrolunur.
Kulhakkıbulunanta’zîrsuçları,hadsuçlarıgibi,tevbeileafvolmazlar.
(Mecelle)ninondokuzuncumaddesinde,(Birinezararvermekvezararyapana
karşılıkolarakzararyapmakcâizdeğildir)diyor.Mubâhişler,başkasınazararverirse,câizolmaz.Malıçalınankimse,hırsızınveyâbaşkalarınınmalınıçalmağahak
kazanmaz.Zararlarıahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolarakgidermekhâkiminvazîfesidir.Zarar,kendikadarveyâdahâçokzararlagiderilmez.
(Bahr-ül-fetâvâ)dadiyorki,(İçkisatanmüslimân,şiddetleta’zîrolunur.Yoldabirkadınıkucaklıyan,öpenta’zîrolunur.Karşılığındahadcezâsıbulunmıyan
günâhlarıişliyenta’zîrolunur.Ta’zîrcezâsı,yalnızdon,gömlekileayakdaikensopavurmakileyapılır.Kocasıölenkadın,iddetzemânıtemâmolmadanevlenirse,
bunubilerekalankimse,şiddetleta’zîrolunur.Zevciuzakdaolankadınileevlenenkimseta’zîrvearalarıtefrîkolunur.Erkekşeklindedolaşankadınvekadın
şeklindegezenerkekta’zîrvetevbeedinciyekadarhabsolunurlar.Şarkıcıveçalgıcıolandaböyledir.Birininzevcesinizorilekendievinegötüren,şiddetleta’zîr
olunurvekadınkocasınateslîmedilir.Fâhişekadını,komşularıevden,mahalledenatamazlar.Hâkimdayakileveyâhabsileta’zîreder.
Sihr,büyüyapanta’zîrolunur.İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”önsözdediyorki,(Öğrenmesiharâmolanbilgilerdenbirisihrvekehânetdir.Sihr,ilme,
fenneuymıyangizlisebeblerkullanarak,garîbişleryapmağısağlıyanilmdir.Sihriöğrenmekde,öğretmekdeharâmdır.Müslimânlarızarardankorumakiçinve
hayrlıişleryapmakiçinöğrenmekdeharâmdır.[Demekki,yapılmışbüyüyüçözüpyoketmek,zevcvezevcearasındamuhabbethâsıletmekveharbdedüşmanı
mağlûb etmek gibi fâideli işler için de sihr yapmak büyük günâhdır. Hayrlı iş
yapmakiçin,bubüyükgünâhıişlemenincâizolmıyacağı(Hadîka)da,bütünbedeneâidâfetlerkısmındayazılıdır.]Zevcinzevcesinisevmesiiçin(Tivele)denilen
sihri yapmak, hadîs-i şerîf ile nehy edilmişdir. Bunun harâm olduğu (Hâniye)
fetvâsındadayazılıdır.Sihrdeâyetlerden,me’sûrolandüâlardanbaşkaşeyleryazılıdır.Sihrbazınvezındıkıntevbelerikabûledilmez.Benheristediğimiyaparım
şeklindeküfresebebolani’tikâdıolmasadahî,fitnevefesâdaçalışdığıiçin,sâhirinhâkimtarafındanta’zîrolunmasılâzımdır.Ta’zîrikatlileolur.Sihrdeîmânıgiderenbirşeydeyaparsa,kâfirolur.Kehânet,ilerideolacakşeylerihabervermekdir.Arrâf,falcıdemekdir.Çalınanşeylerinyerlerini,çalanlarıvesihryapanlarıhaberverir.Tecribeile,hesâbiledeğil,tahmînile,zanilekonuşurlar.Yâhudcinden
öğreniyoruzderler).
Kalbine,küfresebebolanşeygelen,bunusöylemeseveüzülse,îmânınazararvermez.Îmânınınkuvvetliolduğunugösterir.Şeyhayne“radıyallahüteâlâanhümâ”söğen,mürtedolur.Katlolunur.Erkeklerinipekgiymelerihalâldirdiyenkâfirolmaz.
Zîrâihtilâflıdır.İslâmiyyetedemürâce’atedelimdiyene,islâmiyyetileişimyokdur
diyenkâfirolur.Îmânınıvenikâhınıtecdîdetmesilâzımolur.Müslimânınhemislâmiyyete, hem de kanûna uyması lâzımdır. Mürted olup Dâr-ül-harbe gidenin
mallarıvârislerineintikâleder.Beyt-ül-mâlınolmaz.Müslimânoldumdiyenzimmîtasdîkolunur.Kâfir,sünnetolmakla,müslimânolmaz.Müslimâncâriyeyisatın
alanzimmîşiddetleta’zîrolunur.Câriyeyimüslimânasatmasıemrolunur.Müslimân–890 –

larınmahallesindeevsatınalanzimmînin,buevibirmüslimânasatmasıemrolunur. Câmi’ civârındaki evlerini zimmîlere kirâya veren müslimâna, bunlardan
alıp,nemâzkılanlaravermesiemrolunur.Zimmîninkâfirkölesatınalmasıcâizdir. Köle müslimân olursa, bunu müslimâna satması lâzım olur. Zimmî müslimânkadınlazinâetse,yüzdeğnekhadvurulurveuzunzemânhabsolunur.Bukadınmuhsaniserecm,değilsedarbolunur.Geliniilezinâedenrecmolunur).
Fuhş söyliyen kimse ta’zîr olunur. Çünki, fuhş söylemek tahrîmen mekrûhdur.(Hadîka) kitâbında,dilâfetlerininonbirincisindediyorki,fuhş,çirkinsözdemekdir.Haddiaşanherşeyefâhişdenir.Burada,çirkinolanişleribaşkalarınaaçık
kelimelerleanlatmakdemekdir.Cimâ’içinveabdestbozmakiçinkullanılankelimelerisöylemekböyledir.Bukelimelerisöylemekfuhşdurvetahrîmenmekrûhdur.Çünkibunlarısöylemek,mürüvvetevediyâneteuygundeğildirvehayâyı,utanmayıgiderirvebaşkalarınıgücendirir.Mürüvvet,insanlık,erkeklikdemekdir.Cimâ’ıveabdestbozmağıanlatmaklâzımolduğuzemân,açıkolaraksöylememeli,
kinâyeolaraksöylemelidir.(Kinâye), birşeyi,açıkma’nâlarıbaşkaolankelimelerleanlatmakdır.Edebliolan,sâliholan,fuhşsöylemeğemecbûrolunca,kinâye
olar ak söyl er. Mes el â, All ah ü teâ lâ, Kur’ân-ı ker îmd e, cim â’ için dok unm ak
(lems)kelimesinisöylemişdir.İbniEbiddünyânınveEbûNu’aymın“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”bildirdiklerihadîs-işerîfde,(Fuhş söyliyenlerin Cennete girmeleri harâmdır) buyuruldu.Ya’nî,bununazâbınıçekmedikceCennetegirmezler.
(Hadîka)dantercemetemâmoldu.
(Berîka) kitâbındadiyorki,kalbâfetlerininotuzaltıncısı,(Vekâhet)dir.Vekâhet,hayânınazolmasıdemekdir.Hayâ,çirkinşeyyapmakdan,ayblanmakdançekinmekdir.Türkçede,utanmak,sıkılmakdenir.Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlâdan hayâ ediniz!) buyuruldu. Allahü teâlâdan hayâ etmek, şehvetlerini, ya’nî
nefsinistekleriniterketmekleolur.Hayâsıolan,Allahüteâlâdankorkar.Onun,
râzıolmadığıişlerdenvesözlerdenkaçınır.Birhadîs-işerîfde,(Hayâ, îmândandır.
Fuhş söylemek, cefâdandır. Îmân Cennete, cefâ Cehenneme götürür) buyuruldu.
Hayâveîmânbirlikdebulunur.Biriyokolursa,diğerideyokolur.Kadınhayâsı,
erkekhayâsındandokuzkatfazladır.Birhadîs-işerîfde,(Fuhş insanın lekesi, hayâ, zînetidir) buyuruldu. Hayânın en kıymetlisi, Allahü teâlâdan utanmakdır.
Ondansonra,Resûlullahdan“sallallahüaleyhivesellem”hayâdır.Dahâsonra,insanlardanhayâetmekdir.(Berîka)dantercemetemâmoldu.Kâfirler,müslimânlarınîmânlarınıyoketmekiçin,hayâlarınıyoketmeğeçalışıyorlar.Pilâjlarda,futboloyunlarında,sporlardaavretyerlerinin,edebyerlerininaçılmasınaönderlikyapıyorlar.Fuhşsözlereseksbilgisidiyorlar.Buaçıklıklaraveseksbilgilerineilericilikvelüzûmlu,fâidelidiyerekgençlerihayâsızyapmakistiyorlar.Gençlerialdatmakiçin,medenîmilletlerinyapdıklarınıbizdeyapacağız.Çağımızaayakuyduracağız.Gericilikdenkurtulacağızdiyorlar.Kâfirlerteknikdeilerledikleri,maddevekuvvetüzerindeçokşeykeşfetdikleriiçin,kâfirlikiyidir,fâidelidirdenilebilirmi?Onlarınibâdetlerini,kötülüklerinibizdeyapalımdenilebilirmi?Birmüslimân,Allahüteâlânınyasaketdiğişeyleri,kâfirlerinyapdıklarınıilerisürerek,övemez.Bunlarfâidelidirdiyemez.Harâmlarhiçbirsebeblefâideli,iyiolamaz.Kâfirlerinyapdığışeylerdenislâmdînininyasaketmediklerini,hattâemretdikleriniövmekveyapmakise,suçolmaz.Fenbilgileri,ağırsanâyı’böyledir.Kâfirlere
medenîetiketinikoydurandabusâhadakibaşarılarıdır.Müslimân,kâfirlerinbu
başarılarınıöver.İslâmdüşmanıise,bubaşarılarıilerisürerek,onlarınküfrlerini,
ibâdetlerini,ahlâksızlıklarınıveislâmiyyetinyasaketdiğizararlı,kötüşeyleriniöver.
Allahüteâlâ,dinyolundaçalışanlaravedinbilgilerini,ma’rifetlerini,kerâmetleri,hârikalarıöğretenlererâhat,huzûrveriyor.Dünyâbilgilerinde,fendeçalışanlaradaaradıklarınıveriyor.Kâfirmilletler,yalnızfenbilgileriüzerindeçalışıyorlar.İslâmdîniniinsâfile,temizbirvicdânileincelemiyorlar.Bununiçin,fendeiler–891 –

liyor,büyükendüstrikuruyorlar.Fekat,küfrpisliğinden,harâmvekötüişlerinin
zararlarındankurtulamıyorlar.Râhata,huzûravese’âdetekavuşamıyorlar.Fendeilerlediklerihâlde,râhatyaşıyamıyorlar.Çünki,küfrdenveharâmişlemekden,
hepzarar,hepziyân,hepfenâlıkhâsılolur.Sonuhepfelâketolur.Îmândan,ibâdetlerdenvegüzelahlâkdanise,dâimâiyilik,râhatlıkhâsılolur.Fendeilerledikleriniilerisürerek,kâfirlerinküfrlerini,islâmiyyeteuymıyanişleriniövmek,câhillikveşaşkınlıkdır.Müslimânlar,onlargibi,fenbilgilerindedeçalışmağa,onlar
gibibüyükfabrikalarkurmağaözenmelidir.Çünki,islâmiyyetbunuemretmekdedir.İslâmiyyet,hemfenbilgilerindeçalışmağı,hemdegüzelahlâklıolmağı,herkeseiyilikyapmağıemretmekdedir.Müslimânlar,kâfirlerin,münâfıklarınçıplak
gezmeleriniveseksbilgisiadıaltındafuhşsöylemelerinifâidelizanetmemelidir.
Bunlarıövmenin,müslimânlarınhayâlarını,îmânlarınıçalmakiçinbirtuzakolduğunubilmelidir.Birişin,birsözünfâideliveyâzararlıolduğunuanlamakiçin,kâfirlerinyapıpyapmadıklarınadeğil,dînimizinemrveyâyasaketdiğinebakmalıdır.

24 — CİNÂYETLER
(Redd-ül-muhtâr) sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” buyuruyor ki: Cinâyet,
yaralamakveyâöldürmekdemekdir.
Katl,insanöldürmekdemekdir.Öldürenekâtil,ölenemaktûldenir.Beşdürlükatlharâmdır:
1—Amden,bilerek,istiyereköldürmekdir.Öldürmekiçin,birinsanınherhangiyerine,bıçak,tabancagibiöldürücüşeylevurmakdır.Demirdenolanherşey,bıçakdemekdir.Herma’dendedemirgibidir.Ağaç,camvetaşdanyapılansivri,keskinşeylerdedemirgibidir.Ateşdeyakmak,ateşisönmüşsıcakfırında,kaynarsudaöldürmekdekatldir.Ensesine,kalbineiğnesokupöldürmek,ağırşeyledöğereköldürmekdeikiimâmagöreamdenkatldir.
Amdenadamöldürmek,küfresebebolanşeyleri[ihtiyârıile]söylemekdendahâbüyükgünâhdır.Çünki,küfrsözüsöylemekiçin,ölümilezorlanankimsenin,
kalbiîmâniledoluolaraksöylemesicâizdir.Fekat,başkasınıöldürmezisenseni
öldürürüzdeseler,ölümdenkurtulmakiçinbaşkasınıöldürmekcâizolmaz.Fekat,
kalbinden mürted olmak, adam öldürmekden dahâ büyük günâhdır. Mü’mini
amdenkatledenkimse,kâfirolmaz.Mü’minolduğuiçinöldürürseveyâöldürmek
halâldirdiyereköldürürse,kâfirolur.
Birinsanıhaksızolarak,amdenöldürenkimseye(Kaved) lâzımolur.Kaved,kısâsolarak,onudaöldürmekdemekdir.Maktûlünvelîlerindenbiriafvederseveyâvelîilekâtil,bellibirmal,paraileuyuşurlarsa,kısâsyapılmaz.Uyuşulanmal
alınır.(Berîka)da,(hıkd) kötühuyuanlatılırkenyazılıhadîs-işerîfde,(Kul haklarını ödeyen, her nemâzdan sonra onbir ihlâs-i şerîf okuyan ve kâtilini afv ederek ölen Cennete girecekdir) buyuruldu.Amdenkatlde,keffâretlâzımolmaz.Çünki,büyükgünâhdır.Keffâretise,ibâdetdir.İkisibirarayagelemez.(Buhârî)deki
hadîs-işerîfde,(Ekber-i kebâir, birşeyi Allahü teâlâya ortak etmek, adam öldürmek, anaya, babaya karşı gelmek, yalancı şâhidlik yapmakdır) buyuruldu.Zinâ,
sirkatvefâizalıpvermekde,böylebüyükgünâhdır.
(Tuhfet-ül-fükahâ) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,birkimse,babasınıbirininsilâhlaöldürdüğünügörseveyâbabasınıöldürdüğünüikişâhidyanındabunasöylese,sonra:(Obenimvelîmiöldürmüşdü.Babanıkısâsiçinveyâmürtedolduğuiçinöldürdüm)dese,çocukböyleolduğunubilmese,bunuöldürmesi
mubâholur.İkiâdilşâhid,birisine,falankimseseninbabanıöldürdüdeseler,okimseyiöldürmesimubâholmaz.Çünkişâhidlerinsözüancakmahkemedehuccetolur.
Görmekveyâikrârgibiinsanahuccetolmaz.
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2—Harâmolankatlinikincisi,şebeheolan,ya’nîamdileöldürmeğebenzeyenkatldir.Katlâletleriileolmıyanöldürmekdir.Küçüktaş,küçüksopailedöğereköldürmekböyledir.Büyüktaş,büyüksopaileöldürmekde,İmâm-ıa’zama
göre,böyledir.Kuyuyaatmak,dağdan,damdanaşağıatmakdaböyledir.Burada
kavedlâzımgelmez.Büyükgünâhdır.Keffâretveâkılesininağırdiyetödemesilâzımolur.Şebehileöldürmektekerrürederse,kâtilöldürülür.
Herhangibiruzvuyoketmekşebehsayılmaz.Herhangibiruzv,nasılyokedilirseedilsin,hepamdsayılır.Bununiçin,heruzvkarşılığındakısâslâzımolur.Uyuşurlarsa,kâtilinmalındanödenir.Ağırdiyet,yüzdevedemekdir.Âkıle,kâtilinyakınlarıdemekdir.Âkıleninbudiyetiüçsenedeödemesilâzımdır.Amdileöldürmeğebenziyenkatldevehatâilekatldede,malı[veyâparasını]âkıleöder.
3—Hatâile,yanlışlıklaöldürmekolup,ikidürlüdür:
a)Kâtilinyanılmasıdır:Biradamı,avveyâdüşmansanarak,atıpvurmakdır.
b)Mermîninyanılmasıdır:Birhedefe,biravaatılanmermîninbiradamagitmesiveyâhedefdenadamasıçramasıilekatldir.Elindendüşenodunun,yükünbir
adamıöldürmesideböyledir.Hatâilekatlde,kâtilinâkılesinindiyetvermesive
keffâretlâzımolur.Günâhı,birinciveikincikatlgünâhlarındandahâazdır.
4—Hatâyasebebolanşeylekatldir.Yüksekdenüstünedüşerekveyâuyuyan
kimseninyuvarlanarakbirkimseyiöldürmesiböyledir.Bununcezâsıdakeffâret
vediyetdir.Bindiğiatıninsanıçiğniyereköldürmesi,[motorluvâsıtalarınçiğnemesi]deböyledir.
5—Başkaniyyetileyapılanişin,ölümesebebolmasıdır.Mülküolmıyanyerekazdığıkuyununveyâkoyduğutaşınölümesebebolmasıböyledir.Âkılesinin
diyetvermesilâzımolur.Keffâretlâzımolmaz.Katlgünâhıolmaz.Başkasınınmülkündekuyukazmakgünâhıolur.Hükûmetinizniileyapdıiseveyâkendimülkündeyapdıiseveyâkuyukazıldığınıişitdikdensonradüşdüise,birşeylâzımgelmez.
İlkdörtkatlde,mükellefolankâtil,mîrâsdanmahrûmolur.Beşincikatlde,mahrûmolmaz.
KAVED KİMLERE LÂZIMDIR? — Kanıharâmolankimseleri,Dâr-ül-islâmda,amdenöldürenekavedlâzımolur.Ya’nî,kâtil,kısâsolaraköldürülür.Dâr-ülislâmdamü’mininvezimmîninkanıharâmdır.Harbîninvemüste’minkâfirinve
zinâedenmuhsankimseninvemürtedinkanıharâmdeğildir.Zimmîyiamdenöldürenmükellefmüslimânakavedlâzımolur.Zimmîninmalınıçalanmüslimânın
elikesilir.Deliyi,hastayı,çocuğuöldürene,a’mâyı,kadını,anasını,babasını,dedeleriniöldürenekavedlâzımolur.Çocuğunu,torununuöldürenekavedlâzımolmaz.Babanınmalındandiyetlâzımolur.Çünkiamdilekatldeâkılenindiyetvermesilâzımdeğildir.Muhârebede,ikitarafınaskerikarışdığızemân,kâfirsanarak,
müslimânıamdenöldürenekavedlâzımolmaz.Keffâretvediyetlâzımolur.Kâfirlerarasındakimüslimânıhatâileöldürenebirşeylâzımgelmez.Yılangibi,öldürmesicâizolanbirşeklegirmişcinnîyiöldürmekcâizdir.Beyâzolupdüzgiden
yılancindir.Bunuöldürmedenönce(Çık,gitbi-iznillah)demekiyiolur.
Kavedya’nîkâtiliöldürmek,yalnızkılıncileveyâsilâhileyapılır.Başkadürlüöldürmekcâizdeğildir.Kuyuyaatarak,taşileezerek,üzerinehayvânsürerek,
ateşeatarakvebaşkaşekllerdeöldürenta’zîrolunur.
Mahkemekarârverdikdensonra,kâtili,maktûlünvelîsiöldürürveyâöldürmek
için,başkasınıvekîleder.Velîhâzırolmadıkca,vekîliöldüremez.Kâtili,bunlardanbaşkabirkimseöldürse,bukimseyekavedlâzımolur.Hatâileöldürse,âkılesinindiyetvermesilâzımolur.
İkivelîdenbirikâtiliafvetse,ikincisikısâsyapsa,afvetdiğiniişitmemişise,birşeylâzımgelmez.İşitmişise,kâtiliöldürmesiharâmolduğunubilereköldürdüise,
buvelîyekavedlâzımolur.Harâmolduğunubilmiyordumderse,diyetiniverme–893 –

silâzımolur.
Yaralıkimse,benifilâncayaralamadıdese,sonraölse,vârisleri,filâncayakarşıda’vâaçamaz.
Yaralıveyâvelîler,yaralayanıafvetseler,sonrayaralıölse,afvcâizolur.
Birisinezehrverseodabilmiyerekiçseveölse,zehriverenekısâsvediyetlâzımolmaz.Yalnız,habsveta’zîrolunur.İmâm-ıa’zamagöre“rahmetullahiteâlâ
aleyh”,yaralamıyanşeyleöldürmek,amdensayılmaz.Zorileiçirirse,kavedlâzım
olurdenildi.Fetvâ,kısâslâzımolmaz,âkılesiüzerinediyetlâzımolurşeklindedir.
Küreklevursa,demirkısmıyaralayıpöldürsekavedlâzımolur.Yaralamadan
öldürseveyâağaçkısmıyaralayıpöldürseşebeh-iamdolur.Boğazınısıkarakveyâsuyaatarakboğsa,İmâm-ıa’zamagöreşebeh-iamdolur.Boğmağıâdetedersekatledilir.Mahkemeyedüşdükdensonratevbesikabûlolmaz.Birodadahabs
edipaçlıkdanölse,birşeylâzımolmaz.Fetvâböyledir.İkiimâmagörehepsinde
diyetlâzımolur.Toprağagömereköldürse,âkılesiüzerinediyetlâzımolur.
Biradamıyırtıcıhayvânınönüneatsaveyâyılanların,akreblerinarasınakoysaveoadamölse,kavedvediyetlâzımolmaz.Döğer,ölünciyekadarhabsederse,diyetdelâzımolurdenildi.Çocuğabunlarıyapsaveyâgüneşe,soğuğabıraksa,âkılesiüzerinediyetlâzımolur.
Ölümhâlindeolanıöldürenekavedlâzımolur.
Müslimânlaravezimmîlerekılıncçekenkimseninkatlivâcibolur.Bunuöldürenebirşeylâzımgelmez.Kılıncıkınınasokdukdansonraöldürülmez.
Birkimseye,geceveyâgündüz,herneredeolursaolsun,kılınc,silâhçekeniveyâgeceşehrdevegündüzşehrdışındasopailetehdîdedeniöldürenedebirşeylâzımgelmez.Deliveyâçocuksilâhçekerse,bunuöldürenediyetvâcibolur.Saldıranhayvânıöldüren,kıymetiniverir.Çocukvedelininamdileöldürmesi,hatâkabûledilir.Âkılesiveyâkendidiyetverir.Keffâretlâzımgelmez.Vârisolamazlar.
Geceevehırsızgelse,çaldığımalıgötürse,evsâhibibağırıncabırakmazsa,arkasındangidipöldürse,birşeylâzımgelmez.Evegirenveyâkapıyı,pencereyizorlıyanhırsızıgörse,bağırır.Kaçmazsa,öldürmesicâizolur,kısâslâzımolmaz.
Birkimseye,beniöldürdese,odametalâletlerleöldürse,kâtilinmalındandiyetlâzımolur.Başkaşeyleöldürse,âkılesidiyetverir.Kardeşimi,oğlumu,babamıöldürdeyincedeböyledir.
Birkimseye,elimiveyâayağımıkesdenilse,odakesseveölse,birşeylâzımgelmez.Çünki,el,ayakmalgibidirvebunlariçinemr,sahîholur.
Velîninkâtiliafvetmesi,malilesulhyapmakdandahâiyidir.Malileuyuşmak
da,kısâsdandahâiyidir.Kavedvediyet,vârisinhakkıdır.Velîafvedince,kâtildünyâdakaveddenvediyetdenkurtulur.Yaralınınafvıdaböyledir.
Kavederâzıolmadıkca,kâtilintevbesikabûlolmaz.Kısâsyapılmakla,velîlerin
hakkındankurtulur.Maktûl,kıyâmetdehakkınıister.
Kısâshudûddandokuzyerdeayrılmakdadır:
1—Hâkimkendiilmiilekısâsyapabilir.Hâlbuki,şâhidsizhadcezâsıveremez.
2—Kısâsyapmakhakkıvârisleregeçer.Hadhakkı,vârisleregeçmez.
3—Kısâsafvolunabilir.Hadafvolunmaz.
4—Katlşâhidliği,zemângeçmeklekıymetdendüşmez.Kazfdanbaşkahadlerinşâhidliği,biraysonrakabûlolmaz.İçkihaddindeise,ağzındankokugidincekabûlolmaz.
5—Kısâsşâhidliği,dilsizinişâretiveyâyazısıilekabûlolur.Hadiçinkabûlolmaz.
6—Kısâsiçinşefâ’atcâizdir.Hadsuçumahkemeyedüşdükdensonra,şefâ’at
kabûlolunmaz.Dahâönceşefâ’atetmekcâizolur.Haddenbaşkagünâhlarda,ıs–894 –

râretmiyeniafvetmekiyiolur.
7—Kısâsiçinda’vâaçmaklâzımdır.Kazfvesirkatdenbaşkahadleriçinşâhidler,da’vâaçmadandinlenebilir.
8—Hadcezâsıyapılırkenhâkiminhâzırbulunmasılâzımdır.Kısâsdalâzımdeğildir.
9—Hadsuçunusöyleyen,sözündenvazgeçersekabûledilir.
Kapıdankafasınıiçerisokupiçeriyebakankimseyetaşatıpgözüçıkarsa,birşeylâzımgelmez.
Eve gireni veyâ zevcesinin yanına girip halvet yapanı, başka şeyle kovmak
mümkiniken,öldürmekveyâgözünüçıkarmakcâizolmaz.
Katlden başka şeylerde kaved: Karşılığıyapılabilenheryaralamadakısâslâzım
olur.Öldürmeksuçundanbaşkayaralamalar,hangiâletleyapılırsayapılsınamden
demekdir.Bunlarda,ikincikısmolanşebeh-iamdolmaz.Kolkesenadamınelioynakyerindenkesilir.Ayak,burun,kulakvegözçıkarmakdaböylekısâsolunur.
Herşecce,ya’nîbaşyarasıiçindekısâsolunur.Yalnızkemikkırmakdakısâsyapılmaz.Dişkırmakdakısâsyapılır.Dişkıranındişide,kırdığıkadareğelenir.Kadınlaerkekarasındayalnızkatldekısâsyapılır.Kısâslâzımolanyaralamalarda,
yaraiyiolmadanöncekısâsyapılmaz.Çünki,ba’zıyaralarölümesebebolabilir.
Buzemânkatlkısâsılâzımolur.Başkauzvlarındakısâsyapılmaz.Erş,ya’nîdiyet
alarakparaöderler.Kadınlararasındavemüslimânilezimmîarasındakısâsyapılır.İyiolanyarada,dil,zekerkesilmesindekısâsyapılmaz.Dudakkesilmesindekısâsyapılır.
Yaralı,yaralayandankısâsveyâdiyetisteyebilir.
Kâtilinölmesiileveyâvelîlerinafvetmesiileveyâmalvermekleanlaşmalarıile,
kısâssâkıtolur.Anlaşmada,malazolsadasâkıtolur.Fekathatâileöldürmedeolan
diyetmikdârı,islâmiyyetdebildirildiğindenazolamaz.Fazlasıdafâizolur.Malıpeşinödemeklâzımdır.Uyuşurlarsate’cîlolunur.Velîlerdenbirininsulhveyâafvetmesiiledekısâsyapılmaz.Diğervârisler,diyetdenhisselerinedüşeni,üçseneye
kadar,kâtildenalırlar.Birkaçkişi,birkimsenineliniveyâbaşkauzvunukesseler,
hiçbirinekısâsyapılmaz.Ortaklaşadiyetöderler.Öldürseler,hepsinekısâsyapılır.
Evinegirenkimse,zevcesiilebiradamızinâyaparlarkengörse,adamıöldürmesihalâlolur.Kadındarâzıolmuşise,ikisinideöldürebilir.Birkadınveyâoğlanın,kendisinetecâvüzedeniöldürmesihalâldir.
Hâkiminkarârıile,biruzvukısâsedilenkimse,buyaradanölürse,birşeylâzım
gelmez.Hacâmat,sünnet,kanalmak,iğneyapmakehliyetiolanlarınvetabîbinve
baytarınöldürmesiilede,birşeylâzımolmaz.Çünki,vâcibolanişlerdeselâmetşart
değildir.Mubâholanişleriyapmakise,selâmetşartıilecâizolur.Ananın,babanın, vasînin izni ile hocanın, çocuğu, öğretmek için döğmesi vâcibdir. Terbiye
içindöğmeleriisemubâhdır.Vâcibolarakdöğmekde,mikdârı,şiddetivevurduğuyer,âdethâriciolurveçocukölürse,ödemeklâzımolur.Mubâholandöğmekde,nasıldöğersedöğsün,ölürseödemeklâzımolur.İkiimâmagöre“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”,te’dîbdeta’lîmgibivâcibdir.Mu’allimin,talebesini,babasındaniznsizdöğmesivâcibdeğildir.Çocukölürse,sözbirliğiiletazmîneder.Zevcin,
zevcesinite’dîbiçindöğmesidevâcibdeğil,mubâhdır.
Penceredendüşençocuğunkafasışişse,doktorlar,beyinameliyyâtıyaparsakçocukölürdese,birdoktorise,bugünkafasıaçılmazsaölürdeseveaçsavesonraçocukölse,iznilevefenningösterdiğigibiaçdıise,birşeylâzımgelmez.İznsizveyanlışaçdıise,kısâslâzımolur.
Kâtilekısâsyapmağahakkıolanvelî,maktûlünvârisleridir.
Babamı amden öldürdü diye huccet getiren bir kimsenin kardeşi gâib olsa,
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kardeşigelinciyekadar,kâtilekısâsyapılmaz.İhbâreden,habsolunur.Kardeşigelince,huccetiletekrârisbâtederse,kısâsyapılır.Kâtil,kardeşininafvetdiğiniisbâtederse,kısâsyapılmaz.
(Hadîka)da,gözâfetlerinianlatırkenbuyuruyorki,(Fâsıklar,bid’atehlisapıklargünâhişlerlerken,mâni’olamıyankimseninbunlarabakması,zarûretolmadıkca,câizdeğildir.Bununiçin,zulmileöldürülene,i’dâmedilene,eziyyetedilenebakmamalıdır.Zulmileölmekihtimâlibulunduğuiçin,böylecezâverilirkenhiçbakmamalıdır.Hadîs-işerîfde,(Bir kimse zulm ile öldürülürken, orada bulunmayınız!
Orada bulunup da, kurtarmıyana la’net yağar) buyuruldu.Bundananlaşılıyorki,
islâmiyyetinemriileöldürülürkenveyâdöğülürkenbulunmak,bakmakcâizolur.
Yıldızkayarkenbakmakda,gözezararverdiğiiçin,câizdeğildir).

25 — DİYET CEZÂLARI VE KEFFÂRET
Diyet,kâtilinvereceğiparacezâsıdır.Erşise,ölümdenbaşkacinâyetlerinparacezâsıdır.Şebeh-iamdileöldürmenincezâsıağırdiyetolup,yüzdevedir.Yirmibeşiikiyaşına,yirmibeşiüçyaşına,yirmibeşidörtyaşınaveyirmibeşidebeşyaşınabasmışdişideveolacakdır.Âlimlerinbirkaçı,bindînâraltındaverilebilirdedi.Birdînâr,birmiskâlbasılmışaltındemekdir.Hatâileöldürenindiyeti,yineyüz
deveolup,adıgeçenyavrulardanyirmişerveyirmideikiyaşınabasmışerkekdevedir.Yâhud,bindînâraltınveyâonbindirhemgümüşdür.İkiimâmagöre“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”,buüççeşidden,yâhudikiyüzsığırveyâikibinkoyun,
yâhuddonvegömlek[ceketvepantalon]gibiikiparçaikiyüzelbisedendilediğiniverir.
Buikikatlinvehatâyasebebolanşeyleöldürmenin(Keffâret)i,mü’minolan
birköleâzâdetmekdir.Bunuyapamıyan,ikiayaralıksızoructutar.Buradafakîr
doyurmakkeffâretiyokdur.Öldürülenkadıniçindiyet,erkekdiyetininyarısıdır.
Zimmîvemüste’mindiyetleri,müslimândiyetigibidir.
İnsanınbiruzvunuveyâgüzelliğinigiderencinâyetlerindiyetlerideyukarıdakikatldiyetleridir.Burun,dil,zekergibitekolana’zâiçintâmdiyetverilir.Akl,
rûh,işitme,tatalma,koklama,görme,söyleme,elinçolakkalması,idrârtutamamasıgibiduyguveyâhareketlerdenbirininbozulmasıiçindetâmdiyetverilir.Göz,
kulak,kaş,dudak,el,kadınmemesiveayakgibiçiftorganlarınikisiiçintâmbir
diyet,birisiiçinyarımdiyetverilir.Kirpikgibidörtolanınbirsırasıiçindörtdebir
diyet,birelveyâayakparmağıiçinondabirdiyetverilir.Birdişiçinde,diyetin
yirmidebiriverilir.Saçı,sakalı,birdahâuzamıyacakşekldekazıtmakiçinbiryıl
sonratâmdiyetlâzımolur.Biryılsonra,tekrâruzarsa,zorkullanarakkesdirendiyetvermez.Halâlolmıyanbirişiyapdığıiçincezâlandırılır.
Saçvesakaliçinkısâsolmaz.Kadındişinindiyeti,erkeğinyarısıdır.
Hâmilekadınavurarakveyâilâcileçocuğunudüşüreninâkılesitâmdiyetinyirmidebiriniverir.Diridüşüpsonraölürse,tâmdiyetverir.
Zevcindeniznsizçocukaldıranveyâilâclaveyâbaşkasûretleölüolarakdüşürenkadınınâkılesi,diyetinyirmidebiriniya’nîbeşyüzdirhemgümüşü,kadınınzevcineverir.Zevcinizniiledüşürürse,birşeylâzımgelmez.
(Âkıle) demek,kâtilincihâdyapdığıarkadaşları,yardımcılarıdemekdir.Böyleyardımcılarıolmıyankâtilinâkılesi,yardımcısıolankabîlesivesonraakrabâsıdır.Köylüleri,şehrlileri,kabîledemekdir.Kâtilindiyetibuyardımcılarataksîmedilirveüçsenedealınır.Üçsenede,birkimseden,dörtdirhemdenfazlaalınamaz.
Kadınveçocukvedeli,âkıleyekatılmaz.Kâfirilemüslimânbirbirineâkıleolmaz.
Müslimânolankâtilinâkılesivevârisiyoksa,diyetiniBeyt-ül-mâlverir.Ya’nî
hükûmetverir.Beyt-ül-mâldayoksa,kendiüçsenedeöder.Zimmîninâkılesi
yoksa,kendiüçsenedeöder.Dâr-ül-harbdemüslimânıöldürenmüslimân,diye–896 –

tiniüçsenedekendimalındanöder.Dâr-ül-harbdeâkıleolmaz.Acemin,ya’nîarabîolmıyanlarınâkılesiolmaz.
SüleymâniyyeKütübhânesi(Lalaİsmâ’îl)kısmında,[706]sayılı(Ebüssü’ûd efendi) “rahmetullahiteâlâaleyh”fetvâsındadiyorki,(Birevde,dükkândaölmüş,asılmışbulunankimsenindiyetini,İmâm-ıa’zamagöremalsâhibi,imâm-ıEbûYûsüfegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”kirâcıöder.Fetvâ,EbûYûsüfkavlinegöredir).
Âliminbirnazarı,bulunmazhazînedir,
birsohbeti,yıllarca,bitmezkütübhânedir.

26 — İKRÂH (KORKUTMAK) ve HİCR
(YASAKLAMAK)
Mü’minivezimmîyiikrâhetmek,korkutmakbüyükgünâhdır.
İbniÂbidîn“rahmetullahiteâlâaleyh”,beşincicilddeve(Dürer-ül-hükkâm) 949.
cu maddede buyuruyor ki, (İkrâh), bir insanı, istemediği birşeyi yapması için,
haksızolarakzorlamakdemekdir.Birinizorlamanınikrâholmasıiçindörtşartlâzımdır. Zorlayanın, korkutduğu şeyi yapabilecek kuvvetde olması, zorlananın
korkutulanşeyinmuhakkakyapılacağınıbilmesi,korkutulanşeyin,ölümveyâbir
uzvunkesilmesiveyâüzücübirşeyolması,zorlananşeyin,yapılmamasıgerekenbirşey olması lâzımdır. İkrâh iki dürlü olur: Mülcî olan ve mülcî olmıyan ikrâh.
(Mülcî) tam,ağırolup,insanınrızâsınıveihtiyârınıyokeder.Zorlananşeyinyapılmasızarûrîolur.Buda,ölüm,biruzvuntelefolmasıveyâbuikisinesebebolacakhabsvedayakdır.Bütünmalıntelefedilmesiileikrâholunmanında(Mülcî)
olacağıİbniÂbidîndeyazılıdır.[Zarûrîolannafakayıte’mînetmekiçinçalışmağamâni’olunmasıvebaşkaçalışacakyerbulamamakkorkusu,(mülcî olan ikrâh)
sayılacağıburadananlaşılmakdadır.](Mülcî olmıyan) ikrâh,yalnızrızâyıyokeder
ki,birgündenziyâdehabsveyâşiddetlidayakilekorkutulmakdır.[Böyleikrâhda,
küfr-ihükmîiçinözrolur.]İlm,şerefsâhiblerinitekdîretmek,sertsöylemek,bunlariçinikrâholur.Mahremakrabânınhabsedilmesideikrâholur.Sultânın[Hükûmetin,kanûnların]emrleriikrâhdemekdir.İkrâhileyapdırılmasıistenenşey
birkaççeşiddir:
1—Yapmasıcâiz,yapmamasıisesevâbolanşeylerdir.Mülcîikrâhileküfresebebolansözsöylemek,Resûlullahıkötülemekböyledir.Fekat,bunlarısöylerken
Tevriyeetmesi,ya’nîMuhammedismindekibaşkasınıdüşünmesi,puta,heykelesecdeederken,Allahüteâlâyasecdeetmeğidüşünmesilâzımdır.Böyledüşünerekde
bunlarasecdeetmesimekrûholur.Tevriyeetmeklâzımolduğunuhâtırlayıpda,etmezse,kâfirolur.Hâtırınagelmezsema’zûrolur.NemâzkılmamakveKur’ân-ıkerîmdebildirilenbütünemrler,kendininvebaşkasınınmalınıtelefvemüslimânısöğmek,iftirâetmekvekadınınzinâileikrâhıvelivâtaböyledir.Başkasınınmalınıalmakzulmdür.Zulm,küfrgibihiçhalâlolmaz.Zimmînindahîmalınıyimek,şerâb
içmekdendahâbüyükharâmdır.İkrâheden,malıöder.Sultândanbaşkabirininyapdığıikrâhda,emredeninveyâme’mûrununhâzırolmasılâzımdır.Livâta,zinâdan
dahâbüyükharâmdır.Zevcesiniboşamakda,buçeşidikrâhdır.[Mülcîolmıyanikrâhilekadınınbaşınıaçmasınıncâizolacağıanlaşılmakdadır.]
2—Mülcîikrâhileyapmasıharâmolanşeylerdir.Birmüslimânıveyâzimmîyiöldürmekveyâbiruzvunukesmekveyâbunlarasebebolacakkadarhabsetmek
vedöğmek,erkeğinzinâiçinikrâhedilmesiböyledir.Öldürürse,kısâsıikrâhedene,günâhıiseöldüreneolur.İkrâhedilmiyenbirkimse,kolununkesilmesineizn
verse,tıbbîlüzûmolmadıkca,bununkolunukesmekgünâholur.Öldürmekiçin
ölümiletehdîdedilse,ölecekolaniznverirse,öldürülüncegünâhagirer.Devlet
–897 –

Se’âdet-iEbediyye3-F:57

başkanıelkesmekiçinölümiletehdîdedince,kesmesicâizolur.Kendielinikesmesiiçinölümiletehdîdedilenin,kendielinikesmesicâizolur.Kendiniöldürmesiiçinölümiletehdîdedileninkendiniöldürmesicâizolmaz.
[Buradananlaşılıyorki,düşmanınelinegeçince,ırzlarınasaldırılıp,işkenceyapıldıkdan sonra öldürüleceklerini anlıyan kimsenin, kendini ve yakınlarını öldürmesicâizdeğildir.Kadınınırzınadokunulması,öncekibirinciçeşiddebildirildi].(Cihâd bahsi)nde,(Harbedinceöldürüleceğini,etmezseesîrolacağınıanlıyan,
düşmanasaldırmaz.Düşmanazararvereceğinibilereksaldırıpöldürülürse,câiz
olur.Düşmanazararvermiyecekise,saldırmasıcâizolmaz.Müslimânfâsıklarıgünâhdanmen’etmekböyledeğildir)buyurulmakdadır.[Birincikısmınkırkbirinciveikincikısmındördüncüve(Mecelle)nin1003.cümaddelerinebakınız!(Mektûbât-ı Ma’sûmiyye) üçüncücildinin55.cimektûbunda,buhusûsdagenişbilgivardır.]
3—Mülcîolanikrâhileyapmasıhalâl,hattâfarz,yapmayıpölmesigünâholan
şeylerdir.Şerâb,kaniçmek,leş,domuzyimekböyledir.Çünki,mülcîikrâhilebunlarıyimekzarûretolur.Mülcîikrâhilebaşkasınınmalıtelefedilince,ikrâheden
öder.Mülcîolmıyanikrâhdaise,telefedenöder.
Mülcîolanveyâolmıyanbirikrâhileyapılansözleşmeler[akd]sahîholmaz.Çünki,sahîholmalarıiçinrızâlarıileyapılmasılâzımdır.Meselâ,malınısatanveyâbirşeyisatınalan,kirâyaveren,hediyyeveren,borcunuibrâveyâte’cîleden,borcu
olduğunusöyliyenkimse,korkudankurtulunca,istersebunlardanvazgeçebilir,isterserâzıolur.Zorlasatdırılanmalıalankimse,bumalamâlikolur.Çünki,böylebey’fâsiddir.[Suçikrâretmesi,evetdemesiiçinkarakoldapolislerinikrâh,işkenceyapmasıcâizdeğildir.Böyleverdiğiifâdeyi,sonraredetmekhakkıvardır.]
Mülcîolmıyanikrâhiledeyapılannikâh,talâk,nezr,yemîn,ric’at,ya’nîboşadığıkadınıtekrâralmasısahîholur.İkrâhbitince,nikâhdanvetalâkdanvazgeçebilir.Nezrdenvazgeçemez.Nezrolarakverdiğini,ikrâhedendenistiyemez.İkrâh
edilerekborclusunuafvetmesivemürtedolmasısahîholmaz.
Mülcîolmıyanikrâhileleş,kan,domuzyinmez.Şerâbiçilmezvemüslimânın
malıtelefedilmez.Çünki,mülcîolmıyanikrâhilezarûrethâsılolmaz.Ölmemek
içinleş,domuzyinirvekan,şerâbiçilir.Yimez,içmezdeölürseCehennemegider.
Mülcîikrâhile,buşerâbıiç,şumalınısatdenilse,malınısatar.İkrâhbitince,isterfesheder,istersekabûleder.Şerâbıiçmesidecâizolur.Câizolacağınıbilmediğiiçin,içmezvesatmazdaöldürülürse,şehîdolur.Sultânınmüsâdereetmesi,ya’nî
haksızolarak,zulmilepara,malistemesiikrâholur.Bunlarıvermekcâizolur.
HİCR — Ba’zı kimseleri, ba’zı sözleşmelerden ve işlerden men’ etmek demekdir.[(Mecelle)nin941.civesonrakimaddelerinebakınız!].Birçocuk,satınalınanmalınmülkolacağınıvesatıncamülkdençıkacağınıanlarsa,buna(Mümeyyiz), ya’nîakllıdenir.Mümeyyizolmıyançocuklarınbütünsözleşmeleribâtıldır.
Mümeyyizolançocuğunzararlıolanişlerdekisözleşmeleri,velîsiiznversede,sahîhdeğildir.Talâkvermesi,köleâzâdetmesi,birineborçluolduğunusöylemesi,
ödünc,sadakahediyyevermesiböyledir.Fâideliolanişleriçinsözleşmelerivelîsiiznvermesedesahîholur.Hediyye,sadakakabûletmesi,ücretileyapdığıişin
ücretinialmasıböyledir.Başkasınınvekîliolanakllıçocuğun,vekîliolduğukimseninmalıiçinvetalâkıiçinolansözlerikabûledilir.Zararlıda,fâidelideolabilensözleşmelerininsahîholmasıiçin,velîsininiznvermesilâzımdır.Kendimalıile
bey’veşirâsıböyledir.Bunamışolanihtiyârlarda,mümeyyizçocukgibidir.Alışverişlerini,velîleriistersekabûl,isterserededer.Birmalıveyâcanıtelefederlerse, öderler. (Hadîka)da dil âfetlerinin yirmincisinde diyor ki: (Çocuğun kendi
malınıkullanmasımahcûrolduğugibi,başkasınahizmetetmeside,ancakvelîsininizniilecâizolur.Birsabî,birkabıhavuzdandoldursa,sonratekrârhavuzadökse,kimseninbuhavuzdansuiçmesihalâlolmaz.Çünki,çocuk,havuzdaki,herke–898 –

semubâholansudandoldurupaldığınamâlikolur.Bunuhavuzadökünce,havuzdakisuya,çocuğunhakkıkarışmışdır.Zenginolananası,babasıvehiçkimse,bu
havuzdaniçemezvekullanamaz.İçebilmelerivekullanabilmeleriiçin,bütünhavuzuboşaltarak,tekrârdoldurmak[veyâ(Mecelle)nin1128.cimaddesindebildirilen(Şirket-i mülk) kısmeti,ya’nîdağılmasıhükmüneuyularak,havuzdançocuğundökdüğüsukadarsualıpvelîsinevermek]lâzımdır.[Böyleyapılması(Bey’ ve
şirâ risâlesi)ninsonundadayazılıdır.Velîkendisineverilensuyuçocukiçinkullanır.Çocuğun,umûmîçeşmedenalıpgetirdiğisudaböyledir.Velî,çocuğunmalınıkimseyehediyyeedemez.Birinehediyyeetmekisterse,evvelâbununkıymetikadarparayıonahediyyeeder.Oda,buparaileçocuğunmalınıvelîsindensatınalır.Buparaçocuğunolur.Velî,kendiparasıile,çocuğunkullanmasıiçinaldığı şeyleri dilediğine hediyye edebilir. Çocuk malını anasına babasına verse,
bunlarınmülküolmaz.]).
İbniÂbidîndediyorki,(İkiimâmagöre,sefîholanya’nî,nafakate’mînederken,
malınıisrâfeden,ya’nîahkâm-ıislâmiyyeninveaklınuygungörmediğilüzûmsuzyereharcedenveharâmlarasarfedenâkılvebâligkimsede,çocukgibi,hâkimtarafındanhicredilir.Fetvâdaböyledir.Lüzûmsuzyerehayradaverse,meselâcâmi’
yapmakdaisrâfetse,sefîholur.İçki,zinâgibimalsarfıolmıyangünâhlarıyapanasefîhdenmez,fâsıkdenir.Alışverişdefazlaaldanandasefîhsayılır.İslâmiyyetdenayrılmakiçinhîle-ibâtılaöğretenhocalar,câhiltabîbveeczâcılarvehîleliiflâsyapan
tüccârlar,câhilhâkimler,hîleyapansatıcılar,ihtikâryapanlar,hicredilir.İşlerinden
men’edilir.Câhil,fâsıkmüftîlerdehicredilir.)(Mecma’ul-enhür)dediyorki,(İki
imâmagöre,borclu,alacaklınıntalebiüzerine,hicrolunur.Hâkim,borcluyuhabs
etdikdensonra,onuhicreder.Sonra,onunbilgisiile,onunmallarınısatdırarak,nafakasılâzımolanlarınnafakasınıöder.Gerikalanileborclarınıöder.Parasıyetişmezse,ihtiyâcındanfazlaolaneşyâsınısatar.Budayetişmezse,ihtiyâcındanfazla
olanbinâlarınısatar.Fetvâböyledir).Hicredilmişolan,sefîhveyâiflâsetmişkimsenin,nikâhdavetalâkdasözügeçer.Çünkievlenmekmasrafı,ihtiyâceşyâsındandır.Zekâtolarakmalınınkırkdabiriniayırmasıiçin,kâdî[ya’nîhâkim],sefîhemalınıteslîmeder.Fekat,buarada,uygunsuzyeresarfetmemesiiçin,yanındaemînbirinibulundurur.Haccagitmesinedemâni’olunmaz.Yolparasınıisrâfetmesindiye,emînbirineteslîmolunur.Baba,ced,çocuğavelîolur,sefîhadamaolmaz.
Reşîdolmıyançocuk,bâligolunca,malınıkullanmağahakkazanır.Fekat,rüşdüya’nîsefîholmadığıgörülmezse,yirmibeşyaşınakadar,malıkendineverilmez.
İkiimâmaveüçmezhebegöre,rüşdügörülmedikce,ihtiyârlasadahî,malıverilmez.Malındatesarrufu,hâkiminiznverdiğikadarsahîholur.Birkimsereşîdolduğunusöylese,alacaklılarıda,sefâhetdenkurtulmadıdeseler,ikitarafdaşâhid
gösterse,kâdîrüşdünükabûleder.
Onikiyaşınıdolduranoğlanvedokuzyaşınıdoldurankız,bâligolduğunusöylerse,kabûledilir.Söylemezlerse,onbeşyaşınıdolduruncabâligkabûledilirler.
Çocuğunvelîsi,üçüncükısmüçüncüvedördüncümaddedebildirilmişdir.
Ölümhastası,küçükçocuğunabırakacağımalını,buçocuğunihtiyâclarınasarf
etmesiiçinbirinivasîta’yînedince,çocukâkılbâligoldukda,reşîdolmadıkca,vasîdenmallarıalamaz.Vasînin,erkekçocuğunikâhyapmağahakkıolmadığıgibi,
kızçocuklamahremolamaz.Evlâdlıkedinenlerin,bunadikkatetmelerilâzımdır.
Ölümhastası,vasıyyetiniyerinegetirmekveyâküçükçocuğunabakmakiçinbirinivasîta’yînetse,budavasîolmağıkabûletse,hastaöldükdensonra,vasîlikden
vazgeçemez.Yetîmiçinbabasınınveyâceddininveyâhâkiminta’yînetdiğivasî,
yetîmi,yalnızmalınıtasarrufetmekiçinevlâdedinmişolur.[Biradam,birkızı(Evlâd edinmek) ile,kendikızıgibiolamaz.Herzemânkendisineyabancıdır.Büyüdüğüzemân,onun,elinden,yüzündenbaşkayerlerinebakamazvedokunamaz.Kızın,buadamdandaörtünmesilâzımolur.Buadambununlaevlenebilirveoğluile
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evlendirebilir.Bununlaseferegidemezvehalvetyapamaz.Birbirlerindenmîrâs
alamazlar.Biradamınevlâdedindiğioğlandaböyledir.Bâligoldukdansonra,bu
adamınzevcesinevekızınayabancıolur.Bukızlaevlenebilir.Buoğlanevlenirse,
zevcesibuadamıngeliniolmaz.Yabancıbirkadınolur.(El-halâl vel-harâm)dadiyorki,(Yabancıçocuğukendiözevlâdıolaraki’lânetmekharâmdır.Ahzâbsûresinindördüncüâyetiileyasakedilmişdir).(Kâdîhân)dadiyorki,(Bâligakızveyâvelîsi,noksânmehrileveyâküfvüolmıyananikâhiçintehdîdedilse,sonrabunufeshedebilirler).]
(Eşbâh)davebununşerhıolan(Uyûn-ül-besâir)dediyorki:(Çocuğahiçbiribâdet, hattâ, Hanefîde zekât da farz değildir. Hiçbirşey harâm değildir. Çocuğa
ta’zîryapılır.Hadvurulmaz.Kısâsyapılmaz.Amdenöldürdüğü,hatâkabûledilir.Aklıolunca,îmânetmesivâcibolurdenildi.Sadaka-ifıtrvekurbanın,kendi
malındanvâcibolmasıdaihtilâflıdır.Toprağıvarsa,uşrveharâcvermesilâzımdır.Zenginise,zevcesininveakrabâsınınnafakalarınıverir.Fâsidolmıyanibâdetlerininsevâblarınakavuşur.Çocuğailmöğretenlere,iyilikyapdıranlaraçoksevâb
verilir.Büyüklereimâmolamaz.Birkimse,birçocuğaimâmolunca,cemâ’atsevâbıhâsılolur.Çocukvelîolamaz.Cum’avebayramhutbesiokumasıcâizolur.Sultân,ya’nîdevletreîsiolabilirisede,milletiidâreiçinbirvâlîta’yîneder.İznverilinceda’vâaçabilirveyemînikabûledilir.Ezânokumasısahîhisede,mekrûhdur.Farz-ıkifâyeyiyapmasıile,büyüklerdensâkıtolmaz.Birşeyiyapmasıiçinçocuğaiznvermekcâizdir.Çocuğuniznliolduğunuvegetirdiğişeyinhediyyeolduğunusöylemesikabûledilir.Satdığışeyi,iznliolduğunusorupanladıkdansonra,
almakcâizolur.Çocuğun[başkasınınmalından]getirdiğihediyyeyivesadakayı
almak da böyledir. Çocuğun iznli olduğunda şübhe edilirse, araşdırmak lâzım
olur.ÖğrenmesiiçinçocuğaKur’ân-ıkerîmvermekcâizolur.Kızçocuğunküpe
içinkulağınıdelmekcâizdir.Çocuğagelenhediyyeyi,çocuğazarûrîlâzımdeğilse,
yalnızfakîrolananasıbabasıyiyebilir.[Başkafakîrleredeyidiremezler.]Anababafakîrdeğil,fekatkendilerindebulunmayanbirşeyise,yiyebilirlervekıymetiniçocuğaöderler.Anayababayahediyyeetmekniyyetiilegetirilenşeyi,kıymetsizolduğunubildirmekiçin,çocuğahediyyediyerekverilirse,anayababayagetirilmişolur.Bunu,zenginiselerdeyiyebilirlervedilediklerineverebilirler.Akllıçocuk,alışverişevezekâtvermeğevekîlyapılabilir.İznliolsadahîkefîlolamaz.Çocuğunselâmınacevâbvermekvâcibolur.Çocuğaselâmvermekcâizdir.Müslimân
olmasısahîholup,mürtedolmasısahîhdeğildir.Mürtedolmağasebeboluncaöldürülmez.Besmeleilekesdiğiyinir.Kadınlarabakmasıvehalveticâizdir.Küçük
kız,mahremolmıyanemînkimseilesefereçıkabilir.Çocukkaçıran,kızkaçıran,
birininzevcesinikaçıran,bunlarıgetirinciyeveyâölümhaberlerigelinciyekadar
habsolunur.Çocuğatehlükeliişyapdırıncaçocukölürse,yapdırandiyetiniöder.
Çocuk çukura, suya düşüp ölürse, anası babası cezâlanmaz. Elinden düşürüp
ölürse,keffâretlâzımolurki,altmışgünoructutar.Çocuğunanasından,babasındaniznsizherhangibirsefereçıkmasıcâizdeğildir.Ananınbabanın,günâholmıyanemrlerineitâ’atetmesifarz-ıayndır.(Berîka)da,ayakâfetleribaşındakihadîs-işerîfde,(Ananın, babanın yüzüne merhamet ile bakana, makbûl hac sevâbı
verilir) buyuruldu.Bâligolançocuğunda,seferintehlükeliolmasıveyâkendisinemuhtâcolmalarıhâlinde,iznleriolmadangitmesicâizdeğildir.Anababaolmazsa,cedveceddeonlarınyerinegeçer.Bunlardaniznsizyapılanhacmekrûholur.
Ana-babaveyâbabanınterbiyeiçiniznverdiğihoca,çocuğuelleriileüçdef’avurarakterbiyeedebilirler.Fakîroğlunudaevlendirmekbabayavâcibdir.Çocuğun
malınıonaharcetmeğe,babasıveyâdedesivelîolur.Anasıolmaz.Anası,kendi
yanındakalançocuğunihtiyâcınıonunparasıilesatınalabilir.)
(Hadîka), ikincicildbeşyüzdoksanbirincisahîfedediyorki,(Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,(Allahü teâlâya ve âhıret gününe inanan kadının üç gün–900 –

lük yola, zevci veyâ zî-rahm-i mahreminden biri ile gitmesi halâl olur) buyurdu.Yâ
Resûlallah!Zevcemhaccagidiyor.Bencihâdagidiyorum.Yanındabulunamıyacağımdenildi.Buna,(Cihâdı bırak. Zevcen ile birlikde hac yap!) buyurdu.Buhadîs-işerîfegöre,zevcesinihaccagötürmekiçin,başkamahremibulunmazise,zevcin cihâddan geri dönmesi lâzımdır. Çünki, zevceyi harâmdan korumak farz-ı
ayndır.Kadının,mahremsizsefereçıkmasıcâizolmadığıgibi,yabancıerkeklerin
vemahremleriilegidenkadınlarında,birkadınıseferegötürmelericâizdeğildir.
Kadınınhaccagitmesiiçinde,yanındamahremiveyâzevcibulunmasılâzımdır.Kız
kardeşininzevci,ya’nîenişteveteyzeninzevci,kadınınmahremideğildir.[Bunlarınmahremolmadıkları(Ni’met-i islâm)ınhackısmındave(Alî efendi fetvâsı)nda
yazılıdır.]Mahreminemînveâkılvebâligolmasılâzımdır.Müslimânda,zimmîde
olabilir.Mecûsîolamaz.Müslimânbirkadın,mecûsîolanmahremiileveemînolmıyan mahremi ile ve bâlig olmamış akllı çocuk mahremi ile sefere çıkamaz.
[Böyleçocuğunbulunması,halvetemâni’olamaz.]Bâligaolmamış,gösterişlikız
da,kadıngibidir.Ya’nîmahremsizsefereçıkamaz.Hanefîmezhebinde,kadının
mahremsiz sefere çıkması, sözbirliği ile harâmdır. Şâfi’î mezhebinde, kadının
mahremiolmadan,emînkadınlarlabirlikde,yalnızhaccagitmesicâizdir).Hanefîkadın,Şâfi’îyitaklîdederek,böylehaccagidemez.Çünki,mezhebtaklîdi,ancak
emrolunanbirişyapılırken,meşakkat,sıkıntıolduğuzemân,busıkıntıdankurtulmakiçindir.Mahrembirerkeğibulunmıyankadınınhaccagitmesiemrolunmadı ki, Şâfi’îyi taklîd etmek lâzım olsun. Ya’nî, mahremi olmıyan kadına hacca
gitmekfarzolmaz.
Aşağıdakiyazı(Dürer-ül-hükkâm) [176]maddesiekindenalınmışdır:
Âdilveyâhâlibelliolmıyanbaba,mükellefolmıyançocuğununbinâvehermalını,piyasafiyâtınaveyâaldanarakkendinevebaşkalarınasatabilir,parasınıçocuğavefakîrise,kendinedenafakayapar.Fâsıkveisrâfedenbaba,satamaz.Çocukbâligolunca,müşterîdenbunlarıgerialabilir.Fekat,ikikatfiyâtlasatmasısahîholup,semeniâdilbirineemânetverilir.Fakîrbaba,gâibolanbüyükoğlunun
yalnızmenkûlmallarını,kendinafakasıiçinsatabilir.Binâsını,toprağınısatamaz.
Babayoksa,vasîdeyoksa,babanınbabasısatabilir.Vasî,çocuğunyalnızmenkûl
mallarını,yalnızbaşkalarınasatabilir.Vasî,meyyittarafındanta’yînedilmişise,
çocuğun malını yüzde elli kârla kendine de satabilir. Hâkim tarafından ta’yîn
edilmişise,kendisihiçsatınalamaz.Ammâ,yetîmçocuklarınınnafakalarıiçin,menkûlmallarınısatabilir.Terekedemenkûlmalvarken,vasî,meyyitindeyniiçin,binâvetopraksatamaz.Deyndenfazlamalınıdasatamaz.
Meyyitinborcunubirvârisiödese,bunuterekedenalabilir.Meyyitinborclarınıvârisleröderse,alacaklılar,terekedenödenmesiniistiyemezler.Borclar,terekedenfazlaolunca,vârisler,terekekadarınıödeyip,terekeyikurtarırızdiyemezler.Vârisolmıyanbiri,bütünborclarıödeyip,terekemalları,alacaklılardanzorlaalamaz.
Borc,terekedençokise,dâyin,ya’nîgarîm,ya’nîalacaklıbirise,terekeninhepsionaverilir.Çokiseler,tereke,alacaklarıileorantılıolarak,hepsinedağıtılır.Vakf
alacağının,diğeralacaklardanönceliğiyokdur.Taksîmdensonra,başkabirgarîm
ortayaçıksa,yenidenhepsinebölünür.Vârisler,kendimallarıile,meyyitinborclarınıödemeğezorlanamaz.
İkişeyvardırki,bunlarınhasreti,
kimlerolursaolsun,yakarherkesi.
Gözkanağlasa,haklarınıödeyemez,
birisigençlik,biride,dinkardeşi!
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27 — İKİNCİ CİLD, 46. cı MEKTÛB
Bu mektûb, mevlânâ Hamîd-i Bengâlîye gönderilmiş olup, Kelime-i tevhîdin üstünlüklerini ve islâmiyyetsiz Evliyâlık olamıyacağını bildirmekdedir:
LâilâheillallahMuhammedünResûlullah.Bugüzelkelime,zılleri,hakîkative
islâmiyyetiiçindetaşımakdadır.Sâlik,nefy[ya’nî(Lâ)]makâmındabulundukca,tâlib[yolcu]mertebesindedir.(Lâ)yıtemâmlayıp,Allahüteâlâdanbaşkahiçbirşeygörmeyince,yolutemâmlamışve(Fenâ) makâmınayetişmişolur.Nefydensonra,isbât
makâmına[ya’nî(İllallah) diyereksülûkdencezbeyegeçince,hakîkatmertebesine]
gelirve(Bekâ) hâsılolur.Bunefyveisbâtile[(Lâ ilâhe) ve(İllallah) demekle]ve
yolculukvehakîkatilevebuFenâveBekâilevebusülûkvecezbeile,(Vilâyet) [Evliyâlık]isminekavuşur.Nefs,emmârelikdenkurtulup,itmînânakavuşur.Müzekkâ
vemutahharolur[temizlenir].Demekki,Evliyâlık,bugüzelkelimeninilkyarısıolan
(Nefy ve isbât) sâyesindeelegeçmekdedir.Bukelimeninikincikısmı,Peygamberlerin “aleyhi ve aleyhimüssalevât” sonuncusunun, Peygamber olduğunu göstermekdedir.Buikincikısm,islâmiyyetihâsıletmekdevekemâlegetirmekdedir.Seyrinbaşlangıcındaveortasındahâsılolanislâmiyyet,islâmiyyetinsûretidir.İsmveşekldenbaşkabirşeydeğildir.İslâmiyyetinaslı,özü,vilâyethâsıloldukdansonraelegeçer.Buzemân,Peygamberlerin“aleyhimüssalevât”tamizindegidenlere,onlaramahsûsolan(Kemâlât-i nübüvvet) hâsılolur.Vilâyetinikiparçasıolan,yolculukvehakîkat,islâmiyyetinhakîkatinielegeçirebilmekiçinveKemâlat-inübüvvetekavuşabilmekiçin,sankiikişartgibidir.Vilâyet,sanki,nemâzınabdestiveislâmiyyet,nemâz gibidir. İbtidâda, sanki hakîkî [görünen, maddî] necâsetler temizlenmekde,
hakîkatdeise,hükmî[maddelideğil,görünmez]necâsetlertemizlenmekdedir.Böyletamtahâretsâyesinde,ahkâm-ıislâmiyyeyiyapmağaelverişliolur.İnsanıAllahü
teâlâyayaklaşdıranmertebelerinensonuolannemâzıkılabilecekbirhâlalır.Nemâzdînindireğidirvemü’mininmi’râcıdır.Nemâzkılabilecekşeklegirer.
Bugüzelkelimenin,buikincikısmını,sonsuzbirdenizgibigördüm.Bununyanında,birincikısmı,birdamlagibigörünüyor.Elbet,Peygamberlikkemâlâtıyanında,Evliyâlıkkemâlâtıhiçbirşeydeğildir.[Atomun,güneşenazaranağırlığıne
olabilir?.]Sübhânallah!Ba’zıları,şaşıgibiiğrigörerek,Evliyâlığı,Peygamberlikdenüstünsanmışveözünözüolanislâmiyyeti,kabukgibigörmüş.Neyapsınlar,
islâmiyyetinyalnızsûretini,dışardangörebilmişler.Özü,kabuksanmışlar.Peygamberlerinhalkilemeşgûlolmalarını,noksânlıkbilmişler.Bumeşgûllüğü,insanlarınbirbiriilegörüşmelerigibisanmışlar.Evliyâlığı,Allahüteâlâyadoğruilerlemek olduğundan, dahâ üstün görmüşler. Vilâyet, nübüvvetden dahâ üstündür
demişler.Bunlarbilmiyorki,kemâlât-inübüvvetdedeyükselirken,vilâyetdeolduğu gibi, Allahü teâlâya doğru ilerlemek vardır. Hattâ, vilâyetdeki ilerleme,
nübüvvetdekiilerlemeninbirsûreti,görünüşüdür.Nüzûlederken[ya’nîgeriinerken],vilâyetdede,nübüvvetdede,halkile[mahlûklarile]meşgûlolmakvardır.
Fekat,bumeşgûlolmaklarbirbirinebenzemez.Vilâyetde,(Zâhir), [ya’nîbeden
vehisuzvları]halkileolup,(Bâtın) [kalb,rûhvediğerlatîfeler]Allahüteâlâiledir. Hâlbuki, Peygamberlikde, nüzûl ederken, zâhir de, bâtın da, hep halk ile
meşgûlolur.Bütünvarlığıile,kullarıAllahüteâlâyaçağırmakdadır.Bunüzûl,vilâyetdekinüzûlden,dahâtamvekâmildir.
Bubüyüklerinhalkateveccühleri,ya’nîhalkilegörüşmeleri,halkınbirbiriile
görüşmesigibideğildir.Halk,birbiriilegörüşürken,birbirlerine,ya’nîAllahüteâlâdanbaşkasına,düşkün,bağlıbirhâldedir.Bubüyüklerise,halkilegörüşürken,
bunlarabağlıdeğildir.Çünki,bubüyükler,dahâilkadımda,Allahüteâlâdanbaşkaşeylerebağlıolmakdankurtulmuş,halkınHâlıkınabağlanmışlardır.Bunların
halkilegörüşmesi,halkı,Hakkadoğruçekmekiçindir.Allahüteâlânınbeğendiğiyolagetirmekiçindir.İnsanları,Allahüteâlâdanbaşkaşeylerekul,köleolmak–902 –

dankurtarmakiçin,onlarlagörüşmek,kendiniHakilebulundurmakiçinolangörüşmekdenelbetdahâüstün,dahâkıymetlidir.Meselâ,birkimse,Allahüteâlânın
isminisöylerken,birkörgeçseveönündekuyuolsavebiradımatıncakuyuyadüşecekolsa,bukimsenin,Allahüteâlânınisminisöylemeğedevâmetmesimiefdaldir,yoksasöylemeğibırakıp,körükuyudankurtarmasımıkıymetlidir?Şübhesiz
körükurtarması,zikr-iilâhîdendahâiyidir.Çünki,Allahüteâlânın,onaveonun
zikrineihtiyâcıyokdur.Körisemuhtâcbirkuldur.Bunuzarardankurtarmaklâzımdır.Hele,kurtarmağıislâmiyyetdeemretdiğiiçin,onukurtarmak,zikrdendahâmühimdir.Çünki,emredeuyulmuşolur.Zikretmekde,yalnızHakteâlânınhakkıvardır.Onunemriilekörükurtarmakda,ikihakyerinegetirilmişolmakdadır.
Birikulhakkı,birideYaratanınhakkı.Hattâbuhâldezikredevâmetmek,belki
günâholur.Çünkizikr,hervaktiyiolmaz.Ba’zan,zikretmemekgüzelolur.Yasakedilengünlerdeveharâmolanvaktlerdeoructutmamakvenemâzkılmamak,
oructutmakdanvenemâzkılmakdandahâiyidir.
[Dindüşmanları,müslimânlaregoist,hodbînolursanıyor.Cennetni’metlerinekavuşmağıdüşünür.Başkalarınaiyiliketmeğidüşünmez,diyeiftirâediyor.Yukarıdakiyazı,busözlerinin,yalanveiftirâolduğunuaçıkcagöstermekdedir].
(Zikr) demek,kendinigafletdenkurtarmakdemekdir.[(Gaflet), Allahüteâlâyıunutmakdemekdir.]Zikr,yalnız(Kelime-i tevhîdi) söylemekvetekrârtekrâr(Allah) demek değildir. Her ne şeklde olursa olsun, kendini gafletden kurtarmak,
zikrolur.Ohâlde,islâmiyyetinemrleriniyapmakveyasaklarındansakınmak,hep
zikrdir.İslâmiyyetinemrlerinigözeterekyapılanalışverişzikrdir.İslâmiyyeteuygun olarak yapılan nikâh, talâk [boşanma] zikr olur. Çünki, bunları yaparken,
emrlerin, yasakların sâhibi hep hâtırlanmakdadır. Ya’nî gaflet gitmekdedir. Şu
kadarvarki,Allahüteâlânınismlerivesıfatlarıileyapılanzikr,çabukte’sîreder
vesevgisinihâsılederveçabukkavuşdurur.Emrlere,yasaklarayapışmaklahâsılolan
zikr,böyledeğildir.Bununlaberâber,böylezikrlerdenba’zısınında,çabuknetîce
verdiği,pekazolarakgörülmüşdür.MuhammedBehâeddîn-iBuhârîbuyurduki,
(MevlânâZeyn-üd-dîn-iTaybâdî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”ilmileAllahü
teâlâyavâsılolmuşdur).Bundanbaşka,ismvesıfatileyapılanzikr,islâmiyyeteuymaklaolanzikresebebolur.Çünki,dîninsâhibinitamsevmedikce,herişdeislâmiyyetigözetmekçokgücolur.Tammuhabbetieldeetmekiçinde,ismvesıfatlaolan
zikrlâzımdır.Ohâlde,islâmiyyeteuyarakzikrileşereflenmekiçin,önceismvesıfatlaolanzikrlâzımdır.Evet,cenâb-ıHakkınlutfüveihsânıayrıdır.Hiçsebebolmadan,dilediğini,dilediğineihsâneder.NitekimŞûrâsûresinde,onüçüncüâyet-i
kerîmedemeâlen,(Allahü teâlâ, dilediğini seçerek kendine kavuşdurur) buyruldu.
[Mazher-iCân-ıCânân“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”,(Makâmât-i Mazheriyye)dekionbirincimektûbundabuyuruyorki,(Üçdürlüzikrvardır:
1—Kalbkarışmadan,yalnızdililesöylemekdir.Bununfâidesiyokdur.
2—Ağızlasöylemeyip,yalnızkalbileyapılanzikrdir.Zikrinnasılyapılacağı
(Mektûbât-ı Ma’sûmiyye) c.2,113.mektûbdayazılıdır.Buna,tesavvufda(Zikr-i
hafî) denir.Buda,yalnızZât-ıilâhiyyeyizikrdir.Yâhud,sıfatlarınıdüşünerekyapılır.Ni’metleridedüşünülürse,buna(Tefekkür) denir.
3—Kalbilevedililebirlikdezikrdir.Dililekendiişitecekkadarsöylenirse,
islâmiyyetde(Zikr-i hafî) denir.Âyet-ikerîmedeemrolunan,buzikr-ihafîdir.Başkasıdaişitirse(Zikr-i cehrî) denir.Âyet-ikerîmelervehadîs-işerîfler,zikr-ihafîninzikr-icehrîdenefdâlolduğunugösteriyor.Resûlullahın“sallallahüaleyhive
sellem”,hazret-iAlîyeöğretdiğizikr-icehrî,kendiişitecekkadarolanzikrdirki,
hakîkatde,zikr-ihafîdemekdir.Zikrdenöncekapıyıkapatdırmasıda,böyleolduğunugösteriyor).(Tefsîr-i azîzî) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,Dehrsûresini
açıklarkendiyorki,(Zikretmek,Allahdanbaşkaşeylerinsevgisini,onlaradüşkün
olmağıkalbdençıkarmakiçindir.Kalbinmahlûklarabağlılığınıyoketmekiçinen
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iyi ilâcın zikr olduğu tecribelerle anlaşılmışdır. Hadîs-i şerîfde, (Zikr ederek,
kalblerinin yükünü hafîfletenlerin yolunda olunuz!) buyuruldu.Bununiçin,(Allaha,Allahüteâlânınsevgisinekavuşmakiçin,kalbinmahlûklaraolanbağlantılarınıkesmek,onudünyâzevklerinedüşkünolmakdankurtarmaklâzımdır.Kalbikurtarmakiçinde,zikrdendahâfâidelibirilâcyokdur)demişlerdir).[Tesavvufehlindemeşhûrolansimâ’veraksikinev’dir:Birincisi,kalbinvenefsinfânîolmasındansonra,cemâlveyâcelâlsıfatlarınıntecellîsindehâsılolurki,bundaaklınvenefsinmüdâhalesiyokdur.Celâleddîn-iRûmîninveSünbülSinânefendininzikr,simâ’
verakslarıböyleidi.Şâh-ıNakşibend“rahmetullahialeyh”(Biz,bunuinkâretmeyiz)buyurdu.İkincisi,ba’zıcâhilvegâfiltarîkatcıların,noksanakllarınaveazgın
nefslerineuyarak,bağırmalarıvezıplamalarıdır.(Biz,bunlarıyapmayız)buyurdu.]
Ra’dsûresindekiâyet-ikerîmedemeâlen,(Biliniz ki kalbler, ancak Allahı zikr
etmekle itmînâna kavuşur) buyuruldu. İtmînân, sükûn, râhat demekdir. Harf-i
cerliolanzikrkelimesininfi’ldenevvelsöylenmesi,hasrıifâdeeder.Ya’nî,itmînânaancak,yalnızzikrilekavuşulurdenildi.Zikr,hâtırlamakdemekdir.Allahüteâlâyıhâtırlamak,OnunisminisöylemekleveyâçoksevdiğibirVelîsinigörmekle
olur.Çünki,hadîs-işerîfde,(Onlar görüldüğü vakt, Allah hâtırlanır) buyuruldu.İsminiişitirken,söylerken,başkaşeydüşünülebilir.Onuhâtırlamakşübheliolur.Onu
devâmlıhâtırlamakiçin,hergünbinlercesöylemeklâzımolur.Evliyâyıseverek,inanarakgörünce,muhakkakhâtırlanacağımüjdelendi.Görmekgözileolduğugibi,
Velîninşeklini,sûretini,kalbine,hayâlinegetirmeklede,görmüşgibiolup,Allahüteâlâyıhâtırlamağasebebolur.Böyle,kalbilegörmeğe(Râbıta) denirki,kalbi,Allahüteâlâdanbaşkaşeylerisevmekden,onlarıdüşünmekdenkurtaranvâsıtadır.Yukarıdakiâyet-ikerîmedevehadîs-işerîfdebildirilentemizkalbe,ihlâsakavuşduranyoldur.Evet,islâmiyyeteyapışmak,ya’nîemrleriyapmakveharâmlardansakınmak,insanıAllahüteâlânınrızâsına,sevgisinekavuşdururisede,bunlarıihlâsileyapmakşartdır.Hemislâmiyyeteuymalı,hemde,ihlâseldeetmelidir.]
Yinesözümüzedönelim!Buüçünün,ya’nîtarîkat,hakîkatveislâmiyyetindışındabaşkaşeydevardırvebununyanında,oüçününhiçkıymetiyokdur.Hakîkatmertebesinde,(İllallah) deyincehâsılolanşey,bununbirgörünüşü,[hayâlidir]vebu,
ogörünenlerin,hakîkati,aslıdır.Nitekim,önceherkesde,islâmiyyetinsûretivardır.Tarîkatvehakîkathâsıloldukdansonrabusûretinhakîkatihâsılolur.İyidüşünmeli,öylebirhakîkatki,onunsûreti[görünüşü]hakîkatoluyorvebaşlangıcıvilâyetoluyor.Buhakîkat,kelimeileanlatılabilirmi?Eğeranlatılabilmişolsa,kim
veneanlıyabilir?Buhakîkat,ancakülül’azm[dinsâhibiPeygamberleriçinden,altıdâne,enbüyükleri]Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmâtvettehıyyât
velberekât”pekaz,hemdepekçokazbulunanvârislerineihsânolunanbirhakîkatdir.Ülül’azmPeygamberlerazolunca,bunlarınvârisleridahâazolur.
Süâl: Yukarıdabildirilenlerdenanlaşılıyorki,buhakîkatekavuşanârif,islâmiyyetdendışarıçıkmakdadır.Çünki,islâmiyyetinüstüneyükselmişdir.
Cevâb: Ahkâm-ıislâmiyye,zâhirin[görünenuzvların]yapacağıibâdetlerdir.Bu
hakîkatise,budünyâdabâtına[kalbeverûha]nasîbolmakdadır.Zâhir,herzemân,
ahkâm-ıislâmiyyeyiyapmağamecbûrdur.Bâtında,ohakîkatinişleriilemeşgûl
olur.Budünyâda,amel,ibâdetlâzımdır.Buamellerin,bâtınaçokyardımıvardır.
Ya’nî,bâtınınilerlemesi,zâhirinahkâm-ıislâmiyyeyeuymasınabağlıdır.Ohâlde,
budünyâda,herzemân,zâhirde,bâtındaahkâm-ıislâmiyyeyemuhtâcdır.Zâhirin işi, islâmiyyete uymak, bâtının işi de, islâmiyyetin meyvelerini, fâidelerini
toplamakdır.İslâmiyyet,bütünkemâlâtınkaynağı,bütünmakâmlarıntemelidir.
İslâmiyyetin,fâide,meyvevermesi,budünyâyamahsûsdeğildir.Âhıretinkemâlâtıvesonsuzni’metleride,islâmiyyetinnetîceleri,meyveleridir.Görülüyorki,islâmiyyetöylebir(Şecere-i tayyibe) [mubârekağaç]dirki,onunmeyveleriile,bütünâlem,dünyâdada,âhıretdedefâidelenmekdedir.
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Süâl: Demekki,kemâlât-inübüvvetdede,bâtınHakile,zâhirhalkiledir.Başkamektûblarda,Peygamberlikmakâmında,zâhirde,bâtındahalkiledirveinsanlarıbusûretleda’vetetmekdedirdeniyor.Buikisözübirleşdirmeknasılolur?
Cevâb: Kemâlât-inübüvvetdediğimiz,urûcda,yükselirkenerişilenkemâlâtdır.
Peygamberlikmakâmıise,inişdedir.Yükselirken,bâtınHakiledir.Zâhirhalkile
olup,halkınhakları,islâmiyyeteuygunolaraködenir.Nüzûldeise,zâhirde,bâtındahalkileolup,zâhirivebâtınıile,onlarıAllahüteâlâyaçağırmakdadır.Ohâlde,ikisözünarasındauygunsuzlukyokdur.Halklaolmak,Hakileolmakdemekdir.Bekarasûresi,yüzonbeşinciâyetindemeâlen,(Nereye dönerseniz, orada Allahü teâlâyı bulursunuz!) buyuruldu.Fekatbu,mahlûklarAllaholurveyâAllahüteâlânınaynalarıdırdemekdeğildir.Mümkin,hiçVâcibolurmu?Mahlûk,hiç
Hâlıkolurmu,Onaaynaolabilirmi?Belki,Vâcib,Mümkineaynaolurdenebilir.
Evet,nüzûlederken[geriinerken]eşyâ,sıfât-ıilâhiyyeninsûretlerineaynaolabilir.Çünki,mahlûklarınaynasındagörülen,meselâsem’,basar,ilmvekudret,bu
mahlûklarınaynasıolansem’,basar,ilmvekudretsıfatlarınınsûretleridir.Bunlar,aynanınsıfatlarıdırki,görünenmahlûklardazuhûretmekdedir.Aynadagörülenhayâllerdeaynanınsıfatlarının,eserlerininaynalarıdır.Meselâ,aynauzun
ise,hayâlleruzungörünürveaynanınuzunluğunugösterenaynaolurlar.Aynaküçükise,hayâller,aynanınküçüklüğünügösterenbireraynagibidir.
Urûcederken,yükselirken,Allahüteâlânınaynasında,eşyâgörünüyorsanılır.
Eşyâaynadabulunuyorsanıldığıgibiolur.Hâlbuki,eşyânınhayâlleri,aynanıniçindedeğildir.Bunungibi,mahlûklar,Allahüteâlânınaynasındadeğildir.Aynadabirşeyyokdur.Hayâller,aynadadeğil,hayâlimizdedir.Aynadahayâlyokdur.Hayâllerinbulunduğuyerdedeaynaolamaz.Hayâller,vehmvehayâlimizdedir.Yerlerivarsa,vehmmertebesindedir.Zemânlarıvarsa,hayâlmertebesindedir.Fekat,
mahlûkların vücûdsüz olan bu görünüşü, Allahü teâlânın kudreti ile olduğundan,devâmlıdır.Âhıretinsonsuzazâbveni’metleribunlaraolacakdır.
Dünyâaynalarında,öncehayâllergörünür.Aynayıgörmekiçin,ayrıcadikkat
etmeklâzımdır.Allahüteâlânınaynasındaise,görülenönceaynadır.Mahlûkları
görmekiçin,ayrıcadikkatetmeklâzımdır.Velî,rücû’etmeğebaşlayınca,mahlûklarınsıfât-ıilâhîaynalarındakihayâllerigörünmeğebaşlar.Rücû’venüzûltemâm
olup,(Seyr der eşyâ) eşyâdaseyr,hareketedince,şühûd-iilâhîkalmaz,gaybhâlinialır.Îmân-ışühûdî,îmân-ıgaybîhâlinialır.Da’vetvazîfesitemâmolup,vefât
edince,gaybkalmaz.Yineşühûdhâsılolur.Fekat,buşühûd,rücû’danöncekişühûddenkuvvetli,kâmildir.Âhıretdekişühûd,dünyâdakindenkuvvetlidir.
Demekki,biraynadagörülenhayâller,aynadadeğildir.Varlıklarıyalnızhayâldir.Ayna,buhayâlleriihâtaetmiş,kaplamışdenilebilir.Buhayâllerleberâberdir
deriz.Fekat,bukurb[yakınlık],buihâtavema’ıyyet[berâberlik]cismincismeolan
veyâcismin,kendisıfatına[meselârengine]olankurbu,ihâtasıvema’ıyyetigibi
değildir.İnsanaklı,hayâllerinaynayaolankurb,ihâtavema’ıyyetinidüşünemiyor,kavrıyamıyor.Hayâllerinaynayakarîb,berâberveihâtaedilmişolduklarımuhakkakdır. Fekat, nasıl olduğu anlatılamıyor. İşte Allahü teâlânın mahlûklara
olankurbu,ihâtasıvema’ıyyetideböyledir.Elbettevardırlar.Fekat,nasılolduklarıbilinmez.Bunlarainanırız.Fekat,nasılolduklarınıbilemeyiz.Çünki,Allahü
teâlânınbusıfatları,cismlerinsıfatlarınabenzemiyor,mahlûklarınsıfatlarıgibideğildir.Hakîkatinnümûnesiolanbuâlemde,busıfatlaramisâlolarak,hayâllerile
aynayısöyledikki,aklıolan,bundanonuanlıyabilsin!Allahüteâlâ,doğruyolda
olanlaraselâmetversin!Âmîn.
KılAllahabeşnemâzı,
boşgeçirme,kışveyâzı!
Hakkayaklaşmakistersen,
temâmet,sünnetvefarzı!
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28 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 3. cü MEKTÛB
Bu mektûb, Seyyid mîr Muhibbullah-i Mankpûrîye yazılmış olup, kelime-i tevhîdin ma’nâsını bildirmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmlar,kusûrsuzluklarolsun!(Lâ ilâhe illallah!) Ya’nîülûhiyyete,ma’bûdiyyetehakkıolan,yalnız Allahü teâlâdır. Şerîki, ortağı, benzeri yokdur. Vâcib-ül-vücûddür, varlığı,
elbette lâzımdır. Noksânlık ve yaratılmak sıfatları, alâmetleri, Onda yokdur.
(Ma’bûd), ibâdetolunanşeydemekdir.(İbâdet), kulluketmek,tapınmak,ya’nîhudû’vetezellüldür.Ya’nî,kendiniaşağılamak,alçaltmakdemekdir.Bütünkemâlât,yükseklikler,iyiliklerkendisindebulunan,hiçbirnoksânlığıolmıyanveherşey,varolmakiçinvevarlıkdakalabilmekiçin,Onamuhtâcolanvekendisihiçbirşeyiçin,hiçbirşeyemuhtâcolmıyanveherkesefâidevezararyalnızOndangelenveOnunizniveemriolmadıkca,hiçbirşeyin,hiçbirşeyezararveiyilikyapamıyacağı,Ondanbaşkaherşeyinönüvesonuyoklukolup,hepvarolanbirkimseyeancakibâdetolunur.İbâdet,yalnızböylebirkimseninhakkıdır.Allahüteâlâdanbaşka,böylebirkimseyokdurveolamaz.Buyükseksıfatlarbaşkasındada
var dersek, Ona, başkası denilemez. Başka olmak için, farklı olmak lâzımdır.
Böylebirbaşkasını,ondanfarklı,ayrıdüşünürsek,ülûhiyyetvema’bûdlukşartları,buikincisindenoksânolur.Ülûhiyyetvema’bûdlukhakkıolamaz.Çünki,bunun,birincidenayrıolmasıiçin,ma’bûdluksıfatlarındanbirinin,bundabulunmamasılâzımdır.Bununiçinde,noksânolmuşolur.Buikincisinin,kemâlsıfatlarınıtemâmkabûledipde,ayrılıkolmakiçin,noksânsıfatlardanbirdânesinikendisindebırakırsak,yinekendisikusûrluolmuşolur.Meselâ,herşeyOnamuhtâc
olmasa,muhtâcolmıyanlarınibâdetetmesiniçinlâzımolur?Eğer,birişde,birşeyemuhtâcolursa,yinenoksânlıkolur.EğerherşeyeiyilikvezararOndanolmasa,Onanelüzûmolur.İbâdetenedenlâyıkolur?Eğer,Onunizni,haberiolmadan,birkimse,birşeyeiyilikvezararyapabilirse,Onayinelüzûmkalmaz.İbâdet
olunmağahakkıolmaz.Bütünkâmilsıfatlarıkendindetoplayan,ancakbirolmak,
şerîki,ortağıbulunmamaklâzımdır.İbâdetehakkıolan,yalnızbirolmaklâzımdır.Odabirolan,Allahüteâlâdır.
Süâl: Söylenilenşekldefarklı,ayrıikincibirma’bûdolamazisede,belkibizim
bilmediğimiz,başkasıfatlarıbulunanfarklıbirma’bûddahâbulunamazmı?Böylece,Odanoksânolmaz.
Cevâb: Obilmediğimizsıfatlarıda,yâkâmilsıfatlardırveyânoksânsıfatlardır.
Herikişekldede,yineaynımâni’mevcûddur.Oyinenoksânolmuşolur.Allahü
teâlâdanbaşkasınınibâdetehakkıolmadığınıgöstermekiçin,şunudasöyliyelim
ki,Allahüteâlâ,herşeyinvarlığıiçin,bütünihtiyâclarınakâfîoluncaveherşeye
fâidevezararOndangelince,başkabirma’bûdişsizkalır.Hiçbirşey,Onamuhtâc
olmaz.Ohâlde,Onunibâdetedilmeğeniçinhakkıolur.Ya’nî,Onakarşızillete
vealçakgörünmeğenelüzûmolur?Kâfirler,Allahüteâlâdanbaşkasınaibâdetediyor,yalvarıyor,ihtiyâclarınıondanumuyor.Kendiyapdıklarıputlara,heykellere
tapınıyor.Bunlar,kıyâmetdebizeşefâ’at,yardımedecekdiyorlar.Nekadaraldanıyorlar.Bunlarınşefâ’atedebileceğinineredenanlıyorlar?Yalnızzanileveyâbaşkasınaaldanmakla,birini,ibâdetde,Allahüteâlâyaşerîkyapmak,nebüyükşaşkınlık,nebüyükzarardır.İbâdet,kolayveehemmiyyetsizbirşeydeğildirki,ölüp
gidenbirinsana,taşa,heykelekullukedilsin.Elindenbirşeygelmiyene,hattâkendindendahâzevallıolana,ibâdetolunmakhakkıverilsin.Ülûhiyyetolmadıkca,ibâdetedilmeğehakolmaz.(Ülûhiyyet sıfatları) bulunanaibâdetedilir.Busıfatlarıbulunmıyanınibâdetolunmağahakkıyokdur.Ülûhiyyetinbirincişartıise,vücûb-ivücûddur.Ya’nîvarlığılâzımolmak,elbettevarolmasılâzımolmakdır.Varlığılâzımolmıyan,ilâholamazveibâdetemüstehakolamaz.Nekadarahmaklıkdır,şaş–906 –

kınlıkdırki,varlığılâzımolan,Allahüteâlâdanbaşkahiçbirşeyyokdur,dediklerihâlde,başkalarınatapınıyorlar.Bilmiyorlarki,ma’bûdolmakiçin,ibâdetolunmakiçin,varlığınlâzımolmasışartdır.Allahüteâlâdanbaşka,varlığılâzımkimseolmayınca,ibâdetelâyıkda,Ondanbaşkasıbulunmamasıîcâbeder.Ondanbaşkasınaibâdetetmek,başkasınınvücûdünüdelâzımbilmekolur.
İşte(Lâ ilâhe illallah) kelime-itayyibesinitekrârtekrârsöylemekle,vücûdülâzımolanınAllahdanbaşkasıolmadığıveOndanbaşkasınınibâdetehakkıbulunmadığıbildirilir.Buikisindenenfâidelisi,başkasınınibâdetehakkıolmadığıdırki,
bunuancakPeygamberler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”bildirmişdir.Peygamberlere“aleyhimüssalevâtüvettehıyyât”uymayanlarda,Allahüteâlâdanbaşkasınınvücûdülâzımdeğildirdiyor.Vâcib-ül-vücûdbirdirdiyorlarsada,ibâdetemüstehakolmakdaaldanıyorlar.Allahüteâlâdanbaşka,ibâdetolunmağalâyıkkimse olmadığını anlıyamıyor, başkalarına tapınmakdan sıkılmıyorlar. Kilise yapmakdançekinmiyorlar.Kiliseleriyıkan,putlara,heykellere,diriveyâölübirinsana tapınmağı önleyen, yalnız Peygamberlerdir “aleyhimüssalevâtü vettehıyyât”.Bunlar,Allahüteâlâdanbaşkasınatapanlara(Müşrik) demişlerdir.Müşriklerin,(Allahüteâlâdanbaşkasınınvarlığılâzımdeğildir.Ondanbaşkası,olsadaolur,
olmasa da olur. Vâcib-ül-vücûd yalnız Odur) deseler de, başkasına tapdıkları
için,yinemüşrikolduklarınıbeyânbuyurmuşlardır.Çünki,Allahüteâlâdanbaşkasınaibâdetolunmamasınaehemmiyyetvermişlerdir.Ya’nîsözedeğil,işekıymetvermişlerdir.Çünki,Ondanbaşkasınınibâdetehakkıolmayınca,OndanbaşkaVâcib-ül-vücûdyokdemekdir.Ohâlde,birkimse,Peygamberlerindînineuymadıkca,ya’nîAllahüteâlâdanbaşkasınınibâdetelâyıkolmadığınıbilmedikce,şirkden,müşrikolmakdankurtulamaz.Şirkinkısmlarındanveinsanınkendindevedışardabulunanilâhlaratapınmakdansıyrılamaz.İnsanıbundankurtaran,ancakPeygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”dinleridir.Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”gönderilmesindenmaksadda,insanlarıbudevlete,bu
ni’metekavuşdurmakdır.Bubüyüklereuymadıkca,şirkdenkurtulmaknasîbolmaz.Onlarınmilletinegirmedikce,tevhîdmümkinolamaz.Nisâsûresi,kırksekiz
veyüzonaltıncıâyet-ikerîmelerindemeâlen,(Allahü teâlâ, müşriki afv etmiyecekdir) buyruldu.Burada,müşrikkâfirdemekdir.Çünki,dinlereinanmamakküfrdür.
Şirk,küfrünkısmlarındanbiridir.Birkısmınısöylemekle,hepsisöylenmişoldu.
Bununiçin,şirkafvolmıyacağıgibi,islâmiyyetinherhangibirhükmünüinkâreden
dekâfirolupafvolunmıyacakdır.Ohâlde,(Niçinâyet-ikerîmede,yalnızşirkafv
olunmaz,buyrulmuşdur?)demeninyeriyokdur.
Allahüteâlâdanbaşkasınınibâdetehakkıolmadığımeydândadır.Hattâhadsîdir.Ya’nîdüşünmeğelüzûmkalmadan,aklageliverir.Birkimse,ibâdetinma’nâsınıiyianlasaveAllahüteâlânınyukarıdabildirdiğimizsıfatlarınıiyidüşünse,Ondanbaşkasınınibâdetehakkıolmadığınıhemenbilir.Bunubildirmekiçinsöylenilenler,meydândaolanşeylerihabervermekgibidir.Böylehaberlerinredolması, i’tirâz olunması, münâkaşa edilmesi olmaz. Bu haberlere lüzûm kalmadan,
kendiliğindengörmekiçin,îmânnûru,îmânışığılâzımdır.Meydândaolan,bedîhî,çokşeylervardırkiahmaklar,kalınkafalılargöremez.A’zâsıhastavea’sâbıbozukçokkimsevardırki,gözeçarpanveçarpmıyanbirçokâşikârşeylerigöremez.
Süâl: Tesavvufbüyükleri“kaddesallahüteâlâesrarehüm”,(Arzûetdiklerin,
ma’bûdunolur)buyurmuşdur.Bununma’nâsınedirvedoğrusunasıldır?
Cevâb: Birinsanınmaksûdu,arzûsu,teveccühetdiği,özendiği,sağkaldıkcaele
geçirmekistediğiveelegeçirmekiçin,herzillete,alçalmağakatlandığı,hiçvazgeçmediğişeyise,bumaksûdu,ma’bûduolurvebuhâliibâdetolur.Çünkiibâdet,zilletin,inkisârınsonderecesidir.Allahüteâlâdanbaşkama’bûdtanımamakiçin,Ondanbaşkamaksûdolmamak,Ondanbaşkamurâdolmamaklâzımdır.Bununiçin
de,(Lâ ilâhe illallah) derken,Ondanbaşkamaksûdolmadığınıbilmeklâzımdır.
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Buma’nâile,bukelimeyiokadarçoktekrârederlerki,hiçbirmaksûdlarıkalmaz.
Ondanbaşkabirşeyarzûedilmez.Böylece,başkama’bûdumuzyokdur,sözleridoğruolurveçeşidliilâhlardankurtulmuşolurlar.Ondanbaşkamaksûdbırakmamak
sûretiile,Ondanbaşkama’bûdbırakmamağakavuşmak,îmânınkâmilolmasıiçin
şartdırveEvliyâyamahsûsdur.İnsanın,kendindebulunanma’bûdlarındankurtulmasınabağlıdır.Nefs,itmînânakavuşmadıkca,budereceelegeçmez.Nefsinitmînânbulmasıise,FenâveBekânıntemâmlanmasındansonradır.Parlakolanislâmdîninin,ışıklıse’âdet-iebediyyeyolununesâsı,temeli,kolaylık,hafîflikvekullarızahmetden,yorulmakdankurtarmakdır.Çünki,insanlar,za’îf,nâzikyaratılmışdır.Bununiçin,islâmiyyetdiyorki,birkimse,maksadınakavuşmakiçin,Allahgöstermesinislâmiyyetindışınaçıkarsa,[farzlardanbirinibırakır,birharâmişlerse,meselânemâzı,orucubırakırveyâiçkiiçer,çıplakgezerse],bumaksûdu,onun
ma’bûduolur,ilâhıolur.Maksûduiçinislâmiyyetindışınaçıkmazsa,onuelegeçirmekiçin,harâmişlemezse,islâmiyyet,omaksûduredetmez,menetmezveonu
maksûdbilmez.OnunmaksûduyalnızAllahüteâlâdırveOnundîninigözetmekdir,der.Omaksûdakarşı,okimsede,yaradılışîcâbı,birarzûhâsılolmuşdur.Fekat,buarzûsu,islâmiyyeteolanarzûsununmikdârınayetişememişdir.
Tesavvufbilgileriîmânıkemâleulaşdırdıklarından,buradaAllahüteâlâdanbaşkamaksûdolmamaklâzımdır.Çünki,başkamaksûdolursa,ba’zan,nefsinyardımıile,bununarzûsu,Allahüteâlânınmaksûdolmasınıaşabilir.Onuelegeçirmek,
Allahüteâlânınrızâsınakavuşmakarzûsunubasdırarak,ebedî,sonsuzfelâketesebebolabilir.Bununiçin,îmânınkâmilolmasında,başkamaksûdlarınkalmaması,
mutlakalâzımdır.Böylece,îmânınazalmasıveyâsönmesiönlenmiş,emniyyetealınmışolur.Evet,ba’zıbahtiyârlar,ihtiyârveirâdelerindenkurtuldukdansonra,bunlarayenidenirâdeveihtiyârverilir.İrâde-icüz’iyyelerikendilerindengitdikden
sonra,bunları,irâde-ikülliyeileşereflendirirler.
[Tesavvufbilgileriîmânıkemâleulaşdırırdedik.Tesavvuf,Muhammedaleyhisselâmınyolunda,izindeyürümekdemekdir.Ya’nî,hersözünde,herişinde,herşeydeislâmiyyeteyapışmakdır.Neyazıkki,uzunzemândanberibirçokcâhiller,fâsıklar,alçakmaksadlarınakavuşmakiçin,büyükâlimlerimizinismlerini,âletolarak
kullanıp,çeşidliocaklarkurmuş,islâmiyyetin,dîninbozulmasına,yıkılmasınasebebolmuşlardır.Helesonzemânlarda,bid’atlerveharâmlarazveyâçok,bütüntekkelerikaplamış,tarîkatcilik,islâmiyyetiyıkmakiçinente’sîrlibirâlethâlinialmışdı.Tekkeleremüziksokuldu.Çalgıçalarak,tegannîederek,dansederekyapılan
taşkınlıklaraibâdetdenildi.(Dînîtürkmûsikîsi)diyebid’atleruyduruldu.Bunlarınbid’atolduğu,Kâdî-zâdenin(Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhindeuzunyazılıdır.
Şeyhvetarîkatcıolarakortayaçıkanba’zıkimselerin,ağızlarınaateşkoyduklarını,ağızlarındanalevlerçıkdığını,biryanağınabıçak,şişsokarakötekiyanağındançıkdığını,sokakortasınayatarak,üzerindenkamyongeçirildiğihâlde,kendilerinehiçbirşeyolmadığınıgörenlerdenişitiyoruz.Bunlarınkerâmetolduğunusöyliyorlar.Görenlerdeinanıyorlarmış.AllahüteâlâbunlarınMûsâaleyhisselâmzemânındadabulunduğunuhaberveriyor.Bunlarakerâmetdeğil,sihrdiyor.Böyle, göz boy am al ar ı, (Fe tâ vâ-yı ha dî siy ye)nin yüz ond ok uz unc u sah îf es ind e ve
(Mektûbât)ın266.cımektûbusonundaveüçüncücildindeuzunbildirilmiş,harâm
olduklarınafetvâverilmişdir.Bubüyücü,üfürükcüşeyhlerin,tarîkatcılarınyalan
sözleri,(Hadîka) ve(Berîka)dadauzunyazılıdır.Bunlarındinadamıdeğil,müslimânlarıaldatanşeytânolduklarıacıacıbildirilmişdir.Bugösterileri,dindeğildir.Dinsizlikdir.Avrupadaki,Japonyadakikâfirlerde,sahnelerde,sirklerde,bunlarınkindendahâacîb,dahâgarîbşeylergösteriyorlar.İslâmiyyet,oyun,komedi,
maskaralık,müzikdîni,sihrbazlık,canbazlık,hokkabazlıkdînideğildir.İslâmiyyet,inanması,yapması,sakınmasılâzımolanşeyleri,güzelveçirkinhuylarıöğrenmekveemrlereuymak,herkeseiyilikyapmakdînidir.Şeyh-ul-islâmAhmedib–908 –

niKemâlefendinin(El-münîre) kitâbındadiyorki:Müslimânailkvâcibolanşey,
ahkâm-ıislâmiyyeyeuymakdır.Ahkâm-ıislâmiyye,AllahüteâlânınveResûlünün
“sallallahüaleyhivesellem”emrveyasaketdiğişeylerdemekdir.Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”buyuruyorki,(Bir kimsenin havada uçduğunu ve deniz üzerinde yürüdüğünü yâhud ağzına ateş koyup yutduğunu görseniz, fekat islâmiyyete uymıyan bir iş yapsa, kerâmet sâhibiyim derse de, onu büyücü, yalancı, sapık ve insanları doğru yoldan sapdırıcı biliniz!). (El-münîre)dentercemetemâm
oldu.Buhadîs-işerîfhakyoldaolantesavvufcuile,bâtılyoldaolantarîkatcıları,
birbirlerindenkesinolarakayırmakdadır.Osmânlılarınsonsenelerinde,memleketde,hadîs-işerîfinhaberverdiğisahte,câhil,fâsıktarîkatcılartüremişdi.Çokşükr
olsunki,Allahüteâlâbunuönledi.EbûBekr-iSıddîkveAlîibniEbîTâlib“radıyallahüanhümâ”veseyyidAhmedRıfâ’î,seyyidşerîfAhmedBedevî,Ebül-HasenAlîbinAbdüllahŞâzilî,seyyidAbdülkâdir-iGeylânî,mevlânâCelâleddîn-iRûmî,MuhammedBehâeddîn-iBuhârî,hâcıBayram-ıvelîveZiyâüddîn-iHâlid-iBağdâdîgibidinbüyüklerininmubârekismlerini,kâtı’ıtarîk-ıilâhîolancâhillerinelindevedilindeoyuncakolmakdankurtardı.Bugünmemleketimizdevebütündünyâda bir Mürşid-i kâmil, bir Ârif-i mükemmil bulunduğunu bilmiyoruz. Evet,
(Kutb-i medâr) herzemânbulunur.Şimdidevardır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”zemânındadavardı.Bunlara,(Kutb-ül-aktâb) dadenir.Fekat,bunlarainzivâlâzımdır.Bunlarıkimsetanımaz.Hattâ,ba’zan,kendileribilekendilerinibilmez.(Kutb-i irşâd) ise,kayyûm-iâlemdir.Herkeserüşdveîmân,bununvâsıtası ile gelir. İslâmiyyeti korur. Dîn-i islâm başı boş kalmaz. Din düşmanları
pervâsızca,dîniyıkmağa,değişdirmeğesaldıramaz.İmâm-ıRabbânî“kaddesallahüsirrehül’azîz”,(Me’ârif-i ledünniyye) kitâbında,otuzbeşincima’rifetdebuyuruyorki:(Kutb-i ebdâl) [ya’nîKutb-imedâr]âlemde,dünyâdaherşeyinvarolmasıvevarlıkdadurabilmesiiçinfeyzgelmesinevâsıtaolur.Kutb-iirşâdise,âlemin
irşâdıvehidâyetiiçinfeyzleringelmesinevâsıtaolur.Herşeyinyaratılması,rızklarıngönderilmesi,derdlerin,belâlarıngiderilmesi,hastalarıniyiolması,bedenlerinâfiyetdeolması,Kutb-iebdâlinfeyzleriileolur.Îmânsâhibiolmak,hidâyete
kavuşmak,ibâdetyapabilmek,günâhlaratevbeetmekise,Kutb-iirşâdınfeyzleri
ileolur.Herzemânda,herasrdaKutb-iebdâlinbulunmasılâzımdır.Hiçbirzemân,
bunsuzolamaz.Çünki,âlembununlanizâmbulmakdadır.Bunlardanbiriölünce,
bununyerinebaşkasıta’yînedilir.Fekat,Kutb-iirşâdınherzemânbulunmasılâzımdeğildir.Öylezemânlarolurki,âlemîmândanvehidâyetdenbüsbütünmahrûmkalır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,ozemânınKutb-iirşâdıidi.O
zemânınKutb-iebdâlide,Ömer“radıyallahüanh”veVeysel-Karnî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”idi.Kutb-iirşâdile,bütüninsanlaraîmânvehidâyetgelmekdedir.Kalbibozukolanlaragelenfeyzler,dalâlet,kötülükhâlinedöner.Şekerhastasınaverilenkıymetligıdâların,onunkanındazehrhâlinedönmesinebenzer.Yâhudsafrasıbozukolana,tatlınınacıgelmesinebenzer.(Me’ârif) kitâbındanterceme,temâmoldu.
(Berîka)nın üçyüzseksenbeşinci sahîfesinde diyor ki, (Tesavvuf büyüklerinin
çoğuderinâlimvemüctehididiler.Kutb-iirşâdlarınhepsiböyleidi.(Buhârî)deki
hadîs-işerîfde,(İlm üstâddan öğrenilir) buyuruldu.Ma’rifetise,keşfveilhâmile
hâsılolur.İlm,keşfile,ilhâmilehâsılolmaz.İlminkaynağıKur’ân-ıkerîmvehadîs-işerîflerdir).Üçyüzyetmişyedincisahîfesindediyorki,(Tesavvufbüyüklerinin
çoğumüctehididi.Gazâlî,SevrîveİbrâhîmbinEdhemböyleidi.Kutb-iirşâdlarböyleidi).(Hadîka)nınüçyüzyetmişsekizincisahîfesindediyorki,(Me’ârif-iilâhiyye
vehakâyık-ırabbâniyyebilgileri,keşfleveilhâmilehâsılolur.Hocadanöğrenilmez.
İbâdetlerinyapılmasıvebütünislâmiyyetbilgileriise,üstâddanöğrenmekleelde
edilir.İslâmiyyetbilgileri,ilhâmilehâsılolsaydı,AllahüteâlânınPeygamberlerve
kitâblargöndermesinelüzûmolmazdı).Bugünvebundansonra,herhangibircâhilin, büyüklerin kitâblarından çalarak ezberlediği yaldızlı sözlerine aldanma–909 –

mağa, câhil tarîkatcıların tuzağına tutulup, Ehl-i sünnetden ayrılmamağa çok
dikkatetmelidir].
YâRabbî!Bizlereihsâneylediğinîmânveyakînnûrunuartdır.İslâmiyyetışığıileaydınlanmamızınasîbet.Kabâhatimiziört.Günâhlarımızıafveyle!

29 — İKİNCİ CİLD, 37. ci MEKTÛB
Bu mektûb, (Mektûbât)ın ikinci kısmını toplamış olan [Allahü teâlâ ondan râzı olsun!] fakîr, hakîr Abdülhayy için yazılmış olup, (Lâ ilâhe illallah) Tevhîd kelimesinin üstünlüklerini bildirmekdedir:
Rabbimizin“cellesultânüh”gazabını,intikâmınısöndürmekiçin(Lâ ilâhe illallah) güzelkelimesindendahâfâidelibirşeyyokdur.Bugüzelkelime,Cehennemegötürengazabısöndürünce,dahâküçükolanbaşkagazablarınıelbettesöndürür.Niçinsöndürmesinki,birkul,bugüzelkelimeyitekrârtekrârsöyleyince,Ondanbaşkasınıyokbilmekde,herşeydenyüzçevirip,hakolanbirma’bûdadönmekdedir.Gazabınınsebebi,kullarının,Ondanbaşkasınadönmesi,bağlanmasıdır.Mecâzâlemiolanbudünyâdada,buhâligörüyoruz.Zenginbirkimse,hizmetcisine
kırılır,onakızar.Hizmetcide,kalbiiyiolduğuiçin,herkesdenyüzçevirip,bütün
varlığıile,efendisininemrlerinesarılırsa,efendisi,isteristemezyumuşar.Merhametegelir.Gazabısöner.İştebugüzelkelimede,kıyâmetiçinayrılmışolandoksandokuzrahmethazînesininanahtarıdır.Küfrkaranlıklarını,şirkpisliklerinitemizlemekiçin,bugüzelkelimedendahâkuvvetli,hiçbiryardımcıyokdur.Birkimse,bukelimeyeinanınca,îmânınzerresihâsılolur.
Bugüzelkelimeyeinanarak,kalbindezerrekadarîmânhâsıledenkimse,kâfirlerinâdetleriniveşirkpislikleriniyaparsa,bugüzelkelimeninşefâ’atisâyesindeCehennemdençıkarılır.Azâbdasonsuzkalmakdankurtulur.Bunungibi,buümmetinbüyükgünâhlarınaşefâ’atedipazâbdankurtaracakenkuvvetliyardımcı,MuhammedResûlullah“sallallahüaleyhivesellem”dir.Buümmetinbüyükgünâhlarıdedik.Çünki,öncekiümmetlerdebüyükgünâhişliyenpekazolurdu.Hattâ
îmânınıküfrâdetleriileveşirkpislikleriilekarışdırandaazidi.Şefâ’ateençok
ihtiyâcıolanbuümmetdir.Öncekiümmetlerde,ba’zılarıküfrdeinâdetdi.Ba’zısıda,hâlisolarakîmânagelipemrlereyapışdı.
BugüzelkelimevePeygamberlerinsonuncusu“aleyhivealeyhimüssalevâtüvettehıyyât”gibibirşefâ’atcıolmasaydı,buümmetingünâhlarıkendilerinihelâkederdi.Buümmetingünâhlarıçokdur.Fekat,Allahüteâlânınafvvemagfiretidesonsuzdur.Allahüteâlâ,buümmeteafvvemagfiretiniokadarsaçacakki,geçmişümmetlerdenhiçbirineböylemerhametetdiğibilinmiyor.Doksandokuzrahmetini,
sankibugünâhkârümmetiçinayırmışdır.İkrâm,ihsân,kabâhatliler,günâhlılar
içindir.Allahüteâlâ,afvetmeğivemagfiretetmeğisever.Kusûrvekabâhatiçok
olanbuümmetkadarafvvemagfireteuğrayacakhiçbirşeyyokdur.Bununiçin,bu
ümmet,ümmetlerinenhayrlısıoldu.Bunlarınşefâ’atedicisiolanbugüzelkelime,
kelimelerinenkıymetlisioldu.Bunlarınşefâ’atcileriolanPeygamberleri,Peygamberlerinenüstünüoldu“aleyhivealeyhimüssalevâtüvettehıyyât”.Furkânsûresi,yetmişinciâyetindemeâlen,(Allahü teâlânın, günâhlarını iyiliklerle değişdireceği kimseler, onlardır. Allahü teâlânın magfireti, merhameti sonsuzdur) buyruldu.
Kerîmlerileyapılacakherişkolayolur.
Bunuyapmak,Allahüteâlâiçinçokkolaydır.EyRabbimiz!Günâhlarımızıve
işlerimizdeyapdığımızisrâfı,taşkınlığıafvet.Bizidoğruyoldabulundur!Kâfirleregâlibgelmemiziçinyardımet!Bukelimeninüstünlüklerinidinleyiniz:
Resûlullah“sallallahüteâlâaleyhiveâlihivesellemevebâreke”buyurduki:
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(Lâ ilâhe illallah diyen kimse Cennete girer). Görüşlerikısaolankimseler,busözeşaşar.BirkerreLâilâheillallahdemekle,Cennetegirmeknasılolurder.Bugüzelkelimeninbereketlerini,fâidelerinibilmiyorlar.Bufakîr[ya’nîimâm-ıRabbânî“rahmetullahialeyh”]anlıyorumki,bugüzelkelimeyibirkerresöylemekle,bütünkâfirleriafvedip,Cennetegönderseleryerivardır.Bumukaddeskelimeninbereketlerini,fâidelerini,bütünmahlûklara,kıyâmetekadarbölseler,hepsinidoyuracağınıgörüyorum.Hele,bumukaddes,güzelkelimeye(Muhammedün Resûlullah) kelimesideeklenerek,teblîgvetevhîd,incigibi,yanyanadizilirseverisâlet
vilâyeteyaklaşdırılırsa,vilâyetinvenübüvvetinbütünüstünlükleriveyükseklikleri,birarayatoplanmışolur.Buikise’âdetinyolunakavuşduran,bukelimelerdir.Vilâyeti,zıllerin,akslerinkaranlıklarındankurtaran,temizleyen,nübüvvetien
yüksekdereceyeulaşdıran,bukelimedir.EyAllahımız!Bizibugüzelkelimenin
fâidelerindenmahrûmbırakma!Bizibukelimelerdenayırma!Bukelimeyitasdîk
edici olduğumuz hâlde cânımızı al! Kıyâmet günü, bizleri bu kelimeyi tasdîk
edenlerarasındabulundur!Bukelimehurmetinevebukelimeyibildirenler“aleyhimüssalevâtvetteslîmâtvettehıyyâtvelberekât”hurmetine,bizleriCennetesok!
Âmîn.
Görüşünvegidişinâcizkaldığıvearzû,himmetkanatlarınındüşdüğüveherbilgivebuluşundışınaçıkıldığızemân,insanı,(Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah) tevhîdkelimesindenbaşka,birşeyilerletemez.Bukelimeninâgûşunasığınmadan,oralardayükselmekolamaz.Sâlik,bugüzelkelimeyibirkerresöylemekle,omakâmayükseliyor.Buyüksekkelimeninişâretetdiğihakîkatsâyesinde,omakâmdanyukarıyailerliyor.Kendindenuzaklaşıp,Allahüteâlâyayaklaşıyor.Oyolunenazbirparçası,bütünbugöklerküresindenkatkatçokdur.Bukelimeninüstünlüğünüburadananlamalıdır.Bütünmahlûkların,bukelimeyanındavarlığıhiçkalır.Duyulmazbile.Büyükbirdenizyanında,birdamlakadarda
değildir.Bugüzelkelimeninderecelerininmeydânaçıkması,söyleyenlerinderecelerinegöreolur.Söyleyeninderecesinekadaryüksekise,bumukaddeskelimeninbüyüklüğü,okadarçokmeydânaçıkar.Arabîşi’rtercemesi:
Güzelliğiokadarçokgörünür,
onabakış,nekadarçokolursa.
Dünyâdabundandahâkıymetli,dahâüstünbirarzûolmazki,insan,herbulunduğuyerde,[herişinde,hervazîfesinde]bugüzelkelimeyitekrârtekrârsöylemeklelezzetalsınvehazduysun.Ammâneyapılabilirki,bütünarzûlarelegeçmiyor.
İnsanlarlakonuşmakvegafletedüşmekçâresizoluyor.

30 — İKİNCİ CİLD, 94. cü MEKTÛB
Bu mektûb, Abdülkâdir-i Enbâlîye yazılmış olup, Fenâ ve Bekâyı anlatmakdadır:
Âlemlerin,hermahlûkunrabbiolanAllahüteâlâyahamdederim.Peygamberlerinseyyidine“sallallahüteâlâaleyhivesellem”,enüstününe,salât,düâederim!
Bufakîrinanladığınagöre,mahlûklarınhakîkatleri,aslları,ademlerileismlerinvesıfatların,ilm-iilâhîdekisûretleri,görünüşleridir.Busûretler,ademlereaks
etmiş, onlarda görünmüşdür. [Adem, yok demekdir.] Her kötülük, her kusûr
ademlerdenhâsılolur.Buademler,felsefecilerindediğiHeyûlâgibidir.Bunlara
aksedensûretlerde,felsefecilerinsûretdediklerinebenzer.Ademler,birbirlerinden,üzerlerineaksetmişolansûretlerilefarkolunur,ayrılır.Buakslerin,ademlerlebirleşmesi,sûretinheyûlâdayerleşmesigibidir.Buakslerde,ademlerlebirleşdikleriiçin,birbirlerindenfarklıolmuşdur.Bunlarınbirleşmesi,sıfatlarıncism
ilebirleşmesigibideğildir.Sûretin,heyûlâilebirleşmesigibidir.Heyûlâ,sûretvâ–911 –

sıtasıiletanınabilmekdedir.Sâlik,zikrvemurâkabevâsıtasıile,cenâb-ıHakkateveccühedincevebaşkaşeylerdenherânyüzçevirince,Allahüteâlânınismvesıfatlarınınilmdebulunanbusûretleri,herânkuvvetlenir.Arkadaşlarıolanademleregâlibgelmeğebaşlar.Öylebirhâlalırki,buakslerinaslıveheyûlâsıgibiolan
ademler,örtülmeğe,gaybolmağabaşlar.Ya’nîsâlik,bunlarıgöremezolur.Çünki,aynanıngaybolmasılâzımdır.Buhâle,(Fenâ makâmı) denirveçokkıymetlidir.Fânîolanbusâlike,Bekâdaihsânederek,buâlemegeriindirirlerse,kendiademini,bedeninikoruyan,sıkıelbisegibigörür.Ademdenokadarayrılmışdırki,bir
elbisegibiayrıgörürvekendindenbaşkabilir.Hâlbuki,ademondanayrılmamışdır.Kendisine(ben)dediğizemân,onadaişâretetmekdedir.Ancak,asl,öz,temel
olmakdançıkmış,tâbi’olmuşdur.Hattâ,öncekendisiiledurmakdaolan,akslerle
durabilecekhâledüşmüşdür.Bufakîr,bumakâmdasenelercekaldım.Kendiademimi,kıldanbirpaltogibi,kendimdenayrıgördüm.Fekat,Allahüteâlânınlutf-ü
ihsânıimdâdagelince,omağlûbhâldekiadem,büsbütüneriyipgitdi.Oakslersâyesindeolangörünüşü,temâmenyokoldu.Sanki,hakîkîademe,aslınakarışdı.Meselâ,alçıyıkalıbakoyup,şeklverirler,alçısertleşipoşeklimuhâfazaedebilecek
hâlegelince,kalıbıkırarlar.Kalıpyardımıileoşekldedurmasınasonverip,yalnızkendisinioşekldedurdururlar.Buradada,aksler,ademileduruyordu.Şimdi, kendi kendilerine, hattâ kendi aslları ile durduklarını anlarlar. Bu zemân,
(ben)deyince,yalnızbuakslerivebunlarınasllarınıgörür.Ademininkendisiile
sankibirilişiğiyokmuşgibiolur.Bumakâmda,Fenânınhakîkatihâsılolur.Öncekifenâ,sankibufenânınsûretiidi.Bumakâmdanbekâyagetirirlerveâlemegeridöndürürlerse,vaktîleparçasıikenvegâlibvehâkimiken,sonraayrılmışolan
ademi,yinegetirirler,arkadaşyaparlar.Fekat,şimdikendindenayrıdırve(ben)
deyince,işekarışmaz.Ba’zıfâideleriçin,kıldanbirpaltogibi,dışarıyagiyilmişbir
hâldebulunur.Ademgerigelmişisede,ismlerinvesıfatlarınakslerişimdionamuhtâc değildir. Hattâ adem, onların sâyesinde durabilmekdedir. Nitekim, birinci
bekâdadaböyleolmuşdur.Oradakibekâdabuhâloluncahakîkîolanbubekâda
şübhesiz,dahâtemâm,dahâmükemmelolur.Elbisegiyilinceinsanate’sîreder.Elbisesıcakise,insanısınır.Soğukise,insanüşür.Bunungibi,buademde,elbisegibi,te’sîreder.Te’sîribütünbedendegörülür.Fekatbute’sîrlerin,dışardangeldiği,içerdenolmadığıanlaşılır.Buademsebebiileolanşervekusûrlarda,dışardan
vesonradangelmekdedir.Kendindendeğildir,sıfatınsıfatilebulunmasıdır.Sıfat
da,maddede,devâmlıdeğildir.Bumakâmdabulunanlar,insanlıkda,başkalarıgibidir ve insanlık sıfatlarını gösterir. Fekat, bunların bu sıfatları, dışardan gelmekdedir. Kendilerinden değildir. Başkalarının sıfatları ise kendilerindendir.
Aralarındaçokfarkvar.Câhiller,bunlarıkendilerigibigörünce,büyükleri,hattâPeygamberleri“aleyhimüsselâm”kendilerigibisanırveinanmaz,karşıkoyarlar.Bununiçin,obüyüklerdenmahrûmkalırlar.Nitekim,Tegâbünsûresi,altıncıâyetindemeâlen,(Bizim gibi bir insan mı bize yol gösterecek, diyerek kâfir oldular) veFurkânsûresinde,yedinciâyetindemeâlen,(Bu nasıl Peygamberdir? Bizim gibi yiyor ve sokaklarda dolaşıyor dediler) buyrulduki,bunlarınhâlinigöstermekdedir.Allahüteâlânınbüyükni’meti,ihsânıile,temâmenayrıldıkdansonra,yineyaklaşanademinsıfatlarınıkendimdehiçgöremiyorum.Allahüteâlâyasonsuzşükrlerolsun!
Ademinkomşuluğundanhâsılolanbusıfatlarıninsandagörünmesi,kırmızıelbisegiyenkimseninkırmızıgörünmesinebenzer.Ahmaklar,elbiseninkırmızılığını,insanınkırmızılığısanır.Fârisînazmtercemesi:
Hikâyeolarakdinleyenseni,
bulurancak,hikâyete’sîrini!
Sözünözünüanlarsabirkişi,
fâideverironaherdinleyişi.
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BerrakolarakakanNilnehri,
çingeneningözünekangöründü.
Mûsâaleyhisselâmınümmeti,
Nil-imubâreki,kandeğil,sugördü.
YâRabbî!Bizedoğruyolugösterdikdensonra,ayağımızınkaymasındankoru!
Sonu olmıyan rahmetinden, bizlere de serp! Merhamet ve ihsân sâhibi, ancak
sensin!Doğruyoldagidenlerebizdenselâmolsun!

31 — İKİNCİ CİLD, 39. cu MEKTÛB
Bu mektûb, seyyid Abdülbâkî Sârenkpûrîye yazılmış olup, Eshâb-ı yemîn ve Eshâb-ı şimâli ve Sâbıkları bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiğikullaraselâmolsun.Allahüteâlâ,sanadoğruyoldailerlemeknasîbeylesin!
Zulmânî,karanlıkperdelerarkasındakalanlara,(Eshâb-ı şimâl) denir.Buperdeleriaşıp,nûrdanperdelergerisindebulunanlara(Eshâb-ı yemîn) denir.Nûrdan
perdelerideaşanlar(Sâbikûn)dur.Bunlar,mahlûkâtperdelerinivevücûbperdeleriniaşarakaslavarmışlardır.Zât-ıilâhîdenbaşka,ismleri,sıfatları,şü’ûnvei’tibârları[ya’nîdüşünülenşeyleri]istemezler.Eshâb-ışimâl,kâfirlerveşakîlerdir.
Eshâb-ıyemîn,müslimânlarveEvliyâdır.Sâbikûnise,Peygamberlerdir“aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”. Bu büyüklerin izinde gidenlerden ba’zılarını da bu
devletleşereflendirirler.Ümmetlerinböyleşereflileri,dahâziyâde,Eshâbınbüyükleridir. Eshâbdan başkalarından pek azı da, şereflenmişdir. Bunlar da, Eshâb-ıkirâmarasındasayılırvePeygamberlerinkemâlâtınakavuşmuşdur.Peygamberimiz“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”,belkidebununiçin(Önce gelenleri mi dahâ hayrlıdır? Yoksa sonra gelenleri mi? Belli değil) buyurdu.Evetbirhadîs-işerîfde,(Zemânların en hayrlısı benim zemânımdır) buyurmuşdur.Fekat,bunu,asrlar,zemânlariçin,birincisiniise,şahslariçinbuyurdu.Ehl-isünnetâlimleri,sözbirliğiilediyorki,(Peygamberlerden“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”sonra,EbûBekrileÖmerdendahâüstünkimseyokdurveEbûBekrdenüstünkimseyokdur.Buümmetinüstünlerininenüstünüodur).Ömer“radıyallahüanh”,Ebû
Bekr-iSıddîkınizindegitdiğiiçinüstünolmuşveonauyduğuiçin,başkalarınıgeçmişdir.Bununiçin,Ömer-ül-Fârûka(Halîfe-i Sıddîk) denildi.Hutbelerdeismi(Halîfe-i halîfe-i Resûlillah) diye okundu. Bu yolda ilerliyen süvârî, hazret-i Ebû
Bekr-iSıddîkdır.Hazret-iÖmer-ül-Fârûk“radıyallahüanhümâ”onunseyisiveredîfidir.Negüzelseyisdirki,süvârîyetamuymuş,bütünüstünlüklerdeOnaortak
olmuşdur.
Yinesözümüzedönelim!Sâbıklar,Eshâb-ıyemîneveEshâb-ışimâlebenzemez.
Zulmetlivenûrluolanişlerindışındadır.Bunlarınkitâbları[ya’nîameldefterleri]da,onlarınkitâblarıgibideğildir.Kıyâmetdekihesâblarıda,onlarınhesâblarınabenzemez.Bunlarahusûsîmu’âmeleyapılır.Kendilerineayrıcailtifâtveikrâmolunur.Çünki,Eshâb-ıyemînde,Eshâb-ışimâlgibi,bunlarınkemâlâtından
çokuzakdır.Evliyâda“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”,diğermü’minlergibi,bunlarınsırlarınıanlıyamaz.Kur’ân-ıkerîmdeayrıharflerlegösterilenişâretler,bunlaramahsûssırlardır.Kur’ân-ıkerîminmüteşâbihleri,onlarınerişdiğidereceleribildirenhazînelerdir.Aslakavuşarak,zıllerden,hayâllerdenkurtulmuşlardır. Zıllere yetişenlerin, bunlara mahsûs olan makâmlardan haberi yokdur.
Mukarrebler,aslayakınolanlarbunlardır.Râhatverahmet,bunlariçindir.Kıyâmetgünününkorkusundanemînolanlarbunlardır.Kıyâmetindehşetinden,başkalarıgibiürkmezler.
EybüyükAllahımız!Bizionlarısevenlerdeneyle!Çünki,ogünherkes,sevdiğiileberâberolacakdır.Peygamberlerinefendisininsadakasıolarak,düâmızıka–913 –
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bûleyle“aleyhivealââlihivealeyhimvealââliküllinessalâtüvet-teslimâtüvettehıyyâtüvel-berekât”!Âmîn.

32 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 45. ci MEKTÛB
Bu mektûb, sultân Serhendîye yazılmışdır. Mü’minin kalbinin kıymetini bildirmekde, kalbi incitmekden men’ etmekdedir. Bu mektûb arabî olarak yazılmışdır:
ÂlemlerinrabbiolanAllahüteâlâyahamdolsunveOnunresûlüMuhammed
aleyhisselâmavebütünâlineveEshâbınasalâtveselâmolsun!Kalb,Allahüteâlânınkomşusudur.Allahüteâlâyakalbinyakınolduğukadarhiçbirşeyyakındeğildir.Mü’minolsun,âsîolsun,hiçbirinsanınkalbiniincitmemelidir.Çünki,âsîolan
komşuyudakorumaklâzımdır.Sakınınız,sakınınız,kalbkırmakdanpeksakınınız!Allahüteâlâyıenziyâdeincitenküfrdensonra,kalbkırmakgibibüyükgünâh
yokdur.Çünki,Allahüteâlâyaulaşanşeylerinenyakınolanıkalbdir.İnsanların
hepsi,Allahüteâlânınköleleridir.Herhangibirkimseninkölesidöğülür,incitilirse,onunefendisielbettegücenir.Herşeyinbiricikmâliki,sâhibiolanefendininşânını,büyüklüğünüdüşünmelidir.Onunmahlûkları,ancakiznverdiği,emreylediğikadarkullanılabilir.İzniilekullanmak,onlarıincitmekolmaz.Hattâ,onunemriniyapmakolur.Zinâedenbâkirekızayüzsopavurmağıemretmişdir.Bunabir
sopafazlavuran,zulmetmişolur.Onuincitmişolur.
Kalb,ya’nîgönül,mahlûklarınenüstünü,enşereflisidir.İnsan,(Âlem-i kebîr)de,
ya’nî insanın dışında bulunan herşeyi kendinde topladığı için, mahlûkların en
kıymetlisiolduğugibi,kalbde,(Âlem-i sagîr)deki,ya’nîinsandabulunanherşeyikendindetopladığıiçinveçokbasîtvehulâsaolduğuiçinçokkıymetlidir.Kendindeçokşeybulunan,Allahüteâlâyaherşeydendahâyakındır.İnsandabulunan
şeylerinbirkısmı,(Âlem-i halk)dandır.Birkısmıda,(Âlem-i emr)dendir.[Âlem-i
halk,maddeveölçübulunanmahlûklardır.Âlem-iemr,maddeolmıyanveölçülemiyenşeylerdir.]Kalb,buikiâlemarasında(berzah)dır,vâsıtadır.İnsantesavvufyolundailerlerken,önceinsandabulunanlatîfeler,(Âlem-i kebîr)dekiasllarınayükselir.Meselâ,insanönce,kendindekisuyunaslınayükselir.Sonra,havanınaslına,sonraharâretinaslına,bundansonra,(Âlem-i emr)inlatîfelerininasllarına,sonrakendininrabbiolan[ya’nîterbiyeedicisi,yetişdiricisiolan]birismin
birkısmına,sonraAllahüteâlânınbuismininbütününe,sonraAllahüteâlânındilediğiderecelereyükselir.Kalbböyledeğildir.Bununyükseleceği,ulaşacağıbir
aslıyokdur.O,doğrucazât-ıilâhiyeyükselir.Onunyükselmesi,bilinmeyen,anlaşılamıyanzâtaolur.Fekat,yukarıdabildirilenyükselmelerolmaksızın,yalnızkalb
yolundanyükselmekgüçdür.Heryükselmeyiayrıayrıgeçdikdensonra,kalbyolundan,doğrucaulaşmakkolayolur.Çünki,kalbinherşeyikendindebulundurmasıvegenişolmasıda,oderecelereyükselmesindensonraolur.Buradakalbdediğimiz,herşeyikendindetoplıyan,herşeydengenişolanlatîfedir.Herkesinanladığı
etparçasıdeğildir.
Hakâyıkbahrinineycân,dürriyektâsıdırÂrif,
meârifgülistânının,gülüra’nâsıdırÂrif.
Fesâhatde,belâgatde,letâfetdemükemmeldir,
gizliolanma’nâların,genişderyâsıdırÂrif.
Nefseköleolanlara,bunlartekellümeylemez,
kalbverûhbilgilerinin,fekatüstâdıdırÂrif.
Tesavvufdaneğerçidem,vurançokdurhertarafda,
dîni,îmânıdabilmez,yalnızesmâsıdırÂrif.
Ârifolmakiçinzîrâ,hayât-ıcâvidânister,
karanlıklardanûrsalan,HakkınmâhtâbıdırÂrif!
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33 — İKİNCİ CİLD, 76. cı MEKTÛB
Bu mektûb, mevlânâ Hüseyne yazılmış olup, Arşı ve Kürsîyi bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunbeğendiği,seçdiğikullarınaselâmolsun!
Arş-ıMecîd,Allahüteâlânınşaşılacakmahlûklarındanbiridir.Âlem-ihalkile
âlem-iemrarasındadır.Âlem-ikebîrdendir.Âlem-ihalkınenbüyüğüdür.Âlem-i
halkadabenzer,âlem-iemredebenzer.(Âlem-i halk), [maddeâlemidir]yerler,
dağlar,göklerolup,[buâleme(Âlem-i şehâdet) dedenir.(Âlem-i mülk) dedenildiği,(Reşehât)dayazılıdır]buâlem,altıgündeyaratılmışdır.Fussıletsûresinde,dokuzuncuâyetdemeâlen,(Yer küresini iki günde yaratdı) buyuruyor.Arş,âlem-i
halkdanönceyaratıldı.Nitekim,Hûdsûresinde,yedinciâyet-ikerîmedemeâlen,
(Allahü teâlâ, gökleri ve yeri altı günde yaratdı ve Arşı, su üzerinde idi) buyuruldu.Buâyet-ikerîme,suyun,yerdenvegöklerdenönceyaratıldığınıgösteriyor.DemekkiArş,yerinyapısındaolmadığıgibi,göklerinyapısınadabenzemez.Çünki
Arş,âlem-iemreçokbenzer.Bunlarise,hiçbenzemez.Arş,yerdenziyâde,göklerebenzer.Bununiçingöklerdensayılmakdadır.Fekato,yerküresiolmadığıgibi,gökdedeğildir.Ohâlde,yerevegökebenzertarafıyokdur.
Kürsîye gelince, Bekara sûresi, ikiyüzellibeşinci âyeti olan Âyet-el-kürsîde
meâlen, (Onun Kürsîsi, göklerden ve yerden genişdir) buyuruldu. Demek ki,
Kürsîde,göklerdenbaşkabirşeydir.Kürsî,âlem-iemrdendeğildir.Çünki,Arşın
altındaolduğusöylenilmişdir.(Âlem-i emr) ise,Arşınüstündedir.[Maddelivezemânlıdeğildir.Âlem-iemre,(Âlem-i melekût) ve(Âlem-i ervâh) dadenir.]Kürsî,âlem-ihalkdanoluncavegöklerdenayrıolarakyaratıldığıiçin,bualtıgünün
dışındayaratılmasılâzımgeliyor.Nitekim,âlem-ihalkdanolansu,altıgünündışındayaratıldıvedahâönceyaratıldı.Kürsîiçinbizebirşeybildirilmediğindenonu
başkazemânabırakıyorum.Bilgivermesini,Hakcelleveâlânınlutfünden,keremindenbekliyorum.YâRabbî!Bilgimiziartdır!
Yukarıdakiyazı,ikişübheyiaydınlatmışoldu:Biri,yerilegöklerolmayınca,altıgünnasılbelliolur?Pazargünü,pazartesidennasılayırdedilir?Arşıngöklerdenönceyaratıldığıbilinince,zemânınbelliolacağıanlaşılırvegünlerhâsılolur.
[Gecegündüzolmasılâzımdeğildir.Nitekim,kutublardaaltıaygündüzvealtıay
geceoluyor.Fekataltıaylık,ya’nîyüzseksengünlükzemândiyoruz.]Günlerinbirbirindenayrıolmasıiçin,güneşindoğupbatmasışartdeğildir.Nitekim,Cennetdegünlerayrıayrıolacakdır.Hâlbuki,Cennetdegüneşindoğupbatmasıyokdur.
İkincişübhe,bufakîrin[ya’nîİmâm-ıRabbânînin]bilgisinegöredir.Allahüteâlâ,hadîs-ikudsîde,(Yere ve göke sığmam. Fekat, mü’min kulumun kalbine sığarım) buyurdu.Buradananlaşılıyorki,tamzuhûr,mü’minkulunkalbinemahsûsdur.Hâlbuki,birkaçmektûbdatamzuhûr,Arşamahsûsdurdemişdimvekalbdeki zuhûr, Arşdaki zuhûrdan bir şuâ’ olduğunu bildirmişdim. [Kelimeleri Peygamberimizden “sallallahü aleyhi ve sellem”, ma’nâları, Allahü teâlâdan olan
hadîs-işerîflere,(Hadîs-i kudsî) denir.]Yukarıdabildirilendenanlaşıldıki,Arş-ı
mecîdinhâli,hükmü,yerinvegöklerinhâli,hükmügibideğildir.Mü’mininkalbinesığmazveArşasığar.Cevâbışudurki,yervegöklervebunlarıniçindebulunan
herşey,böylegenişdeğildir.Yalnızmü’minkulunkalbindebugenişlikvardır.Hadîs-ikudsîde,kalbin,yervegökleregöregenişolduğubildirildi.Bütünmahlûkâtagöregenişbuyurulmadıki,Arşdahesâbakatılmışolsun.Ohâlde,başkamektûblardakiyazılarımız,hadîs-ikudsîyeuymuyordenilemez.
Arş-ımecîdetamzuhûrvardır.Yerivegökleri,içindekilerleberâber,Arşınkarşısınakorsak,hemenyokolurlarveeserleribilekalmaz.Yalnız,mü’mininsanın
kalbikalır.Çünki,onabenzemekdedir.
Arşınüstündekiâlem-iemreolanzuhûröyledirki,Arşdabununyanındahiç
kalır.Ohâlde,herüstmakâmaolanzuhûr,aşağısınagörehepböyledir.Âlem-iemr
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bitince,hayretvecehlâlemibaşlar.Buâlemiçin,ma’rifetolursa,mahlûklarınaklına,anlayışınauymıyan,bilinmiyenbirma’rifetdir.
İnsanınvekalbinkemâlinidebirazbildirelim:Arş-ımecîdhernekadarengenişdirvetamzuhûramâlikdir.Fekat,kavuşmuşolduğubuni’metdenhaberiyokdur.Bukemâleşü’ûruolmaz.İnsankalbiise,şü’ûrludur.Kendinibilir.Kalbinbir
ikincişerefi,üstünlüğüdeşudurki,birinsanınhepsi(Âlem-i sagîr) [küçükmahlûk]dir.(Âlem-i halk) ile(Âlem-i emr)denmeydânagelmişdir.Bunlarıntoplanması ile, bir hey’et, birlik hâsıl olmuşdur ki, ayrı bir ehemmiyyet, hükm taşır.
(Âlem-i kebîr)de[insandanbaşka,bütünmahlûklarda]böylebirhey’etyokdur.
Eğervarsa,hakîkîdeğil,görünüşdedir.Buhey’etyoluileinsanaveinsanınkalbinegelenfeyzler,fâidelişeyler,Âlem-ikebîrevebuâleminkalbigibiolanArşapek
aznasîbolur.İnsandabulunantoprakmaddeleri,bütünâleminyapıtaşıdır.Çok
uzakolduğuhâlde,ençokondazuhûretmekdedir.Toprakmaddelerininkemâlâtı,âlem-isagîrin[insanın]bütünhey’etinesirâyetetmişdir.Âlem-ikebîrdeböyle
birhey’et[topluluk]bulunmadığından,oradasirâyetetmez.Ohâlde,insankalbi,
bukemâlâtadamâlikdir.Arşise,mâlikdeğildir.
Kalbemahsûsolanbukemâlât,buüstünlükler,birbakımdanolanüstünlükdür.
Herbakımdanüstünlük,Arşaolanzuhûrdadır.Arşa,çölleri,ovalarıaydınlatan,
genişbirışıkkaynağıdersek,kalb,okaynakdanyakılmışbirkibritgibidir.Şukadarvarki,ba’zışeylerkatarak,bukibritinışığıbaşkadürlüparlatılmakdadır.Bu
parlaklık,birbakımdanolanbirüstünlükdür.Herşeyinhakîkatini,özünüdoğru
olarak,ancakAllahüteâlâbilir.YâRabbî!Bizlereverdiğinnûrutemâmla,günâhlarımızımagfiretet!Senherşeyiyapabilirsin!EfendimizMuhammedaleyhisselâmaveÂlineveEshâbına“radıyallahüteâlâanhümecma’în”vePeygamberlerin
veyakınolanmeleklerinhepsine“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”,Allahüteâlâ
iyilikler,selâmetlervebereketlerversin!
Azrâil,başınageldiğizemân,
kırılırayaklakol,yavaşyavaş.
Mevlâmnasîbetsindinileîmân,
akargözlerindensel,yavaşyavaş.
Yüksekuçangönül,yorulurbirgün,
ölçüterâzîsi,kurulurbirgün.
Herkesinyapdığı,sorulurbirgün,
dönermi,yâRabbî,dilyavaşyavaş.
Hepnefsineuydun,tevbeetmedin,
herbulduğunyidin,şükretmedin.
Nihâyet,bukaratoprağageldin,
çekilirdünyâdanel,yavaşyavaş.
Kabrinüzerinedikerlertaşı,
biravuçtoprağakoyarsınbaşı.
Baba,oğlungörmez,kardeşkardeşi,
gider,geridönmezyol,yavaşyavaş.
Kâfûrlu,ılıksuyukoyarlar,
onazlıbedeni,tekmîlsoyarlar.
Öldüğünükonukomşuduyarlar,
gelirgeriahbâblar,yavaşyavaş.
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34 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 11. ci MEKTÛB
Bu mektûb, seyyid mîr Şemsüddîn Alî Halhalîye yazılmışdır. Âlem-i emrden ve
âlem-i halkdan insanda bulunan on parçayı bildirmekde ve insan kalbinin Arşdan
dahâ üstün olduğunu açıklamakdadır:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmolsun!İnsan,onparçadanmeydânagelmişbirtopluluknümûnesidir.Buonparça,(Anâsır-ı erbe’a) dedikleri,normalfizikşartlarıaltında,sulb,mâyı’vegazhâlindebulunanmaddelerveenerjiveinsanınnefsi,kalbi,rûhu,sırvehafîveahfâdenilen
latîfeleridir.
[(Nebrâs)da ve bunun Muhammed Berhurdâr Mültânî “rahmetullahi teâlâ
aleyh”hâşiyesinde,yüzondördüncüsahîfesindediyorki:AbdüllahbinÖmerin“radıyallahüanhümâ”(Allahüteâlâ,mahlûkları,su,hava,nûrvezulmetdenyaratdı)dediği,(Taberânî)deyazılıdır.Buradakinûr,[Yunanfelsefecilerininateşdedikleri]ısıenerjisidir[ki,başkaenerjileredönebilir].Zulmetdediğide,toprakmaddeleridir.Bundananlaşılıyorki,bütüncismler,katı,sıvıvegazhâlindekimaddelerleenerjidenyapılmışdır.Ya’nî,hermaddedeenerjivardır.]
İnsandabulunanbütünorganlarvekuvvetler,hepbuonşeydenhâsılolmakdadır.Buonparçabirbirinebenzemez.Birbirinezıddır.[Birbirlerinikendişekline
sokmakisterler.]Başdanbeşparçası,(Âlem-i halk)dandır.Ya’nîmaddedirler.Bunlar,birbirlerinezıdolduklarıgibi,(Âlem-i emr)denolandiğerbeşparçadabirbirlerinezıdolupherbirininbaşkavazîfesivardır.Buonparçadanbiriolan(Nefs-i nâtıka), ya’nîinsanınnefsi,hepkendiisteklerininyapılmasınıister.Başkahiçbirşeyeboyunbükmez.
Allahüteâlâ,birbirinezıdolanbuonparçayıbirarayatoplamış,yenibirözelliksâhibi,birbirlikmeydânagetirmişdir.Bunainsanşeklinivermişdir.İnsanbu
onparçadanhâsılolmuşbirbirlikolduğuiçin,Allahüteâlânınyeryüzündehalîfesiolmakşerefinemâlikolmuşdur.İnsandanbaşkahiçbirmahlûkbuşerefemâlikdeğildir.(Âlem-i kebîr) denilen,insandanbaşkabütünvarlıklar,çokbüyükolduklarıhâlde,hiçbirindebuonparçabirarayatoplanmışdeğildir.Bütüninsanlar,buşerefdeortakdırlar.Âlem-ikebîrdekimahlûklarınenşereflisiArşdır.Ona
olantecellî,başkamahlûklaraolantecellîlerdenüstündür.Çünki,Arşaolantecellî
ötekitecellîlerintoplamıdır.Arşaolantecellî,Allahüteâlânınbütünismleriileve
sıfatlarıiledirvedâimî,kesiksiztecellîdir.Kâmilbirinsanınkalbi,birçokbakımdanArşgibidir.Bununiçin,öylekalbe(Arşullah) denir.Bununiçin,Arşaolantecellîyeyakınbirtecellîyekavuşur.Arşaolantecellî,tamdır.Ârifinkalbineolan
tecellîise,bundanbirparçadır.Fekat,kalbde,Arşınmâlikolmadığıbaşkabirüstünlükvardır.Buüstünlük,tecellîedeneşu’ûrdur.Onutanımakdır.Kalb,tecellî
edene,zâhirolanatutulur,onusever.Arşdaböylesevgiyokdur.Kalbdebuşu’ûr
vebusevgibulunduğuiçin,kalbilerliyebilir,yükselebilir.Hemdeyükselmekdedir.(İnsan, sevdiği ile berâber olur) hadîs-işerîfibunubildirmekdedir.Kalb,sevgilisi ile berâber olmakdadır. Allahü teâlânın ismlerini ve sıfatlarını sevdi ise,
onlarla berâber olur. Eğer zât-ı ilâhiyyeyi sevdi ise, ismleri ve sıfatları aşarak
ötelereulaşır.Arş,ismlerinvesıfatlarınötesindekitecellîlerekavuşamaz.Vesselâm.
Menba-ıfeyzumeânîmeclis-iAbdülhakîm,
menzil-ikurb-ıilâhî,sohbet-iAbdülhakîm.
Melce-ibî-çâre-gândır,derdedermandırHakîm.
ma’den-iirfân,nûr-ıSübhân,sırr-ıKur’ândırHakîm!
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35 — FENÂ-FİLLAH
İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi aleyh”, (Me’ârif-i ledünniyye) kitâbında, yirmialtıncı ma’rifetde buyuruyor ki:
(Fenâ) Allahüteâlâdanbaşkaherşeyiunutmakdemekdir.(Âlem-i emr)debulunanbeşlatîfenin,insanda,birersûreti,benzerivardır.Bubeşlatîfeye,(Kalb),
(Rûh), (Sır), (Hafî) ve(Ahfâ) ismleriverilmişdir.Evliyânınçoğu,bunlarıbirbirindenayırdetmemiş,hepsinerûhdemişlerdir.Rûhdeyince,beşideanlaşılmakdadır.İşteburûh,ya’nîlatîfeler,bubedenete’alluketmeden,bununlabirleşmeden
önce,Allahüteâlâyıbiliyordu.Allahüteâlâyakarşı,birazteveccühü,tanıması,sevgisivardı.Kendisineilerlemek,yükselmekkuvveti,hâssasıverilmişdi.Fekat,bu
bedenlebirleşmedenöncebubedenekarşımuhabbetverildi.Sonrabubedenedoğrubırakıldı.Kendinibedeneatdı.Çoklatîf,yayılmakuvvetipekçokolduğundan,
bedeninheryerinesindi,işledi.Bedendetanınmaz,bilinmezoldu.Kendiniunutdu.Kendinibedensandı.Bedendefânîoldu.İşteinsanlarınçoğu,kendiniyalnız
bedensanıyor.Rûhunvarlığınıbilmiyorverûhainanmıyorlar.
Allahüteâlâ,çokmerhametliolduğuiçin,merhametederek,insanlara,ya’nîrûhlara, Peygamberlerle “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” haber gönderdi. Onları
kendisineçağırdı.Bukaranlıkbedenebağlanmalarınıyasaketdi.Ezeldeiyiolmalarıtakdîredilmişolanlar,buemridinleyipbedeneolanbağlılığınasonverir.Ona
vedâ’eder.Yüksekleredöner.Bedenlebirleşmedenöncekiaslaolansevgisi,yavaşyavaşçoğalır.Geçicibirvarlığaolansevgisiazalır.Buzulmânî,karanlıksevgilisinitamunutunca,onunsevgisihiçkalmayınca,(Bedenin fenâsı)nakavuşmuş
olur. Böylece, tesavvuf yolunun iki temel basamağından birincisi aşılmış olur.
Bundansonra,Allahüteâlâ,eğerihsânederse,nasîbederse,buradandailerliyerek,kendinideunutmağabaşlar.Buunutkanlıkartarak,büsbütünunutur.Allahüteâlâdanbaşkahiçbirvarlığıbilmezolur.Böylece(Rûhun fenâsı)nadakavuşur.İkincibasamağıdaatlamışolur.Rûhunbudünyâyagelmesininsebebi,buikincifenâyakavuşmasıdır.Dünyâyagelmeksizin,bunakavuşamaz.
(Hakîkat-i câmi’a) adıdaverilenkalblatîfesi,eğerrûhilebirlikde,buikibasamağıatlarsa,rûhilebirlikdekendifenâsınakavuşur.Nefsde,buyolculukda,kalb
ilebirlikolursa,budatezkiyebulur.Ya’nîfenâsınakavuşur.Fekat,nefs,kalbin
makâmınagelince,kalbilebirlikdeyükselmeyiporadakalırsavebuikibasamağıaşamazsa,nisyânakavuşamaz.Mutmainneolamaz.
Rûhunfenâsınakavuşanbirkimse,kalbinfenâsınakavuşmayabilir.Rûhkalbin
babasıgibidir.Nefs,kalbinanasıgibidir.Kalbin,babasıgibiolanrûhadoğrubir
isteğiolur.Anasıgibiolannefsdenyüzçevirir.Buisteğiçoğalıp,kalbi,babasınadoğruçekerse,onunmakâmınayetişir.Ya’nîikibasamağıatlar.Kalbinverûhunfânîolmalarıile,nefsindefânîolmasılâzımgelmez.Nefsin,oğlunamuhabbeti,isteğihâsılolur.Buistekçoğalırsavebabasınınmakâmınayükselmişolanoğlunun
yanınavarırsa,onlargibiolur.Sır,hafîveahfâlatîfelerininfenâbulmalarıdaböyledir.
Kalbden hâtıraların, düşüncelerin gitmesi, silinmesi, onun Allahü teâlâdan
başkaşeyleriunutduğunugösterir.Hiçbirşeyihâtırlayamamak,bunlaraolanilmingitmesidemekdir.Fenâda,ilminzevâli,gitmesilâzımdır.
Niçinkılmazsınsen,farz-usünneti,
değilmisin,Muhammedinümmeti“aleyhisselâm”.
Anmazmısın,Cehennemi,Cenneti,
Îmânsâhibikul,böylemiolur?
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36 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 123. cü MEKTÛB
Bu mektûb, Nûr Muhammed Tehârî için yazılmışdır. Allahü teâlâya kavuşduran yolların iki olduğunu bildirmekdedir:
Bismillâhirrahmânirrahîm.AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmolsun!İnsanıAllahüteâlâyakavuşduranyollarikidir:Birincisipeygamberlerinyakınlığıgibiolan(Nübüvvet yolu) olup,insanıaslınaslınaulaşdırır.Peygamberler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”vebunlarınsahâbîleribuyoldankavuşmuşlardır.Ümmetlerindensahâbîolmıyanlararasındandilediklerinide
buyoldankavuşmaklaşereflendirirler.Fekatbunlarpekazdır.Buyoldavâsıta,aracıyokdur.Ya’nîvâsıloldukdansonra,doğrudandoğruyaasldanfeyzalırlar.Hiçbiri,ötekinevâsıtaolmaz,perdeolmaz.İkinciyol,(Vilâyet yolu)dur.Kutblar,evtâd,büdelâvenücebâvebütünEvliyâhepbuyoldankavuşmuşlardır.Buyol,(Sülûk) yoludur.Evliyânıncezbeleride,buyoluncezbeleridir.Buyoldankavuşanlar,birbirlerinevâsıtaveperdeolurlar.Buyoldanvâsılolanlarınönderiveenüstünleriveötekilerevâsıtaolanı,hazret-iAlîMürtedâ“kerremallahüteâlâvechehül-kerîm”dir.Buyoldagelenfeyzlerinkaynağıodur.Resûlullahdan“aleyhivealâ
âlihissalâtüvesselâm”gelenfeyzler,ma’rifetlerheponunvâsıtasıilegelir.Fâtımatüz-Zehrâvehazret-iHasenvehazret-iHüseyn“radıyallahüteâlâanhüm”,bumakâmda,hazret-iAlîileortakdırlar.Öylesanıyorumki,hazret-iAlî,dünyâyagelmedenöncede,bumakâmdaidi.Vefâtetdikdensonrada,buyoldaherVelîyegelenfeyzler,hidâyetler,yineonunvâsıtasıilegelmekdedir.Çünkikendisi,buyolunenyükseknoktasındabulunuyor.BumakâmınsâhibiOdur.Hazret-iAlî“radıyallahüteâlâanh”vefâtedince,ondanyayılanfeyzler,hazret-iHasenvesonra
hazret-iHüseynvâsıtasıilegeldi.Dahâsonraonikiimâmdan,sağolanlarıdavâsıtaoldular.BunlardansonragelenEvliyâyafeyzler,buonikiimâmvâsıtasıilegeldi.Kutblara,nücebâyada,hepbunlardangeldi.Abdülkâdir-iGeylânî“kuddisesirruh”,Velîoluncayakadarhepböyleidi.Sonra,budabuvazîfeyekavuşdu.Ondan
sonrakikutblaravenücebâyavebütünEvliyâyaonikiimâmdan“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”gelenfeyzler,bununvâsıtasıilegeldi.BaşkahiçbirVelîbu
makâmakavuşamadı.Bununiçindirki,(ÖncekiVelîleringüneşleribatdı.Bizim
güneşimizüfküzerindesonsuzkalacakdır)buyurmuşdur.Hidâyet,irşâdfeyzinin
akmasınıgüneşışıklarınınyayılmasınabenzetmişdir.Feyzinkesilmesine,güneşin
batmasıdemişdir.Abdülkâdir-iGeylânîhazretlerineonikiimâmınvazîfeleriverilmişdir.Rüşdvehidâyetevâsıtaolmuşdur.Kıyâmetekadar,herVelîyefeyzler
onunvâsıtasıilegelecekdir.
Süâl: Müceddid-ielf-isânîdenilen,hicretinbinsenesindekibüyükVelîningelmesiile,Abdülkâdir-iGeylânîhazretlerininbuvazîfesibitmezmi?Çünki,Mektûbâtınikincicildinindördüncümektûbunda,Müceddid-ielf-isânîanlatılırken,
ikincibinsenelerindeümmetleregelenherfeyz,kutblaraveevtâdavebüdelâya
venücebâyadaolsa,hepmüceddidvâsıtasıilegelirdeniliyor?
Cevâb: Müceddid-ielf-isânîbuvazîfeyiAbdülkâdir-iGeylânîhazretlerininvekîliolarakyapmakdadır.Kamer,güneşdenaldığıışıklarısaçdığıgibiolmakdadır.
Süâl: Müceddidiçinböylenasılsöylenebilir?Çünki,hazret-iÎsâ“alânebiyyinâvealeyhissalâtüvesselâm”gökdeninecekvemüceddidolacakdır.Hazret-iMehdîde“aleyhirrıdvân”,çıkacakvemüceddidolacakdır.Bunların,vereceklerifeyzleribaşkasındanalmalarıdüşünülebilirmi?
Cevâb: Feyziçinvâsıtaolmak,yukarıdabildirdiğimizikiyoldanyalnızikincisindedir.Birinciyolda,ya’nî(Kurb-i nübüvvet) denilenyolda,feyzvehidâyet,vâsıtailegelmez.Buyoldayükselen,aradavâsıtaveperdeolmadanvâsılolur.Kendisinehiçbirkimsevâsıtaveperdeolmaksızınfeyzlerevebereketlerekavuşur.Vâsıtaolmakveperdeolmak,(Kurb-i vilâyet) denilenyoldadır.Buikiyolubirbiri–919 –

nekarışdırmamalıdır.Hazret-iÎsâ“alânebiyyinâvealeyhissalâtüvesselâm”vehazret-iMehdî“aleyhirrıdvân”,nübüvvetyoluilevâsılolurlar.Şeyhayn,ya’nîhazret-iEbûBekrilehazret-iÖmer“radıyallahüteâlâanhümâ”da,nübüvvetyoluile
kavuşmuşlardır.Resûlullahın“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”himâyesialtındadırlar.Şânlarıçokyüksekdir.
Tenbîh: BirVelînin(Kurb-i vilâyet) yolundanilerliyerek(Kurb-i nübüvvet) yolunakavuşması,böyleceherikiyoldandafeyzalmasıcâizdir.BöyleolanVelîyi,
Peygamberlerinni’metlerininartıklarınakavuşdururlar.Nübüvvetyolundanulaşdırırlar.Onu,başkalarınafeyzvermeğevâsıtakılarlar.Herikiyoldadatalebeyi
yetişdirmeknasîbederler.Fârisîmısra’tercemesi:
Birkulunuherkesinyetişmesinesebebkılar.
Bu,Allahüteâlânınöylebirni’metidirki,dilediğineihsâneder.Allahüteâlânınihsânıpekçokdur.[İmâm-ıRabbânî“kuddisesirruh”böyleVelîlerdendir.Nübüvvetyoluilekemâlegelmişdir.Vilâyetyoluiledefeyzvermekdedir.]
Buhâllerin,zevklerin,tercümânıMektûbât,
kitâbıdırki,ondanneşroluyorfüyûzât.
İlâhînûrlarondanyayılıyorcihâna,
hernemüşkilinvarsa,yalnızsenbaşvurona.
Onuçokokudostum,baknûrladolacaksın,
bizzatmusannifinden,feyizyâbolacaksın.
öylekitâbdırkio,misliislâmiyyetde,
nemâzîdeyazılmış,neyazılırâtîde.
Kur’ândan,hadîslerdensonragelirbukitâb,
herkesevariçinde,kendinegörehitâb.
İlm,ihlâsmenba’ı,hârikalardiyârı,
ondabulurarayan,eşiolmıyanyârı.
Kayyûm-iâlemdiyor,hermektûbubabamın,
birderyâ-yımuhîtdir,sonugörünmezânın.
Tarîkatveislâmiyyet,vaslolmuşdurburada,
Se’âdetmenbaıdır,dünyâdaveukbâda.
BudurTabîb-ihâzık,budurherderdedevâ,
budurkalblereşifâ,budurrûhlaragıdâ.
BudurHakkınsevdiği,sevgililerinsözü,
budurislâmınaslı,hemdeirfânınözü.
BudurEvliyâların,çeşidçeşidlisânı,
Ehl-isünnetyolunun,gâyetaçıkbeyânı!
Aşklayanantâlibe,eniyihaberbudur,
bilinmiyenyollarda,sâlikerehberbudur.
Gecegündüzdâimâ,okubuMektûbâtı,
gayretetduymakiçin,olezzeti,otadı.
Oku,gülengözlerinyaşdoluncayakadar,
oku,hakîkîaşka,kavuşuncayakadar.
Oku,elbetogüzel,birgünrû-nümâolur,
muhabbetleokuyanmâsivâdankurtulur.
Sâatlerce,günlerce,heponunlameşgûlol,
busözlerte’sîriyle,açılırkalbebiryol.
Birkalbki,meşgûlolur,buma’nâylaherzemân,
elbetimdâdagelir,birgünbunlarıyazan.
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37 — BİR TESAVVUF MÜTEHÂSSISININ MEKTÛBU
Tesavvuf,kalbisâfyapmak,temizlemekdemekdir.Buda,zikr-iilâhîileolur.
Bütüninsanlarınse’âdet-iebediyyeye,ya’nîdünyâveâhıretiyiliklerinekavuşması,hakîkîsâhibimizolanAllahüteâlânınisminiçokzikretmeklehâsılolur.Şukadarvarki,zikri,birVelîdenveyâhudonuniznverdiği,ahkâm-ıislâmiyyeninvehakîkatinedeblerinideğişdirmiyen,bid’atkarışdırmıyan,ona,doğrubağlanmışbulunanbirzâtdanöğrenmesi,ondaniznalmasılâzımdır.Böyleöğrenmeksizinyapılanzikrinfâidesipekazolur,belkidehiçolmaz.Çünki,iznalarakyapılanzikr,
mukarreblerinişidir.İznsizzikrise,ebrârınişidir.Bununiçin,(Ebrârın ibâdetleri, iyilikleri, mukarreblere günâh, kusûrdur) buyurulmuşdur.[İmâm-ıRabbânî“rahime-hullahüteâlâ”yüzdoksanıncıveAbdüllahDehlevîdoksandokuzuncumektûbundabuyuruyorlarki,(Zikrinfâideliolmasıvete’sîredebilmesiiçinahkâm-ı
islâmiyyeyeuymakşartdır.Farzlarıvesünnetleriyapmakveharâmlardanveşübheliolanşeylerdensakınmaklâzımdır.BunlarıdasâliholanEhl-isünnetâlimlerinden[veyâbunlarınkitâblarından]öğrenmelidir).Zikri,bizimkitâblarımızdabildirdiğimizgibiyapankimse,iznalarakyapmışolur.]
Zikrimerâketdiğinizibiliyorum.Bununiçinaçıkyazıyorum.[1]
Zikr,arabîbirkelimedir.Türkçedehâtırlamak,anmakdemekdir.Hâtırlamak
da,kalbileolur.Söylemekleolmaz.Şimdiüçdürlüzikrbilinmekdedir:
1—Dililesöylemekleyapılanzikrdir.Söylerken,kalbbirlikdehâtırlamaz.Yalnızdililesöylenenzikrinkalbitemizlemekdefâidesipekazolur.İbâdetsevâbıhâsılolur.Zümersûresinde,meâli,(Kalbleri Allahü teâlâyı zikr etmiyenlere azâb vardır) olanyirminciâyetindebildirilenazâbbunlariçindir.
2—Yalnızkalbileyapılanzikrdir.Dilsöylemez.İştebizimyolumuzamahsûs
olanzikrbudur.A’râfsûresiellidördüncü[54]âyetindemeâlen,(Rabbinizi, yalvararak ve gizli ve sessiz çağırınız) veRa’dsûresi,yirmisekizinci[28]âyetindemeâlen,
(Biliniz ki, kalbler, yalnız Allahü teâlâyı zikr etmekle râhat bulur) veA’râfsûresiikiyüzdördüncü[204]âyetindemeâlen,(Rabbini, içinden zikr et!) buyurulduve
başkabirçokâyet-ikerîmedevesayısızhadîs-işerîflerdevedinbüyüklerininkitâblarındabuzikrbildirilmekdedir.
3—Dililekalbinbirlikdeyapdığızikrdir.Allahadamları,Evliyâ“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”,yükseklereerişdikdensonra,böylezikriyapabilirler.
Kalbileyapılanzikr,enönceFahr-iâlemin“sallallahüaleyhivesellem”hicret
gecesinde,Sevrdağındakimağarada,EbûBekr-iSıddîka“radıyallahüanh”,diz
üstüneoturtup,gözlerinikapamasınıemredereksessizyapdırdığızikrdir.
Büyüklerinyoldabulunanlaraöğretdiklerirâbıta,Tevbesûresininyüzyirminciâyetinin,(Hep sâdıklarla birlikde bulunun!) veEn’âmsûresininelliikinciâyetinin,(Rablerini istiyenlerle berâber olmağa çalış!) meâllerindeemrolunanberâberlikdir ve (Allahü teâlânın sevdiklerini hâtırlamak, rahmet etmesine sebeb
olur) hadîs-işerîfineuymakdır.Bunlargibi,başkaâyet-ikerîmelervehadîs-işerîflerdevardır.Asyada,Mâverâ-ün-nehrveBuhârâda,onikiasrdanberigelmiş
bulunanHanefîâlimlerininbüyükleride,talebesineböyleyapdırmışlardır.
Hergünâdetederek,sabâhveyâakşamnemâzındansonra,yâhuduygungördükleribirzemânda,abdestli,temizbiryerde,yalnızolarak,kıbleyekarşıoturulurdu.Gözlerkapanırdı.Dilileyirmibeşkerre(Estagfirullah) denir,herbirinisöy[1] (Birkimse,bumektûbuokuyup,seveseveyaparsa,onaiznverilmişolurdemişlerdir.
Zikrdenverâbıtadanistifâdeedebilmekiçin,Ehl-isünneti’tikâdındaolmakvefarzlarıyapmak,harâmlardansakınmaklâzımolduğudoksandördüncüveyüzdoksanıncı
mektûblarınsonundaveikincicildinkırkyedinciveellincimektûbundabildirilmişdir.
Böyleolmıyanlarda,fâideyerinezararolur)demişlerdir.
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lerken,(Günâhlarımapişmânoldum.Birdahâyapmamağasözveriyorum.Günâhlarımıafveyle!)diyedüşünülürdü.Sonra:
BirFâtihaileüçİhlâsokuyup,sevâbı,Fahr-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”
ileMuhammedBehâeddîn-iBuhârîveAbdülkâdir-iGeylânînin“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”rûhlarınahediyyeedilirvekalbiledüşünerek,rûhlarındanyardımistenir.Benideyolunuzunyolcularıarasındabulundurunuzdiyeyalvarılırdı.
İhlâs-ışerîfokumadan,yalnızbirFâtihadahâokur,sevâbınıFahr-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”ileimâm-ıRabbânîMüceddid-ielf-isânîAhmedFârûkî Serhendî ve mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî “kaddesallahü teâlâ esrârehümâ”nin
rûhlarınahediyyeeder,bunlarındarûhlarınakalbileyalvararak,kendilerinintalebelerinden,mensûblarındansaymalarınıricâederlerdi.
YalnızbirFâtihadahâokunur.SevâbınıFahr-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”ileseyyidAbdüllahveseyyidTâhâ“kaddesallahüteâlâesrârehümâ”rûhlarınahediyyeeder,bâtınlarındankalbileyardımvefeyzisterlerdi.
BirFâtihadahâokuyarak,Fahr-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”ileseyyid
MuhammedSâlihveseyyidFehîm-iArvâsînin“kaddesallahüteâlâesrârehümâ”
rûhlarınahediyyeeder,rûhlarındankalbileyardımvefeyzisterlerdi.[1]
Bundansonra,kısaca(Tezekkür-i mevt) ederlerdi.Ya’nî,kendiniölmüşveteneşirtahtasıüzerindeyıkanmış,kefenesarılmışvetabutakonulmuşvemezâragömülmüşolarakdüşünürlerdi.Mezârdaolduğuhâlde,Allahüteâlâilearasındavesîlevevâsıtaolanzâtı[meselâ,yukarıdarûhlarınaFâtihaokuduğuVelîlerdenbirini] karşısında görür gibi, hayâline getirir, nûrlu alnına, ya’nî iki kaşı arasına
edeb ile bakar gibi olurlardı. Herşeyi unutarak, dünyâ işlerini düşünmiyerek,
sevgivesaygıile,onunmubârekyüzünühayâlindeveyâgönlündedurdururlardı.
Buna,(Râbıta) demişlerdir.Mâidesûresi,otuzbeş[35].ciâyetinde,(Ona kavuşmak için, vesîle, vâsıta arayınız!) emriilevebaşkaâyet-ikerîmelervehadîs-işerîflerleveislâmâlimlerininkitâblarındabildirilmişdir.Tesavvufunbütünyollarındaveençokbüyüklerimizinyolundaendeğerliilerletmevâsıtasıolduğubildirilmişdir.Burâbıta,enazonbeşdakîkasürer.Dahâazolursa,te’sîrideazolur.
Râbıtasızzikretmek,insanıilerletmez.Zikretmedenrâbıtayapmak,ilerletir
buyurmuşlardır.Râbıta,herişdeyardımcıdır.Zikretmeğeyardımıise,pekçokdur.
Allahüteâlânıneviolankalbi,nefsinpisliklerindenveşeytânınaldatmasındantemizler.Zikrinyerleşmesiiçinkalbihâzırlar.Râbıta,üçkısmdır:
1—Velîninyüzünü,karşısındabulunuyormuşgibi,hâtırlamakdır.Böylerâbıta,zikrebaşlarkenyapılırdı.
2 — Yüzünü kendi kalbinde bulundurmakdır. Böyle râbıta, zikr ederken,
kendiliğindenhâsılolunca,kalbdedurduğunudüşünerek,zikretmekolurdu.
3—Kendisini,Velîninşeklinde,kıyâfetindegörmek,ya’nîböylerâbıtayapmakdır.Kur’ân-ıkerîmokurkenvedinlerken,ders,va’zdinlerken,nemâzkılarken,heribâdetiyaparken,kendiniokıyâfetdedüşünür.Bunlarıyapan,kendideğil,odurder.Böyleyapılanibâdetlerdençoklezzetduyulurdu.
Râbıtayapmaklaçabukilerlerdi.Allahüteâlânınrızâsınakavuşurdu.Üçüncü
kısma(Tam râbıta) denirdi.
Tamrâbıtayapan,kendikalbinidüşünürdü.Kalb,ya’nîgönül,solmemeninaltındaveikiparmakaşağıda,yürekdenilenbirparçaetdebulunannûrdanbirkuvvetdir.Yürek,yumurtaveyâkozalakgibidir.Buna,(Kalb-i sanevberî) denir.Buradabulunannûrdankuvvete,(Kalb-i hakîkî) denir.Kalb-isanevberî,kalb-ihakîkîninyuvasıgibidir.
Kendinesıkıntıvermeden,nemâzdaotururgibiedebleotururlardı.Başınıvevü[1] Bunlara,seyyidAbdülhakîmefendideilâveedilir.
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cûdünüazıcıkkalbeeğer.Gözleriniyumar,ya’nîkaparlardı.Çünkigöz,kalbinkılavuzugibidir.Gözneilemeşgûlolurise,kalbdeonunlameşgûlolur.[Bütünhis
organlarıdaböyledir.]Bununiçin,duyguorganlarınınhiçbiribirşeyduymamalıdır.
Hiçbir uzvunu oynatmazlardı. Dudaklar birbirine yapışırdı. Dil damağa değer,
(Allah) kelimesini,hayâliile,düşünerek,o(nûrdankuvvet)üzerindengeçirir.Hayâlile,zevk,şevk,saygıile,(Onun gibi, hiçbirşey yokdur) âyet-ikerîmesineuyarak,hiçbirşeyebenzemiyenbirzâtınismiolanAllah,Allah,Allahderlerdi.Söylerken,hiçbirsıfatınıdüşünmez.Hattâhâzırvenâzırolduğunubilehâtırlamazlardı.
Tesbîhialıp,sağelininbaşparmağıileAllah,Allahdiyerek,tesbîhdâneleriniatar.
Kalbinebirdüşüncegelmemesiiçinuygungöreceğigibiçabukveyâağırağırzikr
ederlerdi.Zikrin,kalbinyakınındaolmasılâzımdır.Zikrgünde,enazbeşbindir.Ramezân-ışerîfdeonbeşbin,başkaaylardayedibin,mümkinseherzemânonbeşbin
olurdu.Zikr,bukadaranlatılabilir.Yapıncaanlaşılır.İyiyapmakçokyapmaklaolur.
(Ölümgelmedenöncezikret!Çünki,kalbintemizliğizikrileolur.Allahüteâlânın
zikrindenbaşka,herneolursaolsun,cançıkarmakdır)sözümeşhûrdur.
Tesavvuf bilgilerinin mütehassısları, (Zikr etmekle kalb temizlenir. Zikr etmekle,Allahınsevgisieldeedilir.Zikretmekle,ibâdetintadıduyulur.Zikretmekle,îmânkuvvetlenir.Zikretmekle,nemâzkılmakhevesiartar.Zikretmekle,ahkâm-ıislâmiyyekolaylıklayapılır.Zikretmekle,taklîdcilikdenkurtulup,vicdânîliğekavuşulur.Kur’ân-ıkerîmdeki(Allahü teâlâyı çok zikr ediniz!) emribunugöstermekdedir)derlerdi.[Zikrinnasılyapılacağı,MuhammedMa’sûmhazretlerinin,
cild2,113.cümektûbundayazılıdır.Bumektûbuntercemesi,(Kıyâmet ve Âhıret)
kitâbı165.cisahîfedevardır.]
Tesavvufyolundailerlemekiçin,öncetevbe,sonraistihâreyapılırdı.Tevbeyapmakiçinkısaca,(YâRabbî!Bulûğumânındanşimdiyekadaryapdığımgünâhlarapişmânoldum.Şimdidensonrada,inşâallahüteâlâhiçgünâhişlememeğesöz
veriyorum)denir.Günâhlarayrıayrısayılmaz.Sonraguslabdestialınır.Guslden
sonra,ogece(İstihâreyeniyyetetdim)diyerekikirek’atnemâzkılıp,yatılırdı.Birincirek’atde(Kâfirûn),ikincirek’atde(İhlâs)sûresiokunurdu.Hergün,böylezikr
ederlerdi.TevfîkHakteâlâdandırderlerdi.
İmâm-ıBirgivînin(Kırk hadîs)i,yirmibirincihadîsinegöre,hermü’mininistihâreyapmasısünnetdir.İbniÂbidîndediyorki,(İstihârenemâzındansonraşudüâ
okunur: Allahümme innî estehîrüke bi-ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve
es’elükeminfadlikel’azîmfeinneketakdiruvelâakdiruveta’lemüvelâa’lemü
veenteallâmül-guyûb).Yedigeceböyleistihâreyapılır.Sonra,kalbegelenşeyyapılır.İstihâredensonra,abdestliolarak,kıbleyedönüpyatılır.Rü’yâdabeyâzveyâyeşilgörmekhayraalâmetdir.Siyâhveyâkırmızıgörmekşerrealâmetdirdenildi.İstihârenemâzınıbaşkasınakıldırmaksünnetdeğildir.İstihâreyapmasınıöğrenmeli,busünnetikendisiîfâetmelidir.Bedenleyapılanibâdetleribaşkasınayapdırmakcâizdeğildir.
31 Mayıs 1339 [1923]

Zil-ka’de 1341
Esseyyid Abdülhakîm

Resûlullahınvârisi,müceddid-ielf-isânî,
İlm-izâhirdemüctehid,tesavvufdaVeyselKarânî.
Dîniyaydıyeryüzüne,nûrlarsaçdıhermü’mine,
Uyandırdıgâfilleri,yüceimâm-ıRabbânî.
İyibildiilm-ihâli,şer’auygunduherhâli,
Küfrsarmışkencihânı,olduEbûBekrmisâli.
Sohbetindenfeyzaldılar,hemkumandan,hemdevâlî,
ÖmerFârûksoyundandır,bunaşâhidolduadlî.
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38 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 52. ci MEKTÛB
Bu mektub, Mektûbâtın üçüncü cildini toplamış olan Muhammed Hâşim-i Keşmîye “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. Kalbin ve nefsin fenâsını ve ilm-i
husûlînin ve ilm-i huzûrînin yok olmalarını bildirmekdedir:
(Fenâ), mâ-sivâyıunutmakdemekdir.(Mâ-sivâ), Allahüteâlâdanbaşkaherşey
demekdir.Mâ-sivâ,ikikısmdır:(Âfâk), insanındışındaolanmahlûklardır.(Enfüs),
insandabulunanşeylerdir.Âfâkıunutmak,âfâkıtanıtanilm-ihusûlîninyokolmasıdır.Enfüsüunutmak,enfüsütanıtanilm-ihuzûrîninyokolmasıdır.Çünkiâfâk,
ilm-ihüsûlîilebilinir.Enfüs,ilm-ihuzûrîilebilinir.İlm-ihusûlîninyokolması,zordurveEvliyâyanasîbolur.İlm-ihuzûrîninyokolması,dahâçokzordurveEvliyâ“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”içindenancakçokyüksekolanlaranasîbolur.Yalnızaklileişgörenlerinçoğu,bunainanmaz.Hattâ,böyleşeyidüşünmekbileimkânsızdırderler.İdrâksâhibibirkimsenin,kendiniunutması,olacak
şeydeğildirderler.Birinsanınkendinibilmesilâzımdır.Birinsanınkendinibiran
bileunutmasıolamaz,heledevâmlı,hepunutmasıhiçolamazderler.
İlm-ihusûlîninyokolması,(Fenâ-yı kalb) denilenmakâmdahâsılolur.İlm-ihuzûrîyokolunca,(Fenâ-yı nefs) hâsılolurki,butamfenâdırvehakîkîfenâdır.Fenâ-yıkalb,fenâ-yınefsinsûretigibidir,gölgesigibidir.Çünkiilm-ihusûlî,ilm-ihuzûrîningölgesidir,görünüşüdür.Bununiçin,ilm-ihusûlîninfenâsı,ya’nîyokolması, ilm-i huzûrînin fenâsının gölgesi, sûreti olur. İlm-i huzûrî fenâ bulunca,
nefsitmînânmakâmınagelir.Allahüteâlâdanrâzıolur.Allahüteâlâda,ondanrâzıolur.Bekâdanvegeriyerücû’dansonra,tâlibleriirşâdetmekvekemâleulaşdırmakvazîfesi,nefseverilir.Bedendebulunanveherbirininistekvemeylleribirbirinetersolanveözellikleribaşkabaşkaolanveherbiribaşkaşeyistiyen(Anâsır-ı erbe’a)nındördüiledecihâdvegazâyapmaknefsenasîbvemüyesserolur.
Bedendebulunandiğerdokuzparçadanhiçbiri,buni’metekavuşamaz.İnsanda
bulunanenerjininartması,güçlenmesi,insanışeytânaçevirir.(Benimgibibirdahâvarmı?)dedirir.Mutmainneolmuşolannefs,cihâdederek,insanıbubelâdan
kurtarır.İnsandabulunanşehvetvegadabvebaşkakötüsıfatlar,başkahayvanlardadavardır.Nefs,bunlarıdaterbiyeederekiyihâleçevirir.Sübhânallah!Pek
şaşılacakşeydirki,onlatîfeninenkötüsüolannefs,eniyisioluyorvekötülüklerlecihâdediyor.Birhadîs-işerîfde,(Câhiliyye zemânında iyi olanlarınız, müslimân
olup din bilgilerini öğrenince de, en iyiniz olur!) buyuruldu.
Tenbîh: Kalbinmâ-sivâyıunutmasınınalâmeti,mâ-sivâyıhiçdüşünmemesidir.
Mâ-sivâyıdüşünmekiçinkendinizorlasa,kalbinehiçbirdüşüncegelmez.[Akl,dünyâişleriilemeşgûlolduğuhâlde]kalbmâ-sivâdüşüncesinikabûletmez.Nefsin
ilm-i huzûrîsinin yok olduğunu bildiren alâmet, insanın yok olmasıdır. İnsan
kendinivesıfatlarınıbilemez.Buzemânilmde,ma’lûmdayokolur.Çünki,ilm
vema’lûm,insanınkendisidir.İnsanınkendisiyokolmadıkca,ilmvema’lûmyok
olmazlar.Kalbinfenâsı,âfâkınfenâsıdır.Nefsinfenâsı,fenâ-yıenfüsdürki,hakîkîfenâbudur.
Geleygurbetdiyârında,esîrolupkalaninsan,
geleydünyâharâbında,yatıpgâfilolaninsan!
Gözünaç,etrâfabirbak,nicebeğlergelipgeçdi,
nemecnûndurbufânîye,gönülveripduraninsan!
Kafesdebülbüleşekerverirler,fekathiçdurmaz,
acebniçinkarâreder,buzındânagireninsan!
Aklınıbaşınatopla,elindevarikenfırsat,
sonsuzazâbçekecekdir,(Adamsende)diyeninsan.
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39 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 63. cü MEKTÛB
Bu mektûb, mîr Mensûr için yazılmışdır. Allahü teâlânın ihâta, kurb ve ma’ıyyet sıfatları üzerinde ince bilgiler vermekdedir:
AllahüteâlâiçinsöylenenKurbveMa’ıyyetveİhâtaveSereyânveVaslveİttisâlveTevhîdveİttihâdgibisözler,MüteşâbihâtveŞathiyyâtcinsindendirler.Bu
sözlerle,bizimanladığımızşeylerbildirilmemişdir.Busözleriişitince,akla,hayâlegelenşeylerinhiçbiriAllahüteâlâdayokdur.Allahüteâlânınbunlarlahiçbirilgisi,ilişiğiyokdur.Tesavvufyolununsonunadoğruşukadaranlaşıldıki,Allahü
teâlânınkurbveittisâli,aynadagörülenşeylerinaynayaolankurbveittisâligibidir.Aynadagörünenşeylerdenhiçbiriaynadayokdur.Görüntüdenbaşkabirşey
değildirler.Bunlarınaynayaolankurbveittisâli,vehmolunan,hayâldebulunan
şeylerin,dışardavarolanşeylereyakınvebitişikdenilmeleridir.Allahüteâlâ,hakîkîvardır.Âlemise,hisvevehmmertebesindevargörünmekdedir.Bununiçin,
Allahüteâlânınmahlûklarayakınolmasıvebitişikolması,dışardavarolanşeyin,
hayâldebulunan,vehmolunanşeyeyakınolması,bitişikolmasıdır.Bundandolayı,kurbvema’ıyyetgibisözleri,Allahüteâlâiçinsöylemekcâizolmakdadır.Pis,
çirkinşeylerinaynadagörünmesiveaynanınbunlarilekurbveihâtasıbulunması,aynaiçinbiraybvekusûrolmaz.Çünki,aynadışardavardır.Aynadagörünenlerise,dışardayokdurlar.Yokolanşeyinkötülükleri,kusûrları,varolanşeyete’sîr
etmez.Böyleolmaklaberâber,Allahüteâlâ,âlemihisvevehmmertebesindeyaratdığıhâlde,bunlarıngeçiciolmamalarını,sonsuzkalmalarınıistedi.Bununiçin,
dışardavarolanınhâssalarını,özelliklerinibunlaraverdi.Vehmdevarolanlara,
dışardavarolanınsıfatlarını,işleriniihsâneyledi.Bununiçinvehmdeolankurb,
ihâtagibişeyleri,dışardabulunankurbveihâtagibiyapdı.Hayâlolanşeyleri,hakîkatşeklinesokdu.Bunuiyianlatabilmekiçin,misâlolarakderizki,dışardagüzelbirşeyigörmektatlıgeldiğigibi,onunaynadakihayâlinigörmek,vehmdebulundurmakdatatlıgelmekde,sevilmekdedir.Hâlbuki,oşeyinkendisidışardavardır.Aynadagörmekise,hayâlvevehmolup,kendisideğildir.Fekat,te’sîrleri,işleribirbirlerinebenzemekdedir.Allahüteâlâ,lutfveihsânederek,mevhûmolan
şeylerinte’sîrlerini,işlerini,mevcûdşeylerinte’sîrlerine,işlerinebenzetdiğiiçin,
mevhûmolanlarda,mevcûdaihsânedilenni’metlerdenpayalmakümmîdihâsıloldu.Hakîkîvarolanayakınolmak,kavuşmakdevletininmüjdeleribelirdi.Arabî
beyttercemesi:
Ni’metekavuşanlaraâfiyetolsun.
Zevallıâşıkda,birkaçdamlayladoysun!
Allahüteâlâ,buçokkıymetlini’metinidilediğineihsâneder.Allahüteâlâ,büyükni’metlersâhibidir.
İyibilinizki,Kurb[yakınolmak]veİttisâl[kavuşmak]gibisözleri,yukarıdabildirdiğimizden başka dürlü anlamak, Allahü teâlâyı, mahlûklarına benzetmek,
maddeleşdirmekolur.Eniyisi,Kur’ân-ıkerîmdebildirilmişolanbukelimelereinanmalı,nasılolduklarınıdüşünmemelidir.Nasılolduklarınıaraşdırmamalı,Allahü
teâlâbilirdemelidir.Bunlar,yukarıdabildirdiğimizgibidüşünülürse,müteşâbih
olmakdançıkar,mücmelvemüşkilolabilirler.HerşeyindoğrusunuyalnızAllahü
teâlâbilir.
Resûlullah,gündüzolurdusâim,
Gecede,nemâzaolurdukâim.
Ümmetisen,olMüctebâya,
Sünnete,mekrûhadikkatetdâim.
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40 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 68. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Mektûbâtın üçüncü cildinin toplayıcısı olan Muhammed Hâşim-i
Keşmîye “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmışdır. Âlemin vehm mertebesinde yaratılmış olduğu bildirilmekdedir:
Âlem mevhûmdur demek, vehmin yapdığı şeydir demek değildir. Vehm de
âlemden bir parçadır. Kendi kendini nasıl var edebilir. Âlem mevhûmdur demek,Allahüteâlââlemivehmmertebesindeyaratdıdemekdir.Âlemyaratılırken
vehmyokdu.Fekat,Allahüteâlânınilmindevardı.(Mertebe-i vehm) demek,var
olmayıpgörünendemekdir.(Nokta-i cevvâle)denmeydânagelendâireninvarlığı,vehmmertebesindedir.[Ya’nî,biripinucunabirtaşbağlayıp,ötekiucundan
tutup,ipielimizetrâfındaçevirirsek,dönentaş,karşıdandâireşeklindegörünür.
Dönen taş nokta-i cevvâledir. Görünen dâire de, dâire-i mevhûmedir.] Dâire
yokdur.Yalnızbirgörünüşdür.Allahüteâlâ,bütünmahlûklarıbumertebedeyaratdı. Fekat, görünüşlerini devâm etdirmekdedir. Böylece, var olmaları yanlış
değil,doğrudur.Vehmmertebesindenkurtulup(Nefs-i emrî) olmuşlardır.Ya’nî,
yalnızgeçicibirgörünüşolmayıp,kalıcıbirvarlıkolmuşlardır.Allahüteâlâ,dilerse,çirkinliklerigüzelyapar.Vehmmertebesi,şaşılacakbirvarlıkdır.Nefs-iemrmertebesindekivarlığabenzemez.Onunlailgisi,ilişiğiyokdur.Zemân,mekânvecihetbakımlarındanonunlahiçbağlılığıyokdur.Onunlabitişik,Onauzakdeğildir.
Nokta-i cevvâle nefs-i emr mertebesinde vardır. Bundan hâsıl olan dâire ise,
vehmmertebesindedir.Dâireninbunoktailehiçilgisiyokdur.Noktanınhiçbircihetindedeğildir.Dâirehâsılolunca,bunoktasınırlanmamışdır.Nokta,dâirenin
sağındadır,solundadırveyâönündedir,arkasındadıryâhudüstündedir,altındadır
denilemez.Dâireiçinböyleşeyler,ancakonungibivehmmertebesindebulunan
varlıklariçinsöylenebilir.Başkamertebedebulunanvarlıklarladâirearasındaböylecihetleryokdur.Dâireninmeydânagelmesiile,bunoktahiçsınırlanmamışve
birsonuolmamışdır.Eskisigibidir.
Yukarıdabildirilenmisâliyianlaşılınca,Allahüteâlânınbuâlemileolanhâlianlaşılır.Buâleminyaratılmasıile,Allahüteâlâsınırlanmamış,birsonuolmamışdır.
Bircihetiolmamışdır.Allahüteâlâiçinböyleşeylernasılsöylenebilirki,oyüksek
mertebedeböyleşeyleryokdur.Kısagörüşlübirkaçuğursuzkimse,Allahüteâlâ
ilemahlûklararasında,böylebağlılıklarhâsıloldusanmış,Allahüteâlâiçincihet
olmuşdemiş,bununiçin,KıyâmetgünüAllahüteâlânıngörüleceğinedeinanmamışl ard ır. Böyl e şey olam az dem işl erd ir. Câh ill ikl er in i ve yal an inan ışl ar ın ı,
Kur’ân-ıkerîmdenvehadîs-işerîflerdenüstüntutmuşlardır.Allahüteâlâgörülürse,göreninbircihetindebulunur.Buise,Onunsınırlanması,birsonuolmasıdemekdirdemişlerdir.Yukarıdakimisâldenveaçıklamadananlaşıldıki,Allahüteâlâilemahlûklarıarasındaböylebirnisbet,bağlantıhiçyokdur.Görüleceğinisöyleselerde,söylemeselerde,yokdur.Görülecekvecihetolmıyacakdır.Bunuaşağıdadahâaçıkanlatacağız.Bunlaranlıyamıyorlarki,buyanlışdüşünceleri,mahlûklarınyaratılmalarınadaengelolmakdadır.Çünki,mahlûklaryaratılırken,Allahüteâlânın,mahlûklarınbircihetindebulunmasıdüşüncesiortayaçıkar.Buda,
Onunsınırlıolmasını,sonubulunmasınıîcâbeder.Mahlûklarınbirtarafındadeğil,hercihetdedirderlerse,yinesınırlanmışolur,birsonuolur.
Bu dar düşüncelerden kurtulmak için, tesavvuf büyükleri gibi söylemelidir.
Bubüyükler,âlememevhûmdediler.Böylece,Allahüteâlânıncihetiolması,sonubulunmasıgibidardüşüncelerdenkurtuldular.Âlememevhûmdemeninhiçzarar ı yokd ur. Bu mevh ûml uk, hak îk î varl ık gib id ir. Sons uz var olm ak, sons uz
ni’metlerveazâblarolmak,bunlariçindir.EskiYunanfelsefecilerinden(Sofistâiyye) denilenahmakların,âlememevhûmdemeleriböyledeğildi.Vehminyapma–926 –

sı,hayâlinvarsanmasıdırdemişlerdi.Buiki(mevhûmolmak)arasındaçokfark
vardır.
Tekrârbildirelimki,nokta-icevvâledenhâsılolan,mevhûmdâire,bunoktanın
hiçbir cihetinde değildir. Nokta, dâirenin cihetlerinin dışındadır. Bu dâirenin
hepsinigözolarakdüşünsek,noktayıcihetsizgörür.Çünki,ikisiarasındacihetbağlantısıyokdur.Cennetdede,insanınheryerigözolsa,Allahüteâlâyıcihetsizgörür. Bunda inanılmıyacak birşey yokdur. Cennetde, mü’minlerin her yeri göz
olupgörecekdir.Cihetsizolarakgöreceklerdir.Dünyâda,Velîler,Allahüteâlânın
ahlâkıileahlâklandıklarıiçin,heryerlerigözgibiolur.Dünyâdagörülmezisede,
görmüşgibiolurlar.Çünki,(Allahüteâlânınkendisihepgörür,hepişitir,hepbilir)buyurdular.Onunlaahlâklanmışolanda,böyleolur.Sıfatlarınınherbiridegöz
olupgörür.Başkamü’minlerebuni’met,inşâallahüteâlâCennetdeihsânedilecekdir.Bundainanılmıyacakbirşeyyokdur.HerşeyindoğrusunuyalnızAllahüteâlâbilir[vedilediğinebildirir].

41 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 90. cı MEKTÛB
Bu mektûb, Muhammed Hâşim-i Keşmîye “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmış olup, âriflerin, kalbleri ile Allahü teâlâyı nasıl gördükleri anlatılmakdadır:
Bismillâhirrahmânirrahîm.Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiğikullarına
selâmolsun!
Süâl: Tesavvuf büyüklerinden ba’zıları, kalb gözleri ile, Allahü teâlâyı gördüklerinisöylemişdir.Meselâ,Şeyh-ul’ârif“kuddisesirruh”[ŞihâbüddînÖmerSühreverdî] (Avârif-ül-me’ârif) kitâbında, (Allahü teâlâ, kalb gözü ile müşâhede
olunur)diyor.Hâlbuki,EbûİshakGülâbâdî“kuddisesirruh”Sôfiyye-ialiyyenin
eskilerindenvereîslerindendir.(Te’arrüf) ismindekikitâbındadiyorki,(Büyüklerimiz,sözbirliğiiledediki,dünyâdaAllahüteâlâ,başgözüilede,kalbiledegörülemez.Ancak,kalbdebiryakîn,kanâ’athâsılolur).Buikisözünarasınıbulmak
nasılolur?
Cevâb: Bumes’elede,bufakîr,(Te’arrüf) kitâbınınsözünübeğenmekdeyim.Bu
dünyâda,kalblerinAllahüteâlâdannasîbi,yakînhâsılolmakdanbaşkadeğildir.
Buna,isterrü’yetdesinler,istermüşâhededesinler.Kalbgöremeyince,gözelbettegöremez.BudünyâdagözünAllahüteâlâyıgörmesimümkindeğildir.Kalbde
hâsılolanyakîn,Âlem-imisâlde,rü’yetşeklindegörülmekdedir.Çünki,Âlem-imisâldeherdüşüncenin,herma’nânınbirşeklivardır.Budünyâda,insanaeniyiyakînhâsıledenşey,rü’yetdir.Kalbdekiyakînde,âlem-imisâlde,rü’yetşeklindegörünüyor.
Kalbdehâsılolanyakîn,rü’yetşeklindegörüldüğüiçin,yakînhâsılolunanşey
de(görünenşey)şeklindeoluyor.Sâlik,buyakîni,âlem-imisâlaynasındagörünce,âlem-imisâlinaynaolduğunuunutarak,sûreti[görünüşü]hakîkat[asl]sanıyor.
Rü’yethâsıloldudiyor.Yakîninsûretinigördüğünüanlıyamıyor.Buhâl,tesavvufcularınmeşhûrolanhatâlarındanbiridir.Âlem-imisâldekisûretigörmekkuvvetlenirse,sâlik,gözümlegördümzanediyor.Hâlbukigözilede,kalbiledegörülemez.Sôfiyye-ialiyyeninçoğu,böyleyanılarak,kalbilegördüksanmışlardır.
Süâl: Kalbdekendisineyakînhâsılolanşeyinâlem-imisâldesûretibulununca,
Allahüteâlânınsûreti,görünüşüolmaklâzımgelmezmi?
Cevâb: Allahüteâlânınmisliyokdur.Fekat,misâlivardırdediler.Âlem-imisâldesûretgörünürdediler.Nitekim(Füsûs) kitâbınınsâhibi[Muhyiddîn-iArabî]
“rahmetullahialeyh”Cennetdegörmeğide,âlem-imisâldekisûretolacakdemişdir.Âlem-imisâldekisûret,Allahüteâlânınâlem-imisâldekisûretideğildir.Kalbdeyakînhâsılolanşeyinsûretidir.Kalbdeyakînhâsılolan,keşfolanise,Zât-ıilâhîdeğildir.Zât-ıilâhînin,nisbetleri,i’tibârlarıdır.Ârifinişi,Zâtileolunca,böyle
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hayâllermeydânaçıkar.Hiçrü’yetvemer’îyokdur.Çünki,Zât-ıilâhîninâlem-i
misâldesûretiyokdur.Yakîninsûretini,rü’yetinsûretisanmışlardır.
Âlem-imisâldemaddelerin,zâtlarınsûretiolmaz.Ma’nâlarınsûretiolur.Âlemler[mahlûklar],Allahüteâlânınismlerininvesıfatlarınıngörünüşleridir.Zâtlıkları,kendivarlıklarıyokdur.Bununiçin,âleminhepsi,ma’nâdemekdir.[Âlemdemaddeyokdur.]Onuniçin,âlemin,âlem-imisâldesûretivardır.Allahüteâlânınismlerivesıfatlarıda,Zât-ıilâhîiledurabildiğiiçin,ma’nâgibidirler.Bunların
âlem-imisâldesûretleriolabilir.Fekat,Zât-iilâhîninhiçsûretiolamaz.
Sûret,hudûdlüolurvekaydlıolur.Âlemler,Onunmahlûkudur.Hiçbirmahlûk,
Onuhudûdlayamaz.Birkaydilebağlıyamaz.Allahüteâlânınmisâlivardemek,
yalnızzât-ıilâhînindeğilba’zıbakımlardan,ba’zıcihetlerdenmisâliolurdemekdir.Fekat,Zât-ıilâhînindeğil,ba’zıi’tibârlarla,ba’zıbakımlardanmisâliolurdemek,bufakîreağırgeliyor.Belki,zıllerindenuzakbirzıllinmisâliolabilir.Tekrâredelimki,âlem-imisâlde,sıfatlarınvema’nâlarınsûretivardır.Zâtınsûretiyokdur.Ohâlde,(Füsûs) kitâbınınsâhibinin(Allahüteâlâ,Cennetde,âlem-imisâldekisûretiolarakgörünecekdir)demesi,Onurü’yetdeğildir.Hattâ,sûretinibilerü’yet
değildir.Çünki,Zât-ıilâhîninsûretiyokdurkigörülebilsin.Âlem-imisâldekisûret,Onunzıllerindenuzakbirzıllinsûretidir.Bunugörmek,Zât-ıilâhîninrü’yetideğildir.Muhyiddîn-iArabî“kuddisesirruh”,CennetdeAllahüteâlânıngörünmesineinanmamakda,mu’teziledenvefelsefecilerdengerikalmamakdadır.Cenâb-ıHakkıngörünmesini,öylebirşekldeisbâtetmişoluyorki,isbâtından,görülemiyeceği anlaşılıyor. Ya’nî görülemiyeceğini mükemmel isbât etmiş oluyor.
Çünki,kinâyesöz,açıksözdendahâmükemmelanlatır.Fekat,mu’tezileilefelsefeciler,akllarınauyuyorlar,Muhyiddîn-iArabîise,yanlışolankeşfineuymakdadır.Belkidefelsefecilerinvemu’tezilenindelîlleri,şâhidleri,Muhyiddîn-iArabîninhayâlindeyerleşerek,keşfininyanlışolmasınaveonlarauymasınasebebolmuşdur.Fekat,Ehl-isünnetdenolduğuiçin,bukeşfini,rü’yetiisbâtolarakgöstermişdir.
(Te’arrüf) kitâbısâhibinin“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”(sözbirliği)demesi,zemânındakitesavvufcularınsözbirliğiolsagerekdir.HerşeyindoğrusunuAllahüteâlâbilir.
İlâhînedirbuaşk,yakdıcismücânımı?
bundakizevkbaşkadır,duyulurizhârolmaz.
Netarafagiderim,bırakıpsultânımı,
Senisevdibugönül,ölseeleyârolmaz!
Herkesenasîbolmaz,huzûrundakiânlar,
ebedîhâtıradır,bubulunmazzemânlar.
Kadrinizibizgibi,birnebzeanlayanlar,
derlerki,budevrde,sengibiserdârolmaz.
Fethetdinizkalbimi,gizlibirmiftâhile,
bundansonra,nefsiminısyânlarınâfile!
Herbülbülâşıkolur,böylevefâlıgüle,
kimdemişzemherîrde,ılıkbirbehârolmaz.
Hersözünüzkalbimeâb-ıhayâtkatresi,
sendenbaşkarûhumunyokkurtuluşçâresi.
Ey!Cihânınşuânda,birteki,birdânesi!
bizgünâhkârlariçin,bundanbüyükkârolmaz!
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42 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 92. ci MEKTÛB
Bu mektûb, yine Muhammed Hâşim-i Keşmîye “kuddise sirruh” yazılmış olup,
tesavvuf büyüklerinin Allahü teâlâ ile konuşmalarını bildirmekdedir:
Bismillâhirrahmânirrahîm.Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiğikullarına
selâmolsun!
Süâl: Ba’zıÂrifler“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”diyorki,AllahüteâlânınkelâmınıişitiyoruzveyâHakteâlâyasöylüyoruz.Meselâ,imâm-ıhümâm
Ca’fer-iSâdık“radıyallahüanh”buyurmuşki,(Herâyet-ikerîmeyisâhibinden[söyleyicisinden]işitdim).Bunungibi,Abdülkâdir-iGeylânî“kuddisesirruhül’azîz,(Risâle-i gavsiyye)sindeböylebuyurmakdadır.Bunlarınma’nâsınedemekdir?
Cevâb: Hakteâlânınkelâmı,Zâtıgibivediğersıfatlarıgibibîçûnvebîçigûnedir.[Ya’nîhiçbirşeyebenzemez,nasılolduklarıanlaşılamaz.]Bubîçûnolansözlerinişitilmeside,bîçûnolur.Çünki,çûnolan[anlaşılabilen],bîçûnubilemez.O
hâlde,osözüişitmek,kulakile,[havadalgaları,sinirsistemiile]olmaz.Çünki,[bunlarınhepsi]çûndur.İnsan,busözüişitirse,ancakrûhununalmasıileişitir.Çünki,
rûh,oldukcabîçûndur.Harfvekelimelerolmaksızınduyulur.İnsanınOnasöylemeside,rûhiledirveharfsizvekelimesizdir.Busözlerde,oldukcabîçûndur.Çünki,bîçûnolanişitmekdedir.
Allahüteâlâ,insanların[vehermahlûkunsözünüve]sesini,bîçûnolarakişitmekdedir.Harfvekelimeolmaksızınveönce,sonrasıralanmışolmaksızınduyar.
Çünki,Allahüteâlâüzerindenzemângeçmez.[ZemânyokikenOvardı.Zemânısonradanyaratdı.]İnsan,okelâmıişitiyorsa,herzerresiilebütünvarlığıileduyar.Eğersöyliyorsa,bütünvarlığısöyleyicidir.Herşeyikulakdır.Herşeyiağızdır.
Mîsâkgünü,çıkarılanzerreler,(Elestü bi-rabbi-küm?) süâlini,arada[hava,kulak
zarı,sinirlergibi]hiçbirşeyolmadan,bütünvarlıklarıileduydular.Bütünvarlıklarıile(Belâ) [Evet]dediler.Bütünkulakidiler.Bütünağızidiler.Çünki,kulak,
ağızdanayrıolsaydı,işitmekvesöylemek,bîçûnolmazdı.Bîçûnilekonuşulmuşolmazdı.Mısrâ’:
Sultânıneşyâsını,ancakkendihayvânlarıtaşır.
Rûhilealınanma’nâ,insanınhayâlinde,harflervekelimelerşeklinegirer.İnsanın hayâli, Âlem-i kebîrdeki, Âlem-i misâle benzer. Burada, harf ve kelime
şeklinegirince,kulakileişitilmişgibiolur.Çünki,herma’nânın,oâlemdebirsûreti,görünüşüvardır.Ma’nâbîçûnolsabile,sûretivardır.Fekat,oradaçûnsûretindegörünerekanlaşılabilir.
Sâlik,hayâlinde,sırayadizilmişharflerivekelimeleribulunca,buharflervekelimeler,asldangeldisanır.Bunlarıoradanişitdimder.Buharflerinvekelimelerin,rûhunaldığıma’nâlarınhayâldekisûretleriolduğunuveişitmeninveişitilen
Kelâm-ılafzînin,bîçûnolanişitmeninvebîçûnolankelâmıntimsâli[sûreti]olduğunuanlıyamaz.Ma’rifetitamolanbirârif,hermertebeninhükmünübirbirinden
ayırır. Birbiri ile karışdırmaz. Görülüyor ki, bîçûn olan mertebenin kelâmı ve
bununişitilmesi,rûhabildirilmesiverûhunalmasıdemekdir.Rûhagelenma’nâlarıgösterenkelimelerveharflerise,buma’nâların,Âlem-imisâlgibiolanhayâldekisûretleridir.Ba’zıları,harflerivekelimeleri,Allahüteâlâdanişitiyoruzsandı. Böyle zan edenler, iki dürlüdür: Birincileri, bu harfler ve kelimeler, hâdis
[mahlûk]olup,ebedîolanKelâm-ınefsîyibildiriyordiyorlar.İkincileri,doğrudan
doğruya,Kelâm-ıilâhîyiişitiyoruzdiyorlarvesıralı,diziliolanbuharfleri,kelimeleri,Kelâm-ıHaksanıyorlarveAllahüteâlâyalâyıkolan[yakışan]ilelâyıkolmıyanıayırdedemiyorlar.Bunlardanbirincileridahâiyidir.İkincileriise,câhil,bozukkimselerdir.Allahüteâlâ,insanlarıneniyisineveOnuntemizolanÂlineve
Eshâbınaselâmetversin!Âmîn.
–929 –

Se’âdet-iEbediyye3-F:59

43 — İKİNCİ CİLD, 98. ci MEKTÛB
Bu mektûb, gizli bilgilerin hazînesi oğulları Muhammed Sa’îd ve Muhammed
Ma’sûma “rahmetullahi aleyhimâ” yazılmış olup, Allahü teâlânın mahlûklara
yakın olmasını açıklamakda, ademin ve iblîsin kötülükleri arasındaki farkı bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdederim.Onunseçdiğikullarınaselâmederim!
Süâl: Âlimlerdiyorki,Allahüteâlâ,buâleminiçindedeğildir.Dışındadeğildir.
Âlemebitişikdeğildir.Ayrıdeğildir.Bununaçıklanmasınasılolur?
Cevâb: İçinde,dışındaolmak,bitişikveayrıolmakgibişeyler,varolanikişey
arasındadüşünülebilir.Hâlbukisüâlimizde,ikişeymevcûddeğildirki,bunlardüşünülebilsin.Çünki,Allahüteâlâvardır.Âlem,ya’nîOndanbaşkaherşeyvehm
ve hayâldir. Âlemin var görünmesi, Allahü teâlânın kudreti ile devâmlı olup,
vehmvehayâlinkalkmasıileyokolmuyor.Âhıretdekisonsuzni’metlerveazâblarbunlaraoluyor.Fekat,âleminvarlığıvehmvehayâldedir.[Ya’nîdışardavar
olmayıp,vehmevehayâlevargörünmekdedir.]Vehmvehayâlindışındabirvarlıkdeğildirler.Allahüteâlânınkudreti,vehmolunan,hayâlolanbugörünüşleridevâmetdirmekdedir.[Hâricdevarmışgibi,yokolmakdankorumakdadır.]Vargibigöstermekdedir.Görünüşealdanan,varlıkdakaldıklarınıgörerek,varsanır.Var
olanikidirder.Bununüzerinde,başkamektûblardagenişbilgiverilmişdir.
Hayâldebulunanbirşey,dışardavarolanbirşeylebitişikdir,onuniçindedirdenemez.Fekat,varolan,mevcûdolanbirşey,hayâldeolanşeyiniçindedeğildir,dışındaveayrıdadeğildir,bitişikdedeğildirdenilebilir.Çünki,mevcûdünbulunduğuyerde,hayâldekişeyyokdurki,birbirinegöreyerlerisöylenebilsin.Busözümüzübirmisâlileaçıklıyalım:Taş,demirgibiküçükbirşeyi,biripebağlayıp[parmağımızdazinciridöndürürgibi]elimizinetrâfındaçevirelim.Birdâireüzerinde
dönenbuküçükcisme(Nokta-i cevvâle) denir.Nokta-icevvâle,hızlıdöndüğüiçin,
uzakdan,birdâireolarakgörünür.Hâlbuki,hâricdemevcûdolan,noktadır.Hâricdedâireyokdur.Dâireninvarlığıvehmdedir.Dâirede,noktanınvarlığıgibibir
varlıkyokdur.Nokta,dâireniniçindeveyâdışındadırdenilemez.Birbirlerinebitişikveayrıdadeğildirler.Noktanınbulunduğuyerde,dâireyokdurki,birbirlerinegöreyerlerisöylensin.
Süâl: Allahüteâlâ,âlemeyakınım,ihâtaediyorumbuyuruyor.Bunasıloluyor?
Cevâb: Bukurbveihâta,cismincismeyakınolmasıvekaplamasıgibideğildir.
Bilinmiyen,anlaşılamıyanbirkurbvekaplayışdır.Allahüteâlânınyakınolduğunaveihâtaetdiğineinanırız.Fekat,nasılolduğunubilemeyiz.Ona,âleminiçindedir,dışındadır,bitişikdir,ayrıdırdemeyiz.Çünki,islâmiyyet,budördünübildirmemişdir.Misâlimizdenokta-icevvâle,mevhûmolandâireyeyakındır.Onukaplamışdırveonunlaberâberdirdiyebiliriz.Fekatnasılolduğunubilemeyiz.Çünki,
mevcûdolanyalnıznoktadır.Bitişikdir,ayrıdır,içindedir,dışındadırderiz.Fekat
bunlarnasılolurbilinmezdediyebiliriz.Çünki,ikitarafarasındabulunanhâlinnasılolduğubilindiğizemân,ikitarafındahâricdevarlıklarılâzımdır.İkitarafarasındabulunanhâlinnasılolduğubilinmediğizemân,ikitarafındavarolmasılâzımgelmez.Bilinmiyenşeyleri,bilinenşeylergibisanmakyanlışdır.Başkabirsözle(Gâibi,şâhidekıyâsetmek,bâtıldır).
Tenbîh: Âlemmevhûmdur,hayâldekivarlıkdırdedik.Bununma’nâsı,âlem,
vehmvehayâlmertebesindeyaratılmışdırdemekdir.Hisolunanveidrâkedilen
fekathâricdebulunmıyanbirvarlıkdır.Meselâ,dışardabulunmayıp,yalnızhayâldebulunandâire,buhâldedevâmlıdurdurulabilsevevehmler,hayâlleryokoluncada,ohâldekalsa,budâire,hâricdebulunmadığıhâlde,hâricdevarmışgibiolur.
Hâlbukihâricdenoktabulunmazsa,dâiredeolmaz.Fârisîbeyttercemesi:
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Nehoşolur,güzellerinedâsı,
başkalarınsözündeyeralması.
Dâire,noktanıngörünmesiniörtüyordenirseyerivardır.Dâire,noktanınvarlığınıgösterenbiraynagibidirdenirse,yinedoğruolur.Eğernoktanınvarlığına
alâmetdirdenirse,yineolur.Noktayıörtüyordemek,câhillerinsözüdür.Aynadır
demekEvliyâlığauygundurvebuna(Îmân-ı şühûdî) denir.Alâmetveişâretolduğunusöylemek,(Îmân-ı gaybî)yemahsûsdur.Îmân-ıgaybî,îmân-ışühûdîdendahâkuvvetli,dahâkıymetlidir.Çünki,şühûddezıl[hayâl]görülür.Gaybdeise,bu
hatâ yokdur. Îmân-ı gaybîde, ele birşey geçmez. Fekat vâsıldır, kavuşmuşdur.
Şühûdde, ele birşeyler geçerse de, vâsıl değildir, başka şeye, zıllere, hayâllere
bakmakdadır.Sözünkısası,şühûd,noksânlıkdır.Vüsûlisekemâldir.Busözümüzütesavvufcugeçinenherkesanlıyamaz.Bunlar,şühûdü,vüsûldendahâüstünsanır.Yunânfelsefecilerinden,sôfistâiyye[Sophiste]denilenkimseler,âleme,hayâl,
vehmdedi.İnsanınhayâlinde,birgörünüşdür.Vehmvehayâldeğişirse,bugörünüşlerdedeğişirdedi.Meselâ,vehm,birşeyitatlıgörürsetatlıolur.Başkabirzemândabuşeyeacıderse,acıdırdediler.Nekadarcâhil,nekadaraklsızlarki,Allahüteâlânınyaratmasınıgöremediler.Hattâinanmadılar.[Âleminvarlığının],hâricdekivarlığaolanyakınlığınıanlamadılar.Böylecehâricdekivarlığayakışanişlerinbuâlemdebulunduğunaveböylecesonsuzazâbveni’metlereinanmadılar.
Hâlbuki,Muhbir-isâdık[hepdoğrusöyleyici]“sallallahüteâlâaleyhivesellem”,
bunlarıhaberverdi.Elbetolacakdır.Bufelsefeciler,şeytânınaskeridir.Mücâdelesûresinin,ondokuzuncuâyetindemeâlen,(Şeytânın askeri elbette mağlûb olacak, ziyân edecekdir) buyruldu.
Süâl: Vehmdevehayâldeolsabile,âleminvarlığı,devâmlıolduğuvebuvarlığasonsuzni’metlerveazâblarolacağıhâlde,âlemeniçinvardenmiyorvemevcûd
bilinmiyor?
Cevâb: Tesavvufcularagörevücûd,enşerefli,enkıymetlişeydir.Vücûd[ya’nî
varolmak],bütünhayrların,üstünlüklerinbaşlangıcıdır.Herşeydenkıymetliolan
vücûdü,Allahüteâlâdanbaşkasınayakışdıramıyorlar.Çünki,Ondanbaşkaherşeynoksânvekötüdür.Enkıymetlişey,kötüyeverilebilirmi?Tesavvufcularınbu
sözleri,keşfevefirâsetedayanmakdadır.Keşflerinegöre,vücûd,yalnızAllahüteâlâyamahsûsdur.Mevcûd[var]yalnızOdur.Ondanbaşkasınamevcûddemeleri,
Ovarlığa,bilinmiyenbirbağlılıklarıolduğuiçindir.Gölgeaslısâyesindedurabildiğigibi,herşeyOvarlıkladurmakdadır.Vehmmertebesindebulunansübût[görünüş],Ovücûdunzıllerindenbirzıldir.[Türkçede,vücûddeyince,bedensanıyoruz.Hâlbukivücûd,madde,cism,bedendemekdeğildir.Vücûd,varolmakdemekdir.Ya’nîbirsıfatdır.]Ovücûd,hâricdemevcûdolduğundan,Allahüteâlâ,hâricdemevcûddür.Devâmverilenvehmvehayâlmertebesinede,hâricmertebesinin
zıllerindenbirzıldersek,ikisidezılolunca,vehmdekisübûta,(Vücûd-i hâricî) demekuygunolabilir.Bubakımdan,âlemede,hâricdemevcûddenebilir.Görülüyorki,mümkin[ya’nîmahlûk]herneyemâlikise,vücûdmertebesindengelmekdedir.Ona,zılolmasıdüşünülmeden,hâricdevardemek,doğruolmaz.Allahüteâlâya,vücûdsıfatındaortakedilmişolur.Bufakîr[ya’nîİmâm-ıRabbânî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”],âlemehâricdemevcûddemişisem,buma’nâdaanlamaklâzımdır.Kelâmâlimleri,vücûdilesübûtaynıdırdiyorki,ikikelimeninlügat
ma’nâsıaynıdemekdir.Yoksa,vücûdnerde,sübûtnerde?Keşfveşühûdsâhiblerindençoğuveâlimlerdençoğu,(Allahüteâlânınkendisi,vücûddür)dedi.Sübût
ise,nazarî,aklındüşündüğübirşeydir.
Fâide: Vücûd,herhayrvekemâlinkaynağıvehergüzelliğinbaşlangıcıolduğu
gibi,bununkarşılığıolanademde,elbetteherkötülüğün,herkusûrunkaynağıve
herçirkinliğinvebozukluğunbaşlangıcıdır.Günâhlar,ondanhâsılolmakda,yoldançıkmağa,osebebolmakdadır.Bunakarşılık,hünerleri,güzellikleridevardır.
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Vücûdkarşısında,kendinitâmyoketmekenbüyükmeziyyetidir.Vücûdunkarşısındabulunarak,kötülükleri,kusûrlarıkendindetoplamak,hüneridir.Vücûde
aynaolarak,onunkemâlâtınıgöstermekvebukemâlâtı,ilmindışında,birbirlerindenayırmak,onlarıicmâldentafsîlegetirmek,onungüzelsıfatıdır.Kısaca,vücûdunhizmetlerinigörmekde,vücûdunhüsn-icemâli,onun,kötülük,çirkinlikvekusûraynasındameydânaçıkmakdadır.Vücûdüngınâsı,bununihtiyâcından,onun
izzetibununzilletinden,onunyüksekliği,bununalçaklığından,onunefendiliğibununköleliğindenanlaşılmakdadır.Fârisîbeyttercemesi:
Hocamıüstâdyapan,benoldum,
beğiâzâdedenköle,benoldum.
Herbozukluğun,hersapıklığınsebebiolanmel’ûnİblîs,ademdendahâfenâdır.Ademdebulunanhünerlerin,ondahiçbiriyokdur.A’râfsûresi,onikinciâyetindeki,(Ben ondan dahâ hayrlıyım) sözü,ondakiiyiliksıfatlarını,söküpçıkarmış,
onuherşeydenkötüyapmışdır.Adem,hiçbirşeyevaramadığı,yokolduğuiçin,vücûdealâmet,güzelliklereaynaolmuşdur.Mel’ûnise,varlıkveiyilikiddi’âsıile,karşıgelerektardedilmişdir.Güzelkarşılamağıademdenöğrenmeliki,varlığıyokluklakarşılamakda,kemâlkarşısına,kusûrileçıkmakdadır.İzzetvecelâlgörününcezülveinkisârınıgöstermekdedir.İblîsmel’ûnu,kibrveinâdetdiğiiçin,ademdekikötülüklerisankikendisineçekmiş,ademdeiyilikdenbaşka,sankibirşeykalmamışgibidir.Elbetiyiliğeaynaolabilmekiçin,iyiolmaklâzımdır.(Sultânıneşyâsınıtaşımakşerefi,ancakkendihayvânlarınamahsûsdur)sözümeşhûrdur.İblîsin,kıymetlivazîfesivardı.Mahlûklarıkötülükdentemizliyordu.Fekat,kendinibeğendiği,büyüksandığıiçin,hizmetlerininfâidesinigöremedi.Dünyâdada,âhıretdedeziyânetdi.Ademise,kusûrlu,kötüolduğuhâlde,yokluğusâyesinde,mahrûmkalmadı.Vücûdaaynaolmaklaşereflendi.Fârisîbeyttercemesi:
Kamışboşumdedi,şekerlendi,
ağaç,yükseldi,baltayıyidi.
Süâl: İblîsebukötülükneredengeldi?Ademdenbaşkasıvücûddür.Bundaise,
kötülükyokdur.Ohâlde,kötülükneredengeldi?
Cevâb: Adem,vücûdaaynaolup,onunhayrıvekemâlinigösterdiğigibi,vücûd
de,ademinaynasıdırveonunkötülüğünüvekusûrlarınıgöstermekdedir.[İblîsde,
hermahlûkgibiademilevücûddanyapılmışdır.]İblîskendiademindekikötülüklerialdığıgibi,vücûdüneademdenaksedenkötülükleridealmışdır.Hemkendindeolanhemdehâricdengelenkötülükleriyüklenmişdir.Kötülükleriaksetdiren
vücûdününkuruntuları,ademiniyisıfatlarındanolanyokluğunu,onagöstermedi.Vücûdünaynasındagörünenkötülüklerdemeydânaçıkınca,sonsuzziyânagirdi.YâRabbî!Bizehidâyetverdikdensonra,kalblerimizi,düşmanlarınıntarafına
kaydırma!Bizleremerhametiniboleyle!Lutf,ihsânsâhibiancaksensin!
Kalbini,Cennetbağıyap,çeşme-itevhîdile,
rûhbağçenigülşeneyle,gonca-itevhîdile.
Hemmekânsız,hemzemânsız,nihâyetsizyolları,
kat’idergönülerbâbı,kuvvet-itevhîdile.
Hernekadar,yüzkarası,yapdıysaısyânsende,
temizlenirheryerin,sâbûn-itevhîdile.
İnsvecinâlemlerini,aşarakarşaçıkar,
kimkimi’râceylediyse,cezbe-itevhîdile.
EyNiyâzî!Ârif-ibillahgönüldenkaldırır,
yetmişbinperdeyihep,birlem’a-itevhîdile.
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44 — İKİNCİ CİLD, 42. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Mirzâ Hüsâmeddînin oğlu hâce Cemâleddîn Hüseyne yazılmış
olup, nihâyetin, âfâk ve enfüsün dışında olduğunu bildirmekdedir:
Bismillâhirrahmânirrahîm.ÂlemlerinrabbiolanAllahüteâlâyahamdolsun.
ÂlemlererahmetolarakgönderdiğiObüyükPeygambere“sallallahüteâlâaleyhivesellem”düâveselâmolsun.OnunkıymetliolanÂline,akrabâsınaveyüksekolanEshâbına“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”,kıyâmetekadardüâve
selâmolsun!
Birsâlikniyyetinidüzeltdikdenvekendinidünyâarzûlarındankurtardıkdansonra,Allahüteâlânınisminizikretmeğebaşlarvegücriyâzetlerçeker[(Riyâzet) nefsinarzûlarınıyapmamakdemekdir]veşiddetli,ağırmücâhedeleryapar[(Mücâhede) nefsinistemediğişeyleriyapmakdır]vetezkiyehâsıleder[ya’nînefsitemizlenir]vekötühuylarıiyihuylaradönervegünâhlarınatevbeederveAllahüteâlâyadönmeknasîbolur,dünyâsevgisikalbindençıkarvesabr,tevekkülverızâhâsıl olur ve bu kazandıklarının ma’nâlarını, işâretlerini yavaş yavaş ve sıra ile,
âlem-imisâldegörmeğebaşlarvebuâlem-imisâlaynasındakendiniinsanlığınkirlerindenveinsanlıksıfatlarınınaşağılıklarındantemizlenmişgörürse,(Seyr-i âfâkî)yi[ya’nîkendinindışındailerlemeği]temâmlamışolur.Ba’zıları,buyolculukdaihtiyâtlıdavrandı.İnsanınyedilatîfesindenherbiriniâlem-imisâlaynasında,
renklibirnûrolarakgördüler.Herlatîfenintemizlendiğini,kendinûrunun,âlem-i
misâlde görünmesiyle anladılar. Bu seyre [yürüyüşe] kalb ismindeki latîfeden
başladılar.Yavaşyavaşvesıraile,latîfelerinsonuncusunailerlediler.Meselâsâlikinkalbinintemizlendiğininalâmetiolarak,(Âlem-i misâl) aynasında,kırmızınûrungörünmesinikabûletmişlerdir.Rûhismindekilatîfenintemizliğininalâmeti,
sar› nûrdur. Böylece, beş latîfenin temizliğini gösteren beş nûr vard›r. Demek
oluyorki,seyr-iâfâkîyitemâml›yanbirsâlik,s›fatlar›n›nveahlâk›n›ndeğişmesiniâlem-imisâlaynas›ndagörüyor.Kendindekizulmetleri,kötülükleri,oâlemaynas›ndahisederektemizlendiğinianl›yor.Sâlikbuyürüyüşde,herân,hâllerindekideğişikliği,âlem-imisâldegörüyor.Kendindekideğişikliklerihaberverenoâlemdekideğişikliklerigörüyor.Âlem-imisâlâfâkdand›r.[Ya’nîinsan›nd›ş›ndabulunanşeylerdendir.]Böyleceinsan,âfâkdailerlemişoluyor.Evetsâlik,hakîkatdekendindeseyretmekde,değişiklikyapmakdad›r.Ya’nî,onuns›fatlar›ndaveahlâk›ndakeyfî,kalitatifbirhareketolmakdad›r.Fekat,o,buhareketiniâfâkdagörmekdedir.Kendindenhaberiyokdur.Bununiçin,seyr-iâfâkîdenilmişdir.Âfâkdaolan
buseyrtemâmolunca,seyr-iilallahtemâmolmuşolur.Fenâhâs›lolmuşolurdemişlerdirvebuseyr-iilallaha,(Sülûk) demişlerdir.
Bundansonraolanseyre,(Seyr-i enfüsî), (Seyr-i fillah) derler.Buseyrde,(Bekâ-billah) hâsılolurderler.Bumakâmda,sülûkdensonra,cezbehâsıloluyorderler.
Sâlikin latîfeleri, birinci seyrde, tezkiye bulduğu, insanlık kusûrlarından temizlendiğiiçin,bulatîfeler,sâlikinrabbi[terbiyeedicisi,yetişdiricisi]olanism-i
ilâhîninakslerini,zıllerini,kendilerindegösterecekbiraynagibiolmuşlardır.Bu
isminçeşidlikısmlarınıntecellîsine,görünmesineaynaolmuşlardır.
İkinciseyre,enfüsîşununiçindenirki,sâlikinenfüsü,ya’nîkendisi,ismlerinakslerine,zıllerineaynaolmuşdur.Yoksasâlik,kendindeseyretmekdedeğildir.Nitekim seyr-i âfâkîye de, âlem-i misâl ayna olduğu için, Seyr-i âfâkî denmişdi.
Yoksa,sâlikâfâkdaseyretmiyordu.Buikinciseyr,hakîkatde,enfüsaynalarında
ismlerinzıllerinin,hayâllerininseyridir.Hattâbununiçin,(Âşıkdama’şûkunseyri)demişlerdir.Fârisîbeyttercemesi:
Hareketeden,aynadeğildir,
aynadakisûretlerdir.
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Buseyre,seyr-ifillahdadenmesinesebeb,sâlikbuseyrde,Allahüteâlânınsıfatlarıilesıfatlanır.Birsıfatdanbirsıfatageçer.Çünki,aynadakisûretlerinsıfatlarınınba’zısındanaynanındanasîbiolur.Bundandolayı,sankiAllahüteâlânın
ismlerindeseyretmişgibidir.
İştetesavvufcularınsözlerininma’nâsıbudur.Makâmsâhiblerininhâlivesöz
sâhiblerininmurâdıherkesinanladığıgibiolmaz.Herkesanladığıkadarsöyler.Bu
sözden,başkalarıdaanlayışıkadarma’nâçıkarır.Birkimse,sözüilebirşeyleranlatmakister.Dinleyenler,busözdenbaşkaşeyleranlıyabilir.
Tesavvufcularınseyr-ienfüsîyesıkılmadanseyr-ifillahdemeleriveçekinmeden
Bekâ-billahisminivermelerivekavuşmak,yetişmekbilmeleribufakîreağırgeliyor.Busözlerinedoğruma’nâvermek,düzeltmekiçingüçlükçekiliyor.
Seyr-iâfâkîde,sanki,kötülüklerdentemizlenmekveseyr-ienfüsîde,iyiahlâk
ileahlâklanmakvardır.Çünki,kötülüklerdenayrılmak,Fenâmakâmınauygundur.İyiliklerekavuşmak,Bekâmakâmınauygunolur.Buseyr-ienfüsîninnihâyetiyokdemişlerdir.İnsanınömrüsonsuzolsa,buseyrbitmezsanmışlardır.Çünki,
mahlûkunsıfatlarınınnihâyetiyokdemişlerdir.Allahüteâlânınsonsuzsıfatları,
sâlikinlatîfeleriaynasındatecellîetmekde,Onunkemâlâtındanbirkemâlgörünmekdedir.Ohâlde,buseyrbitmezvesonugelmez.
Seyr-iâfâkîdehâsılolanFenâileseyr-ienfüsîdehâsılolanBekânınikisinebirden,vilâyet[Evliyâolmak]demişlervekemâlin,yükselmeninsonuburayakadardırsanmışlardır.Bundansonra,seyr[yolculuk]olursa,geriyedoğruolurkibuna
(Seyr-i anillah) demişlerdir.Geriyeinerken,birdördüncüyolculukvardırki,bunada(Seyr-i fil-eşyâ) demişlerdir.Üçüncüvedördüncüseyrler,başkalarınıkemâlegetirmekveirşâdetmekiçindir.İlkikiseyr,vilâyetihâsıletmekiçindir,demişlerdir.
Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlâ ile kul arasında, yetmişbin nûrdan perde ve yetmişbin zulmetden perde vardır) buyuruldu.
Tesavvufculardanbirkısmınagöre,seyr-iâfâkîdeyetmişbinperdeaşılmakdadır.Çünki,yedilatîfedenherbirindeonbinperdegeçilirdediler.Buseyrtemâm
olunca,perdelerinhepsiaradankalkmışolup,sâlik,seyr-ifillahyapmağabaşlar
ve(Vuslat) makâmınaerişirsandılar.
İşte,Evliyânınseyrvesülûkdediklerişeylerbunlardır.İnsanınkemâlegelmesivebaşkalarınıdairşâdetmesiböyleolurderler.
Allahüteâlânınlutfederek,ihsânederek,bufakîrebubilgilerdenzâhiretdiklerivenesûretleyetişdirdiklerini,ni’metibildirmekveşükrünüyapmakmaksadıile,aşağıyayazıyorum.Kalbiuyanıkolanlaristifâdeeder.
Hak teâlâ, bî-çûn ve bî-çigûnedir. Ya’nî hiçbirşeye benzemez. Nasıl olduğu
anlaşılamaz.Âfâkdaolmadığıgibi,enfüsdedebulunmaz.Ohâlde,seyr-iâfâkîye,seyr-iilallahdemekveseyr-ienfüsîyeseyr-ifillahisminivermekdoğruolmaz.
Buherikiseyrde,(Seyr-i ilallah) olur.Seyr-ifillah,âfâkveenfüsileilişiğiolmıyanötelerinötesibirseyrdir.Şaşılacakşeydirki,seyr-ienfüsîye,seyr-ifillahdemişler.Buseyribitmeztükenmezbilip,sonsuzolarakseyredilse,temâmlanamaz
sanmışlar.Hâlbuki,enfüsde,âfâkgibimahlûkolduğundan,mahlûklardaseyretmişoluyorlar.Böylece,büyükhatâya,sonsuzhusrânadüşüyorlar.Sonra,ebedîolarakFenâhâsılolamayınca,Bekâhiçhâsılolmaz.Vüsûl,kavuşmak,nasılolur?Yaklaşmakvekemâlnasıleldeedilir?Sübhânallah!Tesavvufbüyükleri,böylece,serâbısusanarakveseyr-iilallahaseyr-ifillahdiyerek,mahlûkuHâlıkdüşünerek
vezemânlımekânlıolana,bî-çûndiyerekkendileriniavutunca,küçüklerdenvegörüşlerikısaolanlardanşikâyetetmeğesıragelirmi?Yazıklarolsun!Nasıloluyor
da,enfüseHakteâlâdiyorlar.Hudûdüvesonuolanbuseyri,nihâyetsizsanıyorlar.Seyr-ienfüsîdesâlikinlatîfeleriaynasında,Allahüteâlânınismlerivesıfatla–934 –

rıgörünüyordiyorlar.Hâlbuki,bugörünenler,ismlerinvesıfatlarınakslerinden,
zıllerindenbirzıldir.İsmlerinvesıfatlarınkendilerideğildir.Burasınıbumektûbunsonundadahâaçıklayacağız,inşâallahüteâlâ.
Allahüteâlâ,bî-çûnvebî-çigûnedir.Anlaşılabilen,düşünülebilenherşey,Ondanuzakdır.Ohâlde,âfâkveenfüsaynalarındayerleşemez.Buaynalardagörülenler, zemânlı, mekânlı şeylerin görünüşüdür. Âfâk ve enfüsü geçerek, Onu,
âfâkveenfüsünötesindearamaklâzımdır.Âfâkolsun,enfüsolsun,OnunZâtı,
mahlûklaraynasınayerleşmiyeceğigibi,ismlerivesıfatlarıda,bunlarayerleşmez.
Buralara aks eden herşey, ismlerin ve sıfatların aksleri, zılleri ve misâlleridir.
Hattâ,ismlerinvesıfatlarınzıllerivenümûneleride,âfâkveenfüsündışındadır.
Burada,kudretingörünmesindenbaşkabirşeyyokdur.Çünki,Allahüteâlânınismlerivesıfatlarıda,kendisigibibî-çûnvebî-çigûnedir.Benzerlerivenümûneleri
yokdur.Âfâkveenfüsdendışarıçıkılmadıkca,ismlerinvesıfatlarınakslerininve
zıllerininnedemekolduğuanlaşılamaz.Nerdekaldıki,ismlervesıfatlaranlaşılmışolsun.Şaşılacakşeydirki,bufakîrebildirilenler,gösterilenler,obüyüklerin
tatdıklarınavegördüklerinehiçuymuyor.Bunlardanbirinisöylesem,kiminanır?
Kimkabûleder?Eğersöylemeyipsaklasam,yanlışındoğruilekarışmasınaveHak
teâlâyacâizolmıyanşeylerinsöylenmesinegözyummuşolurum.Onuniçin,ister
istemez,doğrusunuveAllahüteâlâyasöylenmesiyakışanıbildireceğim.Uygunolmıyanlarırededeceğim.İsterinansınlar,isterinanmasınlar.Bunudüşünmüyorum
veüzülmüyorum.Kendibilgisinden,keşflerindenşübhesiolan,başkalarınıninanmamasındankorkar.İşindoğrusugüneşgibiaçıkdaolunca,keşflerindoğruluğu,
ayınondördügibimeydândaoluncaveakslerden,hayâllerdenkurtulmuşvemisâllerin,nümûnelerinüstüneçıkarılmışolunca,bilgilerdehiçşübheolurmu?Hocam[MuhammedBâkî]“kuddisesirruh”buyurduki,(Hâllerindoğruolmasınaalâmet,bunlaratambiryakînveinanmakdır).Bundanbaşka,Allahüteâlânınlutfü,
ihsânıile,bubüyüklerinsöylediklerihâllerinherbiri,ayrıayrıbufakîre[ya’nî
İmâm-ıRabbânîye“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz]bildirildi.Tevhîd,ittihâd,ihâtavesereyânma’rifetlerigösterildi.Obüyükleregösterilenvebildirilenleriniçyüzühâsıloldu.İlmlerinin,ma’rifetlerinininceliklerimeydânaçıkarıldı.Bumakâmdaçokzemânkaldım.Bütünbunların,azınaçoğunakavuşdum.Bunlardaartıkşübhevetereddüdkalırmı?
NihâyetAllahüteâlânınlutfüileanlaşıldıki,bugörünenlerin,anlaşılanlarınhepsi,zıllerin,akslerin,hayâllerinoyunlarıdır,görünüşleridir.Misâllere,hayâllerekapılmakdanbaşkabirşeydeğildir.Aranılan,bunlarınötesindedir.İstenilen,bunlardanbaşkadır.Bunuanlayınca,çâresiz,buma’rifetlerinhepsindenyüzçevirdim.
Bî-çûnolanZât-ıilâhîyeteveccüheyledim.Yeri,mikdârıvesıfatıolanherşeyden
uzaklaşdım.Hâlimböyleolmasaydı,büyüklereuymayansözsöyleyebilirmiidim?
Buayrılık,AllahüteâlânınzâtındavesıfatlarındaolmasaydıveAllahüteâlânıntakdîsvetenzîhiiçinolmasaydı,bubüyüklereuymayansözüyinesöylemezdim.Ağzımıaçamazdım.Çünki,onlaraihsânolunanni’metlerinartıklarınıtoplayanbir
dilenci gibi idim. Onların ni’met sofralarını temizleyen bir hizmetciyim. Yine
söyl üy or um ki, bu fak îr i [ya’nî İmâm-ı Rabb ân îy i “kadd es all ah ü teâ lâ sirr ehül’azîz”],lutfederekterbiyeeden,yetişdirenonlardır.Katkatihsânlarıilefâidelendirenonlardır.Fekat,neyapayım?AllahüteâlânınzâtındavesıfatlarındaolduğundanveOnunmukaddescenâbınayakışmıyankelimelerkullanıldığından,bununkarşısındasusmakvebaşkalarınıninanmamasındankorkmak,dînevediyânetesığmazvekulluğauymaz.
Vahdet-ivücûdvebenzeriba’zıbilgilerde,âlimlerintesavvufculardanayrılması,aklyoluileveistidlâliledir.Bufakîrinayrılmasıise,keşfveşühûd,ya’nîgörmekiledir.Âlimler,tesavvufcularınbilgilerininçirkinolduğunusöylüyor.Bufakîrise,güzelolduğunu,fekatmaksadın,arzûnunbunlarolmadığını,bunlarıbıra–935 –

kıpilerlemeklâzımgeldiğinisöylüyorum.ŞeyhAlâüddevle“kaddesallahüteâlâ
sirrehül’azîz”de,vahdet-ivücûdbilgilerineuymuyor.Âlimlerinbildiğigibi,çirkinbiliyor.Bunaşaşılır.Çünki,onunbilgisi,keşfyoluiledir.Keşfsâhibi,bubilgileriçirkinbilmez.Çünki,vahdet-ivücûddagarîbhâller,şaşılacakma’rifetlervardır.Bubilgiler,çirkindeğildir.Fekatbubilgileresaplanıpkalmakdagüzeldeğildir.
Süâl: Busözlerden,tesavvufbüyüklerininbâtılbiryoldabulunduklarıvehakîkatin,onlarınkeşfvebuluşlarındanbaşkaolduğuanlaşılıyor.
Cevâb: Bâtıl,hiçbirhakîkatedayanmıyanşeydemekdir.Hâlbuki,buhâllerve
ma’rifetler,muhabbetinfazlaolmasındanhâsıloluyor.Allahüteâlânınsevgisi,bu
büyükleriokadarkaplıyorki,başkaşeylerinismivecismihâtırlarınagelmiyor.Başkabirşeygörmiyorlar.İsteristemez,sevmekserhoşluğuile,üzerlerinibuhâlinkaplamasıile,başkaşeyleriyokbiliyorlar.Allahüteâlâdanbaşkabirşeygörmüyorlar.
Buhâlebâtıldenirmi?Buradabâtılyokdur.Bunları,hakkaplamışdır.Obüyükler, Allahü teâlânın sevgisine dalarak, kendilerini ve her şeyi yok etmişlerdir.
Bâtıl,bunlarınyanınayaklaşabilirmi?Bunlartemâmenhaklıdırvehakiçindirler.
Yalnız görünüşü bilen âlimler, bunların hakîkatini anlayabilir mi? Görünüşde
uygunsuzlukdanbaşkaneanlarlar?Onlarınbüyüklüğündenneeldeedebilirler?
Sözündoğrusuşudurki,buhâllerinvema’rifetlerinötesinde,başkakemâller
veüstünlüklervardırki,okemâlâtınyanındabuhâllervema’rifetler,okyânusyanındakibirdamlasugibikalır.Fârisîbeyttercemesi:
Gök,Arşabakınca,aşağıdır,
fekat,toprağanazarançokyüksekdir.
Yinesözümüzedönelim!Perdelerinyırtılmasındadiyorlarki,seyr-iâfâkîdenûrluvezulmetliperdelerinhepsiaradankalkar.Bufakîregöre,busözlerideyerindedeğildir.Hattâ,temâmenbaşkadürlüanlıyorum.Görüyorumki,zulmetliperdelerin kalkması için mahlûkların hepsini aşmak, ya’nî seyr-i âfâkîyi ve seyr-i
enfüsîyitemâmlamaklâzımdır.Nûrdanperdelerinaradankalkmasıiçinde,Allahüteâlânınismlerindevesıfatlarındaseyretmeklâzımdır.Ya’nîismleri,sıfatları,şânlarıvei’tibârlarıhiçgörmemelidir.Ancakbuzemân,nûrdanperdelerinhepsikalkarak,(Vasl-ı uryânî) hâsılolur.Böyleolanlarpekazdır.Seyr-iâfâkîde,zulmetdenolanperdelerinyarısıbilearadankalkmaz.Nûrdanperdelerhiçkalkarmı?
Perdelerçokçeşidlidir.Onuniçinşaşırmışlardır.Meselâ,nefsinperdelerininzulmeti,kalbinperdelerininzulmetindençokdur.Zulmetiazolanperdeler,nûrânîperdegibigörünmüşdür.Görüşükeskinolanlar,zulmânîperdeyinûrânîperdeilekarışdırmaz.Zulmetenûrdemez.Bu,öylebirni’metdirki,dilediğineihsâneder.Allahüteâlâ,büyükihsânsâhibidir.
Bufakîri[ya’nîİmâm-ıRabbânîyi“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”]yetişdirmekiçinşereflendirdikleriyoldahemcezbe,hemsülûkvardır.Latîfeleri[insanlarınkötühuylarından]temizlemekveAllahüteâlânınsıfatlarıiledoldurmak,bir
aradadır.Tasfiye[sülûk]vetezkiye[cezbe],buyoldaberâberdir.Seyr-ienfüsîde,
seyr-iâfâkîdahîyapılmışolur.Tasfiyeiçinde,tezkiyedehâsılolur.Cezbe,sülûküdehâsıleder.Âfâk,enfüsüniçindebulunur.Fekat,latîfeleritemizlemekcezbedenöncevetasfiye,tezkiyedenöncedir.Buyolda,gözönündeolanenfüsdür.
Âfâkdeğildir.Bununiçin,buyolileçabukvarılır.Hattâ,diyebilirimki,buyol,elbettekavuşdurur.Kavuşdurmamakihtimâliyokdur.Allahüteâlâdanistikâmetve
fırsatdilemeklâzımdır.
Buyol,elbettekavuşdururdedim.Çünki,buyolunbaşlangıcıcezbedirki,elbettekavuşdurur.Sâlikleriyoldabırakan,yâsülûkkonaklarıdırveyâsülûkübulunmayankurucezbelerdir.Bumâni’lerinikiside,buyoldayokdur.Çünki,sülûk,cezbeyebağlıdır.Cezbeileberâber,cezbeniniçindehâsılolur.Burada,hâlissülûkol–936 –

madığıgibi,kurucezbedeyokdur.Onuniçin,sâlikinyolukesilmez.Buyol,Peygamberlere“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”mahsûsolancaddedir.Bubüyükler,
çeşidliderecelerinegöre,buyoldanvâsılolmuşlardır.Âfâkıveenfüsübiradımdageçmişler,ikinciadımı,âfâkveenfüsünilerisinekoymuşlardır.Sülûkvecezbeyigeridebırakmışlardır.Çünki,sülûkünnihâyeti,Seyr-iâfâkîninsonunakadardır.Cezbeninnihâyeti,Seyr-ienfüsîninsonunakadardır.Seyr-iâfâkîveenfüsîtemâmolunca,sülûkvecezbedetemâmolur.Bundansonranesülûkkalırnecezbe.Busözümüzüsülûkvecezbesâhiblerianlıyamaz.Çünki,onlaragöre,âfâkve
enfüsünüstündeyolyokdur.İnsanınömrüsonsuzolup,hepseyr-ienfüsîyapsa,yinetemâmlıyamaz.Bubüyüklerdenbiribuyuruyorki,fârisîbeyttercemesi:
Eğerbütünömrünceyürüsedeinsan,
Kendindendışarıçıkmağabulmazimkân.
Buyolubanagösterenlerokadarbüyükdürki,Onlarınsâyesindegözümüaçdım.Onlarınsâyesindebunlarısöyliyebiliyorum.TesavvufunelifbâsınıOnlardan
öğrendim.MevleviyyetderecesineOnlarınteveccühüilekavuşdum.Eğerilmim
varsa,Onlarınilmderyâlarındanbirkaçdamladır.Eğerma’rifetsâhibiisem,Onlarıniltifâtlarınıneseridir.NihâyetinbaşlangıcdayerleşmişbulunduğuyoluOnlardanöğrendim.KayyûmlukcihetineçekenipinucunuOnlardanaldım.Onların
birbakışıile,öyleşeylerekavuşdumki,başkalarıkırkgünçileçekmeklegöremez.
Onlarınsözündenöyleşeyleredindimki,başkalarısenelerleçalışmaklaelegeçiremez.Fârisîikibeyttercemesi:
ŞemseddîninbirbakışınaTebrîzdekavuşankişi,
Çileçıkaranlaragüler,ayblardâimherkesi.
Nakşibendiyye,nasılkâfilesürücüdür?
Kâfilesinigizlicemaksadagötürür.
Bubüyükler,yola,seyr-ienfüsîdenbaşlıyor.Seyr-iâfâkîyibununlaberâberyapmışoluyor.Buhâle,(Sefer der vatan) sözüileişâretediyorlar.
Bubüyüklerinyolupekkısadır.Maksadaçabukulaşdırır.Başkalarınınyolunun
sonu, bu yolun başlangıcına varır. Bunun içindir ki, (Biz, nihâyeti, başlangıca
yerleşdirdik)buyurmuşlardır.Velhâsıl,bubüyüklerinyolu,başkatesavvufyollarındançokyüksekdir.Diyebilirimki,bunlarınhuzûruveâgâholmaları[Allahüteâlâileherânberaberolmaları],Onlarınçoğununhuzûrununüstündedir.Bunun
içindirki,(Bizimbağlılığımız,bütünbağlılıklarınüstündedir)buyurmuşlardır.Fekat,âfâkveenfüsündışındavesülûkvecezbeninüstündeEvliyâyayololmadığı
için, bu büyükler de, ister istemez âfâk ve enfüsün ötesinden konuşmamışlar.
Cezbevesülûkündışındanhabervermemişler.Evliyâlıkkemâlâtınauygunolarak,
(Evliyâ,FenâveBekâdansonraherşeyikendilerindegörür.Kendilerindebulurlar)buyurmuşlardır.Kendilerindeseyretdikleriiçin,Zâriyâtsûresinin(Kendinizde bulunmakdadır, niçin görmüyorsunuz?) meâlindekiâyet-ikerîmesineuymuşlardır.
Allahüteâlâyahamdveşükrlerolsunki,bubüyükler,enfüsündışındanhaber
vermedi iseler de, enfüse bağlanıp kalmış da değildirler. Enfüsü de, âfâk gibi
(Lâ) deyipyoketmekistiyorlar.Allahüteâlâdanbaşkaolanherşeygibi,onuda
yok biliyorlar. Muhammed Behâeddîn-i Buhârî “kuddise sirruh” buyurdu ki,
(Hergördüğün,herişitdiğinveherbildiğin,Odeğildir.Bunlarınhepsini,(Lâ) derken,yoketmeklâzımdır).Fârisîbeyttercemesi:
Nakşibenddirlerfekat,hernakşabağlanmazlar,
insanlar,şaşkınlıkdan,başkanakşararlar.
Başkaşeyleriyoketmekbaşkadır.Başkaşeylerinyokolmasıbaşkadır.
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Evliyâlıkdacezbevesülûkdanveâfâkveenfüsdendışarıçıkılamazdedik.Çünki, vilâyetin bu dört temelinin üstünde, (Kemâlât-i nübüvvet) başlar. Evliyâlık,
burayaulaşamaz.Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”EshâbınınçoğuveEshâbolmıyanlardanpekazbahtiyârlar,Peygamberlere“aleyhimüssalevâtüvettehıyyât”tamuyduklarıiçin,budevletekavuşmuşdur.Cezbevesülûküiçindebulunduranbuyoldanseyrederekilerlemişler,sülûkvecezbenindışınaçıkmışlardır.Zıllerden,hayâllerdenkurtulmuşlar,enfüsüde,âfâkgibi,geridebırakmışlardır.Burada,başkalarınaşimşekgibiçakıpbiten(Tecellî-yi Zâtî)ler,devâmlıolmuşdur.Hattâbunlarınişi,isterşimşekgibiolsun,isterdevâmlıolsun,bütüntecellîlerinüstündedir.Çünki,bütüntecellîlerde[görünüşlerde]azdaolsa,zıl,aksbulunur.Hâlbuki,bubüyüklere,noktakadarzıl,büyükdağgibigelir.Bubüyüklerin
kazanclarınınbaşlangıcı,Zât-ıilâhîninçekmesivesevgisidir.Cenâb-ıHakkınlutfüile,busevgiherânartarak,başkaşeylerinsevgisiyavaşyavaşazalır.Başkaşeylerebağlılık,yavaşyavaşyokolur.Birse’âdetlikimseyi,Allahsevgisikaplıyarak,
başkaherşeyinsevgisikalmayıncaveAllahsevgisi,bütünbusevgilerinyerineyerleşince,onunaşağısıfatlarıvebütünkötühuylarıyokolur.Seyr-iâfâkîdeelegeçen
şeylere,uzunbirsülûkevesıkıriyâzetlereveçetinmücâhedelerelüzûmkalmadan
kavuşur.Çünki,sevmek,sevgiliye,itâ’atetmeğiister.Sevgisonhaddinibulunca,
itâ’atdatemâmolur.Sevgiliye,insangücününyetişebildiğikadar,tambiritâ’athâsılolunca(Makâmât-i aşere) elegeçer.[Makâmât-iaşere:Tevbe,zühd,vera’,sabr,
fakr,şükr,havf,recâ,tevekkülverıdâolduğu(Neşrül-mehâsin)deyazılıdır.]Bu
(Seyr-i mahbûbî) ile,seyr-iâfâkîgibi,seyr-ienfüsîdetemâmlanmışolur.Çünki,hep
doğrusöyleyici“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”(İnsan, sevdiği ile berâberdir)
buyurdu.Sevgili,âfâkveenfüsündışındaolduğundansevendeOnunlaberâberolacağındanâfâkveenfüsündışınaçıkar.Böylece,seyr-ienfüsîyide,geridebırakmış
olur.Berâberlikdevletinekavuşur.İşte,bubüyükler,muhabbetdevletisâyesinde,
âfâkveenfüsileuğraşmazlar.Âfâkveenfüs,onlaratâbi’olur.Sülûkilecezbe,bunlar›n işlerine bağl› bulunur. Bu büyüklerin sermâyesi, muhabbetdir. Muhabbet,
sevgiliyeitâ’atetmeğiister.Sevgiliyeitâ’atise,ahkâm-›islâmiyyeyeuymaklaolur.
Çünki,sevgilininbeğendiğişey,yol,ahkâm-›islâmiyyedir.Ohâlde,muhabbetinçok
olmas›naalâmet,ahkâm-›islâmiyyeyeçokuymakd›r.(Ahkâm-› islâmiyye)yeuymak,
farzlar›yapmakveharâmlardansak›nmakdemekdir.Ahkâm-›islâmiyyeyetamuyabilmekise,ilm,amelveihlâsileolur.Hersözde,herişde,herhareketde,herduruşda,kendiliğindenhâs›lolanihlâs,muhlasolankimseyenasîbolur.Muhlisler,bu
mu’ammây›anl›yamaz.(Muhlisler, büyük tehlükededir) buyuruldu.
Yine sözümüze dönelim! Seyr ve sülûkden maksad ve cezbe ve tasfiyeden
beklenilenşey,nefsikötühuylardanveçirkinsıfatlardantemizlemekdir.Buçirkinsıfatlarınbaşı,nefsedüşkünolmakveonunarzûlarına,isteklerinetutulmakdır.Ohâlde,Seyr-ienfüsîlâzımdır.Kötüsıfatlardangüzelsıfatlaradönmeklâzımdır.Seyr-iâfâkîlüzûmludeğildir.Maksad,gâyebuseyrebağlıdeğildir.Çünki,âfâkadüşkünlük,nefsedüşkünolmakdanilerigelir.İnsan,herşeyi,kendinisevdiği
için sever. Çocuğunu, malını sevmek, onlardan istifâde edeceği içindir. Seyr-i
enfüsîde,insanı,Allahüteâlânınsevgisikaplıyarak,insan,kendinisevmekdenkurtulduğuiçinevlâdvemalsevgiside,bununlaberâberyokolur.Ohâlde,seyr-ienfüsîmuhakkaklâzımdır.Seyr-iâfâkî,bunabağlıolarak,bununlaberâbermüyesserolur.Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”seyrleri,yalnızseyr-ienfüsîidi.Seyr-iâfâkî,bununlaberâberyapılıyordu.Evet,seyr-iâfâkîde,arayerde,hiçdurmadan,devâmlıyapılır.Sonunavarılırsa,budaiyidir.Fekat,aradatakılıpkalınırsavesonunavarılmazsa,hemenhemenfâidesizolur.İstenilengâyeyemâni’olanşeylerdenbirisayılır.
Seyr-ienfüsînekadarilerlerse,okadarkârlıolur.Buseyritemâmlıyarakenfüsdendışarıyaçıkmak,çokbüyükni’metdir.Enfüsdekideğişiklikleriâfâkayna–938 –

sında görmeğe, kendindeki değişmeleri âfâkda görmeğe ne lüzûm var. Kalbin
temizliğiniâlem-imisâldeanlamakvebutemizliği,âlem-imisâldekırmızınûrolarakgörmekdeböyledir.Niçinkendivicdânınabırakmıyorvedeğişikliklerinive
temizliğini kendi firâseti ile anlamıyor. Meşhûrdur ki, birisi oniki sene tabîbe
muhtâcolmamış,hâllerindekideğişikliğikendivicdânıileanlamışdır.Sıhhatinive
hastalığınıkendifirâsetiilebilmişdir.Evet,seyr-iâfâkîde,ilmler,ma’rifetler,tecellîlervezuhûrlarçokolur.Fekat,bunlarınhepsizılleringörünüşüdür.Misâllerle,hayâllerleavunmakdır.Ba’zımektûblardabildirdiğimizgibi,seyr-ienfüsîzıllere,akslerebağlıdır.Ohâlde,Seyr-iâfâkî,zıllerinzıllinebağlıolur.Çünki,âfâk,
enfüsünzıllerigibidirveenfüsügösterenaynagibidir.Enfüsdekideğişiklikleri,âfâk
aynasındagörmekvelatîfelerintemizlenmesinivesıfât-ıilâhiyyeilesıfatlanmasınıâfâkaynasındananlamak,insanınrü’yâda,âlem-imisâldekendinipâdişâhgörmesine veyâ zemânın kutbu görmesine benzer. Hâlbuki, ne pâdişâhdır, ne de
kutbolmuşdur.Burü’yâdan,onun,hâricde,uyanıkikendepâdişâhvekutbolabileceğianlaşılır.Tezkiye[latîfelerintemizlenmesi]seyr-ienfüsîdeolur.Seyr-iâfâkîdegörülenbutezkiyeninkâbilvemümkinolmasınıhaberverir.Seyr-ienfüsîde kendini temiz görmedikce ve vicdânı ile, kendini temizlenmiş bulmadıkca,
Fenâhâsılolmaz.Makâmât-iaşereyekavuşamaz.Yedihâldenelineancakhava
girer.Görülüyorki,Seyr-ienfüsîde,Seyr-iilallahıniçindedir.Seyr-iilallahıntemâmlanmasıile,Fenânınhâsılolması,Seyr-ienfüsînintemâmolmasınabağlıdır.
Seyr-ifillah,Seyr-ienfüsîdençoksonrahâsılolur.
Eymes’ûdinsan!Seyr-ienfüsîde,insanınkendineolanbilgisivesevgisikalmadığıiçin,kendinebağlılığıdakalmaz.Bununsonucuolarak,başkalarınabağlılığıdayokolur.Çünki,kendinebağlıolduğuiçin,başkalarınadabağlanmışdır.O
hâlde,Seyr-iâfâkî,Seyr-ienfüsîninaltındayapılmakdadır.Sâlik,yalnızSeyr-ienfüsîyiyapınca,hemkendinebağlılıkdan,hemdebaşkalarınabağlanmakdankurtulur.İştebusöylediklerimizden,Seyr-ienfüsîninveSeyr-iâfâkîninma’nâsıkolaycaanlaşıldı.Çünki,enfüsdeseyr,âfâkdadaseyrdir.Kendineolanbağlılıkları
yavaşyavaşortadankaldırmak,enfüsdeseyrdir.Seyr-ienfüsîyaparken,âfâkaolan
bağlılıklarınçözülmeside,seyr-iâfâkîdir.Hâlbukibaşkalarınınanlatdığıseyr-iâfâkîveSeyr-ienfüsîyiaçıklamakgüçdür.Evet,doğruolanşeylerdegüçlükolmaz.
Seyr-ienfüsîde,sâlikinlatîfeleriaynasında,Allahüteâlânınismlerivesıfatlarıgörünüyordiyorlar.Bunatahliyeden[boşaltmakdan]sonradoldurmakdiyorlar.
Bugörünenler,hakîkatdeismlerinvesıfatlarınzıllerindenbirzıllingörünüşüdür.
Önceismlerinvesıfatlarınzıllerindenbirzıl,tâlibinaynasındagörünür.Onunzulmetlerinivekötülüklerinitemizler.Ya’nî,tasfiyevetezkiyeyapar.Butasfiyeve
tezkiye,Seyr-ienfüsîtemâmoluncahâsılolur.Latîfelertahliyeolup,ismlerinve
sıfatlarıngörünmesineelverişliolur.Seyr-ienfüsîdeeldeedilen(Tahliye),tasfiyevetezkiyenintemâmolmasınabağlıdır.Seyr-iâfâkîdegörünentahliye,hakîkî
tahliyedeğildir.Bununiçin,seyr-ienfüsîdeismlervesıfatlargörülmez.Demekoluyorki,zıllekavuşmak,sevgilidenbaşkaherşeydenayrılmakdanönceolur.Ya’nî,
sevgilinin zıllerinden bir zıl, sâlikin aynasında görülmedikce, sevgiliden başka
şeylerdenkesilmekolamaz.Fekat,sevgiliyekavuşmak,başkalarındankesilmekdensonrahâsılolur.Şuhâlde,tesavvufbüyüklerinden,kavuşmak[peyvesten]öncedirdiyenler,birzıllekavuşmağıdemekistemişlerdir.Kavuşmaksonradırdiyenlerise,aslakavuşmağıbildirmişlerdir.Böylece,herikitarafınayrılığı,yalnızkelimededir.ŞeyhEbûSa’îd-iHarrâz“kuddisesirruh”buradabaşkadürlüsöylüyor
ve(Kurtulmadıkcabulamazsınvebulmadıkcakurtulamazsın!Hangisiönceolduğunubilmiyorum)demişdir.Anlaşılıyorki,zıllibulmak,kurtulmakdanöncedir.Aslı
bulmakkurtulmakdansonradır.Buradaşübheedecekbirşeyyokdur.Nitekimsabâhvaktigüneşdoğmadanevvel,güneşışınlarınınzıllerigörünüp,yeryüzünükaranlıkdantemizler.Zulmetlergidip,hertaraftasfiyebuldukdansonra,güneşinken–939 –

didoğar.Buradada,güneşinzılliningörünmesi,zulmetleringitmesindenöncedir
vegüneşindoğması,zulmetlerintahliyesindenvezıllintasfiyesindensonradır.Fekat,buradazulmetlerintahliyesiveortalığıntasfiyesi,zıllerinzuhûrundanönceolmuyor.

45 — İKİNCİ CİLD, 35. ci MEKTÛB
Bu mektûb, hocası Muhammed Bâkînin [971-1012 Delhîde] “kuddise sirruh”
oğlu, Muhammed Abdüllaha “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmış olup, iki süâline cevâb vermekde ve ayn-ül-yakîni anlatmakdadır:
AllahüteâlâyahamdveMuhammedMustafâya“sallallahüaleyhivesellem”salâtvesizedüâederim.Kıymetlimektûbunuzgeldi.Okuyunca,biziçoksevindirdi.Herânhâtırladığınızıbildiriyorsunuz.Negüzel,nemubârekdir.Üçaydasizin
elinizegeçenni’met,başkayollarda,eğeronsenedenasîbolursa,büyükkârbilirler.Buni’meteşükrediniz!Yaradılışınızınyüksekolduğunuveböylehâllerinkıymetiniişitince,ucb,kibrilelekelenmiyeceğinizibildiğimiçin,buni’metinbüyüklüğünüyazdım.(Şükr ederseniz, ni’metimi artdırırım) meâlindekiâyet-ikerîmeyihiçunutmayınız!
Önceden,tevhîdbilgilerihâsılolmağabaşladıdiyorsunuz.Bunlarda,bereketli
kazancdır.Buhâlinhâsılolmasınıisteyiniz.Fekatislâmiyyetinedeblerinigözetmeğeçokgayretediniz!Kullukvazîfeleriniyerinegetiriniz!Eğer,buhâllerdoğru ise, kusûrlu değil ise, sevgiliye muhabbetin çokluğundan hâsıl olur. Çünki,
âşıknereyegidersegitsin,sevgilidenbaşkabirşeygörmezvebilmez.Hernereden
bir zevk, lezzet duyarsa, bunu sevgilisinden geliyor sanır. Bu hâlde olan âşık,
mahlûklarıgörmekde,fekathepsini,birmahbûbsanmakdadır.Buhâlde,Fenâhâsılolmaz.Çünki,Fenâhâsılolunca,birmevcûdüngörülmesiinsanıkapladığından
mahlûklartemâmengörünmezolur.BunadaFenâdenilmesi,mahlûklargörülmediğiiçindir.HakîkîFenâise,sıfât-iilâhîninveismlerininvehiçbirbağlılığın,ayrıbirgörünüşünde,temâmengörülmediğizemânhâsılolur.Zât-ıilâhîdenbaşka
hiçbirşeygörülmezvedüşünülmez.Seyr-iilallah[Allahyolculuğu],işteburadasonaerer.Zıllerin,görünüşlerinhepsindentemâmenkurtulmak,buradahâsılolur.
Ârif,buzemân,asllarınaslıiledir.Alâmetlerdengeçip,kendisinekavuşmuşdur.
İlm,aynolmuşdur.İşitmek,erişmekhâlinialmışdır.Vasl-ıuryânî[ancakOnakavuşmak]se’âdetivenelernelervenelernelerolmuşdur.Bumakâm,buüstünderece,ancak,işâret,sembol,şifreileanlatılabilir.Budakapalıveperdeliolabilir.
Süâl: Kıymetlievlâd!Bizden,buayn-ül-yakîninanlatılmasınıistiyor.Buaynı
anlaşılabilirmisanıyor?
Cevâb: Bunuanlatmakzorbirişdir.Neyapayım?Nesöyliyeyim?Nebildireyim?Aklanasıluygungetireyim?Kıymetliyavrum!Ma’zûrgörmeniziumarım.İşitmeği,öğrenmeğideğil,edinmeği,hâllenmeğiisteyiniz!
Süâl: Kur’ân-ıkerîmdekimüteşâbihâtınma’nâlarını,râsiholanâlimlerbilir.Bu
ma’nâlarnasılanlaşılır?
Cevâb: Busüâlincevâbı,birincinincevâbındandahâincevedahâörtülüvedahâörtülmesilâzımdır.Buikisüâl,bukıymetliyavrununyaradılışınınçokyüksek
olduğunugöstermekdedir.
Allahüteâlânınkitâblarındakimüteşâbihlerinma’nâsınıanlamak,ancakPeygamberleremahsûsdur“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”.Ümmetlerindenpekaz
kimseye,onlaratâmuydukları,vârisleriolmaklaşereflendikleriiçin,bubilgiden
biryudumtatdırabilirler.Ogüzelinyüzündekiperdeyi,budünyâda,bunlariçinde
açarlar.Kıyâmetde,ümmetlerden,çokkimseleri,Peygamberlerineuyduklarıiçin,
budevletekavuşduracaklarıumulur.Anladığımagöre,budünyâdada,opekazkimselerdenbaşkalarınıda,budevletleşereflendirirler.Ammâ,bunlaraişiniçyüzü–940 –

nübildirmezler,ma’nâyıaçmazlar.Ya’nî,müteşâbihlere,doğruma’nâverirler.Fekatbuma’nâlarınneolduğunubilmezler.Müteşâbihât,mu’âmeleleri,hâllerigösterenişâretlerdir.Bunlara,buhâllerhâsılolabilir.Fekat,buhâllerinneolduğubildirilmez.Sevdiklerimizinbirindebuhâligörmekdeyiz.Başkalarını,artıkdüşünün.
Sizin,bundansüâliniz,ümmîdkapısınıaçmışdır.
YâRabbî!Bizlereihsâneylediğinnûrumuzuartdır!Günâhlarımızı,kusûrlarımızıört!Senherşeyiyapabilirsin!Selâmederim.

46 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 77. ci MEKTÛB
Bu mektûb, kıymetli oğlu Muhammed Sa’îd “kuddise sirruh” hazretlerine yazılmış olup, Kâ’be-i mu’azzamanın hakîkatinde olan sırları ve nemâzın ve Kelime-i tevhîdin hakîkatlerindeki incelikleri bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsunki,bizedoğruyolugösterdi.EğerO,merhametiile,
doğruyolubildirmeseydi,kimbulabilirdi?RabbimizinPeygamberlerineinanırız
“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”.Enyüksekmertebedeyalnıznûridi.[Bunûr,nasılolduğubilinmiyenbirnûrdur.]Burayı,Kâ’beninhakîkatibulmuşveyazmışdım.
Bumertebeninüstünde,dahâyüksekbirmertebevarki,Kur’ân-ıkerîminhakîkatidir.Kâ’be-imu’azzama,Kur’ân-ıkerîmsebebiile,herkesinkıblesiolmuşve
kendinekarşısecdeolunmaklaşereflenmişdir.
İmâm,Kur’ândır.ÖndeKur’ân-ıkerîmdir.Önealınanise,Kâ’bedir.Bumertebe,Allahüteâlânın,nasılolduğubilinmiyenvüs’atininbaşlangıcıdır.Anlaşılamıyanâleminayrıldığıderecedir.Bupekyüksekmertebedevüs’at,uzunluğunve
genişliğinçokluğuiledeğildir.Böylevüs’at,mahlûkdaolurvenoksânlık,kusûralâmetidir.Orası,öylebirmakâmdırki,yetişemiyen,tatmıyananlayamaz.Omertebedekiayrılıkda,bildiğimizikibaşkaşeyinayrıolması,benzemedikleriiçin,ayrılmalarıdeğildirki,bunlarparçalanmakla,dağılmaklaolurvemaddenin,cismin
hâssasıdır.Allahüteâlâ,cismdeğildir.Orada,birşeyvebaşkabaşkaikişeydüşünülemez.Çünki,oradaayrılıkgayrılıkveikilikyokdur.Düşünmekdeolamaz.Fârisîikibeyttercemesi:
Birkuşvarammâ,nasılbildireyimsana,
Çünki,Ankâilebulunur,herân,yanyana.
Ankânınadınıduymuşherkes,bilmesedecismini,
Bukuşunise,kimseduymamışdırismini.
Orada,hernekadar,birşeydüşünülemezisede,birşeydüşünülsevebuşeyincelense,omertebedebuşeyemahsûsolacakvebaşkabirşeydebulunmıyacakhiçbirhâl,hâsılolmaz.Zâtenorada,birşeyiincelemekdeolmaz.Bununlaberâber,
düşünülenoikişeyarasında,ayrılıkvardır.Biridiğerindenbaşkadır.İnsanlardan,
kendisinehiçbiryolaçmıyan,yalnıztanıyamamak,anlıyamamakyolunuaçıkbırakanAllahım!Sen,insanlarındüşünebilmesindençokuzaksın!Onuanlıyamamak,
anlaşılamıyacağınıanlamak,Evliyânınenbüyüklerinenasîbolur.Anlamamakbaşkadır,anlıyamamakbaşkadır.Meselâ,omukaddesmertebede,ayrılıkolmadığınısöylemekveZât-ıilâhîninherkemâlini,birbirlerininaynıbulmak,ya’nîilm,kudretinaynıdırdemekvekudret,irâdeninaynıdırdemek,omertebedekiayrılığıanlamamakdır.Hâlbuki,omertebedeayrılıklarolduğunusöylemek,fekatbuayrılıklarınnasılolduğunuanlıyamadığınısöylemek,omertebedekiayrılığıanlıyamamakdır.Anlamamak,cehâletdir.Anlamakdanaczise,ya’nîanlıyamamakiseilmdir.
Anlıyamamak,hattâikiilmdir:Birisi,birşeyibilmekdir.İkincisi,oşeyinözünü,
büyüklüğündendolayıanlıyamadığınıbilmekdir.Birüçüncüilmdahâdasöyliyebilirizki,oda,kendininkulolduğunugösterenaczinivekusûrunubilmekdir.Bil–941 –

memek,cehldirdemişdik.Ba’zanbucehl,cehl-imürekkebolurvebilmediğinibilmezde,biliyorumsanır.Bilememekdeisebuhastalıkyokdurvehattâolamaz.Çünki,aczini,kusûrunusöylemekdedir.Bilmemekilebilememekaynıolsaydı,bütün
câhillerârifolurduvecehlleri,kemâllerine,üstünlüklerinesebebolurdu.Hattâ,
omertebede,cehliçokolandahâçokârifolurdu.Çünki,oradama’rifet,bilmemekdir. Hâlbuki bu söylediklerimiz, bilememek için doğrudur. Çünki, bilememesi
çokolan,dahâârifolur.Bilememek,kötülemeğebenziyenbirmedh,kusûrabenziyenbirkemâldir.Bilmemekise,tambirkötülemekdirki,medhetmeninkokusunubileduymaz.YâRabbî!Senitanımakdanaczimizinbüyüklüğünü,ya’nîtanıyamayacağımızınçokluğunubilmemiziartdır!Muhyiddîn-iArabî“kuddisesirruh”,bufakîregösterilenbufarkıdüşünseydi,ma’rifetdenacze,ya’nîtanıyamamağacehldemezdive(Bilendeve“Anlamanınbilinememesi,anlamakdır”diyen
câhilde,bizdendir)demezdi.Bundansonra,birincikısmınilmlerini,ya’nîbilenlerin,bildiklerindenbirşeylersöylemişvebununlamübâhâteylemiş,ya’nîöğünmüşdür.Builmler,yalnızbanabildirildideyip,Peygamberlerinsonuncusu“aleyhivealeyhimüssalevâtüvetteslîmât”bilebubilgileri,Evliyânınsonuncusundan
[ya’nîkendisinden]alıyordemişdir.KendisineEvliyânınsonuncusudedi.Busözlerindendolayı,birçokkimseleronubeğenmiyor.Onusevenlerden(Füsûs) kitâbınışerhedenlerde,busözlerema’nâbulmakiçin,çokuğraşmışlardır.Bufakîregöre,diyebilirimki,Şeyh-iekberinbusözleri,ya’nîbubilgileri,oaczdenkatkataşağıdır.Belkioaczilehiçilişiğibileyokdur.Çünki,onunilmizıllere,sûretleredir.Oaczise,asldadır.Sübhânallah!Busözüsöyliyen,EbûBekr-iSıddîkdır
“radıyallahüanh”.Buaczemazharolanodurki,ÂriflerinbaşıveSıddîklarınreîsidir.Buaczdenilerideolanilminnekıymetivardır?Buâcizdenileri,hangikâdirvardır.Fekato,Sıddîkın“radıyallahüanh”üstâdına“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”böylesöylenince,onadabunusöylerse,nedenebilir?Netuhafşeyki,
Şeyh-iekberi“kuddisesirruh”böylesözleriilevecâizolmıyanbirçokbilgileriile,
yinemakbûller,sevilenlerarasındagörüyorum.Evliyâarasındabulunuyor.Fârisîmısra’tercemesi:
Kerîmlerileyapılanişlerkolaydır.
Evet,ba’zılarıdüâedenegücenir.Birkısmıda,söğene,kötüleyenegüler.Şeyh-i
ekberirededen,beğenmiyen,tehlükededir.Onu,sözleriilebirlikdekabûleden
de,tehlükededir.Onukabûletmelidir.Fekat,islâmiyyeteuymıyansözlerinired
etmelidir.Onukabûlveredetmekarasındaortayolda,bufakîrinbeğendiğive
gösterdiği,iştebuyoldur.Herşeyindoğrusunu,ancakAllahüteâlâbilir.
Yine sözümüze gelelim. Kur’ân-ı kerîmin hakîkati dediğimiz bu mukaddes
mertebeye,nûrdadenemez.Zât-iilâhînindiğerkemâlâtıgibi,burayada,nûryanaşamaz.Burada,nasılolduğubilinemeyenbirvüs’atdenveanlaşılamıyanayrılıklardanbaşkabirşeybulunamaz.
Bumertebeninüstünde,dahâyüksekbirmertebevardırki,budanemâzınhakîkatidir.Bununâlem-işehâdetdekisûreti,nihâyeteyetişmişbüyüklerinkıldığınemâzdır.Bumertebeninvüs’ati,pekçokdur.Bilinemiyenayrılıkları,farklılıklarıvardır. Çünki, Kâ’benin hakîkati, ondan bir parçadır. Kur’ân-ı kerîmin hakîkati,
onunbirkısmıdır.Nemâzda,ibâdetlerinkemâlâtınınhepsibulunur.Hâlisma’bûdlukolanaslınaslıileberâberdir.Ya’nî,bütünibâdetlerikendindetoplamışolan
nemâzın, hakîkati bulunan mertebenin üstü, herşeyin aslıdır ve bağlandıkları
mertebedir.Bumertebedevüs’atda,kısalıkdır.Bilinemiyenayrılıkdayokdur.
Ma’bûdlukancakbumertebeninhakkıdır.
PeygamberlerinolgunlarıveEvliyânınbüyükleri“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”nemâzınhakîkatiolanmakâmınsonunakadaryükselebilirlerki,burasıibâdetedenlerin,ibâdetlerininmertebesininnihâyetidir.Bumakâmınüstü,yalnız
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ma’bûdlukmertebesidir.Hiçkimse,hiçbirsûretlebudevleteortakolamaz.Neredekaldıkidahâyukarıçıkıla.
İbâdetveibâdetedicilikbulaşanhermertebeyi,kalbgözüilegörmekmümkin
olduğugibi,buralarayükselmekdeolabilir.Hâlisma’bûdlukmakâmınayükselmekolamaz.Tesavvufyolu,orayagötürmez.Fekat,Allahüteâlâyahamdolsunki,
orayıgöstermekdenmahrûmbırakmadılar.İsti’dâda,kâbiliyyetegöremüsâ’ade
etdiler.Mi’râcgecesi(Dur yâ Muhammed!) buyurulması,belkibuhâlismertebeninüstü,vücûbmertebesidir.Zât-iilâhînintecerrüdvetenezzühmertebesidir.Burayayolyokdur.(Lâ ilâhe illallah) kelime-itayyibesininhakîkati,bumertebededirki,uydurmama’bûdlaraibâdetedilmiyeceğihakîkati,buradadır.Ondanbaşkaibâdetelâyıkvemüstehakkimsebulunmıyanhakîkîma’bûdünisbâtı,bumakâmda hâsıl olur. Âbidlik ve ma’bûdluk arasındaki tâm ayrılık, burada âşikâr
olur.Âbid,ma’bûdden,olduğugibi,ayrılır.Nihâyetekavuşanlar(Lâ ilâhe illallah)
kelimesini(Allahüteâlâdanbaşkama’bûdyokdur)olarakbilirlerki,islâmiyyetde,
böylebildirmekdedir.Allahüteâlâdanbaşkamevcûdyokdurveyâmaksûdyokdurgibima’nâlar,başlangıçdaveyolunortasındaolanlariçindir.Maksûdyokdur
ma’nâsı,mevcûdyokdurvevücûdyokdurma’nâlarındanyüksekolup(Allahüteâlâdanbaşkama’bûdyokdur)ma’nâsınadahâyakındır.
Şunubilmelidirki,bumertebede,nazarın,görmeninilerlemesivekalbgözününkuvvetlenmesi,nemâzkılmaklaolur.Nihâyeteerenlerinibâdetleri,hepnemâzkılmakdır.Başkaibâdetler,belkinemâzınkemâlineyardımcıolurlar.Nemâzdabirkusûrolursa,onutemâmlarlar.Bununiçinolabilirki,(Nemâzıngüzelliği,
îmânıngüzelliğigibi,kendisindendir.Başkaibâdetleringüzellikleri,kendilerinden
değildir)demişlerdir.Vesselâm.
[İbâdet,Allahüteâlânınrâzıolduğuişleriyapmakdır.Ubûdiyyet,Allahüteâlânınişindenrâzıolmakdır.Ubûdet,Allahüteâlânın,nelerdenrâzıolduğunubilmekdir. (Reşehât)da, Ubeydüllah-i Ahrâr buyuruyor ki, (İbâdet, Allahü teâlânın
emrleriniyapıp,yasaklarındankaçınmakdır.Ubûdiyyet,Allahüteâlâyateveccüh
veikbâldir.Ya’nî,kalbinhuzûru,âgâhlığıdır)].

47 — İKİNCİ CİLD, 44. cü MEKTÛB
Bu mek tûb, hâ ce Mu ham med Mü’mi nin oğ lu Mu ham med Sâ dı ka ya zıl mış
olup, vahdet-i vücûd [panteizm]ü bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdederim.Onunbeğendiği,seçdiğikullarınaselâmetvermesinidüâederim!Soruyorsunuzki,tesavvufcular,vahdet-ivücûdsöylüyor.Âlimlerise,busözeküfrvezındıklıkdiyor.Hâlbuki,herikitarafdaEhl-isünnetdir.
Sizbuişenedersiniz?
Sevgiliyavrum!Buişi,birçokmektûblarımdaverisâlelerimdeuzunuzunanlatmışdım.İkitarafarasında,kelimefarkındanbaşkabirayrılıkolmadığınıbildirmişdim.Bununlaberâber,mâdemkisizdesoruyorsunuz,süâlecevâblâzımdır.İster
istemezbirkaçkelimeyazıyorum.Bilinizki,Sôfiyye-ialiyyeden(Vahdet-ivücûd
vardırveherşeydeHakteâlâyıgörüyoruzveherşeyOdur)diyen,herşey,Hakteâlâilebirleşmiş,O,herşeydenayrıdeğil,herşeyebenzer,buâlemileberâberve
birlikdevaroldu,işteOgörünüyor,gibişeylerdemekistemiyor.Böylesöyleyen,
kâfirolur,zındık,dinsizolur.Allahüteâlâmahlûklarıilebirleşikdeğildir.Onlarınaynıdeğildir.Onlarabenzerdeğildir.Ohepvaridi,hepöyledir.Zâtındavesıfatlarında,ismlerindehiçdeğişiklikolmaz.Birşeyiyaratmakla,bunlardadeğişiklikolmaz.O,hiçbirbakımdanmahlûklarınabenzemez.Onunvarlığı,lâzımdır.Ondanbaşkası,olsadaolur,olmasada.Obüyüklerin,(HerşeyOdur)demeleri,hiçbirşeyyokdur.YalnızOvardır,demekdir.Meselâ,Hallâc-ıMensûr,enelhak[ben
Hakkım]dedi.Böylece,benHakkım,Hakteâlâilebirleşdimdemekistemedi.Böy–943 –

lediyenkâfirolurveöldürülmesilâzımolur.Onunsözününma’nâsı,(Benyokum,
Hakteâlâvardır)demekdir.İştesôfiyye,herşeyi,Hakteâlânınismlerininvesıfatlarınıngörünüşü,onlarınaynasıbilir.Zâtın[kendisinin]bunlarlabirleşdiğini,zâtındadeğişiklikolduğunusöylemez.Meselâ,birinsanıngölgesi,kendindenhâsıl
oluyor.Gölge,okimseilebirleşmiş,onunaynıdırveyâokimseinerek,ogölgeşeklinegirmişdir,gibişeylersöylenemez.Okimse,kendikendinedir.Gölge,onunbir
görünüşüdür.Bukimseyiaşırıseven,gölgeyifilângörmez.Ondanbaşkabirşeygörmez.Gölge,okimseninaynıdırdiyebilir.Ya’nîgölgeyokdur,yalnızoinsanvardırder.Bundananlaşıldıki,sôfiyye,eşyâya,Hakteâlâdanmeydânagelmişdir,Hak
teâlâdeğildirdiyor.Ohâlde,sôfiyyenin(HerşeyOdur)sözleri,(HerşeyOndandır)demekdirki,âlimlerdeböylesöylemekdedir.İkitarafarasındabirfarkyokdur.Yalnızşufarkvardırki,Sôfiyye,eşyâya,Hakkıngörünüşüdiyor.Âlimlerbunusöylemekdençekiniyor.Eşyâilebirleşmek,eşyânıniçindebulunmakanlaşılmasındiye,busözüsöylemiyor.
Süâl: Sôfiyye,eşyâya,Hakteâlânıngörünüşüdediklerigibi,bunlarıdışardayok
biliyor.HâricdeAllahüteâlâdanbaşkabirşeyyokdur,diyor.Âlimlerise,eşyâyı
hâricdemevcûdbiliyor.Ohâlde,ikitarafınbilgiside,kelimelerigibi,farklıdeğil
midir?
Cevâb: Sôfiyye,hâricdebirşeyyokdurdiyorsada,eşyânınhâricde(Vücûd-i vehmî) ilevarolduğunusöylüyor.Hâricdehiçyokdurlardemiyor.Hâricdekesret-i
vehmiyyevardır,diyor.Fekat,hâricdegörünenbu(Vücûd-i vehmî), bizimvehm
vehayâlvedüşüncelerimizdeolanvücûd,ya’nîvarlıkgibideğildir.Çünki,vehm,
hayâlvedüşüncemizidurdursak,bunlardakivarlıklarkalmaz,yokolur.Ya’nî,
vehmlerimiz,hayâllerimizdevâmlıdeğildir.Hâlbuki,bukâinâtın(Vücûd-i vehmî)lerivehayâlîgörünüşleri,bizimvehmvehayâllerimizdeolmayıp,HakteâlânınyaratmasıileveOnunkâmil,[ya’nîsonsuz]kudretiileolduğundan,yokolmuyor.Varlıklarıdevâmediyor.Âhıretinebedî,sonsuzişleri,dünyâdakibuvarlığa
bağlıbulunuyor.YunânfeylesoflarındanSofistâî[sophiste]denilenmugâletacılar,safsatacılar,bukâinâtı,evhâmvehayâlâtsandı.Hayâlimizolmasa,birşeyolmazdıdedi.Eşyânınvarlığı,biziminancımızabağlıdır,hakîkatdehiçbirşeyyokdur.Gökleriyerkabûledersek,yerolurlar,yerlerde,i’tikâdımızagöregökolur.
Tatlıyıacıbilirsek,acıolur.Acılık,biziminancımızagöretatlıolur,dediler.Bu
ahmaklar,ihtiyârı,isteğiolanYaratanıinkâretdi.Aldandılarveçoklarınıaldatdılar.Sôfiyye-ialiyye,eşyâyı,hâricde,vücûd-ivehmîilevarbiliyor.Böylevücûd,
devâmlıdır.Ya’nîbizimvehmimizinyokolmasıileyokolmaz.Âhıretinsonsuzhayâtını,buvücûdabağlıbilirler.Âlimler,eşyâyıhâricdemevcûdbilir.Âhıretinsonsuzhayâtı,bueşyâyagöreolacakdırder.Bununlaberâber,eşyânınhâricdevarlığını,Hakteâlânınvarlığıyanındaza’îf,kuvvetsizvehattâ,yokbilir.Görülüyor
ki,herikitarafda,eşyâyahâricdevardiyor.Dünyâveâhıretişlerini,buvarlıküzerinekuruyor.Vehmin,hayâlinyokolmasıileyokolmaz,diyor.Yalnız,sôfiyye,bu
varlığavehmîdiyor.Çünki,bunlar,tesavvufyolundayükselirken,hiçbirşeygörmiyor. Hak teâlânın varlığından başka, birşey gözlerine görünmiyor. Âlimler
ise,bunlarınvarlığınavehmîdemekdenkaçınıyor,câhillerin,yanlışanlayıp,hayâlinyokolmasıile,yokolursanacaklarındanveebedî,sonsuzazâbıvesevâbıinkâretmelerindenkorkuyorlar.
Süâl: Sôfiyye,eşyânınvücûd-ivehmîsivardırdemekle,buvarlıkdevâmlıolmaklaberâber,hakîkîdeğildirvehmdirdiyor.Âlimlerise,eşyâhâricdehakîkatdevardırdiyor.Böylece,ikitarafarasında,yineayrılıkbulunmuyormu?
Cevâb: Vücûd-i vehmî ve hayâlde görünüş, vehm ve hayâlin yok olması ile
yokolmadığından,hakîkatdevardemekdir.Çünki,buvarlık,devâmlıdır.Bütün
vehmlerinyokolmasıile,yokolmuyor.Hakîkîvarlıkda,budemekdir.Yalnızşu
kadarvarki,mahlûklarınhakîkîvarlıkları,Vâcibteâlânınhakîkîvarlığıyanında,
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yokgibidir,vehmvehayâlgibidir.Böylece,ikitarafarasındafarkkalmamışolur.
Süâl: Eşyânınvücûd-ivehmîsihakîkîolunca,hakîkîvarolan,birdençokolur.
Buisevahdet-ivücûdübozar.Vahdet-ivücûd,hakîkîvarolanınbirolmasıdeğil
midir?
Cevâb: Herikivarlıkda,hakîkîdir.Varolanhakîkatdeikidir:[Yaratanveyaratılanlar.]Fekat,ikivarlığınhakîkîolmaları,aynıbakımdandeğildir.Meselâ,bir
kimseninşekli,aynadagörülünce,aynadahakîkatdebircismyokdur.Görünenşekl,
aynanınneüzerindedir,nedeiçindedir.Aynadakioşeklinvarlığı,hayâlimizdedir.Buvücûd-ivehmîvehayâlîgörünüşise,birrü’yâdeğildir.Hakîkatdemevcûddur.Birkimse,Ahmediaynadagördümdese,aklveâdetonainanır.Yemînetse,
günâhagirmez.Görülüyorki,Ahmed,hakîkatdeaynadadeğildir.Vehmvehayâl
bakımından,aynadaolmasıdahakîkatdir.Fekat,birincisi,herbakımdanhakîkî,
ikincisiise,vehmvehayâlbakımındanhakîkîdir.Şaşılacakşeydirki,hakîkatinzıddıolanvehmvehayâl,buradavarlığıhakîkîyapmağasebeboluyor.Çünki,vehm
vehayâlbakımındandemeseydik,aynadakigörünüşhakîkîolmıyacakdı.İkincibir
misâlde,(Noktâ-i cevvâle)dir.[Ya’nî,dâireşeklindehızlıdönen,birnoktadır.]
Vehm ve hayâl, bunu, hâricde dâire görür. Hâlbuki, hakîkatde, dâire yokdur.
Noktavardır.Fekat,vehmvehayâlbakımından,hâricdedâireninbulunmasıhakîkîdir.Şukadarvarki,noktanınhâricdebulunması,herbakımdanhakîkîiken,
bundanmeydânagelendâireninhâricdebulunması,yalnızvehmvehayâlbakımından,hakîkîdir.İştevahdet-ivücûd,herbakımdanhakîkîdir.Birdenziyâdevarlık
ise,vehmvehayâlbakımındanhakîkîdir.Buikivarlıkdanbirincisi(Herbakımdan),ikinciside(Yalnızbirbakımdan)hakîkatoluyor.Zıdbirşeyolmuyorlar.
Süâl: Vehmvehayâlbakımındanvarolanbirşey,vehmvehayâlyokolunca,niçinyokolmuyor?
Cevâb: Buvücûd-ivehmîyalnızvehmtarafındanhâsılolmamışdırki,vehmile
berâberodayokolsun.Bunları,Allahüteâlâvehmmertebesindeyaratmışdır.Fekat,sâbit,devâmlıolmuşlardır.Allahüteâlâ,bunlarıvehmvehayâlmertebesindeyaratdığıiçin,Vücûd-ivehmîdemişlerdir.Hangimertebedeolursaolsun,hattâhakîkîvarlıkolmıyanmertebedeolsada,Oyaratdığıiçin,omertebedevarolmaları,hakîkîdir.Allahüteâlâ,bueşyâyıhisvevehmmertebesindeyaratmışdır
demek,eşyâyıöylebirmertebedeyaratmışdırki,omertebe,yalnızhisvevehmdevardır.Hâricdeyokdur.Meselâbirhokkabaz,mevcûdolmıyanşeyleri,varimişgibi,gösteriyor.Birşeyi,ondânegösteriyor.Buondâneşey,hakîkatdeyokdur.
Yalnız, his ve vehmde vardır. Hakîkatde, yalnız birşey vardır. Görülen bu on
şey, eğer Allahü teâlânın sonsuz kudreti ile kuvvet ve devâm kazanıp, çabuk
gaybolmakdankorunursa,varlıkları,bumertebeiçinhakîkîolur.Buvaktbuon
şey,hakîkatdehemvardır,hemdeyokdur.Fekat,ikiayrıbakımdandüşünülmekdedir.Ya’nîhisvevehmmertebesinidüşünmezsek,yokdurlar.Hisvevehmdüşünülürse,vardırlar.Hindistândameşhûrolanbirhikâyevardır.BirHindşehrinde,
hokkabazlar,pâdişâhınkarşısındaoyunyaparken,gözboyamakla,aynadabağçe
veağaçlargösterirler.Hakîkatdebulunmıyanbuağaçlarınbüyüyerekmeyveverdiklerinigösterirler.Meyvelerikoparıpsultânaveseyrcilereyidirirler.Ovakt,sultânemreder.Oyuncularıhemenöldürürler.Çünki,oyunyaparken,hokkabazlar
öldürülürse,görülenoyunlar,Allahüteâlânınkudretiile,ohâldekalır,yokolmazlardiyeişitmiş,imiş,Hokkabazlaröldürülünce,oağaçlar,aynadaöylecekalır.Bu
zemânakadardurdukları,meyveleriniherkesinyidiklerisöyleniyor.Buhikâyeninhepsiveyâbirkısmıdoğruveyâyanlışolmasıbirtarafa,sözümüzüaydınlatdığıiçinburadasöyledik.
Hâricdevehakîkatde,Allahüteâlâdanbaşka,mevcûdyokdur.Allahüteâlâ,kudretiile,kendiismlerininvesıfatlarınınkemâlâtınımümkinâtsûretlerininperdesindegöstermiş,ya’nîeşyâyı,kendikemâlâtınauygunolarak,hisvevehmmerte–945 –
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besinde,îcâdetmiş,varetmişdir.Böylece,eşyâ,vehmdegörünmekde,hayâldedevâmetmekdedir.Ohâldeeşyâ,hayâldegöründüğüiçinvardır.LâkinAllahüteâlâ,bugörünüşedevâmverdiği,yokolmakdankoruduğueşyânınyapısınasağlamlıkverdiğiveebedîmu’âmeleyidebunlarabağlıkıldığıiçin,vehmdekivarlıkve
hayâldekidevâmda,hakîkîvarlıkolmuşdur.Bununiçin,eşyâhâricde[ilmde,hayâldedeğil],birbakımdan,hakîkatenvardırderiz.Birbakımdandayokdurdiyebiliriz.Bufakîrinbabası,hakîkatevarmışâlimlerdenidi“kuddisesirruh”.Buyurduki,kâdîCelâleddîn-iEgrî“rahmetullahiteâlâaleyh”,derinâlimlerdenidi.Bir
günbanasorduki,(Nefs-ül-emr,vahdetmidir,yoksakesretmi?Ya’nîhakîkatde
varolan,birmi,yoksaçokmu?Eğerbirise,buemrler,sevâblar,azâblar,kimedir?Buâmirlik,me’mûrluknedir?Yokeğerhakîkîvarolançokise,sôfiyyeninvahdet-ivücûdsözleriyanlışolur).Pederimbuyurmuşki,(Herikiside,nefs-iemrîdir).Ya’nîhakîkatde,hemvahdetvardır,hemkesret.Vebucevâbıîzâhetdiler.
Fekatnelersöylediklerini,şimdihâtırlamıyorum.Bufakîrinkalbineakıtılanbilgileri size yazdım. Demek ki, Vahdet-i vücûd söyliyen tesavvufcular haklıdır.
Âlimlerinkesret-ivücûdsözleridehaklıdır,ya’nîdoğrudur.Tesavvufcularınhâli,vahdeteuygundur.Âlimlerinhâlide,kesreteuygundur.Çünki,islâmiyyetkesretüzerinekurulmuşdur.Çeşidliemrlerkesretileolur.Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”gönderilmesi,Cennetni’metleriveCehennemazâbları,hepkesretebağlıdır.Allahüteâlâ(Bilinmeyi, tanınmayı sevdim) buyurduğuiçin
vekesretiistediğiiçinvezâhirolmağısevdiğiiçinkesretmertebesinedeinanmalıyız!Çünki,Allahüteâlâ,bumertebeyiseçmiş,beğenmişdir.Büyükbirsultânın,
hademeleride,askerleridevardır.Onunbüyüklüğü,yalvaranların,titriyenlerin,
Onamuhtâclarınçokluğuileölçülür.Vahdet-ivücûddahâdoğruvekesret-ivücûd,bununyanında,mecâzdır.Ya’nîhakîkatebenzemekdedir.Bununiçin,oâleme(Hakîkat âlemi) vebuâleme(Âlem-i mecâz) derler.Fekatbuzuhûrâtı,Allahüteâlâsevdiğiiçinveeşyânınvarlığınısonsuzyapdığıiçinvekudretinehikmet
elbisesigiydirdiğivekendifi’lini,yaratmasınısebebleraltındagizlediğiiçin,ohakîkat,ikinciderecedekalmışvebumecâz,meşhûrolmuşdur.Hakîkatdevarolan,
nokta-icevvâledir.Bunundönmesindengörünendâire,mecâzdır.Fekat,hakîkat
gaybolmuş,mecâzgörünmüş,tanınmışdır.
(Allahüteâlâbirkulunuseverse,günâhişlemekonazararvermez)sözünün
ma’nâsınısoruyorsunuz.Şöylebilinizki,Allahüteâlâ,birkulunuseverse,onugünâhişlemekdenkorur.Evetonlar,günâhişliyebilir.Ya’nîPeygamberler“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”gibideğildirler.Çünki,Peygamberlergünâhişlemekden
ma’sûmdur,temizdir,günâhişliyemezler.İşteEvliyâgünâhişlemiyeceğiiçin,günâhınzararındankurtulmuşolur.Busözdekigünâh,belkideevvelkigünâhlar,ya’nî
vilâyetderecesinevarmadanönceişlediğigünâhdır.Çünki,islâm,evvelkigünâhlarıyoketmekdedir.HerşeyindoğrusunuAllahüteâlâbilir.YâRabbî!Unutarak,
yanılaraksöylediklerimiziveyapdıklarımızıafvet!Bizibunlariçincezâlandırma!
Allahüteâlâ,sizevedoğruyoldagidenlereselâmetversin.Âmîn.
Üçnişanolurvelîlerde,demiş,erbâb-ıdil,
biriolki,göreningönlüonamâilolur.
Onunikincinişânı,oldurki,iyibil,
hernedese,dinleyenler,sözünekâilolur.
Üçüncüsünegelince,cümlea’zâsıanın,
şer’ileâdâbile,herzemân,âmilolur.
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48 — İKİNCİ CİLD, 24. cü MEKTÛB
Bu mektûb, hâcı Muhammed Firketîye yazılmış olup, hiçbir maddenin Allahü
teâlâya ayna olamıyacağını bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsunveseçdiği,beğendiğikullarınaselâmolsun!
Bufakîrlerekarşıolansevginizin,bağlılığınızınçokluğundandolayıgönderdiğinizkıymetlimektûb,bizleripeksevindirdi.Bağlılığınız,sizidâimâ,bağlandığınızileberâberbulundurur.Onunnûrlarınınsizeakmasına,aksetmesinesebebolur.
Bu büyük ni’mete, çok şükr etmelisiniz! (Kabz), ya’nî sıkıntı ve (Bast), ya’nî
neş’einsanıuçuranikikanadgibidir.Sıkıntıhâsılolunca,üzülmeyiniz.Neş’elioluncada,sevinmeyiniz!
Heryerde,herşeydeAllahüteâlâyıgörmekistediğiniziyazıyorsunuz.
Sevgiliyavrum!Kulun,köleninarzûsuveemrleriunutmasıolurmu?Kulunistekleri,kendikısagörüşükadarolur.HerşeydeAllahüteâlâyıgörmekarzûsu,kısagörüşlüolmakdandır.Bucismler,maddeler,Allahüteâlâyaaynaolabilirmi?Bu
mahlûklaraynasındagörünen,ancakOnunsıfatlarınınsayısızakslerindenbiridir.
Allahüteâlâyı,verâlarınverâsı[uzaklarınuzağı]olarakaramaklâzımdır.İnsanın
içinden ve kendinden başka şeylerden uzakda, dışarda aramalıdır. Sizin şimdi
ilerlediğinizderece,arzûnuzunçoküstündedir.Sakın,başkalarınabakarak,geriyedönmeyinizveyüksekden,aşağıyadüşmeyiniz!Bubüyüklerinyolu,çokyüksekleregider.Allahüteâlâ,yükselmekistiyenlerisever.Onubirânunutmamanızaveherkesleiyiolmanızadüâederim!

49 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 67. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mîr Mensûr için yazılmışdır. Kâinâtın hakîkatini bildirmekde ve kendi keşfi ile Muhyiddîn-i Arabî hazretlerinin keşfi arasındaki farkı açıklamakdadır:
Gördüğümüzvegeniş,düz,uzunveyassıolarakanladığımızbuKâinât,ya’nîbütünvarlıklar,Muhyiddîn-iArabîhazretlerinegöreveOnunizindebulunanlaragöre,hâricdemevcûdolan,varolantekbirvarlıkdır.ButekvarlıkAllahüteâlânın
kendisidir.Kâinât,butekvarlığınzuhûrudur,görünüşüdürderler.Bukâinâta(Zâhir-i vücûd) dediler.Allahüteâlânınilmindebulunançeşidlisûretler,butekvarlığaaksetmiş,buradaçeşidlişekllerdegörünmüşlerdirderler.İlmdekibuşekllere(Bâtın-ı vücûd) ve(A’yân-ı sâbite) demişlerdir.Tekvebasîtolanovarlık,geniş,uzun,yassıgibişekllerdehayâlolunmakdadır.Câhilolsun,âlimolsun,herkesingördüğüçeşidlişekller,Allahüteâlâdır.Câhillerbugörünenleriâlemsanır.Hâlbukiâlem,ilm-iilâhîdendışarıhiççıkmamışdır.Hâricdevardeğildirler.Çeşidlişekllerde,sûretlerdeilmdebulunanâlem,aynagibiolanvücûd-iilâhîyeaksetmiş,hâricdegörünmüşdür.Câhiller,bugörünenleri,âleminkendisisanmışlardırderler.
MollaAbdürrahmânCâmî“aleyhirrahme”,böylecebuyuruyorki:
Mahlûkları,eskidenberi,
çeşidçeşidayırmakdayız.
Pekiyianladıkki,hepsi,
birdir,OdaZât-iilâhî!
Bufakîrin[ya’nîimâm-ıRabbânînin]keşfivei’tikâdışöyledirki,bugörünenlervarlıkdeğil,vehmdir.Allahüteâlâ,buçeşidlimahlûklarını(Mertebe-i vehm)de
yaratmışdır.Hepsiniçeşidlişekllerde,bumertebededurdurmakdadır.Görülen,duyulan,bilinenherşey,mahlûkdur.Tesavvufyolcularındanbirçoğu,bunlarıvâcib,
[ya’nîAllahüteâlânınkendisi]sanmış,hakîkîvarlıkolarakgörmüşlerisede,hepsiâlemdir.Hepsimahlûkdur.Allahüteâlâ,ötelerinötesidir.Onuhiçgöremeyiz,
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bilemeyiz.Keşfile,şühûdilebilinemez.Fârisîbeyttercemesi:
Mahlûk,Onunasılgörebilir?
Hangiaynadagörülebilir?
Hâricdemevcûdolan,yalnızAllahüteâlâdır.Mahlûklarınhepsi,vehmmertebesinde olup, Onun kudretinin görünüşleridir. Vehm mertebesi, hakîkî varlık
mertebesininzıllidir,görüntüsüdür.Vehmmertebesine,hâricmertebesininzılliolduğuiçin,(Hâric) demekmümkindir.Bunungibi,vücûdünzılliolduğuiçin,mevcûddenilebilir.Vehmmertebesindekivarlıklar[ya’nîmahlûklar],hâricdekivarlıkgibi[ya’nîAllahüteâlâgibi],(Nefs-ül emrî)dirler.[Ya’nîbirhayâl,birdüşünce olm ay ıp, kend il er i vard ır.] Sıf atl ar ı, işl er i vard ır. Sons uz var olac akl ard ır.
(Muhbir-i sâdık), ya’nîhepdoğrusöyleyiciPeygamber“aleyhissalâtüvesselâm”
böyleolacağınıhabervermişdir.
Yukarıdabildirilenikikeşfdenhangisinin,Allahüteâlâyıiyitenzîhetdiğini,(ülûhiyyet sıfatları)nadahâyakışırolduğunuiyidüşünmelidir.Hangisinin,tesavvufyolununbaşlangıcıveortasıile,hangisinindeyolunsonuileilgiliolduğunuiyianlamalıdır.Bufakîrde,senelerceonlargibiinanıyordum.Bui’tikâdauygun,şaşılacakhâllervegarîbmüşâhedelerhâsıloluyordu.Omakâmdaçoklezzetlerduyuyordum.Sonra,Allahüteâlâlutfederek,anlaşıldıki,görülen,bilinenşeylerinhiçbiri,Odeğildi.Hepsiniyoketmeklâzımdır.Cenâb-ıHakkınihsânıilekendileri
yokoldular.Haksanılanbâtılyokoldu.Gaybınsevgisihâsıloldu.Mevhûm,mevcûddanayrıldı.Kadîm,hâdisdentemizlendi.

50 — İKİNCİ CİLD, 50. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Mirzâ Şemseddîne yazılmışdır. İslâmiyyetin bir sûreti, bir de hakîkati olduğu ve tesavvuf yolunun başında da, sonunda da islâmiyyete uymak lâzım
olduğu bildirilmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun!Onunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmolsun!İslâmiyyetinbirsûreti,ya’nîdışgörünüşü,birdehakîkati,ya’nîaslı,özüvardır.İslâmiyyetinsûreti,AllahüteâlâyaveOnunResûlünevebuResûlünOndangetirdiğibilgilereinanmakveislâmiyyetinahkâmınauymakdır.[(İslâmiyyet),hükmler,emrlerve
yasaklardemekdir.Ahkâmauymakdemek,emredilenşeyleriyapmak,yasakedilenşeylerdenkaçınmakdır.]İnsanınnefs-iemmâresiîmânetmezveislâmiyyetinsûretineuymakistemez.Onunyaratılışıböyledir.Bundandolayıislâmiyyetinsûretineuyanlarınîmânı,îmânınsûretidir.Ya’nî,görünüşdeîmândır.Nemâzları,orucları ve bütün ibâdetleri, ibâdetlerin sûretidir. Ya’nî, hep görünüşde ibâdetdirler.
Çünki,insandeyince,insanınnefsianlaşılır.Herkes(Ben) deyincenefsinibildirmekdedir.İnsanibâdetyaparken,nefsiküfrhâlindedir.Yapdıklarınınyerindebirişolduğunuinkâretmekdedir.Böylebirinsanınîmânıveibâdetleri,hakîkîvedoğruolabilirmi?Allahüteâlâ,çokmerhametliolduğuiçinîmânınveibâdetlerinsûretlerini, görünüşlerini, hakîkî olarak, doğru olarak kabûl buyuruyor. Böyle kullarını
Cennetekoyacağınısözveriyor,müjdeliyor.CennetiveCennetdeolankullarınıAllahüteâlâsever.Onlardanrâzıdır.Allahüteâlâ,sonsuzihsânsâhibiolduğuiçin,yalnız kalbin tasdîk etmesini, inanmasını îmân olarak kabûl buyurmuşdur. Nefsin
iz’ânetmesini,inanmasınıistememişdir.BöyleolmaklaberâberCennetindehemsûreti,hemdehakîkativardır.Dünyâdaislâmiyyetinyalnızsûretinekavuşanlar,Cennetindeyalnızsûretinekavuşacaklar,yalnızonunzevkıni,tadınıalacaklardır.Dünyâdaislâmiyyetinhakîkatinekavuşanlar,Cennetindehakîkatinekavuşacaklardır.
Cennetinyalnızsûretineveyalnızhakîkatinekavuşanlar,aynıni’metlerdenmeselâaynımeyvesindenyidiklerihâlde,başkabaşkalezzetduyacaklardır.Resûlullahınzevceleri,mü’minlerinanneleriolup,CennetdeResûlullahınyanındabulu–948 –

nacaklar,aynımeyveyiyiyeceklerisede,başkabaşkatadalacaklardır.Duyduklarılezzet,hepaynıolsaidi,mü’minlerinannelerinin,bütüninsanlardandahâüstün
olmalarılâzımgelirdi“aleyhinnessalâtüvesselâmverıdvânullahiteâlâaleyhinne”.
Bunungibi,herdahâüstünolankimseninzevcesininde,başkalarındandahâüstün
olmasılâzımgelirdi.Çünkizevceler,Cennetde,zevclerininyanındabulunacaklardır.İslâmiyyetinsûretineuyanlar,âhıretdeazâbdankurtulacak,sonsuzse’âdetekavuşacaklardır.Evliyâlıkda,ikidürlüdür:(Vilâyet-i âmme) ve(Vilâyet-i hâssa),ya’nî,
seçilmişolanlarınvilâyeti.İslâmiyyetinyalnızsûretineuyanlar,vilâyet-iâmmeye
kavuşmuşolurlar.Meâl-işerîfi(Allahü teâlâ, îmân edenlerin velîsidir) olanâyetmeşhûrdur.
İslâmiyyetinsûretinieldeeden,ya’nîvilâyet-iâmmeye,Allahüteâlânınsevgisinekavuşanlar,tarîkatda,ya’nîtesavvufyolundailerliyerek,vilâyet-ihâssayakavuşabilirler.Buyoldailerliyenmüslimâna(Sâlik) denir.Sâlikinnefsiyavaşyavaş,
emmârelikdenkurtulupitmînâna,râhatakavuşur.Azgınlığıgider.Şunuiyibilmelidirki,vilâyet-ihâssayakavuşmakiçinçalışansâlikin,hepislâmiyyetinsûretine
uymasışartdır.Tesavvufyolundaenönemlivazîfeolan(Zikr-i ilâhî), islâmiyyetinemrlerindenbiridir.İslâmiyyetinyasaklarındansakınmakda,buyoldalâzımdır.Farzlarıyapmak,sâlikinilerlemesinikolaylaşdırır.Tesavvufyolunuiyibilen
vesâlikeyolgösterenâlimaramağıdaislâmiyyetemretmekdedir.Çünki,Mâide
sûresinde,(Ona kavuşmak için vesîle arayınız!) buyurulmuşdur.[(Künûz-üd-dekâık)dekihadîs-işerîflerdebuyuruluyorki,(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir),
(Evliyâ ol kimselerdir ki, Onlar görülünce, Allah hâtırlanır), (Herşeyin hâsıl olduğu yer vardır. Takvânın elde edildiği yer, âriflerin kalbleridir), (Bâtın ilmi, Allahü teâlânın esrârından bir sırdır!). (Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,müslimânlarınfakîrlerinivesîleederekdüâederdi),(Âlimin yüzüne bakmak ibâdetdir!), (Onlar, öyle kimselerdir ki, yanlarında bulunanlar şakî olmaz!), (Ümmetimin âlimlerine saygılı olunuz! Çünki onlar yeryüzünün yıldızlarıdır), (Allahın
öyle kulları vardır ki, birşey için yemîn etseler, Allah o şeyi yaratır), (Âlimlerin yanında bulunmak ibâdetdir), (Talebesi arasında âlim, ümmeti arasında Peygamber
gibidir), (Bir âlimin ölmesi, bir şehr halkının ölümünden dahâ büyük ziyândır), (Derecesi en üstün olanlar, Allahü teâlâyı zikr edenlerdir), (İnsanların en kıymetlisi,
mü’minlerin âlimleridir), (Zikr etmek, nâfile oruc tutmakdan dahâ iyidir), (Allah
sevgisinin alâmeti, Onu çok zikr etmekdir), (Resûlullah,Allahüteâlâyıçokzikr
ederdi),(İnsan, sevdiğini çok zikr eder).]
Görülüyorki,islâmiyyetinhakîkatinekavuşmakiçin,islâmiyyetinsûretineuymakşartdır.Çünki,vilâyetinvenübüvvetinbütünkemâlleri,islâmiyyetinsûreti
üzerine kurulmuşdur. İslâmiyyetin yalnız sûretine uyan, vilâyetin kemâllerine
kavuşur.Hemsûretine,hemdehakîkatineuyanise,nübüvvetinkemâllerinedekavuşur.Bunu,aşağıdainşâallahdahâaçıklıyacağız.
Vilâyetekavuşmak,tesavvufyolundaçalışmaklaolur.Vilâyetekavuşmakiçin,
ya’nîVelîolmakiçin,mâ-sivâyıkalbdençıkarmaklâzımdır.(Mâ-sivâ), Allahdan
başkaşeylerdemekdir.Ya’nîbütünmahlûklardır.Allahüteâlânın,lutfüveihsânıile,mâ-sivânınhepsi,kalbgözündensilinince,ismleribileunutulunca,(Fenâ)
hâsıloldudenir.(Seyr-i ilallah) temâmolur.Bundansonra(Seyr-i fillah) denilen
(İsbât) makâmınakavuşmakiçinçalışılır.Bumakâmda,kalbyalnızAllahüteâlâyıhâtırlamakdadır.Bumakâma(Bekâ) makâmıve(Hakîkat) denir.Vilâyetinsonu,bekâmakâmıdır.Birincisindefenâmakâmınavehakîkatdebekâmakâmınakavuşansâlik,vilâyetekavuşmuş,Velîolmuşdur.Nefs-iemmâresimutmainneolmuş,
küfrden,inkârdankurtulup,Rabbindenrâzıolmuşdur.Rabbideondanrâzıdır.Yaratılışındabulunankötülük,azgınlıkyokolmuşdur.Tesavvufbüyükleri“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”itmînânakavuşannefs,azgınlığındankurtulmaz
demişler.Fârisîbeyttercemesi:
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Mutmainneolsadanefs,
kötülüklerihiçgitmez.
demişlervebirgazâdandönüşdebuyurulmuşolan(Küçük cihâddan döndük, büyük
cihâda başlıyacağız!) hadîs-işerîfindebildirilenbüyükcihâd,nefsekarşıyapılancihâddırdemişlerdir.Bufakîrekeşfolunanvevicdânımileanladığımise,bunlarındediğigibideğildir.İtmînânhâsılolunca,nefsdehiçazgınlıkvetaşkınlıkbulmuyorum.
İslâmiyyetetamuyduğunugörüyorum.Öyleki,nefsde,mâ-sivâyıtemâmenunutmuşolankalbgibiolmakda,Allahdanbaşkahiçbirşeyigörmezvebilmezhâlegelmekdedir.Mevkı’sevgisi,birşeyekavuşuncasevinmek,kaçırıncaüzülmekondahiç
kalmıyor.Bununislâmiyyeteuymaması,azgınlık,taşkınlıkyapmasınasılolabilir?
İtmînânakavuşmadanönce,islâmiyyetdenkılkadarayrılmasına,azgınlık,taşkınlıkderlerse,sözlerininyerivardır.Fekat,itmînânakavuşdukdansonra,islâmiyyeteuymaması,taşkınlıkyapmasıolamaz.Bufakîr[ya’nîİmâm-ıRabbânîhazretleri]çokinceledim.Bubilmeceyiçözmekiçinpekuğraşdım.Nefsmutmainneolunca,kılkadarazgınlık,taşkınlıkyapamamakdadır.İslâmiyyetetamteslîmolmuş,her
kötülüğüyokolmuşdur.Sâhibiiçinkendiniyoketmişdir.Böyleolannefsinislâmiyyeteuymaması,olacakşeydeğildir.Nefs,Allahüteâlâdanrâzıolunca,Allahüteâlâ
da ondan râzı olunca, artık taşkınlık, azgınlık yapabilir mi? Azgın olandan râzı
olunmaz.Allahüteâlânınrâzıolduğunefs,râzıolmıyacakbirşeyyapabilirmi?
Hadîs-işerîfdebildirilen(Cihâd-ı ekber), bufakîrinanladığınagöre,bedene,
cesedekarşıyapılancihâdolabilir.Çünki,insanınbedeni,birbirinezıd,tersolan
dörtdürlümaddelerdenyapılmışdır.Herçeşidmadde,başkaşeyleristemekdeve
başkaşeylerdenkaçmakdadırlar.HerşeyindoğrusunuancakAllahüteâlâbilir.İnsanın şehvânî istekleri, bedenden doğmakdadır. Gazab etmesi, istememesi de
bedenden ileri gelmekdedir. Hayvanlarda (Nefs-i nâtıka) yokdur. Onlarda da
şehvet,gadab,hırs,hasedvardır.İnsandabucihâdınsonuolmaz.Nefsinitmînânaermesi,bucihâdıortadankaldırmaz.Kalbinvilâyetmakâmınakavuşmasıile,
bucihâdyokolmaz.İnsandabucihâdınbulunması,çeşidlifâidelersağlamakdadır.Böylece,bedentemizlenir.Âhıretdeyüksekderecelerekavuşur.Dünyâhayâtında,beden,kalbetâbi’dir.Âhıretde,işbununtersinedir.Orada,kalbbedene
tâbi’olur.İnsanölünce,âhırethayâtıbaşlar.Bucihâddabiter.
Allahüteâlâ,lutfederek,ihsânederek,nefsitmînânmakâmınagelinceveislâmiyyeteuymaklaşereflenince,(İslâm-ı hakîkî)yekavuşulurveîmânınhakîkatihâsılolur.Bundansonrayapılacakheriş,islâmiyyetinhakîkatiolur.Nemâzkılınca,
nemâzınhakîkatikılınmışolur.Oructutunca,orucunhakîkatitutulmuşolur.Hac
yapınca,haccınhakîkatiyapılmışolur.İslâmiyyetinbütünhükmlerineuymakda,
hepböyledir.Görülüyorki,ilkyolilehakîkat,islâmiyyetinsûretiileislâmiyyetin
hakîkatiarasındabirgeçiddir.Vilâyet-ihâssaileşereflenmedikce,islâm-ımecâzîdenkurtulup,islâm-ıhakîkîyekavuşulmaz.[İslâmiyyetinsûretineuymak,islâm-ı
mecâzîdir.İslâmiyyetinhakîkatineuymakise,hakîkîmüslimânlıkdır.]Birmüslimân,Allahüteâlânınihsânıile,islâmiyyetinhakîkatinekavuşur,islâm-ıhakîkîile
şereflenirse,PeygamberleretamuyarakveObüyüklerevârisolarak,(Kemâlât-i
nübüvvet) denilenmakâmakavuşabilir.Oyüksekdereceninni’metlerinibolbolelde edebilir. İslâmiyyetin sûreti, kemâlât-ı vilâyet meyvelerini meydâna getiren
mubârekbirağaçolduğugibi,nübüvvetkemâlleride,mubârekbirağaçgibiolan
islâmiyyetinhakîkatininmeyvelerigibidir.Vilâyetinkemâlâtı,sûretinmeyveleridir.Nübüvvetkemâlâtıise,busûretinhakîkatininmeyveleridir.Bununiçindirki,
vilâyetinkemâlâtı,Peygamberlikkemâlâtınınsûretleridir.Peygamberlikkemâlâtı,busûretlerinhakîkatleridir.
Şunuiyianlamalıdırki,islâmiyyetinsûretiileislâmiyyetinhakîkati,nefsdendolayıbirbirindenayrılmakdadır.İslâmiyyetinsûretinekavuşanınnefs-iemmâresitaşkınlıkyapmakdaveinanmamakdadır.İslâmiyyetinhakîkatinekavuşunca,nefs
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mutmainneolmakdadır.Müslimânolmaklaşereflenmekdedir.Bunungibi,sûret
gibiolan(Kemâlât-i vilâyet) ile,busûretlerinhakîkatlerigibiolan(Kemâlât-i nübüvvet) arasındakiayrılıkda,bedendenilerigelmekdedir.Vilâyetmakâmında,bedenimeydânagetirendörtdürlümaddeler,kendiisteklerinde,kendiazgınlıklarındadır.Meselâ,nefsiitmînânakavuşmuşolanbirVelîninbedenindekienerji,kudret,iyiolduğu,üstünolduğuda’vâsındadır.Bedendekitoprakmaddeleri,kötülük
veaşağılıkyapdırmakistemekdedir.Sıvıvegazhâlindekimaddelerde,fizikvekimyâ özelliklerini ve reaksiyonlarını meydâna getirmek çabasındadır. Kemâlât-i
nübüvvetmakâmınakavuşunca,bedendekimaddelerinhepsi,adâlet,dengehâlini alır. Aşırı ve zararlı hâlleri kalmaz. Resûlullahın “aleyhi ve alâ âlihissalâtü
vesselâm”(Şeytânım müslimân oldu), ya’nîteslîmoldubuyurması,belkidebudengehâlinihabervermekdedir.Çünki,insanındışındaşeytânbulunduğugibi,içindedevardır.İnsanıniçindekişeytânı,onunkudretinin,enerjisinintaşkınlığıdır.
Enerjiartınca,insandakibrveyükseklikhâsılolur.Kötüsıfatlarınenaşağısıda,
bukibrsıfatıdır.Enerjininteslîmolması,selâmetbulması,bukötülüğünondangitmesidir.
(Kemâlât-i nübüvvet) hâsılolanbirVelîninhemkalbi,hemdenefsiitmînâna
kavuşmuşdur.Hemdebedendekiüççeşidmaddesiveenerjisidengehâlinegelmişdir.Vilâyetdeisekalbtemâmen,nefsdeşöyleböyleitmînânakavuşmuşdur.
Nefsinitmînânakavuşmasınaşöyleböylededik.Ya’nîazçok,yaklaşıkolarakdedik.Çünki,nefsinitmînânatamolarak,olgunolarakkavuşması,bedenmaddelerindedengehâsıloldukdansonraolur.İştebundandolayıvilâyetsâhiblerininbedenlerindekimaddelerdengeyegelmediklerizemân,mutmainneolannefsineskisıfatlarınadöneceğinibildirmişlerdir.Bedendekimaddelerini’tidâlegelmesindensonra,itmînânakavuşannefs,eskisıfatlarınadönmez.Görülüyorki,nefsineskikötülüklerinedönmesinivedönmemesinisöylemek,makâmsâhibleriningörüşlerininbaşkaolmalarındanilerigelmekdedir.HerVelî,kendimakâmınauygunolanısöylemişdir.
Süâl: Bedendekimaddelerdedengeyegeldikdenveislâmiyyeteuymıyantaşkınlıklarıkalmadıkdansonra,bunlarlacihâdetmeknasılolur?Mutmainneolan
nefsilecihâdyapılmadığıgibi,bumaddelerekarşıdacihâdyapmaklüzûmuortadankalkmazmı?
Cevâb: Nefsinmutmainneolmasıilebedendekimaddelerindengeyegelmeleri,birbirinebenzemez.Nefsmutmainneolunca,yokgibiolur.Âlem-iemrdenolan
beşlatîfenasılyokgibioluyorlarsa,nefsdeböyleolur.Bedendekimaddelerin,dünyâdakaldıkca,islâmiyyetinahkâmınauymalarılâzımolduğundansekrveistihlâk
ileilgileriyokdur.İstihlâkolanda,ya’nîbenliğiyokolanda,emrekarşıdurmak,
taşkınlık etmek kalmaz. Sahv hâlinde olan, ya’nî benliği, şu’ûrü gitmiyen ise,
emrlereuygunsuzdavranabilir.Budavranışheremrekarşıdeğildirveçeşidlifâideleresebebolmakdadır.Budavranış,Allahüteâlânınlutfetmesivekoruması
ile,yalnızmüstehablarıyapmamakolup,bundanileriyegitmez.Bundandolayı,dengeyegelmişolanbedenmaddelerinekarşıcihâdyapılabilir.Mutmainneolannefs
ilecihâdyapmakisecâizdeğildir.Bubildirdiklerimi,Mektûbâtınbirincicildinde,
büyükoğlum[MuhammedSâdık“rahmetullahialeyh”]içinyazmışolduğummektûbda[ikiyüzaltmışıncımektûbda]dahâuzunbildirmişdim.Anlaşılamıyanyerkaldıise,omektûbadabakınız!
Allahüteâlâ,lutfederek,ihsânederek,islâmiyyetinhakîkatininnetîcelerive
meyveleriolan(Kemâlât-i nübüvvet) makâmlarıdaaşılınca,artıkilerlemek,çalışmakla,ahkâm-ıislâmiyyeyeuymaklaolmaz.Omakâmlardanasîbolanherşey,
rahmânolanAllahüteâlânınyalnızlutfetmesiileveihsânıileolur.Bumakâmlardaîmânın,ilminte’sîriyokdur.Kazanılanlar,yalnızihsânile,ikrâmiledir.Bu
makâmlar,öncekimakâmlardanpekçokdahâyüksekvepekçokgenişdir.Öylenûr–951 –

lud url ar ki, önc ek i mak âml ard a bu nûrl ar hiç bul unm az. Bu mak âm, yaln ız
(Ülül’azm) olan Peyg amb erl er e “aleyh im üss al ev ât ü vett esl îm ât” ver ilm işd ir.
Bunlaratamuyanpekazseçilmişleredeihsânederler.
İslâmiyyet,bütünbuyücemakâmlarıntemelidir.Bütünkazanclarınsermâyesidir.Ağaçnekadardalbudakversedeveduvarnekadaryükselseveüzerineyüksekbinâlaryapılsada,köksüzvetemelsizolamaz.Köke,temeleherzemânmuhtâcolurlar.Birbinâdanekadarçokkatyükselirseyükselsin,aşağıdakikatlarahep
muhtâcdırlar.Hiçbirkat,altındakikataolanihtiyâcındankurtulamaz.Aşağıdaki
katlardanbiriçürükolursa,yukardakikatlarınhepsideçürüksayılır.Onlardanbiriyıkılınca,yukardakilerdeyıkılır.Demekki,islâmiyyetherzemânvehermakâmdalâzımdır.Hangimakâmdaolursaolsun,herkesislâmiyyeteuymağamuhtâcdır.
Allahüteâlâ,ihsânederek,bumakâmdandayukarıçıkılırsa,elegeçenler,ihsânile
değil,muhabbetileolur.Bumakâmınbuyüksekderecesi,PeygamberlerinsonuncusuolanMuhammedaleyhisselâmamahsûsdur“aleyhivealeyhimvealâÂl-iküllinissalevâtü vetteslîmâtü vettehıyyâtü velberekât”. Bu yüce Peygambere tam
uyanlardanveizindegidenlerdendilediklerinidebuni’metleşereflendirirler.[Bu
en yüksek makâm, âlem-i misâlde bir köşk şeklinde görünmekdedir.] Bu köşk
çokyüksekgörünüyor.EbûBekr-iSıddîk,OyücePeygamberetamuyduğuiçin,vârisolarak,buköşküniçindegörünüyor.Hazret-iÖmer-ül-Fârûkda,buni’metleşereflenmişdir.Mü’minlerinannelerindenHazret-iHadîceveHazret-iÂişe-iSıddîkadazevcelikbağıile,buköşkdegörülmekdedir“radıyallahüanhümecma’în”.Her
işindoğrusunuyalnızAllahüteâlâbilir.YâRabbî!Bizemerhametet!Bizleridoğruyolakavuşdur!Kıymetlikardeşim,ma’rifetlersâhibişeyhAbdülhay,senelerce
sohbetdebulundu.Şimdimemleketinegidiyor.Oralarınmakâmıkendisineverilmişdir.Bunusizebirkaçsatırilebildirmeklâzımoldu.Ehlullah[ya’nîAllahadamları,ya’nîEvliyâ],hangimemleketdebulunursa,oradakiinsanlariçinbüyükbir
ni’metdir.Bunlarınse’âdetekavuşmalarıiçinbüyükmüjdedir.Onlarıtanıyabilenlere,anlıyabilenlerenemutlu!
[İmâm-ıRabbânî“rahmetullahialeyh”,birincicild,97.cimektûbundabuyuruyorki,(İnsânınyaratılması,ibâdetyapmakiçindir.İbâdetyapmakda,yakînya’nî
hakîkîîmânakavuşmakiçindir.Hicrsûresininsonâyetindeki(hattâ) kelîmesi,belkide(için)demekdir.İbâdetyapmadanöncekiîmân,sankiîmânınsûretidir.İbâdetyapınca,îmânınhakîkatihâsılolur.(Vilâyet) ya’nîevliyâlık,FenâveBekâdemekdir.Fenâ,Allahüteâlânınrâzıolmadığışeylerin,kalbdençıkmaları,kalbde
kalmamalarıdır. Bekâ, yalnız Allahü teâlânın râzı olduğu, beğendiği şeylerin
kalbde bulunmasıdır). İbâdet, Resûlullahın sünnetine, yoluna tâbi’ olmak demekdir. Bu yola (İslâmiyyet) denir. İslâmiyyete tâbi’ olmak için, Ehl-i sünnet
âlimlerininbildirdiklerigibiîmânetmek,Allahüteâlânınemrleriniyapmakveharâmlardan,bid’atlerdensakınmaklâzımdır.Harâmlarınenkötüsü,kulhakkıdır.
Hükûmetadamlarıbunaçokdikkatetmelidir.Adâletyapmaları,islâmınenbüyükdüşmanıolaningilizlerealdanmamaları,sulhzemânında,zevkvesafâyasapmayıp,düşmanlardakisilâhlarıtemînetmeleri,milletitıb,ticâret,zırâat,san’atve
harbişlerindeyetişdirmeleriemrolundu.Bunlar,hakîkîbirâlimdenöğrenilir.Bu
âlime(Mürşid) denir.Birmürşidbulup,onunsözlerinden,hâllerindenöğrenilir.
Mürşidbulamazsa,birmürşidinkitâbındanöğrenilir.Mürşidinsohbetiveyâkitâbı,enbüyükbirni’metdir.Ebedîse’âdetesebebdir.İnsân,busebebiçoksever.(İhsân sâhibini sevmek, insânların yaratılışında vardır) hadîs-işerîfimeşhûrdur.İnsân,mürşidinisevdiğikadar,onunkalbindenfeyzalır.Fenâmakâmınakavuşur.
İbâdetleriniihlâsileyapmaknasîbolur.Herhareketizikrolur.Kalbilezikrsöylemekde,fenâmakâmınakavuşdururisede,kalbinefeyzgelerekkavuşmak,dahâsür’atliolur.]
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51 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 121. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede yazılmışdır. Mektûbâtın üçüncü cildinin seksenyedinci mektûbundaki ince bilgilerden birkaçını açıklamakdadır:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiğikullarınaselâmolsun!Şefkatvemerham et eder ek bu fak îr e [ya’nî İmâm-ı Rabb ân îy e “kadd es all ah ü teâ lâ sirr ehül’azîz”] gönderdiğiniz kıymetli mektûbu okuyarak şereflendim. Diyorsunuz
ki,Ecmîrdeikenyazmışolduğunuzmektûbunbirkaçyerineburadakibüyüklerdenbirikarşıgelmekdedir.Bunlarıaçıklayınız!Omektûbdaşübheligörülenyerleribirkaçsevdiğimizdebildirmişdi.Buşübheleriçözmekiçin,Allahüteâlânınyardımıile,birkaçönsözyazıyorum.Allahüteâlâhepimizedoğruyolugöstersin!
Kıymetliefendim!(Seyr-i murâdî) ve(Seyr-i mürîdî) denilentesavvufyolculukları, bu yolcuların vicdânları ile, ya’nî kalbleri ile anladıkları bir yolculukdur.
Başkasınabildirilmesi,inandırılmasılâzımolanşeylerdendeğildir.Busözleriisbâtetmekiçindelîlgöstermeğelüzûmyokdur.Böyleolmaklaberâber,keskingörüşlü,anlayışlıyaratılanbirkimse,böyleyolculuklarısöyleyenlerinhâllerini,gidişleriniinceler,bereketlerini,ilmlerinivema’rifetlerinigörürse,onun(Seyr-i murâdî) dediğibiryoldanilerlemiş,yükselmişolduğunuhemenanlar.Sözünüisbât
etmesini,delîl,senedgöstermesiniistemez.Gökdekamerinhergecedoğuşvebatışyerlerinivealdığışekllerigörenanlayışlıbirkimsenin,ayıngüneşdenaldığıışıklarıyaydığınıanlamasıgibidir.Keskingörüşlü,bilgiliolmıyanlariçin,bukadargörmekveincelemekdelîlolmaz.ÜstâdımhâceBâkîBillahhazretleri,bufakîrinilerlemesinin(Seyr-i murâdî) olduğunudahâbaşlangıçdabildirmişdi.Oradabulunan
kardeşlerimizarasında,bumüjdeyiişitmişolanlarvardır.Mesnevîninaşağıdaki
beytlerininbufakîrinhâlineuygunolduğunubuyurmuşlardı.Fârisîmesnevîtercemesi:
Ma’şuklarınsevgisi,gizlidirgizli,
Âşıkınaşkıda,davulsesigibi,
Fekataşk,âşıklarıüzereritir,
Ma’şûklarıise,besler,sevindirir.
Murâdlardanvâsılolanlar,(Râh-i ictibâ) ile,[seçilmişlerinyoluile]kavuşurlar.
Bu yol, Peygamberlerin ilerledikleri yoldur “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”.
(Avârif) kitâbınınsâhibi[Şihâbüddîn-iSühreverdî]“kuddisesirruh”,(Meczûb-i
sâlik) ve (Sâlik-i meczûb)ları anlatırken, bunu açıkca bildirmişdir. İkinci yola,
(Râh-i mürîdân) vemurâdlarınyoluna(Râh-i ictibâ) demişdir.(Şûra) sûresindekiâyet-ikerîmedemeâlen,(Allahü teâlâ, dilediğini kendine seçer, kendine kavuşmak isteyenlere de, kavuşduran yolu gösterir) buyruldu.Evet,ictibâyolu,aslındaPeygamberleremahsûsdur“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”.Ümmetlerinden
onlaratâbi’olanlarada,onlaramahsûsolankemâllerdenihsânolunduğugibi,bunudanasîbederler.Yoksa,ictibâyolu,yalnızPeygamberlere“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”mahsûsolup,ümmetlerindenhiçkimseyeverilmezdemekdeğildir.Böyleolduğuişitilmemişdir.
Kıymetliefendim!SâlikefeyzlerinResûlullahvâsıtasıilegelmesi“aleyhivealâ
âlihissalâtüvesselâm”,(Muhammedî-meşreb) olanbusâlikinhakîkatinin,(Hakîkat-i Muhammedî) ilebirleşinceyekadardır.Resûlullahatamuymakla,belkideAllahüteâlânınlutfüveihsânıileurûcmakâmlarındabuhakîkat,ohakîkatilebirleşince,Resûlullahartıkvâsıtaolmaz.Çünki,birşeyinbaşkabirşeyevâsıta,aracıolması,buikişeyinbaşkabaşkaolduklarızemândadır.İkisibirleşince,bunlariçin,birbirlerinevâsıtaolmak,perdeolmak,perdelenmekgibişeylerdüşünülemez.İkişey
birleşince,herişleriortakolur.Sâlik,tâbi’iken,uymakdaiken,tufeylîiken,ikisiarasındakiişler,hizmetciilehizmetolunankimseninişlerigibibaşkabaşkadır.
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Sâlikinhakîkati,Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”hakîkatiilebirleşirsözünüaçıklıyalım:(Hakîkat-i Muhammedî) “aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”,bütünhakîkatlerikendindetoplamakdadır.Bununiçin,buhakîkate(Hakîkat-ül-hakâik) dedenir.Başkalarınınhakîkatleribuhakîkatinparçalarıgibidirler.Muhammedî-meşrebolansâlikinhakîkati,ohakîkatinbirparçasıdırveonun
özelliğindedir. Muhammed-il-meşreb olmıyan sâlikin hakîkati de, o hakîkatin
birparçasıisede,onunözelliğibaşkadır.Böylesâlik,urûcederken,yükselirken,
hakîkatieğerhakîkat-iMuhammedîilebirleşirse,önceaynıözellikdeolanbirPeygamberinhakîkatiilebirleşir.OPeygamberinkemâlâtınaortakolur.Fekat,tekrârbildirelimki,buortaklıkhizmetcininhizmetolunanaolanortaklığıgibidir.Sâlik,Resûlullahatamuyarsa,belkideyalnızAllahüteâlânınihsânıile,bununhakîkatindeResûlullahınhakîkatinekarşısevgihâsılolur.Onunlabirleşmekister,
ikihakîkatbirleşir.İkihakîkatarasındakisevgi,Allahüteâlânınihsânıile,bufakîrdehâsılolmuşdu.Busevgikapladığızemân,(AllahüteâlâyıMuhammedaleyhisselâmınRabbiolduğuiçinseviyorum)demişdim.MeyânşeyhTâcvebaşkaları,benimbusözümeşaşırmışlardı.Sizinde,bunuhâtırlayacağınızısanıyorum.Böylefazlasevgihâsılolmadıkca,ikihakîkatbirleşemez.Bu,Allahüteâlânınöylebir
ni’metidirki,dilediğineihsâneder.Allahüteâlâ,pekçokihsânsâhibidir.
Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”,sâliklerefeyzgelmesinevâsıta olmasını açıklıyorum. İyi dinleyiniz! (Cezbe) yolunda, Allahü teâlâ çekdiği
içinvetâlibeçokihsândabulunduğuiçin,vesîleye,vâsıtayalüzûmyokdur.(Sülûk)
yolundaise,tâlibilerlemeğeçalışdığından,vâsıtalâzımdır.Cezbeyolundavâsıta
lâzımdeğilisede,cezbenintemâmolmasıiçinsülûklâzımdır.Sülûk,tevbevezühd
vebaşkabellişeyleriyapmağaçalışmakdır.Ya’nîislâmiyyeteuymakdır.Sülûksüz
olancezbe,temâmolmaz,noksânkalır.Hindkâfirlerindenvemülhidlerden,sapıklardan,cezbesiolançoklarınıgördüm.Fekat,bunlar,islâmiyyetinsâhibineuymadıklarıiçincezbelerinoksânvebozukdur.Cezbeleribirgörünüşdenilerigidememişdir.
Süâl: Cezbeyekavuşmakiçin,hiçolmazsabirazseçilmişvesevilmişolmaklâzımdır.Allahüteâlânındüşmanıolankâfirlerdenasıloluyordacezbebulunuyor?
Cevâb: Kâfirlerdenbirkısmınınhakîkatlerindebirazmuhabbetbulunabilir.Bu
yoldan,kendilerinecezbehâsılolabilir.Fekat,islâmiyyetinsâhibine“sallallahüteâlâaleyhivesellem”uymadıklarıiçinbucezbelerininsonugelmez.Ellerindenkaçırırlar.Bucezbeleri,onlariçinhuccetolacak,buyoldandasorguyaçekileceklerdir.Cehlveinâdilebunueldenkaçırdıklarıiçin,suçlanacaklardır.Allahüteâlâ,
hiçbirkulunazulmetmez.Onlarkendilerinezulmediyorlar.Cezbeyolundasülûk
ederek,ya’nîislâmiyyetinsâhibineuymağaçalışarakkavuşanlar,aradavâsıtave
perdeolmadankavuşurlar.(Yerindibinebiripuzatsaydınız,Allahüteâlâyakavuşurdunuz!)sözübunugöstermekdedirki,Allahüteâlâyaçekilirseniz,enbilinmiyenmakâmlaravarırsanız,sizinleAllahüteâlâarasındabirvâsıta,birperdebulunmazdemekdir.Belkihâtırlıyacaksınız,üstâdımızBâkî-billahhazretleri“kuddisesirruh”,(Ma’ıyyet,ya’nîAllahüteâlâileberâberolmakyolundankavuşmak
nasîbolursa,aracı,vâsıtaolmaksızınkavuşulur.Terbiyeyoluile,ya’nîsülûkilekavuşmakda,aracı,vâsıtalâzımdır)buyurmuşdu.Ma’ıyyetyolu,cezbeyollarından
biridir.(Kişi, sevdiği ile berâberdir) hadîs-işerîfibusözümüzükuvvetlendirmekdedir.Çünkibirkimse,sevdiğiileberâberolunca,aradanvâsıtakalkar.Dikkatbuyurunuz!Herzıllın,görüntünün,kendiaslıilebağlılığıvardır.İkisiarasındahiçbirşeyperdeolmaz.Allahüteâlâlutfederek,zılaslınadoğruçekilirseveislâmiyyetinsâhibineuymakni’metinedekavuşursa,buzılaslınaulaşır.Buulaşmak,aralarındavâsıtasız,perdesizolur.Buasl,Allahüteâlânınismlerindenbirismolduğuiçin,ismileisminsâhibiarasındadabirperdeyokdur.Zılböylece,aslınınaslına,ya’nîisminsâhibinekavuşur.Demekki,Allahüteâlânınzâtına,kendisine,bî–954 –

çûnolarak,ya’nîbilinmiyen,anlaşılamıyanbirşekldekavuşanlariçin,vâsıtaveperdebulunmaz.BöylekavuşanaAllahüteâlânınsıfatlarıvâsıtaveperdeolmayınca,
başkaşeylerperdeolabilirlermi?
Süâl: Allahüteâlânınsıfatları,kendisindenayrıdeğildirler.Allahüteâlâyakavuşanlarasıfatlarınvâsıta,perdeolmaması,nasılolur?
Cevâb: Sâlikinaslı,Allahüteâlânınismlerindenbirismdir.Sâlik,buaslınınzıllıdır,görüntüsüdür.Sâlik,buaslınakavuşunca,kendisiilezât-ıilâhîarasındabir
vâsıta,birperdeyokdur.Çünkiismileismsâhibiarasındabirvâsıtayokdur.Bununiçin,sıfatlarınaradankalkmasılâzımgelmez.Bunuyukarıda,sâlikinhakîkatininhakîkat-iMuhammedîilebirleşmesinianlatırkenbildirmişdim.Zıllınaslına
kavuşmasınıbildirirkendebirazgeçmişdi.
Tenbîh: Cezbeyolundaaracı,vâsıtabulunmazsözünden,ba’zıkimseleriçinResûlullahın“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”vâsıtaolmasınalüzûmolmayacağıanlaşılmamalıdır.Resûlullaha“sallallahüteâlâaleyhivesellem”uymalarınaihtiyâclarıkalmıyacağısanılmamalıdır!Böyleanlamakküfrveilhâdvezındıklıkve
Onundînineinanmamakolur.Sülûkyapmadan,ya’nîislâmiyyeteuymadanmevcûdolancezbenoksânolur,bozukolurveni’metşeklindegörünenazâbolur.Kıyâmetdehesâbaçekilmesine,azâbyapılmasınasebebolur.Doğrukeşflerveaçık
olanilhâmlar,kesinolarakbildirmişdirki,Resûlullah“sallallahüteâlâaleyhive
sellem”vâsıtaolmadıkcaveOnauymadıkca,tesavvufyolununhiçbirma’rifetine
kavuşulamaz.Başlangıçdaveyoldabulunanlariçinolduğugibi,sonavarmışolanlariçinde,OyücePeygambereuymadıkcaveOnanasîbolanni’metlerinartıklarınıtoplamadıkca,tesavvufyolununhiçbirfeyzivebereketihâsılolmaz.Fârisîbeyt
tercemesi:
EySa’dî!Safâyolundailerlemek,
Mustafâyauymaklanasîbolurhep!
AhmakEflâtun,yapdığımücâhedelerleveriyâzetlerlenefsindehâsılolansafâyıgörünce,Peygamberlere“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”uymaklâzımolmadığınısandı.(Biztemizlenmişinsanlarız.Temizleyicilereihtiyâcımızkalmamışdır)
dedi.Peygamberlereuymadan,yalnızriyâzetçekmeklehâsılolansafânın,altınyaldızlaörtülenbakırgibiveyâşekerlekaplananzehrgibiolduğunuanlıyamadı.Bakırlakarışıkaltınısafhâldeayırmakiçinvenefsi,emmârelikdenkurtarıpitmînâna kavuşdurmak için, Peygamberlere uymak lâzımdır “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât”.HakîkîhakîmvetabîbolanAllahüteâlâ,Peygamberlerivebunlarındinlerini“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”,nefs-iemmâreyiyıkmak,azgınlıkdankurtarmakiçingönderdi.Onuyıkmak,belkiislâhetmek,kurtarmakiçinbubüyüklere“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”uymakdanbaşkaçâreolmadığınıbildirdi.Bu
büyüklere“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”uymadıkca,binlerleriyâzetlervemücâhedeleryapılsa,onunemmâreliğikılkadarazalmaz.Tersine,azgınlığıartar,onun
hastalığınıgiderecekyegâneilâc,Peygamberlerindinleridir“aleyhimüssalevâtü
vettehıyyât”.Bundanbaşkahiçbirşey,nefsifelâketdenkurtaramaz!
Cezbeiçinsülûklâzımdır.İstercezbedenönceolsun,istersonraolsun,sülûksüzcezbefâidesizdir,kıymetsizdir.Cezbeninsülûkdanönceolmasıdahâkıymetlidir.Böyleolunca,sülûkcezbeyeyardımcıolur.Sülûkdansonraolancezbeise,
sülûkehizmetciolur.Sülûkni’meti,onucezbeyekavuşdurur.Cezbeninönceolması,böyledeğildir.Oöncedençekilmekdedir,da’vetlidir,(Murâd)dır.Sülûküönceolanise,(Tâlib)dir.MurâdolunanlarınbaşıvesevilenlerinönderiMuhammed
aleyhisselâmdır.Buda’vetOnayapılmış,önceOçağırılmışdır“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”.Başkaları,Onatufeylolarak,yanısırakabûlolunmakdadırlar.İstermurâdolsunlar,istertâlibolsunlar,Onunarkasındadırlar.Hadîs-ikudsîde,(O olmasaydı, Allahü teâlâ mahlûkları elbette yaratmazdı ve rübûbiyyetini
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belli etmezdi) buyuruldu.BaşkalarıOnungerisindebulunduklarıiçinvebuda’vet
yalnızOnayapıldığıiçin,herkesOnamuhtâcdır.Feyzlere,bereketlereOnunvâsıtasıilekavuşurlar.Bununiçin,bütüninsanlaraOnunÂlidenilseyerivardır“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”.Bütüninsanlar,OndansonradırlarvearadaOolmayınca kemâle kavuşamazlar. Hepsinin varlığı, Onun varlığına bağlı olunca,
varlıkdanhâsılolankemâller,Ovâsıtaolmayıncanasılhâsılolabilir?Âlemlerin
Rabbininsevgilisi,elbetböyleolur“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”!
İyidinleyiniz!Keşfyoluileanlaşıldıki,Allahüteâlânınsevgilisiolması“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”,zât-iilâhîyemuhabbetiiledir.Arayahiçbirsıfat
veşânvei’tibârkarışıkdeğildir.Allahüteâlâ,kendisinidebumuhabbetilesevmekdedir.Başkakullarınısevmesiböyledeğildir.Şuyûnvei’tibârâtileveyâesmâvesıfatile,hattâismlerininvesıfatlarınınzılleriilesevmekdedir.
Bunudahâaçıklıyalım.Resûlullahınvâsıtaolması,ikidürlüdür:Birincisinde,sâlikilematlûbarasındaperdeolur.İkincisindeise,sâlikOnatakılarak,Onuvâsıtaederek,Onauyarak,matlûbakavuşur.Sülûkyolundavehakîkat-iMuhammedîyevarmadanönce,vesîleolmanınbuikidürlüsüdevardır.Öylesanıyorumki,
buyoldavâsıtaolanâlim,sâlikinşühûdunavâsıtaveperdeolmakdadır.Yolunsonunda,cezbeimdâdayetişmezseveperdearadankalkmazsa,çokyazıkolur.Çünki,cezbeyolundavehakîkat-ül-hakâikakavuşdukdansonra,yalnızikincidürlüvâsıtaolmakvardır.Ya’nî,arkasınatakılmaklaveuymakladır.Perdeolmakladeğildir.Ya’nî,şühûdvemüşâhedeiçinvebunlarınbenzeriiçin,perdeolmakyokdur.
Süâl: Yalnızbirma’nâdaolsabile,Resûlullahınvâsıtaolmaması,Resûlullahiçin
birkusûr,birnoksânlıkolmazmı“aleyhivealââlihissalâtüvesselâmüvettehiyye”?
Cevâb: Aradavâsıtaolmaması,Resûlullahın“aleyhissalâtüvesselâm”kemâlini,üstünlüğünügösterir.Onuniçinkusûrolmaz.Hattâ,aradavâsıtaolmasıkusûr
olur.Çünki,tâbi’olunanınarkasınatakılmakla,Onauymakla,yüksekderecelerin
hepsine kavuşmak, Onun kemâlini gösterir. Bu ise, Onun vâsıta olmamasında
vardır.Vâsıtaolduğuzemân,böyledeğildir.Vâsıtaolmadığızemân,şühûdperdesizdir.Buise,kemâlderecelerininenüstünüdür.Vâsıtaolunca,hâsılolanşühûdise,
perdelidir.Görülüyorki,vâsıtaolmamakkemâldir,üstünlükdür.Vâsıtaolmak,kusûrdur,noksânlıkdır.Hizmeteden,hermakâmdaOnauymakdadır.Onauymakla,Onunni’metlerineortakolmakdadır.Buise,hizmetolunanınbüyüklüğünü,şerefininçokluğunugösterir.Bununiçindirki,Resûlullah“aleyhivealââlihissalâtüvesselâm”,(Ümmetimin âlimleri, İsrâil oğullarının Peygamberleri gibidir!) buyurdu.ÂhıretdeAllahüteâlâyıgörmekde,vâsıtasızveperdesizolacakdır.Sahîh
olanhadîs-işerîfdebuyurulduki,(İnsan nemâza başlayınca, Allahü teâlâ ile kul arasında olan perde kalkar). Bununiçin,nemâzmü’mininmi’râcıdır.Nemâzınmi’râc
olması,tesavvufyolundasonakavuşanlariçintamdır.Çünki,perdeninkalkması,
sonda olanlar içindir. Görülüyor ki, vâsıta ve perde aradan kalkmakdadır. Bu
ma’rifet,Allahüteâlânınlutfederek,ihsânederekbufakîre[ya’nîimâm-ıRabbânîye]bildirilenma’rifetlerinenincelerindendir.Fârisîbeyttercemesi:
Benotoprağımki,behârbulutları,
saçıyorüzerimesâfdamlaları.
Şubeytdenegüzelsöylenmişdir:
Fakîrinkapısınagelirseşâh,
şaşırıpeyhoca,sakınçekmeâh!
Tesavvufbüyüklerindençoğu,Resûlullahvâsıtaolurdedi.Çoğuda,olmazbuyurdu.Hiçbirisözleriniaçıklamadı.Hangisininkemâl,hangisininkusûrolduğunubildirmediler.Zâhirâlimleri,vâsıtaolmamasıtamîmâniken,bunaküfrdedi–956 –

ler.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”vâsıtaolmazdiyenlerdalâletedüşer,
sapıkolursandılar.Vâsıtaolmağı,îmânınkemâlizanetdiler.Böylesöyliyenlerikâmilsandılar.Hâlbuki,Resûlullahınvâsıtaolmaması,Onauymanıntâmolduğunu
gösterir.Vâsıtaolmasıise,Onauymanınnoksânolmasınıbildirir.Böyleolduğunuyukarıdabildirmişdik.Bunlar,işinözünüanlamamışlardır.Yûnüssûresindeki
âyet-ikerîmedemeâlen,(Belki anlamadıkları için inanmıyorlar. Onun sözünün özünü anlamadılar. Bunlardan önce olanlar da, böyle inanmamışlardı) buyruldu.
Efendim!Tesavvufcuların(Üveysî) demeleri,üstâdıyokdurdemekdeğildir.
Çünki,üveysîdemek,onunyetişmesinderûhâniyânındahizmetiolmuşdurdemekdir.Hâce-iAhrâr“kuddisesirruh”[MevlânâYa’kûb-iÇerhîninhizmetindeyetişdiğihâlde],üstâdıbulunduğuhâlde,Behâüddîn-iBuhârîninrûhâniyyetindende
yardımgördüğüiçin,Hâce-iAhrâraÜveysîdenilir.Bunungibi,Behâüddîn-iBuhârîninüstâdı,SeyyidEmîrGilâlhazretleriidi.Fekat,ayrıcahâceAbdülhâlık
Goncdüvânînin rûhâniyyetinden de istifâde etdiği için, Behâüddîn-i Buhârîye
Üveysîdenilmişdir.Birkimse,üstâdıbulunduğunusöylemekleberâber,Üveysîolduğunudabildirince,onaüstâdınıinkârediyordemekşaşılacakinsâfsızlıkolur.
[(Dürr-ül-me’ârif) kitâbınınseksenyedincisahîfesinde,AbdüllahDehlevîhazretleribuyuruyorki,Resûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”veyâEvliyâdanbirineüveysîolmakiçin,hergüntenhâbiryerdeikirek’atnemâzkılıp,birFâtihaokuyarak, sevâblarını onun mubârek rûhuna göndermeli, bir müddet oturup, hep
onunrûhunudüşünmelidir.Birkaçgünsonra,onunüveysîsiolur.(Hüvelganî) risâlesi,(Makâmât-i Mazheriyye)ninsonundaHindistândabasılmışdır.Burisâlede,
AbdüllahDehlevîhazretlerininmelfûzâtındadiyorki,(Resûlullahın“sallallahü
aleyhivesellem”üveysîsiolmakistiyen,yatsınemâzındansonra,hayâlinde,Resûlullahınikimubârekellerinitutup,yâResûlallah!Beşşeyiçinsanabî’ateyledim:Bunlar,Kelime-işehâdet,nemâzkılmak,zekâtvermek,Ramezânayındaoruc
tutmakveyolagücüyeteninhaccagitmesidirdemelidir.Birkaçgeceböyleyapınca,murâdınakavuşur.BirVelîninüveysîsiolmakiçin,tenhâbiryerde,ikirek’at
nemâzkılıp,sevâbınıOVelîninrûhunagöndermeliverûhunudüşünerekbeklemelidir).Ehl-isünneti’tikâdındaolupahkâm-ıislâmiyyeyeuyan,elbetteOVelîninüveysîsiolur.(Mektûbât-ı ma’sûmiyye), ikincikısm,otuzsekizincimektûbundadiyorki,(İnsanınAllahüteâlânınrızâsınakavuşmasınamâni’olanenbüyükhicâb,onunnefsidir.Nefsinaradankalkmasıkitâbokumakla,işitmekleolmaz.İnsân-i kâmilin sohbeti lâzımdır. Bu sohbet nasîb olmazsa, uzaklardan kalb ona
bağlanırsa,çoksevilirse,onunkalbinden,feyzler,bereketler,muhabbetmikdârınca,tâlibinkalbineakarakkemâlekavuşur.Hadîs-işerîfde,(Kişi sevdiği ile berâberdir) buyuruldu.)]
Efendim,(Abdülbâkî)sözü,bâkîolanAllahüteâlânınkulu,kölesidemekdir.
Yoksabirinsanınismiolaraksöylenilmişdeğildir.Busözhernekadarinsanların
ismiolarakdakullanılmışisede,benimmürşidim,Allahüteâlânınbirkuluisede,
beniterbiyeeden,yetişdiren,bâkîolanAllahüteâlâdırdemekdir.Buradakelimeyideğişdirmekveedebeuygunsuzdavranmaknasıldüşünülebilir?
Efendim,Bâyezîd-iBistâmî“kuddisesirruh”,sekrhâlinde,ya’nîşu’ûrsuziken
(Sübhânî) dedi.Busözekusûrdenilse,bukusûrunondaherzemânbulunmasılâzımgelmez.Bununiçin,başkasınınondanüstünolmasınasebebolmaz.Çünki,Evliyâdanhâle,vaktegöreba’zıma’rifetlerhâsılolurisede,başkavaktdevebaşka
hâlde, o ma’rifetlerin noksânlık olduğunu anlıyarak, bunları bırakır. Bunların
üstündekima’rifetlerevemakâmlarayükselir.Mektûbunuzdadiyorsunuzki,çok
zemânsekrhâlindebulunanEvliyânınböyleuygunsuzsöylemelerisuçsayılmıyabilir.Fekat,sahvhâlindebulunanların,ya’nîhepşu’ûrluolanlarınböyleşeylersöylememelerilâzımdır.Efendim,böyleşeylerisöyliyenlerinveyazanların,sekrhâlindeolduklarıanlaşılmalıdır!Sekrkarışmıyanhâllerdeböyleşeyleryazılamaz.Fe–957 –

kat,şunudabilmelidirki,sekrinçeşidlidereceleri,muhtelifmertebelerivardır.Sekriçokolanın,sözlerindekiuygunsuzlukdaçokolur.Bâyezîd-iBistâmîninsekriçok
olduğundan, (Benim bayrağım, Muhammed aleyhisselâmın bayrağından dahâ
yüksekdir)demişdir.Sahvhâlindeolanlarda,sekrhiçbulunmazsanmamalıdır.
Sekrsizolansahv,noksânlıkdır.Hâlis,karışıksızsahv,avâmdabulunur.Sahvhâlinekıymetverenler,sahvınçokolduğuhâlidemişlerdir.Sekrbulunmıyansahvı
demekistememişlerdir.Sekrekıymetverenlerde,sekrindahâçokbulunduğuhâli
söylemişlerdir.Çünki,sahvkarışmamışolanhâlissekr,âfetdir,felâketdir.CüneydiBağdâdî“kuddisesirruh”,sahvsâhiblerininreîsiolduğuhâldevesahvsekrden
dahâkıymetlidirdediğihâlde,sekrkarışıkolanokadarsözlerivardırki,saymaklabitmez.(BilendeOdur.BilinendeOdur)ve(Suyunrengi,içindebulunduğukabınrengidir)ve(Hâdis,kadîmeyaklaşınca,eseri,izikalmaz)sözleriniosöylemişdir.(Avârif) kitâbınınsâhibi[Şihâbüddîn-iSühreverdî],sahvsâhiblerininüstünlerindenikenkitâbındasekrkarışıkokadarçokma’rifetlervardırki,sayılmakla
bitmez.Bufakîr[ya’nîİmâm-ıRabbânîhazretleri],onunsekrkarışıkma’rifetlerinden birkaçını toplamışdım. Evliyânın gizli ma’rifetleri açığa vurmaları, hep
sekr karışık hâllerinde olmuşdur. Övünmeleri, üstünlük göstermeleri de, hep
sekrdendir. Kendisinin başkasından dahâ kıymetli olduğunu bildirmeleri, hep
sekrdenilerigelmekdedir.Hâlissahvhâlinde,esrârımeydânaçıkarmak,buyoldaküfrsayılır.Kendinibaşkasındanüstünbilmekde,şirkolur.Sahvhâlindebirazsekrbulunması,yemeğelezzetvermekiçintuzkarışdırmağabenzer.Tuzsuz
ta’âm,tadsızolur.Kimsebeğenmez.Fârisîbeyttercemesi:
Eğeraşkolmasaydı,aşkderdiolmasaydı,
Bukadartatlısözü,kimsöyler,kimduyardı!
ŞeyhAbdülkâdir-iGeylânî“kuddisesirruh”hazretlerinin,(ikiayağım,Evliyânın heps in in boy unl ar ı üzer ind ed ir) söz ün ü sekr hâl ind e söyl em iş old uğ un u,
(Avârif) kitâbınınsâhibi“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”bildiriyor.Böylebildirmesi, bu sözün kusûr olduğunu anlatmak için değildir. Onu övmek içindir.
Çünkibildiğinisöylemişdir.Övünmeği,üstünlüğübildirenböylesözler,ancaksekr
karışıkhâllerdesöylenir.Hiçsekrbulunmıyansahvhâlindeböylekonuşamazlar.
Bufakîr[ya’nîimâm-ıRabbânî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”],bütünyazılarımda,butâife-ialiyyeninilmlerini,esrârınıaçıklamakdayım.Bütünbunlarıntam
sahvhâlindeyazılmışolduklarıhâtır-ışerîfinizegelmesin!Hiçöyledeğildir.Çünki,bunlarıaçıklamak,buyoldaharâmdırveçirkindirvegevezelikolur.Çokkimselervardırki,hiçsekrkarışmamışsahvhâlinde,çokkonuşurlar.Bunlar,niçinböyleesrârsöylemezler?İnsanlarıhayretedüşürmezler?Fârisîbeyttercemesi:
Hâfızınferyâdıboşunadeğildir,
Sözlerindeşaşılacakçokşeyvardır!
Efendim,esrârıortayadökmekolanböylesözler,herkesinanladığıma’nâilesöylenmişdeğildirler.Buyolunbüyükleri“kaddesallahüteâlâesrârehüm”,herzemân
böyleşeylersöylediler.Bunlarısöylemek,bubüyüklerinâdetiolmuşdur.Bufakîrinortayaçıkardığıbiryenilikdeğildir.(Bu,islâmdailkkırılanşişedeğildir)sözünüburadatekrârlamakyerindeolur.Ohâlde,bugürültüler,busataşmalarniçindir?Eğerislâmiyyeteuygungörünmiyenbirsözvarsa,ufakbiryardımdabulunarak,onaislâmiyyeteuygunma’nâverilebilir.Böylece,birmüslimânakötügözlebakmakdankurtulmaklâzımolur.Kötüişleriyaymakvefâsıkınyüzkarasınıortayakoymak,dînimizdeharâmdırveçirkinbirişdir.Birzanile,birşübheile,birmüslimânakötüdamgasıbasmakuygunmudur?Yeryerdolaşıp,onusapıkolarakyaymağaçalışmakbirdinadamınayakışırmı?Müslimânolanvemüslimânlarısevenbir
kimse,birinsandanislâmiyyeteuygungörünmeyenbirsözişitince,busöyliyeniincelemelidir.Sözsâhibi,sapıkvezındıkise,bunacevâbvermeli,doğrusunusöyle–958 –

meli,sözüneiyima’nâaramamalıdır.Osözünsâhibimüslimânise,AllahaveResûlüneîmânetmişise,onunsözünüdüzeltmeğeçalışmalı,iyima’nâvermeğeuğraşmalıdır.Osözeiyima’nâbulamazsa,sözsâhibindensormalıdır.Odabulamazsa,kendisinenasîhatvermelidir.(Emr-i ma’rûf) ve(Nehy-i münker) islâmiyyetin
emridir. [(Ahkâm-ı islâmiyye), Allahü teâlânın emr ve yasak etdiği şeyler demekdir.]Fekatbununfâideliolmasıiçin,tatlısözleveyumuşakyapılmasılâzımdır.Eğerfâideliolmakiçindeğilde,birmüslimânıkötülemekiçinyapılıyorsa,bunabirşeydiyemem.Allahüteâlâ,hepimiziiyiyoldabulundursun!Şunadahâçok
şaşdımki,bufakîrinmektûbunu[üçüncücildinseksenyedincimektûbunu]gösteripdedikodusunuyapanıgörünce,sizintalebelerinizdede,bufakîrekarşışübhe
vesoğuklukhâsılolduğu,şereflimektûbunuzdananlaşılmakdadır.Sakınbuhâl,
onlaramürşidlerindenaksetmişolmasın.Şübhelisanılanyerlerisizinçözmeniz,aydınlatmanız,işibufakîrekadaruzatmamanızlâzımgelirdi.Fitneyisöndürmeniz
îcâbederdi.Oradakisevdiklerimizedenediyeyimki,şübheyigidermeğegüçleri
yetdiğihâlde,susmuşlar,yardımetmekdenkaçınmışlardır.YâRabbî!Bizlereacı,
doğruyoldabulunmamızınasîbeyle!

52 — DÖRDÜNCÜ CİLD, 230. cu MEKTÛB
Bu mektûbu, babasının üstâdı Muhammed Bâkî-billahın “kuddise sirruh” oğlu hâce Muhammed Ubeydüllahın mektûbuna cevâb olarak yazmış olup, vücûd-i
ilâhînin, Zât ile aynı olup olmadığı ve fen taklîdcilerinin, tabî’atde var olan yok olmaz ve yok olan, var olmaz sözlerinin yanlış olduğu ve nemâzın kemâlâtı bildirilmekdedir:
ÂlemlerinRabbi,yaratanıveyetişdireniolanAllahüteâlâyahamdederim.Onun
sevgiliPeygamberiMuhammed“aleyhissalâtüvesselâm”içinveOnayakınolanlarınhepsiiçindüâlarederim.Obüyükinsanınkıymetlioğlunun,lutfveinâyetbuyurduğumubârekmektûbu,bucâhilişereflendirdi.Eymerhametsâhibi,alçakgönüllü,yüksekefendim!(Vahdet-i vücûd) mes’elesi,bizededelerimizdenmîrâskalanbirilmdir.Bunutekrârbumuhtâcayazmanız,ma’lûmui’lâmvebelliolanşeyiizhâretmekdir.Bundanevvelsizirâhatsızetmekdenmaksad,vahdet-ivücûdbilgisindendahâyüksek,başkailmdebulunduğunubildirmekidi.Buikiilmarasındakifark,cevzinkabuğuileiçiarasındakifarkgibidir.Demekki,maksadımızanlaşılmadı.Yazdıklarımız,ma’nâsız,boşlâfsanılmış.Hasbünallahveni’mel-vekîl!
(Zât-iilâhîtecellîetdikdensonra,sıfatlarıtecellîetmeğe,görünmeğebaşlarki,
bunlarıntecellîlerininsonuyokdur)buyurmuşsunuz.Maksadıyüksekolankimsenin,Tecellî-izâtdansonra,tecellîlerinarkasınıbırakıp,tecellîedenZâtıaramasılâzımdır.Sıfatlarıntecellîlerineniçintenezzületsin?(Buyoldanihâyetekadar
yükseldikden ve geri dönüp temâmen indikden sonra, hiçbirşeye benzemiyen,
hakîkîvarlık,bukâinâtınherzerresinde,herbakımdanmünezzeholarak,birşeyebenzetilmiyerekgörülür)demeğecesâretetmekde,nekadarağırveçirkindir.
Herzerredegörülenin,mutlak-ıhakîkîolanzât-ıilâhîolduğununerdenanladınız?
Fârisîmısra’tercemesi:
Rü’yâdameğerfaredevesanıldı!
Kevserşerâbındanelinizeyalnızhavagirmiş.Te’ayyünleri,hakîkîmutlaksanıp,
bunları,başkaşeylerdenmünezzehbulmuşsunuz.Belkidehakîkîmutlakı,mukayyedlerin,ya’nîte’ayyünleriniçindesanmışsınız.Buhâl,Zât-ıilâhiyyeyiyokbilmek
olur.Nitekimbunuevvelkimektûbumdabildirmişdim.Böyleolsabile,mutlakolan
hakîkîyeâşıkkimse,mukayyedlerOnunaynıolsabile,mukayyedlerebağlanıpkalmaz.Mukayyedler,mutlakınaynıolsada,herbiriayrıdır,farklıdır.Bunlarıbirbirlerinekarışdırıp,birinetutulmağı,ötekinetutulmakbilmek,kısagörüşlülükdür.
Evetoradaayrılık,farklılıkyokisede,fekatbuikiibtilâarasındaçokfarkvardır.
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Hayvânistiyenbiri,herikisidehayvânolduğuhâlde,atyerinekoyunuistemez.
Hâlbuki,hayvânlıkikisindedeaynıdır.Hayvânlıkmertebesindeayrılıkyokdur.BüyüküstâdBehâeddîn-iBuhârînin“kuddisesirruh”sözünema’nâverirken,gayrı
olmak,hakkınbaşkasıdeğil,matlûbunbaşkasıdır,demişsiniz.Bu,yukarıdakineuygunolmuyor.Herzerredehakîkîmutlakınvarlığıgörülünce,matlûbunbaşkasınasılolurvenasılnefyveredolunur?Gayrkelimesine,kullanılanauymıyan,birma’nâ
vermekdedoğrudeğildir.Evetobüyüküstâdyalnızvahdet-ivücûdütadanlardan
olsaydı,sözünema’nâaramanınyeriolurdu.Mubâreksözlerindebulunan,Mutlak [ya’nî her bak ımd an mahl ûkl ar a benz em iy en] kel im es i, (Lâ te’ay yün) ve
(Gayb-i hüviyyet) mertebesidir.Çünki,hakîkîmutlak,herbakımdantecerrüdve
tenezzühile,bumertebeyeuygundur.İştebuyolunbüyükleri,ilmin,ma’rifetinve
müşâhedeninyetişemiyeceği,böylemünezzehmertebeyiistemeğimen’ediyorve
bunutalebetmeğivaktöldürmeksayıyorlar.Ohâldebununherzerredegörülmesinisöylemek,ma’nâsızolur.OndaayrılıkolmayıncavehergörülenOolunca,
Onun şevki ve talebi men’ olunur mu? Eğer murâd, vahdet mertebesi ise, bu
mertebe,birbakımdanmutlakdır.Herbakımdanmutlakolan,dahâüstündekimertebedir.Ohâlde,vahdetmertebesine,hakîkîmutlakdemek,uygundeğildir.Matlûb,bundansonradırvesâlik,henüzyoldadır.Böylece,matlûbubırakıpda,yoldakalmak,tambiristeğeuymaz.Hernekadarbute’ayyüne,müte’ayyindenbaşkademiyorlarsada,te’ayyün,te’ayyündür.Himmeti,arzûsuyüksekolan,aldanıp
buradakalmaz.Muhammedaleyhisselâmınyolundayükselenler,buyol,mahbûbluk,ma’şûklukyoluolduğuiçin,buradakalmaz.Bute’ayyünün,bütüneşyâileaynıolmasıvegayrıolmamasısebebiile,lâte’ayyününtalebindenmahrûmkalmazlar.Fârisîbeyttercemesi:
Dostunfirâkı,azsürsede,azdeğildir,
Gözdebirkılınbulunmasıçokağırgelir!
Süâl: Bute’ayyün,müte’ayyininkendisidir.Ohâldebirinibulupgörmek,ötekinibulmak,görmekolmazmı?
Cevâb: Bute’ayyünübulmak,Onubulmuşolmakise,niçinbununüstünüaramakdankorkutuyorvemen’ediyorlar.Demekki,buikimertebeyibulmakbaşkabaşkadır.Omemnû’oldu,buisemen’edilmedi.
Süal: Omertebebulunamazvekavuşulamazolunca,niçinOnaâşıkoluyorlar.
Onuaramaklavaktgaybediyorlar?
Cevâb: Busüâlikabûledersek,cevâbımızşöyleolurki,aşkvemuhabbet,insanınelindedeğildirki,aklıngösterdiğisebeblerlemen’olunabilsinvesâdıkolanâşık,
kavuşulamıyacağıbelliolansevgilisiniaramakdanvazgeçirilebilsin.Fârisîbeyttercemesi:
Saçınınkıvrımlarınıpekçokseviyorum,
Elegeçmezsinbilirim,yinedeistiyorum.
Zevallıâşıklar,sevgililerinekavuşmakiçinyanıp,külolmakister.Belkiismleri,nişânlarıunutulsunisterler.Ondanbaşkasıilerâhatbulmazlar.Ondanellerinebirşeygeçmezsede,azarişitselerde,rededilselerde,yinema’şûkuisterler.Şâ’ir
bununegüzelanlatıyor.Fârisîbeyttercemesi:
Elimegeçmeseeteğinbile,
Başkasınabakmam,şekerimyine!
Zevâllıâşıklara,sevgilinin,kendisiniaradıklarınıbilmesise’âdetiyetişir.Bubîçârelerin,ayrılıkderdiniçekdiklerinigördüğünübilmelerikâfîgelir.(Senonugörmedinisede,Osenielbettegörüyor).Çokolurkiaşkdanmaksad,dertvegamçekmekdir.Kavuşmakhiçhâtıragelmez.Buaramakderdine,nasıl,vaktöldürmekde–960 –

nebilirki,budertveelem,ozevallıâşıkınömrününsermâyesiolmuşdur.
Fârisîbeyttercemesi:
Derd-igamınolmadangeçenömrümeyazık,yüzlerce!
Keşkigamınayakalanmışolsaydım,dahâevvelce!
Bu ma’rifetin, tanımanın hâssaları, alâmetleri vardır, buyurmuşsunuz! Tevhîd,hakîkatdeşühûdîdir,görmekledir.Vücûdî,ya’nîhakîkatdemevcûddeğildir
ki,bualâmetlerinhâsılolmasılâzımgelsin.Tevhîdhâllerininhepsi,sâlikingörüşüdür.Onunsıfatlarıdeğişmez.Allahüteâlânınsıfatlarıhâlinedönmez.Hakîkatlerideğişmez.Mümkinin,ya’nîmahlûkunsıfatları,Allahüteâlânınsıfatlarınınaynıolabilseydi,Muhammedaleyhisselâmınhidâyeti,Allahüteâlânınhidâyetiolurdu.HâlbukiAllahüteâlâ,(Ey Habîbim “sallallahüaleyhivesellem”! Sen, sevdiğini hidâyete, doğru yola getiremezsin. Fekat, Allahü teâlâ istediğine hidâyet ihsân eder) buyurdu.Bunungibi,hadîs-işerîfde,(Siz dünyâ işlerinizi dahâ iyi bilirsiniz!) buyuruldu.Bunlarnedemekdir?Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,ilm-iilâhîiçinbusözüsöyliyebilirmiidi?Bunungibi,(Sen gaybi bilmiş olsaydın!) ve(Bana ve size ne yapacağını bilmem) meâlindekiâyet-ikerîmeler,bunuhikâyebuyuruyor.BunlarınhepsimahlûklaHâlıkınsıfatlarınıayırmıyormu?
Burada,elverişliolansâliklere,çokfâidelervardır.Çünki,seyr-üsülûkden,ya’nî
tesavvufyolundayürümekdenveriyâzet,mücâhede,sıkıntıçekmekdenmaksad,
Allahüteâlâdanbaşka,herşeyinsevgisindenkurtulmakdır.BudaTevhîd-işühûdîilehâsıloluyor.Bütünbuuğraşmalar,kulluğun,aczin,zevallılığınmeydânaçıkmasıvehiçolduğumuzunanlaşılmasıiçindir.Yoksa,kullukdankurtulmakiçinve
(hâşâ)AllaholmakiçinveOnunzâtınınkemâlâtınakavuşmakiçindeğildir.Bunlarıistemekbenlikvekendinibüyükbilmekolur.Büyüküstâdbuyurduki:(Kullukilesâhiblik,âmirlikveme’mûrlukbiraradaolamaz).
(Vahdetmertebesindehakîkîfânîolmak,buyolunnihâyetidir)sözünegelince;Vahdet-ivücûderbâbı,hepenfüseâşıkolduklarından,kemâlüzerefânîolacaklarısöylenebilirmi?Fânîolmakdemek,Allahüteâlâdanbaşka,herşeyinsevgisindenkurtulmakdemekdir.Hâlbukibunlar,herân,herzerreyeâşıkdır.Herne
kadar zerreleri Ondan başka bilmezler ise de, hakîkatde O değildirler. Onun
gayrısındantemâmenayrılmakveyokolmakiçin,bugirdâbdankurtulmak,Onu
âfâkveenfüsündışındaaramaklâzımdır.Yâhudşöylecevâbveririzki,buhâssalaravealâmetleremâlikolmak,buFenâdaolmıyor.Bekâmakâmındahâsıloluyor. Çünki, Fenâ ve yok olmak zemânında, mahlûkat bilinmiyor. Mahlûklar,
maddevesıfathâlindeolmıyor.Ohâlde,tevhîdmertebesininnihâyetineyetişip
hakîkîFenâhâsılolurda,kendisindebualâmetlerdenhiçbirisibulunmıyabilir.Bu
alâmetlerinhâsılolması,nihâyetvekemâlolursa,Fenâbulmağanihâyetdemek
nasıldoğruolur?
Aslsözümüzedönelim!Mümkinâtın,mahlûkatınvarlığıolsaydı,ozemân(Fenâ-i vücûdî) olurdu.Hâlbuki,onlarınvücûdleri,yalnızgörünüşdedir.Emânetbırakılanşey,emânetcininolmaz,sâhibinindir.Buradailmindeğişmesindenbaşka
birşeyyokdur.Fekat(Kulumu, beni zan etdiği gibi karşılarım) buyurduğuiçin,buradada,butevhîd-işühûdîolgunlaşdıkca,sâlikedahâbaşkamu’âmeleederler.Bu
alâmetleri,dahâçokhâsılederler.Başkalarıbumu’âmelelereinanmıyabilir.Çünkionlar,tevhîdyolundahenüzilerlemekdedir.Hâlbukibunlar,tevhîdinhakîkatlerinevarmışveinceliklerineöyledalmışlarki,özüneişlemişler,yüksekderecesineermişlerdir.Sonra,Allahüteâlânınimdâdıilebumakâmıgeçerek,Peygamberler“aleyhimüsselâm”içinayrılmışolanilmlerekavuşmuşlardır.
Eymerhametlikardeşim!Tevhîd-ivücûdîma’rifetlerindenbildikleriniziyazınızki,bunlarkıymetlihâllerdir.Bunlarakimnediyebilir?Evliyânınbüyükleri,bundançokşeylersöylemişdir.Hernekadarmuhabbetserhoşluğuveaşkınçokluğu
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ilesöylemişlerisede,onlarınsöylemeleri,kıymetinigöstermekdedir.BüyükpederimAbdül-Ehad“kuddisesirruh”,tevhîd-ivücûddeçokilerideidi.Buyoldayüksekkitâblaryazmışdı.Bununlaberâber,islâmiyyetinedeblerindenhiçbirinibırakmazdı.Hakîkatibilenlerinhepsideböyleidi.Fekat,başkabüyükleribeğenmemek,yalnızkendibilgilerinindoğruolduğunainanmakvebunlardanbaşkasınakıymetvermemek,sizingibibüyükleriçin,çokşaşılacakşeydir.Bunungibi,Muhyiddîn-iArabîyi“kuddisesirruh”Evliyânınsonubilmek,kendibüyüklerimizinhepsininEvliyâlığınainanmamakolur.Yüksekyaradılışlıolanların,böylesözlerecesâretetmelerinedoğrusuşaşılır.Bunlardandahâşaşırtıcıbirşeyde,İbniSînâyıçok
sevgiileanlatıyorsunuz.Hâlbuki,onunbozukinanışları,Ehl-isünneti’tikâdına
uygundeğildirvekâfirliğinevedalâletinesebebolmuşdur.İmâm-ıGazâlî“rahmetullahialeyh”,eskiYunanfelsefecilerininsözlerinibildirdikdensonra,(Onlar
veonlarınyolundabulunanlarvemeselâFârâbîveİbniSînâ,kâfirolmuşlardır)
diyor.[Ohâlde,bukâfirlerinveAvrupadakiinkılâbönderlerininkitâblarındave
tercemelerindebulunan,dinhakkındaki,câhilceuydurma,zehrliyazılarainanmamalı,aldanmamalıdır.İbniSînânın,felsefecigörüşüileyazdığınemâzkitâbınıokumamalıdır.İmâm-ıRabbânî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Me’ârif-i ledünniyye) kitâbınınsonunda,İbniSînânın(Müstezâd) kitâbındanparçalaryazarak,bunların
küfrvezındıklıkolduğunubildirmekdedir.]Peygamberimiz“sallallahüaleyhive
sellem”,büyüklerdenbirinerü’yâda,İbniSînâiçin,(Allahüteâlâ,onuilmiiledalâletegötürmüşdür)buyurmuşdur.Başkabiride,bunabenzerrü’yâgörmüşdür.
Böylesözleriyabancılardanduysaydık,bukadarşaşmazdık.Fekat,sizingibizâtlardan,bugibisözlerdenazbirşeyin,hurmetkârlarınızınkulaklarınaçarpması,ne
kadarşaşırtsayerivardır.Şaşkınlıklabuyazılaracesâretolundu.Afvbuyurmanızıümmîdederim.Efendim!Âriflerinreîsiolan,yükseküstâdımız,dîninmüeyyidi,vefâtedeceklerizemân,buyurmuşduki,(İyianladımki,tevhîddarbiryolimiş.Genişcaddebaşkaimiş).Mektûbunuzda,onlar[ya’nîMuhammedBâkî“kuddise sirruh”] kesretde vahdeti görmek mertebesinde idi, buyuruyorsunuz. Şu
hâlde,vefâtlarısırasındakibusözlerininesebeblesöyledikleriniduymamışolacaksınızki,bunabaşkama’nâvermeğekalkışıyorsunuz.Ohazret,yalnızbusözü
söylemediki,bunama’nâaranılsın.Zâtenma’nâsımeydândadır.Ma’nâsımeydândaolanbirsözebaşkama’nâverilmez.Sonrabusözüdedurupdururkensöylemediler.Fârisîbeyttercemesi:
Râhatbirgecevehoşmehtâbbulbana!
Ozemânsöyliyeyimbak,herşeyisana!
Oböylesöyleyincevebumakâmdaolunca,sizinona[ya’nîbabanıza]herkesdendahâçokuymanızlâzımdır.Keşfe,hâlekapılsanızda,üstâdınızınyolundanayrılmamalısınız!(Buma’rifetler,bilgiler,aklada,naklolunanhaberleredeuygundur)buyuruyorsunuz.Buradagösterdiğinizhaberlerinçoğumüteşâbihâtkısmındandır. [Ya’nî ma’nâları, diğer meşhûr haberlere uymayıp, başka ma’nâ verilmesi lâzım olan haberlerdir.] Aklın kabûl etmesi de, aklın ereceği, anlıyacağı
şeylerdedir.Aklkuşu,tevhîdmertebesineuçamıyorveburadanhaberalamıyor.
DerinâlimlerdenCelâleddîn-iDevânî“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,
bumes’ele,aklçerçevesinindışındadır.MevlânâAbdürrahmân-ıCâmî“rahmetullahiteâlâaleyh”buyuruyorki,aklındışındaolanşeyler,keşfvemüşâhedeile,
[ya’nîkalbgözüile]görülür,aklbunlarıanlıyamaz.Hisuzvlarıda,aklınanladığı
şeylerianlıyamıyor.
İştekeşfvemüşâhedeyoluileanlaşılmışdırki:Varlığılâzımolanhakîkîvarlık,
neküllîdir,nedecüz’îdir[ya’nîneparçalanamıyanbirzerredir,nedeparçalanabilenbirtoplulukdur].Maddîcilerdiyorki,(Yokolan,varolmazvevarolanda,
yok olmaz. Bunu isbât etmeğe lüzûm bile yokdur, bunu herkes bulabilir). Bu
sözleriinsanlariçindoğrudur.İnsanlar,elbette,birşeyiyokdanvaredemez.Hiç–962 –

birşeyyaratamaz.Fekat,busözüAllahüteâlâiçinsöylemekyanlışdır.Herkesdeğil,kimseböylesöylemezveisbâtagelmez,vehmvehayâldir.Allahüteâlânınkudretineinanmamakdır.Allahüteâlânınyokdanvaretmesivebütünâlemlerihiçden
yaratmasıvehepsiniyoketmesi,Onunkudretinegöre,şaşılacakbirşeydeğildir.
Bunusöylemek,âleminkadîmolduğunu,yokdan,sonradanyaratılmadığınısöylemekdemekdirki,küfrdür.Çünki,kâinâtın,bütünzerreleriileyokdanvaredildiğini,bütündinlersözbirliğiilebildirmişdir.(İnsan düşünmüyor mu ki, biz onu
önceden yaratdık. Hâlbuki o, birşey değildi) meâlindekiâyet-ikerîmeyedeuygun
değildir. Kur’ân-ı kerîmi tefsîr eden büyüklerin başlarının tâcı, Kâdî Beydâvî
“rahmetullahiteâlâaleyh”,tefsîrinde,(İnsan,ademidi,ya’nîyokidi)diyema’nâ
vermişdir.Busözleri,hemdeAllahüteâlânınbirşeyyapmıyacağınıbildirir.Çünki,yokolanıvaretmiyordiyorlar.Varolanın,varedilmesideolmaz.Onlarındediklerigibi,varolan,yokolmazise,varlıklarınvarlıkdakalabilmeleriiçinde,Yaratanaihtiyâclarıolmıyacakdır.Hattâ,Allahüteâlâ,eşyâyıyokedemiyecekdir.Bunlar,cismlerinhâssaları,hareketleriiçinacabânediyecek?Bunlarınherzemânyenidenmeydânageldikleriniveyokolduklarınıherkesgörüyor.Vel-hâsıl,busözüsöylemek,Allahüteâlâyıinkâretmekdir.Allahüteâlâ,böyleşeylerdençokyüksekdir.
Allahüteâlânınsıfatlarıkendininaynıdırdemekde,Ehl-isünneteuygundeğildir.(Te’arrüf) kitâbınınsâhibi[ŞeyhEbûBekrMuhammedbinEbûİshakGülâbâdî“rahmetullahiteâlâaleyh”],(Tesavvufbüyüklerininhepsi,sıfatların,Onun
kendiolmadığıgibi,ayrıdaolmadığınısöylemişlerdir)diyor.Bunukabûletsekbile,sıfatlarınmukâbiliolanademlerin[adem,yokolmakdemekdir],ilm-iilâhîdekiayrılıklarıbizeyetişir.Vücûd[ya’nîvarolmak]sıfatının,Zât-iilâhîdenayrıolduğunu,evvelkimektûbumdauzunuzunbildirmişdim.Fekat,sırasıgelmişiken,
buradadakısacasöyliyeyim.Muhteremkardeşim!Yaratılışıkusûrsuzolanveyakînlığıarayanbiri,sahîhvicdânına,ya’nîbuluşlarınabakarveiyidüşünürse,anlarki,Allahüteâlâya,kendivarlığında,kendindenbaşkasınamuhtâcolmasınıve
kendisindevücûd,varlıkbulunmamasını,ayrıcavücûdsıfatınamuhtâcolmasınılâyıkgörmez.Fekat,yineanlarki,Allahüteâlânınkendihakîkativemâhiyyeti,vücûdün,varlığınaynıdeğildir.Çünki,vücûdü,varlığıbaşkasınamuhtâcolmadığıiçin,
Allahüteâlânınhakîkati,ovarlıkdanibâretdirdemek,ma’nâsızdır.KendivarlığıilehâricdemevcûdolanbirZâta,başkalarınasıfatolan,başkalarıilebulunabilenbirkelimeyiismvermeğenelüzûmvardır?İslâmiyyetde,buismi,zâtenbildirmemişdir. Tesavvuf büyükleri, Allahü teâlânın zâtından, kendinden, bütün
nisbetlerivei’tibârları,düşünceleriayırdıklarınagöre,bunlardanbirkaçı,niçinvücûdüdeayırmıyor?AllahüteâlânınZâtındanvücûdüayırmak,Onayoklukkondurmakolmaz.Zîrâ,yoklukda,birnisbet,birsıfatdır.AllahüteâlânınZâtındahiçbir nisbet ve i’tibâr olmaz. Sonra bu büyükler, vücûd, Onun aynıdır demekle,
vücûduinkâretmiyor.Allahüteâlâkendisivardırvevücûdbirsözdenbaşkabirşeydeğildir,demiyorlar.Çünki,bubüyükler,Allahüteâlânınhakîkati,mutlakvücûddürbiliyor.Vücûdüinkâretmişolurlarmı?Birşeyinkendisiinkârolunurmu?
Doğrusuşöyledirki,Allahüteâlânınhakîkati,kendisi,vücûddenbaşkadır.Kendivarlığında,vücûdsıfatınamuhtâcdeğildir.Kendikendinevardır.Onunvücûd
sıfatınamuhtâcolmadığınıgöstermekiçin,kendisi,vücûdünaynıdırdemeğelüzûm
yokdur.Kendisivücûdsıfatındandahâyüksekdirdesekneolur?
Allahüteâlânınâdetişöyledirki,hakîkatâlemindenevarsa,hepsininnümûnesinivemisâlinibumecâzvegörünüşâlemindegöstermişdir.Böyleceinsan,busûretlerdenhakîkatlereyolbulur.Allahüteâlânın,vücûdilevarolmayıp,kendikendinevarolmasınında,budünyâdakiörneği,vücûdsıfatıdır.Varlıksıfatı,kendiliğindenvardır.Ayrıbirvücûdlemevcûddeğildir.
Allahüteâlâkendisivardır,sözüde,ancakbirbildirmekdir.Yoksa,kendisiile
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olabilenbirvücûdvardır,demekdeğildir.ŞeyhEmân“rahmetullahiteâlâaleyh”,
(Allahüteâlânınhakîkatimevcûddür.Ondanbaşkasıademdir,yoklukdur.Adem
ise,eşyânınbaşlangıcıolamaz.Çünkihakîkatdeğişmez.Ya’nî,varlığasebebolamaz.Ohâlde,başlangıcdavücûddür.Oda,tecezzîiledeğiltemessüliledir)diyor
ki,birçokbakımdan,doğrudeğildir.Çünki,evvelâderizki,Allahüteâlânınhakîkativücûddürdemek,Ehl-isünneti’tikâdınauygundeğildir.İkincicevâbolarak
derizki,Allahüteâlânınsıfatları,Ehl-isünnetegöre,Zâtındanayrıdır.Bununiçin,
Allahüteâlâdanbaşkası,ancakademdirdemekdoğruolmaz.Buhâlde,belkisıfatlar,eşyâyabaşlangıcdır.Üçüncücevâbda,adem,vücûdolursa,hakîkatdeğişmişolur.Fekateğerademmevcûdolursa,birşeylâzımgelmez.Âlimler,vücûdyokdurdemişlerdirki,busözdehakîkatdeğişmesihiçyokdur.Dördüncünoktadaşudurki,ademmevcûdolursa,hakîkatdeğişmesiolur.Fekat,ademmevcûdgörünürse,hakîkatdeğişmesiolmaz.Beşinciside,yukarıdakisözündegeçenbaşlangıc
kelimesindenmaksad,heyûlâveesîrdenilenşeydir.Çünkibunuancakparçalanarakveşeklalarakbaşlangıcyapdı.Allahüteâlâya,kâinâtınheyûlâsıveaslıdemekkadaralçaklıkolmaz.
Îcâdedici,ya’nîyokdanvaredicima’nâsınabaşlangıc,Zât-iilâhîdir.Fekatbu
ma’nâdatecezzîvetemessüllâzımdeğildir.Yasînsûresi,sonâyetininmeâl-işerîfi,(Biz istediğimiz şeye ol deriz, hemen var olur)dır.Altıncınokta,Zât-ıilâhîninmukâbili,zıddıademdirdemek,ma’nâsızdır.Zıddıademolanvücûdbaşkadır
ki,hâsılolmakma’nâsınadır.Yedincinokta,vücûd,ademinzıddıdeğildirki,izâfîadem[ya’nîherbakımdandeğilde,ba’zıbakımlardanyokolanadem]kalmayınca,vücûdlâzımolsun.(İlm-iilâhîdebulunanademlerde,eşyânınaslıolamazlar.Çünki,Allahüteâlânınilmi,ilm-ihuzûrîdir.Ya’nîezeldebilmişdir.Oradadeğişiklikyokdurki,ademleroradahâsılolsunveeşyânınaslıolsunlar.Buademler,
ilmeneredengeldi?Birbakımdanmevcûdolmıyanşey,ilmdeyerbulamaz)demişlersededoğrudeğildir.Çünki,evvelâ,Allahüteâlânınilmine,isterhuzûrîdesinler,isterbaşkaismversinler,Allahüteâlânınizâfîademlereilmiyokdurdemek,
bunlarıbilmezdemekdir.Allahüteâlâyakarşıböylesöylemekyakışmaz.Sonra,
birbakımdanmevcûdolmıyanın,ma’lûmolmıyacağınıdakabûletmeyiz.Çünki,
birçokşeyleridüşünerekbilirizki,hiçbiriyokdur.Üçüncüolarak,derizki,varolacakşeyler,yokiken,izâfîademidi.Bunlaraherbakımdanyokdemek,doğrudeğildir.Sadreddîn-iKonevî“kuddisesirruh”buyuruyorki,şeyolmak,ikidürlüdür:
Sâbitolanşey,mevcûdolanşey.Mevcûdolanşey,hâricdebulunanşeydir.Sâbit
olanşeyise,ilmdebulunan,hâricdebulunmıyanşeydirvebuşeyinbiryapıcısıyokdur.Ohâlde,mutlakma’dûm[ya’nîherbakımdanyokolan],şeydeğildir.Çünki
sübûtüde,vücûdüdeyokdur.Fekatizâfîademler,sâbitolanşeydir.Buşeylikden
dolayıbunlara(Kün) [ya’nî(Ol!)]emriveriliyorvehâricdevaroluyorlar.ŞeyhKonevî“rahmetullahiteâlâaleyh”buyurduki,Allahüteâlânın,varolacakşeyleri
ademdeikenbilmesi,ma’dûmubilmesideğildir.Çünki,böylesonsuzademler,
Ümm-ül-kitâbdadır.Kalem-ia’lâ,bunlarınba’zısınıalmış,Levh-imahfûzdabu
ba’zıları, tafsîl etmişdir. Celâleddîn-i Devânî “rahimehullahü teâlâ” diyor ki,
ademde,hakîkîvücûdünzuhûrlarındandır.Nitekim,imâm-ıGazâlî“rahmetullahiteâlâaleyh”,ba’zıkitâblarındabuyuruyorki,(Kâinâtınaslıademdir.Adememerhametedip,vücûdegetirdiler.Ademaslındayokidi.Önceademyaratıldı.Ademekadîmdersek,onu,Allahüteâlâyakadîmlikdeortaketmişoluruz.Demekki,
adem,kadîmdeğildir.Kâinâtınaslıolanademkadîmolmayınca,kâinâtdakadîm
olmaz,hâdisolur.Ehl-isünnetin(Ma’dûm,şeydeğildir)sözününma’nâsıiştebudur).Dördüncüolarakderizki,busöz,kendikendinibozuyor.Çünki,izâfîademler,ilmdebulunur.Eşyânınaslıolamazlardedi.Sonrada,ilm,huzûrîdirdiyerek,
busözünüredetdi.Birbakımdansâbitolmıyan,ilmdebulunmazdiyerekdered
etdi.Beşinciolarakderizki,Sôfiyye-ialiyye,a’yân-ısâbiteye,izâfîademlerdirdemişdir.Bunları,mahlûkâtınhakîkatleri,asllarıbilmişdir.
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Bundansonrayazıyorsunuzki,ilm-iilâhîdebulunanşeylerinaslıvardır.Buasl
da,ilmvebelkiâlimdir.Fekat,ademlerinaslınedir?Cevâbındaderizki,ademlerinaslıvemenşei,ilm-iilâhîdebirbirlerindenayrılmışolankemâlât-iilâhîdir.Bu
cevâbımızkimeuygungelmez?
Yineyazıyorsunuzki,hakîkîkulluk,OnusevmekveOndanbaşkaherşeyden
vazgeçmekdir.Ya’nîdünyâgibi,âhıretideterketmekdir.Evetböyledir.Fekatherkesböyleolduğunusöyler.Doğruileyalancılarıayıranalâmet,islâmiyyeteyapışmakdır.Busevgininçokluğunaalâmet,sünnete[ya’nîahkâm-ıislâmiyyeye]çok
yapışmakvebid’atdençokkaçmakdır.Bualâmetlerbulunmıyanlâflarıbeğenmezler.Herşeydenvazgeçdimdemelerini,hepsinesarıldımanlarlar.
Muhteremefendim!Düşüncelerin,vesveselerinçokluğundanşikâyetediyorsunuz.Mahlûkâtailmoldukca,vesvesedeolur.Onlarıunutunca,vesveselerdekalmaz.Ohâlde,eşyâyıbilmekveunutmaküzerindedurmaklâzımdır.Herşeyden,
hermahlûkdanAllahüteâlâyagidenbiryolvardır.Çünki,hermahlûkunkendisivesıfatlarıOnunkudretinineseridir.Bueserlerinsâhibinibulanuyanıkbirkimse,ogizliyoluveoma’nevîbağıgörür,anlar.EşyânınAllahüteâlâyadelâletetmesi,Onugöstermesiiçin,Onunlaittihâdetmesi,birleşmesiniçinlâzımolsun?Dumanateşihaberveririsede,ateşlenemünâsebeti,neittihâdıvar?Allahüteâlâyıçokseven,azbiralâkaveişâretilehemenOnadöner.HiçbirşeyOnuunutmasınasebebolmaz.Hergördüğüşeyi,kudretineserigörüp,esersâhibinedöner.Bununiçin,hiçbirşey,ârifikendineçağırmaz,esersâhibineçağırır.Ârifinkalbgözünü,kendinden,sâhibineaksetdirir,çevirir.HâlbukiAllahüteâlâyıeşyâileittihâd
etmişbilenzevallıları,herşeykendilerineçağırır.Kendilerinetutulmasınasebeb
olupçeker.Kendilerinimahbûb,ma’şûkolarakgösterirler.Herçirkinşeytân,cilveile,nâzilekendinima’şûkyapıp,sedd-iİskendergibiperdeolur.Fârisîbeyttercemesi:
Güzelleryanaklarınısaklamış,şeytânnâzediyor,
Şaşırdımkaldım,hayretden,aklımgidiyor.
Mümkinin,mahlûkunvarlığıvekemâlsıfatları,omukaddesmertebeninzılleri,aksleriise,zıldenaslayolvardır.Fekatzıl,asldeğildir.
Bufakîr,ârifkemâlegeldikdensonra,bununeşyâyaolanilminehiçbirzemân
ilm-ihuzûrîdemedim.İlm-ihusûlîdeğildirdedimisede,bu,ilm-ihuzûrîdirdemek
değildir.Çünki,Allahüteâlânıneşyâyaolanilmi[ya’nîherşeyibilmesi]huzûrîve
husûlîilmlerdendeğildir.İlm-iilâhînin,yalnızbirinkişâfıdırki,bilinenşeyleribirbirindenayırır.İlmdehiçbirininsûretihâsılolmaz.Allahüteâlânınilmindebulunanşeylerdemek,ilm-iilâhîilebirbirlerindenayrılanşeylerdemekdir.Buşeyler,
herneredebulunursabulunsunlar,Allahüteâlâyamünkeşifdir[ilmineaçıkdır].Allahüteâlânıneşyâyıbilmesineilm-ihuzûrîveyâilm-ihusûlîdemek,tevhîd-ivücûderbâbınauygungelir.İştebirârifkemâlegeldikdensonra,bununilmideböyleolur.Herşey,nerdeolursaolsun,ârifinilminemünkeşifolur.Ârifinzihninde,
sûretlerihâsılolmaz.Builmde,nehusûlîdir,nedehuzûrî.Herşeyiakllarınauydurmakistiyen,busözeinanmazvekabûletmezisede,bizzâtenonlarasöylemiyoruz.Bunlar,zevkile,tadarakbilinenşeylerdir.Vicdânî[ya’nîkalbilebulunan]
şeylerdir.Anlatarakinandırılacak,ilzâmîşeylerdeğildir.Buma’rifetinşaşılacak
tarafışudurki,ilm,huzûrîdeğildir.Bilinenşeyinsûretidehâsılolmaz.Tatmadan
bunlaranlaşılamaz.
Efendim!Nemâz,tecellîlerden,müşâhedelerdendahâüstündürdemeninsebebişudurki,muhakkakbiliyoruzki,Allahüteâlâ,butecellîdenvemüşâhedelerden
gayrıdır.Bunlarakapılıpkalmak,zıllere,hattâbenzerlere,misâllerebağlanıpkalmakolup,bunlar,matlûbdeğil,başkaşeylerdir.Herşey,Allahüteâlânınaynıdır
diyen,aşkserhoşudur.Matlûbun,maksadınkendindenhaberveren,yalnıznemâz–965 –

dır.Onişânıolmıyanın,biriciknişânınemâzdır.Nemâzdaolanyakınlık,başkahiçbiryerdeyokdur.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Nemâzda, kul ile Allahü teâlâ arasındaki perdeler kalkar). Bununiçin,nemâza,mi’râcbuyurmuşdur.Onuniçin,nemâzıtemâmkılmağaçokdikkatetmelidir.Nemâzınkemâlineçalışmak,bumüşâhedelerivetecellîleri,Onayaklaşdırmamaklaolur.Bubüyükihsânı,Allahüteâlâdilediğinenasîbeder.Onunihsânlarıbüyükdür,boldur.
Nemâzınkemâlüzerekılınması,nübüvvetyolundanyükselenbüyüklerenasîb
olur.Vilâyetyolundabulunanlarınçoğu,budereceyeyetişemez.Obüyüklerinyakınlığıbaşkadır.İlmleriveesrârıkendilerinemahsûsdur.Onlarıulaşdıranyol,bu
yolabenzemez.Öylebircaddedirki,Peygamberler“aleyhimüssalevâtüvelberekât”veonlarınEshâbıvebuümmetdenseçilmişçokyüksekolanlar,matlûbabu
yoldanyetişmişlerdir.Âriflerinreîsiolanüstâdımız[ya’nîMuhammedBâkîbillah
“rahmetullahialeyh”],(Anacaddebaşkadır)sözleriilebelkibuyolaişâretbuyurmuşlardır.Vilâyetyolundanda,birkimseninbuyüksekzirveyeulaşmasımümkindir. Belki de olmuşdur. Nemâzı yalnız yatıp kalkmak sanmamalıdır. Nemâzın
gaybâlemindebirhakîkativardırki,bütünhakîkatlerinüstündedir.Ohakîkate
kavuşanlarıtanımıyanlar,nemâzınkemâlindenneanlar?Nemâz,gönülleriçeken
birgüzeldir.Onungüzelliğibumecâzâleminde,sankibuşekliçinesokulmuşdur.
Osevgilinincilveleri,nemâzınhuşû’veedeblerişeklindebudünyâdagörünmekdedir.Nemâzınbuşeklvesûretinisevmiyen,bununhakîkatindenneanlıyabilir?
Ogüzelincilveveedâlarınaâşıkolmıyan,huşû’vetumânînetinkıymetininasılbilir?Velhâsıl,nemâzınletâfeti,güzelliğiokadaryüksekdirki,saçmasapansözlerimizlebildirilemez.Kıymetleriokadarüstündürki,bukırıkkalemim,onatercümânlıkedemez.Fekat,bubüyükdevletesâhibolanların,nefîsnefeslerinesığınıyorum!Onlarahizmetetmeğevesevmeğekarşılıkolanmüjdeleregüveniyorum.
Fârisîbeyttercemesi:
Ogüzelinsaçı,avucumagirse,misksaçılırelimden,
Oayyüzlü,kucağımagelse,gündoğarheryerimden.
YâRabbî!Sen,onlarınsandığıvesöylediğigibideğilsin!Senibizehaberveren,
bildiren Peygamberlere “aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” selâmlar olsun, selâmetlerolsun!Buâlemleriyaratan,herânvarlıkdadurduran,cesedlerinrızkını,rûhlarıngıdâsını,kalblerinnûrunuihsânederek,kullarınıngelişmesinilutfedenAllahüteâlâyahamdler,şükrlerolsun!
Herkeseyayılanmerhametveikrâmlarınızdanşunuumarveistirhâmederim
ki,bundansonra,Allahüteâlânınbuâsîveinsanlıkdanuzakkulunuaramayınız.
Onu,ümmîdsizlikköşesindeyalnızbırakınızda,günâhlarınınmâteminitutmaklavemünâsebetsizliğininacılarınıtatmaklainliyebilsin!Allahüteâlâ,Peygamberleringösterdiğiyoldayürüyenlereselâmetversin!Âmîn.

53 — İKİNCİ CİLD, 45. ci MEKTÛB
Bu mektûb, hakîkatleri bilen, ma’rifetler sâhibi, hâce Hüsâmeddîn Ahmede yazılmış olup, bu kâinâtın hepsi, Allahü teâlânın ismlerinin ve sıfatlarının aynası olduğu, Zât-i ilâhîden ise, hiç nasîbleri olmadığı ve maddenin kendi kendine varlıkda duramıyacağı, maddenin hakîkî varlık olmadığı ve birçok şeyler bildirilmekdedir:
Allahü teâlâya hamd-ü senâlar olsun. Onun seçdiği, sevdiği kimselere selâmetlerolsun!Muhteremefendim.Fârisîmısra’tercemesi:
Herneolursaolsun,dostdankonuşmakdahâtatlı!
İşitilmemiş,duyulmamışma’rifetleriyazıyorum.Lutfeniyidinleyiniz!Enyüksekinsanlarınmurâkabeyolunubildiriyorum.Çokdikkatliokuyunuz!Bilinizki,
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âlem[ya’nîherşey],Allahüteâlânınismlerininvesıfatlarınınnümûnesi,örneği,aynasıdır.Mahlûkunhayâtı,Onunhayâtınınaynası,bilgisi,Onunilmininaynası,kudretide,Onunkudretiningörünmesidir.Kullarınherşeyideböyledir.Fekatâlemde,Zât-iilâhînin,[ya’nîkendisinin]aynasıyokdur.Hattâ,Zât-iilâhîninbuâlem
ilehiçmünâsebetiyokdur.Hiçbirşeyleortaklığıyokdur.Neismde,nedesûretve
görünüşde,iştirâk,benzerlikyokdur.O,âlemlerdenganîdir,[hiçbirşeyemuhtâc
değildir].Hâlbuki,Onunismlerivesıfatlarıböyledeğildir.Sıfatlarınınbuâlemile,
ismlerimünâsebetlivesûretleri,görünüşlerimüşterekdir.Allahüteâlâdailmsıfatıvardır.Mahlûkdada,oilminsûreti,benzerivardır.Onda,kudretsıfatıolduğu
gibi,bundada,okudretinsûretivardır.Zât-ıilâhî,böyledeğildir.Mahlûkların,bundannasîbleriyokdur.Kendikendilerinevarlıkdakalabilmek,onlaraverilmemişdir.Mahlûklar,Onunismlerivesıfatlarısûretindeyaratıldıklarıiçin,kendileri,sıfatdır.Hakîkatdehiçbirimaddedeğildir.Maddeliklealâkalarıbileyokdur[ya’nî
kendikendilerinevarlıkdadurmuyorlar].Varlıkdadurabilmeleri,Zât-iilâhîiledir.Fizikciler,kimyâgerler,eşyâyı,maddevemaddeninsıfatları,ya’nîhâssaları,
özellikleridiyeikiyeayırıyor[veyaratılmıyan,yokolmıyansandıklarımadde,varlıkdakendikendineduruyorvedünyânıntemeltaşınıteşkîlediyordiyorlar].Bu
sözleri,maddeyibilmediklerindendir.[Bugünkütecribelerde,Lavoisier,Dalton
veRobertBoyleninvedahâsonragelenkimyâgerlerinanladıklarımaddebilgisini,çokmühimbirşekldedeğişdirmişdir.Bugünküfiziğintemellerindenbiriolan
Einsteininrelativitenazariyyesinegöre,enerjininde,maddegibi,birkütlesivardır.Belkidemadde,teksîfedilmişkudretdenbaşkabirşeydeğildir.]
Kimyâc›larderki:S›fat,ya’nîözellikyaln›zbaş›nabulunamaz.Hepmaddeilebirlikdebulunurvemaddeninnas›lolduğunubildirir.Bunlar›n,s›fatmaddeilebulunurdemeleri,hakîkatde,s›fat›ns›fatilebulunmas›d›r.S›fatda,maddede,Zât-iilâhîilekâimolmakda,varl›kdakalmakdad›r.Kendikendineduranmaddeyokdur.
Bütüncismleri,herşeyivarl›kdadurduran,ancakOdur.Ya’nîAllahüteâlâ,kayyûm-iâlemdir.Maddekendikendinevarl›kdadurmuyorki,s›fatlar›daonunladurabilsin.S›fatlar,maddeninzât›,kendisiolmad›ğ›gibiveyaln›zmaddeilebulunup,
kendikendilerinebulunam›yacaklar›gibi,bütüneşyâda,maddede,Zât-iilâhîile
bulunmakdad›r.Hiçbirininzât›yokdur.Maddeninzât›,[kendisi]olmay›nca,s›fatlar›onunlabulunamaz.Zât,yaln›zAllahüteâlân›nd›r.Herşey,Onunzât›ilevarl›kdad›r.Herkesin,kendine,zât›na,bendemesi,hakîkatde,herşeyivarl›kdadurduranbirZât›göstermekdedir.
(Ben) diyenler,neyeişâretetdiğinibilsede,bilmesede,buböyledir.Bununla
berâber,Allahüteâlâ,hiçbirişâretlegösterilemez.Hiçbirşeylebirleşmişdeğildir.
Buincebilgileriiyianlamıyan,tevhîd-ivücûdîilekarışdırmasın!Vahdet-ivücûdüsöyliyen,birzâtdanbaşkamevcûdyokdurder.Onunismlerinivesıfatlarını,nazarîkabûledilmişbilir.Mahlûklarınhakîkatleribilevücûd[varlık]görmemişdir.
(A’yân[eşyâ],varlığınkokusunuduymamışdır)der.Hâlbukibufakîr,sıfât-iilâhiyyeyi,hâricde[ya’nîilmdedeğil,nazarîdeğil]ayrıcavarbilirim.Ehl-isünnetâlimleride,böylebilmekdedir.Esmâvesıfât-ıilâhîninaynalarıolanbuâlemidemevcûdbilirim.Kendikendinevarlıkdadurmağı,ya’nîmaddeliğibuâlemdegöremem.
Herşeyin,Zât-iilâhîilekâimolduğunu[varlıkdadurduğunu]iyibilirim.
Süâl: Demekki,mahlûklarınzâtı,Zât-iilâhîdenbaşkadeğildir.Herşey,Zât-i
ilâhîilebirleşmişdir.Buise,olamaz.Mahlûk,kadîminaynıolurmu?
Cevâb: Mahlûklarınzâtı,ya’nîmâhiyyetvehakîkati,Allahüteâlânınismlerinin
vesıfatlarınınaynalarıolanbirçoka’râz,ya’nîhâllerdirki,bunlar,Zât-iilâhînin
aynıdeğildir.Zât-iilâhîilebirleşikdeğildir.Yalnızbuhâller,Zât-iilâhîilevardır.
Herşeyinkayyûmu[varlıkdadurdurucusu]Odur.
Süâl: Herkeskendizâtınabendeyince,Zât-iilâhîyigösterirse,mahlûklarınzâtı,mâhiyyetvehakîkatleri,Zât-iilâhîninaynıolur.Çünki,herkesbendeyince,ken–967 –

dihakîkatini,mâhiyyetinigösterir.Tevhîd-ivücûdîsâhiblerideböyledemiyormu?
Cevâb: Evet,herkes,bendeyince,kendihakîkatineişâreteder.Fekat,hakîkatleri, a’râz ya’nî hâller topluluğu olduğundan, bunlara işâret olunamaz. Çünki,
hâllere,yalnızolarakişâretedilemez.İnsanınhakîkati,işâretkabûletmeyince,bu
işâret,buhakîkatinkayyûmuolanZât-iilâhîyeolur.Ohâldemahlûkbaşkadır.Hâlıkbaşkadır.Tevhîd-ivücûdîsâhiblerininsözügibideğildir.Şaşılacakşeydirki,mahlûkunbendemesiileHâlıkteâlâyaişâretedilmişolmaklaberâber,mahlûk,kendihâlindemahlûkolarakkalıyor.(Sübhânî) demekve(Enelhak) demekdoğruolmuyor.Belkide,ayrılığıgörerek,bunlarısöyliyemiyor.
Süâl: MahlûkunZât-iteâlâilevarlıkdadurabilmesi,Zât-iteâlâdadeğişiklikolmasıdeğilmidir?Buiseolamaz.
Cevâb: Mahlûk,Zât-iteâlâyahulûletmemiş,birleşmemişdir.Yalnızvarlıkdakalması,Zât-iteâlâiledir.
Süâl: Mahlûklarhepa’râz,hâllervesıfatlarolunca,biryerdebulunmasılâzımdır.Çünkihâl,kendikendinebulunamazdedik.Buyer,Zât-iteâlâolamaz.Adem
[yoklukda]olamaz.Buyerneresidir?
Cevâb: A’râz[ya’nîhâller,özellikler]kendikendinevarlıkdakalamaz.Başka
birşeydebulunur.Fizikciler,buberâberliği,hulûlşeklindeanladıklarından,a’râz
içinbiryerarar.A’râz[hâller]yersizolmazder.Hâlbuki,söylediğimizma’nâda
varlıkdadurmakiçin,yerlâzımdeğildir.Bizanlıyoruzki,herşey,Zât-iteâlâiledurmakdadırvehulûlveyer,hiçyokdur.Fizikciler,busözümüzeisterinansın,ister
inanmasın.Onlarıninanmaması,bizimgördüğümüzü,bildiğimizideğişdiremez.
Böyleolduğunubiliyoruz.Onlarınşübhesi;bilgimizibozamaz.Busözümüzü,bir
misâlileaçıklıyalım:Hokkabazlar,birçokgarîbşeylergösterir.Herkes,bugösterilerin,kendiliklerindenvarlıkdadurmadıklarınıbilir.Hokkabaziledurduklarınıvebiryerdedeolmadıklarınıbilir.Yinebilirlerki,bunlarhokkabazahulûletmemişdir.Yalnızonunilevarlıkdabulunuyorlar.İşteHakteâlâ,eşyâyıhisvevehm
mertebesindeyaratmışdır.Onlarıvarlıkdadurdurmakdadır.Ebedîişlerivesonsuzazâbveni’metleribunlarabağlıkılmışdır.Bueşyâ,varlıkdakendikendilerinedurmuyor.Hulûlolmadan,birleşmeden,Zât-iilâhîiledurmakdadır.İkincibir
misâl,birdağınveyâgökyüzünün,aynadagörünmesidir.Aklıolmıyan,bunlarıcism
sanır.Kendiliklerindenaynadaduruyorder.Fekatbirisi,aynadakişekllerisıfatsanırveaynailebulunuyordervesıfatolduklarıiçin,bunlarabiryerlâzımdır,bilirse,bukimsedeabdaldırki,başkalarınauyarak,meydândaolanbilgisiniinkâr
etmekdedir.Çünki,aklıolan,buşekllerinyeriolmadığını,yeremuhtâcolmadıklarınıbilir.İşte,keşfveşühûderbâbı,bütüneşyâyı,aynadakisûretlergibigörür.
Allahüteâlâ,busûretlerekuvvetvermiş,yokolmakdankorumuşdur.Âhıretdekisonsuzişleri,bunlarabağlamışdır.Kelâmilmibüyüklerindenvemu’tezîlemezhebiâlimlerindenNizâm,herşeyisıfatbilmiş,maddeyiinkâretmişdir.Kısagörüşlüolduğundan,busıfatların,Hakteâlâiledurduğunubilemedi.Aklıolanlartarafındanayblandı.Çünki,sıfatın,başkasıilebulunmasılâzımdır.Sôfiyye-ialiyyeden
(Fütûhât-i Mekkiyye) kitâbınınsâhibi[Muhyiddîn-iArabî]“kuddisesirruh”,herşeysıfatdırvehepsi,birvarlıkiledurmakdadırdemişvebuvarlıkda,Zât-iilâhîdirdemişdir.Fekatbusıfatlar,birâniçinvardırki,ikizemândavarlıkdaduramaz.
Âlem,herân,yokolurvebirbenzeriyerinegelir.Herânböyleolurdemişdir.Bu
fakîregöre,bubirgörüşdür.Hakîkatdeğildir.Bunu,(Şerh-i rubâ’ıyyât) hâşiyesindeaçıklamışdım.Ya’nî,tesavvufyolundayürüyenler,nihâyetevarmadanönce,bütünâlemgözündegaybolmadanevvel,birândaâlemiyokgörür,ikinciândavar
görür.Üçüncüzemândayineyokgörür.Dördüncüândayinevargörür.TâmFenâileşerefleninceyekadar,ya’nîbütünâlemiherzemânyokgörünceyekadar,böyleolur.Fenâhâsılolunca,âlemihepyokbilir.
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BÜYÜK ÂLİMLER
(Silsile-i aliyye)
Nebî,SıddîkveSelmân,Kâsım,Ca’fer,Bistâmî,
irfânkaynağıoldu,Ebül-HasenHarkânî.
EbûAlîFârmedîgeldisonrabumeydâna,
çokVelîyetişdirdi,hemYûsüf-iHemedânî.
AbdülhâlıkGoncdüvânî,ma’rifetlersemâsında,
dünyâyıaydınlatdı,hemÂrif-iRîvegerî.
Mâverâ-ün-nehrili,Tûr-iSînâgibioldu,
nûrlandıranlardanbiri,Mahmûd-iİncirfagnevî.
AlîRâmîtenîdirAzîzânvepîr-iNessâc,
çokkerâmetgösterdi,MuhammedBâbâSemmâsî.
SeyyidEmîrGilâlde,ilmderyâsındasadef,
andanmeydânageldi,Behâüddîn-iBuhârî.
Alâ’üddîn-iAttâr,zemânınınkutbuidi,
Ya’kûb-ıÇerhîdeolduzâhir,envâr-ırahmânî.
Ubeydüllah-iAhrârveHâceMuhammedZâhid,
DervîşMuhammedgeldiveHâcegîMuhammedEmkenegî.
Bâkîbillahdangelen,nûrlarakendidekatıp,
binlercekalbtemizledi,imâm-ıAhmedRabbânî.
Urvet-ül-vüskâMa’sûmveSeyfeddînleseyyidNûr,
veMazherleAbdüllah,sonraHâlid-iBağdâdî.
Feyzverdilerbunlarda,sonrabunûruAbdüllah,
Anadoluyayaydı,hemdeTâhâ-yıHakkârî.
Hemseyyid-iSâlihde,kardeşinyerinitutup,
fenâ-fillâhakavuşduSıbgatullâh-iHîzânî.
BuüçVelîninsohbetlerindeyükselip,
mürşid-ikâmiloldu,seyyidFehîm-iArvâsî.
BuotuzdörtVelîninkalbleri,biraynagibi,
yaydılarhepcihâna,envâr-ıResûlillâhi.
Bütünbunûrlarenson,toplandıbirhazînede,
ismibuhazînenin:Abdülhakîm-iArvâsî.
Gelincekalbleremüceddid-ielfinfeyzi,
yetişdiheryerdebirerhakîkîVelî.
Buhâligörüncemasonileyehûdî,
müslimânlarasaldırdı,canavargibi.
Buhücûmları,islâmıyoketmekiçindi,
bunuhaberveriyor,Mâidesûresi.
Hembusûre,islâmamüşriklersaldıracakdiyor,
masonlarınmüşrikolduklarınıhaberveriyor.
Meşhûryalanlarıilealdatıpcâhilleri,
Ehl-isünnetdenayırdılar,binlercemüslimânı.
Hücûmlardankorunur,(Âyet-elkürsî)okuyan,
hıfz-ıilâhîdeolur,(istigfârdüâsı)okuyan.[1]
[1] ‹stigfârdüâs›,(Estagfirullahel’azîm, ellezî lâ ilâhe illâ huv elhayyel kayyûme ve etûbü ileyh)dir.‹stigfâr,(Estagfirullah)d›r.Ma’nâs›,(BeniafvetAllah›m)d›r.Urvet-ül
vüskâMa’sûm-›Müceddidî,beşvaktnemâzdansonra,üçkerreistigfârdüâs›ve67kerreistigfârokurduveyüzk›rkbintalebesineokumas›n›emrederdi.
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Resûlullahbuyurduki,(Âhıretde azâb görmez,
dünyâ işlerinde, bana tâbi’ olan).
Se’âdetekavuşamaz,önderişeytânolan!
dostlar,ahbâblarkaldımı,neolduananbaban?
Birhocamız,masonolmuş,dîneçatdıhiçdurmadan,
ingilizdiplomasıvar,lâkin,kafasıbomboşnâdân.
Güleryüzle,tatlıdille,bolnumaravermekle,
arkadaşlarımıaldatdı,yalansözlerlehemân.
Îmânımvardiyor,herbozukinanan,
Ehl-isünnetdedir,iyibil,hakîkîîmân!
Çokşükrislâmâlimigördüm,sözleriilmveirfân,
dediki,(aldatılamaz,fendersleriokuyan!)
Dînimiondanöğrendim,rûhuolsunşâdümân!
Avrupa,hemAmerika,kısacasıbütüncihân.
Dinleribozukisede,diyorlarvardırNîrân!
kâfirleryanacak,kurtulurancakiyiinsan!
İyiinsanolmakiçin,Muhammedaleyhisselâmainan,
Cehennemegirmeyecek,busonPeygambereuyan.
Târîhidikkatileoku,eykörpecikNev-civân!
mala,makâmaaldananınsonuolmuşâh,figân.
AmanyâRabbî,el-aman!Garîbolduâhırzemân!
İslâmiyyetunutuldu,modaolduharâm,yalan!
Pârisde,Profesörolunca,Resûlullahaçatan,
Hamîdullahkurtulamaz,ebedîazâbdan.
(Fâideli Bilgiler) kitâbı,sözleriniyazıyor,
Çokalçakolduğunuanlar,bunlarıokuyan.
SeyyidKutbdenilenbirahmakda,kendinimüctehidzanediyor,
Mahvolur,doğrusanarak,sözlerinealdanan.
Ömürgeçer,herşeybiter,kâfirleringideceğimekân.
karanlıkbirçukurdur,arkadaşoluryılan,çiyan,
Hakteâlâ,buvatanıpekkıymetlendirdi,
toprağınınçokyerinemü’minlersecdeetdi.
Butopraklardangelen,ecdâdımızınsesleriniduyan,
anlarki,Cennetekavuşur,Muhammedaleyhisselâmauyan.
YâRabbî!Buvatanıkoruyankumandanlarayardımet,
bumilletehizmetetmeği,herbirinenasîbet.
Mü’minlerehizmet,çokbüyükni’metdir,
buni’metekavuşanıngideceğiyerCennetdir.
Müslimânınkabri,Cennetbağçesiolur,
buni’metekavuşamaz,mü’mininkalbinikıran.
VandangelenbirVelîİstanbulda,senelerce,
bunlarıhepsöyledi,yerleşdihakîkîîmân.
Ankaranıntoprağı,binüçyüzaltmışikide,
cem’izıddeynyaparak,şâdolduHâcıBayram.
Düâedeceğinzemân,Silsileyiokuhemân!
Sâlihlerisöyleyince,yağarrahmet-iRahmân!
Selâmolsun,düâolsun,buyazardandâimâ,
Silsile-ialiyyeninervâhınayâSübhân!
Sonra,birFâtihaileistigfârdüâsıokuyup,sevâbınıMuhammedaleyhisselâmınmubârekrûhunaveEnbiyânınveEvliyânınveSilsile-ialiyyeninveÂbâve
Ecdâdınınervâhınahediyyevenûrlukalblerineilticâetmelidir.
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54 — MADDE ÜZERİNDE YENİ BİLGİLER
Bundan önceki maddede yazılı mektûbla bağlılığı olduğu için ve Allahü teâlânın sonsuz kudretinin inceliklerini çok açık gösterdiği için, bugünkü tecrîbelerin
meydâna çıkardığı, âlem ve madde üzerindeki yeni bilgileri din kardeşlerime burada kısaca yazmağı uygun gördüm. Bu maksadla, Almanca (Der Mensch) kitâbının [m. 1940] senesi baskısından mühim gördüğüm yerleri de aşağıya terceme
ediyorum:
Buâlem,topraklar,cânlılarvehavahepmaddedenyapılmışdır.Terâzîdedartılan,ya’nîağırlığıolanherşeye,(Madde) denir.Maddelerbelirli,husûsîözellikleriilebirbirindenayrılır.Hermaddedeenerji,kudretbulunur.Maddelerinşekl
almışparçalarına,(Cism) denir.Anahtar,maşa,çivi,makasbirercismdir.Fekat
hepsi, aynı demir maddesinden yapılmışdır. Bir maddeden yapılmış cismlere,
(Sâf cism) denir.Sâfcismde,birmaddeninbelirliözelliklerivardır.Birsâfcismden,başkabirmaddeçıkarılamazise,bumaddeye(Basît cism, eleman) denir.Demir,bakır,kükürt,oksigenbirerelemandır.Bugün,yüzbeşelemanbiliyoruz.İki
veyâdahâçokeleman,birbirleriilebirleşerek,başkasıfatlarıtaşıyan,yenibirmaddemeydânagetirilebilirki,buyenimaddeye(Mürekkeb veyâ bileşik cism) denir.
Su,ispirto,şeker,tuzbileşikcismlerdir.Bileşikbircismdenbaşkabaşka,basîtcismlerçıkarılabilir.Başkamaddelereayrılabilensâfcisme(Bileşik cism) denir.Bugün,yüzbinlercebileşikcismbilinmekdeveelemanlarbirleşdirilerekyenileriyapılmakdadır.Elemanlarıinsanlaryapamaz,arar,bulur.
Cismlerde,dâimâdeğişiklikolduğunugörüyoruz.Suakıyor,rüzgâresiyor,kuş
uçuyor,çocukbüyüyor,yapraksallanıyor,yüreğimizişliyor,dünyâdönüyor.Cismlerdemeydânagelendeğişmelere,(Hâdise, olay) denir.İkidürlühâdisevardır:
1—(Fizik hâdisesi): Bircismdemeydânageldiğizemân,cisminözünü,yapısınıdeğişdirmiyenhâdiselerdir.Kâğıdınyırtılması,fizikhâdisesidir.Çünki,kâğıdınşeklideğişdi,fekatözü,yinekâğıddır.
2—(Kimyâ hâdisesi): Bircismüzerindemeydânageldiğivakt,cisminmâhiyyetini,yapısınıdeğişdirenhâdiselerdir.Kâğıdınyanması,kimyâhâdisesidir.Çünki,kâğıdınyapısıbozuldu.Küloldu.
Fizikhâdiseleriniinceliyenilme,fizikilmi[hikmet]denir.Kimyâhâdiselerini
inceliyenilme,kimyâilmi[şimi]denir.
Birmaddeüzerinde,birfizikhâdisesininmeydânagelmesiiçin,bumaddeyebir
kuvvetinte’sîretmesilâzımdır.Suya,harâretinkuvvetite’sîredince,buhârhâlinegeçerek,fizikhâdisesioluyor.Fizikhâdiseleri,birmaddeüzerindemeydânageliyor.İkişişe,birbirineçarparakkırılınca,bunlarınmaddeleribirbirinete’sîrederekkırılmıyor.Taşıdıklarıenerji[Zindekuvveti=1/2mv2]te’sîriilekırılıyorlar.
Kimyâhâdiseleriise,ikiveyâdahâçokcismarasında,maddealışverişisonucu
olarakmeydânagelir.Birbileşikcismdenmaddeayrılırveyâmaddeeklenir.Basîtcismler,birbiriileveyâbirbileşikcismlebirleşir.Maddelerinbirbirinete’sîretmesine(Reaksiyon, tepkime) denir.Kimyâreaksiyonlarında,maddelerinbirbiri
ilebirleşenveyâayrılanenküçükparçasına(Atom) denir.Basîtcism,yalnızbir
cinsdenatomlarınyığınıdır.Yüzbeşbasîtcismolduğuiçin,yüzbeşdürlüatomvar
demekdir.Biratomunağırlığı,birmiligramdanmilyarlarladahâazdır.Yüzbeşatomunbüyüklükleriveağırlıklarıbaşkabaşkadır.
Birborudansuakdığıgibi,birelektriktelindende,elektrikdânecikleriakar.
Su,borununiçindenakar.Elektrikdânecikleriise,iletkentelindışyüzeyindenakar.
Elektriğin,hiçbölünmiyenenküçükparçasına(Elektron) denir.Birelektron,en
küçük atom olan hidrogen atomundan binsekizyüzotuzbeş def’a dahâ hafîfdir.
Ya’nî,elektronunağırlığı,yokgibidir.Elektronlar,menfî,ya’nîeksielektrikdir.
Müsbet,ya’nîartıelektrikyokdur.Eksielektriknoksânlığınaartıelektrikdenil–971 –

mişdir.Biryerdeeksielektrikazalınca,müsbetelektrikartıyordiyoruz.Biryerdeelektriksıfırsa,ya’nîyoksa,buyerdebulunaneksiveartıelektrikmikdârı,birbirininaynıdır,eşitdirdiyoruz.
Erd denilen yer küremizi kaplıyan, nihâyetsiz sandığımız boşlukda [birinci
gökde]yıldızlaryüzmekdedir.Bunlardansekizdânesivepeykleri[uyduları]katıvekaranlıkdır.Gerikalanyüzbinlerleyıldızınherbiri,parlakbirgüneşdir.Bu
güneşlerin hepsi, bizim güneşimiz gibi, tâ merkezlerine kadar gaz hâlindedir.
Hiçbirinde,nesu,nedetaş,toprak,ağaç,hayvânveinsangibikatıcismleryokdur.Buyıldızlarınarasındakimesâfe,pekfazlaolup(Zıyâ senesi) ileölçülür.Bir
zıyâsenesi,sâniyedeüçyüzbinkilometregidenışığın,birsenedegitdiğiyoldur.Yıldızlar,birbirindenokadaruzakdırki,ışıkbiryıldızdan,başkakomşubiryıldıza,
yüzlerceışıksenesindevarabilir.MeselâAtlasokyânusunda[Atlantikde]uçanbir
tayyârepilotunun,herüçsâatdebirnohuddânesiniatdığınıdüşünürsek,yıldızlarınfezâboşluğundakibüyüklükveuzaklıkları,bunohuddânelerinin,denizdeki
hâligibidir.Birbirlerindenbukadarçokuzakolmaklaberâber,fezâdâhilinde,milyarlarcayıldızvardır.Birkerre,fezânın[birincisemânın]büyüklüğünüdüşünelim.Sonrada,vatanımızolanşu,küçükdemeğelâyık,Erdımızabakalım.Erdımızınçapı,güneşinçapındanyüzdokuzdef’adahâküçükdür.Buyıldızlarınhepsi,boşlukda, sâniyede ortalama yüz kilometre hızla gitmekdedir. Fekat, gelişi güzel,
alabildiğinegitmeyip,birerhelezon[spiral]içindeuçmakdadırlar.Yüzmilyonlarcayıldız,aynıbirhelezondabulunuyor.Bugünböyle,yüzbinlerlehelezonbiliyoruz.Birhelezonunçapı,onbinlercezıyâsenesidir.Bizimgüneşimizde,böylebir
helezonamensûbbiryıldızdır.Güneşimizinhelezonununkıvrımını,geceleri,şerîdhâlindegörmekdeyizvesamanyolu[Kehkeşân]isminivermekdeyiz.Erdküremiz,büyüklüğü,kâinâtyanındahardaltohmukadardadiyemiyeceğimiz,karanlık bir cism olup, güneşimize yüzellimilyon kilometre uzakdadır. Güneşimizin
etrâfındaErdımızgibidönen,sekizkaranlıkküredahâvardırki,bunlarda,katıdır.Hiçbirindehava,su,otvehayvânyokdur.Bukaranlıkyıldızlar,güneşeyakınlıksırasıile;Utârid[Merkür],Zühre[Venüs],Erd,Merîh[Mars],Müşterî[Jüpiter],Zühal[Satürn],Uranüs,Neptün,Plütondur.
Güneşimize,budokuzseyyâresiilebirlikde(Güneş manzûmesi, sistemi) diyoruz.
FEZÂ GEMİSİ: Dünyâetrâfındabiryörüngeyeoturmak,bunuta’kîbendünyâileayveondansonrada,dünyâmızilegüneşsistemindekidiğergezegenlerarasındaseferlerte’sîsimaksadıilei’mâledilmişolanhavagemileridir.Fezâseyâhati,[m.1957]defezâyaatılanilkfezâgemisiSputnikIilebirdenbirebaşladı.[m.
1966]yakadar,fezâyafırlatılanfezâteknelerininsayısıyüzotuzugeçmişdir.Fezâtekneleri,dünyâüzerindekiüslerdenfezâyaikiveyâdahâçokkademelidevfüzelerleyollanmakdadır.Bufüzelerinateşlemeânındakiilkhızı,sâatde100kilometrecivârındaolduğuhâlde,dünyâetrâfındakibiryörüngeyegirebilmekiçinhızlarınınsâatde25.000kilometreyiaşmasışartdır.Yinedünyâdışındayıldızlararasıboşlukda,birhedefedoğruyollanacakfezâgemilerinin,yerçekimindenkurtulabilmeleriiçinhızlarının40.000kilometreyeulaşmasılâzımdır.RuslarveAmerikalılar,aya,güneşe,merîhvezühreyıldızınafezâgemileriyollamışlarveikisi
Amerikalı,dördüRusolmaküzeredünyâetrâfındaçeşidliyörüngelerealtıgemi
oturtulmuşdur.Hâlendünyâmızaüçyüzseksendörtbin[384.000]kilometreuzakdabulunanayagidenfezâgemileriinşâedilmekdedir.İlmîveteknikbakımdan,
fezâgemileriylegüneşsistemindekiseyyârelerarasındaseyâhat,artıkimkândâhiline girmişdir. Bununla berâber, kozmik ışınlar, meteor tehlükeleri ve dahâ
birçokgüçlüklervardır.
Kâinâtdakigüneşlerçokbüyükolduğugibi,elektronlardadüşünülemiyecekkadarküçükdür.Birsantimetreuzunluğudoldurmakiçin1026 dâneelektronuyan–972 –

yanadizmeklâzımdır.İnsanvücûdününhulâsasıolaninsandimâgı,ancakinsan
büyüklüğünisbetindedüşünülebilir.Yıldızlarınbirbirindenuzaklığınıkavrıyamadığıgibi,milimetreninmilyardabirikadarolanelektronmesâfelerinideşübhesiz
anlıyamaz. Hele Peygamberlerin büyüklüğünü, Allahü teâlânın sıfatlarını hiç
kavrıyamaz.
ATOM: Elektronlar,fezâdakiyıldızlargibimecmû’alarmeydânagetirir.Elektronmanzûmelerineatomdiyoruz.Güneşsistemindeolduğugibi,atomda,karışıkbirteşekkülemâlikveatomçekirdeğidediğimiz,ortadabulunanbirgüneşile,
bugüneşetrafında,seyyârelergibidönen,elektronlardanyapılmışdır.Çekirdeğin
çapı,bütünatomçapından100.000def’aküçükdür.Birelektronlu,ikiveyâüçveyâsıraileyüzbeşelektronluatomlarvardır.Buatomsistemlerindenherbiri,husûsîvemüstekılhâssalaramâlikolup,birerbasîtcismi(Elemanı)meydânagetirir.Erdküresiyüzbeşmuhtelifelemandanyapılmışdır.Atomlar,birelektrondan
binlercedahâbüyükolduklarıhâlde,tesavvuredilemiyecekkadarküçükdür.HavabalonlarınındoldurulmasındakullanılanHidrogengazınınbirgramındayüzellibinkerretrilyon[bilyon]atomvardır.Böylebirrakamıyazmağıvehattâdüşünmeğikimister?Allahüteâlânınsayılamıyacakkadarçokolanhikmetlerindenbirideşudurki,atomuninsanbüyüklüğüyanındakihacmi,insanıngüneşbüyüklü28
28
28
ğünenisbetigibiolup,bunisbet10 dir.Ya’nî10 atombirinsanı,10 dâneinsanda,güneşimeydânagetirir.Demekki,insanınkâinâtdakimevkı’i,güneşbüyüklüğüile,atombüyüklüğüortasındadır.
Kimyâreaksiyonlarında,hiçbiratomparçalanmıyor.Bununiçin,elliseneevvelinekadar,kimyâgerler(Atom,maddeninbölünemiyenenküçükparçasıdır)dedi.Hâlbukibugün(Çekirdek reaksiyonları) denilenhâdiselerde,atomunçekirdeğiparçalanıyor,atombölünüyor.Bugün,bölünemiyenenküçükparçalar,atomlarınçekirdeğininyapıtaşıolan(Proton) ve(Nötron) ismindekidâneciklerdir.Bölünemiyen parçanın var olduğunu, islâm âlimleri, asrlarca önce isbât etmiş ve
böyledâneciklerinvarlığınainanmaklâzımdırdemişlerdir.Ohâldebugünde,bölünemiyenparça,ya’nî(Cüz’i lâ yetecezzâ) vardır.Fekatbu,atomdeğil,proton
venötrondur.
ŞUÂ’LANMA (Strahlung): Birseyyâre,güneşenekadaryakınise,güneşetrâfındaokadarhızlıdöndüğünübiliyoruz.Elektronlarda,atomçekirdeğineolan
uzaklığınagöredeğişenhızlaçekirdeketrâfındadöner.Elektronlarınçekirdekden
uzaklıkları,birmilimetreninmilyardabirikadardır.Ya’nîçokazolduğundan,hızları,pekfazladır.Mahreklerietrâfındabirkerredönmemüddeti,ErdımızınüçyüzaltmışbeşveyâUtâridinseksensekizgününenazaranpekazdır.Ya’nîsâniyede
1000-150.000kmyolalırlarki,busür’atlegidenbirtren,birsâniyedeHaydarpâşadanErzurumabirkaçkerregidipgelebilir.Demekki,elektronlar,çekirdeklerietrâfındakiküçücükyollarında,birsâniyede,milyarlarcadef’adönmekdedir.
Atomçekirdeğininçapı,enküçükelektronyörüngesindenyüzbindef’aküçükolduğundan,atomlarıniçiboşdur.Birnoktasâniyedeenazyirmidevryapınca,hayâlimizdedâiregibigörünür.Elektronlarçokhızlıdöndüğüiçin,atomlarıniçidolusanılıyor.Boşlukolduğuhâlde,maddelerinhayâlimizdedolusanıldığınıilkolarakyazan,İmâm-ıRabbânîhazretleridir“rahmetullahiteâlâaleyh”.Biratom,devrimilyonlarcaolan,ya’nîmu’azzamkuvvetlibirdinamodemekdir.Bukuvveti
atomdançıkarabilirsek,şimdiyekadartanıdığımızkuvvetlerinüstündebirenerjiyemâlikoluruz.Birkuruşkadarbirbakırparçasınınatomları,mikrodinamosundamevcûdkudretile,ellibintonlukbirgemiyebirkaçdef’adevr-iâlemseyâhati
yapdırabilir.Birkahvekaşığıkömürtozunuyakmadan,atomunuparçalamaksûretiile,bütünİstanbulşehriensoğukbirkışdabirhaftaısıtılabilir.Atomdinamosundakienerjinineldeedilmesi,ma’denkömürüocaklarıfe’âliyyetinevepetrol
sanâyi’inesonverecekdir.Bugün,keşfedilmişolanatomenerjisibaşkadır.Çekir–973 –

dekdekienerjidir.
Elektronlar,eksielektrikdirdemişdik.Atomlarınortasındakiçekirdekler,hep
artıelektrikdir.Artıelektrik,eksielektriğiçeker.Elektronlar,atomunortasındaki çekirdek tarafından kuvvetle çekildikleri için, atomun dış halkasında bulunanları,dâhildekihalkalarasıçramakister.Dışenerjikatmanındabulunanbirelektronun,içenerjikatmanınasıçramasında,merkezeyaklaşanhercismdeolduğugibi,[meselâsudüşünce,ya’nîşelâlelerdegörüldüğügibi]birenerjimeydânagelir.
Buenerji,atometrâfındakiesîrinelektromanyetikgeriliminideğişdirir.Budeğişme,dalgalarhâlinde,sâniyede,üçyüzbinkilometrehızlaesîrinhertarafınayayılır.Budalgalaraşuâ’diyoruz.
Bugünşuâ’meydânagetirmek,tekniğinveilminmühimbirşu’besiolmuşdur.
Ampuller,triyodlâmbaları,radyoâletleriveröntgenboruları,birerşuâ’âletleridir.Şuâ’lar,kendilerinimeydânagetirendalgalarınuzunluğunagöre,başkabaşkaismalır.Meselâ:
Dalgauzunluğubindebirmilimetreolanlar(Isı şuâ’ları), dalgauzunluğuonbindedörtilesekizmilimetrearasındaolanlar(Işık şuâ’ları), dalgauzunluğuonmilyondabirmilimetreolanlar(Röntgen şuâ’ları), dalgauzunluğuonmilyardabirmilimetre olanlar, (Gamma şuâ’ları), dalga uzunluğu ontrilyonda bir milimetre
olanlar(Kozmik şuâ’ları)dır.
Enuzunelektromanyetikdalgalar,radyodakullanılanHertzdalgalarıolup,boylarıkilometreileifâdeolunur.Boylarımilimetreninontrilyondabirindenbaşlıyarakkilometrelerekadaruzananmilyarlarcadalgacinsinden,yalnız4/10.000mm
ile8/10.000mmarasındaolanları,ışıkhâlindegörebiliyoruz.Dahâbüyükvedahâküçükdalgalışuâ’larıgöremiyoruz.Bu,gözümüzünkabâhatidir.
Gamma şuâ’ları: Radium atomunun çekirdeği, kendiliğinden parçalanarak
gammaşuâ’larıneşreder.Birevdeaçıkdabırakılanbirradiumkırıntısınıngammaşuâ’larıbinmetreuzağayayılırveaylarcadevâmeder.Yüzellimetremesâfedekievlerdebulunanlarınölümünesebebolur.Zîrâ,gammaşuâ’ları,insanları,hayvânlarıvebitkileriöldürür.
Kozmik şuâ’lar: Bugünbilinenşuâ’larınenkısadalgalısıbunlardır.Bunlar,
kâinât boşluğunun, bugün bilinmiyen derin noktalarından gelen şuâ’lardır.
Bunlar,gammaşuâ’larındandahâkuvvetliolup,çoksertvekalıntabakalardan
geçerler.
Ölüm şuâ’ları: Birmilyonvoltdanziyâdegerilimileçalışanmodernröntgenmakinalarıile,dalgaboylarıvete’sîrleri,gammaşuâ’larınayakınolanşuâ’lareldeedilebilmekdedir.Buşuâ’lar,kalındıvârlardangeçerekarkalarındakicânlılarıöldürür.Busûretlekuşvefârelerderhâlöldüğügibi,biröküzde,ikidakîkadanazbir
şuâ’lam a ile öld ür ül eb il ir. Harbl erd e kull an ıl ab il ec ekl er ind en, bunl ar a ölüm
şuâ’ları(Todesstrahlen)denir.Buşuâ’larlaçalışanbirfizikçi,farkındaolmıyarak,
kendinivebirmahallehalkınızehrliyebilir.Birmilyonvoltlukyüksekgerilimliröntgenmermileri,düşmanaveşehrlereatılarakölümşuâ’ları,yeniharblerdekullanılabilecekdir.Beşeriyyet,medeniyyeteyaklaşırveinsânîdüşünceleredönerse,bu
şuâ’lar,tarlafâreleri,yabandomuzlarıvesıtmasineklerigibihayvânlarakarşıkullanılacakdır.
MOLEKÜL: Yıldızların binlerce derecelik sıcaklığında serbest hâlde uçan
atomlar,erdımızınmu’tedilsıcaklığında,birbirleriylebirleşerekmoleküllerivücûdegetirmişlerdir.Molekül,azvebelirlisayıdaametalatomlarının,ortakelektronçiftlerivâsıtasıile,birbiriilebirleşmesindenmeydânagelenkapalıbirbirlikdir.Metalbileşiklerimoleküldeğildir.(Polar) denileniyonşebekeleridir.Ya’nî,
metalatomları,elektronlarınıtemâmenvermiş,ametalatomlarıdabuelektronlarıalmışdır.Ortakelektronlaryokdur.Moleküller,cânlılarınyapıtaşıdır.Aynı
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atomlarınbirbiriilebirleşmesindenmeydânagelenmoleküllerdenyapılanuçucu
cismlere basît cism, birbirine benzemiyen atomların birleşmesinden de bileşik
cismhâsılolur.Meselâ,oksigenbirbasîtcismolup,gazhâlindedir.Hidrogengazıda,birbasîtcismdir.Hidrogenatomlarıileoksigenatomlarıbirleşirse,sumoleküllerimeydânagelirki,Erdımızındörtdeüçüsuileörtülüdür.İnsanvebitkilerindedörtdeüçüsudur.Su,serbestmoleküllerdenveyâkolaykopanmolekül
zincirlerinden yapılmışdır. Ya’nî molekülleri birbirine çeken, bağlıyan kuvvet
azdır.Bukuvvetlere(Koheziyon) kuvvetleridenir.Böylecismleresıvı(Mâyı’) hâlindedir diyoruz. Soğukda, moleküller arasındaki koheziyon kuvvetleri artar.
Moleküller, hareket edemeyip, grup hâlinde toplanarak, buz olur. Ya’nî katı
(Sulb) hâlalır.Bileşikcismleriikiyeayırıyoruz:Yapısındadâimâkarbon[ya’nîsâf
kömür]ilehidrogenelemanlarıbulunanlara(Uzvî) [ya’nîorganik]cismderiz.İçindekarbonilehidrogenbirlikdebulunmıyanlara(Ma’denî) [ya’nîanorganik]bileşiklerderiz.Uzvîbileşiklerinhemenhepsiveuzvîolmıyanlardanyalnız,sıcakda
uçabilenlermoleküldenyapılmışdır.Çoksıcakdabileuçmayananorganikbileşiklerise,moleküldenyapılmamışdır.Bunlariyonşebekesidirvesulbvebillûrhâlindedirveısıtılıncaparçalanır.İyonşebekesi,çoksayıda,artıveeksiatomların,ya’nî
iyonlarındizisidemekdir.
Bugünyüzbinlerleuzvîcismtanıyoruz.Bunlarınmolekülleriçokbüyükolabilir.Meselâ,kanımızınkırmızıboyasıolanmolekül,16.669atomdanyapılmışdır.[m.
1936]yılındaİstanbulÜniversitesindeord.profesörF.Arndyanındatravayyapan
HüseynHilmiIşık“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Fenil-siyan-nitro-metan metil esteri) ismindebirsentezyaparak,bununhermolekülüiçindeyirmibiradedatom
bulunduğunutesbitetmişdir.
HAYÂT NEDİR?: Bugün,bununkat’îcevâbınıveremiyoruz.ErdımızdahayâtınnasılvenezemânbaşladığınaÂdemoğluaklerdiremiyor.
İlk canlı madde (Protoplazma): Protoplazma,plâstikya’nîbalçıkçamuruhâlindedir.Dışardanbakıldıkdabulanıkdır.Yumurtasarısıortasındakiesmerleke,civcivinprotoplazmasıdır.Protoplazma,muhtelifmakinalardanmüteşekkilbirorganizasyonvebundandolayıuzviyyetisminiverdiğimizfe’âl,cânlıbirteşekküldür.
Hayâlimizde,bircepsâatini,binlercedef’aküçültelim:Birmercimek,birkum,bir
tozvenihâyetgörünmezşekldedüşünelim.Noktakadartesavvuretdiğimizveişlemekdeolansâate,mikroskoplabakdığımızıdüşünürsek,bunutekrârbinlerce
def’abüyütmüşvehiçbirparçasıvefe’âliyyetideğişmemişbirhâldegörürüz.İşte,protoplazmayıböyle,ya’nîfevk-al’âdeküçükvemükemmeltanzîmolunmuş
birmakineolarakdüşüneceğiz.Bumakinanın,bugünekadarmikroskoplaancak
büyükparçalarınıtanıyoruz.
Protoplazmanın yarıdan ziyâdesi sudur. Ya’nî, cenâb-ı Hak, cânlıları sudan
yaratmışdır.Busu,sâfolmayıp,muhteliftuzlarınbireriyiğidir.Bumuhteliftuzlarınmuhtelifvazîfelerivardır.Elektrikiletirler,osmotikbasıncyaparakprotoplazmayıgergintutarlar.Eriyikdekişekeryanarak,bumakinanınenerjisinite’mîn
eder.Protoplazmanındemiri,teneffüselâzımolangazıiçeriçeker.Kireç,protoplazmanınkanalizasyonteşkilâtınıidâreeder...vesâire...
HÜCEYRE (Cellule): Cânsızâlemde,tuz,elmasgibibirçokcismler,billûrhâlindebulunduklarıgibi,protoplazmada,mu’ayyenvazîfeleregöregruplanmışmikroskopikparçalarhâlindebulunur.Buparçalara,hüceyrediyoruz.Hüceyrehayâtınilkmüstekılparçasıdır.Cânlılar,hüceyrelerdenyapılmışdır.Hüceyrehayâtındanbaşkahayâtgöremiyoruz.Birbuğdayfilizi,hüceyrekulesi,küçükhayvânlar
birhüceyreserâyı,insanda,büyükbirhüceyreşehridemekdir.Birhüceyreningenişliği,ortalama(0,02mm)dir.Birkesmeşekeriçindeikiyüzellimilyonhüceyreyaşayabilir.Birinsanvücûdündeortalamaotuztrilyonhüceyrevardır.Mısrehrâm–975 –

larınınbiriyerine,birinsanheykeliyapılsaidivebirisi,ogündeni’tibâren,hergün,buheykelden,elparmaklarındanbaşlıyarakhersâniyedebirerhüceyrekoparsaidi,bugünheykelinancakbirelininyarısıgitmişbulunurdu.Zîrâ,birsenedeotuzmilyonsâniyevardır.Buheykel,cânlıolsaidi,hersâniyedebirhüceyregayb
etmesinerağmen,bugünyaşarvecânlıbirtârîholurdu.
Yukarıdasöylediğimizmuhtelifşuâ’lar,birerenerjitaşımakdadır.Şuâ’alan,
emenbircism,enerjialmışolur.Meselâ,ısınır.İnsanhüceyreleriziyâvebilhâssaharâretdalgalarınıalır.Busûretlekazandığıkudretleçalışır.Ya’nîinsanhüceyresi,birelektrikmakinasına,birradyoyabenzer.Şuhâldeinsanvücûdüotuztrilyonhüceyremotorundanyapılmışmu’azzambirfabrikadır.Kimyâreaksiyonlarında,atomlarındışarıverdiklerienerjinin,kesikkesik,ya’nîküçükdâneciklerhâlindesalındığıanlaşılmışdır.Buenerjidâneciklerine(Kvant) denilir.
KALB VE DAMARLAR: Vücûdfabrikasınınçalışmamerkezikalbdir.Kalbin
tekallüsü[kasılması],yumruksıkmakgibi,basîtbirsıkışmaolmayıp,kanınhareketiistikâmetindegiderekkalbinucundanihâyetlenenbirtitreşimdalgasışeklindedir.Böylebirtekallüsdalgası,yarımsâniyedevâmedip,sâniyeninaltıdabirikadarsürenbiraralıklatekerrüreder.Butekerrürler,kalbfe’âliyyetininnizâmve
âhengidir.Kalbimiz,gündeyüzbindef’açarpıp,yüzbindef’a,birsâniyeninaltıda
birikadarzemânistirâhatediyor.Ya’nî,gündebeşsâateyakındinleniyor.Demek
kiortalamabirinsanömrüaltmışsenekabûledilirse,böylebirinsanınkalbi,onikisenekadaristirâhatdekalıyor.Kalbimiz,herçarpışında100cm3 kançekerek,
gündedamarlara10.000litrekangönderiyor.Bunagörekalb,herdarbesinde,bir
kiloağırlığıyarımmetreyekaldıracakkadarişyapmakdadırki,birinsan,kendikalbininkuvvetiileişlemekdeolanbirasansörle,birsâatde,yerdenbirapartmanın
beşincikatınaçıkabilecekdir.Ya’nîinsankalbi1/375beygirkuvvetindebirmotördür.Parmaklarımızı,diğerkolumuzunbaşparmakhizâsınakorsak,nabzatmasınıduyarız.Nabzatması,bizekalbinçarpmasınıgösterir.Nabzındakîkadakiadedivücûdünkanihtiyâcınatâbi’dir.Busebeblenabz,kuşlarda,dakîkada200,insanda75,atda35,filde25dir.Birkaçaylıkçocukkalbibizimkininikimisliçarpar.
Nabzadedi,sıcakhavadaazalır.Kalb,birotomobilgibiolmayıp,birelektronmotörügibidir.Kandaerimiştuzlardanbiriolanpotassiumatomuradioaktifdir.Bir
insandaotuzgrampotassiumolup,hergünbirmilyarelektronneşreder.Kalbingirişkapısındabirsinirmakinesivardır.Bumakinetıpkıbayramyerlerindeçocuklarınatıştecribelerinde,mermîhedefeisâbetedince,hedefolancismdehareket
meydânageldiğigibi,birelektronisâbetiile,kalbihareketegetirir.Kalbdençıkan
kan,damarlarla,vücûdünhertarafınadağılır.Budamarlarçoksağlamdır.Kalbe
bağlıepherdamarı[Aort],yirmiatmosferbasıncamukavemeteder.Lokomotifler,10-16atmosferlikbuhârtazyîkiileişlediğinden,yanmakdankorunabildiğitakdîrdebudamarlarlalokomotifborularıyapılabilecekdir.Damarlar,kalbdenuzaklaşdıkcadallaraayrılır.Ya’nîincelir.Enincedamarlaraşa’rîdamar[Kapiller] diyoruz.Kapillerbirkıldanellidef’adahâincedir.
İğnekalınlığındakibiretparçasındabinkapillervardır.Birinsandaellikiloadelebulunduğunagöre,kapilleradedikolayhesâbolunabilir.Herkapiller,ortalama yarım milimetre uzunluğundadır. İnsandaki bütün kapiller ucuca konursa,
dünyâyıdörtdef’asaracakbirborueldeedilir.Herbirininağızgenişliğiyanyana
getirilirse60000m2 birsathmeydânagelir.Hâlbuki,enbüyükolanepherdamarınınağızgenişliğibeşsantimetrekaredir.Epherdenvetekmîlkapillerdenaynızemândageçenkanmikdârıeşitdir.Zîrâ,epherdekikanbirkaçmetresür’atleakdığıhâlde,etrâfdasür’atazalarak,kapillerdehemenhemensıfırolur.Kan,yarımmilimetreuzunluğundakikapillerdenbirsâniyedegeçer.Busâniyeiçindegazmübâdelesivukû’bulup,kanavdeteder.Kan,kalbiçinden1,5sâniyedegeçmekde,57sâniyedeciğerleridolaşmakda,dimâgı8sâniyede,elleriayakları18sâniyededo–976 –

laşmakdadır.Ya’nîbirkanhüceyresi,yirmidörtsâatde,üçbindef’akalbdenvücûdegönderilmekdedir.İşesnâsındaveyââteşlihastalıklarda,kalbinçarpmakuvvetiazalınca,kansür’atiikimislinekadarartar.Lâhavlevelâkuvveteillâbillâh!
Beyt:
Müntezamdırcümleef’âlinsenin,
Aklıermez,hikmetinekimsenin!
KAN: Birinsandabeş-altılitrekanbulunur.Kanınınüçdebirigidenkimsetehlükesizyaşıyabilir.Kansuyuna(Plasma) denir.Plasmaiçindealyuvarlar[Hemati] veakyuvarlar[Lökosit] yüzer.Bundanbaşka,(Fibrinogen) denilenazotlubir
madde,erimişhâldebulunur.Kesilenyerdençıkankandakifibrinogen,ipliklerhâlindepıhtılaşır.Bupıhtıya(Fibrin) denir.Fibrin,kanakmasınıdurdurur.Fibrin
çökelirken,kandakiyuvarlarda,pıhtıiçindeçökelir.Bircamtüpealınankanda,
böylepıhtılaşır.Pıhtıüstündekiberrâksıvıya(Serum) denir.Serumiçindeerimiş
albüminmaddesi,tuzlarbulunur.Bulaşıcıhastalıkzemânlarındakandahâsılolan
(Anti-toksin)ler de, serumda erir. Cam tüpe alınır alınmaz, içine pıhtılaşmayı
önliyenmadde[meselâsodiumsitrattuzueriyiği]konankan,pıhtılaşmaz.Yalnız,
kandakiyuvarlarçöker.Çökmehızı,serumdakialbüminincinsinevemikdârına
göredeğişir.Hastalıklar,serumalbümininideğişdiriyor.Çökmehızı,birçokhastalığıntanınmasınayarıyor.
Birmilimetreküpkanda,beşmilyonhemativardır.Eritrositdedenilenbualyuvarlarkemikiliğindehâsılolurveotuz-kırkgünçalışdıkdansonra,ihtiyârolurlar.
İhtiyâreritrositleri,dalak,kandanalaraköldürür.Kanzâyı’edinceveyâba’zıhastalıklardakandakieritrositsayısıazalır.Renksolar,iştihâgider.Hâlsizlik,başağrısı,kulakçınlaması,kalbçarpıntısı,el,ayaksoğumasıolur.Buhâleanemi(Kansızlık) denir.Hâlbuki,kanazalmamış,kandakieritrositazalmışdır.Çabukihtiyârlıyarakveyâazhâsılolarak,kandaazalıyorlar.Bâsur,mi’de,barsakgizlikanamaları,deriden,damardan,burundanba’zanakankanamadandahâtehlükeliolananemileresebebolur.Çünkionlarhepakar.Yılanvemantarzehri,eritrositleriöldürüyorvehâsılolmalarınıazaltıyor.Kurşunlazehrlenme,sıtmavebaşkabirkaçbulaşıcı hastalık, barsak solucanı, ba’zı tehlükeli şişler [tümörler], ba’zı vitamin
noksânlığı ve bebeğin iyi beslenmemesi, ba’zan çok yorulmak da eritrositleri
azaltır. Başka sebebden meydâna geldiği için buna (segonder=bilvâsıta, ikinci
anemi)denir.Bundanbaşka,primerveyâessansiyel(aslhastalık)olan,kendiliğindenolan(Kloroz) ve(Pernisiyöz anemi) adındaikikansızlıkhastalığıdahâvardır.Kloroz,yetişginkızlardaolur.Eritrositsayısıdeğişmezveyâazalmasıcüz’îolur.
Lökositler,kanınpolisme’mûrlarıgibidir.Sağlaminsanınbirmilimetreküpkanında,altıbinilesekizbinarasılökositvardır.Vücûdemikropgirincesayılarıartar.Birdamlakandakilökositsayısından,vücûddemikropgavgasıolupolmadığıanlaşılır.Lökositlerde,kemikiliğindehâsıloluyor.Bunlarınlenfositdenençeşidleri,lenfabezlerindehâsılolmakdadır.Hastalığıncinsinegöre,lökositvelenfositartışlarıbaşkabaşkaolur.Biryaradabulunankıyh[irin],akyuvarölülerinin
yığınıdır.Bunlar,mikropsavaşındaölmüşdür.
Bilemediğimizbirsebeble,kandalökositçoğalmasına(Lösemi) kankanseridenir.Lökositartmasıfazlaise,(Miyole lösemi) denir.Lenfositartmasıdahâçokise
(Lenfatik lösemi) denir.Buhastalıkda,ateş,buğazağrısı,lenfabezlerişişmesi,dalakşişmesi,dişetlerivederialtıkanaması,hâlsizlikolur.
Birmilimetreküpkanda,ikiyüz-üçyüzbinkadar(Trombosit) denen,çokküçük
dâneciklerdevardır.Bunlarda,kemikiliğindehâsıloluyor.Bunlar,kançıkanyerde yığılarak, kanın pıhtılaşmasını kolaylaşdırıyor. Kanın ömrü yüziki gündür.
Ya’nî,yüzikigünsonra,insanınkanıtemâmendeğişir.
TANSİYON: Kanbasıncıdemekdir.Herborudabulunansuyunbasıncıvardır.
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Bağçe sularken hortumdaki deliklerden suyu fışkırtan, su basıncı olduğu gibi,
damarlardakikanındabirbasıncıvardır.Aortdakikanbasıncı,incedamardakikanınbasıncındançokdur.Kolatardamarındatansiyononikidir.Ya’nî,onikisantimetreyüksekliğindekicıvanın,tabanınayapdığıbasıncaeşitdir.Buda12x13,6=163
gram/santimetre karedir. (Basınc), bir santimetrekare yüzey üzerine, dik etki
edenkuvvetdemekdir.Normaltansiyonmikdârı,yaşagöreveinsanınyapısınagöredeğişir.Bâzûatardamarıtansiyonuonaltıolansağlaminsançokdur.Damarkireçlenerekveyâüzülmek,kızmaksonucusinirbozulmasıile,kaslarıbüzülerek
[kramp]daralırsa,tansiyonartar.Nikotingibiba’zızehrlerveböbrekhastalığındakanayayılantoksinlerde,damarlarıdaraltaraktansiyonuyükseltir.
Kantazyîkıninyükselmesidevâmlıise,sebebleriniaramalı,bunlarıtedâvîetmelidir.Bedeniveâsâbıyormamalı,üzülmemelidir.Âsâbıteskînediciilâcalmalıdır.Kâfîmikdârdauyumalıdır.Aztuzluveazyağlıperhîzyapmalıdır.İdrârsökenilâcvermelidir.Kramp,kabzolursa,potassiumvermelidir.Başağrısınaaspirin değil, antihistaminler vermelidir. Nöbet hâlinde, pirinc, meyve ve şekersiz
perhîzyapılır.Avitamini,ökseotu[Gui], sarmısakfâidelidir.Menoposezemânındakadınlardaolantazyîkartmasımühimdeğildir.Tuzuazperhîz,ikincikısmın kırkaltıncı maddesinin yirmidokuzuncu sırasında yazılıdır. Diyastolik tazyîk, ya’nî ölçü âletinin gösterdiği küçük tazyîk onüçden yukarı ise, kalb veyâ
böbreküzerindedurulur.Tuzsuzperhîzveyatakdaistirâhatlâzımolur.Tazyîkdüşürücüilâclarverilir.Böbrek,kalb,kebed,bağırsakhastalarında,bunlartedâvîedilince,tansiyonnormaleiner.Butedâvîlerintabîbtarafındanyapılmasılâzımdır.
Bilhâssakadınlarda,kankaybınıdurdurmakiçin,sabâhakşamaçkarna,nohudkadardamlasakızıyutmakve(Sang-Dragon)kardeşkanıdenilenkırmızısakızdan
1-5gramkadaryimekfâidelidir.Altıyüzellidördüncü[654]sahîfeyebakınız!
Tansiyondüşmesidetehlükelidir.Düşüktansiyonutabî’îhâleyükseltmekiçin
tuzluayranvebolsuiçmeli,yinedüşersetabîbemürâce’atetmelidir.
KAN GRUBLARI: Birincicihânharbindenönce,kansızbirkimseye,başkabir
insanınkanışırıngaedilince,ba’zan,hemenölüyordu.Bununönünegeçilemiyordu.Ba’zıkimselerinkanınınserumunda,belliikimaddeninbulunduğugörüldü.
Agglütinindenenbumaddelerbirbirinebenzemez.Biriα [alfa]ileikincisiβ [beta]ilegösterilir.Ba’zıkimseninalyuvarlağındada,pıhtılaşabilenikimaddebulunuyor.Bunlarda,birbirinebenzemez.BirineA,ikincisineBdenir.Birinsanakan
verildiğizemân,Aözelliklialyuvarlar,α maddesibulunanserumagelinceveyâB
özelliklialyuvarlar,β bulunanserumagelince(Agglutination) olur.Ya’nî,dışardangelenkandakialyuvarlarbirarayayığılıp,pıhtıhâlindeçökervekanverilen
kimsehemenölür.Herinsanınkanserumunda,kendialyuvarlarındakipıhtılaşabilenmaddeyipıhtılaşdırmıyanagglütininbulunur.Yoksa,herkesinkanı,kendiliğindenpıhtılaşarakölürdü.Bubakımdandörtdürlükangurubuvardır:
1—0[sıfır]grubu:BugrubdabulunanlarınalyuvarlarındaAveBmaddeleriyokdur.Serumlardaα veβ vardır.Bunlarınalyuvarlarıhiçbirserumdapıhtılaşmaz.Herkesekanverebilirler.Verdiklerikanazolduğundan,serumlaverilenα
veβ agglütininleri,kanalankimseninalyuvarlarınıpıhtılaşdırmaz.Bugrubdakiler,başkagrubdakilerdenkanalamazlar.
2—Agrubu:Bugrubdaolanlarınalyuvarlarında,yalnızAmaddesivardır.Serumlarındayalnızβ bulunur.Bunlarayalnızkendigrublarındaveyâ0grubunda
bulunankimselerinkanıverilebilir.Bunlar,yalnızkendigrublarındaveyâABgrubundabulunanlarakanverebilirler.
3—Bgrubu:BugrubdabulunanlarınalyuvarlarındayalnızBvardır.Serumlarında,yalnızα bulunur.Bugrubdanveyâ0grubundankanalabilirler.AncakkendigrubunaveyâABgrubundakilerekanverebilirler.
4—ABgrubu:BugrubdaolanlarınalyuvarlarındahemAvehemdeBbulu–978 –

nur. Serumlarında hem α hem β bulunmadığından, dışardan gelen alyuvarları
çökdürmezler.Hergrubdankanalırlar.Çünkidışardangelenα veβ agglütininlerihemazdır,hemdebunlarınkanındadağılarakdahâte’sîrsizkalıp,alyuvarlarıçökdürmez.BunlarABdenbaşkagrubdakilerekanveremezler.
Birinsanbütünhayâtıboyunca,budörtgrubdanbirisindebulunur.Herkeskendikangrubunuöğrenmeli,nüfûscüzdanınayazılmalıdır.Fekatgebelik,lohusalık,
narkoz,radioterapivearsenikliilâcların,kangrubunuba’zandeğişdirdiğigörülmekdedir.
Yüzkişiüzerindeyapılantecribede,kırkbeşkişi0,onbirkişiA,kırkkişiBve
dörtkişiABgrubundabulunmuşdur.
Kangrubuölçülmesi,adlîişlerdedefâideliolmakdadır.Şübhelibirininelbisesindegörülenkanlekesiningrubu,bukimseninkangrubunauygunbulunmazsa,
(Elim kesildiği zemân üstüme kan damlamışdı) gibi sözünün yalan olduğunu
meydânaçıkarır.
Çocuğunkangrubu,babasınınveyâanasınınkangrubunabenzer.Birçocuğun
kangrubu,anasınınkangrubunabenzemezse,babasınınkangrubundaolduğuanlaşılır.Buçocuğunbabasıolduğusanılanadamınkangrubu,çocuğunkangrubuna benzemezse, bunun babası olmadığı anlaşılır. Fekat, bu çocuğun grubunda
olanbiradamın,buçocuğunbabasıolduğukesinolaraksöylenemez.Çünki,aynıgrubdabulunan,başkaçokadamvardır.
Grububelliolan(testserum)dan,bircamüzerine,birdamlakonur.Üzerinebir
damla%10luksodiumcitrateriyiğikonur.Birdamladakankonur.İkidakîka
sonraberrâkkalırsa,agglütinasyonyokdur.Bulanırsa,vardır.(Testserum)piyasadasatılmakdadır.Bozulmadaniki-üçaysaklanabilir.
TENEFFÜS CİHÂZI: Sıhhatlibirinsân,sâatdebinnefesalır.Vücûdfabrikasınınmikropvegazlarakarşımühimkapısı,nefesyollarıdır.Ağızveburunboşluğunuciğerlererabtedenonbeşsantimetrelikhavaborusu[Trake]ninyukarıucu
gırtlak[Hançere]olup,buradahavaborusu,sesipliklerivâsıtasıiledaralmış,bir
inceyarıkhâlinegelmişdir.Buyarık,nefesyolununotomatikkapanabilenkapısıolup,toz,balıkkılçığıvetahrîşedicigazlarınte’sîriilekendiliğindenkapanır.
İnsanarzûetsede,klor,amonyakvediğerzehrligazlarıteneffüsedemez.Hava
borusu, göğüs boşluğunda, yarım milimetre inceliğinde, yirmibeşmilyon kadar
incekollaraayrılır.Herkol,yine15-20dânesonkollaraayrılır.Hersonkolunucu
kesegibişişkinolup,buhavakesecikleri,kollarucundaüzümsalkımınabenzer.
Buhavakeseciklerininhepsine(Akciğer) diyoruz.Akciğerde,kalbdengelenkan
damarlarıda,kollaraayrılır.Ayrılaayrılanihâyetciğerdedörtyüzmilyonkapiller
meydâna gelir. Bu kapiller, hava keseciklerini sarar. Gaz basıncından dolayı,
kandakiCO2 ninfazlası,havakesesinevekesedekioksigendekapillere,ya’nîkanageçer.Bugazmübâdelesi,birsâniyedevukû’bulur.Ortabirnefesalmada,keselerinmecmû’sathıyüzelli,derinteneffüsdedörtyüzmetrekaredir.Ciğerdebirincihâldeüçlitrehavamevcûdolup,bununyarımlitresi,ya’nîaltıdabirimübâdeleolur.Birinsanınciğerlerindendakîkadayatarkensekiz,otururkenonaltı,yürürkenyirmidört,koşarkenellilitrehavageçmekdedir.Harbmaskelerisüzgeçlerininmukavemetiölçülerindebumikdâr,otuzlitrekabûledilmişdir.Devâmlıspor
vemümâreseile,ciğerlerdebirteneffüsdemübâdeleedilenhavamikdârı,beşbuçuklitreyeçıkabilmekdedir.Tecribelidalgıçlar,sualtındadörtbuçukdakîka,nefesalmadandurabilmekdedir.Birhayvânınkanınaoksigenverirsek,teneffüsyavaşlar,hattâdurur.Zîrâdimâgdakiteneffüsmerkezi,artık,göğsükarındanayıran
perdeyehareketemriveremez.Kandakikarbondioksidgazınınartmasıise,teneffüsmerkeziniîkâzederek,teneffüsühızlandırır.
HAVA (ATMOSFER): Birhavaderyâsınındibindeyaşamakdayız.Hava,orta–979 –

lamayüzkilometreyükseklikdeolup,yukarısındadahâhafîfgaztabakalarıileörtülüdür.Okyânuslarınsekizyüzmetrederinliğindeyaşıyanbalıklar,havayaçıkarılıncaparçalandığıgibi,insanlarda,havabasıncıaltındançıkarılıncayaşayamaz.
Hava,denizkenârında,birsantimetrekaresatha,birkilogramtazyîkyapmakdadır.Bubasıncmikdârına,bir(Atmosfer) denirki,yetmişaltısantimetre[76cm]yüksekliğindekicıvanınbasıncınaeşitdir.Cıvanınözgülağırlığı13,6gr/cm3 olduğuiçin,
binotuzüçsantimetre[76x13,6=1033,6]suyunbasıncı,ya’nîonmetreveotuzüçsantimetreyüksekliğindekisuyunbasıncı,biratmosferdir.İnsanderisininyüzölçümü,
ortalamabirbuçukmetrekareolduğunagöre,hava,hepimizionbeştonkuvvetle
ezmekdedir.Bubüyükkuvvetaltında,pestilhâlinegelmeyişimiz,teneffüssâyesindedir.Teneffüsyolları,akciğerkeseleri,kapillervekandamarlarıile,vücûdümüzünbütünhüceyrelerinehavagitdiğinden,içimizdede,hâricdekitazyîkamüsâvîbir
basıncmevcûddür.Sıcakhavadatazyîkazalır,barometredüşer.Soğukdaiseyükselir.Butazyîktehavvülü,sıhhatimiziçinçokmühimdir.Butehavvülolmasaydı,
bildiğimizhastalıklarındörtdebirimevcûdolmazdı.Sıhhîıklîmler,kırlarınvekışınyaylaların,ilkbehârdahâtt-ıüstüvâ[ekvator]adalarınınıklîmleridir.
Havaileyeryüzü,elektrikbakımındanbirbirinekarşı,birpilinkutuplarıvaz’ıyyetindedir.Havaartı,erdeksiyüklüdür.Buikikutuparasındayaşamakdaolaninsanellilitretuzlusutaşıdığından,kuvvetlibirnâkildir.Üzerimizyüzbinlercekıl
ileörtülüolduğundanbirvericiistasyonuhâlindeyiz.
Yüzlitrehavada,yetmişsekizlitreazot,yirmibirlitreoksigen,birlitreargongibinecîbgazlarve0,03litrekarbondioksidgazı[CO2]bulunur.Hava,bugazların
karışımıdır.Havadagazhâlindebulunanazot,yumurtaakı,ekmek,etgibicismlerinyapımaddesidir.Böyleazotdanyapılmışmaddelere(Protein) diyoruz.Proteinler, aminoasidlerin peptidleşmesinden hâsıl olan polipeptid yapısındadır.
Bunlar, protoplazmanın yapı taşı olduğundan, proteinsiz, ya’nî azotsuz yaşanmaz.Yalnızyağ,şeker,nişastagibiazotsuzgıdâlarlabeslenenbirhayvân,yaşıyamaz.İnsan,hergüngıdâlardansekizgramazotalmakmecbûriyyetindedir.Lâkin
neinsanvenedehayvânvenedenebâtlar,havadakiazotualamıyoruz.Zîrâ,azot
moleküllerindeki ikişer atom, birbiri ile kuvvetli bağlı olup, kolay ayrılmıyor.
Bileşikcismyapmakiçinatomlarbirleşirdemişdik.
Havadaoksijenbulunmasaydıveyâoksijenmikdârıyüzde21denazveyâçok
olsaydı,zararlıolur,hiçbircanlınefesalamaz,yaşayamazdı.Yeryüzündehiçbir
insan,hayvan,nebâtbulunmazdı.Yağmurlu,karlıvefırtınalıhavalardaoksijenmikdârıhiçdeğişmiyor.Allahüteâlâdeğişmekdenmuhâfazaediyor.Allahüteâlâ,insanlarabüyükni’metolarak,Peygamberlerigönderipîmânıbildirdi.Havadakioksijenmikdârınıyüzde21olaraksâbittutuyor.Buni’metlerinkıymetlerinianlamalı,hernefesdehamdetmeliyiz.Görmek,işitmekvesöylemekni’metlerininkıymetlerinihiçdüşündünüzmü?Buni’metleriçin,gecegündüzdurmadanhamdetsek
karşılıkyapabilirmiyiz?Lâzımolanhamdveşükryapılmadığıiçin,bunlarıgerialıyormu?Almıyor.Afvediyor.Hamdveşükretmiyenlerin,hattâinkâredenlerin,
dünyâni’metleriiçinde,râhatvemes’ûdyaşadıklarını,ba’zısevilmişlerindesıkıntılarçekdiklerinigörüyoruz.İmâm-ıa’zamEbûHanîfeninzındandaişkenceyapılarak öldürülmesi ve imâm-ı Rabbânînin üç oğlunun bir günde vefât etmeleri
böyledir.Bununsebebiniârifleranlamakdavetalebelerinebildirmekdedir.Bunlarsizialdatmasın!Çünki,Allahüteâlânınafvvesabrsıfatları,diğersıfatlarıgibisonsuzdur.Bizimgibicâhiller,böyleafvvemerhametsâhibiRabbimizekarşı
kusûrlarınıbilmeli,Onakarşışükrdehiçkusûryapmamalı,emrlerineveyasaklarına,ya’nîislâmiyyetebütüngayretimizilesarılmalıyız.
Birazotderyâsıolanhavaiçindeyaşadığımızvehergünbinlitreazotciğerlerimizekadargirdiğihâlde,hayâtımızaçoklüzûmluolanbuazotu,hüceyrelerimize
havadanalamıyoruz.Mahlûkatısıkanenbüyükderdlerdenbiriaçlıkdır.Hersene
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milyonlarcahayvânvenebâtaçlıkderdindentelefolmakdadırveşusâatdebinlerceaçinsanmevcûdolup,doyasıyayimeğemuvaffakolamamakdadır.Buaçlar,bilhâssapahâlıolanproteinmaddelerine,ya’nîiçindeyüzdükleriazotderyâsına,ciğerlerinekadargirmişiken,istifâdeetmekdenâcizolduklarıazotmaddesineaçdır.
Buhâl,insanlarınaczinigöstermeğekıymetlibirmisâlteşkîletmekdedir.Zîrâ,eğer
teneffüsileoksigengazınıalıpkanımızakatdığımızgibi,azotgazınıdatutmakhâssasıkanımızabahşedilmişolsaydı,yeryüzündekibütünaçlıkihtiyâcımız,birsolumailete’mînedilebilecekdiveartıkaçkimsekalmıyacak,avcılıknihâyetbulup,milyonlarcacânlı,açlıksıkıntısındankurtulacak,açlıkdolayısıileekmekveetiçininsanlarbirbirlerinesaldırmıyacak,yeryüzübirharbsâhasıhâlindençıkarak,birCennetravzasıhâlinedönecekdi.Bunlarınhepsi,insanınhergünciğerlerinegirenbin
litreazotdan,sekizgram(yedilitre)siniuzviyyetinealabilmesiileolacakdı.
Havanınyüksektabakalarıhafîfveoksigencefakîrdir.Böylehavada,hemteneffüsgüçleşir,hemderûhîteşevvüşlerhâsılolur.Teneffüsgüclüğü,ya’nîoksigenazlığınınte’sîri,alkolünte’sîrinebenzer.Bute’sîrlerinsanlaragöredeğişir.
Dörtbinmetreyekadarbirşeyduyulmaz.Bundansonranefesdarlığı,boğulmahissi,başağrısı,ateşbasmasıgibidağhastalığıalâmetleribaşlar.Fekat,buşartlara
alışarakteessürzâilolur.Dokuzbinmetredensonradiğerârızalarbaşgösterirki,
vücûdbuşartlarauymaz.Buzemân,oksigenbombalarıilesun’îhavaverilmezse
veyâdiğertedbîrleralınmazsaölümhâsılolur.
Hüceyrelerimizde,oksigen,gıdâlarıyakınca,karbondioksidmeydânageliyor.
Buda,ciğerlerdenhavayaveriliyor.İnsansâatde20-40vegünde500-1000litrekarbondioksidgazıhâsılediyor.Şehrhavasında(CO2)mikdârı,bindebirevehattâdahâyukarıyaçıkar.Bugaz,öldürücüdür.Yüzdeyedimikdârındateneffüsgüçleşir.
Yüzdeondörtoluncaöldürür.Kalkütaşehrinde,birodayatıkılan146mahbûsdan
123ü,kendi(CO2)leriileölmüşdür.Karbondioksidgazıhavadanağırolduğundan
çukurlarda,mahzendetoplanır.Gazozşişeleriaçılınca,aşağıdoğruköpükhâlinde,masaörtüsüüzerineakar.Bugaz,ısıyıfenâiletir.Havatabakasınınerdüzerindesıcaklığıkoruması,dahâziyâdekarbondioksidsâyesindedir.Havaolmasaydı,yer
0
0
yüzününortalamasıcaklığı(+15 C)yerine(—23 C)olacakdı.Buotuzsekizderecefarkınyirmibirderecesi,havadakionbindeüçkarbondioksidsâyesindedir.
İnsanvücûdü,içindeellilitresıcakmâyı’bulunanbirfıçıgibidir.Fıçınınserbest
sathıciğerlerolup,takrîbenikiyüzmetrekaredir.Busıvı,buyüzeydenvebütün
derimizden,buhârlaşır.Ağızveburnumuzdanhavayasubuhârıveriyoruz.
MİKROP: Mikropnedir?Mikroplar,dünyâmızdaenziyâdeyayılmışmahlûklarolup,okadarçokdurki,diğerbütüncânlılarınmecmû’sayısı,bunlarınyanındasıfırgibidir.Üzerindebinlerlemikropyaşamayanbirtoprakparçası,havada,
birtoz,birsudamlası,birsinekayağıvehiçbirinsankılımevcûddeğildir.İnsan
bircamıağzınasürünce,camüzerindedüzinelerlemikropkümesimeydânagelir.
Herinsanbûsesi,insanlarınbirbirinebinlercemikropvermesidemekdir.Masaüzerindeyürüyenbirsinek,kardagezeninsanınizlerigibi,mikropyığınlarıbırakır.
Süthayvândanbakracaakdığızemân,herkahvekaşığındabinlercemikropbulunur.Bumikdâr,hersâatdekatkatartar.Birmikrobunyirmidörtsâatdeçoğalarak
yetmiş milyona çıkdığı görülmüşdür. Tereyağındaki mikroplar, sütden on kat
fazladır.İnsanvehayvânlarınbulunduğuyerde,mikropmikdârıfevk-al’âdeartar.
Birkaşıknehrsuyunda,şehregirmedenevvelotuzbin,şehrdençıkıncamilyarlarcamikropvardır.Mikroplarhavadauçmaz.Havadakiherbirtoz,yüzlercemikrop
taşıyanbirerbalondur.Mikroskop998[m.1590]dekeşfedildi.
İNSAN VE MİKROP: Mikroplar,diğerhayvânvenebâtlargibicanlımahlûklarolup,insanlarazararlıveyâfâideliolmakgâyesindedeğildir.Bunların,yegâne
gâyesi,hercânlıdaolduğugibi,yaşamakarzûsudur.Birçokinsan,mikropdeyince,
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yanlışolarak,insanadüşmanolanmahlûkzaneder.HâlbukiAllahüteâlâ,çokşeyleriyaratmasına,mikroplarısebebvevâsıtakılmışdır.Cenâb-ıHakkınirâdesiile,
dilemesiile,muhtelifişlerinyapılmasındavazîfegörüyorlarsada,umûmîolarakzararsız,fâidelivezararlı[pathogene]olmaküzereüçsınıfdırlar.Onbinlercenev’leriolup,hemenyüzdesekseninininsanlarlaalâkasıyokdur.Yüzdeikikadarı,fâidelidir.Meselâ,bize,peynir,sirke,hamur,mayavesâireyaparlar.Birkısmıilede,berâberyaşamakdayız.Hernefesde,binlercesiiçimizegirer.Bunlar,tavuk,kedi,köpek,koyunvesâiregibi,ehlîhayvanlarımızgibidir.Lâkinbunlar,bizedahâyakın
olupkümesde,ahırdadeğil,hâriceaçıkbulunana’zâmızdaikâmeteder.Cild,ağız,
burun,teneffüsyolları,mi’de,bağırsakvesâireyerlerimizbunlarladoludur.Bunlar,basîtvebeceriksizdeğildir.İçlerindesan’atkârlarıvemütehassıslarımevcûddür. Yalnız ağzımızda, elli çeşid mikrop çalışmakdadır. İnce bağırsaklarda da,
muhtelifihtisâslaramâlikyirmibeşdürlümikropnev’ivardır.İnsan,buişçilerinin
yevmiyesinigıdâolarakverip,güchazmolangıdâlarınhazmınıbunlarayapdırır.
Birdef-ihâcetde,abdesthâneye,yüzbinlercemikropterkedilmekdedir.
Herinsandamevcûdbusayısızmikroplar,zararlıdeğildir.Hâricdendurmadan
vücûdümüzezararlımikropdagirmekdedir.Hiçbirgünyokdurki,hepimizverem
mikrobuyutmamışolalım.Sütineklerininyarıdanfazlasıtüberkülozdur.Pastörizeedilmiyenhersütdeveremmikrobuüçbinekadarçıkdığınâdirdeğildir.Hemen
hertereyağınınyüzgramında,binlerceveremmikrobuvardır.Öldüğüzemânvücûdündeveremhastalığıbaşlamamışinsan,yokgibidir.Tüberkülozdanbademcikleri şişmemiş çocuk azdır. Diğer hastalık mikropları da, heryerde mevcûddür.
Herkesinağızveburnundadifterivegripmikroplarıyaşamakdadır.Cildimizde,
çıbanmikropları,kanızehrliyenmikroplardâimîmüsâfirimizdir.Hâlbukiüzerimizisaranbudüşmanlardanzarargörmiyoruz.Yalnızveremlisütdenbirdamlaiçen
kimsebirkaçhaftadaölmeliidi.Bununsebebi:Birbardaksütde,meselâüçbinveremmikrobuyanında,ayrıcakırkmuhtelifnev’denmilyarlarcazararsızmikropvardır.Diğermikroplarınyanındaveremmikrobununmilyondabirazlığı,olgunbir
insankalabalığınıisyânateşvîketmekisteyip,birşeyyapamıyanüç-beşfesâdcının
azlığınabenzer.Diğertarafdan,uzviyyetegirenzararlımikroplarzararyapamaz.
Zîrâdurmadanta’kîbolunurlar.Küçükçocuklardabuta’kîbkuvvetliolmadığından,bunlarakaynamamışsütvermemelidir.Lâkinbüyüklersenelerdenberihergünzararlımikroplarıyutayutabunlarda,müdâfe’avâsıtalarıteşekkületmişdir.
Alışaninsanıngündeiçdiğisigaramikdârını,birisibirdenbireiçerse,hastayapmasınabenzer.Bizizararlımikroplardankoruyanüçüncüveenmühimvâsıta,içimizdekisâdıkarkadaşlarımızolanmikropların,yabancımikroplarıistememeleridir.
Bunlar,yerleriniyabancımikroplarabırakmakistemez.Demekki,hastalığıninsanageçmesimuhakkakolmıyor.Hadîs-işerîfdedeböylebuyurulmuşdur.
SÂRÎ HASTALIKLAR NE ZEMÂN MEYDÂNA GELİR?: Birtarafdan(İnfection)ya’nîhastalıkmikrobunungelmesi,diğertarafdan,berâberyaşamakdaolduğumuzmikroplarınazalmasısebebiylemeydânagelir.Ekmeküzerindeküflerintufeylî
olarakyaşadığıgibi,mikroplarınüzerindeyaşıyanparazitlerdevardır.Bakteriophagedenilenbuparazitler,mikroplarınza’îfzemânındaçoğalır,büyükveyardımcımikroplarımızıyirler.Busûretlevücûdümüz,yardımcımikroplardanfakîrleşir.
Ada, yayla, sayfiye havalarında mikrop bulunmadığından, buralara seyâhat
eden,bilhâssagençlerdeyardımcımikroplarazalarak,mukavemetgörmiyen,meselâherkesde,herzemânmevcûdanjinmikroplarıfe’âliyyetegeçerek,Klimatik
anjinmeydânagelir.Yinebusebebden,seyâhateçıkangençlerde,şiddetlitüberkülozzuhûreder.Ormanlıkyaylalarda,meselâbizimgüzelUludağımızınKirazlı
yaylasında,aslâveremmikrobuyokdur.Lâkingençseyyâh,çadırındayerdeyatmakdadır.Burasıile,odadakaryolasındayatmakarasındakimuhîtşartlarıpekfarklıdır.Gencin,Patojenmikroplarakarşımüdâfe’asında,sâdıkyardımcılarıveön–982 –

cüleriolankendimikropları,buşartdeğişmesindenmüteessirolarakkuvvetden
düşerler.Havavemevsimdeğişmelerindesârîhastalıklarınçoğalmasıdabusebebdendir.Mevsimdeğişmesindenmaksad,havaşartlarınınbozulmasıdeğil,değişmesidir.Meselâ,latîfbehârmevsimininânsızıngelmesinde,yardımcımikroplarınhayâtşartlarıânsızındeğişerek,mukavemetleribirmüddetiçinsarsılır.
Mikroplarpekküçükdür.Birmilimetreküpkandabeşmilyonkırmızıyuvarlar
(Hematie)vardır.Birhematiiçinebirtifobasilikolaycayerleşir.Birtifobasiliiçinde
de, tüberküloz basili kolayca yerleşip gezebilir. Verem basili, mikropların en
küçüğü değildir. Çubuk şeklindeki bir verem mikrobu üzerine, virüs sınıfından
binüçyüzuzviyyetyerleşebilir.İnsanınveremeyakalanmasıiçin,asgarîbintâze
kuvvetli mikrobun ciğerlere girmesi lâzımdır. Bir tüberkülozlunun sabâh kahvaltısıyapdığımasaörtüsündeonbinlercetükürükdamlasıveherdamladabinlerce
mikropgörülmekdedir.Biröksürüklemeydânagelendamlacıklar,mikropmermîleri
olup,üçbuçukmetrekadaruzağagider.Bumermîlererastlıyanvebilhâssaçocuklar,tehlükededir.Çocuklar,tüberküloza,büyüklerdenondef’adahâkolayyakalanır.
VİRÜS: Birmikropkümesi,Şamberlan[ya’nîpişmişporselen]süzgecindensüzülürse,mikroplargeçmez.Birsıvısüzülür.Difteri,dizanteriveveremmikroplarındanbusûretleeldeedilenmâyı’ler,hastalıkhâsıletmez.Fekatnezle,gripgibi
mikroplardaneldeedilenmâyı’lerhastalıkyapar.Demekki,böylehastalıklar,yalnızmikroplariledeğil,süzülebilen,pekdahâküçükvirüsdediğimizcismlerlebulaşır.Virüsler,mikropdanyirmibindef’adahâküçükdür.Bunlarda,mikroplargibi,yetişir,ürervesirâyeteder.Bugünüçyüzçeşidvirüstanınmışvebunlardanyirmibeşigörülmüşdür.Bunların,sâdecestoplazmadanibâretolduklarıanlaşılmışdır.Bugünvirüslerdondurularakbillûrhâlegetirilebiliyor.Buşekldekivirüstemâmencânsız,birkimyâmaddesigibidir.Fekat,müsâidbiryerekonduğuzemân,
cânlılığınıgöstererekürervehastalıkyapar.Ancak,elektronmikroskoplagörülebilir.Virüslebulaşanhastalıklar,kızıl,kızamık,suçiçeği,nezle,grip,çocukspinalfelci,kuduz,papağanhastalığı,domuzvebâsıvesâiredir.Virüsler,buhastalıklarınmikroplarınıkuvvetlendirirler.Mikroplarıza’îfletenvehattâmahvedenvirüslerdevardırki,bunlarıyukardabakteriofajdiyesöylemişdik.Fen,bakteriofaj
vermeksûretiilebelkibirçokhastalarıtedâvîetmeğemuvaffakolacakdır.
TOXİN: Mikroplarinsanlaraçeşidliyoldanzararverir.İnsanıbirevebenzetirsek,tüberkülozbasilleri,buevindıvârlarınıyıkar.Difteribasili,açıkbırakılmışhavagazımusluğunabenzer.Bubasilinkendibirşeyyapmaz.Bademciklerdeoturup,
beyâzvekırmızıkanaToxindediğimizbirzehrgönderir.Buzehr,kalbveböbrekleribozar.Tetanozbasilide,ufakbiryaraüzerindeuslucaoturup,vücûdetetanoz
toksinigönderir.Butoksin,enkuvvetlizehrlerdenolanStriknindenikiyüzdef’a
te’sîrliolup,birgramı,yirmimilyonfâreyiveyâdörtbininsanıöldürür.Vücûdeyayılanbutoksin,mırdariliğizehrliyerek,insangerilegerileölür.
ANTİTOXİN: Vücûdümüz,içerigirenheryabancımaddeyekarşıbirkoruyucumadde(Antikor) husûlegetirip,bununlakimyâcabirleşdirerek,zararsızhâle
sokmağaçalışır.İçeribirtoksingirince,antitoksinlermeydânagelerek,yeniden
gelecektoksinlerlebirleşirler.Kızıl,kızamıkvesuçiçeğinekarşımeydânagelen
antitoksinler,kandadâimîkalıp,insanikincidef’abuhastalıklarayakalanmaz.Nezle,grip,difterivebaşkahastalıklarınantitoksinleriise,zemânlavücûddendışarı
atılır.
Düşmanımikroplayenmek,ikincicihânharbindedüşünüldü.Mikropsilâhlarıvekorumavâsıtalarıüzerindeçalışıldı.Yerküremizetrâfındadönensun’îpeyklerimahreklerineoturtanbüyükfüzelergibibirkaçroketle,meselâ,İngiltereyesaçılacakmikropların,kısabirzemândaİngilizmilletininüçdebiriniharbedemez
hâlegetireceğihesâblanmakdadır.Bufüzelerde,mikropyüklütüylerbulunacak,
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butüylerhavadadağılıp,çokgenişsâhaya,sârîhastalıkmikroplarısaçacakdır.Bugün,mikropsilâhlarıüzerinde,çokçalışılmakdadır.
YORGUNLUK: Zararlı maddeler, mikrop, toksin, virüs, zehrli gazlar gibi,
vücûdümüze yalnız hâricden gelenler değildir. Adalelerimiz hareket ederken,
vücûdümüzünderinliklerindezehrlimaddehâsılolur.Yorgunlukhissiniyapanbu
zehr,sütasididediğimizalfaoksipropiyonikasiddir.Yorgunbiradaledeteşekkületmişolanbuasiddışarıçıkarılırsa,adaleeskife’âlhâlinialır.Yorulanbiruzvdadiğermaddelerdeteşekküledip,kanilehertarafavebilhâssadimâgagirerek
yorar.Şuhâldeyorgunluk,sütasidivediğertoksinlerlekanınzehrlenmesindenibâretdir.Birköpekkuvvetdendüşerekyatıpuyuyuncıyakadarçalışdırılırveuyuyuncabundankanalınarak,râhatvekeyflibirköpeğeverilirse,bununyorularakuyuduğugörülmekdevebununaksidevukû’bulmakdadır.Yorgunveyıpranmışbir
insana,râhatbirinsanınkanıverilerek,fe’âlbirhâlegetirilmekdedir.Fekat,yarınıninsanınaverilerekbunuyorgunlukdanveuykudandevâmlıkurtaracak,bütünömrünüfe’âliyyetverâhatlıklageçirmesineyarıyacakbirantitoksinbulunacağızanedilmemelidir.Zîrâyorgunluk,yalnızbirkimyâhâdisesideğil,diğerbütünvücûdhâdiselerigibi,insanlarınanlıyamadığı,mübhembirhayâthâdisesidir.
Yorgunluğugidermek,çalışmakdanmeydânagelenzehrleritemizlemekleberâber,hüceyreleridinlendirmekdedemekdir.
Birotomobil,ancakyakmatertîbatının,gazıpatlatmasıilehareketetdiğigibi,
adale motorlarımız da, dimâgımızın sinir cereyânını vermesi ile hareket eder.
Heradaleparçası,birtel,birsiniriledimâgabağlıdır.Yalnızhareketiçin,adaleleridimâgımızabağlıyanmilyonlarcasinirolup,bunlarınmilyarlarcaincekollarımevcûddür.AmerikadakivahşîlerinoklarınınucunasürdükleriKürar[Curare]
ismindekizehr,businirlerinuçlarınıfelceuğratır.Adalehareketedemez.Ağrıyapmadığından,insanzehrlendiğinianlamaz.Elini,ayağınıoynatamıyarakyereyıkılırveyâtaşgibidikilikalır.Görürveişitirisede,gözünükırpamaz,dilinioynatıp
bağıramaz.Kabrazâbıdabunungibidir.Meyyit,elem,acıduyar.Fekat,kıpırdıyamaz.Kürar,zehrlerinenfenâsıdır.Enson,teneffüsadaleleriuyuşarak,zevallı
sesçıkaramadanölür.Dünyâdatabî’îvesun’îkötülüklerçokdur.Bunlarınenkötüsükürardır.
ZEHR NEDİR?: Umûmîbirzehrta’rîfiyapılamaz.Keçi,yirmigrammorfinyiyip,sıçramasınadevâmeder.Şuhâldemorfinzehrdeğilmidir?Adatavşanlarızevklebelladonyirdemüteessirolmaz.Tuzrûhuzehrolamaz.Zîrâmi’delerimizbizzâtbunuyapıyorvehiçbirzararıolmıyor.Zehrlivefâidelicismlerintâmta’rîfini
yapmakçokgücdür.Zîrâ:
a)Zehr,bunualancânlınınnev’inetâbi’dir.Keçiyezehrolmayanmorfin,insan
içinzehrdir.
b)Zehr,aynınev’emensûbcânlılarınşahsiyyetinedetâbi’dir.Babayazararsız
olansigara,üçyaşındakiçocuğunuöldürür.
c)Zehr,alışmağadatâbi’dir;alışmışbirihtiyâradokunmıyansigaramikdârı,ilk
def’aiçenihtiyârıöldürebilir.
d)Zehr,alınanmikdâratâbi’dir.Hercisminbirdayanabilecekmikdârıvardır.
Ancakbumikdârdanfazlasızehrdir.Enşiddetlizehrbildiğimizsiyanürlerinkandadolaşanmikdârızehrlemez.Mi’deyedoldurulanbeşlitresuise,insanıöldüren
zehrdir.Hattâyenidoğanbirnevzâdiçin,birbardaksuzehrdir.
e)Zehr,zemânadatâbi’dir.Sabâhaçkarnaiçilenbirbüyüksigaranınzehrte’sîri,öğleyemeğindensonraiçilenaynısigaranınte’sîrininonkatıdır.
f)Zehr,berâberalındığıdiğermaddeleredetâbi’dir.Aynımikdârkafeinihâvîçayvekahveninte’sîrleribaşkabaşkadır.Aynısûretle,aynımikdârdaispirtoyuhâvîAbsentileşerâbınzehrte’sîrlerifarklıdır.
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Bualtımisâl,dahâbaşkadürlü6x6kadarçoğaltılabilir.Lâkin,zehrinta’rîfinin
güclüğünüanlatmağabukadarıdayetişir.
TÜTÜN: Bugünfırınsayısındasatışmağazalarıbulunanvehükûmetlercereklâmlarıyapılarakdeğeriekmeğinüstüneçıkmışbulunantütününmüessirmaddesinikotindir.Korkunçzehrlerarasındayeralanbucisminbirdamladanazmikdârı,insanıöldürür.Gagasıönündenikotinebatırılanbircamçubuktutulanbir
serçe,derhâlölür.Birsigaraiçindebulunannikotin,derialtınaşırıngaedildikde,
iki insanı öldürür. Tütün dumanında nikotinden başka birçok şiddetli zehrler
vardır.Meselâ,birsigaradumanındabirmiligramsîyanasidi,yüzdebeşkarbonmonoksid, amonyak, yüzde birbuçuk kükürtlü hidrogen mevcûddur. Tıbbî kitâblar,sigaranınfizyolojikte’sîriniîzâhdanevvelşumisâlisöylüyor:Almanyada
yüzsekizyaşındabirihtiyâr,yeniyaşınıtebrîkegelenlere,yüzsenedenberidurmadansigaraiçdiğiniveşimdikikuvvetvezindeliğinisigarayamedyûnbulunduğunusöylemekdedir.
Sigara içmek, tütünü kuru tebhîr etmek, ya’nî kuru cismleri damıtmak, gaz
hâlegeçirmekdemekdir.Sigarayanarkennikotininyüzdeyirmibeşiharâboluyor.
Yüzdeotuzkısmıdumanlahavayagidiyor.Yüzdekırkbeşidesigaraiçindenağzadoğruçekiliyorisede,bununüçdeikisisigaranınsoğukkısmındamâyı’hâlde
kalıp,ağza,sigaradakinikotinin,ancakyüzdeonbeşidâhiloluyor.Sigaranınyananmahalliileağızarasındakimesâfenekadarazise,vücûdeokadarçoknikotingelir.Şuhâlde,inceuzunsigaralar,kısakalınsigaralardandahâhafîfdir.Nikotinte’sîrindenkorunmakistiyenler,sigarayıağızdadeğil,eldetutmalıdır.Ağırsigaralar,nikotiniçoksigaralardeğil,içerkenvücûdeyüzdeonbeşdençoknikotin
verensigaralardır.Kurutütünler,yaşlarındanfazla,gevşeksigaralar,sıkıvesert
sigaralardanfazla,hızlıçekenler,yavaşçekenlerdenfazla,ciğerlerineçekenler,burnaçekenlerdenveburnaçekenler,dudaktiryâkilerindenfazlanikotinalır.Ağza
girennikotininmühimbirkısmı,tükürükilemi’deyegidipmi’deifrâzınıazaltarakiştihâyıkeser.Şuhâlde,yemekyiyenlerinbulunduğuyerdesigaraiçmekveoda
havasınısigaradumanıilekarışdırmakbüyükkabâhatdir.Bununiçindirki,birçok
fıkhkitâblarında,sigara,tab’an[şer’andeğil]mekrûhdenilmekdedir.Nikotin,ağız
vemi’dezarlarındakanakarışır.Bunundabüyükkısmını,karaciğertutarakparçalarveasidüriğeçevirir.Bundandolayı,fazlasigaraiçenler,nekrisverumatizmayayakalanabilir.Zâtenherşeyinfazlasızararlıdır.Kanladolaşannikotin,böbreküstübezlerinitahrîşederekadrenalinifrâzıartıpkantazyîkiyükselirvederidekidamarlarsıkışarak,renksolar.Bağırsaklarıhareketegetirip,ishâlyapar.Safrayollarınıdaraltdığından,safrasıvekaraciğeriza’îfolan,fazlatütünedayanamaz.
Dimâgate’sîrihenüziyibilinemiyor.Nikotinuzviyyetdençokyavaşatılır.Cum’a
günüsigarayabaşlayaninsanınidrârında,ancakgelecekCum’anikotingörülmeğebaşlar.Nikotinineniyitanımavâsıtasısülükdür.Nikotineçokhassasolanbu
hayvân,dörtmilyondabirnikotinlisudabilebüzülmeğebaşlar.Sigarayıfazlaiçmeninzehrolduğumuhakkakdır.Birbirinerekâbetletütünkullananikibirâderin,onyedincipipoda,birlikdeöldüklerini,birbabanınsigaraiçdikdensonra,iki
günlükçocuğuyirmidakîkakucağındatutmasıile,çocuğunnikotintesemmümü
ileağırhastalandığınıecnebîkitâblaryazmakdadır.Bununlaberâber,kendilerinizemânlaveyavaşalışdıranvemu’tâdınagörekullananbüyüklere,hiçzararvermemekdedir.Sigaranıntüberkülozu,kanserivedamarsertliğinikolaylaşdırdığıhakkındakikorkunçhikâyelerin,temâmenyanlışolduğutesbîtedilmişdir.Buhastalıklarayakalananlarda,sigaraiçmeyenlerinmikdârıiçenlerdenazolmadığımuhakkakdır.
[m.1964]yılışubatayında,AmerikadaNew-YorkeyâletitıbderneğindekonuşangöğüshastalıklarımütehassısıDr.AlvanL.Barach,sigaraiçerkendumanıiçeriyeçekmiyenlerdeakciğerkanseriyapdığınıgösterecekbirdelîlyokdurdemiş–985 –

dir.BirleşikAmerikasağlıkişleribakanlığınınyüzlerletabîbvekimyâgerçalışdırarakaylarcayapdırdığıincelemelerinsonucu,[m.1963]sonbehârgazetelerinde
devletceaçıklandı.Buyazıda,(Sigarayıçokiçenlerde,kanserdahâçokgörülmüşdür.Kanseresebeb,tütündeğil,sigarakâğıdınınyanmasındanhâsılolankatran
olduğutesbîtedilmişdir.Bununiçin,tütünü,sigaraşeklindedeğil,tütünyaprağınınsarması,pipovenargile,lüleliçubukşeklindeiçmelidir)denilmekdedir.Tütündumanında,kanserojenbirmaddenin,ya’nîkanseryapanbirprodüininbulunduğu idantifiye edilememişdir. Fazla duman verilen hayvanlarda tümör tevlîd
etmekkâbilolmamışdır.Bununiçindirki,araşdırıcılar,işiistatistikleredökmüşlerdir.YukarıdayazılıAmerikanraporuda,tıbbî,fennîisbâtsonucunadeğil,istatistikleredayanarakbildirilmişdir.Ohâldeburapor,problemiîzâhvehaletmiş
değildir.NitekimAvrupaveAmerikadabirçokdoktorlar,buraporuveaçıklamalarıkörükörünekabûletmemekdedirler.(Eczâcılık mecmû’ası),[m.1970]yılı(12)
cisayısındadiyorki,(İnfarktüs) denilenkalbsektesindensonragörülenölümün,
çoksigaraiçenlerde,sigaraiçmiyenlerenazaranonaltıdef’adahâazolduğuAmerikadatesbîtedildi.Nikotininnorepinefrinteşekkülünete’sîretdiğiAmerikada
görüldü.Buda,sigaranınzihnyorulmasınıönlediğinigöstermekdedir.
Ba’zışahslar,nikotinekarşıhassâsolabilir.Bukeyfiyyet,yumurtaya,çileğekarşıhassâsinsanlarınbulunmasınabenzer.Bunlar,sigaraiçince,hazmvesinirbozukluğu,çarpıntı,damartekallüsü,tansiyonyükselmesigibihâllergörülür.Lâkin
tütüniçenlerinyüzdedoksanındaveheleaziçenbüyüklerdehiçbirşeygörülmemekdedir.Ohâlde,büyükbirinsanınazmikdârdaiçdiğitütüne,sıhhîbakımdan
harâmdenemez.Böylebiriddi’â,tecribeye,fenneuygunolmaz.
DoktorGautier,Pârisdebasılanfransızca(Formulaire)dekoyuçayınvekahvenin, sigaranın zararını giderdiğini yazmakda, tütünle zehrlenmeğe karşı, bir
bardaksuyabirkahvekaşığıtanenveyâmazıtozu,yâhudbirdamlatentürdiyod
koyupiçmeliveyatıpçokörtünmelidirdemekdedir.
ZEHRLİ GAZLAR VE KORUNMA ÇÂRELERİ: Zehrlibircisminharbde
kullanılabilmesiiçin,birtakımtaktikşartlarıdahâizolmasılâzımdırki,bunlarıher
zehrdetoplamakkolaydeğildir.Bundandolayı,kimyâsanâyı’ininbirincicihânharbineverdiğiüçbindenziyâdezehrlimaddeden,ancakotuzukullanılmışvebunlardanonikikadarıişeyaramışdır.Busavaşdagazatışı,düşmanazâyi’âtverdirerek
değil,rûhîte’sîryapmaksûretiileroloynamışdır.Heryeniçıkangazakarşıkorunmavâsıtalarınınbulunmasıvekıt’alardagazdisiplinimeydânagelmesiilebusilâhınkorkusukalmamışdır.
Bugüniyikorunmavâsıtalarınavebunlarınkullanılmasıta’lîmveterbiyesine
mâlik olan bir millet için gaz tehlükesi yokdur. İlerdeki harblerde, ilk olarak
meydânaçıkarak,eldekikorunmavâsıtalarındangeçecekolanheryenibirsilâh
vebomba,korunmaçâresibulununcıyakadarroloynıyacakvebelkidesavaşnetîcesiüzerinemühimte’sîryapacakdır.
ELEKTRONİK ÂLETLER: Elektronikkelimesini,elektronkelimesiilekarışdırmamalıdır.Elektronikkelimesi,birilmkolunaverilenismdir.Builmkolu,elektro-manyetikdalgalarınüzerinekurulmuşdur.
Birendüksiyonmakarasınınikincimakarasındakiincebakırtelden,çoksayıdakisargılarınikiucu,ikiküçükküreyebağlanır.Birbirineyakınolanikikürenin
biriantene[gerilmişbakırtele],ikincisi,suborusuna,böylecetoprağabağlanır.
Kalınbakırteldeniçerdekiazsayıdasargılarapildenakımverilince,ikikürearasındakıvılcımşeklindeelektronatlamasıolur.Elektronlar,antenile,toprakarasında, sâniyede milyonlarca def’a gidip gelir. Sâniyedeki gidip gelme sayısına
(Titreşimli akımın frekansı) denir.Evlerimizdekullandığımızelektrikakımınınfrekansıellidir.Frekanslarıonbinleriaşanalternatifakımlara,(Yüksek frekanslı) de–986 –

nir.Elektrikakımıgeçentellerinetrâfında,birmiknâtıssâhasıhâsılolur.Anten
iletoprakarasındahâsılolanakım[elektriktitreşimi]de,kuvvetlimiknâtısmeydânagetirir.Bumiknâtıs,dalgalarhâlinde,fezâda[boşlukda]hertarafayayılır.
(Elektro-manyetik dalga) denenbudalgalarınyönüveşiddetideğişdiğiiçinrast
geldiklerikapalıdevrelerde,meselâantenlerde,endüksiyonakımımeydânagelir.
Bugünyüksekfrekansalternatörleriilevetriyodlâmbalarıile,elektriktitreşimleriveböylece,elektro-manyetikdalgalaryapılmakda,bunlarla,telsizler,radyolar,radarveelektronikbeyinlerçalışdırılmakdadır.Elektronikbeyin[Computer]leriniçyapısını,beşbindânesibiryüksüğesığanküçüktransistörlervediodlarvebunlarıbağlıyanbinlercekarışıkelektrikdevreleriteşkîleder.Bunlarıni’mâlvetesbîti,elektronikbeyinveotomatikmakinelerleyapılır.
Elektronikbeyningirişkısmında,husûsîdaktilolardadelinmişveüzerindekidelikler,belliharfveyâişâretibildirenkartlarveyâdeliklişerîtleryâhuddabiryazıcı daktilo ile yapılacak işi gösteren bir program, makineye verilir. Program,
makineninözelişâretleriyleveistenenişiyapdıracakşeklde,mütehassıslartarafındanhâzırlanır.Birkerrehâzırlananprogram,bellibirişiçinherseferindekullanılabilenbirdestedeliklikartolabilir.Programdansonrama’lûmâtverilir.Girişdekullanılanvâsıtalarla,kısazemândanetîcealınır.Kartdakidelikler,devrelerinaçılıpkapanmasınısağlar.
Elektronikbeyin,kendisineverilenma’lûmâtıveprogramıhâfızakısmıdenen
yerdekaydeder.Bukısm,içindentelgeçenferromagnetikhalkalardanibâret,kor
denen,[Core: çekirdek] yüzbinlercemagnetikdevredenibâretdir.Altıkorbirleşip,birpostahânedekinumaralıpostakutularıgibidüşünülebilenpozisyonlarıteşkîleder.Herpozisyon,korlarındakiakımınyönünegöremagnetizeolarakteypgibima’lûmâtıkaydeder.Bunlarama’lûmâtıngirişiçıkışı,sâniyedebeşbindef’aolabilir.
İşlemlermerkezkısmındayapılır.Sâniyede,biniledörtbinarasındatoplama,
çıkarma,yirmibeşileikiyüzelliarasındaçarpma,bölme,beşbinLojikişlemyapabilir.Sekizyüzbilinmiyenli,sekizyüzdenklemibirinsan,hiçyimeden,içmeden,ikiyüzellisenede,kompütür,ya’nîbilgisayarise,birkaçsâatdeyapar.Fenkollarındakiyenikeşfleriçinvenemâzvaktlerinianlamakiçinlüzûmluhesâblarınyapılmasında,hastalıklarınteşhîsinde,fabrikalarınazmütehassıslaçalışdırılmasında,
elektronikâletlerleçalışantertîbli[programlı]hesâbmakinaları(Robot)larkullanılıyor.Robot,makineadamdemekdir.Bunlar,mekteblerde,evlerdeöğretmen
yerinedersvermekde,problemçözmekdedirler.Gemilerin,tayyârelerinyerlerinibulmakda,menzilhesâblarınıyapmakda,harbgemilerindeatışkontrolünde,hava tahmînlerinde, tayyârelere ve rampadan atılan füzelere yol gösteren radar
Beaconlarındahepelektronikâletlerkullanılmakdadır.Telsizleidâreedilentayyâreler,roketler,kıt’alararasıfüzeler,elektronikbilgilerinkullanıldığıyerlerdir.
Amerikalılar,1975deelektronikbeyinleincelemeleryapan,(Viking 1 sonda cihâzı)nıMerîhyıldızınayolladılar.Bucihâz,ellialtımilyonkilometrelikyoluonbiraydakat’etdikdensonra,1976temmuzayındaMerîhüzerinekondu.Çalışmağabaşladı.Toprakalıp,biyolojikvefizikvekimyâtahlîlleriyapıp,Pasadenailm
merkezinebildirdi.Merîhtoprağındaboloksigengazıolduğuveradio-aktifkarbonbulunduğuanlaşıldı.PasadenadakihayâtîtecribelermütehassıslarındanDr.
HeroldKlein,Viking1cihâzınıngönderdiğihaberlerinçokheyecânvericiolduğunusöylemişdir.
Ruslar,askerîharcamalarınınçoğunu,câsûslukişlerindekullandılar.Elektroniksanâyı’ınsırlarını,Amerikalılardançaldıklarıtesbîtveresmîraporlarlaneşr
edildi.
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55 — ÖLÜM, ÖLÜME HÂZIRLANMAK
Aşa ğı da ki bil gi ler, sey yid Ab dül ha kîm bin Mus ta fâ efen di “rah me tul la hi
aleyh”in (Sefer-i âhıret) risâlesinden alınmışdır. Bu risâle basılmamışdır:
Îmânıolanveaklıolanvebâliğolanerkekvekadınlara,(Mükellef) denir.Mükellefolanların,ölümüçokhâtırlamasısünnetdir.Çünki,ölümüçokhâtırlamak,
emrleresarılmağavegünâhlardansakınmağasebebolur.Harâmişlemeğecesâretiazaltır.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Lezzetleri
yıkan, eğlencelere son veren ölümü çok hâtırlayınız!). Tesavvufculardanba’zıları,hergünbirkerrehâtırlamağıâdetedinmişdi.MuhammedBehâeddîn-iBuhârî
“kuddisesirruh”hergünyirmikerre,kendiniölmüş,mezârakonmuşdüşünürdü.
Ölmek,yokolmakdeğildir.Varlığıbozmıyanbirişdir.Mevt,rûhunbedeneolan
bağlılığınınsonaermesidir.Rûhun,bedendenayrılmasıdır.Mevt,insanınbirhâldenbaşkabirhâledönmesidir.Birevden,birevegöçetmekdir.ÖmerbinAbdül’azîz “rahmetullahi aleyh” buyurdu ki, (Sizler, ancak ebediyyet, sonsuzluk
içinyaratıldınız!Lâkinbirevden,birevegöçedersiniz!).Mevt,mü’minehediyyedir,ni’metdir.Günâhıolanlaramusîbetdir.Fakîrlererâhat,zenginlereazâbdır.
Akl,Allahüteâlânınhediyyesidir.Cehâlet,doğruyoldançıkmağasebebdir.Zulm,
insanınçirkinliğidir.İbâdet,gözünnûruolan,sevincveneş’edir.Allahkorkusundanağlamak,kalbincilâsıdır.Kahkahailegülmek,kalbinzehridir.İnsan,ölümü
istemez.Hâlbukimevt,fitnedenhayrlıdır.İnsanyaşamağısever.Hâlbukimevt,ona
hayrlıdır.Sâliholanmü’min,mevtile,dünyânıneziyyetveyorgunluğundankurtulur.Zâlimlerinölümüile,memleketlervekullarrâhatakavuşur.Dindüşmanlarındanbirzâliminölümünde,hâtırageleneskibirbeytiburayayazmakuygundur.Beyt:
Nekendietdirâhat,neâlemeverdihuzûr,
yıkıldıgitdicihândan,dayansınehl-ikubûr.
Mü’minin rûhunun bedenden ayrılması, esîrin habsden kurtulması gibidir.
Mü’minöldükdensonra,budünyâyagerigelmekistemez.Yalnızşehîdler,dünyâyagerigelip,birdahâşehîdolmakister.Dünyânıniyiliğigitdi.Kederlerikaldı.Bundandolayıölüm,hermüslimâniçinhediyyedir.Biradamındînini,ancak
kabri korur. Mü’minlere yapılacak ikrâmlardan birincisi, ölümdeki sevincdir.
Mü’minirâhatlandıran,ancakAllahüteâlâyakavuşmakdır.Hermü’minemevt,hayâtındandahâiyidir.Kâfirleredemevtfâidelidir.
Çabuktükenenşeyinpeşindekoşuyorsunuz.Sonsuzkalacakşeyebakmıyor,ondankaçıyorsunuz!Birkimseninölümündehayryokise,hayâtındadahayryokdur.
Allahüteâlâyakavuşdurduğuiçin,mevtsevilir.Sevdiğimadamınkalmasınıdaseverim.Ölmesinideseverim.Dostdostakavuşmakistemezmi?Azrâîl“aleyhisselâm”,İbrâhîmaleyhisselâmdanrûhunualmakiçiniznistedikde,(Dost,dostuncânınıalırmı?)dedi.Allahüteâlâ,Azrâîl“aleyhisselâm”ilehabergönderip,(Dost
dostakavuşmakdankaçınırmı?)buyurunca,(YâRabbî!Rûhumuhemenal!)diyedüâeyledi.
Allahüteâlânınemrlerineuyanbirmü’mine,ölümdendahâsevinclibirşeyolmaz.Allahüteâlâyakavuşmağısevenmü’min,mevtiister.Mevt,dostudostakavuşduranbirköprüdür.Kavuşmakşevkı,büyükveyüksekderecedir.Budereceyeyükselenmü’min,mevtingecikmesiniistemez.Rabbineiştiyâkındandolayı,Ona
kavuşmağı,Onugörmeğisever.Cennetisevenveonahâzırlananinsanmevtisever.Çünki,mevtolmayınca,Cennetegirilmez.
Birkimseninîmânileöleceğisonnefesdebelliolur.Birinsan,budevletekavuşunca,Allahüteâlânınihsânlarıbaşlar.Buânda,elbettesevinir.Se’âdetsâhibiolkimsedirki,Azrâîl“aleyhisselâm”gelip,(Korkma, Erhamürrâhimîne gidi–988 –

yorsun. Asl vatanına kavuşuyorsun. Büyük devlete erişiyorsun!) der.Böylekimseye,bundandahâşereflibirgünyokdur.Budünyâ,birkonakdır.Ocihânabakıncazindândır.Bugeçicivarlık,birgörünüşdür.Gölgegibi,yavaşyavaşçekilmekde,geçipgitmekdedir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(İnsanlar uykudadır, ölünce
uyanırlar). Dünyâhayâtı,rü’yâgibidir.Mevtuyandırıp,rü’yâbitecek,hakîkîhayâtbaşlıyacakdır.Müslimânınölümü,hayâtdır.Hemde,sonsuzhayât!
Birköylüyesenöleceksindemişler.Oda,ölüncenereyegiderimdiyesormuş.
Allahüteâlâya!cevâbınıalınca,hayrıancakkendisindebulduğumuzRabbimekavuşduracakolanölümdenkorkumkalmamışdırder.
MevlânâCelâleddîn-iRûmî“kuddisesirruh”,Azrâîlaleyhisselâmıgörünce:(Çabukgel,cânımçabukgel.BeniRabbimeçabukkavuşdur!)demişdir.
Cânvermekacısı,dünyâacılarınınhepsindendahâacıdır.Fekat,âhıretazâblarınınhepsindendahâhafîfdir.Mü’min,rûhunuteslîmedeceğivakt,rahmetmeleklerini,Cennethûrilerinigörüp,onlarınzevkıile,cânvermeacısınıduymaz.Rûhu,tereyağındankılçekergibi,kolayçıkar.Ni’metlerekavuşur.
Hermüslimânın,ölümehâzırlanmasılâzımdır.Bununiçinde,tevbeetmelidir.
Kulhakkıaltındakalmamağadikkatetmelidir.Ya’nî,haklarısâhiblerineveriphalâllaşmalıdır.Allahüteâlânınhaklarınıdaödemeklâzımdır.Buhaklarınenmühimmi,islâmınbeşşartınıyerinegetirmekdir.Nemâzkılmıyanbirkimse,müslimânların hakkını da vermemiş oluyor. Çünki, her nemâzda oturunca, (Ve alâ
ibâdillahissâlihîn)diyerekmü’minleredüâetmekvazîfemizdir.Nemâzkılmıyanlar,mü’minleribudüâdanmahrûmbırakıyor.Haklarıolanbudüâyıyapmıyor.
Borclarıödiyerek,emânetlerisâhiblerinevererek,ölümehâzırlanmakvevasıyyetyazmakvâcibdir.816.cıve1028.cisahîfelerebakınız!
Ölüm,birândagelebileceğinden,afvıkabûlolmıyanvekabûlolabilirisede,henüzafvedilmemişolan(Had) ve(Ta’zîr) cezâlarınınyapılmasınaimkânbırakmak
vâcibdir.Ya’nî,meydânaçıkmışolangünâhlarınındünyâdakicezâlarınınyerine
getirilmesinite’mînetmelidir.Afvıkabûlolmıyansuç,Server-iâlemi“sallallahü
aleyhivesellem”sövmekdir.Afvıkabûlolanhadler,ya’nîcezâlar,zinâ,sirkat,iftirâ,içkiiçmekgibisuçlarındünyâdakicezâlarıdır.
Hastaolanların,buvâcibleridahâçabukyerinegetirmesilâzımdır.
Hastanınyatağı,çarşafıveçamaşırlarıtemizolmalıdır.Sıksıkdeğişdirmelidir.Çünki,temizliğinkalbeverûhabüyükte’sîrivardır.Ölümzemânındaise,temizliğinkalbeverûhate’sîri,başkazemânlardandahâmühimdir.Tedâvîcâizdir.Fekat,şifâyı
halkeden,devâdate’sîriyaratanAllahüteâlâdır.Allahüteâlâ,isterse,kullanılanilâcdate’sîrhalketmez.Eğeröyleolmasaydı,hertedâvîedilenhasta,iyiolurdu.
Ağırhastalaraiğneyaparaktesellîilâclarıvermemelidir.Hastayaeziyyetdir.Câiz değildir. Ağır hastaları hastahâneye kaldırmamalıdır. Evde, âilesinin, sâlih
kimselerinyanında,Kur’ân-ıkerîmokuyarakveKelime-işehâdettelkînederek,
cânvermesineçokuğraşmalıdır.
Hastalıkda,îmân,i’tikâdbilgileriçokkonuşulmalıdır.Gelenziyâretciler,bunlardankonuşmalı,kimsegelmezse,hastakendisi,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarındanâhıretbilgileriniokumalıdır.Kitâbdanokuyamazsa,düşünmelidir.Cenâb-ıHakkınrahmetininbololduğunugösterenhikâyelersöylenmeli,günâhların,Allahüteâlânınmerhametiyanındahiçolduklarıhâtırlatılmalıdır.Afvvemagfiretümmîdiçokolmalıdır.
Hasta, nemâzlarını geçirmemeğe, her zemândan dahâ çok dikkat etmelidir.
KalbiniAllahüteâlânınsevgisiiledoldurmalı,Kelime-itevhîdiçoksöylemelidir.
İslâmiyyetinemrleriniyapmağadikkatetmelidir.Vasıyyetetmeliveyâyazmalıdır.
Hastaya,imâm-ıAlînin“radıyallahüanh”veçocuklarınınsevgisipeklâzımdır.
Çünki,Ehl-ibeytisevmek,sonnefesdeîmânilegitmeğesebebolacağını,Ehl-isün–989 –

netâlimleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”sözbirliğiilesöylemekdedir.
Ölümhastası,İhlâssûresini[ya’nîKulhüvallahüehad]çokokumalıdır.Yatağıkarşısında(Kelime-i tevhîd) yazılılevhaasılıolmalıdır.
Karyolaveyatakyeriniveodayıdeğişdirmek,hastayaferahlıkverir.Kâbilise
hasta,abdestliolmalıdır.Hizmetci,aşçı,hemşîrekadınlar,mahremolmadıklarından,çokbüyükmahzûrdur.Hastaların,ihtiyârlarınkızı,âileyerinitutamaz.Mahremhizmetleriyapamaz.İhtiyârların,hastalarınharâmdankurtulmakiçin,hizmet
edenkadınınikâhetmelerilâzımdır.Dedikoduyaehemmiyyetvermemeli,gençde
olsa,hizmetedeceknikâhlıâileedinmelidir.
Ziyâretciler,hastayanındaçokoturmamalıdır.Sevdiğiinsanlarolsada,çabuk
kalkmalıdır.Hastateklîfederse,birazdahâoturup,kalkmağateşebbüsetmeli,tekrârteklîfetmezsegitmelidir.Ağırhastanınyanınakimseyisokmamakdoğrudeğildir.Hastaistemesede,sâlihinsanlar,gidip,birİhlâsokuyacakkadaroturmalıdır.Doktor,kimsegörüşmesin,konuşmasındedidiyerek,hastayımahrûmetmemelidir.Yanınasulehâgirip,Yasîn-işerîfokumalıdır.Gizliokumakdafâidelidir.
Hastayanında,hastalığıartdıracak,merâklısözlersöylememeli,gazetelerden,
hikâyelerden,mâl,ticâret,siyâsetvehükûmetdenlâfaçmamalıdır.
ÖlümhastasıhalâldenvemümkinolduğukadarabdestlivekalbiuyanıkkimselerinBesmelevedüâilehâzırladığışeyleriyimelidir.
Hastayanında,Velîlerin,âlimlerinvesâlihlerin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”hikâyelerivesözlerikonuşulmalı,bunlarasevgisiartdırılmalıdır.Evliyâyıkirâmın“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”söylenmesi,rahmetesebebolur.
Ölümalâmetlerigörülünce,yanında,çocuk,cünüb,özrlükadınbulundurulmamalıdır.Odadavehattâevderesmbulunmamasınaçokdikkatetmelidir.Yanındaâlim,sâlihbirkaçkimsebulunup,zorlamamaküzere,Kelime-itevhîdsöylemesite’mînedilmelidir.Söylemesiiçinsıkışdırmamalıdır.Yanındakilersöyleyipona
duyurmalı,usandırmamalıdır.Birkerresöylerise,birdahâsöyletmemeli,başka
şeysöylerise,Kelime-itevhîdibirdahâsöylemesihâtırlatılmalıdır.Ya’nî,sonsözü,Kelime-itevhîdolmalıdır.Zorlamadan,birkerre,(Lâilâheillallah)demek,yanındakileresünnetdir.Kelime-itevhîdihâtırlatanların,hastanındüşmanı,vârisiolmamasıuygundur.Kimseyokise,vârishâtırlatır.
Hastayanında(Yasîn) sûre-işerîfesiniokumakmühimsünnetdir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Yanında Yasîn-i şerîf okunan hasta, suya doymuş olarak vefât
eder ve doymuş olarak kabre girer). Ya’nî,cânvermeninhâsıledeceğisusuzluğu
duymaz.Yasînsûre-işerîfesi,kıyâmetdeolanşeyleri,dünyânıngeçiciolduğunu,
Cennetni’metleriniveCehennemdekiazâblarıbildirdiğinden,hastayanındaokununca,îmânilegitmeğesebebolanşeyleriişitmişolur.(Ra’d) sûresiniokumak,rûhunçıkmasınıkolaylaşdırır.İnsanölünce,Hanefîdenecsolur.Kur’ân-ıkerîm,yanındadeğil,karşısındavesessizokunabilir.Diğerüçmezhebegörenecsolmaz.
Kur’ân-ıkerîmi,ölülerdeişitirvefâidelenir.Cenâzetaşıyanların,kabrziyâret
edenlerin,maddîbirkarşılıkdüşünmiyerek,Kur’ân-ıkerîmdenbirparçayı,Allah
rızâsıiçinokuyarak,sevâbınımeyyitinrûhunahediyyeetmelerisünnetdir.
Ölümhâlindesuiçirmeksünnetdir.İhtiyâcıgörülürsevâcibolur.İçinceferahladığı görülürse vâcibliği artar. O ânda şeytân, sâf su gösterip, senden başka
ma’bûdümyokdurdersen,sanaiçiririmdediği,hadîs-işerîflerdebildirilmişdir.Yasînsûre-işerîfesiniokumanınonfâidesivardır:
1—Açolan,tokolur.Ya’nî,ummadığıyerdenrızkgelir.
2—Susuzolan,kanıncıyadeksubulur.
3—Elbisesiolmıyan,elbisebulur.
4—Eceligelmiyenhastaşifâbulur.
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5—Eceligelenhastaölümacısıduymaz.
6—Ölürken,Cennetmeleklerigelip,görünür.
7—İnsankorkduğundanemînolur.
8—Müsâfirvegarîbyardımcıbulur.
9—Bekârlarınevlenmesikolayolur.
10—Gaybolanşeybulunur.
Fekatbunlaraniyyetederekveinanarakokumaklâzımdır.
Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(Ölüm hastası yanında, bir sûre okununca, her harfi için bir melek gelip, rûhun kolay çıkmasına düâ
eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenâzesi ile birlikde giderler. Nemâzında
bulunurlar. Gömülürken bulunurlar. Hep düâ ederler). Birhadîs-işerîfdebuyurulduki,(Müslimân bir hasta yanında Yasîn-i şerîf okunursa, Rıdvân ismindeki melek Cennet şerbeti getirir. Suya doymuş olarak rûh teslîm eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyâcı olmaz.)
Hasta,Allahüteâlânınafvına,merhametinegüvenmeli,Rabbimbenimagfiret
ederdemelidir.Allahüteâlâ,hadîs-ikudsîdebuyuruyorki,(Kulum, beni nasıl umarsa, onu öyle karşılarım. Öyle ise, benden hep iyilik bekleyiniz!). Server-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”,vefâtındanüçgünöncebuyurduki,(Allahü teâlâdan iyilik umarak cân veriniz!). Hastayanındakilerin,iyilikümmîdiniartdıracakşeyler
söylemesi,Rabbimizinrahmetiniumduğumuzuhâtırlatmalarısünnetdir.Ölümhâli
görülünce, rahmet ümmîdini artdıracak şeyler söylemek vâcib olur. Kılmamış
nemâzlarıvarsa,tevbeetmesineteşvîkeylemeksünnetdir.
Ölürölmez,borclarınıbirânönceödemelidir.Borclarıödenmedikce,rûhu,iyilerderecesinekavuşamaz.Zevcesine,vaktîleödemediği(Mehr), ya’nînikâhparasıda,borcudur.Verilmemiş,birikmişzekât,fıtradaborcdur.Hırsızlıketmesi,
zorilealmasıdaborcudur.Kabrekoymadan,borclarınıödemekmümkinolmaz
ise,meyyitinvelîlerinden[ya’nîyakınakrabâsından]biri,borcu(Havâle üsûlü) ile,
kendiüzerinealır.Ya’nîborclarbununolur.Böylece,haksâhiblerininkabûletmesiile,meyyitborcdankurtulmuşolur.Borclar,velîüzerindekalır.Buyol,havâleüsûlünetamuymuyorisede,meyyitinihtiyâcıçokolduğuiçin,islâmiyyetizn
vermişdir.Server-iâlem“sallallahüaleyhivesellem”borcluolanbirininnemâzınıkılmakistemedi.EbûKatâde-iEnsârî“radıyallahüanh”ismindekibirsahâbî,
borcunu,buüsûlile,kendiüzerinealarakkabûledince,cenâzenemâzınıkılmağıkabûlbuyurdu.Bumeyyitinborcuikidînâr,ya’nîikimiskâl[4,8gramlıksikkeli,ya’nîkesilmiş,ölçülüikialtın]olup,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Ebû
Katâdeye,(Bu iki altın borc, senin üzerine oldu mu ve meyyit borcdan kurtuldu
mu?) buyurdu.EbûKatâde(Evet)deyince,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,cenâzeninnemâzınıkıldı.Görülüyorki,yabancıbirkimsedeborcukendi
üzerinealırsa,meyyitborcdankurtulmakdadır.Borcuüzerinealankimseninalacaklıya(Meyyitihalâlet!)demesiuygunolur.Böylehalâllaşmaile,meyyitborcdantemâmenkurtulur.
Gerekböylece,gerekse,islâmiyyetingösterdiğibaşkayollarile,meyyit,haklardankurtarıldıkdansonra,vasıyyetiyerinegetirmeklâzımdır.Günâholanbirşeyiyapmakiçinvasıyyetetmeksahîholmaz.Böylevasıyyetleryerinegetirilmez.
Böylece,meyyit,vasıyyetdenhâsılolansevâbdanvedüâdanmahrûmbırakılmamışolur.
Hastalıkdanvedünyâsıkıntılarındankurtulmakiçinölümüistemekcâizdeğildir.Dindesıkıntıvefitnelerdenkorkarak,Allahüteâlâdanölümüistemeksünnetdir.Allahyolundaşehîdolmağıistemekdeböyledir.Mekke-imükerremedeveMedîne-imünevveredeolduğuzemândaveEvliyâ-yıkirâm“kaddesallahüteâlâesrârehümül’azîz”türbelerininyanındaölümüistemekdecâizdir.
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Allahüteâlâyakavuşmağısevdiğiiçinölümüistemekmüstehabdır.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir kimse, Allahü teâlâya kavuşmağı severse, Allahü teâlâ da
ona kavuşmağı sever).
Tedâvî,ya’nîdoktoragitmek,ilâckullanmaksünnetdir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Hastalığınızı tedâvî ediniz! Çünki, Allahü teâlâ, ölümden başka her hastalık için, devâ, ilâc yaratmışdır).
(Mevâhib-i ledünniyye) ikincicilddediyorki,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”üçdürlüilâckullanırdı:Kur’ân-ıkerîmveyâdüâokurdu.Fenilebulunanilâclarıkullanırdı.Herikisinikarışıkkullanırdı.(Kur’ân-ı kerîmden şifâ beklemiyene şifâ nasîb olmaz) buyururdu.(Fâtiha) sûresiniokumanın,hastalıklaraşifâolduğunubildirenhadîs-işerîfler(Beydâvî) ve(Çerhî) tefsîrlerindeveSenâullah-ı Dehl ev î “rahm et ull ah i aleyh”nin yazd ığ ı (Tef sîr-i Maz he rî)de yaz ıl ıd ır.
İmâm-ıKuşeyrî“rahmetullahialeyh”buyuruyorki,Kur’ân-ıkerîmdekialtışifâ
âyetinibirtabağayazıp,sukoyarakeritilir.HastaiçerseAllahüteâlâşifâihsâneder.Âyet-ikerîmevedüâelbetteşifâverir.Fekatşartlarıngözetilmesidelâzımdır.Okuyanınveyâyazanınvehastanınbunainanmasışartdır.Hastanın,zararlı
olangıdâlardan,şübheliilâclardanperhîzetmesi,soğukdansakınması,lüzûmluşeyleri yapması, harâmdan, zulmden sakınması lâzımdır. Hadîs-i şerîfde, (Allahü
teâlâyı unutarak, gafletle edilen düâ kabûl olmaz) buyuruldu.Resûlullah“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz hasta olunca, (Kul e’ûzü)leri okuyup, kendi
üzerineüflerdi.
(Şifâ âyetleri) şunlardır:Tevbesûresi,ondördüncüâyetininsonu,Yûnüssûresi,elliyedinciâyetininortası,Nahlsûresi,altmışdokuzuncuâyetininortakısmı,İsrâsûresi,seksenikinciâyetininbaştarafı,Şü’ârâsûresininsekseninciâyeti,Fussiletsûresi,kırkdördüncüâyetininortayeridir.Bunlar,safranlısugibi,renklibir
sıvıilebirçanağayazılıp,yağmursuyundaeritilir.Zevcedenmehrparasındanhediyyeisteyip,buparailebalalınır.Balıbusuilekarışdırıpiçmelidir.Şifââyetlerini, abdestli olarak, bir kâğıda yazıp, bu kâğıdı, bir kapdaki suya koymak da
olur.
(Tuhfe) kitâbınınsonlarında,şî’îlerinonüçüncüte’assublarınıanlatırkenbuyuruyorki,imâm-ıAlîRızâhazretleriNîşâpûragelince,Ehl-isünnetdenyirmibindençokâlimvetalebe,kendisinikarşıladı.Dedelerindengelenbirhadîs-işerîfokumasıiçinyalvardılar.İmâmhazretleri,bütündedelerininismlerinisayarak,şukudsîhadîsiokudu:(Lâ ilâhe illallah kal’amdır. Bunu okuyan, kal’ama girmiş olur.
Kal’ama giren de, azâbımdan kurtulur). İmâm-ıAhmedibniHanbelhazretleribuyurduki,buhadîs-işerîf,bildirenlerinismleriileberâber,deliyeokunursa,aklıbaşınagelir.Hastayaokunursa,şifâbulur.Böyleolduğunu,İbniEsîr“rahmetullahiteâlâaleyh”de,(Kâmil) kitâbındabildiriyor.Buhadîs-işerîfinhastayanasılokunacağı(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbının(Birleşelim-Sevişelim) kısmındabildirilmişdir.
Yirmibeşkerre(Estagfirullah) denir.Sonuncusunda(ve etûbü ileyh)ekadarokunur.Sonra,onbir(İhlâs) veyedikerre(Fâtiha-i şerîfe) veotuzüçkerre(Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed) okuyupsevâbınıPeygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”veEshâb-ıkirâmın“rıdvânullahialeyhimecma’în”veEvliyânın“rahmetullahialeyhimecma’în”rûhlarınavesonrabüyükâlimlerinismlerinisöyleyip,bubüyüklerinrûhlarınahediyyeedilir.BubüyüklerhurmetineşifâvermesiiçinAllahüteâlâyadüâedilir.Hergünsabâhveakşamböyledüâedilirvegerekliilâcalınıp,perhîzyapılır.Büyükâlim
Abdüllah-iDehlevî,(Mekâtîb) kitâbınınyirmisekizincimektûbundabuyuruyorki,
(Düâistiyorsunuz.Büyüklerimizinismlerinigönderiyorum.Birincisindekiismlerinrûhlarına,başkazemândada,ikincisindekibüyüklerinrûhlarınaFâtihaokur,
bunlarınvâsıtasıileAllahüteâlâyadüâedersiniz!).Yüzonyedincimektûbdabu–992 –

yuruyorki,(Herişiniziçin,büyüklerintemizrûhlarınıvesîleederek,Allahüteâlâyayalvarınız!Onasığınınız!Allahüteâlâsevdiklerininvâsıtasıileyapılandüâlarıkabûlederek,dinvedünyâihtiyâclarınızıihsâneder).Yâ,doğrucaşifâihsâneder,yâhud,şifâiçinsebebyapdığıtabîbi,ilâcıkarşınızaçıkarıp,onunvâsıtasıile
şifâverir.Çünki,sebeblervâsıtasıileyaratmakâdetidir.Bununiçin,sebeblereyapışmaksünnetdir.(Silsile-i aliyye),ya’nîbüyükâlimlerinismleri,üçüncükısm,elliüçüncümaddesonundayazılıdır.Şifâiçin(Kasîde-i Bürde) okumanınçokfâideli
olduğu,(Kıyâmet ve Âhıret) 126.cısahîfesindeuzunyazılıdır.
(Tefsîr-i Azîzî) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,kırkgünsabâhnemâzınınsünnetiilefarzıarasındakırkbirkerreFâtihaokunur.BesmeleninsonundakiMîmiFâtihanınLamharfiilebirlikdeokunur.[Ya’nî(Rahîm-ilhamdü)denir.]Sonrayapılandüâkabûlolur.Suyaüfleyiphastaveyâbüyülenmişkimseyeiçirilirse,[eceligelmemişolanhasta]şifâbulurvebüyüçözülür.Baş,diş,mi’deveher
ağrıiçin,yediFâtihaokuyup,üflemelidir.BirFâtihaokuyupedilendüâkabûlolur.
(Tefsîr-i Mazherî) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Talâk) sûresininüçüncü
âyetinin tefsîrinde buyuruyor ki, (İmâm-ı Rabbânî “rahmetullahi teâlâ aleyh”,
dinvedünyâzararlarındankurtulmakiçin,hergünbeşyüzkerre(Lâ havle velâ kuvvete illâ billah) okurdu. Buna (Kelime-i temcîd) denir. [İkinci kısm, onbirinci
maddeyebakınız!]Okumağabaşlarkenveokudukdansonradayüzerkerre(Salevât) okurdu.Hadîs-işerîfde,(Allahü teâlânın bir ni’met vermesini ve bunun devâmlı
olmasını isteyen, Lâ havle velâ kuvvete illâ billah çok okusun!) buyuruldu.(Sahîhayn)dakihadîs-işerîfde,(Bu, Cennet hazînelerinden bir hazînedir!) buyuruldu.
Birhadîs-işerîfdede,(Lâ havle velâ kuvvete okumak, doksandokuz derde devâdır. Bunların en hafîfi, hemmdir) buyuruldu.Hemm,gam,hüzn,sıkıntıdemekdir.)
(Fevâid-i Osmâniyye) sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki, (Fâtiha),
(Âyet-el-kürsî) ve(Dört Kul) yedişerkerreokunuphastayaüflenirse,bütünâfetler,derdleriçinvesihr,nazariçinvehayvânsokmasıveısırmasıiçiniyigelir.Tuz
üzerineokunup,sudaeritipiçirmekveısırılanyeresürmekdetecribeedilmişdir.
DörtKul,Kâfirûn,İhlâsveMu’avvizeteynsûreleridir.SüleymâniyyekütübhânesiLâlelikısmında,3653sayılırisâlenin211.cisahîfesindediyorki,(Cum’agünüseher vaktinde sağ elinin avucuna şu âyet yazılıp, sonra dili ile yalayıp yutulur.
Kırkseneliksihrdahîolursa,def’olur.Zâilolur.Nisâsûresi99.cuâyeti(ve men
yahruc)den(rahîmâ)yakadardır.)
(Bostân-ül-Ârifin) sonundadiyorki,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,OsmânbinEbil’âsı“radıyallahüteâlâanh”ziyâretegeldi.Hastaidi.Çokağrısıvesancısıvardı.(Ağıran yeri sağ elin ile yedi kerre mesh eyle! Her def’asında E’ûzü bi’izzetillahi ve kudretihi min şerri mâ-ecidü ve ühâzirü oku!) buyurdu.Osmândiyor
ki,buyurduğugibiyapdım.Hastalığımhiçkalmadı.AbdüllahibniMes’ûdbuyurduki:Birkimsesabâhveakşâm,BekarasûresininbaşındandörtâyetveÂyet-elkürsîilesonrakiikiâyetivebusûreninsonundakiüçâyetiokursa,evineşeytângirmez.Mecnûnüzerineokunursa,iyiolur.Sıkıntısıolankimse,çok(istigfâr) okusun!
(Hazînet-ül-esrâr)dadiyorki:Ömer-ül-Fârûk“radıyallahüteâlâanh”dediki,Resûlullah“sallallahüteâlâaleyhivesellem”buyurduki:(Yağmur suyunu toplayıp,
üzerine, Fâtiha-i şerîfe, Âyet-el-kürsi, İhlâs-ı şerîf ve Kul-e’ûzü sûreleri yetmişer kerre okunur. Bu sudan aralıksız yedi sabâh içenlerin hastalıkları, ağrıları zâil olur.). [Beş,
onsâlihmüslimântoplanıp,okuyup,suyaüflemelidirler.]İmâm-ıAhmedveTirmüzîveNesâîveHâkimveBeyhekîbildirdilerki,Sa’dibniMâlik“radıyallahüteâlâ
anh”dediki,Resûlullah“sallallahüteâlâaleyhivesellem”buyurduki:(Yûnüs aleyhisselâm balığın karnında, Enbiyâ sûresinin 87. ci âyetini söyliyerek düâ etdi. [Düâsınıkabûleyledivekıyâmetekadarbunuokuyanmü’minlerindüâlarınıkabûledeceğinibildirdi.]Bir müslimân, bu âyet-i kerîmeyi okuyup düâ edince, Allahü teâlâ
düâsını muhakkak kabûl eder). Kırkkerreokumalıdır.1249.cusahîfeyebakınız!
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Se’âdet-iEbediyye3-F:63

56 — MEYYİTE YAPILACAK DÎNÎ VAZÎFE, KEFEN
Aşağıdaki yazılar, (Dürr-ül-muhtâr) kitâbından ve bunun (İbni Âbidîn) hâşiyesinden terceme edilmişdir:
Cenâze,ölü,ya’nîmeyyitdemekdir.Bugün,içindemeyyitbulunantabuta,cenâzediyoruz.Cinâze,teneşirtahtasıdemekdir.Mevt,ölümdemekdir.
Ölümünyaklaşdığınaalâmet,ayaklarıngevşeyipuzaması,burnunkıvrılması,şakaklarınçukurlaşmasıdır.Böylebirhasta,sağyanıüzereyatırılıp,yüzükıbleyeçevrilir.Böyleyatırmaksünnetdir.Ayaklarıkıbleyedoğru,sırtüstüyatırmakdacâizdir.Şimdiböyleyapılmakdadır.Fekat,başaltınabirşeykoymalıdır.Böyleceyüzükıbleyekarşıolur.Bunlargücolursa,kolayınagelecekşekldeyatırmakdacâizolur.
Kelime-i tevhîd telkîn ederken (Muhammedün resûlullah) da söylemek iyi
olur.Fekatbirkâfirinîmânagelmesiiçin(Eşhedü) ilebaşlamasıve(Muhammeden abdühü ve resûlüh) dedemesişartdır.
Ölümbaşladığı,hayâtdanümmîdkesildiğizemân,tevbekabûlolabilirisede,
kâfirinîmânagelmesikabûlolmaz.
Ölümhâlindeikenküfresebebolanşeysöyleyenkimse,mü’minkabûledilir.
Çünki,oandaaklıbaşındadeğildir.
Ölümalâmeti,sertleşme,soğumakvekokmakdır.Bualâmetlerdenöncedeölüm
anlaşılınca[soluğunkesilmesi,ağzınatutulanaynanınbuğulanmamasıile,kalbin
durduğu,nabzileanlaşılır]gözlerinikapamakveçenesinibağlamaksünnetdir.Çenesi,genişbezilebaşıüstünebağlanır.Gözlerinikaparken(Bismillâh ve alâ millet-i resûlillah) demekvedüâsınıokumaksünnetdir.Soğumadanönce,elparmaklarını,dirseklerini,dizleriniaçıpkapayıp,kollarınıvebacaklarınıdüzbırakmak
sünnetdir.Böylece,yıkamasıvekefenesarmasıkolayolur.
Soğumadanönce,elbisesiçıkarılıp,geniş,hafîfbirçarşafileörtülür.Çarşafın
birucubaşınınaltına,diğerucuayaklarıaltınasokulur.Karnıüzerine,çarşafınüstüneveyâaltına,birşey[bıçakveyâbaşkademir]konup,şişmesiönlenir.Yüzgramdançokolmasıuygundur.Muhteremilmlerinkitâblarınıkoymamalıdır.Eldengeldiğikadar,cenâzeyiçabukkokutacak,çürütecekşeylerdenkorumaklâzımdır.Rûhu çıkarken, yatağı yanında (Behûr) denilen koku yakılmalıdır. Ölüm haberi
komşularaveakrabâya,ahbâba,hemenbildirilmelidir.
MeyyityıkanmadanevvelyanındaKur’ân-ıkerîmokumakmekrûhdiyenlervarsada,üzeriörtülüikenveyatağınabitişikolmıyarak,sessizokumakcâizdir.
Ölümbelliolunca,aceleetmeksünnetdir.Bozulmak,kokmakihtimâlivarsa,aceleetmekvâcibolur.Ölümbelliolmaz,şübheliolursa,bellioluncıyakadarbeklenir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”cenâzenin,ehli,âilesiarasındakalmasınıuygungörmezdi.Kalbsektesiileölenleri,soğumak,kokmakileöldüğüiyianlaşılıncıyakadargecikdirmekvâcibdir.
Serîr,ya’nîteneşîretrâfında,önce(Behûr) yakılıpüçdef’adolaşdırılır.Beşdef’a
daolur.Behûrbirotdur.Bunaödağacıtalaşlarıvegünnükdenilenağacınzamkıdakarışdırılıp,birkapdakiateşekoyup,teneşir,çıkandumanlaratutulur.
Cenâze,örtülüolarak,tütsülenmişserîrüzerine,sırtüstüveyâkolayolanşekldeyatırılır.Göbekiledizarasıörtülüolarakyıkanır.Çünki,kadınınkadınlariçin
avretyeri,erkeğinerkekleriçinolanavretyerigibidir.Serîrüzerindekıbleyekarşıyatırmaksünnetdir.Gömleğiuzunise,gömlekiçindeyıkanır.
Yık am ak, kef enl em ek, cen âz e nem âz ı kılm ak ve gömm ek farz-ı kif ây ed ir.
Ya’nî,lüzûmukadarkimsetarafındanyapılınca,başkalarınafarzolmaz.[Bufarzları,ücretsizolarak,Allahrızâsıiçinyapmaklâzımdır.Böyleyapanlarafarzsevâbıverilirki,bütünhayrâta,hasenâtaverilensevâblardankatkatdahâçokdur.
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Bufarzlarıyapanolmazsa,haberalıpdagelmiyenlerinhepsigünâhagirer,fâsık
olurlar.Bufarzlarıvazîfebilmiyenin,ehemmiyyetvermiyeninîmânıgider,mürtedolur.]Çocuğunyıkamasıdacâizdir.Kâfir,yıkanmaz.Birbezesarılıp,gömülür.
Kadınbulunmadığızemân,kadınıerkekyıkayamaz.Fekat,cenâzebaşdanayağaörtülüolarak,akrabâsı,akrabâyoksa,başkası,elinebezsararak,eliniörtüaltınasokup,teyemmümyapdırır.Çünki,ölününavreti,dirininavretigibidir.Bakmasıharâmolanyeredokunmakda,harâmdır.Dahâiyisi,çocuğaöğretilip,yıkatılır.
Serîr,göbeğekadaryüksekveazeğikolmalıdır.Su,peksıcakolmamalı,tuzlu
olmalıdır.Serinvetuzlusu,çürümeğigecikdirir.Meyyit,çocukdaolsa,önceabdestaldırılır.Fekat,ağzına,burnunasuverilmeyip,beziletemizlenir.Ağzınasu
kaçarsaçabukçürümesinesebebolur.Önceyüzüyıkanır.Sonrakollarıyıkanıp,
başı,kulaklarıveensesimeshedilirveayaklarıyıkanır.Sedrağacıyaprağıveyâ
çevgen,ya’nîsabunotuilekaynatılıpılıtılmışveyâkâfûr(Camphre) denilenbeyâz,kokuluşeykonmuşsuile,bunlaryokise,yalnızsudökerek,başıvesakalı,hatmiveyâsabunileyıkanır.Sonrasolyanınaçevrilip,sağyanınasudökülür.Su,teneşirtahtasınadeğenyerlerinekadarakıtılmalıdır.Sonra,sağyanınayatırılıp,sol
tarafına,omuzdanayağakadarsudökülür.Sonraoturtulup,karnıhafîfcebasdırılır.Birşeyçıkarsa,yıkanır[ya’nîsudöküpgiderilir].Sonrasolyanınayatırıp,sağ
yanı tekrâr yıkanır [ya’nî omuzdan ayağa kadar su dökülür]. Böylece sünnete
uygun,ya’nîüçkerreyıkanmışolur.Heryanyıkanırken,üçdef’asudökülür.
Hasta,cünübolarakvefâtederse,yinebirkerreyıkanır.Yıkandıkdansonra,abdestibozanşeylerçıkarsa,tekrâryıkanmazveabdestaldırılmaz.Yalnızçıkanşeyler,sudökerekgiderilir.Meyyitiyıkarkenniyyetetmeksünnetdir.Niyyetsiz,temizolurisede,farzsâkıtolmaz.
Meleklerinvecinninyıkadığıanlaşılırsa,yineyıkanır.Yıkamayerine,yıkayandanveyardımcıdanbaşkasıgirmez.Yıkayanlar,emînkimseolmalıdır.Cenâzede
gördüğüse’âdetalâmetlerinisöyler,şekâvetalâmetlerinisöylemez.Meyyitinaybınıaçığaçıkarmaz.Velîiçerigirebilir.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizi,AbbâsınoğluFadlileAlî
“radıyallahüanhüm”yıkadı.Üsâme“radıyallahüanh”sudöküyordu.Abbâs“radıyallahüanh”giripçıkıyordu.
Cânlıyaeziyyetverenşey,ölüyedeverir.Bununiçin,çoksoğukveçoksıcaksu
ileyıkanmaz.[Kokmamasıiçinbuzhâneyedekonmaz.Kokmamasıiçin,çabukgömmeli,yolcugelecekdiyebekletmemelidir.]Zemzemsuyuileyıkamakcâizdeğildir.Saçlarıdökülürse,kefeniiçinekonur.Çünki,insanınherparçasımuhteremdir,gömülür.Diriinsandandüşenvekesilentırnakları,saçlarıvedişleridedefn
etmeksünnetdir.
Yıkandıkdansonra,teneşirüzerinde,bezilekurulanır.Saçlarıvesakalıarasına, hanût denilen kokulu şeylerin karışımı veyâ kâfûrî konur. Safran koymak
mekrûhdur.Secdeetdiğiuzvlarına[alnına,burnuna,dizlerine,el,ayakparmaklarına],kâfûrîserpilmişpamukkonur.
Meyyitinsaçlarınıtaramak,saç,sakal,bıyıkvetırnaklarınıkesmek,Hanefîmezhebindecâizdeğildir.Ağzı,burnu,kulağıdeliğine,gözlerepamukkoymakcâizdir.
Hanefîmezhebinde,kadını,efendisiyıkayamazvedokunamaz.Çünki,kadın
ölünce,nikâhhemenbozulur.Bakması,câizdir.Kadını,zevciyıkaması,diğerüç
mezhebdecâizdir.Kadının,zevciniyıkaması,Hanefîdedecâizdir.Çünki,zevcin
vefâtındansonra,nikâh,iddetbitinceyekadar[dörtay]devâmeder.Kadınıerkek,
erkeğikadınyıkayamaz.Elinebezsarıpteyemmümyapar.Teyemmümyapan
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erkek,yabancıkadınınkollarınabakamaz.Akrabâsıise,elinebezsarmakistemez.
Çünki,mahremolanakrabâsınınkollarınaveyüzünebakmasıvedokunmasıcâizdir.
İnsanınyalnızbaşıveyâbedeninyarısıelegeçerse,yıkanmazvenemâzıkılınmaz.Öylecegömülür.Bedeninyarıdanfazlası,başıolmasabileveyâbedeninyarısıvebaşıbulunursa,yıkanırvenemâzıkılınır.
Parasız yıkamak çok sevâbdır. Para istemek de câiz ise de, parasız yıkayan
başkasıyokikenparaistemekcâizolmaz.Cenâzetaşımak,kabrkazmakücretide
böyledir.Sudaboğulanda,üçkerreyıkanırveyâyıkamakniyyetiile,sudaüçkerrehareketetdirilir.Yağmurdaıslanandayıkanır.
Meyyitiyıkamak,herdindevaridi.Âdemaleyhisselâmımelekleryıkadı.(Ölüleriniziböyleyıkayınız)dediler.
Sâhibsizbirölübulunsavemüslimânveyâkâfirolduğubilinmese,islâmalâmetivarsa,yıkanırvenemâzıkılınır.İslâmalâmeti,sünnetolmak,sakalboyamakve
kasıktraşetmekdir.Bugün,bunlarınüçüdeislâmalâmetiolmakdançıkmışdır.İslâmalâmetiyoksa,islâmmemleketindeise,müslimânkabûledilir.
Müslimânvekâfircenâzelerikarışıkisevealâmetleriyokise,çoğumüslimân
ise,hepsininnemâzıkılınır.Hepsimüslimânmezârlığınagömülür.Müsâvîsayıda
veyâazımüslimânise,hepsiyıkanır.Kefenlenir,nemâzları,müslimânolanlarıniyyetedilerekkılınır.Hepsikâfirmezârlığınagömülür.
Subulunmadığızemân,teyemmümyapdırılıp,nemâzıkılınır.Sonrasubulunursa,yıkanır.Fekat,nemâzıtekrârkılınmaz.Diriinsanda,subuluncatekrârkılmaz.
Ölüyıkayacakkimsenin,önceguslabdestialmasımüstehabdır.Cünübünveözrlü kadının yıkaması mekrûhdur. Cenâze yıkanmış su, (Mâ-i müsta’mel) olur.
Necs,pisolur.Bununiçin,yıkayanlarınüstünesıçramaması,peştemâlsarınmalarılâzımdır.Cenâze,yıkandıkdansonratemizolur.
(Bahr-ür-râık)dadiyorki,meyyitinkefeni,diriikengiydiğigibiyapılır.Bunun
içinfakîrkadınlara(Kefen-i kifâye) olarakizâr,lifâfevehimârsarılır.(Tebyîn-ülhakâik)dadiyorki,(Kadınınkefen-ikifâyesi,izâr,lifâfevehimârdır.Çünki,hayâtdaiken,enazgiydiğibunlardır.Bunlarlanemâzkılması,kerâhetsizcâizdir).(Halebî-i kebîr)dediyorki,(KadınlarDer’ileörtünürdü.Önügöğsekadaraçıkdı.
Ayaklarakadaruzundu).[Görülüyorki,Selef-isâlihînzemânında,müslimânkadınları,antâri,genişuzunmantovebaşörtüsüileörtünürlerdi.Çarşafdediğimiz
ikiparçaileörtünmezlerdi.]Erkeğinkefeniüçparçaolmaksünnetdir:
1—İzâr: Başdanayağakadardır.Genişliğibirmetredenfazladır.
2—Kamîs [antârigibiuzungömlek]:Bununuzunluğuomuzlardanayaklara
kadarolanuzunluğunikikatıdır.Buuzunluk,ortadanikiyekatlanıp,katyerinden,
başgeçecekkadar,düzkesilir.Kolveetekyerlerikesilmez.
3—Lifâfe: Başdanveayaklardanaşırıuzunlukdaolup,dahâgenişdir.Başüstündenveayakaltındanuclarıbüzülüp,bezlebağlanacakdır.
(Berekât)dadiyorki,(Meyyitinbaşınaimâme[sarık]sarmanınmekrûholduğu,seyyidŞerîfCürcânînin(Şerh-ı Sirâcî)sindedeyazılıdır.Tabutüzerinesarıksarmakvesüslüşeylerkoymakdamekrûhdur.Kefeninüçdenfazlaolmasıcâizolur
veolmazdemişlerdir.İmâm-ıRabbânîbid’atolurbuyurmakdadır.Kefenin,yeni,
temiz, kıymetli olması sünnetdir. Zenginliğine uygun kefen yapılır. Beyâz pamuklu[patiska]olmasısünnetdir.Erkeğeipekkefenharâmdır.Tabutunudaipekleörtmekharâmdır.Kadınlaraipekcâizdir.Kefenin,meyyitinkendihalâlmalındanolması,başkasınınvermesindendahâiyidir.Diriikenhalâlkefenhâzırlamak
iyidir.ZemzemileyıkanmışkefenHanefîdecâiz,Şâfi’îmezhebindeharâmdır.Hanefîmezhebinde,kuruyuncazemzeminhepsigider.Şâfi’îdeise,eserikalıp,meyyitinkanı,iriniilekirletmeğesebebolur.Besmele-işerîfeyi,âyet-ikerîmeleri,muh–996 –

teremismlerikefeneyazmakvekabrekoymakcâizdeğildir.Sâlihlerin,Velîlerin
çamaşırından,elbisesindenkefenyapmakveyâkefeniçine,yüzüne,göğsünekoymakfâideliolduğu(Ma’sûmiyye) cild1,üçüncümektûbundadayazılıdır.
Kadınınkefenibeşparçaolmaksünnetdir:Kamîs,izâr,lifâfe,himârvegöğüs
bezi.Himâr,başörtüsüolup,yetmişbeşsantimkadaruzundur.Uçlarıyüzesarkıkdır,başasarılmaz.Göğüsbezi:Omuzdandizekadardır.
Fakîrolanveyâçokborcuolanerkeklere(Kefen-i kifâye) olarakizârvelifâfe,kadınlarakamîs,lifâfevebaşörtüsücâizolurisede,dahâazımekrûhdur.Zarûrethâlinde,erkeğevekadınayalnızlifâfelâzımdır.Meyyitinmalıyoksa,başkalarının,Beyt-ül-mâlın[ya’nîdevletin]vermesifarzdır.Avretyeriniörtmesikâfideğildir.Bezküçükise,açıkkalankısmlar,yaprakla,otlaörtülür.
Tabutuniçine,öncelifâfeserilir.Sonraüzerineizâryayılır.Kamîsde,tabutun
içinekonur.Kadınlarda,izârdanönceveyâsonragöğüsbeziserilir.Sonra,tabutunetrâfındaüçveyâbeşkerrebehûrdolaşdırılır.Behûr,tütsüdür.[Meselâ,birkürekiçindekiateşeödağacı,günnük,misk,sandalağacı,çendene[candana],zerîre,aselbendgibikokulumaddelerkoyupdumanıçıkarılır.]Kefenleritabutakoymadan,herbiriniayrıcatütsülemekdahâiyidir.Böyletütsüleme,rûhuçıkarkenve
yıkamağabaşlarkendeyapılır.Cenâzetaşırkenvekabrekoyarkenyapılmaz.
[(Fetâvâ-i fıkhiyye)deyazılıhadîs-işerîfde,(Âdem “aleyhisselâm” vefât edince, melekler Cennetden hanût ve kefen getirdiler. Su ve sedr yaprağı ile yıkadılar.
Üçüncüsünde kâfûr koydular. Üç kefen ile kefenlediler. Nemâzını kıldılar. Lahd
yapdılar. Defn etdiler. Sonra çocuklarına dönerek, ey Âdem oğulları! Ölülerinize böyle yapınız dediler) buyuruldu].
Kefenyeniolursada,öncedenyıkanmışolarakhâzırbulundurulmalıdır.Kefeniöncedenhâzırlamaklâzımdır.Kefenlerinherüçüüzerinedehanûtserpilir.
Meyyitkurulandıkdansonra,kamîstabutdanalınarak,başındangeçirilip,yarısıönünden,yarısıarkasından,ayaklarınakadaruzatılır.Tabutuniçine,izârınüstüneBesmeleileyatırılır.İzârınöncesoltarafı,sonrasağtarafı,meyyitüzerinekapatılır.Lifâfedeböylekapatılır.Ya’nîsağkenârlarısolkenârlarınınüstünekapatılır.Nitekimdiriikende,ceket,gömlekvesâireböylekapatılır.
Kadınlarınkamîsikapandıkdansonra,saçlarıikiyebölünüp,ikiyandangöğsü
üzerine,kamîsüstünekonur.Saçlarıüstünehımârkonup,üzerineizârkapatılır.
İzârdanönceveyâsonragöğüsbezisarılır.Sonralifâfekapatılır.Lifâfeninbaşve
ayakuçlarıveortası[ya’nîmi’dehizâsından]birbezlesararakbağlanır.Büyükoğlan,adamgibikefenlenir.Büyükkız,kadıngibikefenlenir.Küçükoğlanbir,küçükkız,ikiparçakefenesarılır.Ölüdoğançocuk,düşükveinsanuzvu[meselâkolu]kefenlenmez,birbezesarılıpgömülür.
Mezârdançıkarılmış,çıplakgörülenbirölü,kokmamışise,sünnetüzerekefenlenipgömülür.Kokmuşise,birbezesarılıpgömülür.
Sünnetmikdârıkefen,meyyitinmalındanalınır.Borcundan,vasıyyetindenve
mîrâsındanönce,kefenparasıayrılır.Malıolmıyanmeyyitinkefenini,nafakasınıvermekvâcibolanakrabâsı,mîrâsmikdârlarıhesâbıkadarortaklaşaalır.Nitekim,diriikennafakasınıdamîrâsmikdârlarınisbetindeverirler.Fekat,oğulları
vekızlarıvarsa,bunlarmüsâvîmikdârdaverir.Çünki,çocuklarınnafakavermesi,mîrâsagöreolmayıp,müsâvîmikdârdadır.
Babasıveoğlukalankimseninkefeniniyalnızoğluverir.Kadınınkefenini,kadınzenginolsabile,zevciverir.Nafakasınıverecekkimsesiolmıyanmeyyitinkefenini, Beyt-ül-mâl verir. Beyt-ül-mâl müntezam işlemiyorsa, haberi olan her
müslimânınvermesi,farz-ıkifâyeolur.Haberiolanlarfakîrise,başkalarındanzarûretkefeni,ya’nîbirkefenlikbezisterler.İstanbuldakefeniçin,erkeklereyedi
metre,kadınlarasekizmetrepatiskaalmakâdetdir.Eni130-140santimetredir.Ta–997 –

butkapatılıp,üzeriyenibiryatakçarşafıilesarılıp,çamaşıripiilebağlanır.Buip,
tabutukabreindirirkendeişeyarar.Üzerineyeşilveyazılıörtükonupbununkenârlarıiğnelerleçarşafarabtedilir.Kadınlarda,buörtününbaştarafınaüçköşe
yemeni de örtülür. Tabutun, çivisiz, tahtadan geçme olması lâzımdır. Kısa bir
düâvehakhalâledildikdensonra,musallâyagötürülüpnemâzıkılınır.
Üçdürlü(Şehîd) vardır:1-Cünüb,hâizolmıyan,âkılvebâligbirmüslimân,zulm
ile,haksızolarak,vurucuveyâkesicivâsıtalarlaöldürülünceveharbdedindüşmanlarıile,Allahiçincihâdederken,düşmantarafından,sulhdaâsîler,yolkesiciler,
şehr eşkıyâları, gece hırsız tarafından, herhangi bir vâsıta ile öldürülünce, hemenölürlerseveyâmüslimânlarınveehl-izimmetincânlarını,mallarınıkorumak
içinolançarpışmayerindebulunanölüüzerindeyara,kanakmasıgibiöldürülme
alâmetlerigörülürseveyâşehrdeöldürülmüşbulunup,kâtilibilinirvekısâsyapılmasılâzımgelirse,bunlara(Dünyâ ve âhıret şehîdi) ve(Tâm şehîd) denir.Tâmşehîdyıkanmaz.Kefenesarılmaz.Kefenmikdârındanfazlaolanelbisesisoyulup,çamaşırıiledefnolunur.Cenâzenemâzı,Hanefîdekılınır.Şâfi’îmezhebindekılınmaz.Âhıretdedeşehîdsevâbınakavuşurlar.2-Allahrızâsıiçincihâdyapmağaniyyetetmeyip,dünyâkazancıiçinharbeden,yalnız(Dünyâ şehîdi) olur.Bunlar,yıkanmazvekefenlenmez.Fekat,âhıretdeşehîdsevâbınanâilolmazlar.3-Allahiçin
olancihâdınhâzırlığıta’lîmlerindeölürse,zulmileöldürülünceveyâcihâddave
eşkıyâ,âsî,yolkesici,gecehırsızsavaşındayaralanınca,hemenölmez,birnemâz
vaktiçıkıncayakadaraklıbaşındakalırveyâbaşkayeregötürülüporadaölürseveyâcünüb,hâiziseler,yalnız(Âhıret şehîdi) olurlar.Bunlaryıkanırvekefenlenirler.Had,ta’zîr,kısâscezâlarıileöldürülenler[kurşunadizilenler,i’dâmedilenler]
vehayvantarafındanöldürülenlerdeyıkanırlar.
Boğularak, yanarak, garîb, kimsesiz olarak, dıvâr ve enkâz altında kalarak
ölenlerveishâlden,tâ’ûndan[sârîhastalıklardan],lohusalıkda,sar’ahastalığında,
Cum’agecesindevegününde,dinbilgileriniöğrenmekde,öğretmekdeveyaymakdaikenölenlerveâşıkolup,aşkını,iffetini,nâmûsunusaklarkenölenler,zulmile
habsolunupölenler,Allahrızâsıiçinmüezzinlikyaparken,islâmiyyeteuygunticâretyaparken,çolukçocuğunadinbilgisiöğretirkenveibâdetyapmalarıiçinçalışırkenvefâtedenler,hergünyirmibeşkerre(Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ
ba’d-el-mevt) okuyanlar,Duhâya’nîkuşluknemâzıkılanlar,herayüçgünoruc
tutanlar, yolculukda da vitr nemâzını terk etmiyenler, ölüm hastalığında, kırk
kerre(Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn) okuyanlar,hergece Yasîn okuyanlar, abdestli olarak yatanlar, devâmlı olarak mudârâ edenler
[ya’nîdînikorumakiçindünyâlıkverenler],gıdâmaddelerigetiripucuzasatanlar,
soğukdaguslabdestialıncahastalanıpölenler,hersabâhveyâakşamdevâmlıolaraküçkerre(E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm) ile(Haşr) sûresinin
sonunu[Hüvallahüllezî..yi]okuyanlar(Âhıret şehîdi) olurlar.[Hiçharâmlokma
yimemiş,(Takvâ ehli) çürümez.Başkasebebleçürümemenin,şehîdlikilealâkasıyokdur.]
MâlikîâlimlerindenAlîEchürîdiyorki,(Yolkesicihaydûd,sudaboğulursave
çaldığıatüzerindecihâdederkenöldürülenkimsevebirodadagünâhişliyenlerüzerineevçökse,bunlarınhepsişehîdolur.Çünki,günâhsebebiileölenlerşehîdolmaz.Günâhişlerken,şehîdliğesebebolanbirsebebleölürse,Âhıretşehîdiolurve
günâhınıncezâsınıdayüklenir.Bunungibi,şerâbiçipçatlayanşehîdolmaz.Fekat
şerâbiçip,serhoşhâldeiken,zulmileöldürülenkimseşehîdolur.Çünki,şerâbdan
ölmemiş,başkasebebleölmüşdür.Fekat,şerâbgünâhınıdayüklenir.).Bunlarİbni Âbidînde yazılıdır. İbni Nüceymin (Eşbâh) kitâbının şârihlerinden Hayreddîn-i Remlînin ve Müeyyed zâde Abdürrahmân efendinin “rahmetullahi teâlâ
aleyhim”Fetavâlarındadadiyorki,(Şerâbiçenkimse,serhoşikenöldürülse,şehîdolur.Şerâbiçmekbüyükgünâhdır.Fekatşehîdolmağamâni’olmaz).
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57 — CENÂZE NEMÂZI
Birmü’mininvefâtetdiğinihaberalanerkeklere,erkekyoksa,kadınlaracenâzenemâzıkılmak,gasl,techizvedefnfarz-ıkifâyedir.Ehemmiyyetvermiyen,kâfirolur.Cenâzenemâzınıbirkadınınyalnızkılmasıveçokkadınıncemâ’atilekılmalarımekrûholmaz.Nemâzınkabûlolmasıiçin,altışartlâzımdır:
1—Meyyitmüslimânolmalıdır.
2 — Yıkanmış olmalıdır. Yıkanmadan gömülen, üzerine toprak atılmamış
ise,çıkarılıpyıkanır,sonranemâzıkılınır.Cenâzeninveimâmınbulunduğuyerin
temizolmasılâzımdır.Cemâ’atinkişartdeğildir.Çünki,yalnızimâmınkılmasıile,
farzyapılmışolur.Elbise,ayakkabıvebasılanyernecsisenemâzsahîholmaz.(Tahtâvî) “rahmetullahiteâlâaleyh”(İmdâd) hâşiyesindediyorki,(Meyyittemiztabutiçindeiseveüstyüzütemizolanayakkabıçıkarılıp,üzerinebasılırsa,yerinnecs
olması zarar vermez). Kadının, câriyenin imâm olması ile, farz yapılmış olur.
Çünki,kadınauyanerkeklerinnemâzıkabûlolmazisede,kadınıncenâzenemâzıkabûlolurvebirkişininkılmasıilefarzyerinegelmişolur.Çocuğun,cenâzeyıkamasıcâizisede,nemâzınıkıldırmasıcâizdeğildir.
3—Cenâzeninveyâbedenininyarısıilebaşınınveyâbaşsızyarıdanfazlabedenin,imâmınönündebulunmasılâzımdır.
4—Cenâze,yerdeveyâyereyakın,ellerletutulmuşveyâtaşakonmuşolmalıdır.Başkabiryerdebulunanveyâhayvânüstündeveyâelileyüksekdetutulan
cenâzeninnemâzıkabûlolmaz.Cenâzeninbaşı,imâmınsağına,ayağısolunagelecekdir.Tersinekoymakgünâhdır.
5—Cenâze,imâmınönündehâzırolmalıdır.
6—Cenâzeninveimâmınavretiörtülüolmalıdır.
Cenâze nemâzının farzı ikidir:
1—Dörtkerretekbîrgetirmekdir.
2—Ayakdakılmakdır.Özrsüz,oturarakveyâhayvânüstündekılmakcâizdeğildir.Yağmurdan,çamurdandolayıhayvândaninemezsecâizolur.
Cenâze nemâzının sünneti üçdür:
1—Sübhânekeokumak.
2—Salevâtokumakdır.Çünki,düâdanöncesalevâtokumak,düânınsünnetidir.
3—Kendinevemeyyitevebütünmüslimânlaraafvvemagfiretiçinbildirilmişolandüâlardanbildiğiniokumak.
Dört müslimânın nemâzı kılınmaz:
1—Bâgî,ya’nîâsîlerin,ya’nîhaksızolarakhalîfeyeısyânedenler,döğüşürkenöldürülünce,nemâzıkılınmaz.Bunlarıyıkamakdalâzımdeğildir.
2—Müslimânlarınyolunukesenhırsızlar,döğüşürkenöldürülünce,yıkanmaz
venemâzlarıkılınmaz.
Bâgîlerveyolkesenler,kaçaraksonradan(Had) ve(Kısâs) cezâlarıileölürlerse,yıkanırvenemâzlarıkılınır.
3—Zulmilemeşhûrolankabîleler,döğüşürkenölünce,nemâzıkılınmaz.
4—Silâhileevbasankimse,ozemânöldürülürse,nemâzıkılınmaz.
İntihâreden,ya’nîkendiniöldürenkimse,hemenölsebile,yıkanırvenemâzı
kılınır.İntihâretmenin,başkasınıöldürmekdendahâbüyükgünâholduğu(Hindiyye)deyazılıdır.
Anasını,babasınıöldürenkimse,kısâsileöldürülünce,nemâzıkılınmaz.
Cenâzenemâzınındörttekbîrindenherbiri,birrek’atgibidir.Dörttekbîrinyal–999 –

nızbirincisindeellerkulaklarakaldırılır.İndirilince,göbekaltınabağlanır.Sonrakiüçtekbîrdeellerkaldırılmaz.İkielbağlanınca(Sübhâneke) okunurveokunurken(Ve celle senâüke) dedenir.Fâtihaokunmaz.İkincitekbîrdensonra,teşehhüdde otururken okunan salevât okunur. Üçüncü tekbîrden sonra, cenâze
düâsıokunur.Dördüncütekbîrdensonra,hemensağavesonrasolaselâmverilir.
[Ellerinnezemânindirileceğini,kitâblardabulamadık.(Dürer) ve(Halebî-yi sagîr) hâşiyelerinde,(Ayakda,okurkenellerbağlanır.Okumakyoksa,ellerindirilir.Evvelâellerindirilir.Sonraikitarafaselâmverilir)diyor.Büyüklerimizin,sağaselâmverirken,sağellerini,solaselâmverirken,solellerinisalıverdiklerinigördük.Selâmvermedenevvel,ikielinbirlikdeindirileceğideanlaşılmakdadır.]Selâmverirken,cenâzeyevecemâ’ateniyyetedilir.İmâmyalnızdörttekbîriveiki
omuzaselâmı,yüksekseslesöyler,başkalarınıiçindenokur.[Cenâzedüâsıyerine,Rabbenââti-nâ...,veyâyalnızAllahüm-magfirlehdemekveyâhuddüâniyyetiilebesmelesizFâtiha-işerîfeokumakdaolur.Düâokumak,meyyitinafvınasebebolur.Peygamberlerinveçocuklarınderecelerininyükselmesinesebebolur.Kırk
yâhudyüzkişiüçsafolarakkılarsa,meyyitinafvınasebebolur.Gömmedenöncekılınır.]Sonsafdakılmakdahâsevâbdır.
İmâmdördüncütekbîrdeselâmvermeyipbeşincitekbîrisöylerse,cemâ’atsöylemez.Sessizcebekleyip,imâmlabirlikdeselâmverirler.
İmâm,cenâzeningöğsühizâsındadurur.Nemâzageçyetişenhemendurmaz.
Bekleyip,imâmherhangibirtekbîrigetirirken,berâbertekbîrgetiripnemâzabaşlar.Butekbîre(İftitâh tekbîri) olarakniyyeteder.İmâmselâmverdikdensonra,
kaçırdığı tekbîrleri birbiri arkasından söyleyip, birşey okumadan selâm verir.
Dördüncütekbîreyetişemiyen,nemâzıkaçırmışolur.
Birkaçcenâzebirlikdeise,herbirininnemâzınıayrıkılmakefdaldir.Hepsiiçin
birnemâzkılmasıdacâizdir.Bununiçin,birininbaşıötekininayağınagelmeküzeresıralanır.İmâm,derecesiyüksekolanınönündedurarakkılar.Cenâzelerinbir
kısmıimâmınsağında,birkısmıdaimâmınsolundabulunur.Yâhud,hepsiniimâmınönündeolarakyanyanakoyup,imâmhepsiningöğsühizâsındadurur.Önce
erkekler,sonraoğlan,sonrakadın,ensonrakızcenâzesikonur.[Bunlariçinniyyetederken,erkekveyâkadınolduklarınısöylemekşartdeğildir.]
Cenâzenemâzını,devletreîsikıldırır.Oyoksa,hükûmetreîsi,oyoksavâlî,sonrahâkim,sonrakaymakam,sonrabununvekîli,sonrahâkimvekîli,sonramahalleimâmıkıldırır.Meyyitinvelîsisâlihise,imâmyerine,velîkıldırır.Velî,erkekolur.
Kadınolmaz.Çocukdaolamaz.Velî,kanileolanyakınlarıdır.Zevcdevelîolmaz.
Ancakbaşkavelîsihâzırbulunmazise,zevcde,imâmolabilir.Küçükçocuğunnikâhınıkıydırmağa,evlendirmeğehakkıolanlar,velîdir.Baba,oğuldanöncevelîdir,ya’nîsâhibidir,koruyucusudur.Oğul,kardeş,amca,dayıvenihâyetzevcide
yoksa,komşularıimâmolur.Velîler,herhangibiryabancıyıvekîledebilir.İznsiz
imâmolurlarsa,velîtekrârkıldırabilir.
Nemâzıkılınmadanveyâyıkanmamışolaraknemâzıkılınan,gömülüptoprak
örtülmüşise,kokduğuzanedilmedikce,kabriüstündenemâzıkılınır.Kokmağabaşlamazemânı,toprağıncinsine,mevsimine,sıcaklığa,soğukluğa,za’îf,şişmanolmasınagöredeğişir.Üçgünilebirayarasındadeğişir.
[Kırkıncıgünburnudüşmesi,elliüçüncügecesiçürümeğebaşlamasıvebugecelerdemevlidokutmalıgibisözlerdoğrudeğildir.Ahmedismindebirtürbedârınrü’yâdagördümdiyesöylediğişeylerdir.Meyyiteyapılanherhizmetibâdetdir.
İbâdetler, yalnız âyet-i kerîme, hadîs-i şerîfler ve müctehidlerin sözü ile belli
olur.Şunun,bununemriile,rü’yâileibâdetlerdeğişdirilemez.İbâdetlerideğişdirmek,bozmakistiyenlerkâfirolur.ÖlülereKur’ân-ıkerîmokumak,sadakavermek,
düâetmekgibiyardımlarıyapmakiçin,elliüçüncügecesinibeklememeli,birinci
günüyaparak,imdâdınabirânönceyetişmelidir.Buyardımları,yedinci,kırkın–1000 –

cı,elliüçüncügecelerebırakmak,boğulmaküzereolanbirine,birazbekleyardımabirkaçgünsonrageleceğimdemeğebenzer.MuhammedMa’sûmhazretleri
(Mektûbât)ınınbirincicildi,onbirincimektûbundabuyuruyorki,(Âdetolarak,riyâ,gösterişolarakdeğilde,Allahrızâsıiçin,fakîrlereyemek,sadakaverip,sevâblarınımeyyitinrûhunagöndermek,iyiolurvebüyükibâdetolur.Fekat,bununbelligünveyâgecedeyapılmasıiçingüvenilirbirhaberyokdur.Ya’nîaslıyokdur).
İstanbulgazetelerinde,hıristiyanölülerine,kırkıncıgünlerindemezârlıklarındaâyîn
yapılacağını,tanıdıklarınıorayaçağırdıklarınıçokokudum.Onlarasordum.Kırkıncıgünölüyeyardımyapmakâdetimizdirdediler.Ölüleriçinsadaka,mevlidgibihayrâtınbelligünlerdeyapılmasınınmüslimânlarahıristiyanlardansirâyetetmişolduğuanlaşılmakdadır.]
Meyyiticâmi’içinekoyupnemâzınıkılmakHanefîveMâlikîmezheblerindeharâmdır.Cenâzedışarda,cemâ’atinbirkısmıcâmi’deolursa,mekrûholmazdiyenlervarsada,böyledekılmakharâmolur.Cemâ’atdedışardakılmalıdır.Çünki,câmi’lerbeşvaktnemâzkılmakiçinvebunabağlıolansünnetvenâfile[vekazâ]nemâzlarıkılmakiçinveokumak,va’z,dersiçinyapılmışdır.Yağmur,fırtınavehastalıkgibiözrlerle,cenâzenemâzıcâmi’dekılınabilir.Fekat,cenâzecâmi’esokulamaz.
Doğdukdansonrahemenölençocukyıkanırvenemâzıkılınırvevârisolurve
mîrâsıkalırveismikonur.Cânsızdoğançocuk,dörtaylıkdeğilise,yıkanmazve
nemâzıkılınmaz.Dörtaylıkolmuşise,yıkanıpbirkefenesarılıpgömülür,nemâzıyinekılınmaz.Anası,babasıilebirlikdeesîralınançocukveesîralınanbüyük
deli de ölünce böyle yapılır. Bunlar Cehenneme girmez ise de, dünyâda kâfir
mu’âmelesiyapılır.Anasızvebabasızesîralınançocukveyâanası,babasıilealınıp da ana, babasından biri islâma gelen veyâ akllı, ya’nî yedi yaşında olarak
kendiîmânagelençocukölünce,nemâzıkılınır.Birkâfirinîmânagelmesiiçin,Kelime-işehâdetitemâmsöylemesiveîmânınaltışartını[ya’nîÂmentü...yü]işitinceinanmasılâzımdır.
Câhillere,îmânın,islâmınşartınısormamalı,ona,bunlarısayıp,söyleyip,bunlarainandınmı?demelidir.Evetinandımdeyincemüslimânolduğuanlaşılır.Câhileîmânveislâmsorulduğuvakt,cevâbvermezse,zararıolmaz.Çünki,bununcevâbını,belli,müntezamkelimelerisöylemeksanarak,bilmiyorumderler.Ya’nîîmânıbilmiyorumdeğilde,îmânınnasılsöyleneceğinibilmiyorumderler.Müslimânın,kâfiriyıkaması,kefenlemesivegömmesivâcibdeğildir.Kâfirlereverilir.Kâfirleryoksa,kirliçamaşıryıkargibiyıkayıpbirbezesararakkâfirmezârlığınagömmekcâizolur.Mürtedölüsüise,yıkanmaz,kefenlenmez,hangidînegeçdiise,onlaradaverilmeyip,köpekölüsügibi,birçukurabırakılır.Kâfirlerinvemüslimânın,hiçkimseninölüsüyakılmaz.Külüsaklanmaz.Kâfirölüsününbilekemiğini
kırmak,kesmekcâizdeğildir.
Müslimânın,kâfirolanakrabâsıtarafındanyıkanmasıcâizdeğildir.
Birincikısmaltmışıncımaddede,üçvaktdenemâzkılmakcâizolmadığıbildirilmişdi.Buvaktlerdenöncehâzırlanmışolancenâzeninnemâzını,buvaktleregecikdirmekcâizdeğildir.(Merâkıl-felâh)dadiyorki,(Buvaktlerdecenâzedefnetmekmekrûhdeğildir,câizdir).Gününhervaktindecenâzenemâzıkılmakcâizdir.
Beşvaktnemâzdansonrayabırakmakşartdeğildir.
Cenâzenemâzıbirkerrekılınır.Birkadınkıldıkdansonrabile,tekrârkılınırsa,nâfileolur.Cenâzenemâzınınâfileolarakkılmakmekrûhdur.
Cenâzenemâzıvegaslivetechîzi,tekfîni,defni,farz-ıkifâye,bayramnemâzı
isevâcibisede,cemâ’ategeçgelenlerinbunubayramnemâzısanarakşaşırmamalarıiçinöncebayramnemâzıkılınır.Hâzırolancenâzeninnemâzı,bayramınhutbesindenveakşamın,Cum’anın,yatsınınveöğleninsonsünnetlerindenöncekılınacağı,Bayramnemâzlarıanlatılırkenbildirilmekdedir.Fekat(Hilye) ve(Bahr)
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kitâblarınınsâhibleri“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”da,öncesonsünnetlerinfarz
ilebirlikdekılınmalarılâzımdırdiyor.Techîz,tekfînvenemâzıçabukyapmakmendûbdur.
[Görülüyorki,cenâzenemâzı,sünnetlerdenönceveyâsonrakılınırdenilmişdir.Fekat,cenâzenemâzıiçinsünnetinterkedileceğinihiçbirâlimbildirmemişdir.Bununiçin,cenâzenemâzıkılınacağızemân,câmi’lerdetesbîhleriterketmemelidir.Cenâzenemâzınıacelekılmakvâcibolduğuiçintesbîhleriterkediyoruz
diyenleryanılıyorlar.Cenâzenemâzınıacelekılmakvâcibdeğildir,müstehabdır.
Cenâzenemâzını,cemâ’atçokolsundiyerekbekletmekmekrûholduğuhâlde,cemâ’atçokolmakiçin,cenâzeyisâatlercebekletip,sonraaceleetmekvâcibdiyerek,Âyet-el-kürsîyivenemâztesbîhleriniterketmekpekyanlışdır.Buyanlışâdetiortadankaldırarak,cenâzeoluncadaÂyet-el-kürsîyivetesbîhleriokuyanmüezzinefendileremüjdelerolsun.Birincikısm,64.cümaddesonundakidüâbahsinebakınız!].
Cenâze nemâzı kılındıkdan sonra tabutun yanında düâ etmek câiz değildir.
(Zübdet-ül-makâmât)da diyor ki, (İmâm-ı Rabbânî “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”hazretlerinincenâzenemâzıkılındıkdansonra,durupdüâyapılmadı.Hemenmezârlığagötürüldü.Cenâzenemâzındansonra,ayakdadüâetmeninmekrûholduğu,fıkhkitâblarındayazılıdır.Ba’zıimâmlaryapıyorlarisede,sünneteuygundeğildir.)[Câizolmadığı(Bezzâziyye) fetvâsındadayazılıdır.]
Gözlerimikapayıp,derindüşünüyorum,
hayâlimde,rûhumda,birdelîlgörüyorum.
Kalbleritemizliyen,bakışlarönündeyim,
fekatbu,rü’yâdeğil,bilmiyorumnerdeyim.
Birteveccühle,gafletperdelerinigideren,
birtebessümle,sonsuzse’âdetleriveren.
İlm,irfân,kerâmet,hârikalarmenba’ı,
budünyânazarında,sankiörümcekağı.
Âşıklarıma’şûka,budelîlkavuşdurmuş,
onunardındangiden,ebedîsultânolmuş.
Hersözünderûhlara,âb-ıhayâtdamlıyor,
herkelâmı,kalblerden,paslarıkaldırıyor.
Yalnızbirarzûsuvar,birmahbûbpeşindedir,
tecellîileyanan,dağınateşindedir.
Sohbeti,ehl-isoffa,huzûruandırıyor,
derdleredevâolan,tiryâkidağıtıyor.
(İnsanlarınüstünü,doğruyolunrehberi,
hayâtsırrınıçözen,âriflerinserveri.
Güzelleringüzeli,rûhlarıntekmatlûbu,
değilmahlûkunyalnız,Hâlıkındamahbûbu).
Ya’nî,Resûlullahı,gösterenaynadırbu!
hadîsdebildirilen,(Sıla)sâhibidirbu!
İkibinmüceddidi,ovâris-ienbiyâ,
hurmetiiçinyâRab,biziondanayırma.
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58 — CENÂZE TAŞIMAK VE DEFN
Cenâzetaşımakdaönceöntarafda,meyyitinsağtarafı,sağomuzaalınıp,onadım
taşınır.Sonra,arkasağbacaktarafısağomuzda,onadımtaşınır.Sonrameyyitin
soltarafına,ya’nîarkadanbakıldığınagöre,tabutunsağtarafınageçip,solomuzda,onadımönde,onadımarkadataşınır.Hepsikırkadımeder.Hadîs-işerîfde
buyurulduki:(Cenâzeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük günâhı afv olur.)
Dükkânda,kahvedeolanmüslimânlar,bircenâzegörünce,gidiphiçolmazsakırk
adımtaşımalıvebirazarkasındanyürümeli,rûhunaFâtihavedüâokumalıdır.Cenâzeyigörünce,olduğuyerdeonakarşıdikilipbeklemenintahrîmenmekrûholduğu,(Merâkıl-felâh)dave(Halebî-i kebîr)deyazılıdır.Cenâzeyitaşıdıkdansonra,arkasındanyürümelidir.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,Sa’dbin
Mu’âzın“radıyallahüanh”cenâzesinitaşıdı.Nebüyükbahtiyârlık!
Cenâzeyi(Beynel’amûdeyn) taşımak,ya’nîsedyegibi,biriönde,biriarkadaolmakmekrûhdur.(Terbî’) şeklinde,ya’nîomuzda,kolundaneliletutarakdörtkişinintaşımasısünnetdir.Omuz,kolualtınageçirilmez.Tabutunkolueliletutulupomuzüstünealınır.Cenâzeyisırtdavehayvânüstündetaşımakcâizdeğildir.
[Cenâzeyi,zarûretolmadıkcakâfirlerinâdetinegöre,arabaveotomobililegötürmekkerîhdirvemeyyitezulmetvezararverir.Taşıyanlaragünâholur.İbâdet
yaparken,İslâmâdetlerinibırakıp,ecnebîâdetlerinialmakbüyükgünâhdır.Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”veEshâb-ıkirâmın“aleyhimürrıdvân”
zemânlarında,cenâzeyalnızterbî’sûretindetaşınırdı.Hükûmet,kanûn,arabada
taşımağıemrederse,emreuyulur.Üçüncükısmda,26.cımaddeyebakınız!]
Sütçocuğunuvebirazbüyüğünü,birkişiikieliüzerindegötürür.Bukişi,hayvânüzerindedeolabilir.Büyükçocuklar,tabutilegötürülür.
Cenâzeyi,meyyitisarsmıyacakkadar,hızlıgötürmelidir.
Cemâ’atçokolsundiyeCum’anemâzındansonrayabırakmakmekrûhdur.Cenâzeyigömerken,Cum’anemâzınıkaçırmaktehlükesiolursa,buzemâncenâzenemâzı,Cum’anemâzındansonrayabırakılabilir.[Uzakyerlerdekiakrabâsınınyetişmesiiçin,cenâzeyibirveyâbirkaçgünsonrakaldırmakcâizdeğildir.]
Bayramnemâzıcenâzenemâzındanönce,hâzırolancenâzeninnemâzıdabayramhutbesindenöncekılınır.Musallâdacenâzenemâzıiçinbekliyenler,cenâze
yerekonmadanönceayağakalkmazlar.(Surret-ül-fetâvâ) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Musallâdaoturanlar,cenâzegelince,ayağakalkmamalıdır.)
Cenâzedebulunanlar,arkasındaveonayakınyürümelidir.Cenâzedebulunmak
sünnet-imüekkededir.Şâfi’îmezhebindecenâzeninönündegidilir.Kadınlarcenâzedebulunmaz.Sessizgötürülür.Yükseksesletekbîr,tehlîl,ilâhîlerokumak
bid’atvegünâholduğu(Halebî-i kebîr) ve(Merâkıl-felâh) veTahtâvîhâşiyesindeve(Ni’met-i islâm)dave(Şir’atül-islâm şerhi) sonundauzunyazılıdır.Câhillerinyapmalarınaveyazmalarınaaldanmamalıdır.Böylebid’atlerbulunancenâzeyiterketmemeli,mümkinise,mâni’olmalıdır.Fekat,bid’atbulunanziyâfetiterk
etmeklâzımdır.Cenâzeninönveyantaraflarındayürümekcâizisede,arkasında
gitmekdahâiyidir.
Hayâtda iken, kendi için kabr kazdırmak câizdir. Kendi mülkünde ise, ona
mahsûsolur.Kendimülkündedeğilisevekabristândayerinisatınalmamışise,başkasıdaorayagömülebilir.
Meyyitibüyükmezârlıkdagömmeklâzımvesünnetveçokfâidelidir.SâlihlereveEvliyâya“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”yakındefnetmelidir.Fâsıkların,fâcirlerinvehelekâfirvemürtedlerinkabrlerindenuzakolmalıdır.Rutûbetli
yerlerdedefnetmekiyideğildir.Mümkinolduğukadarkuruyerleredefnetmelidir.Nemliyerdedefn,çabukçürümesinesebebolur.Dîn-iislâmda,meyyitingeç
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çürümesilâzımdır.Topraknemliveyâgevşekolursa,tabutilegömmekiyiolur.
Cenâzeileçiçekveçelenkgötürmekvebunlarımezârüstünekoymakvemâtemalâmetleritaşımak,yakayarozet,resmgibişeylertakmak,kâfirlerinâdetidir.
Müslimânlarınbunlarıyapmasıharâmdırvemeyyitiçinzararlıdır.(Künûz-üd-dekâık)dayazılıibniMâceninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Cenâzeyi yüksek sesle ve ateş,
ışık ve başka şeyler taşıyarak götürmeyiniz!) buyuruldu.Türbe,odaiçindekikabr
üzerineipekliveyâbaşkabezseripüzerinegülserpmek,böylecetürbeningüzel
kokmasını sağlamak iyi olur. Bunun câiz olduğu, Ahmed Sa’îd-i Serhendînin
“rahmetullahiteâlâaleyh”fârisî(Tahkîk-ul-hakk-ıl-mübîn) kitâbındayazılıdır.
Kabr kazıp, kabrin içine defn etmek farz-ı kifâyedir. [Defn için lâzım olan
müslimânbulunmazsa,bunuhaberalanhermüslimânındefndebulunmasıfarzolur.
Hizmetedenbulunmayıp,ücretvererekmezârcılaradefnetdirmeklâzımolursa,
haberioluphizmetetmiyenbütünmüslimânlargünâhagirer.Fâsıkolurlar.Ölüyüdefnetmek,cenâzenemâzıkılmakgibi,ibâdetdir.Buibâdetideücretsizyapmakfarzdır.Alınanücretharâmolur.Ücretsizyapanbulunmadığızemân,bufarzınyapılmasıvemüslimânlarınölülerininaçıkdakalmamasıiçin,fakîrlerinbufarzıücretileyapmasıcâizolur.Bununalacağıücrethalâlolurisede,ücretsizhizmetdenkaçanlargünâhdan,fıskdankurtulamazlar.Meyyititoprağagömmekfarz
olduğuiçin,bufarzaehemmiyyetvermiyerekhizmetdenkaçanınveilmi,fenniilerisürerek,ölülerigömmekgericilikdir.Buda,Berehmen,komünistkâfirlerigibi,
ölüleriyakmakdahâiyidirdiyeninîmânıgider.Mürtedolur.]
Toprağıkazmayıp,yeryüzüne,binâiçine,mermerleriçinekoymakcâizdeğildir.Gemideölen,karayagötürülemezse,gömmekfarzolmaz.Zarûretolmadıkca,birkabre,ikikişigömülmez.Birölüçürüyüp,kemikleritoprakolmadan,bu
mezârabaşkasıgömülemez.Başkamezârkazılamazsa,kemiklertoplanıp,mezâr
içinde,topraklaörtülerek,başkası,toprağınöteyanınagömülebilir.Meyyitçürüyüp,toprakolunca,bumezârabaşkasıdefnolunabilir.Toprakvakfolmayıpbirininmülküise,mâlikitarafındankabrüzerinetarlaveevyapılabilir.Fetvâdaböyledir.(Hadîka)da,elâfetlerindediyorki,(Meyyitçürüyüptoprakoldukdansonra,burayabaşkasınıgömmekveyâtopraküzerinetarla,binâyapmakcâizolur.Mezârlar,sel,nehrsularıaltındakalırsa,çıkarıpbaşkayeregömmekcâizdeğildir).
Eskikâfirmezârlarında,kâfirlerinalâmetlerikalmayınca,burayamü’minlergömülebilir ve câmi’ yapılabilir. Nitekim, Medîne-i münevverede (Mescid-i nebî)ninyeriöncekâfirlerinkabristânıidi.Kazılıp,kemiklerbaşkayeregötürülüp,
burayamescidyapıldı.
(Câmi’-ul-fetâvâ)dadiyorki,(Kabrinderinliği,insanıngöğsünekadarolmalıdır.Adamboyuncaolmasıdahâiyidir.)Kabr,sugirmemesi,kokuçıkmamasıve
hayvanlarınaçmamasıiçin,derinolmalıdır.Uzunluğumeyyitinboyukadar,genişliği,boyununyarısıolmalıdır.Kabrinuzunluğunaistikâmeti,kıblecihetiiledikaçı
yapacakşekldeolmalıdır.Lahdyapmaksünnetdir.Lahd,kabrkazıldıkdansonra,
kabrintabansathındankıblecihetinevekabrboyunca,içinemeyyitsığacakkadargenişlikveyükseklikdekazılanyerdir.Meyyit,lahdiçine,sağyanıüzerekonur.Şakyapılmaz.Ya’nîkabrkazıldıkdansonraortasınaçukuraçıp,meyyitburayakonmaz.Toprakçürük,nemliise,erkeğilahdinveyâdoğrucakabriniçinetabutilekoymakcâizolur.Toprakkuruvesağlamise,erkeğitabutilegömmekmekrûholur.Meyyitinaltınakeçe,hasırgibişeylersermekdemekrûhdur.Tabutile
gömüncetabutiçinebiraztoprakkonur.Kadınları,herzemântabutilegömmek
efdaldir.
Gemideölenkimse,karayagidinceyekadarkokacakise,yıkanır,kefenlenir,nemâzıkılınır.Kâfirmemleketiyakınise,ağırbirşeybağlıyarakdenizebırakılır.İslâmsâhiliyakınise,ağırşeybağlanmaz.
Öldüğüodayıkazıp,burayagömmekcâizdeğildir.Mekteb,tekkeyanınadagöm–1004 –

meyip,islâmmezârlığınagötürmelidir.
(Şir’at-ül-islâm)dadiyorki:(Cenâzeyikabrbaşınakoyunca,işyapmıyanlaroturmalı veyâ çömelmelidir. Yehûdîler ve hıristiyânlar gibi ayakda durmamalıdır.
Meyyitdefnedilirken,yedisûreyiokumakmüstehabdır.Buyedisûre,İnnâenzelnâveKâfirûn,İzâcâe,İhlâs,ikiKule’ûzüveFâtihasûreleridir.Defndensonrabir
haftahergünsadakaverip,sevâbınımeyyitinrûhunahediyyeetmekdemüstehabdır.)
Kabretekveyâçiftsayıdakimsegirip,kıbleyedönüp,kabrinkıbletarafınave
kabremuvâzî[paralel]olarakbırakılmışolanmeyyitialıp,kabriçineveyâlahdiçine,yüzükıbleyekarşıkorlar.Koyarken,(Bismillâhvebillahvealâmillet-iResûlillah“sallallahüaleyhivesellem”)derler.Ezânokumazlar.Meyyitinyüzü,lahdiniçinedoğruolup,arkasınatoprakvekerpiçkonur.Sonramezârıniçitoprakladoldurulur.Terskonmuşmeyyitikıbleyeçevirmekiçinmezâraçmakcâizdeğildir.Çünki,mezârıaçmakharâmdır.Kabrdeunutulanbirmalıalmakiçinaçılabilir.Kabrdekefeninuçlarıçözülür.
(Mîzân-ül-kübrâ) sâhibi “rahmetullahi teâlâ aleyh” diyor ki, (Dört mezheb
sözbirliğiilebildiriyorki,lahdinkabrtarafı,kerpiçdizerekveyâhasırlakapatılır.
Burasınıpişmiştuğlaile,tahtailekapatmakmekrûhdur.[Çivi,tuğlagibifırınlanmışşeyler,zîneteşyâsıdır.Bunlarıkabriniçindekullanmakmekrûhdur.]Kabrin
üstünü,dışardantuğla,ağaçvemermerleörtmekcâizdir.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”mubâreklahdi,dokuzdânekerpiçilekapatılmışdır.Kadınlarkabretabutsuzkonurken,büyükbezileperdetutulur.)
Kabrtopraklaörtülür.Kabrbirkarışdanyüksekolmamalıdır.Kabrüzerinebaş
tarafındanüçavuctoprakatmakmüstehabdır.
Defn etdikden sonra, birkaç dakîka etrâfında oturup veyâ çömelip, Bekara
sûresininbaşınıvesonunuokumak,meyyitiçindüâveistigfâretmekmüstehabdır.[Papaslar,kabryanındaayakdaokuyorlar.Müslimânlarpapasgibiayakdaokumamalı,çömelipokumalıdır.]Sâlihmüslimânlar,aralarındapaylaşıp,birevdetoplanarakveyâherkeskendievinde,ücretsizolarakhatmvehatm-itehlîlokumalarıvesevâbınımeyyitinrûhunagöndermeleriçokfâidelidir.[Kabryanındanutksöylemekkâfirlerinâdetidir.Kâfirlergibinutksöylemek,meyyitikendindebulunmıyanşeylerleövmekcâizdeğildir.Kendindebulunansıfatlariledeövmekdefâide
velüzûmyokdur.Meyyitiçinsessizağlamakcâizdir.(Şerh-us-sudûr) ve(Berekât)da,(Mü’mininölümünegöklerağlar)yazılıdır.Meyyitiçinyükseksesleağlamak,mâtemtutmak,siyâhelbisegiymek,siyâhperdelerverozetler,işâretlerasmak,mâtemişâretleri,resminitaşımakcâizdeğildir.(Hazânet-ür-rivâyât) sâhibi
“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Cenâzeyevecenâzeçıkanyeresiyâhörtmek
vesiyâhgiyinmekcâizdeğildir.)]
Kabrüzerinesudökmeksünnetdir.Kabrinüzerineterbî’yapmak,ya’nîdüzyapmakHanefîdesünnetdeğildir.Müsennem,ya’nîbalıksırtıgibiyuvarlakyapmak
sünnetdir.Kabriçinikireçveçimentoilesıvamakcâizdeğildir.Âlimlerin,büyüklerinkabrlerinikorumakiçin,türbe,binâyapmanın,Hanefîmezhebindecâizolduğu,(Halebî-yi kebîr) sonundabildirilmişdir.(Mîzân)dave(Ukûd-üd-dürriyye)
sonundadayazılıdır.Fekat,süsiçinyapmakharâmdır.Kabrüzerinetaş,çimento,demirparmaklıkyaparakkorumakcâizdir.
Mezâr taşı dikmek câizdir. Taş üzerine âyet-i kerîme, mubârek ismler, şi’r,
medhiye gibi şeyler, Fâtiha kelimesini yazmak, resmini koymak câiz değildir.
Asrlardanberiyazılıyorisede,kötübirbid’atdir.Kötüâdetler,câizolmağıgöstermez.Mezârtaşına,ismveölümhicrîsenesiyazılabilirdediler.
Hâmilekadınölünce,çocukdiriise,batnısoltarafdanyarılıp,çocukçıkarılır.
Hâmilebirkadınınçocuğuölmüşiseveanasınınölümünesebebolacaksa,ebeeli–1005 –

nifercesokupâletileçocuğuparçalayıpçıkarır.Çocukdiriiken,anasınınölümünesebebolacakise,çocuğuparçalamak[öldürmek]câizolmaz.Çünki,anasının
ölümünesebebolacağıkat’îdeğildir.Zanveihtimâldir.Zanedilenbirtehlükeiçin
insanöldürmekcâizdeğildir.Birininmalınıyutupölenkimsenin,ödeyecekmalı
yoksa,karnıyarılıpmalıçıkarılır.Komşusunun,akrabâsının,arkadaşınıncenâzesinegitmek,erkekleriçinnâfileibâdetyapmakdandahâçoksevâbdır.
Cenâzeyi,bulunduğuşehrdegömmekmüstehabdır.İkiveyâdörtkilometreden
azuzağagötürmeksözbirliğiilecâizdir.Dahâuzağagötürmekihtilâflıdır.Ya’kûb
veYûsüfaleyhimesselâmıncenâzeleriMısrdanŞâmanakledildiisede,onlarındinlerindenaklcâizidi.Defndensonracâizdeğildir.(Redd-ül-muhtâr) beşincicild.
Başkayeregötürülmesinivasıyyetetmekbâtıldır.
Meyyitsâhiblerindenbüyük,küçükerkeklereveyaşlıkadınlararastgelince,
ta’ziyeetmek,ya’nî,başınsağolsundemekgibi,sabrtavsıyeetmekmüstehabdır.
Ta’ziyeiçin,(A’zamallahü ecrek ve ahsene azâek ve gafere limeyyitik) denirki,
(Allahüteâlâ,sevâbını,dereceniartdırsınvegüzelsabretmeninasîbeylesinvemeyyitinin günâhlarını afv eylesin) demekdir. Musîbetlere, elemlere sevâb olmaz.
Bunlarasabretmeğesevâbverilir.Fekat,elemleresabredilmesede,günâhların
afvınasebebolurlar.Hastalıkdamusîbetdir.Meyyitsâhibinin,ta’ziyeiçin,üçgündenaz,biryerdebulunmasıcâizisede,câmi’debeklemesivekadınlarınhiçbiryerdebeklemelericâizdeğildir.Defndensonradüâedilir.SessizolarakKur’ân-ıkerîmokunur.Yükseksesleokumakmekrûhdur.Sonracemâ’atvemeyyitsâhibi,işleri başına dağılmalıdır. Üç günden sonra ta’ziye yapmak mekrûhdur. Ancak
uzakdaolanlarveyakınolupda,geçhaberalanlariçinmekrûholmaz.İkikerre
ta’ziyeetmekvekabrbaşındavemeyyitsâhiblerininkapılarındata’ziyemekrûhdur.Ta’ziye,mektûbiledeolur.Cenâzeçıkanevekomşularınveyakındaoturan
akrabânın,birgünvegecelikyemekgöndermelerimüstehabdır.Ca’fer-iTayyâr
“radıyallahüanh”yetmişdenziyâdekılıncveokyarasıalarakşehîdolunca,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bununevineyemekgönderilmesiniemrbuyurdu.Ölüevindenyemek,helvadağıtılmasımekrûhveçirkinbirbid’atdir.Birinci,
üçüncü, yedinci [kırkıncı ve elliüçüncü] gibi günlerde helva, çörek gibi şeyler
yapmakvekabrbaşındayemekdağıtmakvehâfızları,hocaları,mevlidcileritoplayıp,okutupyemekvermekmekrûhdur.Bunlarınçoğu,gösterişiçin,şöhretiçin
yapılmakdadır.Bubid’atleryapılırken,arayaniceharâmlardakarışmakdadır.Bunların yapılmasını vasıyyet etmek de bâtıldır. Dinlenmez ve günâhdır. Kırkıncı
günübeklememeli,düâ,hatm,sadakavekadınileerkekkarışıkolmıyarakmevlid okutmak gibi ibâdetler, hemen yapılıp, sevâbları meyyitin rûhuna hediyye
edilmelidir.Câmi’lerde,ölüleriçin,islâmiyyeteuymıyantoplantılaryapmakgünâhdır.Dışarda,kadınerkekbirlikdeoturmakgünâholduğugibi,mevlidiçinbir
arayatoplanmalarıdahâfenâdır.İbâdetşeklindegünâhişlemek,başkayerdeişlemekdendahâgünâhdır.Üçharâmsâatdenemâzkılmakyasakolmasıdabunun
gibidir.Yasakolanzemândaveyerdekılınannemâzınsevâbıolmaz.Günâhdaolur.
Çünki,yasakedildiğihâldeyapılmakdadır.Kadınların,örtülüolarakdahî,yabancıerkeklerlekarışıkoturmalarıyasakedilmişdir.Buyasak,ibâdethâneolancâmi’lerdeibâdetşeklindeolursa,dahâbüyükgünâholur.
Defndensonra[kabrevekıbleyekarşıayakdadurarak]telkînvermeksünnetdir.Verilmesedeolurdenildi.(Mecmâ’ul-enhür)dediyorki,(Öldükdensonrada
telkînverilirdenildi.Çünki,rûhuveaklıgeriverilirveyapılantelkînianlar.Şâfi’îmezhebindedeböyledir.Telkînemrolunmadı,yasakdaolunmadı,câizdeğil
diyenlerdeolduisede,yapılmasıiyiolur).Kabrdekimeyyitetelkînyapmanınmeşru’olduğu(Cevhere)deyazılıdır.(Nûr-ul yakîn fî mebhas-it telkîn) kitâbında,telkîninsünnetolduğuçeşidlidelîllerileisbâtedilmekdedir.(Cilâ-ül-kulûb)deve(Gâliyye)dediyorki:(Resûlullah“aleyhissalâtüvesselâm”,defndensonratelkînver–1006 –

meğiemreyledi.Kendisidetelkînverdi).Kâdî-zâdenin(Birgivî vasıyyetnâmesi)
şerhinde(Telkîn)innasılverileceğiuzunyazılıdır.Kabrsüâliolmıyankimselere
telkînverilmeğelüzûmyokdur.(Sirâc)dadiyorki,(Bütüninsanlarakabrsüâliolacağını,Ehl-isünnetâlimlerisözbirliğiilebildirmekdedir.Sabîikenölenedecenâb-ıHak,cevâbvermesiniilhâmedecekdir).İbniAbdül-Berrveimâm-ıSüyûtî
(Mü’minvemünâfıkolanehl-ikıbleyesüâlvardır)buyurdu.Bunagöre,hazret-i
Ömerekabrsüâliolduğunuveverdiğicevâbıbildirenhaberdoğruolmakdadır.SüyûtînintalebesiolanMuhammedbinAlkamî,hicretin929.cusenesivefâtetdi.Hocasının(Câmi’us-sagîr) hadîskitâbınışerhederkendiyorki,(Kâfirlerekabrsüâli
olmaz.Mü’minlerdendokuzkimseyedesüâlolmaz:Şehîd,düşmânkarşısındanöbetdeikenölen,vebâ,koleragibibulaşıcıhastalıkdanölen,böylehastalıklaryayıldığızemânkaçmayıp,sabrederekbaşkasebebleölen,Sıddîklar,bâligolmıyan
çocuklar,Cum’agünüveyâgecesiölenler,hergece(Tebâreke) sûresi[veSecde
sûresini]okuyanlarveölümhastalığında(İhlâs) sûresiokuyanlarakabrsüâliolmaz.Peygamberler“aleyhimüsselâm”da,Sıddîklaradâhildir).Birkaçgüntabutdakalanmevtâyatabutdaikensüâlolmaz.Süâlkabrdeolur.Kâdî-zâdeAhmed
efendi, (Ferâid-ül-fevâid) ismindeki (Âmentü şerhı)nde diyor ki, (Kabr süâli,
ba’zıakâiddenveyâakâidinhepsinden,yâhudçeşidliakâidileameldenveyâherkesebaşkaşeylerdenolurdenildi).MüderrisMuhammedDemirhâfızın(Îmân ve
İbâdet) kitâbı1344[m.1926]dabasılmışvediyânetreîsliğitedkîkheyetincetasdîkedilmişdir.Bukitâbdadiyorki,(KabrdeMünkerveNekîrmeleklerinecevâb
olarakşunlarıezberlemelidir:RabbimAllahüteâlâ,PeygamberimMuhammed
aleyhisselâm,dînimdîn-iislâm,kitâbımKur’ân-ıazîmüşşân,kıblemKâ’be-işerîf,
i’tikâddamezhebimEhl-isünnetvel-cemâ’at,ameldemezhebimimâm-ıa’zamEbû
Hanîfedir).AhmedÂsımefendi,(Emâlî) şerhindediyorki:(Birkimseyikurtlar
parçalayıpyiseleryâhudateşdeyaksalar,denizdeçürüse,süâlolunup,kabrazâbınıveyâni’metinibulur.Kâfirlerevetevbesizölenfâsıklarakabrdeazâbyapılır.
Hadîs-işerîflerde,(Kabr, Cennet bağçelerinden bir bağçe yâhud Cehennem çukurlarından bir çukurdur) ve(Kabr azâbından Allaha sığınırız) ve(Üzerinize idrâr sıçratmayınız! Çok kimseye kabr azâbı bundan olacakdır) ve(Meyyit, ehlinin,
evlâdının ağlamalarından azâb duyar) buyuruldu.Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”,ikikabryanındadurup,(Bunlardan biri, idrâr sıçramasından sakınmadığı için, diğeri ise, müslimânlar arasında söz taşıdığı için, kabr azâbı çekiyorlar) buyurdu).Ölürkenkaçyaşındaolursaolsun,Cennetdeerkeklerde,kadınlarda,hep
otuzüçyaşındaolacakdır.
(Necât-ül-müsallî)dediyorki,(Hısn-ül-hasîn)dediyorki,hadîs-işerîfde,(Bir
hasta, lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn kırk def’a okursa, şehîd olarak vefât eder. Şifâ bulursa, günâhları afv olur) buyuruldu.
Ey,yeringökünsâhibi,eyvasfıAllahüssamed!
sayısızısyânlageldim,kapına,benikılmared!
Lutfunlabubîçâreye,fadlınlabuâvâreye,
afvınlayüzükâreye,eyRabbimseneylemeded!
Âsîleregufrânsenden,derdlileredermânsenden,
adâletleihsânsenden,rahmetineyokduraded!
Sencanlarıncânânısın,derdlilerindermânısın,
âlemlerinsultânısın,benbirgarîb-ihâcetmend!
Derdimekılmazsandevâ,sendenbaşkakimevaram,
heriyilikancaksenden,hâlık,ma’bûdAllahehad!
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59 — KABR ZİYÂRETİ ve KUR’ÂN-I KERÎM
OKUMAK
İmâm-ıBirgivî“rahmetullahialeyh”(Etfâl-ül müslimîn) kitâbındabuyuruyor
ki,müslimânlarınkabrleriniziyâretetmeksünnetdir.(İhyâ-ül-ulûm)dediyorki,
(ÖlümühâtırlamakveölüdenibretalmakiçinkabrziyâretetmekveSâlihlerin,Velîlerinkabrlerindenbereketlenmekmüstehabdır).İbretalmakiçin,meyyitinçürüdüğü,yanaklarının,dudaklarınındöküldüğü,ağzındanpissularakdığı,karnının
şişippatladığı,içinekurtların,böceklerindolduğudüşünülür.Hâtim-iEsâmdiyor
ki,(Kabristândangeçenkimse,onlarıdüşünmezsevedüâetmezse,kendineveonlarahıyânetetmişolur).Erkeklerinkabrziyâretetmeleriemrolundu.Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”,kabrziyâretedenkadınlarala’netetdi.Sonradanizn
verdidiyenlervardır.Ba’zılarıdamekrûhdurdedi.Kadınlarıncenâzegötürmelerisözbirliğiilecâizdeğildir.Fâtıma“radıyallahüanhâ”,hazret-iHamzanınkabriniherseneziyâreteder,düzeltir,ta’mîrederdi.Hadîs-işerîfde,(Ana-babasının
veyâ ikisinden birinin kabrini her Cum’a günleri ziyâret edenin günâhları afv
olur. Haklarını ödemiş olur) buyuruldu.MuhammedbinVâsi’,herCum’akabrziyâret ederdi. Pazartesi günleri ziyâret etsen dahâ iyi olmaz mı? dediklerinde,
(Meyyitler,Cum’a,PerşembeveCumartesigünlerikendileriniziyâretedenleritanırlar)buyurdu.Dahhâkdiyorki,(Cumartesigünügüneşdoğmadanöncekabrziyâretedenimeyyittanır.Bu,Cum’agünününfazîletinigöstermekdedir.)Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,mü’minolanakrabâsınınveEshâbınınkabrleriniziyâretederdi.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir mü’minin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es’elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü’azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref’ olur). (Şir’a)dadiyorki,(Sünneteuygunziyâretyapmakiçin,abdestalınır.İkirek’atnemâzkılıp,
sevâbımeyyitinrûhunagönderilir.Kabristânagelincevealeykümselâmdenir.Yukarıdayazılıdüâokunup,meyyitinyüzünekarşıoturulur.Yasîn-işerîfveyâbildiğisûreleriokur.Tesbîhokuyup,meyyitiçindüâeder).EbülKâsımdiyorki,(Kabr
yanındaKur’ân-ıkerîmokununca,meyyitsesiişiterekrâhateder).Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir kimse, tanıdığının kabri yanından geçerken selâm verirse,
meyyit bunu tanır ve selâmına cevâb verir). AbdüllahibniÖmer“radıyallahüanhümâ”,bununiçin,birkabryanındangeçerkendurupselâmverirdi.Nâfi’diyor
ki,AbdüllahibniÖmer,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”kabriyanına
gelir, (Esselâmü alennebiyy, esselâmü alâ Ebî Bekr, esselâmü alâ Ebî) derdi.
Böylesöylediğiniyüzdenfazlagördüm.İmâm-ıGazâlî“rahmetullahialeyh”,(İhyâ) kitâbındabuyuruyorki,(Kabrziyâretederken,kıbleyiarkadabırakıp,meyyitinyüzünekarşıoturupselâmvermekmüstehabdır.Kabreel,yüzsürülmez,öpülmez).Kıbleyiarkadabırakıp,ayaktarafında,ayakdadurmakefdaldir(İbni Âbidîn).
Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Bir kimse, kabristândan geçerken, onbir kerre İhlâs sûresi okuyup sevâbını meyyitlere hediyye ederse, kendisine ölüler adedince
sevâb verilir). AhmedbinHanbel“rahmetullahiteâlâaleyh”buyurduki,(Kabristânagirince,Fâtiha,Kul-e’ûzülerveİhlâssûreleriniokuyunuz!Sevâbınımeyyitleregönderiniz!Sevâbıhepsinevâsılolur.)
İbâdetlerüçeayrılır:Birincisi,yalnızmalileyapılır.Zekât,sadakaböyledir.İkincisi,hemmalilevehembedenileyapılır.Hacvecihâdböyledir.Üçüncüsü,yalnızbedenileyapılır.Kur’ân-ıkerîmokumak,nemâzkılmak,tesbîh,tehlîlvetahmîdokumakvedüâetmekböyledir.Birincilerinsevâbınımeyyitlerehediyyeetmenin câiz olduğunu, sevâbın onlara vâsıl olup fâide vereceğini, Ehl-i sünnet
âlimlerisözbirliğiilebildirdiler.Üçüncüdendüâdaböyledir.İkincilerindeböyleolduğunuâlimlerinçoğubildirdi.Üçüncüdendüâdanbaşkasıiçindörtmezheb
arasındaayrılıkoldu.HanefîveHanbelîmezhebinde,üçüncülerdebirincilergi–1008 –

bidir. Hasen “rahmetullahi aleyh” diyor ki, (Kabristâna girince, Allahümme
Rabbel-ecsâdil bâliyeh vel’izâmin-nahiret-illetî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün. Edhil aleyhâ ravhan min indike ve selâmen minnî okursa,meyyitlerinsayısıkadarsevâbverilir).(Etfâl-ül-müslimîn)dentercemetemâmoldu.
İmâm-iŞâfi’îveimâm-ıMâlik“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”,yalnızbedenileyapılanibâdetlerinsevâblarımeyyitevâsılolmazdediler.Fekat,sonradangelenşâfi’îâlimleri,meyyitinyanındaokuyuphediyyeedinceveyâuzakdaokuyupsonra,
(YâRabbî!Okuduğumdanhâsılolansevâbınmislinivâsılet!)gibidüâedince,vâsılolurdediler.
(Şir’at-ül-islâm) şerhindeki hadîs-i şerîfde, (Ümmetimin yapdığı ibâdetlerin
en kıymetlisi, Kur’ân-ı kerîmi, Mushafa bakarak okumakdır) buyuruldu.(Kitâbüt-tibyân)da,(Kur’ân-ıkerîmokumanınenefdali,nemâzdaokumakdır)buyuruldu. [Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (Mektûbât)ının üçüncü cildi, doksanüçüncümektûbundayazılıhadîs-işerîfde,(Nemâzda okunan Kur’ân, nemâz dışında okunan Kur’ândan dahâ hayrlıdır) buyuruldu.Buhadîs-işerîf,senedleriilebirlikde,(Hazînet-ül-esrâr)dadayazılıdır.]Hazret-iAlî“radıyallahüanh”buyurdu
ki,(NemâzdaayakdaikenokunanKur’ânınherharfiiçinyüzsevâbverilir.Nemâz
dışındaabdestliokuyunca,herharfiiçinyirmibeşsevâbverilir.Abdestsizokuyunca,onsevâbverilir.Yürürkenveişyaparkenokuyunca,dahâazsevâbverilir.)
Ma’nâsınıdüşünerekbirâyetokumak,başkaşeydüşünerek,bütünKur’ânıhatm
etmekdendahâçoksevâbdır.Sonzemânlarda,hâfızların,Kur’ân-ıkerîmitegannîederekmûsikîperdelerineuyarakokumaları,çokçirkinbid’atdir.Çokgünâhdır. Kur’ân-ı kerîmi, güzel ses ile, Allahdan korkarak ve hüzn ile okumalıdır.
Kerderî,(Bezzâziyye fetvâsı)ndadiyorki,(Tegannîile,şarkısöylergibiKur’ânokuyanasevâbverilmez).SûreveyââyetokumağabaşlarkenE’ûzüokumakvâcibdir.
FâtihaokumağabaşlarkenBesmeleokumakdavâcibdir.Diğersûrelerebaşlarken
Besmeleokumaksünnetdir.Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Kur’ân-ı kerîmi tecvîd
bilgisine uyarak okuyunca, her harfine yirmi sevâb verilir. Tecvîde uymazsa, on sevâb verilir). Birâyetiezberledikdensonraunutmak,enbüyükgünâhlardandır.
(Kur’ân-ı kerîm okunan evden, Arşa kadar nûr yükselir) hadîs-i şerîfdir. Ebû
Hüreyre“radıyallahüanh”buyurduki,(Kur’ânokunaneve,bereket,iyilikgelir.
Meleklerorayatoplanır.Şeytânlaroradankaçar).Kur’ân-ıkerîmidinlemekçok
sevâbdır.Hadîs-işerîfde,(İnsanın dinlediği bir âyet, kıyâmetde kendine nûr olur)
buyuruldu.Kur’ân-ıkerîmokumağıgeçimvâsıtasıyapmamalıdır.Hadîs-işerîfde,
(Kur’ân-ı kerîm okuyunca, Allahü teâlânın rızâsını ve Cenneti isteyiniz! Dünyâlık istemeyiniz! Bir zemân gelir ki, hâfızlar, Kur’ân-ı kerîmi, insanlara yaklaşmak
için vâsıta yaparlar) buyuruldu.
(Şir’a)da diyor ki, (Kur’ân-ı kerîmi kırk günde hatm etmek, ya’nî başından
sonunakadarokumakmüstehâbdır.Üçgündenöncehatmetmekcâizdeğildir.
Hatmsonundayapılandüâkabûlolur.Hatmdüâsındabulunmağaçalışmalıdır.
Hatmbitince,yenidenhatmebaşlamakniyyetiileFâtihaokumalıdır.Hadîs-işerîfde,(İnsanların en iyisi, hatmi bitirince, yeniden başlıyandır) buyruldu.(Kâdîhân), nemâzdakırâetianlatırkendiyorki,Ramezândavebaşkazemânlardacemâ’at
ile hatm düâsı yapmak mekrûhdur diyenler vardır. Sonra gelen âlimler ise iyi
olurdedi.Bunamâni’olmamalıdır.)
(Tenbîh-ül-gâfilîn)dekihadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîm okuyanın ana-babası kâfir olsalar bile, azâbları hafîfler) buyuruldu.Haberdebildirildiki:(Cennetderecelerininsayısı,Kur’ân-ıkerîminâyetlerininsayısıncadır.Kur’ân-ıkerîmihatmeden
kimse,bütünderecelerekavuşur).(Künûz-üd-dekâ’ık)dayazılı,Taberânîninve
İbniHibbânınbildirdiklerihadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîmi hatm edenin düâsı kabûl olunur) buyuruldu.(Kitâb-üt-tibyân)dadiyorki,(Kur’ân-ıkerîminhatmedildiğiyererahmetyağar.Hatmdensonradüâetmekmüstehabdır.Kur’ân-ıkerîm
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Se’âdet-iEbediyye3-F:64

hatmolunurkentoplanmakmüstehabdır.AbdüllahibniAbbâshazretleri,hatm
okuyankimseninyanındaadamınıbulundururdu.Hatmbiteceğizemânıişitince,
kendidehâzırolurdu.EnesbinMâlikhazretleri,hatmetdiğizemân,çolukçocuğunutoplayıpdüâyapardı.Hatmbitince,ikincisinebaşlamakmüstehabdır.Hadîs-işerîfde,(İbâdetlerin en iyisi, hatm okuyup, bitince yenisine başlamakdır) buyuruldu).(Hazînet-ül-esrâr)dakihadîs-işerîflerde,(Kur’ân-ı kerîmi hatm eden kimseye altmışbin melek hayr düâ eder) ve(Hatm düâsı yapılan yerde bulunan, ganîmet
dağılırken bulunan kimse gibidir. Hatme başlanan yerde bulunan, cihâd eden
kimse gibidir. İkisinde de bulunan, iki sevâba da kavuşur ve şeytânı rezîl eder) buyuruldu.Sa’dibniEbîVakkâsbuyurduki,(Birkimse,gündüzhatmokursa,melekleronaakşamakadardüâeder.Geceokunursa,sabâhakadardüâederler).
(Künûz-üd-dekâ’ık)dayazılı,Deylemîninbildirdiğihadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîmi tecvîde uygun okuyana şehîd sevâbı verilir) buyuruldu.
Görülüyorki,herâyetiniokumağaayrısevâblarvardır.Kur’ân-ıkerîminhepsin i hatm eden e ver il en sev âb, dah â çokd ur. Nem âz kılm ak, oruc tutm ak ve
Kur’ân-ıkerîmokumakvezikretmek,yalnızbedenleyapılanibâdetolduklarıiçin
bunlarıherkesinkendisiyapmasılâzımdır.Başkasınıvekîledipyapdırmakcâizdeğildir.Bununiçin(Behcet-ül-fetâvâ)dadiyorki,(Kur’ân-ıkerîmiFâtihadanbaşlayıpFilsûresineveyâİhlâssûresinekadarokuyup,sonraolanbirkaçsûreyibaşkasınaemredipokutsa,odabirinciyevekîlolarakkalansûreleriokursa,Kur’ân-ı
kerîmi başından beri okumuş olan, (Hatm) okumuş olmaz. Bunlardan birisini
dinleyenkimseler,hatmdinlemişolmazlar.Hiçbirihatmsevâbınakavuşamazlar).
Okumuşolanlar,sevâbını,meyyitlerinrûhlarınaayrıayrıhediyyeetselerveyâbirisi,hepsiiçinhediyyeetse,ya’nîhatmdüâsıyapsa,okuyanlarda(Âmîn) deseler,
âyetlerinsevâblarınıntoplamı,meyyitleredeverilir.Fekat,hatmiçinva’dolunan
sevâbakavuşamazlar.Birhatmi,yalnızbirkişininokumasıvesevâbını,bununbağışlaması lâzımdır. Meyyit için, çeşidli kimselerin sessiz olarak çeşidli cüz’ler
okuyup,Kur’ân-ıkerîmihatmetmeleriveherbirininokuduğununsevâbınıölünün
rûhunagöndermeleriveyâbirininhepsiiçinhediyyeetmesi,ya’nîhatmdüâsınıyapması,okuyanlarında(Âmîn) demelericâizolurveçokfâideliolur.Fekat,busûretlehatmsevâbıhâsılolmaz.Hatmibirkişininokumasıveyâbirkişi,evvelceokumuşolduğuhatminsevâbınıhediyyeetmesilâzımdır.Secdeâyetiniokumakdaböyledir.(Dürr-ül-muhtâr) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Birkaçkişiden
herbiri, secde âyetinden birer kelime okusalar, bunu işitenlere tilâvet secdesi
yapmak lâzım olmaz. Çünki, secde âyetini bir kişi okuyunca, bunu işitenlerin
secdeyapmasıvâcibolur).Çeşidlikimselerinokuduklarıkelimelertoplanarak,bir
kişibütünâyetiokumuşgibiyapılamaz.Çünki,Kur’ân-ıkerîmokumakiçin,kimsebaşkasıyerinevekîlyapılamaz.
(Hülâsat-ül-fetâvâ) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Kur’ân-ıkerîminhatmisonunda,ayrıcaüçİhlâsokumağı,Irâkâlimleriiyibulmamışlardır).
İbni Âbidîn buyuruyor ki, (Mevtâ, Cum’a günü kabrini ziyâret edeni tanır.
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”herseneUhuddağındakişehîdleriziyâretedip,(Esselâmü aleyküm bi-mâ sabertüm fe-ni’me ukbeddâr) okurdu.Hâcılar burasını perşembe, sabâh erken ziyâret edip, öğle nemâzını (Mescid-i Nebî)dekılmalıdırlar.Uzakkabrleriziyâretinmendûbolduğuburadananlaşılmakdadır.Halîl-ür-rahmân,seyyidAhmed-iBedevîgibiEvliyâbununiçinziyâret
edilmekdedir.İmâm-ıGazâlîdiyorki,hadîs-işerîfde,(Üç mescidden başka mescidlere ziyâret için gidilmez) buyuruldu.Çünki,başkamescidlerinfazîletleribirbiri gibidir. Fekat, Evliyânın Allahü teâlâya kurbları hep bir değildir. Ziyâret
edenler,herbirindenbaşkabaşkafâidelerekavuşurlar.İbniHacerfetvâlarında,günâhişliyenlerbulunsada,(Kurbet)leriterketmemeli,gitmeli,bid’atişliyenlergörülürse,onlaramâni’olmalıdırbuyurdu.Cenâzedebulunmakdaböyledir).Hâfız
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AhmedibniTeymiyye,Peygamberimizin“sallallahüaleyhivesellem”rûhuna,ancakislâmiyyetiniznverdiğişey,meselâ,salevâtveezândüâsıokunur.Kur’ân-ı
kerîmokunamazdediisede,(Fetâvâ-i fıkhiyye) kitâbındabuyuruyorki,sevâbhediyyeetmekiçin,iznlâzımdeğildir.Nitekim,AbdüllahibniÖmer“radıyallahü
anhümâ”,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”için,vefâtındansonra,umreyapdı.Hâlbuki,umreyapmasınıvasıyyetetmemişdi.Bunungibi,İbnül-muvaffık,Cüneyd-iBağdâdîiçinyetmişhacyapdı.İbniSerrâc,Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”için,onbindenfazlahatmokuduvekurbankesdi.(Fetâvâ-i hadîsiyye) sâhibibuyuruyorki,ümmetinhediyyelerisebebiileResûlullahın
“sallallahüaleyhivesellem”derecesiyükselir.Nitekim,kendisi,(Yâ Rabbî! İlmimi artdır!) diyedüâbuyururdu.
Kabrziyâretederken,kabrüzerindeoturmak,uyumakmekrûhdur.Mezârlıkdakiyolu,kabrlerüzerinde,sonradanyapılmışzanedenkimse,buyoldangeçmez.
BirkabreKur’ân-ıkerîmokumakiçin,yanındakieskikabrlerinüstünebasmakve
oturmakîcâbederse,mekrûholmaz.Yenikabrüzerine,yineoturulmaz.
Mezârlıkdakiyeşilotları,dallarıkoparmakdamekrûhdur.Kuruotlarıkoparmakcâizdir.Kabrüzerineçiçekveağaçdikmekmeyyitefâidelidir,iyidir.Bunaverilecekparayı,nemâzkılanfakîresadakavermekdahâiyidir.
(Fetâvâ-ı Hindiyye)de,Kerâhiyyetkısmınınonbirincibâbındadiyorki,(Kabristândabulunanağaç,orasıkabristânyapılmadanevvelyetişmişise,topraksâhibininmülküolur.Ağacıvemeyvelerinidilediğineverir.Sâhibsiztoprakolup,halk
tarafından kabristân yapılmış ise, ağaçlar, meyveler ve toprak, önceden gelen
âdetegörekullanılır.Ağaçlar,kabristânyapıldıkdansonrayetişmişise,bunlarıdikenma’lûmise,okimseninmülküolurlar.Bunlarıvemeyvelerinifakîrleresadakaverir.Ağaçlar,kendiliklerindenyetişmişiseler,dikenkimsebilinmiyorsa,hâkiminkarârıileamelolunur.İsterse,satdırıp,parasınıkabristânınihtiyâclarınasarf
etdirir.Şehrdeolsun,köydeolsun,ağaçdansokağadüşmüş,cevizgibiçürümiyen
meyveleri,sâhibininiznvermişolduğuhaberalınırsa,alıpyimekcâizolur.Çürüyecekmeyveise,sâhibininyasaketdiğibilinmedikcealıpyinilebilir.Alıp,evine
götürmekcâizdeğildir.Nehringötürdüğümeyveleri,tahtaparçalarınıalıptoplamakcâizdir.Sokakdaçeşidliyerlerdentoplanancevizdâneleri,satılabilecekmikdârı bulsa dahî, halâl olur. Hepsini birlikde, bir yerde bulursa, (lukata) olur).
Vakfkabristândakiağaçlar,meyveler,vakfınşartınagörekullanılır.Şartıbilinmiyorsa,hâkiminkarârıileamelolunur.(Hindiyye)deve(Kâdîhân)da,lukatavevakf
bahslerisonunabakınız!
Cenâzeyigündüzgömmekmüstehabolup,gecegömmekdecâizdir.
Kemiklerikırmak,açıkdabırakmak,yakmak,diriyeolduğugibi,ölüyedeeziyyetverir,harâmdır.Zimmînin,ya’nîgayr-imüslimvatandaşlarındakemiklerinikırmak,yakmakcâizdeğildir.Çünkibunları,diriikenincitmekharâmolduğugibi,ölülerinideincitmekcâizolmaz.Ehl-iharbinkabriniaçmakcâizdir.Onlarınölüsünüdeyakmakcâizdeğildir.(Kâmûs-ül-a’lâm)dadiyorki,(Hindistânda,Berehmen
kâfirleri,mevtâlarınıGanj[Kenk]nehrineatıyorlar.Timsahlarparçalıyor,yiyorlar.Piskokularvekoleragibi,sârîhastalıklarhâsılolduğundan,ma’bedlerindeyakıp,küllerinibunehreatmağabaşladılar.)Abdül’AzîzDehlevî“rahmetullahiteâlâaleyh”,Abesesûresinintefsîrindediyorki,(Allahüteâlâ,meyyitintoprağagömülmesiniemreyledi.Hindûkâfirleriölüleriniyakıyorlar.Ölüyakılınca,bedengözdengayboluyor.Rûhunbedenilebağlılığıhiçkalmıyor.Ölügömülünce,rûhbedenevebedeninbulunduğumezârabağlıkalır.Rûhunbağlıbulunduğubelliyer
olur.İnsanlarburasınıziyâretederek,rûhlarımeyyitinrûhuiletanışırlar.Fâideleşirler.Okunanâyetlerin,düâlarınvesadakalarınsevâblarırûhakolayvâsılolur.
Dirilerin de, Evliyânın, sâlihlerin rûhlarından istifâdeleri kolay olur). Bundan
sonraki,altmışıncımaddede,bukonudahâgenişaçıklanmışdır.
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Meyyitiçingözyaşıileağlamakcâizdir.Sesleağlamak,meyyiteazâbyapar.
Meyyitinbaşına,kefenine(ahdnâme)yazmak,ya’nîdîni,îmânıbildirenyazı,düâ
vesûreleryazmakveyazılıkâğıdveyâbaşkaşeykoymakfâideliolurdiyenâlimlervarisede,meyyitinkanı,iriniilebulaşacağıiçincâizdeğildir.Peygamberimiz
“sallallahüaleyhivesellem”zemânındayazıldığıbildirilmemişdir.Paraların,câmi’mihrâbının,dıvârlarınınveyerdekihalılarınüzerineKur’ân-ıkerîmiveAllahüteâlânınismleriniyazmakcâizolmadığıgibi,mezârakoymakda,elbetcâizolmaz.Çünki,burayayazmakda,hurmetsizlikvehakâretdahâçokdur.Meyyitinalnınavegöğsüüzerinekalemileyazmayıp,gasldensonraparmakile,Kelime-itevhîdveBesmeleyazargibiyapmakcâizdir.
Gönlümnûru,feyzkaynağım,oldubizdenirak,
zulmet-ihicrândakaldırûhumpüriftirâk.
Gözyumupdâr-ıfenâdanbaşaçık,çıplakendâm,
canatıpdâr-ıbekâyaeylediazm-ihirâm.
Etdiolsabî,gencgibi,zîr-izemîndedurak,
söylerimalevlenincecandanâr-ıiştiyak.
Hasretkaldım,hepkarardım,oldumnûrumdancüdâ,
feyzkaynağım,el-vedâ’,âhel-vedâ’,âhel-vedâ’.
Uğrayıpbâd-ihazân,gitdibizdenolbî-bedel,
sohbetinemahrûmkaldım,götürdübirsoğukyel.
Uçduçünolrûh-ıma’sûm,bizlereverdimelel,
kapdınâ-geholkuzuyusürüdengürk-iecel.
Gamçölündevâlüh-ühayrânkaldımpürkesel,
dâr-ıukbâdahaşredeonubizleLem-yezel.
Nûrhaznesi,mahmel-itâbûtaoluncasürûr,
menzil-iaslınaazmetdiorûh-ıpür-nûr.
Kaldıdil,râh-ifelâketiçindebî-kes-üzâr,
âteş-ihasretyakıpetdivücûdümhâk-isâr.
Netdiğim,nesöylediğimbilmezemmecnûngibi,
gözlerimyaşıakar,selleolurbî-ihtiyâr.
Zilhiccebaşlamışdı,giydikefenihrâmını,
dedilebbeyk,işitinceecelinpeygâmını.
Bakmadıdünyâ-yıdenîye,fehmetdiencâmını,
sa’yedip,kurb-ihudâdaeyledibayrâmını.
DilerimSafâüzrebulaHakkınin’âmını,
cânınıkurbanedip,nûşetdimevtincamını.
Hâfız-ıKur’ânolmuşduonikiyaşındayken,
şâfi’îZinnûreynOsmân,yoldaşıgılmânola,
HemdeoyaşdakavuşdubirVelînazarına,
bağ-ıCennetdemakâmıravda-iRıdvânola.
Sohbetiolmadıkca,dünyâbanazındanola,
kabriiçremûnisiîmânola,Kur’ânola.
Kabr-ipâkinherCum’avarıpziyâretedelim,
meşheditâşınayüzsürüp,kanâ’atedelim.
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Kur’ân-ıkerîmirûh-ıpâkinetilâvetedelim,
rûz-uşebhayrileyâdetmeğiâdetedelim.
Îş-ünûşundanfânîdehrinferâgâtedelim,
çünkitakdîr-iHudâdırbunaitâ’atedelim.
Şiddetliecelrüzgârıbuldu,okörpedalı,
karatoprakaldıaltınaofeyzmenba’ını.
AğlaeyDâ’îkaçırdınkalbinindevâsını,
Resûlullahdangelensilsileninhalkasını.
Gözyaşlarıngamdeğil,yıkarsadehrinçarkını,
diyelimhasretleherân,âhölümtârîhini(1057).
Hasretkaldım,hepkarardım,oldumnûrumdancüdâ,
feyzkaynağım,elvedâ’,âhelvedâ,âhelvedâ’.
[Yukarıdakişi’rNevha-tül-uşşakdanalınmışdır.]
Devâmı1038.cisahîfededir.

60 — KABR ZİYÂRETİNİN FÂİDESİ
Mezhebsizler,ölüdenfâidevezarargelmezdiyorlar.(Feth-ul-mecîd) kitâblarınınikiyüzdoksandokuzuncusahîfesinde,(Allah,takvâsâhibiolanmü’minkullarınınelindekerâmethâsıleder.Onlarındüâsıveyâsâlihamelleriilekerâmethâsıl olur) diy or. Beşy üz ünc ü sah îf es ind e, (Peyg amb erd en vey â sâl ih olan her
mü’mindendiriikendüâistenebilir.Fekat,ölüdendüâistenmez.Ölüyedüâedilir) diyor. İkiyüzsekizinci sahîfesinde, (Ölüden birşey, yardım istemek şirkdir.
Ölü, fâide ve zarar yapmaz. Allahdan şefâ’at istiyemez. Ondan şefâ’at istiyen
müşrikolur)diyor.Dörtyüzseksenbeşincisahîfesinde,(Kabrziyâretedilir.Ölüyedüâedilir.Şimdimüşriklerbunutersineçevirdi.Kabrleretapıyorlar.Ondandüâ
istiyorlar.Ondanyardımbekliyorlar.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Medînekabristânınageldi.Kabrlerekarşıdurup,(Esselâmü aleyküm yâ ehlel-kubûr!
Allah, bizi ve sizleri mağfiret etsin! Siz önce gitdiniz. Biz sonraya kaldık) dedi.Ümmetinede,böyleziyâretyapmalarınıbildirdi)diyor.Hemensonrada,(Selef-isâlih,Resûlullahıziyâretederdi.Selâmverdikdensonrakabrearkasınıdönüp,kıbleyekarşıdüâederdi.Dörtmezhebinimâmlarıböylebildirdi)diyor.İkiyüzyetmişikincisahîfesinde,(Evliyâdandiriikende,öldükdensonradayardımistiyorlar.Kerâmetolarakfâidevezararyapacaklarınainanıyorlar.Bunungibitaşkınlıklar,Allahdan başkasına ibâdet etmekdir) diyor. İkiyüzellisekizinci sahîfesinde, (Her
neredebanasalevâtokursanız,banabildirilir.Nemâzkılmakiçinmescidegirenin,
selâmvermekiçinResûlullahınkabrinegelmesiyasakdır.Eshâbdankimse,selâm
vermekiçinPeygamberinkabriönündedurmadı)diyor.Görülüyorki,kitâbınyazılarıbirbirinitutmamakda,dörtmezhebimâmlarınada“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”iftirâetmekdedir.
MezhebsizlerinbuyalanlarınakarşıEhl-isünnetâlimleri“rahmetullahiteâlâ
aleyhimecma’în”vesîkalarla,misâllerlecevâbverdiler.Âlûsîbile(Gâliyye) kitâbında,(Kabrim yanında salevât okuyanı işitirim. Uzakda okuyanları, melek bana
haber verir) hadîsinibildiriyor.(Câmi’u-kerâmât-il-evliyâ)danalınanaşağıdakiyazıları,anlayışlıveinsâflıolan,okuyunca,yapıcıileyıkıcıyıkolaycaayırabilir:
Fahr-üd-dîn-iRâzî,tefsîrinde,Sûre-iKehfdediyorki,EbûBekr-iSıddîkıncenâzesini,vasıyyetiüzerine,Resûlullahınkabriyanınagetirdiler.Selâmverip,kapınagelenEbûBekrdiryâResûlallahdediler.Türbeninkapısıaçıldı.İçerden(Sevgiliyi sevgilinin yanına koyunuz!) sesiişitildi.Beyhekî,Abdüllah-iEnsârîdenbildiriyorki:SâbitbinKays,Yemâmecengindeşehîdoldu.Kabrekorken,(Muham–1013 –

medünresûlullahveEbûBekr-iSıddîkveÖmer-işehîdveOsmân-ırahîm)sesiniduyduk.EbûNu’aymveİbniAsâkirbildiriyorlarki,(Birsapık,hazret-iHaseninkabriüzerinepisledi.Hemendelioldu.Sonraöldü)BeyhekîveVâkıdîbildiriyorlar ki, Fâtıma-i Huzâ’ıyye, hazret-i Hamzanın kabrini ziyâret etdi. Selâm
verince,(Vealeykümselâm)denildiğiniişitdi.ŞeyhMahmûd-iKürdî,hazret-iHamzanınkabriniziyâretedipselâmverince,kabrden(Vealeykümselâm.Oğlununismini Hamza koy!) sesini işitdi. Evine gelince, oğlu oldu. Adını Hamza koydu.
(Üsüd-ül-gâbe)dediyorki,ResûlullahınkölesiSefînegemideidi.Gemibatdı.Bir
tahtayasarıldı.Dalgalarsâhilegetirdi.Karayaçıkınca,birarslangördü.(Eyarslan!BenResûlullahınkölesiSefîneyim)dedi.Arslan,koyungibi,Sefîneyiyolakadargötürdü.Kuyruğunusallayıpvedâ’etdi.İbniMende,TalhabinUbeydüllahdanhaberveriyor:Talha,birgece,AbdüllahbinAmrbinHirâmınkabriniziyâretetdi.KabrdenKur’ânsesiişitdi.GelipResûlullahasöyledi.(O Abdüllahdır. Allahü teâlâ, şehîdlerin rûhlarını Cennete koyar. Her gece rûhları bedenleri ile buluşur. Sabâh olunca, yine Cennetde olurlar) buyurdu.Beyhekî,Sa’îdbinMüseyyibdenhaberveriyorki,hazret-iAlîileMedînekabristânınageldik.Selâmverip,
(Hâlinizibizebildirirmisiniz?Yoksa,bizmihâlimizihaberverelim?)dedi.Birses
işitdik:(VealeykesselâmyâEmîr-elmü’minîn.Bizdensonraolanlarısensöyle!)
dedi.İbniEbiddünyâdiyorki,hazret-iÖmerkabristânagelipselâmverince,(Yâ
Ömer!Dünyâdayapdıklarımızınkarşılığınıbulduk)sesiişitildi.İbniAsâkirdiyor
ki,hazret-iÖmer,birgencinkabriyanınagelipselâmverdi.(Allahdankorkarak
harâmdansakınaniçinikiCennetvardır)dedi.Kabrdenbirsesgelip,(YâÖmer!
RabbimbanaikiCennetideihsâneyledi)dedi.Sehâvîdiyorki,birkimse,AmribniÂshazretlerininkabriniziyâretegeldi.Oradaduranbirinekabrinyerinisordu.
Oda,ayağınıuzatarakgösterdi.Ayağınafelcgelipyürüyemedi.Beyhekî,Ya’lâbin
Mürredenhaberveriyor:Ya’lâ,Resûlullahilebirkabryanınageldi.Kabrdeazâb
olduğunuişitip,Resûlullahahaberverdi.Resûlullah,(Ben de işitdim. Söz taşıdığı ve üzerine idrâr sıçratdığı için, azâb yapılmakdadır) buyurdu.
BüyükislâmâlimiAhmedbinSüleymânbinKemâlpâşa“rahmetullahialeyh”
hazretlerinin[934]hicrîyılındayazdığıkırkhadîs-işerîf,[979]yılında,seyyidpîr
MuhammedNitâî“rahmetullahiteâlâaleyh”tarafındantürkçeyeçevrilmişdir.
[1316]daİstanbuldabasılanbutercemeninonsekizincihadîs-işerîfinde,(Bir işinizde şaşırırsanız ölmüşlerden yardım isteyiniz!) buyuruldu.Şeyh-ul-islâmAhmed
efendi,buhadîs-işerîfiaçıklarkendiyorki:
Rûhunbedenebağlanması,kuvvetlibiraşkileolmuşdur.İnsanınölmesi,rûhun
bedendenayrılmasıdemekdir.Fekat,rûhayrıldıkdansonra,buaşkıbitmez.Rûhunbedeneolansevgisi,kuvvetliçekmesi,öldükdensonra,uzunzemânbitmez.
Bununiçindirki,ölülerinkemiğinikırmak,mezârıüstünebasmakyasakdır.
Birinsan,kuvvetli,olgunvete’sîriçokolanbirzâtınmezârıyanındadurup,o
toprağıveozâtınbedeninidüşünse,ozâtınrûhunun,bedeninevedolayısıile,o
toprağabağlılığıolduğundan,buikirûhkarşılaşır.Geleninsanınrûhu,ozâtınrûhundançokşeyleredinirvegüzelleşir,olgunlaşır.İştebufâidedendolayı,kabrziyâretineiznverilmişdir.Bundanbaşkasebeblerdeyokdeğildir.İmâm-ıFahreddîn-iRâzî“rahmetullahialeyh”,(Metâlib-i âliyye) ve(Zâd-ı Me’âd) kitâblarında
diyorki,(Geleninsanınrûhuile,kabrdekizâtınrûhu,bireraynagibidir.Birbirininkarşısınagelince,herbirininışığı,ötekindeakseder,yansır.Gelenkimse,otoprağabakıp,Hakteâlânınbüyüklüğünü,öldürmesini,diriltmesinidüşünüp,kazâve
kaderinerâzıolup,nefsikırılırsa,rûhundama’rifet,feyzhâsılolur.Bunlar,ozâtın rûhuna sirâyet eder. Bunun gibi, o zât, öldükden sonra, rûh âleminden ve
rahmet-iilâhîdenonagelmişolanilmler,kuvvetlieserler,onunrûhundan,gelen
insanınrûhunasirâyeteder,geçer.)
(El a’lâm) kitâbınınsâhibidiyorki,Peygamberlerinrûhları“aleyhimüsselâm”
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göklerde ve diledikleri yerlerde ve kabrlerinde zuhûr eder. Kabrlerinde her ân bulunmadıkları gibi, hep de ayrı kalmazlar. Kabrleri ile ilişkileri ve o toprağa ayrı bir
bağlılıkları vardır. Bunun nasıl olduğu bilinemez. Bunun için, onları ziyâret etmek
müstehabdır. Her müslimânın rûhu ile kabri arasında, devâmlı bir bağlılık vardır.
Kendilerini ziyâret edenleri anlarlar. Selâmlarına cevâb verirler. Bunun içindir ki,
hâfız Abdülhak-ı İşbîlînin “rahmetullahi teâlâ aleyh” (Âkıbet)kitâbındaki hadîs-i
şerîfde, (Birmü’min,tanıdığıbirmü’mininkabrinegelipselâmverince,onutanır
vecevâbverir)buyuruldu. Onsekizinci hadîs-i şerîfin açıklaması temâm oldu.
(Râbıta-işerîfe) kitâbının [1342] hicrî yılında yapılan ikinci baskısının yirminci sahîfesinde diyor ki, (Büyük bir zâtın kabrini ziyâret eden kimse, ona râbıta ederse, ya’nî dünyâ işlerini hiç düşünmeyip, kalbine hiçbirşey getirmeyip, o zâtın rûhunu, his organları ile anlaşılamıyan bir nûr farz ederek, bunu kalbinde bulundurursa, o rûhdan, kendi kalbine birşeyler akmağa başlar. O zâtın feyzlerinden bir
feyz ve hâllerinden bir hâl, kendinde hâsıl oluncıya kadar, bu nûru kalbinde saklamalıdır. Çünki, Evliyânın rûhları, feyzlerin kaynağıdır. Kaynağı kalbine koyan,
bunun feyzine, ni’metine, bilinmeyen ihsânlarına elbette kavuşur. Rûhu kuvvetlenir, olgunlaşır. Kabr yanına gelince, önce selâm verilir. Mezârın sağ yanına,
ya’nî kıble tarafına, ayak ucuna yakın durur. Tanıdığı gibi, şeklini, sûretini hâtırına getirir. E’ûzü ve besmele ile bir Fâtiha ve onbir İhlâs okur. Sevâbını Resûlullah efendimizin ve bütün Peygamberlerin “aleyhimüsselâm” ve Eshâb-ı kirâmın
ve Evliyâ-i izâmın “aleyhimürrıdvân” rûhlarına ve bu zâtın rûhuna hediyye eder.
Sonra oturur. Onun rûhunu, gönlünde bulundurur. Kalbinde birşey hâsıl oluncıya kadar durur. Gelen kimse almasını bilir ise, o zât da vermeğe ehl, olgun bir Velî
ise ve şartları gözeterek beklerse, elbette birşey ele geçer. Bu şartlar, o zâtın
kendisini tanıdığına, selâmını işitip cevâb verdiğine, rûhunun, kâmil, olgun olduğuna, rûhunun bir zemâna ve yere bağlı olmadığına, nerede hâtırlarsa, orada imiş
gibi feyz vereceğine, Allahü teâlâ, feyzini, rûhun gıdâsını, onun rûhu ile gönderdiğine inanmakdır. Üzüm istiyen, bağa gidip asmadan koparır. Erik ağacına gitmez. Su istiyen, kaynağa, çeşmeye gider. Ağaca veyâ sobaya gitmez. Buğday istiyen, tarlasını sürer, eker, biçer. Çocuk istiyen, evlenir. İlâc istiyen bir hasta, tabîbe ve eczâhâneye gider. Bakkala, avukata gitmez. Kalbin gıdâsını, rûhun temizliğini istiyen de, Evliyânın “kaddesallahü teâlâ esrârehümül’azîz” kalbine, rûhuna başvurur. Allahü teâlâ, bu ni’metlerini, Evliyânın kalbinden göndermekdedir.
Herşeyi yaratan, gönderen, yalnız Allahü teâlâdır. Fekat, herşeyi belli bir sebeble göndermek, Onun âdetidir. Onun ni’metine kavuşmak istiyenin, Onun âdetine
uyması, sebebi arayıp, bulup, öğrenip, Onun sebebine yapışması lâzımdır. Sebebleri aramamak ve öğrenmek istememek, Allahü teâlânın âdetini bozmak olur.
Fen derslerini, fen bilgilerini öğrenmek, Onun âdetine uymak, sebebleri öğrenmek
demekdir. Bir kabrden feyz almak için, o zâta karşı, diri imiş gibi, edeb ve saygı göstermek, kabri üzerine basmamak da lâzımdır. O zât, mürşid-i kâmil ise, kalbdeki
nisbet, geç hâsıl olup, uzun zemân kalır. Mürşid olmıyan Velî ise, hâsıl olan feyz
ve nisbet, keskin ve çabuk gelip geçici olur. Bu hâlleri bilmiyenler, yukarıdaki hadîs-i şerîfe inanmaz, mevdû’dur derler. Üsûl-i hadîs âlimleri, bir hadîsin sahîh olması için koydukları şartları taşımıyan bir hadîse (Mevdû’) der ki, (Benim ictihâdıma göre sahîh olmamışdır) demekdir. Hadîs değildir demezler.
Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin mubârek rûhundan feyz almağa ermiş olan bir zât, bulunduğu yerden Ona teveccüh edince, Resûl-i ekrem
“sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin mubârek rûhu, Medîne-i münevverede
bulunan kabr-i se’âdetinden, bu zâta feyz verir. Bunun gibi, ehl olan, başarabilen
de, Evliyânın rûhlarından fâide görür.) Kırkıncı sahîfede buyuruyor ki, (Hanbelî mezhebi âlimlerinden Şemseddîn ibn-ül-Kayyım-ı Cevziyye (Kitâb-ür-rûh)
adındaki kitâbında diyor ki, (Rûhun bedendeki hâlinden başka hâlleri vardır.
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Mü’minöldükdensonra,rûhu,Refîk-ia’lâdenilenmertebedebulunur.Bedeneilgisidevardır.Birkimse,mezârdakibedeneselâmverse,Refîk-ia’lâdabulunanrûhu,bukimseyeselâmverir).[Mezhebsizleriredetmekiçin,İbn-ül-Kayyımınbu
yazısıyetişir.Çünki,(Feth-ul-mecîd) kitâblarında,buna(Allâme) diyerek,yazılarınısenedolarakgöstermekdedirler.]İmâm-ıSüyûtîde,(Kitâb-ül-müncelî)de,
İbn-ül-Kayyım gibi yazmakdadır. [Rûhun işitdiği ve cevâb verdiği, İstanbulda
HakîkatKitâbevitarafındanmüteaddidbaskılarıyapılanarabca(Minhâtül-vehbiyye fî redd-il-vehhâbiyye) kitâbındavebununtercemesi(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbının(Müslimâna Nasîhat) kısmının24.cümaddesindeyazılıdır.]Evliyâvefâtetdikdensonrabirnev’tesarrufa,işyapmağasâhibolurdemişlerdir.(Muhtasar) kitâbınınsâhibi,MâlikîâlimlerindenşeyhHalîl“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,
(Allahüteâlâ,Evliyânınrûhlarınaöylebirkuvvetverirki,çeşidlişekllerdegörünebilirler.Bedenlerimezârdançıkmaz.Rûhlarışeklalıpgörünür).)
AlâüddevleAhmed-iSemnânîden“rahmetullahiteâlâaleyh”sordularki,mezârdakibedenrûhsuzdur.İşitmez.Rûhise,mekânsızdır.Heryerdehâzırolabilir.
Evliyânınmezârınagidip,ziyâretetmeğenelüzûmvar?Nerdeolursaolsun,birVelîninrûhunateveccüholunursa,rûhuoradahâzırolmazmı?
Cevâbındabuyurduki,kabrbaşınagitmeninçokfâidesivardır:Evliyâyıziyâretegidenkimse,yoldaheponudüşünür.Onateveccühü,heradımdaartar.Mezârbaşınagelip,toprağınıgörünce,heponunlameşgûlolur.Teveccühüçokartar.
Teveccühüartdıkca,ondanfâidesideartar.Evetrûhlariçinbirmâni’,perdeyokdur.Onlariçin,heryerbirdir.Fekat,dünyâdaiken,yıllarcaberâberbulunduğuve
âhıretdesonsuzolarakberâberkalacağıbeden,otoprakdadır.Onuniçin,rûhun
butoprağauğraması,nazarıvete’alluku,bağlılığı,başkayerlereolandandahâçokdur.Alâüddevlediyorki,birgün,Cüneyd-iBağdâdînin“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”vaktîleçileçekmişolduğuodayagirdim.Buradaçokzevklendim.Sonra,Cüneydinmezârınagitdim.Orada,öncekizevkıbulamadım.Sebebinimürşidimesordum.Ozevkler,Cüneydsebebiilemihâsıloldu?dedi.Evetdedim.Ömründebirkaçgünkaldığıyerdezevkhâsılolduğunagöre,senelerlebirlikdebulunduğubedeniyanınagidince,elbettedahâçokzevkhâsılolmaklâzımgelir.Belki,
mezârıbaşındabaşkaşeylerigörerek,onateveccühünazalmışolabilirdedi.Birkimse,kendimemleketindeiken,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”rûhâniyyetineteveccühederse,fâidebulur.FekatMedîne-imünevvereyegiderse,Resûlullahınrûhâniyyetinin,onunyolculuğundanveyoldaçekdiğizahmetlerdenhaberiolur.Orayaerişip,Ravda-ipâkinigörünce,teveccühütamolur.Fâidelenmesi
deöyleçokolurki,memleketindeikenolanfâide,onunyanındahiçkalır.Evliyâ-ikirâm,bubildirdiğimizikalbleriileduyarakanlamakdadır.
Celâleddîn-iRûmî“kuddisesirruh”,sonhastalığındabuyurduki,(Benölünce
üzülmeyiniz!Heryerdebenimleolunuz,benidüşününüz!İmdâdınızayetişir,size
yardımederim.Rûhumun,budünyâdaikidürlübağlılığıvardır:Biri,bedenimeolan
bağlılığı,ikincisi,sizlereolanbağlılığı.Allahüteâlânıninâyetiile,ferdvemücerredolunca,ya’nîrûhumbedendenayrılınca,bedeneolanbağlılığıda,sizeolur.)
EvliyânınbüyüklerindenAbdüllah-ıDehlevî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”,
(Mekâtib-i şerîfe) kitâbınınsekizincimektûbundabuyuruyorki,(Bâtındaki,ya’nî
kalbindekinisbetin[bağlılığın]artmasınaçalış!Allahismini,ba’zandaKelime-i
tehlîliçokzikrederek,ba’zansalevâtokuyarak,Kur’ân-ıkerîmokuyarak,Allahüteâlâyayaklaşmağauğraş!Buçalışmalardagevşeklikolursa,bufakîrinrûhaniyyetineteveccühediniz!Yâhud,MirzâMazher-iCân-ıCânânınkabrinegeliniz!
Onateveccühedince,çokterakkîedilir.Ondanhâsılolanfâide,bindirininfâidesindendahâçokdur.Gavs-üs-sekaleynAbdülkâdir-iGeylânîileveBehâeddîn-iBuhârîiledemurâkabeediniz!)Sâlihlerinkabrleriniziyâretvebunlaratevessülve
istigâseetmenincâizolduğu,(Et-Tevessülü bin Nebî ve bis-sâlihîn) kitâbında
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vemevlânâHamdullahSehârenpûrînin(El-besâir-li-münkirit-tevessül-i bi-ehl-ilmekâbir) kitâbındauzunyazılıdır.Buikikitâb1395[m.1975]deİstanbuldaarabîolarakneşredilmişdir.

61 — RESÛLULLAHIN (Sallallahü aleyhi ve sellem)
TA’Z‹YE MEKTÛBU
Bu mektûb, Allahü teâlânın Peygamberi, Muhammed “aleyhisselâm” tarafından, Mu’âz bin Cebele “radıyallahü teâlâ anh” yazdırılmışdır:
Allahüteâlâsanaselâmetversin!
Onahamdederim.Herkeseiyilikvezarar,yalnızOndangelir.Odilemedikce,
kimsekimseyeiyilikvekötülükyapamaz.
Allahüteâlâ,sanaçoksevâbversin.Sabretmeninasîbeylesin!Onunni’metlerineşükretmeniziihsâneylesin!
Muhakkakbilmeliyizki,kendivarlığımız,mallarımız,servetimiz,kadınlarımız
veçocuklarımız,Allahüteâlânın,sayısızni’metlerinden,tatlıvefâideliihsânlarındandır.Buni’metleri,bizdesonsuzkalmakiçindeğil,emânetolarakkullanmak,
sonragerialmakiçinvermişdir.Bunlardan,bellibirzemândafâideleniriz.Vakti
gelince,hepsinigerialacakdır.
Allahüteâlâ,ni’metlerinibizeverereksevindirdiğizemân,şükretmemizi,vaktigelipgerialaraküzüldüğümüzzemânda,sabretmemiziemreyledi.Seninbuoğlun,Allahüteâlânıntatlı,fâidelini’metlerindenidi.Gerialmakiçinsanaemânet
bırakmışidi.Seni,oğlunilefâidelendirdi.Herkesiimrendirecekşekldesevindirdi,neş’elendirdi.Şimdi,gerialırkende,sanaçoksevâb,iyilikverecek,acıyarak,
doğruyoldailerlemeni,yükselmeniihsânedecekdir.Bumerhamete,ihsânakavuşabilmekiçinsabretmeli.Onunyapdığınıhoşgörmelisin!Kızar,bağırır,çağırırsan,sevâba,merhametekavuşamazsınvesonundapişmânolursun.İyibilki,ağlamak,sızlamak,derdibelâyıgeriçevirmez.Üzüntüyüdağıtmaz!Kaderdeolanlarbaşagelecekdir.Sabretmek,olmuşbitmişşeyekızmamaklâzımdır.
Allahüteâlâ,hepinizeselâmetversin!Âmîn.
Kabristândangeçeridim,
dedimburda,kimleryatır.
Etrâfınaşanlarsaçan,
kimbilirneerleryatır.
Kimiyiğit,kimikoca,
kimivekîl,kimipaşa.
Kimidoçent,kimihoca,
zenginnicebeğleryatır.
Sırmagibiydisaçları,
hergünyıkanırbaşları.
Renkli,parlakkumaşları,
devşirengelinleryatır.
Liseyi,tıbbiyeyihep,
okumuş,yıllaruğraşmış.
Çokhastaya,şifâveren,
professörhekimleryatır.
Allah,Resûlullahiçin,
îmânıkorumakiçin.
Kahbedüşmanasaldıran,
arslanMehmedcikleryatır.
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62 — BİRİNCİ CİLD, 104. cü MEKTÛB
Bu mektûb, Perkene şehri kâdîlarına yazılmış olup, baş sağlığı dilemekdedir:
Merhûmhazretinölümününacısı,hernekadarpekşiddetliveçokçetinisede,
kuliçin,sâhibininişindenrâzıolmakdanbaşkaçâreyokdur.İnsan,budünyâdakalmakiçinyaratılmadı.Dünyâdaişyapmak,çalışmakiçinyaratıldık.Çalışmalıyız!
Çalışıpda,kazanıpdaölenbirkimseiçinkorkacakbirşeyyokdur.Hattâ,böyleölmek,birdevletelegeçirmekdir.Ölümbirköprügibidir.Sevgiliyisevgiliyekavuşdurur.Ölmek,felâketdeğildir.Öldükdensonrabaşınagelecekleribilmemekfelâketdir.Ölülere,düâile,istigfâretmekle,onuniçinsadakavermekleyardımetmek,imdâdlarınayetişmeklâzımdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki:(Ölünün mezârdaki hâli, imdâd diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de, babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir düâyı gözler. Kendisine bir düâ gelince, dünyânın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekden
dahâ çok sevinir. Allahü teâlâ, yaşıyanların düâları sebebi ile, ölülere dağlar gibi
çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyyesi, onlar için düâ ve istigfâr etmekdir.)
[(Düâ),istemekdemekdir.Açbiradamın,iştihâlıolduğubirzemândayiyecek
istemesigibidir.Îmânileölenlerehatm-itehlîlyapmak,ya’nîyetmişbinKelime-i
tevhîdokuyup,sevâbınırûhunahediyyeetmekçokfâidelidir.Fekat,buzemânda
îmânilegidenpekazdır.(Makâmât-i Mazheriyye)dediyorki:(Hadîs-işerîfde,(Bir
kimse, kendisi için veyâ başkası için yetmişbin aded Kelime-i tevhîd okursa, günâhları afv olur) buyuruldu. Mazher-i Cân-ı Cânân “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz”hazretleri,fâhişebirkadınınkabriyanınaoturmuşdu.Kabreteveccüheyledi.[Ya’nîhâtırınabaşkahiçbirşeygetirmeyip;yalnızonudüşündü.]Bumezârda Ceh enn em ateş i var. Kad ın ın îmânl ı olm as ınd a şübh e ediy or um. Rûh un a
(Hatm-i tehlîl) sevâbıbağışlıyacağım.Îmânıvarsa,afvolurbuyurdu.Hatm-itehlîlinsevâbınıbağışladıkdansonra,elhamdülillahîmânıvarmış,Kelime-itayyibe
te’sîrinigösteripazâbdankurtuldubuyurdu.)(Menâhic-ül-ibâd)dadiyorki:(YetmişbinKelime-itevhîdibirkimseveyâbirkaçkimseokur).(Mekâtîb-i şerîfe) yüzyirmincimektûbunda,(Hatm-itehlîlindirileredefâidesiçokdur)buyurmakdadır.
Süleymâniyyekütübhânesiİbrâhîmefendi“rahmetullahiteâlâaleyh”kısmında,
[520]sayılıfetvâkitâbındadiyorki,(Düâsessizolur.Cum’anemâzındansonracemâ’atiledüâyapmakcâhillikdir.Vâ’zdansonratoplanarakvâ’ızınyükseksesle
düâyapmasıbid’atdir.Selefdenböylebirhabergelmemişdir.Böyleyapmak,yehûdîlerdenvehıristiyanlardansirâyetetmişdir)].
Göçzemânıdırdedimevt,ammâkicânduymıyor,
asker-ia’zâyalerzedüşdü,sultânduymıyor.
Düşdüömürbinâsından,hergünbirtaşıyere,
canyatırgâfil,binâsıolduvîrânduymıyor.
Gönlümkalmak,dostumalmakistiyorbubedenim,
birdevâsızderdedüşdüm,âhkiLokmangörmiyor.
Birticâretyapamadım,ömrsermâyesibitdi,
yolageldim,gemikalkdı,benikaptangörmiyor.
Azığımyok,yazığımçok,yoldadürlükorkuvar,
âh-ufigâneyliyorum,dîv-üşeytânduymıyor.
Yoleriyoldagerekdir,çoksıkıntıçeksede,
eyNiyâzîuyansende,sanmacânângörmiyor!
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63 — MEYYİT İÇİN İSKÂT
(Nûr-ül-îzâh)davebunun(Tahtâvî) hâşiyesindeve(Halebî) ile(Dürr-ül-muhtâr)da,nemâzlarınkazâsısonunda,(Mültekâ)dave(Dürr-ül-müntekâ)dave(Vikâye)de, (Dürer)de ve (Cevhere)de ve Kâdî-zâdenin (Birgivî vasıyyetnâmesi)
şerhininsonundavebaşkakıymetlikitâblarda,meyyitiçiniskâtvedevryapmak,
hanefîmezhebindelâzımolduğuyazılıdır.Meselâ,(Tahtâvî) hâşiyesindediyorki,
(Tutulmamışoruclarınfidyevererekiskâtedilmesiiçinnassvardır.Nemâzorucdandahâmühimolduğundan,şer’îbirözrilekılınamamışvekazâetmekistediği
hâlde,ölümhastalığınayakalanmışbirkimsenin,kazâedemediğinemâzlarıiçin
de,orucdayapdığıgibiiskâtyapılmasıiçin,bütünâlimlerinsözbirliğivardır.Nemâzıniskâtıolmazdiyenkimsecâhildir.Çünki,mezheblerinsözbirliğinekarşıgelmekdedir.Hadîs-işerîfde,(Bir kimse, başkası yerine oruc tutamaz ve nemâz kılamaz. Fekat, onun orucu ve nemâzı için fakîri doyurur) buyuruldu).Ehl-isünnet
âlimlerininüstünlüklerinianlıyamayanvemezhebimâmlarımızıda,kendilerigibihayâlilekonuşuyorsananba’zıkimselerin,(İslâmiyyetdeiskâtvedevryokdur.
İskât,hıristiyanlarıngünâhçıkartmasınabenziyor)gibişeylersöyledikleriniişitiyoruz.Bugibisözleri,kendilerinitehlükelidurumadüşürmekdedir.Çünki,Peygamberefendimiz,(Ümmetim dalâlet üzerinde birleşmez) ve(Mü’minlerin güzel
gördüğü şey, Allah indinde de güzeldir) buyurdu.Buhadîs-işerîfler,(Berîka)nın
94.cüsahîfesindeyazılıdırvedevryapmanınelbettedoğruolduğunugösteriyor
demekdedir.Devryapmağainanmıyan,buhadîs-işerîflereinanmamışolur.İbni
Âbidîn,vitrnemâzınıanlatırken,(Dindezarûrîolan,ya’nîcâhillerindebildikleriicmâ’bilgilerineinanmıyankimse,kâfirolur)buyuruyor.(İcmâ), müctehidlerinsözbirliğidemekdir.İskât,günâhçıkartmağanasılbenzetilebilir?Papaslar,günâhçıkartıyoruzdiyerek,insanlarısoyuyorlar.Hâlbuki,islâmiyyetdedinadamlarıiskâtyapamaz.İskâtıyalnızölününvasîsi,vasıyyetiyoksa,vârisiyapabilirve
paradinadamlarınadeğil,fakîrlereverilir.
Bugün,hemenheryerde,iskâtvedevrişleriislâmiyyeteuygunyapılmamakdadır.İslâmiyyetdeiskâtyokdurdiyenler,böylesöylemeyipde,bugünyapılmakda
olaniskâtvedevrlerislâmiyyeteuygundeğildirdeselerdi,çokiyiolurdu.Bizde
kendilerinidesteklerdik.Böylesöylemeleriile,hemkorkunçbirtehlükeyedüşmekdenkurtulurlardı,hemdeislâmiyyetehizmetetmişolurlardı.İskâtvedevrlerinnasılyapılacağıİbniÂbidîn,kazânemâzlarınınsonundagenişyazılıdır.
Fâitenemâzlarıolan[ya’nîözrilekaçırıp,kazâyakalmışnemâzlarıbulunan]bir
kimse,bunlarıîmâiledekılmağagücüyeterikenkılmamışise,öleceğizemân,keffâretininiskâtedilmesiiçinvasıyyetetmesivâcibdir.Kazâyagücüyetmemişise,
vasıyyetetmesilâzımolmaz.Ramezân-ışerîfdeorucyiyenmüsâfirvehastada,kazâedecekzemânbulmadanölürse,vasıyyetetmelerilâzımgelmez.Allahüteâlâ,
bunlarınözrlerinikabûleder.Hastanınkeffâretlerininiskâtı,öldükdensonravelîsitarafındanyapılır.Ölmedenönceyapılmaz.Diriinsanın,kendiiçiniskâtyapdırmasıcâizdeğildir.Şâfi’î(Envâr) kitâbında,(Meyyitinkılmadığınemâzlariçin
fidyevermek,şâfi’îmezhebindevâcibdeğildir.Verilirse,iskâtolmaz)diyor.Hanefîâlimlerindenimâm-ıBirgivî“rahmetullahiteâlâaleyh”(Cilâ-ül-kulûb) kitâbındadiyorki,(ÜzerindeAllahüteâlânınhakkıveyâkulhakkıbulunankimsenin,
ikişâhidyanındavasıyyetsöylemesiveyâyazmışolduğunubunlaraokumasıvâcibdir.Üzerindehakbulunmıyanınvasıyyetetmesimüstehabdır.)
Keffâretiskâtiiçinvasıyyetedenmeyyitinvelîsi,ya’nîmîrâsınıyerlerinesarfiçin
vasıyyetetdiğivasîsi,vasîyoksavârisiolankimse,mîrâsınüçdebirinden,herbir
vaktnemâziçinvevitrnemâzıiçinvekazâedilmesilâzımolanbirgünlükoruciçin,
birerfıtramikdârı,ya’nîyarımsâ’[beşyüzyirmidirhemveyâbinyediyüzelligram]
buğdayıfakîrlere[veyâfakîrlerinvekîllerine]fidyeolaraksadakaverir.
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Vasıyyet etmedi ise, velînin keffâret iskâtı yapması, Hanefîde lâzım olmaz.
Şâfi’îmezhebindeki(Nef’ul-enâm fî-iskâtissalâti vessıyâm)dadiyorki,(Bâcûrî[1],
İbniKâsımın,EbûŞücâmetnişerhininhâşiyesindediyorki,meyyitinkılmadığınemâzlarıiçinfidyeverilmez.Verilirkavlidevardır.Hanefîyitaklîdederek,iskâtınınyapılmasıiyiolur.Şâfi’îninkavl-ikadîminegöre,velîsimeyyitinnemâzveoruclarınıkazâeder.)Kulhakkını,vasıyyetolmasada,meyyitinbırakdığımaldanvelînin ödemesi, her mezhebde lâzımdır. Hattâ alacaklılar, mîrâsı ele geçirince,
mahkemesizalabilirler.Kazâyakalanoruclarınfidyesini,ya’nîmalileödenmesinivasıyyetetdiise,bunuyerinegetirmekvâcibdir.Çünki,islâmiyyetemretmekdedir.Vasıyyetetmediise,vârisikendimalıileyapabilir.Nemâzıvasıyyetetdiise,
nemâzfidyesinivermekvâcibdeğil,câizolur.Busonikisikabûlolmazise,hiçolmazsasadakasevâbıhâsılolup,günâhlarınıtemizlemeğeyardımeder.İmâm-ıMuhammedböylebuyurmuşdur.(Mecma’ul-enhür)dediyorki,(Nefsineveşeytâna
uyaraknemâzlarınıkılmamış,ömrününsonunadoğrubunapişmân[olupkılmağavekazâetmeğebaşlamış]olanın,kazâedemediğinemâzlarınıniskâtınınyapılmasıiçinvasıyyetetmesicâizolduğu(Müstasfâ)dayazılıdır.)
(Cilâ-ül-kulûb)dadiyorki:(Kulhakları,ödenecekborçlar,emânet,gasb,sirkat,
ücretvebey’sebebiilevereceklervedöğmek,yaralamak,haksızolarakkullanmakgibibedenhaklarıvesöğmek,alay,gîbet,iftirâgibikalbhaklarıdır.)
Vasıyyetedenmeyyitinmalınınüçdebiriiskâtyapmağakifâyetediyorsa,velîninbumalilefidyevermesilâzımdır.Kifâyetetmiyorsa,sülüsdenfazlasınıvârisinteberru’etmesicâizolduğu,(Feth-ul-kadîr)deyazılıdır.Bunungibi,farzolan
haccınınyapılmasıiçinvasıyyetetse,vârisiveyâbaşkabiri,hacparasınıhediyye
verse,câizolmaz.Ölmedenvasıyyetetmeyip,vârisikendiparasıileiskâtyapsaveyâhaccagitse,meyyitinborcuödenmişolur.Vârisdenbaşkasınınparasıilebunlarcâizolmazdiyenlervarsada,(Dürr-ül-muhtâr) ve(Merâkıl-felâh) ve(Cilâ-ülkulûb) kitâblarınınsâhibleri“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”olurdediler.
Keffâretiskâtı,yalnızhanefîde,buğdayyerineunveyâbirsâ’arpa,hurma,üzüm
iledehesâbedilerek,bunlardaverilebilir.[Çünki,bunlarbuğdaydandahâkıymetli
olduklarıiçin,fakîredahâfâidelidirler.]Hepsiyerinekıymetleriolanaltınveyâgümüşdeverilebilir.Diğerüçmezhebinhanefîyitaklîdetmelericâizdir.[Kâğıdparaileiskâtyapılmaz.]Secde-itilâvetiçinfidyevermeklâzımdeğildir.
Fidyeparası,mîrâsınüçdebiriniaşarsa,vârisleriznvermedikce,velîüçdebirdenfazlasınısarfedemez.(Kınye) kitâbındadiyorki,meyyitinborcudaolsa,alacaklısı,vasıyyetinyapılmasınaiznversede,vasıyyetinyapılmasıcâizolmaz.Çünki,islâmiyyet,önceborcunödenmesiniemretmekdedir.Borcuödemek,alacaklınınrâzıolmasıilesonrayabırakılamaz.Bütünnemâzlarıniskâtedilmesiiçinvasıyyetedenkimseninkaçyaşındaöldüğübilinmiyorsa,bırakdığımîrâsınüçdebiri,nemâzlarınıniskâtınayetişmediğizemân,buvasıyyeticâizolur.Mîrâsınüçde
biri,iskâtiçinyetişirveartarsa,buvasıyyeticâizolmaz,bâtılolur.Çünki,malın
üçdebiri,iskâtayetişmediğizemân,üçdebiriileiskâtedileceknemâzlarınsayısı
belliolduğundan,vasıyyetibunemâzlarıiçinsahîholur.Gerikalannemâzlarıiçin
olanvasıyyeti,lagv,ya’nîboşlâfolur.Üçdebiri,çokolduğuzemân,ömrüvedolayısıilenemâzsayısıbelliolmadığıiçin,vasıyyetibâtılolur.Kâdî-zâde,(Birgivî)
şerhindediyorki:
Kerâhet ve fesâd bulunması ihtimâlinden dolayı, bütün nemâzlarının iskâtı
içinvasıyyetedenmeyyitinhiçmalıyoksaveyâüçdebiri,vasıyyeteyetişmiyorsa
veyâhiçvasıyyetetmemişolup,velîkendimalıileiskâtyapmakistiyorsa,(Devr)
yapar.Fekatvelîdevryapmağamecbûrdeğildir.Devryapmakiçin,velî,biraylık
veyâbirsenelikiskâtiçinlâzımolanaltınliralıkveyâbeşibiryerdeveyâbileyzik,
[1] Bâcûrîİbrâhîm,Câmi’ul-ezherdemüderrisidi.1276[m.1859]davefâtetdi.
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yüzükveyâgümüşgeçerparaödüncal›r.Meyyiterkekise,yaş›ndanonikisene,kad›nisedokuzsenedüşerek,kaçseneborcuolduğunuhesâblar.Birk›z9yaş›na,bir
oğlan12yaş›nagelince(Âk›lvebâlig)olur.Buna(Mükellef) dedenir.[9yaş›n›bitirenk›zve12yaş›n›bitirenoğlan,bâligolduğunusöylerse, (Âk›l-bâlig) oldudenir.Buçocuk(Mükellef) olur.Ya’nîislâmiyyeteuymas›lâz›molur.Dörtmezhebdedeharâmolanbirşeyiseverek,beğenerekyapan,söyleyenkâfirolur.Mecbûr
olarak,âdeteuyarak,nefsineuyarakveyânafakate’mîniiçin,istemiyerek,üzülerekyaparsa,kâfirolmaz.Fekat,tevbeetmezse,harâmişlemekazâb›n›çekecekdir.
Hürriyyetbulunanmemleketdehalâli,harâm›bilmemeközrdeğildir.Dizleriaç›k
olansporcular›,hanbelîmezhebiküfrdenkurtarmakdad›r.Liseliveüniversitelik›zlar,mektebibitirip,tevbeedince,harâmdankurtulur.Me’mûrolankad›nlardaböyledir.Harâm›inkâredenkâfirolur.Harâmadevâmedeninkâfirolmatehlükesivard›r.]Hanefî mezhebinde, bir günlük alt› nemâz için, onbuçuk kilo, bir güneş y›l› için,
üçbinsekizyüz kilo buğday vermek lâz›md›r. Meselâ,birkilobuğdayyüzseksenkuruşolduğuzemân,birseneliknemâziskât›alt›binsekizyüzdoksansekizveyâk›sacaalt›bindokuzyüzliraolur.Biralt›nlira[yedigramveyirmisantigramolup],buğday›nkilosuyüzseksenkuruşolduğuzemânyüzyirmiliraidi.Ya’nîbirkilobuğdaybedeli,birgramalt›nk›ymetinintakrîbenondabiri[9,26dabiri]dir.Birayl›k
nemâziskât›içindörtveüççeyrek,bir senelik için elliyedi buçuk veyâ ihtiyâtl› olarak altm›ş alt›n lâz›m olur. Birayl›knemâziskât›için,beşalt›nliravermeklâz›m
demekdir.Meyyitinvelîsibeşalt›nliraveyâbuağ›rl›kda[36gr]bileyziködüncalsavedünyâyadüşkünolm›yan,dîninibilenvesevenbirveyâbirkaç,meselâdört
fakîrbulsa:[Bunlar›nf›traveremiyecek,ya’nîzekâtalabilecekfakîrolmalar›şartd›r.Fakîrolmazlarise,iskâtkabûlolmaz.]Meyyitinvelîsi,ya’nîvas›yyetetdiğikimse veyâ vârislerinden biri veyâ bunlardan birinin vekîl etdiği kimse, (Merhûm
..................efendininiskât-›salât›için,bedelolarak,bubeşalt›n›sanaverdim)diyerek,beşalt›n›birincifakîresadakaniyyetederekverir.Sadakay›fakîreverirken
(hediyyeediyorum)demekcâizdir.Sonrafakîr,(Ald›m,kabûletdim.Sanahediyyeediyorum)diyerekbunuvâriseveyâvârisinvekîlinehediyyeeder.Odateslîm
al›r.Sonra,yinebunaveyâikincifakîreverirvehediyyeolarakondangeriteslîm
al›r.Böylece,ayn›fakîredörtkerreveyâdörtfakîrebirerkerreveripvealmakla
birdevrolur.Birdevrde,yirmialt›nl›knemâzkeffâretiiskâtedilmişolur.Meyyit
erkekvealtm›şyaş›ndaise,k›rksekizseneliknemâziçin,48x60=2880alt›nvermek
lâz›m olur. Bunun için de, 2880:20=144 kerre devr yapar. Alt›n adedi on veyâ
bunlar›nağ›rl›ğ›ndabileyzikise,72devr;alt›nyirmiise,36devryapar.
Fakîradedionvealt›nadedideonise,48seneliknemâzkeffâretininiskât›için,
yirmidokuzdevryapar.Çünki:
Nemâz kılmadığı yıllar x bir yıllık altın sayısı = fakîr sayısı x bir fakîre verilen
altın sayısı x devr sayısıdır. Misâlimizdeyaklaşıkolarak:
48x60=4x5x144=4x10x72=4x20x36=10x10x29dur.
Görülüyorki,nemâziskâtında,devrsayısınıbulmakiçin,bir yıllık altın sayısı
ile meyyitin nemâz borcu yılı çarpılır. Ayrıca, devr olunan altın lira sayısı ile, fakîr sayısı da çarpılır. Birinci çarpım, ikinci çarpıma bölünür. Bölüm,devrsayısıolur.
Buğdayınvealtınınkâğıdlirakarşılığıdeğerleriherzemânyaklaşıkolarakaynı
orandadeğişmekdedir.Ya’nî,iskatiçin,biryıllıkbuğdaymikdârıdeğişmediğigibi,altınınkıymeti,dünyâpiyasasınabağlanarak,aşırıyükselmediğizemânlarda,
biryıllıkaltınsayısıda,ya’nîhanefîmezhebiiçin,yukardabulduğumuzaltmışaltınliradahemenhemenaynıolmakdadır.Bununiçin,böylefevkal’âdehâllerhâricinde:
Bir aylık nemâz iskâtı beş altındır.
Bir aylık Ramezân orucu iskâtı takrîben bir altındır.
kabûledilmekdedir.Devredilecekaltınliravedevrsayısı,buradanbulunur.
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Altınlirayokise,velî,bileyzik,yüzükgibialtıneşyâ,birhanımdanödüncalır.
Bundan,(nemâzkılmadığıseneadedix7,2)gramdartılıp,birmendilekonur.Mendilde,nemâzkılmadığıseneadedikadaraltınliravardır.60adedi,devreoturan
fakîradedinebölününce,devradedima’lûmolur.Altınazise,birincidekininyarısıkadardartılır.Devradedi,birincininikimisliolur.Misâlimizde,48x7,2=350
gramaltınveonfakîrilealtıdevr,70gramaltınileotuzdevryapılır.Devrbitince,sondakifakîr,elindekialtınlarıvelîyehediyyeeder.Budaborcunuöder.Velîdealtınliralarvarsa,nemâzkılmadığıseneleradedince,altınlirailedevryapılır.60adedi,devreoturanfakîradedinebölününce,devradedima’lûmolur.Altınadedi,nemâzborcuolanseneleradedindenbirkaçdef’aazolursa,devradedi,
okadardef’açokolur.Yukarıdakimisâlde,48altınliravebirfakîrile60devrve
4fakîrile15devr,10fakîrile6devryapılır.Altınlira10adedise,48yerine50kabûledip,4fakîrile75devryapılır.Fakîradedide10olursa,30devryapılır.
Nemâziskâtıbitdikdensonra,tutulmıyan,kazâedilmelerilâzımolan,48senelik,oruclarıniskâtıiçin,beşaltınıdörtfakîreüçkerredevreder.Çünki,birsenelikya’nî,otuzgünlükoruckeffâretiskâtı,elliikibuçukkilobuğdayveyâ5,25gram
altın,ya’nî0,73adedaltınliraolmakdadır.Görülüyorki,hanefîdebir altın bir senelik oruc keffâretini iskât eder vekırksekizseneiçinkırksekizaltınvermeklâzım
olur.Beşaltınile,dörtfakîrebirdevryapınca,yirmialtınverilmişoluyor.Kazâedilmelerilâzımolanoruclarıniskâtıyapıldıkdansonra,zekâtiçin,sonrakurbanvesadaka-ifıtr,nezrvevârisleribilinmeyenkulhaklarıiçindebirkaçdevryapılır.
Mâlikîveşâfi’îmezheblerinde,nemâziçindefidyeverilirkavlinegöre,vitrnemâzısünnetolduğuiçin,birgündebeşnemâzfidyesiverilir.Buikimezhebde,bir
nemâzvebirorucfidyesiolarakbirmüd’buğdayverileceği(El-Envâr) ve(Nef’ulenâm)dayazılıdır.Birmüd’173,3dirhemolup,birgünlükbeşnemâzfidyesi2,1
kgr.birayiçin63kgr.buğday,ya’nî0,875adedaltınlira,birseneiçin705kgr.buğdayveyâ10,5adedaltınvebiraylıkorucfidyesi5,2kgr.buğday,0,07adedaltın
olur.Mâlikîveşâfi’îler,hanefîmezhebinitaklîdederken,biraylıknemâzfidyesi
5altın,biraylıkorucfidyesibiraltınhesâbeder.
Biryemînkeffâretiiçin,birgündeonfakîrveözrsüzbozulupkeffâretlâzımolan
birgünlükoruckeffâretiiçin,birgündealtmışfakîrlâzımdırvebirfakîrebirgünde,yarımsâ’buğdaydanfazlaverilemez.Ya’nî,birkaçyemînkeffâretibirgünde
onfakîreverilemez.Ohâlde,yemînveoruckeffâretleriiçinbirgündedevryapılamaz.Birincikısm,83.cümaddeyebakınız!Yemînvasıyyetivarsa,biryemîniçin,
birgündeonfakîrinherbirineikişerkilobuğdayveyâunveyâbudeğerdeherhangibirmal,altın,gümüşverilir.Bunları,birfakîre,ongünarkaarkayavermekde
olur.Yâhudbirfakîrekâğıdparaverip,(Senivekîlediyorum.Buparaile,hergün,
sabâhveakşamolmaküzere,ikikerreongünkarnınıdoyuracaksın!)demelidir.
Karnınıböyleongündoyurmayıp,kahve,gazeteparasıyaparsa,câizolmaz.Eniyisi,biraşcıilepazarlıkedip,ongünlükparayıaşçıyaverip,fakîr,buaşçıda,hergün,
sabâhveakşamolmaküzereikikerreongünkarnınıdoyurmalıdır.Niyyetetdikdensonrabozulanorucvezıhârkeffâretlerideböyleolup,buikisinde,birgünün
keffâretiiçin,altmışfakîrebirgünveyâbirfakîrealtmışgünyarımsâ’buğdayveyâbudeğerdebaşkamalvermekveyâhergünikikerredoyurmaklâzımdır.
Vasıyyetedilmiyenzekâtiskâtıyapılmasılâzımdeğildir.Vârisin,zekâtiskâtıiçin
de,kendiliğindendevryapabileceğinefetvâverilmişdir.
Velî,altınlarıfakîrlereherverişde,nemâzveyâoruciskâtıdiyeniyyetetmelidir.Fakîrde,velîyegeriverirken,hediyyeediyorumdemelivevelîteslîmaldım
demelidir.(Eşi’at-ül lemeât)da,sadaka,zekâtalmasıcâizolmıyanıanlatırkendiyorki,(Âişe“radıyallahüanhâ”buyurduki,(Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”odamageldi.Çömlekdeetkaynıyordu.Ekmekileevdebulunanbirşeyikrâm
etdim.(Et pişdiğini gördüm) buyurdu.HizmetçimizBerîreyesadakaverilenetidi.
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Sizsadaka[zekât]yimediğiniziçin,bundanvermedimdedim.(Bu et Berîre için sadakadır. Onun bize verdiği ise hediyye olur) buyurdu).Fakîraldığızekâtı,zengineverebilir.Verdiğihediyyeolur.Zengininbunualmasıhalâlolur.Çünkifakîrkendimülkündenvermişdir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”zengin,fakîrayırmadan,herkesinhediyyesinikabûleder,hepsine,dahâfazlakarşılığınıverirdi.)[Velî,iskâtyapamıyacakhâldeise,omeyyitiniskâtlarınıyapmakiçinyabancıbirini
vekîleder.İskâtları,devri,başkalarınatercîhenbuvekîlyapar].
[İmâm-ı Birgivînin (Vasıyyetnâme) kitâbının sonunda ve bunun Kâdî zâde
Ahmedefendişerhınde“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”diyorki,fakîrlerinnisâba
mâlik olmaması şartdır. Meyyitin akrabâsından olsa, câizdir. Fakîre verirken,
(Falancanınşukadarnemâzınıniskâtıiçin,şunusanaverdim)demesilâzımdır.Fakîrde,(Kabûletdim)demelidirvealtınlarıalınca,kendininmülküolduğunubilmesilâzımdır.Bilmezse,öncedenöğretmelidir.Bufakîrdelutfedip,kendiisteğiile(Falancanınnemâzınıniskâtıiçin,bedelolarakşunusanaverdim)diyerek
başkafakîreverir.Ofakîrde,elinealıp,(Kabûletdim)demelidir.Alınca,kendi
mülküolduğunubilmelidir.Emânet,ödüncgibialırsadevrkabûlolmaz.Buikincifakîrde,(Aldım,kabûletdim)dedikdensonra,(Olvechilesanaverdim)diyereküçüncüfakîreverir.Böylecenemâz,oruc,zekât,kurban,sadaka-ifıtr,adakve
kulhakları,hayvânhaklarıiçindevryapmalıdır.Fâsidvebâtılalışverişde,kulhaklarıiçindedir.Yemînveoruckeffâretleriiçindevryapmakcâizdeğildir.
Ondansonra,altınlarhangifakîrdekalırsa,lutfedip,arzûsuverızâsıile,velîyehediyyeeder.Velîalıp,kabûletdimder.Eğerfakîrhediyyeetmezse,kendimalıdır,zorilealınmaz.Velîbirmikdâraltınıveyâkâğıdparaveyâmeyyitineşyâsındanbufakîrlereverip,busadakasevâbınıdameyyitinrûhunahediyyeeder.Borcuolanfakîrvebâligolmamışçocukdevryapmağakatılmamalıdır.Çünkiborclunun,elinegeçenaltınlarileborcunuödemesifarzdır.Bufarzıyapmayıp,altınlarımeyyitinkeffâretiiçinyanındakifakîrehediyyevermesicâizolmaz.Devrkabûl
olurisede,kendisihiçsevâbkazanmaz.Hattâgünâhagirer.Çocuğundahediyye
vermesisahîholmadığıİbniÂbidînde“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”yazılıdır.]
Malıolmıyanmeyyit,devryapılmasınıvasıyyetederse,velînindevryapmasıvâcibolmaz.Meyyitinkeffâretleriniiskâtedecekkadarmalınınhepsini,mîrâsınüçde
biriniaşmamaküzerevasıyyetetmesivâcibolur.Böylece,devrelüzûmkalmadan,iskâtyapılır.Üçdebiriiskâtayetişdiğihâlde,üçdebirindenazmalındevredilmesini
vasıyyetederse,günâhagirer.İbniÂbidîn,beşincicild,ikiyüzyetmişüçüncü[273]sahîfedebuyuruyorki,(Küçükçocuklarıolanveyâfakîrolupmîrâsamuhtâchâldebâligçocuklarısâliholanhastanın,nâfileolanhayrâtvehasenâtıvasıyyetetmeyip,sâlihçocuklarınabırakmasıdahâiyidir).(Bezzâziyye)de,hediyyeyianlatırkendiyorki,
(Malınıhayrâtasarfedip,fâsıkolançocuğunamîrâsbırakmamalıdır.Çünki,günâhayardımetmekolur.Fâsıkçocuğadanafakadanfazlapara,malvermemelidir.)
Çoksayıdanemâz,oruc,zekât,kurbanveyemînborclarıolupda,bunlariçin,
mîrâsınüçdebirindenazbirmalındevredilmesinivegerikalanmalile,Kur’ân-ı
kerîm,hatm-itehlîlvemevlidokutulmasınıvasıyyetetmekcâizdeğildir.Bunlarıokumakiçinparaverenvealangünâhagirer.Kur’ân-ıkerîmöğretmekiçinparaalıpvermekcâizdir.Okumakiçincâizdeğildir.
Meyyitinborcluolduğunemâzları,orucları,vârislerinveherhangibirkimsenin
kazâetmesicâizdeğildir.Fekat,nâfilenemâzkılıp,oructutup,sevâbınımeyyitin
rûhunahediyyeetmekcâizveiyiolur.
Meyyitinborcuolanhaccını,vekîletdiğikimsenin,meyyitinparasıilekazâetmesicâizolur.Ya’nî,meyyitiborcdankurtarır.Çünkihac,hembedenile,hemde
malileyapılanibâdetdir.Nâfilehac,başkasıyerineherzemânyapılır.Farzhacise,
ancakölünciyekadarhaccagidemiyecekkimseyerine,vekîlitarafındanyapılır.
(Mecma’ul-enhür)deve(Dürr-ül-müntekâ)dadiyorki,(Meyyitiniskâtınıdefn–1023 –

denönceyapmalıdır.)Defndensonradacâizolduğu,(Kuhistânî)deyazılıdır.
Meyyitiçinyapılannemâz,oruc,zekât,kurbankeffâretlerininiskâtında,birfakîrenisâbdanfazlaverilebilir.Hattâ,altınlarınhepsi,birfakîreverilebilir.
Ölümhastasının,kılmadığınemâzlarınfidyesinivermesicâizdeğildir.Oructutamıyacakkadarihtiyârolanın,tutamadığıoruclarınfidyesinivermesicâizdir.Hastanın,nemâzlarınıbaşıileîmâederekdekılmasılâzımdır.Böyleîmâilebirgündenfazlanemâzkılamıyacakhastanın,kılamadığınemâzlarıafvolur.İyiolursa,
bunlarıkazâetmesilâzımgelmez.Tutamadığıorucları,iyioluncatutmasılâzımdır.İyiolmayıp,vefâtederse,buoruclarıafvolur.
Şimdi,İstanbulda,birkimseölünce,hemennüfûskâğıdıveikişâhidile,belediyyetabîbliğinegidilip,(Defn ruhsatiyyesi) alınır.Mezârlıklarmüdürlüğünegötürülür.Buraya,yıkama,cenâzearabasıvemezârücretiyatırılır.Buradan,mezârlıkdakime’mûrahitâbendefnemrialınır.Meyyit,yâevdeyıkanır.Yâhudmezârlıklarmüdürlüğüyıkatır.Herikişekldede,cenâzearabası,meyyitievdenalır.Câmi’yevesonramezârlığagötürür.
Hemenkabristânagidilip,mümkinolduğukadarderinbirmezârkazdırılır.
Verâseti’lâmılâzımise,mahkemeye,şöylebirdilekçeverilir.Meselâ:
İstanbulsulhhukûknöbetcihâkimliğine
Da’vâcı:NefîseSîretIşık—Fâtih,Şeyhresmîmah.
MüstakîmzâdesokakNo.23.
AnnemSü’adâAkışık,dulolarak,1.9.1958târîhinde,vefâtilebendenbaşkamîrâscısıbulunmadığındanveişinmühimvemüsta’celmevâddanbulunmasıhasebîle,
hernekadar,adlîta’tîlisede,fekatbuverâsetinalınmasında,acelemühimbirişzuhûretmişbulunduğundan,müsta’celiyyetkarârıile,da’vânınkabûlününvebusûretle,verâsetvesîkasıverilmesinemüsâ’adebuyurulmasınısaygıilediler,arzeylerim.
Budilekçe,doğrucahâkimeverilip,imzâdansonrakalemodasınaverilir.Kayd
etdirilipüzerineyazılanpara,mahkemeveznesineyatırılır.Tekrârkalemodasına
gelip,dilekçenüfûsme’mûrluğunahavâleetdirilir.Nüfûsme’mûrluğunagötürülüp,tasdîklinüfûssûretialınarakmahkemeyegetirilir.Mahkemeninbildireceğigünde,ikişâhidilemahkemeyegelip,muhâkemedensonra,kalemodasındanüçadedverâseti’lâmıistenir.Parasıvezneyeyatırılıpbildirilengünde,gidipalınır.
Buişlerisıcağısıcağına,derhâlyapmalıdır.Hemenyapılmazsa,senelerlesürüncemedekalırvebirçokişlerinyapılması,buyüzdengerikalır.Verâseti’lâmıbirçokişleriçinlâzımise,noterlikden,lâzımolduğukadarsûretçıkarmalıdır.
Ölümvardır,gâfilolma,sakınmeyletmedünyâya!
Kapılmamal-üemlâke,sakınaldanmadünyâya.
Çalışemr-iilâhîyiyetdikçeicrâya!
Gelenlerhepsefereyler,muhakkakdâr-ıukbaya!
Yüzündön,ilticâeyle,Cenâb-ıZât-iMevlâya!
Budünyâbirköprüdür,hergelenbirbirgeçerdurmaz!
Haniâbâ-üecdâdın,neoldu,kimselersormaz.
Haniannen,babannerde,budünyâkimseyekalmaz.
Gelenlerhepsefereylermuhakkakdâr-ıukbaya.
Yüzündön,ilticâeyle,Cenâb-ıZât-iMevlâya!
Ecelbirgelir,ondanacebkurtulanvarmı?
Hiçölmemdiyenlerölmüş,bakınhiçkurtulanvarmı?
Hanişahlarvesultânlar,bakınhiçnişanvarmı?
Gelenlerhepsefereylermuhakkakdâr-ıukbâya,
Yüzündön,ilticâeyle,Cenâb-ıZât-ıMevlâya.
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64 — FERÂİZ BİLGİSİ
Vefâtedenkimseninbırakdığımalınkimlereverileceğinivenasıldağıtılacağınıöğretenilme,(İlm-i ferâiz) denir.AllahüteâlânınKur’ân-ıkerîmde,enaçıkve
engenişbildirdiğişey,meyyitdenkalanmîrâsınnasıldağıtılacağıdır.Buradayapılacakişlerinçoğufarzolarakemrolunduğuiçin,hepsine(Ferâiz ilmi) denilmişdir.(Tezkire-i Kurtubî) muhtasarında,İbniMâceveDâreKutnînin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în“bildirdiklerihadîs-işerîfde,(Ferâiz ilmini öğrenmeğe çalışınız! Bu ilmi gençlere öğretiniz! Ferâiz ilmi, din bilgisinin yarısı demekdir. Ümmetimin en önce unutacağı, bırakacağı şey, bu ilm olacakdır) buyuruldu.
(Dürr-ül-müntekâ) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki:(Gaybolankimse,hükmenöldüsayılır.Anarahmindeöldürülüpdiyetiverilencenîn,takdîrenölü
sayılır.Buikisinindemallarıvârislerinetaksîmedilir.Ölümzemânındaanarahmindebulunanvâris,takdîrendirisayılır.Bucenîn,biroğlanveyâbirkızimişgibiikidürlüferâizhesâbıyapılıp,ikisindenhissesiçokolanıayrılıp,gerikalan,diğervârisleretaksîmedilir.Bucenînikisenedenönce,diriolarakdoğarsa,hemen
ölsebilevârisolurveölüncemîrâsbırakır.)(İbni Âbidîn)deve(Dürr-ül-müntekâ)dadiyorki,(İkikardeşdenbiriÇinde,diğeriEndülüsde,aynıgün,güneşdoğarkenölseler,Endülüsdeölen,diğerinevârisolur.Çünki,[Erdküresigarbdanşarkadoğrudöndüğüiçin],güneşşarkdadahâöncedoğmakdadır.)
1—Meyyitinbırakdığımaldanvemülkden,sıraile,yıkama,kefenleme,defn
masraflarıvesonrakulborclarıayrılıpverilir.Geriyekalanmal,mülk,piyasaya
göredeğerlendirilip,üçebölünür.Birkısmıile,islâmiyyeteuygunolanvasıyyetleriyerinegetirilir.Diğerikikısmeşyânın,değerlerinegörekendileriveyâsatılıp
paralarıvârislerineşöyledağıtılır:
(1):Önce,eshâb-ıferâizdenilenonikikişiye,Kur’ân-ıkerîmdebildirilenhaklarıverilir.Buhaklara,(Farz) adıdaverilmişdir.Bunlardandördüerkekdir.
(2):Eshâb-ıferâizdenartanmal,asabedenilenakrabâdanmeyyiteenyakınolanınaverilir.Asabelerinismisonrabildirilecekdir.Asabeyokise,buartanlarda,
eshâb-ıferâizedağıtılır.Fekat,zevcvezevceye,buseferverilmez.
(3):Eshâb-ıferâizdenveasabelerdenkimseyokise,zevil-erhâmdenilenakrabâyaverilir.Zevil-erhâmbeşsınıfdır.İsmleri,üçüncükısm,65.maddesonunadoğruyazılıdır.
(4):Zevil-erhâmdandakimseyoksa,mevlel-muvâlâtdenilenadamaverilir.[On
numarayabakınız!]Budayokise,kardeşimdirdemesigibi,birvâsıtailesoyuolduğunusöylediği,fekatovâsıtanınkabûletmediğikimseyeverilir.
(5):Yukarıdakivârislerdenhiçbiriyokise,mîrâsınüçdeikisidahî,vasıyyeteharcanır.Vasıyyetideyokise,meyyitzimmîolsabile,Beyt-ül-mâlalır.
2—Eshâb-ıferâiziKur’ân-ıkerîmaltısınıfaayırmışdır:Hersınıfınhissesini
[farzını]şöylebildirmişdir:
NISF: Mîrâskalanmaldanvasıyyetedilenmikdârıayrıldıkdansonra,geriyekalanınyarısını,aşağıdakibeşcinsinsandanbirialır.Şöyleki,ilkdörtcinsinbirindenbirkişivarsa,ovezevcalır.Budörtcinsdenikisibiraradabulunamaz.
Kızı:Meyyitinoğluyokise,kızıyarısınıalır.
Oğlununkızı:Çocuğu[ya’nîoğluvekızı]veoğlununoğluyokise,yarısınıalır.
Kızkardeşi:Meyyitinçocuğu,oğlununçocuğuveerkekkardeşiveyâbabasıolmadığızemân,yarısınıalır.
Babadankızkardeş:Kızkardeşiolmadığıvakt,onunyerine,yarısınıalır.
Zevc:Meyyitinçocuğuveyâoğlununçocuğuolmadığızemânyarımalır.
Bu beş kimseden ilk dördü, kendi erkek kardeşi ile birlikde olunca, farzını
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Se’âdet-iEbediyye3-F:65

alamaz. Yalnız asabe olur. Asabe olunca, erkek, kız kardeşinin iki katını alır.
Bununsebebi,588.cisahîfedeîzâhedilmişdir.Budörtcinsinbirindenbirdenfazlabulunursa,nısfyerineSülüsânalıppaylaşırlar.
RUBU’: Dörtdebirinialacakolanlardır.Bunlarikikimsedir:
Zevc:Çocuğuveyâoğlununçocuğuvarsa,zevcdörtdebiralır.
Zevce:Çocuğuveyâoğlununçocuğuolmadığızemânrubu’alır.
Zevcvezevce,talâk-ıric’îde,kadınıniddetzemânında,birbirlerinevârisolurlar.
SÜMÜN: Sekizdebirinialacakolan,yalnızbirkimsedir.
Zevce:Çocuğuveyâoğlununçocuğuolduğuzemânsekizdebiralır.
SÜLÜSÂN, ya’nî üçde iki: Hissesi nısf olanlardan zevcden başka birinden,
birdenfazlaolunca,üçdeikiyialıparalarındamüsâvîolarakbölerler.
SÜLÜS, ya’nîüçdebiriniikikimsealır:
Anası:Meyyitinçocuğu,oğlununçocuğuveyâherdürlükardeşdenbirdenfazlayokise,anası,üçdebirinialır.Babasıvezevcveyâzevcesidevarsa,anası,zevc
veyâzevcedenvebabadankalanınüçdebirinialır.Babayerinecedvarsa,anatekmîlmalınüçdebirinialır.
Anadankardeşler:Bunlara,(Benûl-ahyâf) denir.Birdenfazlaolduklarızemân,
üçdebirinialıparalarındapaylaşırlar.Erkeğivekadınıhepaynımikdârdaalır.Meyyitinçocuğuveyâoğlununçocuğuyâhudbabası,dedesivarise,benûl-ahyâfmîrâs
alamaz.
SÜDÜS, ya’nîaltıdabiriniyedikimsealır:
Babası:Meyyitinçocuğuveyâoğlununçocuğuolduğuzemân,babaaltıdabirinialır.
Anası:Meyyitinçocuğu,oğlununçocuğuveyâherdürlükardeşdenbirdenfazlavarsa,anasıaltıdabirinialır.
Sahîhdedevenineler:Meyyitinbabasıolmaz,oğluvarsa,cedveceddeler,altıdabiralır.
Oğlununkızları:Meyyitinbirkızıilebirlikdebulunduklarızemân,oğlununkızlarıaltıdabiralıppaylaşırlar.
Babadankızkardeşi:Meyyitinbirkızkardeşiilebirlikdeolduğuzemân,südüs
alır.
Anadankardeş:Anadankızveyâerkekkardeşibirdâneise,südüsalır.
İhtâr: Babaaltıdabiraldığızemân,öncebabasüdüsalıp,gerikalanınüçdebirinianaalır.Anaolmazsa,nineleryinesüdüsalır.Anayerinegeçemeyip,sülüsalamazlar.
3—Erkekvârisonkişiolup,dokuzuasabedir.Zevc,asabeolamaz.
Baba:Meyyitinçocuğuveyâoğlununçocuğuyoksa,babayalnızasabeolur.Kızıveyâoğlununkızıvarsa,hemeshâb-ıferâizdenolur,hemdeasabeolur.Oğluveyâoğlununoğluvarsa,yalnızsüdüsalır.
Sahîhced:Meyyiteanataraflarındanbağlıolmıyandedelerdemekdir.Meyyitinçocuğuvebabasıbulunmazsa,babayerineasabeolur.Oğlubulunursa,baba
yerineyalnızsüdüsalır.Babavarsa,hiçvârisolamaz.
Oğul:Enkuvvetliasabeolup,oğulbulunduğuzemân,diğerasabelerinhiçbiri
asabeolamaz.Dünyâyagelecekçocukvarsa,oğulkabûledilerekhissesiayrılır.
Oğlununoğlu:Meyyitinoğlubulunmadığızemân,oğlununoğlu,enkuvvetliasabeolurvebaşkaasabeler,asabeolamaz.
Birâder:Şakîk,yalnızbabadan,yalnızanadanbirâderolmaküzereüçdürlüdür:
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Şakîk, ya’nî anadan ve babadan erkek kardeş, birâder veyâ baba bir birâder,
meyyitinoğlu,oğlununoğlu,babasıvededeleribulunmadığızemânasabeolurlar.
Birâderoğlu,amcavebabadanamcaveyâbabanınamcasıvebunlarınoğullarıvemeyyitâzâdolmuşköleveyâcâriyeise,bunuâzâdedenadam,kendilerinden
dahâkuvvetliasabebulunmazsa,sıraileasabeolurlar.
Zevc:Yalnızeshâb-ıferâizdendir.Asabeolmaz.
4—Kadınvârisyedikişidir:Meyyitinkızı,oğlununkızı,anası,sahîhceddeleri,üçdürlükızkardeşi,zevcesi,meyyitâzâdolmuşköleveyâcâriyeise,bunuâzâd
edenkadın.Birdenfazlazevcebirfarzalarakpaylaşırlar.
5—Meyyitinkızıbirdençokolursa,oğlununkızlarıvârisolamaz.Fekat,oğluolmıyarak,oğlununoğludabulunursa,oğlununkızları,bununlabirlikdeasabe
olarak,kızlardanartanı,oğlununoğullarıile,oğlununkızlarıarasında,erkeğeiki
katolaraktaksîmedilir.Oğulvarsa,oğulçocuklarıvârisolamaz.
6—(Benûl-a’yân), ya’nîşakîkler,ya’nîanabababirerkekkardeşlerve(Benûl’allât), ya’nîyalnızbababirkardeşler;oğul,oğuloğlu,baba,dededenbiribulunduğuzemânvârisolamazlar.
Kızkardeşler;meyyitinkızıveyâoğlununkızıbulunduğuzemânveyâkendibirâderibulunduğuzemân,yalnızasabeolurlar.Oğul,oğlunoğluveyâbabavarsa,
vârisolamazlar.
Meyyitinşakîkası,ya’nîanabababirkızkardeşibirdenfazlaise,babadankızkardeşleri,yalnızikenvârisolamaz.Fekat,babadanbirâderidevarsa,babadankızkardeşleriasabeyaparlarvemeyyitinkızkardeşlerindenartanmal,bababirkardeşlerarasında,erkeğeikikatolmaküzeretaksîmedilir.
Babadankızkardeşler;meyyitinkızıveyâoğlununkızıbulunduğuzemânveyâkendierkekkardeşibulunduğuzemân,yalnızasabeolurlarisede,meyyitiniki
kızkardeşi,oğul,oğlunoğluveyâbabavarsa,vârisolamazlar.Meyyitinanababa
birkardeşlerininbulunması,anadanolankardeşlerivârisolmakdançıkarmaz.Ya’nî
benûl-ahyâf,benûl-a’yânsebebiilevârislikdendüşmez.
7—Meyyitinzevcesindenveyâcâriyesindenolanoğluvekızı,babası,anası,
zevcivezevcesi,mîrâsdanhiçmahrûmkalmaz.Bunlardanbaşkaasabelerden,meyyitebirkişiilebağlıolankimse,bukişibulunduğuzemân,vârisolamaz.Meyyite
yakınolanlar,uzakolanlarımahrûmbırakır.[Meselâ,kızkardeşasabeolduğuzemân,amcasıveyâerkekkardeşinoğluasabeolamaz.]Yalnız,anabirkardeşlerbundanmüstesnâdır.İkiyakınlığıolan,biryakınlığıolanımahrûmeder.Meselâ,bababirbirâderler,anavebababirerkekkardeşbulununca,mîrâsalamazlar.Bababirkızkardeşler,asabeolduklarızemân,meyyitinerkekkardeşibulununca,asabelikdendüşerler.Bunungibi,meyyitinkızıbulunduğuzemân,bababirerkekkardeşidüşürmeyip,anadankardeşidüşürür.
Eshâb-ıferâiz,birsahîfeönceyazılıolanşartlaragöre,mîrâsalabilir.
8—Ceddelerin,ya’nîbüyükannelerinhepsi,meyyitinanasıbulunduğuzemân,
mîrâsdandüşerler.Babatarafındanolanceddeler,bababulunmasıilede,düşerler.Fekat,ceddinbulunmasıiledüşmezler.
9—Köle,meyyitiöldüren,başkadindenolanlarvemürtedlermîrâsalamaz.
[Şuhâlde,müslimânevlâdıolduğuhâlde,halâle,harâma,farzlara,meselâ,nemâza,guslabdestialmağaehemmiyyetvermiyen,oructutmakistemiyen,günâhişleyincepişmânolmayanmürtedolur,müslimândanmîrâsalamaz.]Babasısâhib
çıkmıyanveled-izinâ,babasınavârisolamaz.Hâlbuki,müslimânınkâfire,kâfirin
demüslimânamalvasıyyetetmelericâizdir.
10—Birzimmî[ya’nîgayr-imüslimvatandaş]veyâharbî[ya’nîvatandaşımız
olmıyankâfirler],birmüslimânınyardımıileîmânagelirvebumüslimânıvelîkabûlederse,ya’nîonunemrinegirersevebumüslimânda,bununilemuvâlâtıka–1027 –

bûl ederse, ya’nî bunun borclarını ödemeği kabûl ederse, bu müslimân, onun
(Mevlel-muvâlâtı) olur.
Birincikısmda,yetmişsekizincimaddede,toprakmahsûllerizekâtınıbildirirken,
erâzîkanûnuşerhınde,beşnev’toprakolduğunuyazmışdık.Birincisimülkolan
topraklar idi. Bunların sâhibi vefât edince, toprak satılıp, parası ile, sâhibinin
borcuödenebilir.Kalanınüçdebirindenvasıyyetiyapılır.Üçdeikisivârislerine,
mîrâslarımikdârındaverilir.İkincinev’topraklar,Beyt-ül-mâlınolanmîrîtopraklardır.Bunlar,şahslarapeşinparakarşılığı,tapusenediilekirâyaverilir.Alanın
mülküolmaz.Sâhibiölünce,satılıpborcuödenmez,vasıyyetiyapılmaz.Vârislerinemîrâsolmaz.Başkasınakirâyaverilir.Fekat,milleteiyilikolmakiçin,sâhibinin mîrî toprağı, para karşılığı başkasına devr etmesi veyâ hediyye etmesi ve
ölünce,peşinparaalmadançocuklarınadevrolunmasıdevletcekabûledilmişdi.
Tapunun, çocuklarına devr edilmesi mîrâs olmayıp, devletin ihsânıdır. Vârise
mülkolmaz.Kirâileverilmişolur.Kanûnunellidördüncüvesonrakimaddelerinegöre,tapusâhibiölünce,toprak,erkekvekızçocuklarınamüsâvîolarakverilir.Çocuklarıyokise,torunlarına,bunlardayokise,babasına,babadayokise,anasınaparasızverilir.Fekat,devrhakkıbabayaveyâanayaverilirken,dörtdebirizevc
veyâzevceyeverilip,dörtdeüçübabaveyâanayaverilir.Çocukveyâtorunvarken,zevcveyâzevce,mîrîtoprakdanpayalamaz.Meyyitintorunları,çocuklarıile
birlikdeeşitpayalırlar.Şimdimîrîtoprakkalmamış,herkesinmülküolmuşdur.Şimdi, mîrâs gibi bölünmeleri lâzımdır. (Berîka) ve (Hadîka) kitâblarının sonuna
bakınız!
Hermüslimân,ölümhastalığındabir(Vasıyyet) yazmalıdır.(Mâ-lâ-büdde)de
diyor ki, (Vasıyyetnâmeyi maraz-ı mevtde yazmak vâcib, sıhhatde iken yazıp,
yanındataşımakmüstehabdır.)Buradaevlâdına,ahbâbınasonnasîhatiniyapmalıdır.Kendindehakkıbulunanlardan,halâllaşmalarını,alacaklarını,vereceklerini,borclarınödenmesini,iskâtyapılmasını,hacborcuvarsa,vekîlgönderilmesiniistemeli,cenâzehizmetindekivedefndensonrakiisteklerinibildirmelidir.Zevcesineolan(Mehr-i müeccel) borcununödenmesiiçinvasıyyetetmesiniunutmamalıdır.Buisteklerininahkâm-ıislâmiyyeyeuygunyapılmasıiçin,âdilikişâhidyanındabirvasîseçmelidir.(Kâdîhân) “rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,(Tarlasınınkabristânyapılmasıveyâmalınınüçdebiriileyolculariçinhân,mescidyapılmasıyâhudyolculariçinçeşmeyapılması,müslimânlarakefen,tabutalınması,
kabrkazdırılması,birmescidesarfedilmesiiçinvasıyyetetmek,imâm-ıMuhammedegöre“rahmetullahiteâlâaleyh”câizdir.Malınınsülüsüilehabshâneyapılmasınıvasıyyetcâizdeğildir.Bunuyapdırmakhükûmetinvazîfesidir.Hacyapılmasınıvasıyyetedince,bulunduğuşehrdengönderilir.Malıazise,malınınyetişeceğiyerdengönderilir.Gazâedilmesiiçinvasıyyetedince,harbedenlereveharb
malzemesiiçinverilir.Ehl-ikitâbkâfirlerinfakîrlerineverilmekiçinvasıyyetcâizdir.Kiliseyapmalarıiçinvasıyyetcâizdeğildir.Kâtilininafvedilmesinivasıyyet
bâtıldır.Yalnızevbırakankimsenin,birininevdeoturmasınıvasıyyetetmesicâizdir.Ölünciyekadarevdeoturur.Maraz-ımevthâsılolmadanönce,çocuklarındanbirine,fazlahizmetetdiğiveyâmuhtâcolduğuiçin,birşeyhediyyeetmekcâizdir.Malınınsülüsününbirşehrdekifakîrleredağıtılmasınıvasıyyetedince,başkaşehrdekifakîrleredağıtılmasıcâizolur.Buparayıonfakîredağıtdenilip,hepsininbirfakîreverilmesivebununaksidecâizolur.Ongündedağıtdenilip,hepsinibirgündedağıtsacâizolur.Malımınsülüsünüakrabâmadağıtındese,vârisleringayrısınadağıtılır.Vârislerarasındaküçüklerolsaveyâmeyyitinborcuolsada,
büyüklermîrâsdanyiyebilirler.(Şirketler) maddesinebakınız!Birkimsevasıyyetiniibtâledebilir.Vasıyyetiniinkâretmesi,ibtâlolmaz.Vasıyyetikabûledenvasî,hastaöldükdensonravazgeçemez.Emînolmıyanfâsıkveyâzimmîvasîyapılırsa,hâkimbunlarıdeğişdirir.Ücretilevasîyapmakcâizdeğildir.Fekat,söylediği
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ücret,onavasıyyetedilmişolup,onualırvevasîolur.Vasîta’yînetmiyeninbabasıküçüktorunlarınavasîolurisede,borcödemekiçinbirşeysatamaz.Vasîvebaba,yetîminmalınıödüncveremezler.Hâkimverebilir.Vasî,meyyitinborclarını
yetîminmalıileödeyemez.Onunfıtrasınıveremez.Kurbanınıkesdiremez.Baba,
ödeyebilir.Vasîmuhtâcolunca,yetîminmalındanyiyebilir.Kimseyehibeedemez.
Helâkederse,azlolunur.Vasî,yetîminmalındankendiiçinkullanıpsonrabenzerini yerine korsa, câiz olmaz. Büyüdüğünde vermesi lâzım olur.) [1288] târîhli
(Dürr-üs-sukûk) kitâbındaşer’îmahkemekarârlarıyazılıdır.Vasîta’yîninibildirenhuccetlerdenbirişöyledir:
İslâmbolşehrindeGedikpâşayakınında,filânmahalledeoturanbezzâz[manifaturacı]Osmânefendimeclis-işer’ışerîf-ienverdeveAhmedağanınyanındader
ki,Allahüteâlânınemriilevefâtetdiğimzemân,bırakdığımmalınhepsivebütün
alacaklarımalınarak,önceâdetüzeretechîzvetekfînimyapılıp,sonra,borcumçıkarsa,bunlarıödeyipgeriyekalanınüçdebiriayrılsın.Buayrılansülüsiçindenşu
kadarkuruşuilenemâziskâtıveoruc,yemînveadaklarımiçinkeffâretlerimyapılsın.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolarakiskâtyapılarakmüslimânfakîrleredağıtılsın.Şukadarkuruşuiledetatlı[helvavelokma]pişirip,fakîrlereyidirilsin.Şu
kadarkuruşuilekabrimyapılsın!Buayrılansülüsmalımınartakalanınıda,seçdiğimvasîm,dilediğihayrâtvehasenâtaharcetsin,diyevasıyyetetdi.BuvasıyyetimiyerinegetirmeğeyanımdakiAhmedağayıseçdimveta’yîneyledimdedi.
Ahmedağadabuvasıyyetidinleyipkabûletdivehepsinieniyişekldeyapmağıüzerinealdı.Bizdehâzırbulunupgördük,işitdik,şâhidolduk.
İmzâ
HasenoğluOsmân

İmzâ
AlîoğluAhmed

Şâhid
SüleymânoğluÖmer

Şâhid
VelîoğluBekr

(Behcet-ül-fetâvâ)dadiyorki,(Malınınüçdebirinihayrlıişlerdekullanmasıiçin
birivasîta’yînedilip,vasîdebukadarmalıhayrlıişlereverse,ölününvârisleri,bu
malınerelereverdindiyevasîyesoramazlar.)
Vasîta’yînetmedenölenkimseninvasıyyetiniyerinegetirmekiçin,hâkimbir
vasîta’yîneder.
(Redd-ül-muhtâr) sâhibi“rahmetullahiteâlâaleyh”fâsidbey’lerianlatırkenbuyuruyorki,(Vârisler,mîrâskalanmalda,başkalarınınhakkıbulunduğunubildiğizemân,haksâhiblerinidebiliyorlarsa,bunlarahaklarınıvermeklâzımdır.Bu
mal,vârislereharâmolur.Haksâhiblerinibilmiyorlarsa,fekatbaşkasınınolanmalı
ayırdedebiliyorlarsa,bubellimal,vârislereyineharâmolur.Sevâbısâhibineolmakniyyetiile,bunufakîrleresadakavermelidir.Bumal,meyyitinhalâlmalıile
karışmışisevesâhibidebellideğilse,vârislerinehalâlolur,denildi.[Birme’mûr
vefâtederken,vârislerdenbirine,tazmînâtveyâma’âşolarak,paraverirse,bupara,alanınmülküolur.Diğervârisler,buparadanbirhaktalebedemez.]
Zulmile,rüşvetile,gasbile,sirkatileedindiğiveyâalacaklarıböyleharâmparaileödendiğibilinenbirkimseninyemeğiniyimekcâizdir.Yemeğinkendisiharâmdangeldiğibilinirse,câizolmaz.Kadının,zevciningetirdiğiniyimesideböyledir.
Borcları,bırakdığımaldançokolanmeyyitinvârisleri,kalanmalısatdırmayıp,
kıymetlerini, alacaklılara kendi mallarından ödiyebilirler. Alacaklılar, borcun
hepsiniödemezseniz,mallarısizebırakmayızdiyemezler.)
Mîrâsbölünürken,erkekçocuklarakızçocuklarınikikatıverilmesi,ba’zıkimselerinyanlışdüşünmesinesebeboluyor.Dincâhilleri,buradandaislâmiyyetesaldırıyorlar.Müslimânlıkdakadınlarınhakkıçiğneniyordiyorlar.ZiyâGökalpinbu
yoldadüzdüğüçokaşağıbirşi’ri(Fâideli Bilgiler) kitâbının(Doğru Söze İnan, Bölücüye Aldanma) kısmında,kırkbirincimaddesindeyazılıdır.Hâlbuki,islâmiy–1029 –

yetde kadın, mîrâsdan hiçbirşey almağa muhtâc bırakılmamışdır. Onun bütün
ihtiyâclarını,kocası,babası,erkekkardeşveamcagibimahremyakınları,çalışıp,
kazanıp, ona vermeğe mecbûr tutulmuşdur. Erkeklerin, bu güc vazîfelerinden
dolayı,mîrâsınhepsinialmalarılâzımgelirken,islâmiyyetkadınlarailtimâsederek, erkeğe verilenin yarısını da onlara vermekdedir. Erkek, kadına bakmağa
mecbûr,kadınınise,kendinebilebakmasılâzımolmadığıhâlde,islâmiyyetkadınıkayırmakda,onaayrıcamîrâsdavermekdedir.İslâmiyyetdekadınlarınçokkıymetlioldukları,buradandaanlaşılmakdadır.Birkız,(Ben,erkekkardeşimkadar
isterim)derse,mîrâsıaltıkısmabölerek,erkekdörtkısmı,kızikikısmıalıp,(Allahüteâlânınbuemrinerâzıolduk)derler.Sonraerkekdörthissedenbirinikızkardeşinehediyyeeder.

65 — FERÂİZ HESÂBLARI
Ferâizproblemleriniçözebilmekiçin,bundanevvelkimaddedebildirilmişolan
onbilgiyiiyianlamakveezberlemeklâzımdır.Kur’ân-ıkerîmdeaçıkcaemredilmişolan,yukarıda,ikincinumaradayazılı,altıfarzdan,nısf,rubu’,sümüncinslerine(Birinci nev’), sülüsân,sülüsvesüdüscinslerine(İkinci nev’) denir.Ferâizhesâbıikikısmaayrılır:
BİRİNCİ KISM: Eshâb-ıferâizveasabe,birlikdemevcûddür.Bukısmdabeş
hâlolabilir:
1 — Nısf, ikinc i nev’ ile birl ikd e bul un urs a, mîr âs alt ıy a böl ün ür. Bun a,
mes’elenin[problemin]aslıaltıdanoldudenir.
Meselâ,zevcveikiadedanadankızkardeşvebiradedamcavarsa,problemin
aslıaltıdanolup,zevcüçhisse,anadanikihemşîreikihissealıp,gerikalanbirhisseamcayaverilir.Birkadınölüncedokuzbinliralıkmalbıraksa,kadınınzevci:9000
x3/6=4500lira,anadanikihemşîre:9000x2/6=3000lira,amca:9000x1/6=
1500liraalır.Kızkardeşinherbirinebinbeşyüzliradüşer.
İkincimisâl:Zevc,anavecedbulunduğuzemân,zevcüçhisse,anaikihissealıp,
gerikalanbirhissededeninolur.
2—Rubu’,ikincinev’ilebirlikdebulunursa,mes’eleninaslıonikidenolur.
Meselâ,zevceveanaveikikızkardeşveanadanikikızkardeşbulunduğuzemân,mîrâsonikiyetaksîmedilip,zevceyeüçhisse,anayaikihisse,ikikızkardeşesekizhisse[herbirinedörthisse],anabirkızkardeşedörthisse[herbirineikişerhisse]verilirki,hisselermecmû’uonyedioluyor.Şuhâlde,mes’eleninaslıonyediye(Avl) etdidenirvemîrâsonyediyetaksîmedilir.
İkincimisâl:Meyyitinzevcesi,babasınınanasıvebabadanamcasıkaldığızemân,
onikihissedenüçhissezevceye,ikihisseceddeyevegerikalanyedihisse,asabe
olanbabadanamcayaverilir.
3—Sümün,ikincinev’ilebirlikdebulunduğuzemân,mes’eleninaslıyirmidörtdenolur.Meselâ,zevce,ikikız,anaveamcabulunduğuzemân,probleminaslı
yirmidörtdenolup,[24x1/8=3]üçhissezevceye,[24x2/3=16]onaltıhisseiki
kıza,dörthisseanayaverilip,gerikalanbirhisseamcanınolur.
İkincimisâl:Zevce,kız,oğulkızı,anavekızkardeşbulunduğuzemân,yirmidörthissedenüçhissezevceye,dörthisseoğulkızına,dörthisseanaya,onikihissekızavegerikalanbirhissedeasabeolankızkardeşeverilir.
4—Birhisse,birkaçkişiyebölünemezse,mes’eleninaslı,bukişilerinsayısıile
çarpılarak,mes’eleninyeniaslıeldeedilir.Mîrâs,buyeniaslabölünür.
Meselâ,zevcvebeşkızkardeşbulunduğuzemân,mes’eleninaslıaltıdanisede,
hisselerintoplamıyediyeavlediyor[ya’nîhisselerintoplamıyedioluyor]vebeş
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kızkardeşe,dörthissedüşüyor.Dörthisse,beşkızkardeşebölünemiyeceğiiçin,
mes’eleninaslı,5x7=35olur.Beşkıza,[4x5=20]yirmihisseverilir.Zevc,[3x
5=15]onbeşhissealır.
5—Birkaçhisse,buhisselerinsâhiblerinebölünemezse,böylehisselerinsâhiblerininsayılarınınenküçükortakkatıile,mes’eleninaslıçarpılarak,yeniasl
bulunur.Mîrâs,buyeniaslabölünür.
Meselâ,üçkızveüçamcabulunduğuzemân,mes’eleninaslıüçolup,kızlaraiki,
amcalarabirhissedüşersede,hisseler,şahsadedinebölünemediğiiçin,mes’eleninaslı,[3x3=9]dokuzolup,[9x2/3=6]altıhissekızlarave[9x1/3=3]üç
hisseamcalaraverilir.
İkincimisâl:İkizevce,onkız,altıcedde,yediamcabulunduğuzemân,mes’eleninaslıyirmidörtolup,üçhissezevcelere,onaltıhissekızlara,dörthissebüyükannelereverilip,gerikalanbirhisseamcalarınolurisede,hissesâhiblerininsayısı,
hissesayısıilebölünemediğindeniki,on,altıveyedininenküçükortakkatıolan
(ikiyüzon)adedimes’eleninaslıolan(yirmidört)ileçarpılarak,mes’eleninaslı,[24
x210=5040]beşbinkırkbulunur.Zevceler[5040x1/8=630]altıyüzotuzhisse,
kızlar[5040x2/3=3360]üçbinüçyüzaltmışhisse,nineler[5040x1/6=840]sekizyüzkırkhisseveamcalar[5040x1/24=210]ikiyüzonhissealırlar.Böylece,bir
zevce315hisse,birkız336hisse,bircedde140hissevebiramca30hissealır.
İKİNCİ KISM: Yalnızeshâb-ıferâizvardır.Asabeyokdur.Asabebulunmadığıiçineshâb-ıferâizdengerikalanmal,yineeshâb-ıferâize,hisselerioranındabölünür.Ya’nîeshâb-ıferâizegeriverilir,redolunur.Fekat,zevcilezevceyegeriverilmez.Buikisine,(Red olunmıyanlar) denir.Zevcvezevcedenbaşkaeshâb-ıferâize, (Red olunanlar) ya’nî tekrâr verilenler denir. İkinci kısm problemlere,
(Reddiyye mes’eleleri) denir.Reddiyyemes’elelerindeikihâlvardır:
1—Reddiyyemes’elesinderedolunmıyanbulunmazsa,ikişeklvardır:
A:Redolunanlar,birsınıfdanfarzsâhibiolduklarızemân,mes’eleninaslıikidenolur.
Meselâ,ikikızkardeşbulunduğuzemân,herbiri,mîrâsınyarısınıalır.
İkincimisâl:Ceddeveanadankızkardeşbulunduğuzemân,herbiriyarısınıalır.
Çünki,herikisininfarzıdasüdüsdür.
B:Redolunanlar,aynısınıfdanfarzsâhibiolmadıklarızemân,reddiyyemes’elesininaslı,hissesayılarınıntoplamıolur.
Meselâ,mes’eledesülüsvesüdüssınıflarıvarsa,mes’eleninaslıaltıdanolacakdıvefarzısülüsolanınhissesi6x1/3=2,farzısüdüsolanın6x1/6=1olacakdı.Fekat,asabebulunmadığıiçin,mes’elemiz,reddiyyemes’elesiolur.Mes’eleninaslıaltıyerine[2+1=3]üçolur.Anaveanadanikikızkardeşgibiki,buradaananınfarzısüdüs,anadanikikızkardeşinfarzısülüsolduğundan,bureddiyyemes’elesininaslıüçolup,ikihissesikardeşlere,birhissesianayaverilir.
İkincimisâl:Reddiyyemes’elesinde,nısfvesüdüssınıflarıvarsa,mes’eleninaslı
altıolacakdı.Farzınısfolanınhissesi6x1/2=3vefarzısüdüsolanınhissesi6x
1/6=1olacakdı.Reddiyyemes’elesininaslıise[3+1=4]dörtolur.Kızveoğul
kızıbulunduğuzemânüçhissekıziçin,birhisseoğulkızıiçinolur.
Üçüncümisâl:Reddiyyemes’elesinde,nısfvesülüsyâhudsüdüsân[ikiadedaltıdabir]venısfveyâhudsülüsân[ikiadedüçdebir]vesüdüsvarsa,mes’eleninaslı,altıyerine,beşdenolur.Kızkardeşveanadanikikızkardeşbulunduğuzemân,
reddiyyemes’elesininaslı[3+2=5]beşolup,üçhissekızkardeşe,ikihisseanadanikikızkardeşeverilir.
2 — Reddiyye mes’elesinde, red olunmayan da bulunuyorsa, yine iki şekl
vardır:
A:Redolunanlar,birsınıfdanfarzsâhibiiseler,ikihâlvardır:
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Birincihâl:Redolunmıyan,hissesinialdıkdansonra,gerikalanmal,redolunanlarsayısınabölünebiliyorise,redolunmıyan,hissesinialır,gerikalan,redolunanlarsayısınabölünür.
Meselâ,zevcveüçkızbulunduğuzemân,zevcdörtdebirhissealıp,gerikalan
üçhisse,kızlarataksîmolunur.
İkincihâl:Redolunmıyanhissesinialdıkdansonra,gerikalanmal,redolunanlarsayısınabölünemezse,redolunankimselerinsayısı,redolunmıyanınfarzının
[hissesinin]paydasıileçarpılarak,mes’eleninaslıeldeedilir.
Meselâ,zevcvebeşkızbulunduğuzemân,zevcrubu’alıp,gerikalanüçhisse,
beşkızabölünemediğinden,mes’eleninaslı,[4x5=20]yirmiolup,zevcbeşhisse,
kızlaronbeşhissealır.Birkızaüçhisseverilir.
B:Redolunanlar,ikiveyâüçayrısınıfdanfarzsâhibiiseler,redolunmıyankimse,hissesinialır.Gerikalanmal,reddiyyemes’elesigibiçözülür.Buradada,ikihâl
vardır:
Birincihâl:Redolunmıyanlardankalanhisseler,reddiyyemes’elesininaslına
bölünebiliyor ise, mes’elenin aslını bulmak için, red olunan ve red olunmıyan
kimselerinsayılarınınenküçükortakkatıile,redolunmıyanfarzının[hissesinin]
paydasıçarpılır.
Meselâ,birzevce,dörtceddeya’nîbüyükanne,anadanaltıkardeşvarsa,zevcerubu’alınca,geriyeüçhissekalır.Redolunanlarınmes’elesininaslıise,ceddelerinhissesi6x1/6=1,kardeşlerinhissesi6x1/3=2olduğundan1+2=3olur.
Gerikalmışolanüçhisse,reddiyyemes’elesininaslıolanüçebölündüğünden,
mes’eleninaslı,[12x4=48]kırksekizolur.Çünki,ceddesayısıolandörtile,kardeşadediolanaltınınenküçükortakkatıonikidir.Zevceye48x1/4=12hisse,
dörtceddeye1x12=12hissevebirineüçhisse,altıkardeşe2x12=24hisseve
herbirinedörthissedüşer.
İkincihâl:Redolunmıyan,hissesinialdıkdansonra,gerikalanhisseler,reddiyyemes’elesininaslınabölünemiyorise,mes’eleninaslınıbulmakiçin,reddiyye
mes’elesininaslıile,redolunmıyanfarzınınpaydası[ya’nîkesrinmahreci]çarpılıp,bulunanadedile,tekrâr,redolunanveredolunmıyankimselerinsayılarının
enküçükortakkatıçarpılır.
Meselâ,dörtzevce,dokuzkız,altıceddebulunduğunufarzedersek,zevcelersümünalıp,geriyeyedihissekalır.Reddiyyemes’elesininaslıise,dokuzkız6x2/
3=4hisse,altıcedde6x1/6=1hissealacağıiçin,4+1=5olur.Gerikalanyedihisse,reddiyyemes’elesininaslıolanbeşsayısınabölünemediğinden,mes’eleninaslı,[5x8x36=1440]bindörtyüzkırkolup,zevcelere[1440:8=180]yüzseksenhisse,kızlara[(1440-180)x4/5=1008]binsekizhisse,ceddelere[(1440-180)
x1/5=252]ikiyüzelliikihisseverilirki,herbirzevceyekırkbeşhisse,herkıza[1008
:9=112]yüzonikihisse,herceddeye[252:6=42]kırkikihisseverilir.
(Kâdîhân) “rahmetullahiteâlâaleyh”diyorki,vefâtedenkadınınyalnızzevcikalsavemalınınyarısınıyabancıbirinevasıyyetetmişolsa,malınyarısınıbuyabancıalır.Üçdebirinizevcialır.AltıdabirideBeyt-ül-mâlekalır.Çünki,yabancıkimseönceüçdebirinialacakdır.Kalanüçdeikininyarısınızevcalırki,mîrâsınüçdebiridir.Geriyemîrâsınüçdebirikalır.Bununaltıdabiriyabancıyaverilerek,bunavasıyyetedilmişolanmîrâsınyarısıtemâmlanır.Geriyekalanaltıda
birideBeyt-ül-mâlınolur.Çünkikalan,zevc’eveyâzevceyeverilmez.Malınınyarısınızevcinevasıyyetetseydi,mîrâsınhepsizevcinolurdu.
(Fetâvâ-yı Hindiyye)dediyorki,meyyiteninzevci,kızkardeşivebabadankızkardeşiolsa,zevcyarısınıvekızkardeşdeyarısını,babadankızkardeşaltıdabirinialıp,mes’eleninaslı,altıdanyediyeavleder.Babadanerkekkardeşdebulunsaydı,babadankızkardeşi,farzhissesindendüşürüpasabeyapardı.Zevcdenvekız–1032 –

kardeşdengeriyebirşeykalmadığıiçin,babadankızkardeş,hiçbirşeyalamazdı.
ZEVİL-ERHÂM
1—Eshâb-ıferâizdenveasabelerdenkimsebulunmazsaveyâbunlardanyalnızzevc,zevcevarsa,mîrâszevil-erhâmaverilir.Mîrâsdan,cenâzekaldırma,ya’nî
yıkama,kefenleme,defnvekulborclarınıödememasraflarıçıkdıkdansonra,gerikalanınüçdebirindenvasıyyetleryapılır.Gerikalanüçdeikisi,zevil-erhâmdan
enyakınolanaverilir.(Zevil-erhâm) beşsınıfolup,meyyitinyakınlıksırasıileşunlardır:
I—Birincisınıf,meyyitinFürû’udur.Fürû’,fer’ler,çocuklardemekdir.Busınıfda,kızlarınınçocuklarıveoğlununkızlarınınçocuklarıvebunlarınçocuklarıvardır.
II — İkinci sınıf, meyyitin aslıdır. Bunlar, fâsid cedler ve fâsid ceddeler ve
bunlarınanalarıvebabalarıdır.Meyyitinanasınınbabasıvebununbabasıveyâanasıbunlardandır.
III—Üçüncüsınıf,meyyitinbabasınınfürû’udur.Hernev’kızkardeşçocuklarıveyâtorunlarıveanadanerkekkardeşçocuklarıvehernev’erkekkardeşkızlarıveyâtorunlarıbunlardandır.
IV—Dördüncüsınıf,ceddinveceddeninfürû’udur.Halalar,teyzeler,dayılar
veanadanamcalarbusınıfdandır.Anadanamca,babanınanadanerkekkardeşidir.Babanınana-bababirkardeşivebababirkardeşiolanamcalar,asabedir.Her
nev’amcakızlarıvehepsininçocuklarıdadördüncüsınıfdandır.
V—Beşincisınıf,babanınveananınceddininfürû’udur.Ananınveyâbabanın
halaları,teyzeleri,dayıları,babanınanadanamcaları,ananınamcaları,ananınve
babanınamcalarınınkızları,ananınamcalarınınçocuklarıbeşincisınıfdandırlar.
2—Zevil-erhâmdan,birkişibulunurvebaşkahiçvârisbulunmazsa,mîrâsın
hepsinibualır.Zevil-erhâmınbeşsınıfındanbirindebulunanlardanbirkişivarsa,
bundansonrakisınıflardabulunanlar,meyyitedahâyakınolsalarbile,vârisolamazlar.Birsınıfdanbirkaçkişivarsa,bunlardanmeyyitedahâyakınderecedeolan,
uzakderecedeolanlarımîrâsdanmahrûmeder.Meselâ,ananınbabasıbulununca,bununanasıveyâbabasıvârisolamaz.Bunungibi,dayıvedayıoğlubulunursa,dayınınoğlumîrâsalamaz.Bundansonra,meyyiteikiyoldanyakınolan,bircihetdenyakınolanımahrûmeder.Meselâanabababirolandayıvarken,yalnızbabacihetindenolandayıvârisolamaz.Bunlardahîmüsâvîolursa,meyyitevârisile
bağlananvârisolur.Meselâ,oğulkızınınkızıbulunursa,kızkızınınoğluvârisolamaz.Çünkibirinci,farzsâhibininçocuğudur.
3—Yakınlıkcihetifarklıise,meselâbabaanasınınbabasıile,anababasının
babasıbirlikdebulunduğuzemân,babasıcihetindenolan,üçdeikialır.Anasıcihetindenolan,üçdebiralır.
4—Meyyiteyakınlıkdereceleriveyakınlıkkuvvetlerivecihetleriberâberolursaveiçlerindevârisilebağlananyoksa,erkekler,kadınlarınikikatıolarakbölünür.Kızınoğluilekızınkızıbulunduğuzemânböyledir.
Katleyardımedende,kâtilgibimîrâsalamaz.Bunlarınâkılvebâligolmaları
daşartdır.Mürtedevârisolunur.Fekatmürted,müslimânavârisolamaz.
(Hadîka) ve(Berîka) sonundave(Seyf-üs-sârim) ve(İnkaz-ül-hâlikin) ve(Cilâ-ül-kulûb) kitâblarındadiyorki,(Birkimse,altınveyâgümüşvakfetsevebunlarla Kur’ân-ı kerîm okunmasını veyâ nâfile nemâz kılınmasını, tesbîh, tehlîl,
mevlid,salevâtokutulmasını,bunlarınsevâblarınıkendisininveyâismlerinibildirdiğikimselerinrûhlarınahediyyeedilmesinişartetse,böylevakf,vasıyyetsahîh
değildir,bid’atdir.Sevâblarıonlaravâsılolmaz.Bunlarınkarşılığıolarakalınanpara,ibâdetinücretiolur,harâmolur.Butâatlarıkendiliklerindenyapıp,sevâbları–1033 –

nıölüveyâdiri,dilediklerinehediyyeederlerse,sevâblarıonlaradavâsılolur.Bunlarakarşılıkolarakpazarlıksız,hediyyeolarakverilenialmalarıhalâlolur.Böylevakfsahîholur.)
İstanbulbarosuavukatlarındanTomaAndonyakibeg,1310[m.1892]târîhindeİstanbuldaneşretdiğibüyük(Kâmûs-i kavânîn) kitâbında,Osmânlıkanûnlarınıbildirmekde,mîrâstaksîmihakkındamufassalma’lûmâtvermekdedir.AdanalıavukatKasbaryanbegde1312[m.1894]deİstanbuldabasılan(Cüzdân-ı kavânîn-i Osmâniyye) kitâbında,(Mecelle)yivediğerondörtOsmânlıkanûnunumaddemaddeyazmakdadır.

66 — İKİNCİ CİLD, 16. cı MEKTÛB
Bu mektûb, Bedî’uddîn-i Sehârenpûrîye yazılmış olup, kabr hayâtını ve tâ’ûn
sevâbını bildirmekdedir:
Allahüteâlâyahamdolsun.Onunseçdiğiiyiinsanlaraselâmolsun!Kıymetli
mektûbunuz geldi. O taraflarda, iki korkunç hâdise başladığını, birinin tâ’ûn
[ya’nîvebâhastalığı],ötekinindekaht[ya’nîkıtlık,gıdâmaddelerininazlığı]olduğunu yazıyorsunuz. Allahü teâlâ, bizi ve sizi belâlardan korusun. Hepimize
âfiyetversin!
Bubüyüksıkıntıarasında,gecegündüzibâdetvemurâkabeetmekdeyiz.KalbimizherânOnunilediryazıyorsunuz.Bunuokuyunca,Allahüteâlâyahamdeyledik.Böylezemânlardadört(Kul)uçokokuyunuz![Ya’nî,KulyâeyyühelkâfirûnveKulhüvallahüveKule’ûzüleriokuyunuz!Cinninveinsanlarınşerrinden
korur!].
Erkeklerinkefeni,üçparçaolmaksünnetdir.Sarıksarmakbid’atolur.(Ahdnâme) denilen[süâlmeleklerineverilecekcevâblarıvedüâveistigfâr]yazılıkâğıdı,kabrekoymamalıdır.Mubârekyazıların,ismlerin,meyyitinpislikleriilekarışmasınasebebolurve[islâmiyyetindörtdelîlinden]birsenedilebildirilmemişdir.Mâverâ-ün-nehr[AralgölüneakanSeyhûnveCeyhûnnehrleriarasındakişehrler]âlimleri,böylebirşeyyapmamışdır.Meyyitekamîsyerine,birâlimingömleğini giydirmek iyi olur. Şehîdlerin kefenleri, elbiseleridir. [Silâh yarası alarak
ölenşehîdleryıkanmazvekefenlenmez.Muhârebedeyaraalmadanölenvesulhda,sârîhastalıkveâfetlerleölenler,şehîdsevâbıkazanırsada,bunlaryıkanırve
kefenlenir.]EbûBekr-iSıddîk“radıyallahüanh”,(Beni,buikiçamaşırımilekefenleyiniz!)buyurmuşdu.
Kabrdekihayât,birbakımdan,dünyâhayâtınabenzediğiiçin,meyyitterakkî
eder,derecesiyükselir.Kabrhayâtı,insanlaragöredeğişir.Peygamberler“aleyhimüsselâm”, kabrlerinde nemâz kılar buyuruldu. Peygamberimiz “sallallahü
aleyhivesellem”,mi’râcgecesinde,Mûsâaleyhisselâmınkabriyanındangeçerken,
mezârdanemâzkılarkengördü.Oândagökeçıkınca,Mûsâaleyhisselâmıgökde
gördü.Kabrhayâtı,şaşılacakbirşeydir.Bugünlerde,merhûmbüyükoğlum[MuhammedSâdık“rahmetullahialeyh”]dolayısıile,kabrhayâtınabakarak,şaşılacakgizlişeylergörülüyor.Bunlardanazbirşeybildirsem,aklermez.Fitnelere,karışıklığasebebolur.Cennetintavanı,Arşdır.Fekat,kabrde,Cennetbağçelerindenbirbağçedir.Aklgözübunugöremiyor.Kabrdekişaşılacakşeyler,başkabir
gözlegörülüyor.Evetîmân[inanmak],nasılolursaolsun,azâbdankurtulmağasebebdir.Fekat,ogüzelkelimenin[Kelime-itevhîd]Hakteâlâtarafındankabûlüiçin,
[dünyâdaislâmiyyeteuymak],sâlihamelleriişlemeklâzımdır.
Ölmemekiçin,vebâhastalığıbulunanyerdenkaçmakbüyükgünâhdır.Muhârebede,düşmânkarşısındankaçmakgibidir.Vebâbulunanyerdenkaçmayıpsabr
eden kimse, ölünce, şehîdlerin sevâbına kavuşur. Kabr sıkıntısı çekmez. Sabr
edenkimse,ölmezse,gâzîlersevâbınakavuşur.
–1034 –

67 — İKİNCİ CİLD, 17. ci MEKTÛB
Bu mektûb, Mirzâ Hüsâmeddîn Ahmede gönderilmiş olup, bu dünyâ sıkıntıları, acı görünse de, insanı yükseltirler ve tâ’ûndan ölmenin kıymetini bildirmekdedir:
Önce,AllahüteâlâyahamdvePeygamberimize“sallallahüaleyhivesellem”salevâteder,sizededüâederim.Yazılarımlasizirâhatsızediyorum.Başımızagelenleresabrtavsıyebuyurduğunuz,kıymetlimektûbu,şeyhMustafâgetirdi.Okumaklaşereflendik.Hepimiz,Allahüteâlânınmülküyüz.Hepimiz,Onunhuzûrunagideceğiz!Başımızagelenler,görünüşdeçokyakıcı,çokacıdır.Fekat,hakîkatdeilerletici,yükselticiilâclardır.[İlâclar,elbetteacıolur.]Buacıların,dünyâdasebebolduğufâideler,âhıretdebeklediğimizni’metlerinyüzdebiriolamaz.Ohâldeevlâd,
Allahüteâlânınbüyükbirihsânıdır.Yaşadıklarımüddetce,insan,çokfâidelerinigörür.Ölümleride,sevâbkazanmağa,yükselmeğesebebolur.Büyükâlim,Muhyissünne [Nevevî] “rahmetullahi aleyh” (Hilyet-ül-ebrâr) ismindeki kitâbında
diyorki:(AbdüllahibniZübeyr“radıyallahüanhümâ”halîfeiken,tâ’ûnhastalığıoldu.Butâ’ûnda,EnesbinMâlikin“radıyallahüanh”seksenüççocuğuöldü.Kendisi,Peygamberefendimizin“sallallahüaleyhivesellem”hizmetcisiidivebereket,bollukiçindüâsınıalmışdı.Butâ’ûnda,AbdürrahmânbinEbûBekrSıddîkin
“radıyallahüanhümâ”kırkçocuğuölmüşdü).İnsanlarıneniyisi,enkıymetlisiolan
Eshâb-ıkirâma“aleyhimürrıdvân”böyleyapılınca,bizlergibigünâhıçokolanlar,
hesâbadâhilolurmu?Hadîs-işerîfdebuyurulduki,(Tâ’ûn, eski ümmetlere, azâb
olarak gönderildi. Bu ümmet için şehîd olmağa sebebdir). Doğrusu,buvebâdaölenler,şaşılacakbirhuzûr,Allahüteâlâyateveccühiçindeölüyor.Bubelâgününde,
insan,bumubârekcemâ’atekarışmağahevesleniyor.Onlarlabirlikde,dünyâdan
ayrılıp,âhıretegitmeğeözeniyor.Tâ’ûnbelâsı,buümmetegazab,azâbgibigörünmekdeisede,içyüzürahmetdir.MeyânşeyhTâhirdediki,tâ’ûngünlerinde,Lâhorda,birkimseseslerduyduğunuve,(Bugünlerdeölmiyeneyazıklarolsun!)dediklerinisöyledi.Evetöyledir!Buşehîdlerinhâlinedikkatolunduğuzemân,şaşılacak hâller, anlaşılamıyan işler görülüyor. Böyle ikrâmlar, yalnız Allah için
cânınıfedâedenleremahsûsdur.
Efendim!Çoksevgilioğlumunayrılığı,pekbüyükmusîbetoldu.Beniyakdı.Bu
kadaryakanbirelem,kimseninbaşınagelmemişdir.Fekat,Allahüteâlânın,bufelâketkarşısında,kalbiza’îfolanbufakîreihsâneylediğisabrveşükrni’metide,
enbüyükihsânlarındanolmuşdur.Allahüteâlâdandilerimki,bumusîbetinkarşılığınıdünyâdavermesin.Hepsiniâhıretdeversin!Budileğinde,yüreğimindarlığındanolduğunubilmezdeğilim.Çünki,Onunrahmetisonsuz,merhametiboldur.Dünyâdada,âhıretdedebolbolvericidir.Kardeşlerimizdenumarızki,son
nefesdeîmânilegitmemizeveinsanlıkîcâbıyapdığımızkusûrlarınafvedilmesinedüâbuyurarakyardımveimdâdedeler.YâRabbî!Biziafvet,doğruyoldanayırma!Kâfirlerekarşıkorunmakdayardımcımızol!Âmîn.Sizevehidâyetdeolanlaraselâmederim.

68 — İKİNCİ CİLD, 88. ci MEKTÛB
Bu mektûb, molla Bedî’uddîne yazılmışdır. Kazâya râzı olmağı ve sâhibinin yapdığından lezzet duymak lâzım olduğunu bildirmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiği,sevdiğikullarınaselâmolsun!İyi
kul,sâhibininyapdıklarındanrâzıolan,onlarıbeğenenkuldur.Kendiisteklerini
beğenenkimse,kendinekuldur.Sâhibi,kulununbuğazınabıçakdayasa,kulunbundanrâzıolması,sevinmesilâzımdır.Allahkorusun,eğerbunubeğenmez,istemezse,Onunkulluğundançıkmışolur.Sâhibindenuzaklaşmışolur.Tâ’ûn[gibisârîve
tehlükelihastalıklar],Allahüteâlânındilemesiilegelmekdedir.Kendiisteğiilegel–1035 –

mişgibisevinmeklâzımdır.Tâ’ûn[ya’nîvebâveherbulaşıcıhastalık]gelince,kızmamalı,üzülmemelidir.Sevgilininyapdığışeyolduğunudüşünereksevinmelidir.
Herkesinbellibireceli,ya’nîölümzemânıvardır.Buzemânhiçdeğişmez.Onun
için,hastalıkdasıkılmamalı,telâşadüşmemelidir.Böylederdvebelâlargelince,
Allahüteâlâyasığınmalı,âfiyetvermesi,kurtarmasıiçindüâetmeli,Onayalvarmalıdır.Allahüteâlâdüâedenleri,sıhhatveselâmetistiyenlerisever.Mü’minsûresindekiâyet-ikerîmedemeâlen,(Düâ ediniz! Düânızı kabûl ederim!) buyuruyor.[Bununiçinhernemâzda,fâtihaokurken,Allahüteâlâdanhidâyetistiyoruz.]
Allahüteâlâ,sizi,görünürvegörünmezbelâlardankorusun!Âmîn.
[Ya’kûbbinSeyyidAlî“rahmetullahiteâlâaleyh”,(Şir’a-tül-islâm) şerhindediyorki,hadîs-işerîfde,(Düâ etmek, ibâdetdir) buyuruldu.Kabûlolmazsada,sevâbhâsılolur.Düânınkabûlolmasıiçinşartlarvardır:Halâlyimelidir.Harâmlokmayiyenindüâsıkırkgünkabûlolmaz.Düâihtiyâcıgideren,se’âdetekavuşduran
kapınınanahtarıdır.Buanahtarındişleri,halâllokmadır.Giydiğidetîbolmalıdır.
Hazerolmayan,men’edilmişolmayanmalahalâldenir.Hazerolmıyan,ya’nîşübheliolmıyanmalatîbdenir.Düâederken,kalbuyanıkolmalı,kabûledileceğine
inanmalıdır. Söylediğinden haberi olmıyan gâfilin düâsı kabûl olmaz. Düâdan
evveltevbeveistigfâretmelidir.Düânınkabûlüiçinaceleetmemelidir.Düâyadevâmetmeli,usanmamalıdır.Allahüteâlâ,düâetmeğivedüâedenisever.Kabûl
etdiğihâlde,istenilenivermeğigecikdirerek,düânınvesevâbınınçokolmasınıister.Düâyı,hiçolmazsa,yedikerretekrâretmelidir.Râhatvehuzûrzemânlarındaçokdüâedenin,derdvebelâzemânlarındakidüâlarıçabukkabûlolur.Düâdan
evvel,AllahüteâlâyahamdveResûlullahasalâtveselâmsöylemelidir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”düâyabaşlarken,(Sübhâne Rabbiyel aliyyil a’lelVehhâb) derdi.Evvelâ,günâhlarınatevbeetmeli,sonrabütünmü’minlerinsıhhat
veselâmetleriiçindüâetmeliveherdileğinisöyleyip,vermesinicânvegönülden
istemelidir.Aklaveşer’auymıyanşeyistememeli,meselâ,Cennetinsağtarafındabeyâzbirköşkverdememelidir.Kalbinegelenhayrlışeyiistemeli,söylediğininma’nâsınıöğrenmelidir.Düâ,birtemennîolmamalı,istediğişeyekavuşduracaksebeblereyapışmalıdır.Meselâ,öncetâ’atveibâdâtasarılmalı,sonraAllahın
rızâsına kavuşmak için düâ etmelidir. Tâ’atler, ibâdetler, rızânın, muhabbetin
sebebleridir.Sebeblereyapışmadanyapılandüâkabûlolmaz.Bunadüâdenmez.
Fâidesiztemennîdenir.Ümmîdedilmiyenşeyiistemeğetemennîdenir.Ümmîd
edilenşeyiistemeğerecâdenir.İstenilenşeyinsebeblerinekavuşdurmasınıdilemelidir.Hadîs-işerîfde,(Çalışmadan düâ eden, silâhsız harbe giden gibidir) buyuruldu.Abdestalıp,dizüstüne,kıbleyekarşıoturup,ellerigöğüshizâsındaileriuzatıp,avuçları[semâyakarşı]açıp,PeygamberlereveEvliyâyatevessülederek,
Onlarınhâtırlarıvehurmetleriiçinistemeli,sonunda(Âmîn) demelidir.Herşeydenönce,afvvemağfiretveâfiyetiçindüâetmelidir.Bunlarınhepsiniihtivâeden
çokkıymetlidüâ,(Allahümme rabbenâ âti-nâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kı-nâ azâbennâr)dır.Kendisi,ehliveevlâdıiçinzararlıdüâyapmamalı,[meselâ(YâRabbî!Canımıal)dememelidir].Kabûlolursa,pişmânlıkfâidevermez.Şir’aşerhindentercemetemâmoldu.]

69 — ÜÇÜNCÜ CİLD, 15. ci MEKTÛB
Bu mektûb, mîr Muhammed Nu’mâna “kaddesallahü teâlâ sirrehül’azîz” yazılmış olup, sevgiliden gelen sıkıntıların, acıların, seven kimseye, Onun ni’metlerinden, tatlılarından dahâ tatlı olduğunu bildirmekdedir:
AllahüteâlâyahamdolsunveOnunseçdiği,sevdiğikimselereselâmlarolsun!
Kıymetliseyyidkardeşim!Dikkatledinleyiniz!İyidüşünceliolankardeşlerimizin
derdlerdenkurtulmamıziçin,herçâreyebaşvurduklarını,hiçbirininfâidevermediğinihaberaldım.(Allahü teâlânın yaratdıklarında, gönderdiklerinde hayr, iyi–1036 –

lik vardır) hadîs-işerîfimeşhûrdur.İnsanolduğumuziçin,başımızagelenlerden,
biraralıküzülmüşdük.İçimizsıkılmışdı.Birkaçgünsonra,Allahüteâlânınlutfü
ile,üzüntüvesıkıntılargitdi,hiçkalmadı.Onlarınyerinesevinc,genişlikgeldiki,
bizimleuğraşanlar,Allahüteâlânınistediğiniistemekdeveyapmakdadırlar.Böyleolunca,sıkılmanın,üzülmeninyersizolduğu,Allahüteâlâyıseviyorumdiyenin
böyleolmamasıgerekdiğianlaşıldı.Çünki,sevene,sevgiliningönderdiğiacıların
da,Ondangeleniyiliklergibisevgilivetatlıolmasılâzımdır.Sevgilininiyilikleri
tatlıgeldiğigibi,Onunacıtmasıdatatlıgelmelidir.Hattâ,Ondangelenacılarda,
tatlılardandahâçoklezzetbulmalıdır.Çünki,acılar,sıkıntılarnefsetatlıgelmez.
Nefs,böyleşeyleriistemez.Herbakımdangüzelolan,herşeyigüzelolanAllahü
teâlâ,birkulunuincitmekdileyince,Onunirâdesi,isteği,bukulaelbettegüzelgelmelidir.Dahâdoğrusu,bundanzevkalmalıdır.Bizimleuğraşanlarındiledikleri,
istedikleri,Allahüteâlânındilediğineuygunolduğuiçinvebunlarındilekleri,O
sevgilinindilediğinigösterdiğiiçin,bunlarındiledikleriveyapdıklarıda,elbette
güzeldirvetatlıgelmekdedir.Sevgilininişinigösterenbirkimseninişide,sevene
sevgilininişigibi,sevimlivetatlıgelir.Bununiçinbukimsede,sevenesevgiliolur.
Şaşılacakşeydirki,bukimseninvereceğiacılar,sıkıntılar,nekadarçokolursa,seveningözüneokadarçoktatlıgörünür.Çünki,onunverdiğisıkıntılar,sevgilinin
düşmangibiolduğunugöstermekdedir.Buyoldaaklıgidenlerinişlerineaklermez.
Demekki,okimseyekarşılıkyapmak,onukötübilmek,sevgiliyisevmeğeuymaz.
Çünki,okimse,sevgilininişlerinigösterenbiraynagibidir.Bizimleuğraşanlar,incitenler,başkalarındandahâsevimligörünüyorlar.Kardeşlerimize,dostlarımıza
söyleyiniz!Bizimiçinüzülmesinler,sıkılmasınlar.Biziincitenlerikötübilmesinler.Onlarakötülükyapmasınlar!Bunlarınyapdıklarınasevinseler,yeridir.Evet,
düâetmekleemrolunduk.Allahüteâlâ,düâedenleri,Onaboyunbükenleriveyalvaranları,sızlıyanlarısever.Böyleyapmak,Onatatlıgelir.Belâların,sıkıntıların
gitmesiiçindüâediniz!Afvveâfiyetiçinyalvarınız!
Okimseninincitmesi,sevgiliyidüşmangibigöstermekdedirdedim.Evetçünki,sevgilinindüşmanlığı,düşmanlariçindir.Dostlarınadüşmanlığı,görünüşdedir.
Buise,merhametini,acımasınıbildirmekdedir.Böyledüşmangörünmesinin,sevenenicefâidelerivardırki,anlatılmaklabitmez.Bundanbaşka,dostlarınadüşmanlıkgibigörünenişleryapması,bunlarainanmıyanlarıharâbetmekde,onların
bel âl ar ın a seb eb olm akd ad ır. Muhy idd în-i Arab î “kadd es all ah ü teâ lâ sirr ehül’azîz”,(Ârifinniyyeti,maksadıolmaz)buyuruyor.Ya’nî,Allahüteâlâyıtanıyankimse,belâdankurtulmakiçinbirşeyebaşvurmazdemekdir.Busözünnedemek olduğunu iyi anlamalıdır. Çünki, derd ve belâların, sevgiliden geldiğini,
Onundileğiolduğunubilmekdedir.Dostungönderdiğişeydenayrılmakistermi
veoşeyingerigitmesiniözlermi?Evetdüâederek,gitmesinisöyler.Fekat,düâ
etmeğeemrolunduğuiçin,buemreuymakdadır.Yoksa,gitmesinihiçistemez.Ondangelenherşeyidesever,hepsikendinetatlıgelir.Doğruyoldabulunanlara,Allahüteâlâselâmetversin!Âmîn.
[(Miftâh-un-necât) dayaz›l›hadîs-işerîfde,(Bir kimse, mü’minler için, hergün
yirmibeş kerre, istigfâr okursa, Allahü teâlâ, bu kimsenin kalbinden g›l ve hasedi ç›kar›r. ‹smi, Ebdâl ismleri aras›na yaz›l›r. Ona, bütün mü’minler adedince, sevâb yaz›l›r. K›yâmet günü, bütün mü’minler: Yâ Rabbî, bu kulun bizim için, istigfâr okurdu. Sen de onu afv eyle! derler) buyuruldu.G›l,hîyledemekdir.Ebdâl,
Evliyâdan bir s›n›f›n ismidir. Hergün (Allahümmagfir lî ve li-vâlideyye ve lilmü’minîne vel-mü’minât vel-müslimîne vel-müslimât el-ahyâ-i minhüm vel-emvât
bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn) okumal›d›r.Budüâ,(Kitâbüssalât) kitâb›m›zdadayaz›l›d›r.]
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MÜNÂCÂT
GeleyDâ’î,hemenbaşladüâya,
elinaçbârgâh-ikibriyâya.
Nicezemânlarınâhboşunageçdi,
yapdıklarınhepmâzîyekarışdı.
Şimdidensonrainsâfagelbârî,
tevbeet,yalvarda,afvedeBârî.
Kalbimdensöyledim(Estagfirullah),
rücû’etdimdedim(Tübtüilallah).
Olupnâdimelimçekdimhevâdan,
pâketdimkalbimihubb-isivâdan.
Hevây-inefseveşeytânauydum,
hatâetdimilâhî,şimdiduydum.
İnâbeteyleyipgeldimkapına,
yüzümyeresürüpdurdumbâbına.
Yüzümkara,günâhımçok,elimboş,
lâfageldikdeammâsözlerimhoş.
BenigörensanırkibirVelîyim,
fekatbilmezki,birahmakdeliyim.
Eğerbendeolaydıakl-ikâmil,
muhakkakolmazidimböylegâfil.
Temizlerrahmetininsuyuİlâhî,
benimgibinicerûy-ısiyâhı.
Ümmîdimkesmemhiçsendenİlâhî,
kiSensincümlemahlûkunpenâhı.
Yüzümkarasınabakmaİlâhî,
Cehennemnârındayakmaİlâhî.
Yüzümyokdur,sözümyokdurİlâhî,
yaşımçokdur,gamımçokdurİlâhî.
BuBeykozluDâ’îkapındabiraç,
fakîrim,bî-kesemgufrânamuhtâc.
Atâeyle,ganîsinyâİlâhî,
kiSensinpâdişâhlarpâdişâhı.
BenisenyokdanvaretdinyâRabbî,
niceni’metlerlutfetdinyâRabbî.
Aldandıminsvecinşeytânlarına,
uyamadımHabîbininyoluna.
Nasîbolduşimdibanahidâyet,
gelipsığındımafvınanihâyet.
Niyâzedip,yüzümsürmeğegeldim,
merhametiçinyalvarmağageldim.
DüâmaeyleyâRabbîicâbet,
hemdahîşudileğimikabûlet.
Kanâ’atver,tâolmasıngözümaç,
sendengayrıyayâRabetmemuhtâc.
BoyuneğdirmeyâRabbirhabîse,
şükredeyimlutfunaherneise.
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Rızkımıhalâlyoldannasîbeyle,
rızânıherişimekarîbeyle.
Azrâîleverdiğinzemânfermân,
benihıfzetki,aldatmayaşeytân.
VereyimîmânveKur’ânlacânı,
göreyimfadlınladâr-ıcinânı.
Eylemekabrimihufre-inîrân,
beniokarayerdeetmehayrân.
GelinceMünkerveNekîrmelekler,
yineSendenbudurodemdilekler.
Banayumuşaketsinlersüâli,
vereyimlutfunladoğrucevâbı.
Geldiğinde(MenRabbüke)hitâbı,
kolaycadiyeyim(AllahüRabbî).
Hem,(Mennebiyyüke)deyincebana,
(Muhammednebiyyî)diyeyimona.
Sorduklarındadîn-imübîni,
diyeyimavninle(vel-islâmüdînî).
Diyemsordukdakıblemleimâmım,
ki,kıblemKâ’bedir,Kur’ânimâmım.
SenetyâRabbanaozemântelkîn,
edeoikimelekbenitahsîn.
DiyemoldemdeMünkerleNekîre,
Seninihsânınilebufakîre.
Hayâtımdabunuhervaktderidim,
nicemevtâyatelkîneyleridim.
Diyelerbanaoldem(tâbemesvâh)
(henîenlek)murâdınverdiAllah.
Râhatet,tâoluncarûz-imahşer,
edeHakkabrinivâsi’münevver.
YâRab!Kabrimi(Ravda-iCennet)et,
yalnızbırakma,refîkımrahmetet.
Hemetâbâveecdâdımarahmet,
olalar,tâcinânıniçrerâhat.
Husûsâvâlideynimeylemagfûr,
olaherbirisininkabripürnûr.
Ölenma’sûmlarımamagfiretet,
banaonlarımahşerdeşefî’et.
Kiminevindeyidimsebirkeznân,
nasîbeyleonadaâb-ıcinân.
KelâmındabuyurdunçünkieyHak,
(Ücîbüda’veteddâ’)muhakkak.
Dahîevlâdımı,eyyüceHâlık,
hatâdanhıfzeylebeynel-halâyık.
Önümdebunlarıizzüşerefkıl,
sonundaherbirinhayrül-halefkıl.
Masûnetsû-ief’âldenİlâhî,
nasîbeylerâzıolduğunrâhi.
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Edelerdâimâtahsîl-iirfân,
olalarherbiribirkâmilinsân.
İlâhîeyledimsanaemânet,
kimseetmeyekasd-ihiyânet.
Edipsâlihamellerlemu’ammer,
rızânetbunlaraherânmüyesser.
BuDâ’îdenedenleristifâde,
irişeikiâlemdemurâde.
HusûsâMuhammedveMustafâya,
rahmetlereylebî-nihâye.
Ayırmadıncihândabirbirinden,
ayırmahemcinândabirbirinden.
Oluncayâİlâhîrûz-imahşer,
gelekarşımaoikibirâder.
MülâkatnasîbetCennetdeyâRab,
olayanımdaherikimüeddeb.
HeleMuhammedinkalbipürnûrdu,
ledünnîbirilmlekonuşurdu.
Onbeşyaşındaykenofenersöndü,
hakâşıklarıhepmecnûnadöndü.
Kamuüstâdımahemrahmeteyle,
herbirininmakamınCenneteyle.
Cenâbındanbudurbirdahîmaksûd,
atâkılanıda,eyHayyuMa’bûd.
Bugünlerdirhusûsâıyd-iedhâ,
dolacakrahmetinlehâk-iBathâ.
Bugünlerdeaçıkdırbâb-ırahmet,
düâmıredetmeyâRabrahmetet.
Buaşkladökdümgözyaşınıbolbol,
benimbunevhamıseneylemakbûl!
[Yukarıdakimünâcât,BeykozdamuallimMuhammedbinRecebefendinin1059[m.1649]
dayazdığı(Nevha-tül-uşşak) kitâbındanalınmışdır.]

70 — SE’ÂDET-İ EBEDİYYENİN SON SÖZÜ
Etrâfımızıbeşduyguorganımıziletanıyoruz.Hisorganlarımızolmasaydı,hiçbirşeydenhaberimizolmıyacakdı.Kendimizibilebilemiyecekdik.Yürüyemiyecek,birşeyyapamıyacak,yaşıyamıyacakdık.Anamız,babamızolamıyacak,varolamıyacakdık.Rûhumuzatatlıgelengüzellerigöremiyecek,güzelsesleriduyamıyacak,onlarısevemiyecekdik.Allahımızayalnızduyguorganlarımıziçin,durmadan
şükretsek,şükrünüödemişolamayız.
Duyguorganlarımızaetkiedenherşeye(Varlık) veyâ(Mevcûd) diyoruz.Kum,
su,güneşbirermevcûddür.Çünki,bunlarıgörüyoruz.Sesdebirmevcûddür.Çünki,işitiyoruz.Hava,birmevcûddür.Çünki,elimiziaçıpyelpâzegibisallayınca,havanınelimizeçarpdığınıduyuyoruz.Rüzgârdayüzümüzeçarpıyor.Bunungibi,sıcaklık,soğuklukdabirermevcûddür.Çünki,derimizlebunlarıduyuyoruz.Elektrik,harâret,ya’nîısıvemiknâtısgibienerjilerin[kudretlerin]demevcûdolduklarınainanıyoruz.Çünki,elektrikakımınınharâretvemiknâtısveyâkimyâreaksiyonlarımeydânagetirdiğini,ısıgelincesıcaklıkolduğunu,ısıazalıncasoğukluk
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olduğunuvemiknâtısındemiriçekdiğinihisediyoruz,anlıyoruz.(Benhavanın,ısının,elektriğinmevcûdolduklarınainanmam.Çünki,bunlarıgörmiyorum)sözüneyanlışdırdiyoruz.Çünki,bunlargörülemezlersede,kendileriniveyâyapdıkları işleri, duygu organlarımız ile anlıyoruz. Bunun için de, görülemiyen birçok
varlıklarainanıyoruz.Göremediğimiziçin,yokolmalarılâzımgelmezdiyoruz.Bunungibi,(BenAllahainanmam.Melek,cingibişeyleryokdur.Varolsalardıgörürdüm)sözüdedoğrudeğildir.Akla,fenneuygunolmıyanbirsözdür.
Fendersleribildiriyorki,ağırlığıvehacmiolanvarlıklara(Madde) denir.Bunagöre,hava,su,taş,tahtamaddedirler.Işık,elektrikakımıbirervarlıkiselerde,
maddedeğildirler.Maddeninşeklalmışparçalarına,(Cism) denir.Çivi,kürek,maşa,iğnebirercismdirler.Hepsi,aynıdemirmaddesindenyapılmışlardır.Duranbir
cismihareketegetiren,hareketdeolanbircismidurduranveyâhareketinideğişdirensebebe(Kuvvet) denir.Duranbircismekuvvetetkietmezse,hepdurur.Hareketedenbircisme,kuvvetetkietmezse,hareketideğişmezvehiçdurmaz.
Maddelerin,cismlerinvemaddelerdebulunanenerjilerinhepsine(Âlem) veyâ(Tabî’at) denir.Âlemdehercismhareketetmekde,değişmekdedir.Demekki,
hercisme,herânçeşidlikuvvetlerte’sîretmekde,değişiklikhâsılolmakdadır.Cismlerdemeydânagelendeğişikliğe(Hâdise) veyâ(Olay) denir.
Cismlerinyokolduklarını,başkacismlerinmeydânageldiklerinigörüyoruz.Dedelerimiz,eskimilletleryokolmuşlar,binâlar,şehrleryokolmuş.Bizdensonrada
başkalarımeydânagelecek.Fenbilgimizegöre,bumu’azzamdeğişiklikleriyapan
kuvvetlervardır.Allahainanmıyanlar,(Bunlarıtabî’atyapıyor.Herşeyitabî’atkuvvetleriyaratıyor)diyorlar.Bunlaraderizki,birotomobilinparçaları,tabî’atkuvvetleriilemibirarayagelmişdir?Suyunakıntısınakapılan,sağdansoldançarpan
dalgalarınte’sîriilebirarayayığılançöpkümesigibibirarayayığılmışlarmıdır?Otomobiltabî’atkuvvetlerininçarpmalarıilemihareketetmekdedir?Bizegülerek,
hiçböyleşeyolurmu?Otomobil,aklile,hesâbile,plânile,birçokkimselerin,titizlikleçalışarakyapdıklarıbirsan’ateseridir.Otomobil,dikkatederek,akl,fikr
yorarak, hem de trafik kâ’idelerine uyarak, şoför tarafından yürütülmekdedir
demezmi?Tabî’atdekihervarlıkda,böylebirsan’ateseridir.Biryaprakparçası,mu’azzambirfabrikadır.Birkumdânesi,bircânlıhücre,fenninbugünbirazanlıyabildiğiincesan’atlerinbirermeşheri,sergisidir.Bugünfenninbuluşları,başarılarıdiyeöğündüklerimiz,butabî’atsan’atlerindenbirkaçınıgörebilmekvetaklîdedebilmekdir.İslâmdüşmânlarının,kendilerineönderolarakgösterdikleri,İngilizdoktoruDarwinbile,(Gözünyapısındakisan’atinceliğinidüşündükce,hayretimdentepematacakgibioluyor)demişdir.Birotomobilintabî’atkuvvetleriile,
tesâdüfenhâsılolacağınıkabûletmiyenkimse,başdanbaşabirsan’ateseriolan
bu âlemi tabî’at yaratmış diyebilir mi? Elbette diyemez. Hesâblı, plânlı, ilmli,
sonsuzkuvvetlibiryaratıcınınyapdığınainanmazmı?Tabî’atyaratmışdır.Tesâdüfenvarolmuşdurdemek,câhillik,ahmaklıkolmazmı?
Allahüteâlâherşeyiengüzelveenfâideliolarakyaratdı.Meselâ,Erdküresinigüneşdenyüzellimilyonkilometreuzakdayaratdı.Dahâuzakdayaratsaydı,hiç
sıcakmevsimolmaz,çoksoğukdanölürdük.Dahâyakınyaratsaydı,çoksıcakolur,
hiçbircanlıyaşayamazdı.Etrâfımızısaranhava,hacmenyüzdeyirmibiroksijen,
yüzdeyetmişsekizazotveonbindeüçkarbondioksidgazlarınınkarışımıdır.Oksijenhücrelerimizekadargirip,orayagelmişolangıdâmaddeleriniyakarak,bizekuvvet,kudretveriyor.Oksijeninhavadakimikdârıdahâçokolsaydı,hücrelerimizide
yakar,hepimizkülolurduk.Mikdârı21denazolsaydı,gıdâlarımızıyakamazdı.Yine,hiçbircanlıyaşayamazdı.Yağmurlu,şimşeklihavalarda,oksijenazotlabirleşerek,havadanitrattuzlar›hâs›lolup,yağmurlatoprağainiyor.Bunlar,nebâtât›
besliyor.Nebâtlarda,hayvanlara,hayvanlardainsanlarag›dâoluyor.Görülüyor
ki,r›zk›m›zsemâdahâs›lolmakda,göklerdenyağmakdad›r.Havadakikarbondioksidgazı,dimâgçedekikalbveteneffüsmerkezlerinitenbîhediyor,çalışdırıyor.
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Se’âdet-iEbediyye3-F:66

Havadaki karbon dioksid mikdârı azalırsa, kalbimiz durur ve nefes alamayız.
Mikdârıartarsaboğuluruz.Karbondioksidmikdârınınhiçdeğişmemesilâzımdır.
Bununiçinde,denizleriyaratdı.Karbondioksidmikdârıartınca,kısmîtazyîkide
artıp,fazlasıdenizlerdeeriyerek,sudakikarbonatilebirleşerek,onubi-karbonat
hâline çeviriyor. Bu da, dibe çökerek deryâların dibinde çamur tabakası hâsıl
oluyor.Havadaazalınca,çamurdanayrılıpsuyavesudanhavayageçiyor.Bütün
canlılarhavasızyaşayamaz.Bununiçin,havayı,heryerde,hercanlıyaçalışmadan,
parasızveriyorveciğerekadargönderiyor.Susuzdayaşayamayız.Suyudaheryerdeyaratdı.Fekat,susuzluğadahâfazlatehammüledildiğiiçin,bunuarayıpbulacak,taşıyacakşekldeyaratdı.Fe-tebârekâllahüahsenül-hâlikîn!İnsanlar,bunlarıyapmakşöyledursungörebilenlere,anlayabilenlerenemutlu!
Allahüteâlânın,sayamıyacağımızkadarçoknizâmveâhenkiçinde,halketdiği
sayılamıyacakkadarçokvarlıklartesâdüfenolmuşdurdiyenlerinsözlericâhilcedir.
Şöyleki:Üzeribirdenonakadarnumaralanmışontaşıbirtorbayakoyalım.Bunlarıelimizdetorbadanbirerbirerçıkararak,sıraile,ya’nîöncebirnumaralı,sonra
ikinumaralıvenihâyetonnumaralıolacakşekldeçıkarmağaçalışalım.Çıkarılanbir
taşınnumarasınınsırayauymadığıgörülürse,çıkarılmışolantaşlarınhepsihemen
torbayaatılacakveyenidenbirnumaradanbaşlamaküzereçıkarmağaçalışılacakdır.Böylece,ontaşınumaralarısırasıileardardaçıkarabilmekihtimâlionmilyardabirdir.Onadedtaşınbirsıradâhilindedizilmeihtimâlibukadarazolursa,kâinatdakisayısızdüzenintesâdüfenmeydânagelmesineimkânveihtimâlyokdur.
Daktiloileyazmasınıbilmeyenbirkimse,birdaktilonuntuşlarınagelişigüzel
meselâbeşkerrebassa,eldeedilenbeşharflikelimenintürkçeveyâbaşkabirdildebirma’nâifâdeetmesiacabânederecemümkindir?Şâyedgelişigüzeltuşlara
basmaklabircümleyazmakistenilseidi,birma’nâifâdeedenbircümleyazılabilecekmiidi?Kaldıki,birsahîfeyazıveyâkitâbteşkîledilse,sahîfeninvekitâbın,
tesâdüfenbellibirkonusubulunacağınısanankimseyeakllıdenilebilirmi?
Cismleryokoluyor.Bunlardan,başkacismlermeydânageliyorisede,buişde,
yüzbeşmaddehiçyokolmuyor.Yalnızyapılarıdeğişiyordenilirse,radioaktifbozulmalar,elementlerinvehattâatomlarındayokolduklarını,maddeninenerjiye
döndüğünühabervermekdedir.Hattâ,EinsteinadındakiAlmanfizikcisi,budönüşmeninmatematikselformülünüortayakoymuşdur.
Cismlerin, maddelerin durmadan değişmeleri, birbirlerinden hâsıl olmaları,
sonsuzolarakgelmişdeğildir.Ya’nî,böylegelmişböylegiderdenilemez.Budeğişmelerinbirbaşlangıcıvardır.Değişmelerinbaşlangıcıvardırdemek,maddelerinvaroluşlarınınbaşlangıcıvardırdemekdir.Ya’nîhiçbirşeyyokiken,hepsiyokdanyaratılmışdırdemekdir.İlk,ya’nîbirinciolarakmaddeleryokdanyaratılmış
olmasalardı ve birbirlerinden hâsıl olmaları, sonsuz öncelere doğru uzasaydı,
şimdibuâleminyokolmasılâzımdı.Çünki,âleminsonsuzöncelerdevarolabilmesiiçin,bunumeydânagetirenmaddelerindahâöncevarolmaları,bunlarındavar
olabilmeleriiçin,başkalarınınbunlardanöncevarolmalarılâzımolacakdır.Sonrakininvarolması,öncekininvarolmasınabağlıdır.Öncekivarolmazsa,sonraki
devarolmıyacakdır.Sonsuzöncedemek,birbaşlangıçyokdemekdir.Sonsuzöncelerdevarolmakdemek,ilk,ya’nî,başlangıçolanbirvarlıkyokdemekdir.İlk,
ya’nîbirincivarlıkolmayınca,sonrakivarlıklardaolamaz.Herşeyinherzemânyok
olmasılâzımgelir.Ya’nî,herbirininvarolmasıiçin,biröncekininvarolmasılâzım
olansonsuzsayıdavarlıklardizisiolamaz.Hepsininyokolmalarılâzımolur.
Âleminşimdivarolması,sonsuzdanvarolarakgelmediğini,yokdanvaredilmiş
birilkvarlığınbulunduğunugöstermekdeolduğuanlaşıldı.Âleminyokdanvaredilmişolduğunu,oilkâlemdenhâsılolaola,bugünkiâleminvarolduğunuanladık.
Âlemiyokdanvaredenbiryaratıcınınbulunduğunuvebuyaratıcınınkadîmolması, ya’nî hep var olması, hiç değişmeden, sonsuz var olması lâzım geldiğini,
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(Şerh-i mevâkıf) kitâbı,beşincimevkıfınbirincimersadındauzunisbâtetmekdedir.
Kısacasışöyledirki,değişmek,başkaşeyolmakdemekdir.Yaratıcıdeğişince,başkaolur.Yaratıcılığıbozulur.Kitâbımızınüçüncükısm,28.cimaddenin2.cisahîfesindebildirildiğigibi,yaratıcınındeğişmemesi,hepaynıkalmasılâzımdır.Âlemin
sonsuzolamıyacağınıanlatdığımızgibidüşünürsek,değişmiyenyaratıcınınkadîmolması,sonsuzvarolmasılâzımdır.Bununiçin,hiçdeğişmiyensonsuzvarolanbiryaratıcıvardır.Buhiçdeğişmiyenbiryaratıcınınismi(Allah)dır.Allahüteâlâ,kendinitanıtmakiçin,insanlaraPeygamberlergöndermişdir.SonveenüstünPeygamberiolanMuhammedaleyhisselâmınhayâtını,üstünlüklerini,doğruyazılmışkitâblardanokuyananlayışlıveinsâflıbirkimse,AllahüteâlânınvarolduğunuveMuhammedaleyhisselâmınOnunPeygamberiolduğunuhemenanlar.Sevesevemüslimân
olur. Allahü teâlânın var olduğuna, bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselâmın
OnunPeygamberiolduğunavePeygamberlerininenüstünüolduğunavebununher
sözünün doğru, fâideli olduğuna inanmağa (Îmân etmek) ve (Müslimân olmak)
denir.Böyleinanankimseye(Mü’min) ve(Müslimân) denir.Muhammedaleyhisselâmınsözlerine(Hadîs-i şerîf) denir.Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçık
olarakbildirilenlerdenbirinebileinanmıyana(Kâfir) denir.AsllarıHakteâlânınkelâmıolanvesonradandeğişdirilip,birertârîhkitâbıhâlineçevrilmişbulunan,Tevrât,Zebûrveİncîli,Allahkelâmızanedenkâfirlere(Ehl-i kitâb), kitâblıkâfirdenir.YehûdîlerinveHıristiyanlarınçoğukitâblıkâfirdir.Kendisindeülûhiyyetsıfatı bulunduğuna inandıkları bir insanın heykeli, mezârı karşısında secde ederek,
onunherşeyiyapacağınainananlara(Müşrik) veyâ(Putperest) denir.Berehmen,BudistveAteşperestlerböyledir.Yehûdîlerinvehıristiyanlarınbirkısmı,büyükKostantindensonra,müşrikoldu.Hiçbirdîneinanmayanlara(Ateist) ve(Dehrî) denir.
KomünistlerveMasonlarvebunlarıntuzaklarınadüşendincâhilleriböyledir.
Müslimânınöğrenmesilâzımolanilmlere(Ulûm-i islâmiyye) denir.İslâmbilgileri,ikikısmdır:Birincikısmı,(Din bilgileri)dir.Bunlara(Ulûm-i nakliyye) denir.Ulûm-inakliyyedeikiyeayrılır:Zâhirîilmlervebâtınîilmler.Birincilere,(Îmân
bilgileri) ve(Fıkh bilgileri) veyâ(Ahkâm-ı islâmiyye) denir.Îmânveahkâm-ıislâmiyyebilgileri,Tefsîr,Kelâm,Fıkhveahlâkkitâblarındayazılıdırlar.İkincisi,
(Ulûm-i bâtınıyye), kalbbilgileridir.Bunlar,Resûlullahınmubârekkalbindençıkıp, Evliyânın kalblerine gelen bilgilerdir. Bu bilgilere (Tesavvuf) denir. Ahkâm-ıislâmiyyevetesavvufbilgileri,hiçdeğişmez.İkincikısmı,(Fen bilgileri) veyâ(Ulûm-i akliyye)dir.Bunlar,maddelerin,cismlerinyapılarını,değişmeleriniinceler.Tecribevehesâbileöğrenilir.Bubilgiler,zemâniledeğişir.Birincikısm,
11.civeikincikısm,5.cimaddeyebakınız!Dinbilgilerini,fenbilgilerinegöredeğişdirenkâfirlere(Felesof) ve(Dinde reformcu) denir.Bunlarnakledeğil,akla
inanırlar.Dinbilgilerini,fenbilgileriileisbâtedenmü’minlere(Hukemâ) denir.
Kur’ân-ıkerîmdevehadîs-işerîflerdeaçıkbildirilmemiş,şübhelibilgilereislâm
âlimlerimuhtelifma’nâlarverdi.Böylece,îmânedilecekşeylere,birbirlerinden
farklıinananyetmişüçfırkameydânageldi.Bunlardanîmânlarıdoğruolanbirfırkaya(Ehl-i sünnet) ve(Sünnî) denildi.Yanlışma’nâverenlere(Bid’at ehli) vesapıkdenir.Şî’îlerveVehhâbîlerböyledir.Fenbilgilerineyanlışma’nâvererekmüslimânınîmânınıbozana(Zındık) ve(Fen yobazı) denir.
Allahüteâlâ,CennetiveCehennemiyaratdı.Herikisinidedolduracağınıbildirdi.İnsanlarınvecinninçoğuCehennemegirecekdir.Fekat,mahlûklarınınçoğunuCennetekoyacak,rahmetigazabınıaşacakdır.Çünki,cinnîler,bütüninsanlarınonkatındandahâçokdur.Meleklerde,cinnîlerinonkatındandahâçokdur.
MeleklerinhepsiCennetdeolduğundan,Cennetdekilerdahâçokoluyor.
Cehennemdekimlersonsuzkalacak?Nemâzkılmıyanlarmı?Günâhişliyenler
mi?Hayır!Cehennemde,Allahüteâlânındüşmânları,sonsuzyanacakdır.Günâh
işliyenmüslimânlar,Allahüteâlânındüşmanıdeğildir.Kabâhatlikullarıdır.Bunlar,yaramaz,suçluçocuğabenzer.Yaramazçocuğa,anası,babasıdüşmanolurmu?
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Cehennemyeditabakadır.Birincitabaka,enhafîfdir.Fekat,dünyâateşinden
yetmiş kat dahâ şiddetlidir. Adı (Cehennem)dir. Burada, müslimânlardan bir
kısmıyanıp,günâhlarındantemizleneceklerdir.Bid’atsâhibiolanlar,muhakkak
Cehennemdebirmüddetyanacaklardır.
İmâm-ıMuhammedBirgivînin(Vasıyyetnâmesi)nişerhedenKâdîzâdeAhmed
Emînefendidiyorki,(Cehennemdenensonçıkacakmü’min,yedibinâhıretsenesiyanacakdır.Âhıretinbirgünü,dünyânınbinsenesikadaruzundur.)
Cehenneminikincitabakasıdahâşiddetlidir.Adı(Sa’îr)dir.Burada,Tevrâtıdeğişdirenleryanacak[İbni Âbidîn]. Bunlar,AllahınPeygamberiolanÎsâaleyhisselâmadainanmıyorvebubüyükPeygambere,(Bilinmeyenbabanınçocuğu)diyeiftirâediyorlar.Tevrâtıdeğişdirip,AllahüteâlânınkitâbınıbozdularveMûsâaleyhisselâmdansonra,kendilerinenasîhatiçingönderilenbinPeygamberişehîdetdiler.
Cehenneminüçüncütabakasıdahâşiddetliolup,adı(Sekar)dır.Buradaİncîli
değişdirenleryanacakdır.Çünkibunlar,Îsâaleyhisselâmainanmamışolduklarıgibi, onda (ülûhiyyet sıfatı) bulunduğuna inanıyorlar. Tanrı üçdür. Îsâ tanrıdır
[ba’zıları ise, Îsâ tanrının oğludur] diyerek, yehûdîlerden kötü oluyor, müşrik
oluyorlar[İbni Âbidîn]. Hıristiyanlıkçıkmadanveputlaratapınmakbaşlamadan
önce,Îsevîlermü’minidi.Muhammedaleyhisselâmainanmadıklarıiçin,kitâblıkâfiroldular.Yehûdîler,islâmiyyete,bunlardandahâuzakdır.[(Ma’rifetnâme) ve
(Tezkire-i Kurtubî)]
Dördüncütabakanınadıda(Cahîm)dir.Burada,güneşe,yıldızlaratapanlar,(Hutame) denilenbeşincisinde,ateşe,ineğetapanlar,müşrikolanBudistler,Berehmenleryanacak.Altıncıtabakası,(Lazy)dir.Buradahiçdîniolmıyanlar,müşrikleryanacak.
Cehennemin yedinci tabakası, en dibi, en şiddetli tabakası olup, adı (Hâviye)dir.Buradamünâfıklar,mürtedleryanacak.Buyeditabakanınismlerininsırası,(Tefsîr-i Mazherî)deve(Gâliyye)debaşkadürlüyazılıdır.BirkimseninCehennemegideceğiveîmânsızolduğu,sonnefesindebelliolur.Birkâfir,müslimânolursavegünâhı,suçuçokolanveyâbid’atsâhibiolanbirmüslimântevbeederse,tertemizmüslimânolurlar.Cehennemegirmekdenkurtulurlar.
Mürtedler,anaları,babalarımüslimânolduğuhâlde,islâmterbiyesiilebüyüdüğühâlde,câhilveyâokuyup,diplomaalıp,kendileriniâlim,fenadamısanandinsizlerdir.İlm,fendenizindenbirdamlatatmakla,deryâyıyutduksananbuzevallılarınislâmâlimlerinden,dinbilgilerindenhaberleriolmadığıiçin,küçükyaşdaişitdiklerikelimelere,hayâlleriilema’nâlaruydurarak,müslimânlıkbunlardırsanıyor,islâmiyyetiinkârediyorlar.Analarına,dedelerineörümcekkafalı,müslimânlaragericidiyorlar.Nefslerineuyarakyalnızdünyâarkasındakoşanlara,zevkvesafâyadalanlara,aydın,ilericidiyor.Dünyâileberâberâhıretidedüşünenlere,başkalarının
hakkınıgözetenlereyobaz,ahmakdiyor.Budünyâböylegelmiş,böylegider.Cennet,Cehennemboşlâfdır,kimgörmüş,buradaneyaparsankârdırdiyorlar.Başkalarıneolursaolsun,yalnızkendikazançlarını,nefslerini,şehvetlerinidüşünüyorlar.
Herkesialdatmakiçinvegeçinmekiçinde,iyiliği,insanlığıdillerindendüşürmüyorlar.Enfecî’,enalçaksuçolarakda,gençleri,islâmyavrularınıaldatmağa,bunların
dinlerini,îmânlarınıçalarak,kendilerigibifelâketesürüklemeğeuğraşıyorlar.
İslâmdîninininançlarını,emrleriniveyasaklarınıbildirenbinlercekıymetlikitâbyazılmış,bunlarınçoğu,yabancıdillereçevrilerek,hermemleketeyayılmışdır.
Bunakarşılık,bozukdüşünceli,kısagörüşlükimseler,herzemân,islâmınfâideli,feyzliveışıklıprensiplerinesaldırmış,onulekelemeğe,değişdirmeğe,müslimânlarıaldatmağauğraşmışlardır.Dahâçocukiken,böyleyanlışyoldaolanlaraacırdım.Niçindoğruyugöremediklerine,İslâmdînininyüksekliğinianlıyamadıklarınaşaşardım.Herkesindoğruyolubulmasını,dalâletden,dünyâveâhıretfelâketlerindenkurtulmalarınıistiyordum.Buyolda,insanlarahizmetiçinçırpınıyordum.
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Kıymetligençleri,asîlvetemizyavruları,şehîdevlâdlarını,bozukyazılardanve
sözlerdenkorumasıiçinvemüslimânlığıntamvedoğruveanakaynaklarınauygunolarakanlaşılmasıiçin,Allahüteâlâyayalvarıyordum.
Dincâhilleri,islâmiyyeteilmile,fenile,ahlâkile,sıhhatile,temizlikilesaldıramadıklarından,yalansöyliyerek,nâmerdcehücûmediyorlar.
İsl âm iyy et e ilm ile nas ıl karş ı dur ul ab il ir? İsl âm iyy et, ilm in tâ kend is id ir.
Kur’ân-ıkerîminbirçokyeri,ilmiemretmekde,ilmadamlarınıövmekdedir.MeselâZümersûresi,dokuzuncuâyetindemeâlen,(Bilen ile bilmiyen hiç bir olur mu?
Bilen elbette kıymetlidir) buyruldu.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”ilmiövenveteşvîkbuyuransözleriokadarçokdurvemeşhûrdurki,düşmanlarımız
da,bunlarıbiliyor.Meselâ(İhyâ-ül’ulûm) ve(Mevdû’ât-ül’ulûm) kitâblarında,ilminfazîletianlatılırken,(İlmi, Çinde de olsa, alınız!) hadîs-işerîfiyazılıdır.Ya’nî
dünyânınenuzakyerindevekâfirlerdedeolsa,gidipilmöğreniniz!Bugâvurîcâdıdır,istemem,demeyiniz.Birhadîs-işerîfdede,(Beşikden mezâra kadar ilm öğreniniz, çalışınız!) buyuruldu.Ya’nî,birayağımezârdaolanseksenlikihtiyârında
çalışmasılâzımdır.Öğrenmesiibâdetdir.Birdef’ada,(Yarın ölecekmiş gibi âhırete ve hiç ölmiyecekmiş gibi dünyâ işlerine çalışınız!) buyurdu.Birhadîs-işerîfde,
(Bilerek yapılan az bir ibâdet, bilmiyerek yapılan çok ibâdetden dahâ iyidir!) buyurdu.Birkerre,(Şeytânın bir âlimden korkması, câhil olan bin âbidden korkmasından dahâ çokdur!) buyurdu.İslâmdînindekadın,kocasınınizniolmadannâfilehaccagidemez.Sefere,müsâfirliğegidemez.Fekat,kocasıöğretmezseveiznvermezse,ondaniznsiz,ilmöğrenmeğegidebilir.Görülüyorki,büyükibâdetolanhaccaiznsizgitmesigünâholduğuhâlde,ilmöğrenmeğeiznsizgitmesigünâholmuyor.
Ohâlde,kâfirler,islâmiyyeteilmilenasılsaldırabilir?İlm,ilmikötülermi?Elbettebeğenir.Kıymetlendirir.İslâmiyyete,ilmilesaldıran,mağlûbolur.
Feniledesaldıramazlar.Fen(Mahlûkları,hâdiselerigörmek,inceleyipanlamak
vedeneyipbenzeriniyapmak)demekdirki,buüçünüde,Kur’ân-ıkerîmemretmekdedir.Fenbilgilerine,san’ate,enmodernharbsilâhlarınıyapmağauğraşmak,
farz-ıkifâyedir.Düşmanlardandahâçokçalışmamızı,dînimizemretmekdedir.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”fenniemredenpekcânlısözlerindenbirinikitâbımınbirincikısm,11.cimadde,ikincisahîfesindebildirmişdim.Ohâlde,
islâmiyyet,fenni,tecribeyi,müsbetçalışmayıemredendinamikbirdindir.
İslâmdîninekarşıolanlar,onadoktorlukiledesaldıramıyor.Peygamberimiz“sallallahüaleyhivesellem”,tıbbilgisiniçeşidlişekllerdemedhbuyurdu.Meselâ,(İlm
ikidir: Beden bilgisi, din bilgisi). Ya’nîilmleriçindeenlüzûmlusu,rûhukoruyandin
bilgisivebedenikoruyansıhhatbilgisidirdiyerek,herşeydenönce,rûhunvebedeninzindeliğineçalışmaklâzımgeldiğiniemrbuyurdu.Buhadîs-işerîf,(Riyâd-unnâsıhîn) üçyüzseksenbirinci [381] sahîfesinde yazılıdır ve (Zübdet-ül-ahbâr)dan
aldığınıbildirmekdedir.Bunun,imâm-ıŞâfi’înin“rahmetullahiteâlâaleyh”sözüolduğunubildirenlerdevardır.Buyüceimâmınhersözü,âyet-ikerîmevehadîs-işerîflerinaçıklamasıdır.İslâmiyyet,bedenbilgisini,dinbilgisindenönceöğrenmeğiemr
ediyor.Çünki,bütüniyilikler,bedeninsağlamolmasıileyapılabilir.
Bugün,bütününiversitelerdeokutuluyorki,doktorlukikikısmdır:Birihijiyen,
ya’nîsıhhatikorumak.İkincisi,terapötik,ya’nîhastaları,iyietmekdir.Bunlardan
birincisibaşdagelmekdedir.İnsanlarıhastalıkdankorumak,sağlamkalmağısağlamak,tıbbınbirincivazîfesidir.Hastainsan,iyiedilsede,çokkerre,ârızalı,çürükkalır.İşteislâmiyyet,tabâbetinbirincivazîfesini,hijiyenigarantietmiş,te’mînâtaltınaalmışdır.(Mevâhib-i ledünniyye) ikincikısmda,Kur’ân-ıkerîmin,tıbbınikikısmınıdateşvîkbuyurduğu,âyet-ikerîmelergösterilerekisbâtedilmekdedir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,RumimperatörüHerakliüsilemektûblaşırdı.Birbirlerineelçigönderirlerdi.Herikitarafınsözlerini,mektûblarını,
kitâblardaokuyoruz.(Mevâhib-i ledünniyye) tercemesi,ikiyüzotuzsekizinci[238]
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sahîfesindemektûblarınaslıdavar.Sefîrlerinismleri,hayâtları,vak’alarıilemeydândaiken,bindörtyüzsenesonra,bunlaryalandırdemek,hangiilm,hangiiz’ân
sâhibineyakışır.Dindüşmanlığı,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizekarşıkinleri,akllarınıörtmüş,muhâkemeleriniişlemezhâlegetirmişolacak
ki,gençlerialdatmakiçin,vak’aları,senedleri,vesîkalarıgöremiyor,açıkyalanlarsöylemekdendeçekinmiyorlar.Yalan,iftirâ,insanıherkesekarşırezîleder,yüz
karasınımeydânaçıkarır!YâRabbî!Seninadâletintâmyerindedir.İslâmiyyete,
insanlarınse’âdetinesaldıranlar,sonsuzazâblarıhaketmekdedir!
Birdef’a,Herakliüsbirkaçhediyyegöndermişdi.Buhediyyelerdenbiri,birdoktoridi.Doktorgelincedediki,(Efendim!İmperatörhazretleri,beni,sizehizmet
içingönderdi.Hastalarınızabedâvabakacağım!).Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”,kabûlbuyurdu.Emreyledi,birevverdiler.Hergünnefîsyiyecek,içecek
götürdüler.Günler,aylargeçdi.Birmüslimân,doktoragelmedi.Doktor,utanıp
gelerek,(Efendim!Buraya,sizehizmetetmeğegeldim.Bugünekadar,birhasta
gelmedi.Boşoturdum,yiyipiçip,râhatetdim.Artıkgideyim)diyeiznisteyince,
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”tebessümbuyurdu.(Sen bilirsin! Eğer dahâ kalırsan, müsâfire hizmet etmek, ona ikrâm etmek, müslimânların başda gelen
vazîfesidir. Gidersen de uğurlar olsun! Yalnız şunu bil ki, burada senelerce kalsan,
sana kimse gelmez. Çünki, Eshâbım hasta olmaz! İslâm dîni, hasta olmamak yolunu göstermişdir. Eshâbım temizliğe çok dikkat eder. Acıkmadıkca birşey yimez
ve sofradan, doymadan önce kalkar!) dedi.Görülüyorki,müslimân,ya’nîislâmiyyetinemrlerineuyan,hastalıkçekmez.Müslimânlardanhastalıkçekenler,emrleriöğrenmiyenlerveyapmıyanlardır.Evet,ölümhastalığıherkesegelecekdir.Bu
hastalıkmü’minlerebirni’metdir.Âhıretyolculuğununhabercisidir.Hâzırlanmak,
tevbe,vasıyyetetmekiçin,alârmişâretidir.Cenâb-ıHak,çeşidlihastalıkları,ölümesebebkılmışdır.Eceligelen,birhastalığayakalanacakdır:
Ecelgeldicihâna,
başağrısıbehâne.
Ahkâm-ıislâmiyyeyeuyan,ya’nîislâmiyyetingösterdiğiyoldagidenkimsenin
hayâtıhastalıklageçmez.Fekat,Peygamberlerdenbaşkaherkes,nefsineuyabilir.
Günâhişliyebilir.Cenâb-ıHak,günâhişliyenmüslimânları,illet,kılletveyâzilletleîkâzetmekde,gafletdenuyandırmakdadır.
Dincâhilleri,islâmiyyetetemizlikiledehiçsaldıramıyor.Çünki,Tâbi’înden
gençler,Eshâb-ıkirâma“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”,Allahüteâlâsiziçok
seviyor.Kur’ân-ıkerîmdesiziövüyor.Bununsebebinedir?Bizesöyleyinde,biz
de,sizingibiolalım,bizideçoksevsindediklerinde,(Biziçokseviyor.Çünkibiz,
temizliğeçokdikkatederiz)diyecevâbverdiler.Allahüteâlâ,Kur’ân-ıkerîmde
çeşidliyerlerde,(Temiz olanları severim!) buyuruyor.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”ogüzelnûrluyüzünügörenkimseye,(Sahâbî) denir.Birkaçdânesine(Eshâb) denir.Ogüzeligöremeyipde,yalnız,Sahâbîyigörenlere(Tâbi’în) denir.Müslimânlar,câmi’lere,evlereayakkabıilegirmez.Halılar,döşemeler,tozsuz,temizolur.Hermüslimânınevindehamâmolur.Kendileri,çamaşırları,yemekleriheptemizolur.Onuniçin,mikropvehastalıkbulunmaz.FransızlarındünyâyaövündükleriVersayserâyındabirhamâmyok.Kâfirlerpisoluyor.
İslâmiyyete,ahlâk,fazîlet,adâlet,insanlıkmeziyyetleriilede,hiçsaldıramıyorlar.İslâmdîni,başdanbaşaahlâkvefazîletdir.İslâmdîninin,dostlaravedüşmanlarakarşıyapılmasınıemretdiğiiyilik,adâlet,cömertlik,akllarışaşırtacakderecedeyüksekdir.Ondörtasrlıkhâdiseler,bunudüşmanlarada,pekiyigöstermişdir.Sayılamıyacakkadarçokvesîkalardanhâtıragelenibildirelim:
Bursamüzesiarşivinde[ya’nîevrâkmahzeninde]ikiyüzseneöncesineâidbir
mahkemekaydındadiyorki,Altıparmakdakiyehûdîmahallesiyanındabirarsayamüslimânlarcâmi’yapıyor.Yehûdîler,arsabizimdir,yapamazsınızdiyerek,iş,
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mahkemeyedüşüyor.Arsanınyehûdîlereâidolduğuanlaşılarak,mahkeme,câmi’in
yıkılmasına,arsanınyehûdîlereverilmesinekarârveriyor.Adâletebakınız!
Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”buyurduki,(İyi huyları temâmlamak,
iyi ahlâkı dünyâya yaymak için gönderildim). Birhadîs-işerîfde,(Îmânı yüksek olanınız, ahlâkı güzel olanınızdır!) buyuruldu.Îmânbile,ahlâkileölçülmekdedir!(İslâm ahlâkı) kitâbında,islâmıngüzelahlâkıyazılıdır.
İslâmiyyetekarşıolancâhiller,ahlâkladahiçhücûmedemedikleriiçin,müslimânyavrularınıaldatmak,buma’sûmlarınîmânınıçalmakiçin,(İngiliz üsûlü) ile,
ya’nîyalanile,iftirâile,alçakcahücûmediyorlar.Çokdef’a,müslimânşeklinegirip abdestsiz, guslsüz nemâz kılarak, câmi’ yapılırken para vererek, müslimân
görünüyorlar.Yalanlarına,hîleveuydurmalarınainandırmağaçalışıyorlar.
Mevkı’i,etiketineolursaolsun,dînesaldıranların,dincâhilioldukları,islâmiyyetdenbirşeybilmediklerianlaşılır.
KâfirlerintuzaklarınadüşmemekiçinnelâzımolduğunuPeygamberimizbildiriyor:(Nerede ilm varsa, orada müslimânlık vardır. Nerede ilm yoksa, orada kâfirlik vardır!) buyuruyor.İşteburadada,ilmiemretmekdedir.
Ohâlde,kâfirlerealdanmamakiçindînimiziöğrenmekdenbaşkaçâreyokdur.
Dînimizineredenöğreneceğiz?Gençlerialdatmakiçiniftirâveyalanlarlahâzırlananveyâpapas,masonkitâblarındantercemeedilmişolansüslüyazılardan,
radyolardan,filmlerden,gazetelerdenmi?Yoksa,parakazanmakiçinyanlışkitâbları,Kur’ântercemeleriyazancâhillerdenmi?1960senesiRamezân-ışerîfindedeMoskovaradyosu,çokiğrenç,pekalçakyalanlarla,islâmiyyeteküstâhcasaldırdı.Düşmanfilmleri,Peygamberlerin“aleyhimüssalevâtüvetteslîmât”hayâtını,islâmtârîhini,yanlış,iğrençolarakgösteriyor,uydurmaresmleryapıyorlar.Müslimânlar,bubozukfilmleri,doğrusanarak,seyrediyor.Dinleri,îmânlarıbozuluyor.Düşmanlarınradyosu,filmleri,mecmû’aları,böyleyaylımateşinedevâmetmekdedir.Buhücûmlardankorunmakiçin,dînimizineredenöğrenelim!
Gözüağrıyankimebaşvurur?Çöpçüyemi,avukatamı,matematiköğretmeninemi,yoksagözmütehassısıolandoktoramı?Elbet,mütehassısagidip,çâresiniöğrenir.Dînini,îmânınıkurtarmakiçinçârearayanında,avukata,matematikçiye,gazeteye,sinemayadeğil,dinmütehassısınabaşvurmasılâzımdır.Dinmütehassısıneredevekim?Beyrutda,Mısrda,Sûriyede,Irâkdaarabcaöğrenentercümânlarmı?
Hayır.Dinmütehassısları,şimditoprakaltında!Dünyâdabulmakçokgüc!
Dinâlimiolmakiçin,edebiyyâtvefenüzerinde,fenveedebiyyâtfakültelerindendiplomaalmışolanlarkadarbilgisâhibiolmak,Kur’ân-ıkerîmivema’nâlarınıezberdenbilmek,binlerlehadîs-işerîfivema’nâlarınıezberbilmek,islâmın
yirmianailmindemütehassısolmakvebunlarınkollarıolanseksenilmiiyibilmek,
dörtmezhebininceliklerinevâkıfolmak,builmlerdeictihâdderecesineyükselmek,
tesavvufunenyüksekderecesiolan(Vilâyet-i hâssa-i Muhammediyye) denilenkemâleyetişmişolmaklâzımdır.Böylebirâlimşimdinerede?Şimdi,dinadamıtanınanlar,mükemmelarabcabilenler,acabâbubüyüklerinkitâblarınıokuyabilir
veanlıyabilirmi?Şimdiböylebirâlimmeydânaçıksaidi,kimsedînesaldıramaz,
hayâsızcaiftirâlarsavurankahramânlar(!)kaçacakyerarardı.Eskidenmedreselerde,câmi’lerde,zemânınfenbilgilerideokutulurdu.İslâmâlimlerifenbilgileriniöğrenmişolarakyetişirdi.SultânAbdülmecîdzemânında,masonReşîdpâşanın,ingilizsefîriileberâberhâzırladığıve26Şa’bân1255[m.1839]dai’lânetdiğitanzîmâtkanûnu,fenderslerininmedreselerdeokutulmasınıyasakladı.Böylece,dinadamlarınıncâhilolmalarınailkadımatıldı.
Hakîkîdinâlimi,vaktîleçokvardı.Bunlardanbiri,imâm-ıMuhammedGazâlîdir“rahmetullahialeyh”.Dinbilgilerindekiderinliğine,ictihâddaderecesininyüksekliğine,eserlerişâhiddir.Bueserleriokuyupanlıyabilen,onutanır.Onutanıyamıyan,kendikusûrunuOnayüklemeğeyeltenir.Âlimitanımakiçin,âlimolmak
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lâzımdır.O,zemânınınbütünfenbilgilerindede,mütehassısidi.BağdâdÜniversitesininrektörüidi.Ozemânınikincidiliolanrumcayıikisenedeöğrenmiş,eskiYunânveRomafelsefesini,fenniniincelemiş,yanlışlarını,yüzkaralarınıkitâblarındabildirmişdir.Dünyânındöndüğünü,maddeninyapısını,ay,güneştutulmasınınhesâblarını,dahâniceteknikvesosyalbilgileriyazmışdır.
İslâmâlimlerindenbiride,İmâm-ıRabbânîAhmed-iFârûkîdir“rahmetullahi
teâlâaleyh”.Bunundinbilgilerindekiderinliğiveictihâdderecesininyüksekliği,
hele tesavvufdaki, vilâyetdeki kemâli, aklın, idrâkin üstünde olduğunu, dinde
sözsâhibiolanlar,ittifaklasöylediğigibi,Amerikadayeniçıkankitâblarda,bu
se’âdetgüneşininışıklarıileaydınlanmağabaşlamışdır.İmâm-ıRabbânî“rahmetullahialeyh”,zemânınınfenbilgilerindedemütehassısidi.(Mektûbât)ınbirincikısmınınikiyüzaltmışaltıncımektûbunda,(OğlumMuhammedMa’sûm“rahmetullahiteâlâaleyh”,bugünlerde,(Şerh-ı mevâkıf) kitâbınıtemâmladı.Derslerinde,Yunânfelsefecilerininhatâlarınıanladı)buyuruyor.Bukitâb,islâmmedreselerinin,yüksek[Üniversite]kısmındasonzemânlarakadarokutulanbirfenkitâbıdır.KâdîAdudyazmış,seyyidşerîfAlîCürcânî“rahmetullahiteâlâaleyhimâ”
şerh etmişdir. Bin sahîfe kadar olup, o zemânın fen bilgilerini anlatmakdadır.
Kitâb,altımevkıfeayrılmışolup,herbirindemersadlarvardır.Dördüncümevkıf,
birincimersadüçüncükısm,ikincimaksaddayerküresininyuvarlakolduğunu,altıncımaksaddada,batıdandoğuyadoğrudöndüğünüisbâtetmekde,atomu,maddeninçeşidlihâllerini,kuvvetlerivepsikolojikolaylarıbildirmekdedir.
Avrupalılar,fenbilgilerininçoğunuvehepsinintemeliniislâmkitâblarındanaldı.Avrupalılar,dünyâtepsigibidüz,etrâfıdıvarçevrilizanederken,müslimânlaryerküresininyuvarlakolupdöndüğünübuldular.(Şerh-i mevâkıf) ve(Ma’rifetnâme) kitâbları,bunuuzunyazmakdadır.MûsulveDiyâr-ıBekrarasındakiSincârsahrâsında,meridyeninuzunluğunuölçdülervebugünkügibibuldular.581[m.
1185]devefâtedenNûr-üd-dînBatrûcî“rahmetullahiteâlâaleyh”,Endülüsİslâm
Üniversitesindeastronomiprofesörüidi.(El-hayât) kitâbındabugünküastronomiyi yazmakdadır. Galile, Kopernik, Newton, dünyânın döndüğünü müslimân
kitâblarındanöğrenipsöyleyince,busözlerisuçsayıldı.Galile,papaslartarafındanmuhâkemeediliphabsolundu.Tanzîmâtakadarmedreselerdefendersleriokutuluyordu.Aydındinadamlarıyetişiyordu.Dünyâyaönderlikediyorlardı.Fenderslerikaldırılınca,keşfler,buluşlardadurdu.Batı,doğuyugeçmeğebaşladı.
Bugün,dînimizi,obüyükâlimlerinkitâblarındanokuyup,öğreneceğiz!Dinbilgileri,Ehl-isünnetâlimlerindenveyâbunlarınkitâblarındanöğrenilir.Keşfile,ilhâmile,ilmeldeedilmez.Bunlarınkitâblarınıokuyan,hemilmöğrenir,hemde
kalbleritemizlenir.
İnsânların, sıhhatli, sağlam ve râhat, neş’eli yaşamalarına ve âhıretde sonsuz
se’âdetekavuşmalarınasebebolanfâidelişeylere(Ni’met) denir.Allahüteâlâ,çok
merhametliolduğuiçin,kullarınalâzımolanbütünni’metleriyaratdı.Bunlardannasılistifâdeedileceğini,nasılkullanacağımızı,Peygamberleriilegönderdiğikitâblarındabildirdi.Bubilgilere(Din) ve(Ahkâm-ı islâmiyye) denir.Müslimânolsun,kâfirolsun,herhangibirinsan,bukitâblarauygunyaşarsa,dünyâdarâhatvehuzûriçindeolur.Meselâ,bireczâhânedeyüzlercefâideliilâcvardır.Herilâcınkutusundatârifnâmesivardır.İlâcı,târifeyeuygunkullanan,fâidesinigörür.Târifeyeuymayan
ilâcdanzarargörür.Kur’ân-ıkerîmeuygunyaşayandani’metlerdenfâidegörür.
Dünyâdaveâhıretdese’âdetekavuşmak,râhatveneşeliyaşamakiçinmüslimân
olmaklâzımdır.Îmânıolanveahkâm-ıislâmiyyeyeuyan,ya’nîharâmlardansakınıpveibâdetleriniyapankimseye,müslimândenir.Îmân,bellialtışeyevebütün
emrveyasaklarınhepsineinanmakdemekdir.Allahüteâlâhakîkîmüslimândan
râzıolur.Onusever.Hakîkîmüslimânolmakiçin,Ehl-isünnetâlimlerininbildirdiklerigibiîmânetmekveibâdetlerinidoğruve(İhlâs) ileyapmaklâzımdır.Al–1048 –

lahüteâlâdoğruveihlâsileibâdetyapanlarıseveceğini,bunlarınkalblerinedünyâdafeyzler,nûrlarvereceğini,âhıretdede(Sevâb), ya’nîiyilikvereceğiniva’detdi.(İbâdet), emrleriyapmak,(Takvâ) harâmlardan,yasakedilmişolanlardansakınmakdemekdir.İbâdetlerindoğruolmasıiçin,nasılyapılacaklarınıöğrenmek
veöğrendiklerineuygunolarakyapmaklâzımdır.(İhlâs),gerekbedenile,gerek
malileyapılanfarzveyânâfilebütünibâdetleri,meselâhayrâtvehasenâtyapmağı,müslimânlarısevindirmeği,onlarısıkıntıdankurtarmağı,zikri,istigfârıAllahrızâsıiçinyapmakdır.Mal,mevkı’,hurmet,şöhretkazanmakiçinyapılanibâdetde
ihlâsolmaz,riyâolur.Böyleibâdetesevâbverilmez.Günâholur,azâbyapılır.Bid’at
işliyenlerin,harâmişliyenlerinveböylekimselerlevekâfirlerle,mezhebsizlerlearkadaşlık,komşulukyapanlarınkalblerinde,ihlâskalmaz.Zulmet,karalekelerhâsılolur.İmâm-ıRabbânî“rahmetullahialeyh”birincicildinellidokuzuncumektûbundabuyuruyorki,(Bütünmü’minleribâdetyaparken,Allahüteâlâemretdiğivebeğendiğiiçinyapmağaniyyetediyorlar.Böyleceihlâsileyapıyorlar.Fekat
bütünişlerin,iyiliklerinhepihlâsileyapılmasıvebuihlâsınkalbehemengelmesilâzımdır.Ba’zıkimselerde,ibâdetlerebaşlarkenyapılanniyyet,ihlâs,zahmetçekerek,kendinizorlıyarakhâsıloluyorvekısabirzemândevâmediyor.Sonrakalbenefsinarzûlarıgeliyor.Devâmlıihlâssâhiblerine(Muhlas) denir.Zahmetçekerekeldeedilen,devâmsızihlâsınsâhiblerine(Muhlis) denir.Muhlasolana,ibâdetyapmak,tatlıvekolayolur.Çünkibunlarda,nefslerininarzûsuveşeytânınvesvesesikalmamışdır.Böyleihlâs,insanınkalbineancakbirVelîninkalbindengelir).İbâdetebaşlarkennefsveşeytânilemücâdeleederek,devâmsızolanihlâseldeedilebilince,böyleihlâsileyapılanibâdetlerde,zemânlanefsiza’îfletir,devâmlı
ihlâseldeetmeğesebebolur.Fekatbunakavuşmaksenelercesürer.
Şimdibiliyoruzki,ültraviyoleşuâ’lar,mikroplarıöldürüyor.Veremhastaları
senatoryumlardaşuâ’tedâvîsiileciğerlerinitemizliyor.Ültraviyoleışınlar,ciğerleritemizlediğigibi,kalbaynasınıtemizleyen,kalbihastalıkdankurtaranşuâ’lar
davardır.Buşuâ’lara(Nûr), (Feyz) denir.Kalbinhastaolması,nefseuyarakharâmlarıbeğenmesi,bunlaradüşkünolmasıdemekdir.Ültraviyoleışınlarınıgüneş
yayıyor.Nûrlarınsaçıldığıkaynakise,Evliyânınkalbleridir.Evliyânınkalbleri,ondördüncüaygibidir.Aygüneşdenaldığıışıklarısaçıyor.Velîlerinkalbide,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”güneşgibinûrsaçanmubârekkalbindensaçılıp,kendilerinegelennûrlarıcihânayaymakdadır.Evliyâ,öldü.Bugünbulunanındaneredeolduğubilinmiyor.Fekat,insanölünce,kalbverûhölmez.Hattâ,bedenkafesindenkurtulduğuiçin,dahâkuvvetliolur.Bugün,heryerde,herodada
elektromanyetikdalgalarvar.Fekat,haberimizolmuyor.Bunlarıalmak,duymak
için,alıcıkuvvet,meselâradyolâzım.Heryerdenûrşuâ’larıdavardır.Fekat,bunlardandahaberimizyok.Bunlarıalmak,fâidelenmekiçinde,birkuvvet,birâlet
lâzımdır.Bualıcıkuvvet,yinekalbdir.Kalbler,fosforessanshâssasıolanmadde
gibidir.Aldığınûrları,karanlıkkalbleresaçarak,onlarıparlatır.Mü’minçokyaşayıp,ibâdetlerivetakvâsıartdıkca,kalbininalabileceğinûrmikdârıdaartar.Fekat,bunûrları,feyzleriçabukveçokalabilmekiçin,birVelîyisevmeklâzımdır.Sohbetinde,yanındabulunarak,onunsevgisinidekazanırsa,dahâçokfeyzalır.
Kalb,göğsümüzünsoltarafındakietparçasıdemekdeğildir.Onayürekdenir.
Yürek,hayvandadabulunur.İnsanamahsûsolankalbe(gönül)diyoruz.Kalb,bir
kuvvetdir,görünmez.Te’sîrleriile,eserleriiletanınır.Elektrikcereyânıdagörünmiyor.Ampuldengeçdiğizemân,rezistansteliniısıtarak,ışıksaçdırdığıiçin,ampuldebulunduğunuanlıyoruz.Hâlbuki,elektrikmaddedeğildir.Biryerkaplamaz.
Kalbdediğimizkuvvetde,maddedeğildir.Yerkaplamaz.Yürekdenilenetparçasındaeserlerigöründüğüiçin,kalbinyeriyürekdirdiyoruz.
[Kalbadalesiveyâkapaklarıbozukolupameliyyatiledüzeltilemiyenkimsenin
yüreğiçıkartılarak,ölümhâlinegelmişolanbaşkasınınsağlamyüreğibunatakılmakdadır.Kalbtakılanlarınbirkaçgündeöldükleriniişitiyoruz.Yaşıyacaklarınıdü–1049 –

şünürsek,bunlarıngönüldediğimizkalblatîfesideğişmemekde,kalbindeverûhundabirdeğişiklikolmamakdadır.Yürekveyâbaşkabirorgantakılankimsegençleşmez.Yaşıilerlemesinedevâmeder.]
Elektrik,bakırtelileiletiliyor.Radyovericisiilealıcısı,birbirineelektromanyetiktitreşimlerlebağlanıyor.Kalbleribirbirinebağlıyanbağında,muhabbetolduğu(Mektûbât)ındördüncücildininyirmibirincimektûbundayazılıdır.Birinsan,
birVelîyigörüpkonuşarakveyâkitâblarınıokuyarak,onunislâmiyyetetâmbağlı
olduğunu,deryâgibiilmsâhibiolduğunu,güzelahlâkını,herkeseiyilikyapdığınıanlayıpsever.Resûlullahıçoksevdiğiiçin,Onunizindebulunanıdasever.Fekat,bugüzelsıfatlarısevmesiyetişmez.Busıfatlarınsâhibiniiyitanıyıpsevmesi
lâzımdır.Çünki,busıfatlarmünâfıklarda,kâfirlerde,masonlardadagörülebilir.
Bununiçin,mürşidolduğunuanlayıp,onugörmekdenvekendinigöremeyince,şeklini,sûretinikalbine,hayâlinegetirmekdenzevkalmaklâzımdır.Buhâle(Râbıta) yapmakdenir.Onaherzemânrâbıtayaparak,görmüşgibiolur.Hisuzvlarına
te’sîredenherşeykalbedete’sîreder.Güzelbirşeyigörmekkalbete’sîretdiğigibi,oşeyidüşünmekdekalbete’sîreder.Ya’nî,(Râbıta) yapmak,yanındabulunmakgibiolur.Nekadarçoksevişirlerse,okadarçokfeyzalır.Ubeydüllah-ıAhrâr,(Kalbi,mala,mülkeveherçeşiddünyâişlerinebağlamaksuçolmuyorda,bir
mü’minebağlamakniçinsuçolsun?)buyurmuşdur.
Güneşinkarşısınabiraynakoyalım.Buaynakarşısına,ikincibirayna,bunun
karşısınadaüçüncübirayna,bununkarşısınadördüncü,böyleceotuzuncuaynayabakınca,güneşbuaynadagörünür.Çünki,heraynabirbirinegüneşigöstermekdedir.Bunungibi,Eshâb-ıkirâmın“aleyhimürrıdvân”hepsininkalbi,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”mubârekkalbindensaçılannûrlarınte’sîriile,aynagibicilâlandı.ÇünkiOnu,çok,pekçokseviyorlardı.Onungüzelahlâkını,tatlı
sözlerinivemu’cizelerinivenûrluyüzünügörerek,kendisineâşıkolmuşlardı.Her
işlerindeOnungibiolmağaçalışıyorlardı.Herbiri,canını,Onunbirişâretiilefedâediyordu.Onuiyianlayıp,çokseverekvesohbetindebulunarak,bolbolaldıklarınûrları,kendilerineâşıkolan,bağlanangençkalblereyayıp,bunlarıtemizlediler.Bunûrlar,bukalblerdende,bunlarabağlananbaşkagençlerinkalbinegeldi.Böylece,binüçyüzsenekadar,aynınûrlar,Evliyânınkalbindensaçılarak,her
asrda,bukalblerebağlanankalbleritemizleyipaynagibiyapdılar.Ya’nî,kalbgözleriaçıldı.Buse’âdetekavuşanbahtiyârlara,(Velî), (Evliyâ) denildi.Evliyânınbüyüklerinden,zemânınınkutbu,Mazher-iCân-ıCânânbuyuruyorki,(Bütünkazanclarıma,mürşidlerimiçoksevmeklekavuşdum.Se’âdetlerinanahtarı,Allahüteâlânınsevdiklerinisevmekdir).AlîRâmîtenî“kaddesallahüteâlâsirrehül’azîz”hazretleribuyurduki,(Allahadamlarınınkalbleri,Hakkınnazargâhıdır.Okalblere
girmişolanlarada,onazardannasîberişir.)
Kalb,hemnefse,hemhisuzvlarınabağlıdır.Hisuzvlarıneilemeşgûlolursa,kalb
onabağlanır.İnsangüzelbirşeyigörünce,güzelbirsesduyunca,tatlıbirşeyalınca,kalbbunlarabağlanır.Busevgiinsanınelindeolmaz.İnsangüzelbirşeyokuyunca,kalb,bunlarınma’nâlarına,yazarınabağlanır.Güzel,tatlıdemek,kalbegüzel,tatlıgelenşeydemekdir.İnsan,çokdef’ahakîkîgüzelliğianlıyamaz.Nefsegüzelgelenile,kalbegüzelgelenibirbiriilekarışdırır.Kalbkuvvetliise,hakîkîgüzelliğianlayıp,onusever,bağlanır.Âyet-ikerîmeler,hadîs-işerîfler,Evliyânınsözleri,düâ,tesbîhgibikıymetlişeyler,aslındagüzeldir.Çoktatlıdır.Kalbinnefsebağlılığıazalıncavenefsinelindenkurtulunca,bunlarıokuduğu,duyduğuzemân,bunlarıngüzelliğinianlarvebağlanırda,insanınhaberiolmaz.Kur’ân-ıkerîmokuyuncaveyâdinleyince,zikryapınca,ibâdetleriyapınca,Allahüteâlâyısever.Kalbi,nefsinelinden,baskısındankurtarmakiçin,nefsiezmek,kalbiuyandırıpkuvvetlendirmeklâzımdır.Buda,Resûlullahauymaklaolur.Muhammedaleyhisselâmauyarak,kalbininefsininpençesindenkurtaranbirkimse,birVelîyiincelerse,onunResûlullahınvârisi,Allahınsevgilikuluolduğunuanlar.Allahüteâlâyı
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çoksevdiğiiçin,Allahınsevdiğinideçoksever.Fekat,sevebilmekkolaybirşeydeğildir.Nefsinsevdiklerini,kalbinsevdiğihakîkîgüzelliklersanarakaldananlarçok
olmuş,felâketesürüklenmişlerdir.
Allahüteâlânınsevgisinekavuşmakiçinçalışana(Sâlih) denir.Busevgiyekavuşmuşolana(Ârif) veyâ(Velî) denir.Başkalarınındakavuşmalarınavâsıtaolana(Vesîle) ve(Mürşid), bunlarınüçünede(Sâdık) denir.Allahüteâlâ,Âl-iİmrân
sûresininotuzbirinciâyetinde,meâlenbuyuruyorki,(Onlara söyle! Eğer Allahı seviyorsanız, bana tâbi’ olunuz! Allah, bana tâbi’ olanları sever). Allahüteâlâyısevmeninalâmeti,OnunResûlünetâbi’olmakdır.Tâbi’olmak,emrlerineveyasaklarınauymakdemekdir.Onunemrlerineveyasaklarına(İslâmiyyet) ve(Ahkâm-ı islâmiyye) denir.Allahüteâlâyıseviyorumdiyenin,islâmiyyeteuymasılâzımdır.İslâmiyyeteuyankimseye(Müslimân) denir.Allahüteâlâ,müslimânların,birbirlerinisevmeleriniemretdi.Kâfirlerivemünâfıklarıvemürtedlerisevmemeğiemretdi.Bununiçin,(Hubb-i fillah), ya’nîAllahısevenlerisevmekve(Bugd-ı fillah) ya’nî
Allahüteâlânındüşmanlarınısevmemek,îmânınşartıoldu.Müslimânolmıyana(Kâfir) denir.Müslimânlıkdanayrılıp,kâfirolana(Mürted) denir.Müslimânolmıyan,
fekat,müslimângörünenkâfire(Münâfık) denir.Bunlarınüçünüdesevmemek,îmânınşartıdır.Tevbesûresi,yüzyirminciâyetindemeâlen,(Ey mü’minler! Dâimâ, her
zemân, sâdıklar ile birlikde bulunun!) buyuruldu.Buâyet-ikerîme,berâberolmağıemretmekdedir.Birhadîs-işerîfde,(Allahü teâlânın, kalbime akıtdığı, doldurduğu feyzlerin, nûrların hepsini Ebû Bekrin kalbine akıtdım!) buyuruyor.EbûBekr
“radıyallahüteâlâanh”,takvâsıveibâdetleriherkesdençokolduğuiçinveResûlullahınbüyüklüğünüveOnanazarankendininhiçolduğunuherkesdençokanladığıveResûlullahınsevgisiniherkesdençokkazandığıiçin,feyzler,Onabaşkalarınagelendendahâçokgeldivegelenfeyzlerinhepsinialdı.Bunlardanvebenzerlerindenanlaşılıyorki,dînimiz,Evliyâileberâberbulunmağı,Resûlullahınyolunubunlardanöğrenmeğiistemekdedir.
Eshâb-ıkirâmileTâbi’în-iizâma(Selef-i sâlihîn) denir.Bunlardansonra,hicretindörtyüzsenesisonunakadargelenEhl-isünnetâlimlerine,(Halef-i sâdıkîn) denir.Halef-isâdıkîn,îmânveamelbilgilerindevekalbma’rifetlerinde,hepSelef-i
sâlihînetâbi’olmuşlar,bunlarınyolundanhiçayrılmamışlardır.Dörtyüzsenesinden
sonra,mutlakmüctehidkalmadığıgibi,bindörtyüzsenesindensonrada,insân-ıkâmilgörülemezoldu.İnsân-ıkâmilolmıyan,Evliyâvemüctehidolmıyanmüceddidler “rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în”, kıyâmete kadar, yeryüzünde bulunacakdır.Bumüceddidler,müctehidlerinkitâblarınıhertarafayayacaklar,unutulmuş
olanhakyolunu,Ehl-isünnetbilgileriniinsanlarabildireceklerdir.Dünyâyayayılmışolan,bid’atsâhiblerininvesahtetarîkatcılarınvezındıkların,fenvedinyobazlarının,yalanlarına,iftirâlarınacevâblarvereceklerdir.Bunlarınyazdıklarıdoğru
kitâblarıbulupokuyanlar,dünyâdaveâhıretdese’âdetekavuşacaklardır.
BüyükislâmdevletiolanGaznevîimperatorluğununkurucusu,sultânMahmûd-iGaznevî,Ebül-Hasen-iHarkânîye,(Bâyezîd-iBistâmînasılbirzâtidi?)diyesordu.Cevâbında,(Bâyezîd,öylekâmilbirVelîidiki,Onugörenlerhidâyetekavuşurdu.Allahüteâlânınrâzıolduğukimselerdenolurdu)dedi.SultânMahmûd,bu
cevâbıbeğenmedi.(EbûCehl,EbûLehebgibikimseler,Fahr-ikâinâtı,Server-iâlemi“sallallahüaleyhivesellem”nicekerregördüler.Bunlarhidâyetegelmedide,
Bâyezîdi görenlerin hidâyete geldiklerini nasıl söylüyorsun? O, Resûlullahdan
“sallallahüaleyhivesellem”dahâyüksekmiki,ikicihânınefendisini,üstünlerinüstünüolan,AllahüteâlânınsevgiliPeygamberinigören,küfrdenkurtulamadıda,Bâyezîdigörenlernasılkurtulur?)dedi.Ebül-Hasen“rahmetullahialeyh”buyurduki,
(EbûCehlveEbûLehebgibiahmaklar,AllahüteâlânınsevgiliPeygamberini“sallallahüaleyhivesellem”görmediler.EbûTâlibinyetîmi,AbdüllahınoğluMuhammedi“sallallahüaleyhivesellem”gördüler.Ogözlebakdılar.Eğer,EbûBekr-iSıddîk gibi bakarak, Resûlullah olarak görselerdi, eşkıyâlıkdan, küfrden kurtulur,
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Onungibikemâlegelirlerdi).Meâl-işerîfi,(Onların sana bakdıklarını görürsün. Onlar, seni anlıyamıyorlar. Üstünlüğünü göremiyorlar) olanA’râfsûresininyüzdoksanyedinci[197]âyetibuinceliğibildirmekdedir.SultânMahmûdhân“rahmetullahiteâlâaleyh”bucevâbıçokbeğendi.Dinbüyüklerineolansevgisiartdı.
(Se’âdet-i Ebediyye) kitâbınıokuyarakanlıyanbahtiyârbirkimse,hemdinbilgileriniöğrenir,hemdeİmâm-ıRabbânîyi“rahmetullahialeyh”tanıyarak,kalbiOna
meyleder,bağlanır.Onunbütündünyâyasaçdığınûrlarıalıp,olgunlaşmağa,kemâlegelmeğebaşlardahaberiolmaz.Hambirkarpuz,güneşinışıklarıkarşısındazemânlaolgunlaşdığı,tatlılaşdığıgibiyetişerekkâmilbirinsanolur.Budünyâyı,hayâtıgörüşündedeğişikliklerolduğunuhiseder.Hâller,zevkler,tatlırü’yâlargörmeğebaşlar.İmâm-ıRabbânîyi,Evliyâyı,Eshâb-ıkirâmıveResûlullahı“sallallahüaleyhivesellem”rü’yâdagörmeğe,uyanıkikenrûhlarınıinsanşeklindegörmeğe,bunlarlakonuşmağabaşlar.Nefsidegafletdenkurtulup,nemâzıntadınıduymağa,ibâdetlerdenzevkalmağabaşlar.Günâhlardan,harâmolanşeylerden,kötühuylardan
nefretduyar.İyihuylaronunâdetiolur.Herkeseiyilikeder.Cem’iyyete,milletefâideliolur.Se’âdet-iebediyyeyekavuşurvebaşkalarınıdakavuşdurur.HanefîmezhebininbüyükâlimlerindenseyyidŞerîfCürcânîhazretleri,(Şerh-i mevâkıf) sonlarındave(Şerh-ul-metâli’ hâşiyesi) baştarafındave(Berîka)nınikiyüzyetmişincisahîfesindebuyurduğugibi,Evliyânınsûretleri,öldükdensonradatalebesinegörünüp
feyzverirler.Fekat,bunlarıgörebilmekverûhlarındanfeyzalabilmekkolaydeğildir.Ehl-isünneti’tikâdınıveahkâm-ıislâmiyyeyi,kitâblardanöğrenmekveöğrendiklerineuymakveEvliyâyısevmek,saygılıolmaklâzımdır.(Merec-ül-bahreyn)de
diyorki:(Tesavvufbüyüklerininhepsi,Ehl-isünnetidi.Bid’atsâhiblerindenhiçbiri,Allahüteâlânınma’rifetineyaklaşamamışdır.Vilâyetnûrları,bunlarınkalblerinegirmemişdir.Ameldevei’tikâddaolanbid’atinzulmeti,vilâyetnûrununkalbegirmesinemâni’olur.Kalb,bid’atpisliklerindentemizlenmedikceveEhl-isünneti’tikâdıilesüslenmedikce,hakîkatgüneşininışıklarıorayagiremez.Okalb,yakînnûruileaydınlanamaz).(Mekâtîb-i şerîfe)dealtmışdokuzuncumektûbabakınız!
(İrşâd-üt-tâlibîn)dediyorki,(Büyükâlimvefâtedince,feyzvermesikesilmez.
Hattâartar.Fekat[kalbhastalıklarınaşifâolanbakışlarıvesözleridevâmetmediğiiçin]birinsanınmeyyitileolanbağlılığı,diriileolangibiolamaz.Bununiçin,
(Üveysî) olmak,ya’nîmeyyitinrûhâniyyetindenfeyzalmakazolur.FenâveBekâyayükselendirilerinmeyyitileirtibâtları,diriikenolduğukadardeğilisede,
çokolurvebunlarmeyyitdençokfeyzalırlar.Fekat,diriikendahâfazlaalırlar.
Çünki diriler, yanındakilerin ahkâm-ı islâmiyyeye yapışmalarını sağlar. Bütün
hâllerivesözleriilekalblerinete’sîrederek,muhabbetinartmasına,böylecedahâçokfeyzalmalarınasebebolurlar).Görülüyorki,birMürşidaramaklâzımdır.
Sâdıkvetemizbirmüslimân,Evliyâdiriikende,kabrdeikende,rûhlarındanfeyz
alırisede,diriolanEvliyâ,bununyapmasılâzımolanvazîfelerisöyler.Hatâlarınıdüzeltir.Böylece,feyzalmasıkolaylaşırveçokolur.Ölülerisebirşeysöyliyemez.Yolgösteremez.Kusûrlarınıbildiremez.Feyzalmasıazalırveyâdurur.İlhâm
ve rü’yâ ile meyyitden ders almak da olamaz. Çünki, ilhâmlara ve rü’yâlara,
vehm,hayâlveşeytânkarışabilir.Karışmamışolanlarıda,te’vîlli,ta’bîrliolabilir.
Doğruları,iğrilerindenayırdedilemez.Kazançpekkıymetliisede,zararda,oderecetehlükelidir.Böyleolmaklaberâber,hakîkîâlimbulunmadığızemânlarda,
mürşidgeçinencâhillerealdanmayıp,mevtâlarınrûhlarındanfeyzalmağaçalışmalıdır.Bunakavuşmakiçin,Ehl-isünneti’tikâdındaolmakveahkâm-ıislâmiyyeye uymak ve hakîkî âlimlerin kitâblarını okumak ve okuyan ile sohbet etmek
şartdır.Küçükçocuk,ençokanasınıseverveonasığınır.Aklıbaşınagelince,babasınadahâçokgüvenir,bunasığınırvebundanfâidelenir.Mektebeveyâsan’ata
başlayınca,hocasına,ustasınasarılır.Bunlardanfâidelenir.Allahüteâlânınâdetiböyledir.Rûhunkazançlarıda,bunungibi,önceana,babaveâlim,sonraResûlullah“sallallahüteâlâaleyhivesellem”vâsıtasıilealınıyor.
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Süâl: Hicrîondördüncüasrınyarısındansonra,dünyânınhiçbiryerindeVelîgörülemediğinegöre,eskiVelîlerinsözleriniokuyup,onlarıtanıyarak,kalbimizi,kalblerinebağlayacağımıza,niçindoğruca,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizinkalbinebağlamıyor,Onunkuvvetliolannûrunualmıyoruz.Onaintisâb,
ya’nîbağlanmak,ya’nîinanmakvesevmek,zâtenîmânınşartıdeğilmidir?
Cevâb: DoğrucaResûlullaha“sallallahüteâlâaleyhivesellem”,vefâtındansonrada,mubârekrûhunabağlanmak,elbetdahâfâideli,hattâlâzımvevâcibdir.(Mekâtîb-i şerîfe)ninseksenbirincimektûbundadiyorki,(Evliyâyıbirgözlükolarakdüşünüp,ResûlullahaveAllahüteâlâyabugözlükilebakmalıdır.)BirVelîyiveyâkitâblarınıbulup,bunutanımak,bunarâbıtayapmak,Resûlullahın“sallallahüteâlâ
aleyhivesellem”mubârekrûhunabağlanmakiçindir.Birinsânınhiçgörmediğikimseninşeklini,sûretini,yalnızişitmekle,okumaklaöğrenerek,hayâlinegetirmesiçok
zordur. Onun kendisi değil, başkası görünebilir. Bunun için, Resûlullaha râbıta
yapılmaz.Çünki,başkasınınResûlullaholduğunainanmakküfrolur.Evliyâyıdüşünmekde,butehlükeyokdur.BirVelîyidüşünen,gönülgözüile,onunmubârekkalbinebakmışolur.OradaResûlullahınmubârekkalbinigörür.Böylece,Resûlullahabağlanmışolur.Bizimgibicâhillerin,gâfillerin,Resûlullahıdüşünmemizancak
böyleolur.Busûretile,Ondanfeyzaldıkdansonra,doğrucakendisinebağlanmak
veEvliyânınkabrlerinden,rûhlarındanfeyzalmak,mümkinvekolayolur.Resûlullaha bağlanarak feyz alan kimse, Onu çok sever. İmâm-ı Gazâlî “rahmetullahi
aleyh”(Eyyühel-veled) kitâbınınsonundabuyuruyorki,(Hermüslimân,terbiyeedicibirüstâdamuhtâcdır.Üstâdonuterbiyeederek,kötühuylardankurtarır.Bunlarınyerineiyihuylarıyerleşdirir.Terbiyeetmek,çiftçinintarladakidikenleri,zararlı
otlarıtemizliyerekekdiğitohumlarınkuvvetli,iyiolmasınaçalışmasıgibidir.Allahüteâlâ,kullarınadoğruyolugöstermekiçin,Peygamber“sallallahüaleyhivesellem”gönderdi.Peygambervefâtedince,OnavekîlolarakEvliyâyıyaratdı.Velînin
alâmetişunlardır:..........)BukitâbınarabîolanaslıiletürkçevefransızcatercemeleriHakîkatKitâbevitarafındanbasdırılmışdır.Velî,Resûlullahı“sallallahüteâlâ
aleyhivesellem”iyitanıdığıvebağlandığıiçin,Onunmubârekkalbindenfeyzalmakdavebufeyzler,bununkalbinden,kendisinebağlananlarınkalblerineakmakdadır.[Feyzgelenkalblertemizlenir.Ahlâkıgüzelolur.]İmâm-ıRabbânî“kuddisesirruh”ikiyüzaltmışıncımektûbdadiyorki,(Velîninkalbindekifeyzler,nûrlar,
güneşinziyâsıgibi,heryereyayılmakdadır.Ahkâm-ıislâmiyyeyeuyanveOnusevenmüslimânlarınkalblerineakar.Onlarınbufeyzlerialdıklarındanhaberleriolmaz.Kalblerinintemizlendiğinianlarlar.Karpuzungüneşkarşısındaolgunlaşdığıgibi,kemâlegelirler.Eshâb-ıkirâm“rıdvânullahiteâlâaleyhimecma’în”,Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”sohbetinde,böylekemâlegeldiler.Müslimânınfeyzalmasınamâni’olanenzararlışey,bid’atsâhibiolmasıdır.)Altmışbirinci
mektûbdadiyorki,(İnsandaAllahüteâlânınrızâsınakavuşmakarzûsunuyokeden
enzararlışey,yalancı,câhiltarîkatcılardır.Bunlarınkitâbları,sözleri,kalblerikarartır.Bunlarıntuzaklarınadüşenkimse,sahte,câhildoktoragidenhastayabenzer.)
HakîkîVelîyi,yalancısahteşeyhdenayıranenaçıkalâmet,hakîkîVelîninvera’ve
takvâsâhibiolmasıdır.(Takvâ), Ehl-isünneti’tikâdınauygunolarakîmânedip,harâmlardansakınmakdemekdir.Şübheliolanşeylerdendesakınmağa(Vera’) denir.
Ehl-isünnetâlimleri,vera’vetakvâsâhibleriidi.MuhammedMa’sûm“rahmetullahi aleyh” (Mektûbât)ının ikinci cildinin 112. ci mektûbundaki hadîs-i şerîfde,
(Vera’ sâhibi ile birlikde oturmak ibâdetdir) buyuruldu.Böyleislâmâlimleriküfresebebolanşeyleriveharâmlarıveşübheliolanlarıbildirençokkitâbyazdılar.İbniNüceym-iMısrînin“rahmetullahialeyh”(El-kebâir) kitâbımeşhûrdur.Türkçe
tercemesiilebirlikde,1304deİstanbuldabasdırılmışdır.SeyyidAbdülhakîmArvâsînin“rahmetullahialeyh”(Küfr ve kebâir) risâlesinde,üçyüzüçbüyükgünâhileyüzonbirküfresebebolanşeyyazılıdır.
Resûlullahdan“sallallahüteâlâaleyhivesellem”gelendinbilgileri,ikiyeayrılır:
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Bedenbilgilerivekalbbilgileri.Bedenbilgilerini,ya’nîkalbileinanılmasıveyapılmasıvebedenileyapılmasıvesakınılmasılâzımolanîmânveibâdetbilgilerininhepsiniEshâbınınhepsineteblîgetmek,öğretmekvazîfesiidi.Bunlarıbizzâtvebilvâsıtabildirdi.Ma’rifetvetesavvufdenilenkalbbilgileriise,güneşşuâ’larıgibi,mubârekkalbindenherânetrâfayayılıyordu.Bunlara(Nûr) ve(Feyz) denir.HerSahâbî,
kendikalbinegelenfeyzlerden[akanlardan]kendiisti’dâdı,kâbiliyyetikadarınınhepsinehemenkavuşdu.Resûlullahamuhabbetleripekçokolduğuiçin,yayılannûrlardanisti’dâdlarıkadarınahemenkavuşdular.Kavuşduklarınûrlar,ihlâslarınınçabuk
veçokartmasınasebeboldu.Birincikısm,46.cımaddeninsonunabakınız!Bedenbilgileri(Edille-i şer’ıyye) denilendörtkaynakdanöğrenilmiş,fıkhkitâblarıvâsıtasıile
bizleregelmişdir.Resûlullahauymakistiyenlerin,fıkhkitâblarınınbildirdiğivemürşid-ikâmilinsöylediğigibiibâdetetmelerilâzımdır.Kalbbilgileriise,bizlereEvliyânınkalblerivâsıtasıilegelmişdir.Resûlullahınmubârekkalbindenbubilgilerialmak
istiyenin,birVelîninyanındabulunarak,bununkalbindenalmasılâzımdır.Velî,insanınkalbiile,Resûlullahın“sallallahüteâlâaleyhivesellem”mubârekkalbiarasında,birvâsıtadır,yoldur.Kalbbilgilerine,tesavvufkitâblarınıokumaklakavuşulamaz.
Bubilgilerisunanmenba’,âriflerinkalbleridir.Böyleolduğu,(Semerât-ül-füâd) kitâbınınsonundadayazılıdır.HerSahâbîde,Resûlullahdanaldıkları,bedenvekalb
bilgilerini,istiyenmüslimânlarabildirdiler.Dahâsonragelenmüslimânlarda,beden
bilgilerinifıkhkitâblarından,kalbbilgilerini,Evliyânınkalblerindenaldılar.(Ben,bedenbilgilerini,doğrucaResûlullahınsözlerinden,ya’nîhadîs-işerîflerdenöğreneceğim)diyenler,hadîs-işerîfleriyanlışanlıyarak,nefsinveşeytânıntuzaklarınadüşdüklerigibi,(BenkalbbilgilerinidoğrucaResûlullahınkalbindenalacağım)diyenlerde,
nefsinveşeytânıntuzaklarınadüşmüşlerdir.Bedenbilgilerinin,Ehl-isünnetâlimlerininsözlerindenveyâkitâblarından,kalbbilgilerininde,buâlimlerin,hayâtdaolanlarınınkalblerinden,vefâtlarındansonrada,rûhlarındanalınmasılâzımdır.Bubilgilerinmütehassısları,ya’nîMüctehidlerveVelîler,böylesöylemişlerdir.(Künûz-üddekâık)dayazılıolan,(Talebesi arasında âlim, Eshâbı arasındaki Peygamber gibidir),
(Âlimin talebesinden üstünlüğü, Peygamberin ümmetinden üstünlüğü gibidir), (Herşeyin bir kaynağı vardır. Takvânın menba’ı âriflerin kalbleridir), (Fıkh dersinde bulunmak, bir sene ibâdet yapmakdan dahâ iyidir), (Âlimin yüzüne bakmak ibâdetdir)
hadîs-işerîfleri,yukarıdakiyazımızınvesîkasıdır.Allahüteâlâ,islâmdînininkıyâmetekadardevâmedeceğiniva’detdi.BedenbilgilerinimuhâfazaiçinOsmânlıdevletini,kalbbilgilerinimuhâfazaiçinEvliyâyıyaratdı.İslâmınenbüyükdüşmanıolan
ingilizdevletiasrlarcaçalışarak,buikimuhâfızıyoketdi.Allahüteâlâ,yenimuhâfızlaryaratmakda,islâmiyyetdevâmetmekdedir.
Şunudabildirelimki,kalbin,rûhunhastalığı,herkesdebaşkadırveherkesin(İdiosynkrasie=Überempfindlichkeit gegen bestimmte Reize) denilen hassâsiyyeti,
isti’dâdıayrıdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”yalnızkalbinhastalıklarınıvetedâvîsinibildirmeklekalmamış,ferdlere,âilelere,cem’iyyetlere,harblere,
mîrâshesâblarına,ya’nîherçeşiddünyâveâhıretişlerineâidyüzbinlerlebilgiyisöylemişdir.Kendihastalığınıvekalbininilâcınıbilmiyenbizimgibicâhillerin,buhadîs-işerîflerdenkendineuygunolanlarıseçipalmasıimkânsızgibidir.İkincicild,
54.cümektûbdadiyorki,(Şimdihadîslerunutuldu.Bid’atleryayıldı.Doğruveiğrikitâblarbirbirinekarışdı.)Evliyâ,kalb,rûhmütehassıslarıolup,herkesinbünyesinevehastalığınavezemânınınzulmetinevefesâdınauygunrûhilâclarını,hadîs-işerîflerdenseçereksöylemişlerveyazmışlardır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,dünyâeczâhânesineyüzbinlerceilâchâzırlayanbaştabîbolup,Evliyâda,buhâzırilâcları,hastalarınderdlerinegöredağıtan,emrindekiyardımcıtabîblergibidir.Yüzondokuzuncumektûbabakınız!Hastalığımızıbilemediğimiz,ilâcları tanımadığımız için, yüzbinlerce hadîs içinden, kendimize ilâc aramağa kalkarsak,(Allergie)aks-ite’sîrhâsılolarak,câhilliğimizincezâsınıçeker,fâideyerinezarargörürüz.İştebununiçin,hadîs-işerîfde,(Kur’ân-ı kerîmi kendi anladığına göre tefsîr eden kâfir olur) buyuruldu.Mezhebsizler,buinceliğianlıyamadık–1054 –

larıiçin,(HerkesKur’ânvehadîsokumalı,dîninibunlardankendianlamalı,mezhebkitâblarınıokumamalıdır)diyerek,Ehl-isünnetâlimlerininkitâblarınınokunmasınıyasakediyorlar.Bütünmüslimânlarıfelâketesürükliyorlar.Fârisî(Redd-i
veh hâ bî) kit âb ı, mezh ebs izl er in bu ift ir âl ar ın a, çok güz el cev âb verm ekd ed ir.
İmâm-ıRabbânîde,ikincicildin,97.cimektûbunda,cevâbvermekdedir.
Sonsözolarak,yinebildireyimki,Velîdemek,Allahüteâlânınrızâsına,sevgisine
kavuşmuşolan,Ehl-isünnetâlimidemekdir.(Ehl-i sünnet) demek,Kur’ân-ıkerîmin
vehadîs-işerîfleringösterdiğiyoldemekdir.Ehl-isünnetâlimleri,buyoluEshâb-ı
kirâmdanöğrendiler.Kendianladıklarınadeğil,Eshâb-ıkirâmdanişitdiklerinesarıldılar.Ehl-isünnetdenayrılmak,Kur’ân-ıkerîminvehadîs-işerîflerindoğruyolundanayrılmakolur.Ehl-isünnetdenayrılanlararasında,Kur’ân-ıkerîmdekivemütevâtirolanhadîs-işerîflerdekiaçıkcaanlaşılamıyandelîlleriyanlışte’vîledenler,kâfirolmazlarisede,bid’atsâhibioluyorlar.Budelîllerdençıkardıklarıyanlışvebozukbilgilere,(Kur’ânyolu),(Eshâbyolu)diyerek,ahmakları,câhillerialdatıyorlar.
Allahüteâlânınrızâsına,sevgisinekavuşmakiçin,ihlâs,kalb-iselîmsâhibiolmak
lâzımdır.Kalbde,ancakResûlullaha“sallallahüaleyhivesellem”inanmak,OnusevmekveOnatâbi’olmaklatemizlenir.Bununiçin,birinciyol,hayâtdaolanbirVelîyitanıyıp,Onunsözlerinden,kitâblarındanEhl-isünneti’tikâdını,ahkâm-ıislâmiyyeyivetesavvufunedebleriniöğrenmekvebunlarauymakşartıile,Ona(Râbıta) yapmak,ya’nîkalbiniOnunkalbinebağlamakdır.BirVelî,kendiüstâdlarından
almışolduğuyazılıvesîkadanvebütünsözlerinin,hareketlerininahkâm-ıislâmiyyeyeuygunolmasındananlaşılır.BöylebirVelîgörülemediğizemân,herhangibir
Velîye râbıta yapan Onun (Üveysî)si olur. Birinci cildde ikiyüzseksenaltıncı ve
ikincicilddeseksendokuzuncumektûbdadiyorki,(BirÂrifinsohbetinekavuşamıyana,büyüklerinrûhlarındanfeyzalmaknasîbolur.Allahüteâlâonunilerlemesiiçin,
bunlarınrûhlarınıvâsıtayapar.)Ârifler,Velîler,birincikısmınkırkaltıncımaddesininsonundabildirdiğimizhadîs-ikudsîde,Allahüteâlânınva’detdiğimüjdeyekavuşduklarıiçin,öldükdensonrada,tâliblerefeyzverirler.İkincikısmda,ellidördüncümaddeyebakınız!Veikiyüzdoksanbirincimektûbadabakınız!Vefâtetmişolan
Velîninrûhundannasılfeyzalınacağı,ikincikısmın,onyedincimaddesindebildirildi.MuhammedMa’sûm-iFârûkî“rahmetullahialeyh”üçüncücildinyüzkırkikinci
mektûbundabuyuruyorki,(İmâm-ıRabbânînin“kuddisesirruh”kabr-işerîfiniziyâretniyyetiileSerhendşehrinegelmenizçokiyiolur.Buradakifeyzlerevebereketlerekavuşursunuz.Medîne-imünevveredekimenba’danburayagelennûrlardan
veesrârdanistifâdeedersiniz.Hindistândakiküfrveisyânzulmetleri,kalblerikarartmakda,rûhlarıhastayapmakdaisede,rûhlarahayâtverenvekalbleritemizliyenşifâlısu,karanlıkormanlardabulunduğugibi,bugünSerhendşehri,Medîne-i
münevveredekikaynakdan[Evliyânınmubârekkalblerivâsıtasıile]gelenfeyzlerin,
nûrlarınyayıldığıyerdir.BurasınıHindistânınküfr,zulmyerlerigibisanmayınız.Burası,[insanıAllahüteâlânınrızâsına,sevgisinekavuşduran]vilâyetyolununkapısıdır. Resûlullahın “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” mubârek kalbinden gelen
envârveesrâr,buradanfışkırmakdadır.Allahüteâlânınrızâsınakavuşmakistiyenler,inanarakbumezârıziyâretediyor,sevgilerinisbetinde,bufeyzlere,bereketlerekavuşuyorlar.Bumubârekmakâmdabulunanlarınçoğu,inanmadıkları,kıymetinibilmedikleriiçin,buni’metdenmahrûmdurlar.Miskbulunanodayagiren,güzelkokuyuduyar.Miski,nezlehastasınınburnunasoksan,kokusunuduyamaz.)Bunların,EşrefzâdeAbdüllahRûmînin,(Müzekkin-nüfûs) kitâbınınsonundadayazılı
olduğu,arabî(Tuhfet-ül-uşşak)dabildirilmekdedir.(Tuhfe),(El-münkız) sonunda
basılmışdır.Sohbetdefeyzler,ma’rifetlerbolbolalındığıhâlde,Üveysîlerdamladamlaalabilir.Fekatbununtekdamlası,bütündünyâkazançlarındandahâkıymetlive
peklezzetlidir.Kabriniziyâretetmek,damlalarınartmasına,mezhebsizlerin,sapıklarınvesahte,yalancışeyhlerintuzaklarınadüşmekde,büsbütünkesilmesinesebeb
olur.Kalblerin,rûhlarınarasındakibağ,inanmak,sevmekveistemekdir.
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Birmüslimân,birVelîninsohbetinekavuşursaveyâheponudüşünürse,ya’nî
onunsûretini,yüzünühayâlinegetirirse,yâhudhayâtını,sözleriniöğrenip,severek, ağlayarak düşünürse, onun kalbindeki feyzler, ma’rifetler, bunun kalbine
akar.Yalnızuzakdandüşünerekyetişmiş,Velîolmuşmes’ûd,bahtiyârzatlarçok
vardı.Bukazançlarınıvekavuşduklarıyüksekdereceleri,kitâblarındabildirmişlerdir.Allahüteâlânınbumerhameti,buihsânı,kıyâmetekadardevâmedecekdir.
Birkimseyiseviyorumdeyince,onakarşısûrî,mecâzîmuhabbetiolduğuanlaşılır.Câhilvebid’atsâhibivesâlihvesâdıkhermüslimân,Resûlullahıböylesevmekdedir.Müslimânolmakiçinde,bukadarmuhabbetkâfîdir.Feyzgetirenhakîkîsevgininhâsılolmasıiçin,onunsözlerini,işlerini,hâlleriniveahlâkınıöğrenmesivebunlarısevmesilâzımdır.Sevileneitâ’atedilir.Herşeydeonatâbi’olunur.
Hakîkîsevgipekçokolursa,sevdiğindenbaşkaherşeyiunutur.Buunutmağa(Fenâ-yi kalb) denir.Hattâkendinideunutur.Kendinideunutmağa(Fenâ-yi nefs)
denir.(Mekâtîb-i şerîfe)nindoksanıncımektûbundadiyorki,(Fenâ-yikalbhâsıl
olunca,kalbdehatara[mahlûklarındüşüncesi]kalmaz.Fekatdimâgdangitmezler.Fenâ-yinefsolunca,dimâgdandagiderler.Buyazımızıtesavvufehlianlar.Liselerde, üniversitelerde okumakla öğrenilmez.) Böylece, (Fenâ) hâsıl olunca,
ya’nîbirÂrifböyleçoksevilince,onunkalbineResûlullahdan“sallallahüteâlâaleyhivesellem”gelmişolanfeyzler,ilâhîma’rifetler,nûrlar,seveninkalbineakarak,
hakîkîihlâsakavuşur.Böylecehakîkîibâdetyapmaknasîbolarak,Allahüteâlânınrızâsına,sevgisinekavuşur.Bundansonra(Fenâ fir-Resûl) hâsılolur.Ya’nîResûlullahı“sallallahüteâlâaleyhivesellem”hakîkîmuhabbetileseverek,feyzleridoğrucaOnunmubârekkalbindenalır.Artık,vesîleyeihtiyâckalmaz.
Dünyâ ve âhıret se’âdetine kavuşmak için biricik yol, müslimân olmakdır.
Müslimânolmakiçin,Allahüteâlânınvarolduğuna,birolduğuna,herşeyigördüğüne,bildiğine,herşeyiOnunyapdığına[yaratdığına]veMuhammedaleyhisselâmınPeygamberolduğunaveöldükdensonra,Cennetdenilenyerdesonsuzni’metler,tatlıhayâtolduğunaveCehennemdenilenyerdesonsuzolarakateşdeyanmak
olduğuna ve müslimân olanın Cennete gideceğine, müslimân olmıyanın, ya’nî
işitdikdensonrainanmayanın,inkâredenin,Cehennemdesonsuzolarakyanacağınainanmaklâzımdır.Dünyânüfûsununyüzdedoksandanfazlası,ya’nîbütünhıristiyanlar,bütünyehûdîler,Avrupadaki,Amerikadakibütünsiyâsetvedevlet
adamları,bütünfenadamları,kumandanlar,berehmenler,budistler,ateşe,putlara
tapanlar, öldükden sonra tekrâr dirileceğimize, Cehennemde sonsuz azâb olduğunainanıyor.İnanmamak,dünyâdakibütünilm,fenvesiyâsetadamlarınauymamakolur.Böylekimsetamgericiveahmakdır.İnanmakyalnızlafileolmaz.
Kalbileolur.Kalbdeîmânbulunduğununikialâmetivardır:Sözveiş.
İslâmdîninden,islâmıngüzelahlâkındanveinsanhaklarındanhaberiolmıyan
ba’zı câhill eri, ahm akl arı işitiyoruz. Günd üzl eri spor sâhalarınd a, plajl ard a,
gecelerideeğlenceyerlerinde,kızlarla,oğlanlarla,zevk,safâ,fuhşiçinde,çalgı,
oyun,kumar,içkiileömrleriniziyânediyorlar.Zevkleriiçinlâzımolanparayı,hak,
hukuk, kanûn tanımadan topluyorlar. Bu taşkınlıkları, hîleleri, azgınlıkları ile
hemkendilerine,hemdecem’iyyete,insanlara,canlara,ırzlarazararveriyorlar.
Dinsizliğe,îmânsızlığa(ilericilik),(aydıngençlik)diyorlar.Aklıolanböyleyaşar
diyorl ar. Böyl e yapm akl a Avr upalılara, Amerikalılara benz iyoruz diyerek
övünüyorlar. Dîni, îmânı, temiz ahlâkı olan, herkesin hakkını tanıyan, doğru,
nâmûslumüslimânlara,gerici,yobazdiyorlar.Böylecekendileriniavutuyorlar.
BütünAvrupalılar,Amerikalılar,dinlerinebağlıolduklarıiçin,aklsızda,yalnızbunlarmıakllı?Felâketyolundaolduklarını,birkaçsenelikzevkiçin,sonsuzazâblara
sürüklendiklerinianlıyamıyorlar.Târîhdendeibretalmıyorlar.Hâlbukiislâmiyyet, dünyâ zevklerinden hiçbirini yasak etmemişdir. Bunların, hayvanlar gibi,
açıkca, azgınca, zararlı olarak yapılmasını men’ etmişdir. Bunların tuzaklarına
düşenlere,ancakacınır!Dünyâzevklerinedüşkün,gâfil,canyakanvebaşkasının
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malına,nâmûsunasaldıranlarislâmdîninigençlerdensaklıyorlarisede,aklıolan
birinsanın,fen,biyolojiveastronomibilgileriniöğrenince,dinleriinceliyerek,akla,ilmeuygunolanislâmdîniniseçmesiîcâbeder.Bunubaşaramıyanında,bütün
dünyânıninandığı,Cehennemdesonsuzyanmaktehlükesikarşısında,korkarak,
titriyerekhemenmüslimânolmasılâzımdır.Yineinanmazsa,aklauymamışolur.
Hulâsa,dünyâveâhıretse’âdetlerininbaşı,eniyisi,Allahüteâlânınrızâsına,sevmesine kavuşmakdır. Allahü teâlâya yakın olmak, Onun sevmesine kavuşmak
demekdir.Buse’âdetekavuşana(Velî) ve(Ârif) denir.Velîolmakiçin,farzlarıyapmaklâzımdır.Farzlar,sıraile,evvelâEhl-isünnetâlimlerininbildirdiklerigibiîmân
etmek,sonraharâmlardansakınmak,farzolanibâdetleriyapmakvesâliholan
mü’minlerisevmekdir.İhlâsileyapılmıyanibâdetinfâidesiolmaz,sevâbıolmaz.
(İhlâs),herşeyiyalnızAllahrızâsıiçinyapmakdır.İhlâs,Allahüteâlâdanbaşkahiçbirşeyisevmemekle,yalnızOnusevmekle,kendiliğindenhâsılolur.Kalbinyalnız
Onusevmesine(Kalbin tasfiyesi), (Kalbin itmînânı) veyâ(Fenâ fillah) denir.Kalbinitmînânakavuşması,ancakOnuçokhâtırlamakla,büyüklüğünü,ni’metlerini
düşünmekleolacağını,Ra’dsûresininyirmisekizinciâyetibildirmekdedir.İnsanda,akl,kalbvenefsdenilenüçkuvvetvardır.Aklınvenefsinyeridimâgdır.Kalbinyeriyürekdir.Akl,mektebdersleri,san’athesâbları,mâlsâhibiolmak,âhıreti
kazanmakyollarıgibişeyleridüşünür.İstersedüşünür.İstemezsedüşünmez.Aklınbudüşünceleriveinsanınbunlarakavuşmakiçinçalışmasıcâizdir.Hattâ,çok
sevâbolur.Bunlarınkalbesirâyetetmelerizararlıdır.Nefsdâimâharâmları,zararlışeyleriyapmağıdüşünür.Kalbinkendindehiçdüşünceyokdur.Ona,aklınvenefsinvehisuzvlarındandimâgavedimâgdankalbeulaşanharâmşeylerindüşünceleri
gelerekhastayapar.Kalbibuhataralardankurtarmakgüçdür.Budüşüncelerden
kurtulursa,Allahüteâlâyıhâtırlar,düşünür.Ya’nîkalb,hiçdüşüncesizkalmaz.KalbinhataralardankurtulmasıAllahüteâlânınisminiçoksöylemekleveyâbirVelîyi
severekgörmekileolur.BirVelîbulamazsa,isminiişitdiğibirVelîninhayâtını
okuyup öğrenir. Onu çok sever. Hep onu düşünür. Bir Velîyi görmek, Allahü
teâlâyıhâtırlamağasebebolacağı,(Onlar görüldükleri zemân, Allahü teâlâ zikr edilmiş olur) hadîs-işerîfiilebildirilmişdir.Buhadîs-işerîf,(İrşâd-üt-tâlibîn), (İbni
Mâce), (Ezkâr) veAbdülhakîmefendinin(Râbıta-i şerîfe)sindeveDostMuhammedKandihârîninonbirincimektûbundavardır.Birinsan,kendisineislâmiyyeti
doğruolaraköğreten,kendisinidünyâveâhıretdefelâketlerdenkurtaran,ebedî
se’âdetekavuşduranvesîleyigörerekveyâkitâblarındantanıyarak,onucânıgibi
sever.Onugörünce,göremezse,severekdüşündükce,Resûlullahdanonagelenfeyzlerbununkalbinedeakar.(Makâmât-i Mazheriyye), 74.cüsahîfesindediyorki,
(Mükerremhânöleceğizemân,başınaUbeydüllah-ıAhrârıntakkesinikoydular.
Onualın!Yerineüstâdımınkülâhınıgeçirin!Çünki,benise’âdetlerekavuşduran
odur,dedi).Düşünülenşeklin,Velînintamkendisiolmasışartdeğildir.Hergün,
sabâhveakşamgözlerikapatıp,beş-ondakîkaaynısûretdüşünülürse,birmüddet
sonra, bu Velînin rûhu, o sûretde görünerek, rü’yâda olduğu gibi, konuşmağa
başlar.İhsânlardabulunur.İkincikısmın17.cimaddesindebildirdiğimizhadîs-ikudsîdenanlaşılıyorki,birmüslimân,sohbetlerindebulunarakveyâkitâblardanokuyarak,tanıdığıvesevdiği,uzakdaveyâkabrdebulunanbirVelîyi,ismiileçağırır
veyalvarırsa,Allahüteâlâ,oVelîyeişitdirir.Velîde,onaimdâdeder.BirVelî,olmuşveyâilerdeolacakbirşeyiöğrenmekisterse,Allahüteâlâ,onabildirir.Allahü
teâlânın,Velîlereolan,bunlargibiihsânlarına,ikrâmlarına(Kerâmet) denir.Bedreddîn-i Serhendî, (Hadarât-ül-kuds) kitâbında, imâm-ı Rabbânînin kerâmetlerindenbinlercegördüğünüveişitdiğiniyazıyorvebunlardanyüzdenfazlasınıbildiriyor.Kalbfânîolunca,ya’nîhiçbirşeyihâtırlamayınca,aklın,fikrinvehâfızanın
dadünyâişleriniunutmasıîcâbetmez.Kalb,fânîikende,bütünorganlara,akla,
fikre,hâfızaya,hernev’dünyâişleriniyapdırır,başkainsanlargibidünyâişlerine
deçalışır.Bütüninsanlıkvazîfesini,heriyiliğiAllahrızâsıiçinyapar.Bütünyapdıklarıibâdetolur.Birincikısmda,46.cımaddesonunabakınız!
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Se’âdet-iEbediyye3-F:67

ALLAH VARDIR:
Ulemâ-i meşhûreden şeyh Muhammed Rebhâmî, (Riyâd-ün-nâsıhîn) sahîfe
15.dediyorki:(Zâd-ül-mukvîn) kitâbındadiyorki,Rûmkayseri,yedinciAbbâsîhalîfesiMe’mûnbinHârûnabirhabercigönderdi.Bununyanında,heybetli,kendinibeğenmişbirivardı.Haberci,halîfeye,(Buadamdinsiz,kâfirdir.Biryaratıcıolduğunainanmıyor.Rûmpapaslarıbunacevâbveremedi.İslâmâlimleribunu
susdurursa,milyonlarcahıristiyanıvemüslimânısevindirecekdir)dedi.Bağdâd
âlimleri,bunaancakAhmedNişâpûrîcevâbverir,dediler.Halîfeserâyda,belligün
vesâatdeâlimlerintoplanmasınıemretdi.Nişâpûrîmeclisegeçgeldive(yolda,acâib,şaşılacakbirşeygördüm.Onuseyredince,burayageçkaldım.Diclekenârında gemi bekliyordum. Yerden büyük bir ağaç çıkdı. Sonra yıkıldı, parçalandı.
Tahtalarhâsıloldu.Sonratahtalarbirleşerek,birgemioldu.Gemiciolmadan,sudahareketetdi)dedi.Rûmkâfiribusözleriişitince,yerindenfırladıve(buadam
deliolmuş.Hiçböyleşeyolurmu?Böylesöyliyen,yalancıdırvebunaaklıolmıyanlarinanır)dedi.Nişâpûrî,sözekarışarak,(Bunlar,kendikendineolamayınca,
yeryüzündekişaşılacakşeyler,kendikendilerinenasılvarolur?Bunlarıyaratan
biriolmadığınısöyleyendahâahmakvealçakolmazmı?)dedi.Kâfir,(Herşeyin
biryaratıcısıolduğunuşimdianladımvebunainandım)diyerekLÂİLÂHEİLLALLAHdiyerekmüslimânoldu.Böylebirhâdisenin,imâm-ıGazâlîzemânındadavâki’olduğurivâyetedilmekdedir.HalîfeMe’mûn,hicretin218.cisenesindevefâtetdi.
KALB TEMİZLİĞİ:
Tenbîh: İnsandaikidürlükalbvardır.Birisi,bildiğimiz,göğsümüzdekietparçasıdır.Buna(Yürek) diyoruz.İkincisi,buetparçasındabulunanbirkuvvetdir.Buna(Gönül) diyoruz.Biz,kalbdeyince,bugönlübildireceğiz.İnanmakveinanmamak,muhabbetvedüşmanlıkbukalbdeolur.İnsanına’zâlarıbukalbinemrindedir.Temizkalbinsâhibiaklauyar,hepiyiişleryapar.Kalbibozuk,hastaolan,nefseuyar,hepzararlıişleryapar.İhlâsileyapılanibâdetler,bilhâssanemâzkılmak,
kalbi temizler. Allahü teâlâ, kalbi bozan, hasta yapan şeyleri harâm etmişdir.
Günâhişliyeninkalbihastaolur.Günâhınbüyüklüğünegöre,hastalıkhafîfveyâ
ağırolur.Kalbhastaolunca,ibâdetyapmakgüçolur.Kalbhastalığınınbirinciilâcı,tevbeveistigfârdır.Tevbeninkabûlolmasıiçin,günâhıterketmekveibâdetyapmaklâzımdır.Kalbhastalığınınilâcıolantevbeninkabûlolmasıiçin,enfâideliibâdet,nemâzkılmakdır.Hergünbirkerrenemâzkılmak,çokkolaydır.Hergünbeş
kerrenemâzkılmak,kalbihastaolanlaragüçgelir.Hâlbuki,nemâzçokkılınırsa,
kalbdeAllahsevgisihâsılolur.Allahsevgisizemânlakalbidoldurur.Se’âdetlerin
enbüyüğü,kalbeAllahsevgisiniyerleşdirmekdir.[Dünyâişleriileuğraşanlarınve
geçiciolandünyâni’metlerinevelezzetlerinekavuşmağıdüşünenlerinkalblerindeAllahsevgisikalmaz.İnsanıbufelâketdenkurtaranenkuvvetliilâc,kelime-i
tevhîdokumakdır.Bununiçin,Allahüteâlâ,sonsuzmerhametindendolayı,hergünbirvaktdeğil,beşvaktnemâzkılmağıemrbuyurmuşdur.Allahüteâlânınbu
emri, insanlara sıkıntı vermek için değil, onları kalb hastalığından kurtarmak
içindir.]
Nemâzdînintemelidir.Nemâzkılanındînisağlamolur.
Nemâzkılmıyanındîniyıkılır,yokolur.
Osmânlılarzemânındagençler,dinlerinivevatansevgisiniöğrenmekiçin,bir
âlimin,birvelîninetrâfınatoplanırlardı.Büyükâlimleringösterdiğiyola(Tarîkat)
denildi.Tarîkatlaretrâfayayıldı.Müslimânlarvevatansevgisiniöğrenengençler,
çoğaldı.Hükûmetlerielegeçirenmasonlar,buhâligörünce,tarîkatlaradinsiz,soysuz kimseleri karışdırdılar. Hakîkî müslimânlar azalıp, kalmayınca, tarîkatlar,
dinsizlerin,ahlâksızlarınelindekaldı.
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SE’ÂDET-İ EBEDİYYE KİTÂBINDA
ADI GEÇENLERİN HÂL TERCEMELERİ
Kitâbda yazılı binyirmi [1020] ism, harf sırası ile aşağıdadır. Herbirinin kitâbda bulunduğu sahîfelerin numarası, hâl tercemelerinin sonuna yazılmışdır. Târîhler hicrî seneye göredir. Başında (m.) bulunanlar mîlâdî senedir.
1 — ABBÂS “radıyallahüanh”:Abdülmuttalibinenküçükoğludur.Resûlullahınamcasıdır.Üçyaşbüyükdür.Bedrgazâsındadüşmanaskeriarasındaidi.Müslimânlarınelineesîrdüşdü.KendisiiçinvekardeşlerininoğullarıUkaylveNevfel
binHârisiçinparaveripkurtuldular.Oseneîmânetdi.Ensonhicretedenbudur.
MekkeninfethindeveHuneyngazâsındaResûlullahınyanındabulundu.32[m.652]
senesindeseksensekizyaşındavefâtetdi.Bakî’demedfûndur.Uzunboylu,beyâz
vegüzelidi.Abbâsîhalîfelerihazret-iAbbâsınsoyundandır.Abbâsîdevletininbayrağınınrengisiyâhidi.Me’mûnyeşileçevirdi.(Eshâb-ı Kirâm) kitâbındagenişbilgivardır.62,350,376,389,447,450,506,995,1065,1068,1098,1129,1185.
2 —ABDUH: MuhammedAbduh,islâmâlimlerininbüyüklüğünü,üstünlüklerinianlıyamıyanbirdinadamıdır.KâhiremasonlocasıreîsiolanCemâleddîn-iEfgânînin(dinadamıperdesialtındaislâmıiçerdenyıkmak)propagandalarınaaldanmışdır.1265[m.1849]deMısrdatevellüd,1323[m.1905]devefâtetdi.(Fâideli Bilgiler)
kitâbındaAbduhhakkındagenişbilgiverilmişdir.195.cisıradaCemâleddînismine
bakınız!461,462,765,861,887,1086,1117,1140,1141,1154,1160,1162,1169,1192.
3 — AB DÜL’AZÎM-İ MÜN Zİ RÎ “rahm et ull ah i teâ lâ aleyh”: Hâf ız Abdül’azîm-iMünzirîKayrivânî,Mısrlıdır.Şâfi’îmezhebindendir.581[m.1185]de
tevellüd,656[m.1258]devefâtetdi.(Ettergîb vetterhîb) hadîskitâbıçokkıymetlidir.Türkçetercemesi,yedicildhâlinde,İstanbulda(HikmetKitâbevi)tarafındanm.1993deneşredilmişdir.313,419,458,1144.
4 — ABDÜL’AZÎZ HÂN: Osmânlıpâdişâhlarınınotuzikincisiveislâmhalîfelerinindoksanyedincisidir.SultânikinciMahmûdunikincioğludur.1245[m.1830]
detevellüdedip,25Hazîran1277[m.1861]dehalîfeoldu.1288[m.1871]detramvayişletdi.1292[m.1875]degalatatüneliniyapdırdı.1293[m.1876]deDolmabağçeserâyındanalınıp,Topkapıserâyınahabsedildi.BirkaçgünsonraMidhat
pâşaveserasker[savunmabakanı]HüseynAvnîpâşavearkadaşlarıtarafından,
Fer’ıyye serâyında Kur’ân-ı kerîm okurken bilek damarları kesdirilerek şehîd
edildiği,sultânVahîdeddîninbaşkâtibiAlîFuadbeğinhâtıralarındayazılıdır.
Fer’ıyyeserâyı,BeşiktaşileOrtaköyarasında,Galata-serâylisesininortakısmıolan
yalıdır.SultânMahmûdtürbesindedir.SultânMurâd,buölümüişitince,korkudan
aklıbozuldu.(Eshâb-ı Kirâm) kitâbındaAbdül’azîzisminebakınız!VâlidesiPertevniyalVâlideSultânolup,İstanbuldaAkserâydabirmescidvebirmektebyapdırmışdır.Kabrimescidinyanındadır.51,1063,1153,1161,1197.
5 —ABDÜL’AZÎZ-İ DEHLEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Abdül’azîzbin
Hamîdeddîn-i Dehlevî, 741 [m. 1340] senesinde Hindistânda vefât etdi. Fârisî
(Umde-tül-islâm) kitâbıçokkıymetlidir.m.1989da,HakîkatKitâbevibasdırmışdır.AbdürrahmânbinYûsüfbunu950[m.1543]detürkçeyeçevirmişve(İmâdül-islâm) adıile1290[m.1872]daİstanbuldabasılmışdır.
6 — ABDÜL’AZÎZ-İ DEHLEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞâhAbdül’azîzGulâmHalîm-iFârûkîDehlevî,1159[m.1745]daDelhîdetevellüd,1239[m.1824]senesindeoradavefâtetdi.Hindâlimlerininbüyüklerindendir.MeşhûrşâhVeliyyullahAhmedSâhibDehlevîninoğludur.Derinhadîsâlimidir.Çokkitâbyazdı.Eserlerininenkıymetlisi(Tuhfe-i isnâ aşeriyye)dir.Fârisîolup,binsahîfeyeyakındır.1266
[m.1849]senesindeDelhîdebasılmışdır.İstanbulÜniversiteveSüleymâniyyeveBursakütübhânelerindevardır.Yenidentab’edilerek,m.1988de,HakîkatKitâbevita–1059 –

rafındanneşredilmişdir.Şî’îadındakikimselerinyanlışyazılarınavesîkalarlacevâb
vermekdedir.1227[m.1811]senesinde,HindistândahâfızMuhammedbinMuhyiddînEslemîtarafındanarabîyetercemeedildi.BuarabîyiIrâkâlimlerindenEbülfevz
MuhammedEmînbinAlîSüveydîveayrıcaseyyidMahmûdŞükriÂlûsî1301[m.
1883]dearabîolarakkısaltmışlardır.(Muhtasar-ı Tuhfe) adındakiikincisi,1315[m.
1896]deBombaydave1373[m.1953]deKâhiredeve1396[m.1976]da,ofsetyolu ile İstanbulda basıldı. Bekara sûresinin yüzseksendördüncü âyetine kadar ve
yirmidokuzuncuveotuzuncucüz’lerinfârisîtefsîriolan(Tefsîr-i Azîzî)sideçokkıymetlidir.1386[m.1966]daKâbilşehrindebasılmışdır.455,765,903,993,1011,1176.
7 — ABDÜL’AZÎZ BİN SÜ’ÛD: Sü’ûdoğullarındanikiAbdül’azîzvardır.BirincisiAbdül’azîzbinMuhammedbinSü’ûdolup,1134[m.1721]detevellüd,1217
[m.1802]deDer’ıyyecâmi’indebirşî’îtarafındanhançerleöldürüldü.1178[m.1765]
devehhâbîlerinikincireîsioldu.1217[m.1802]deTâifdeEhl-isünnetâlimlerinive
kadın,çocuk,binlercemüslimânıkatletdi.Açlıkdanölenlerdeçokdu.
İkincisi,Abdül’azîzbinAbdürrahmânbinFaysalolup,1297[m.1880]deRıyâddatevellüd,1372[m.1953]devefâtetdi.Sü’ûdîhükûmetininondokuzuncureîsidir.BirincicihânharbindeİngilizlerlebirlikdeOsmânlılarakarşıharbetdi.Ozemân Necdde bundan başka, ibn-ür-Reşîd kabîlesi de vardı. İbn-ür-Reşîd, Osmânlılara sâdık kalıp, Türklerle birlikde İngilizlere ve Sü’ûd oğullarına karşı
harbetdi.Sulholdukdansonra,Abdül’azîz,İbn-ür-Reşîdiöldürtdü.13Ramezân
1338,1Hazîran1920târîhliİstanbulgazetelerindeşuhaberokundu:
(ArabistânınbaşlıcaikihâkimindenbiriolanNecdemîriİbn-ür-ReşîdinöldürüldüğünüonMayıstârîhliTheTimesgazetesiyazmışdır.Harbesnâsındaİbn-ürReşîdTürkiyeileişbirliğiyapmışdı.İbn-üsSü’ûdise,İngilizlerlebirlikdeİbn-ürReşîdeveTürklerekarşıharbetmişdi.)1337[m.1919]ilkaylarındaKuwaitdenRiyâdagelerekvehhâbîlerinbaşınageçdi.1342[m.1924]deİngilizlerTâifiveMekkeyi,şerîfHüseynefendidenalarak,bunaverdiler.1351[m.1932]deSü’ûdîhükûmetikurmasınısağladılar.9Eylül1926daİstanbuldaçıkanSonSâatgazetesi
şuhaberivermişdi:
MEDÎNE BOMBARDIMANI
Abdül’azîztarafındanMedîne-imünevvereninbombardımanedilmesi,Hindistânhalkıarasındagaleyânyapdığınıyazmışdık.Hindistândaçıkan(TheTimesof
India)diyorki:SonzemânlardaMedîneyehücûmveKabr-iNebevîyibombardımanhaberlerininHindmüslimânlarındahusûlegetirdiğite’sîrihiçbirhâdisevücûdegetirmemişdir.Hindistânınhertarafındabulunanmüslimânlar,buhâdisedolayısıileomakâm-ımukaddesenederecehurmetkârolduklarınıgöstermişlerdir.
HindistândaveÎrândakibumühimteessürât,hiçşübhesizİbniSü’ûdüzerindete’sîr
yapacakveonubütünİslâmmemleketlerininnefretinikazanmamakiçin,böylehareketlerdebulunmakdanmen’edecekdir.Hindmüslimânları,İbn-üs-Sü’ûdebufikrleriniaçıkçabildirmişlerdir.461,1100.
8 — ABDÜLBEHÂ ABBÂS: Behâullahınbüyükoğludur.Budazındıkidi.SultânHamîdhân,hal’oluncayakadarAkkadahabsedildi.Hayfayayerleşdi.Mısr,AvrupaveAmerikayagiderekBehâîliğiyaydı.1339[m.1921]daöldü.Hayfayagömüldü.BâbınkemiklerideÎrândanburayagetirildi.Yerine,oğluŞevkîgeçdi.483,1179.
9 — ABDÜL EHAD “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıRabbânîninbabasıdır.[927]detevellüdetdi.Gençiken,HindistânınbüyükEvliyâsındanolanAbdülkuddüs“kuddisesirruh”hazretlerininsohbetindebulundu.İlmöğrenmesiniemr
etdi.Tahsîldendönünce,hocası[944]deölmüşdü.OğluolanRükneddîn-iÇeştî
“kuddisesirruh”hazretlerininsohbetindeyetişdi.KâdirîveÇeştîyolundakemâleerdi.Seksenyaşındaiken1007[m.1598]senesindevefâtetdi.Serhendşehridışındaşimâltarafındamedfûndur.Yedioğluvardı.Dördüncüsü,İmâm-ıRabbânî
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hazretleriidi.93,946,962,1064,1163.
10 — ABDÜLFETTÂH-I BAĞDÂDÎ AKRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hâlid-iBağdâdînintalebelerindendir.Senelerceİstanbulhalkınıirşâdetdi.Binikiyüzseksenbir1281[m.1865]MuharremayınındokuzuncuCum’agünüvefâtetdi.
ÜsküdârdaEskivâlidecâmi’indenKaraca-Ahmedmezârlığınaçıkanyolile(Selîmiye-Bağlarbaşı)caddesininkesişdiğiköşedeki,Şeyh-ul-islâmÂrifHikmetbeğinkabristânındadır.ÂrifHikmetbeğyüzbeşincişeyh-ul-islâmolup,1275[m.1858]
de vefât etmişdir. Dedesi vezîr İsmâ’îl Râif pâşa ile, babası kadı-asker İsmet
efendidebukabristândadır.Medînede,büyükkütübhâneyapdırmışdır.1198.
11 — ABDÜLGANÎ NABLÜSÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Babası İsmâ’îl
Nablüsîdir.1050[m.1640]deŞâmdatevellüd,1143[m.1731]devefâtetdi.Şâmdadır.Fıkh,tefsîrvehadîsilmlerindevetesavvufdaçokderinâlimidi.Alâüddîn
Attârın“kuddisesirruh”rûhâniyyetindendefeyzaldı.İstanbulda,MısrdaveHicâzdadadersverdi.Yüzdenfazladeğerlikitâbyazdı.(Hadîka) kitâbı,Birgivînin
(Tarîkat-i Muhammediyye)sininşerhıdir.(Keşf-ün-nûr an eshâb-il-kubûr) kitâbında,Tâcüddîn-iHindînin,râbıtayıisbâteden(Tâciyye) risâlesineyapdığışerhde,
Evliyânınöldükdensonradakerâmetsâhibiolduklarınıverûhlarındanistigâseve
istifâdeedileceğiniçokgüzelanlatmakdadır.Birincikitâb,Süleymâniyyekütübhânesinde(Es’ad efendi) kısmında[3601]sayıilemevcûddur.(Hulâsat-üt-tahkik)
kitâbı, mezheblerin birleşdirilemiyeceğini isbât etmekdedir. (Keşf-ün-nûr) ve
(Hülâsat-üt-tahkîk) kitâbları,HakîkatKitâbevitarafındanyenidentab’edilmişdir.Şâmmatba’asındailkbasılan,bunun(Evrâd) kitâbıdır.248,419,438,458,463,
497,629,635,639,730,843,1074,1083,1132,1153,1159,1191.
12 — ABDÜLHAK-I DEHLEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıSeyfeddîndir.Hindistânınbüyükâlimlerindendir.958[m.1551]detevellüd,1052[m.1642]
devefâtetdi.MuhammedBâkî-billahıntalebelerindendir.Hicâzdahadîsâlimioldu.Delhîdedir.Çokkitâbyazdı.(Medâric-ün-nübüvve) ve(Merec-ül-bahreyn) ve
(Eşi’at-ül-leme’ât) ismindeki(Mişkât) şerhıkitâblarıfârisîolup,Hindistândabasılmışdır.278,314,349,357,426,455,456,457,478,730,733,771.
13 — ABDÜLHAK-I SÜCÂDİL SERHENDÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”:
MuhammedMa’sûm-iFârûkîninyetişdirdiğibüyüklerdendir.Urvetül-vüskâMuhammedMa’sûmugasletdi.Fârisî(Şerh-ı Vikâye) ve(Mesâil-i şerh-ı Vikâye) fıkh
kitâblarımeşhûrolup,herikisideHindistândabasılmışdır.181.
14 — ABDÜLHAKÎM EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Zâhirvebâtınilmlerindekâmilvedörtmezhebindefıkhbilgilerindemâhir,veliy-yikâmilidi.Rûhbilgilerininmütehassısıidi.Binikiyüzseksenbir1281[m.1865]senesindeVanvilâyetininBaşkaleşehrindetevellüd,1362[m.1943]de,EyyûbdeMurtedâefenditekkesicâmi’iimâmıiken,tevkîfedilip,Ankaradavefâtetdi.Bağlumdamedfûndur.BabasıseyyidMustafâ,seyyidTâhâ-iHakkârînin“kuddisesirruh”oğluolan,seyyid
Ubeydüllahıntalebesiidi.SeyyidMustafâçokkâmilidi.Gördüğükimsenin,hangi
nemâzıkılmadığını,yüzündenanlardı.Bununbabası,seyyidMuhyiddîndir.Onun
babası,seyyidMuhammed,bununbabasıda,seyyidAbdürrahmândır.İmâm-ıAlî
RızâbinMûsâKâzımsoyundanolup,Seyyidoldukları,Irâkdakişer’îmahkemedefterlerindeyazılıolduğugibi,seyyidAbdülkâdir-iGeylânînintorunuolanseyyidAbdürrezzakınmübârekelyazısıiledetasdîkedilmişolduğu,VanmebûsuİbrâhîmArvâsın1371[m.1952]debasdırdığı(Seyâhatnâme-i Kâsım-ı Bağdâdî) kitâbındayazılıdır.4,10,33,46,50,73,76,146,238,260,275,291,334,378,386,393,402,413,421,
454,462,486,534,579,617,639,651,656,715,729,735,743,747,791,877,917,922,
923,969,988,1053,1057,1075,1111,1134,1169,1171,1191,1193.
15 — ABDÜLHAKÎM-İ SİYALKÛTÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıRabbânîhazretlerininsınıfarkadaşıidi.HocalarımevlânâKemâleddîn-iKişmîrîidi.Ba–1061 –

basıŞemseddînMuhammeddir.1067[m.1656]senesinde,Siyâlkütşehrindevefât
etdi.Hanefîfıkhvekelâmâlimidir.(Beydâvî)yehâşiyesi,Sa’deddîn-iTeftâzânînin
(Şerh-ı akâ’id)inehâşiyesiveAhmedHayâlîninTeftâzânîşerhıneyapdığıhâşiyeninde(Siyalkûtî hâşiyesi) veTeftâzânînin(Mevâkıf şerhı)neve(Mutavvel) adındakiBeyânveMe’ânîkitâbınahâşiyesive(Ed-Dürret-üssemîne fî-isbât-il-vâcib-i
teâlâ) kitâbımeşhûrdur.864.cüismebakınız!456,1124.
16 — ABDÜLHÂLIK-I GONCDÜVÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Vilâyet
yolununrehberlerindendir.İslâmâlimlerininbüyüklerindendir.BuhârâdaGoncdüvânköyündetevellüdve575[m.1180]deoradavefâtetdi.Yirmiikiyaşındaiken
BuhârâdaYûsüf-iHemedânîhazretlerininsohbetindekemâlegeldi.İmâm-ıMâliksoyundandır.BabasıAbdülcemîl,Malatyalıidi.Hızıraleyhisselâmdandersaldı.Tesavvufdameşhûrolan(Onbir temel kelime) AbdülhâlıkGoncdüvânîninsözlerindendir.(Vasıyyetnâme) kitâbındadiyorki,(Sanavasıyyeteylerimeyoğulki,
herhâlindeilmveedebvetakvâüzereol!İslâmâlimlerininkitâblarınıoku!Fıkh
vehadîsöğren!Câhiltarîkatcılardansakın!Şöhretyapma!Şöhretdeâfetvardır.
Çoksimâ’eyleme!Çoksimâ’,kalbdenifakyapar,kalbiöldürür.Simâ’ıinkârda
etmeki,büyüklerinçoğusimâ’yapmışlardır.Arslandankaçargibi,câhillerdenkaç!
Bid’atsâhibi,sapıklarilevedünyâyadüşkünolanlarilearkadaşlıketme!Halâldanyi!Çokgülme!Kahkahailegülmek,gönlüöldürür.Herkese,şefkatvemerhametet!Kimseyihakîrgörme!Kimseilemünâkaşa,mücâdeleetme!Kimseden
birşeyisteme!Tesavvufbüyüklerinediluzatma!Onlarıinkâredenfelâketedüşer.
Mayanfıkhveevinmescidolsun!)Pencerecamıbununzemânındakeşfedildi.957,
969,1098,1105,1191,1193.
17 — ABDÜLHAMÎD HÂN-I “rahmetullahiteâlâaleyh”:Osmânlıpâdişâhlarınınyirmiyedincisiveislâmhalîfelerinindoksanikincisidir.SultânüçüncüAhmedinoğlu,sultândördüncüMustafâile,sultânikinciMahmûdunbabalarıdır.1137
[m.1725]detevellüdetdi.1187[m.1773]dehalîfeoldu.1203[m.1789]devefât
etdi.Sirkecide,dördüncüvakfhânıkarşısında,köşedekitürbededir.OğludördüncüMustafâhândabutürbededir.Türbede,Yenicâmi’tarafındakidıvardakidolaba yerleşdirilmiş taşda Resûlullahın mubârek ayaklarının izleri mevcûddur.
Türbeyanındakiincesan’atlıolansebili,cumhûriyyetdevrindeGülhâneparkıkapısıkarşısınanakledilmişdir.YerineüçüncüSelîmhângeçdi.VâlidesiRâbi’asultânın rûhu için, [1192] de, Beğlerbeğinde, deniz kenârında, bir minâreli câmi’
yapdırdı.İkinciminâresinisultânMahmûdyapdırdı.Emîrgâncâmi’inidebirinci
Abdülhamîdhânyapdırmışdır.EskiismiEmîrgünidi.Çünki,dördüncüMurâdhân
Revân[Erivan]kal’asınıfethedince,kal’akumandanıMirgünoğlu,afvdiledi.Kabûledilip,şî’îlikpropagandasıyapmamakşartıile,pâşalıkrütbesiveayrıcaEmîrgândabirserâykendineverildi.Mirgünoğluburadakaldı.Fekat,sultânMurâdvefâtedince,yerinegeçenkardeşi,sultânİbrâhîmhânzemânında,kızılbaşlıkpropagandasınabaşlayıp,müslimânlarıaldatdığıgörülünce,başıkesildi.Halkarasındakesikbaşdenilenmezârda,iştebuhurûfîbabasıyatmakdadır.Hurûfîlervemülhîdler,bundandolayısultânİbrâhîmedüşmanoldular.BumubârekTürksultânınadeliİbrâhîmdediler.Gençlerde,buyalanaveuydurmahikâyelereinanıyor.Bu
temizsultânaveafîfezevcesiTurhânsultânabilmiyerekdiluzatıyorlar.Sultânİbrâhîm,amcasıMustafâhânınAyasofyadakitürbesindedir.Emîrgânkorusuşimdibelediyeninoluphalkiçinumûmîbağçedir.850dönümolupMısrHidîviİsmâ’îl
pâşanınbağçesiidi.Köşkü,tepededir.İsmâ’îlpâşa,İbrâhîmpâşanınoğluolup,1246
[m.1830]datevellüdve1313[m.1895]devefâtetdi.1279[m.1863]dahidîvoldu.1296[m.1879]daazledildi.YerineoğluTevfîkpâşageçdi.Bu,yirmialtıyaşındaidi.İngilizlerbununzemânındaMısrınidâresinekarışdı.1309[m.1892]da
vefâtetdi.YerineoğluAbbâsHilmipâşageçdi.Onsekizyaşındaidi.Çubukludakiköşkvekorubununidi.Bununyerine,1332[m.1914]deİsmâ’îlpâşanınoğlu
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HüseynKâmilpâşageçip,ittihâdcılarakarşıoldu.1335[m.1917]deMısrdavefât
etdi.YerinekardeşiAhmedFüâdgeçip,1340[m.1922]da,türklerdenayrılarak,
devletreîsidemekolanmelikadınıaldı.1354[m.1936]devefâtetdi.YerineoğluFârûkmelikolduisede,1371[m.1952]de,askerîihtilâlolarakyurddışınaçıkarıldı.347,1119,1131,1167,1184.
18 — ABDÜLHAMÎD HÂN-II “rahmetullahiteâlâaleyh”:Osmânlıpâdişâhlarınınotuzdördüncüsüveislâmhalîfelerinindoksandokuzuncusudur.SultânAbdülmecîdhânınikincioğludur.21Eylül1258[m.1842]detevellüd,10Şubat1336
[m.1918]daBeğlerbeğiserâyındavefâtetdi.Çenberlitaşda,dedesisultânikinci
Mahmûduntürbesindedir.SultânAbdül’azîzhânışehîdedenMidhatpâşavearkadaşları30Mayıs1293[m.1876]günüserâyhazînesinivesultânAzîzhânınşahsîservetinideyağmaetdikdensonra,sultânAbdülmecîdinŞevk-efzâvâlidesultândanolanbirincioğlubeşinciMurâdıogünhalîfeyapdılar.Otuzaltıyaşındaidi.Beş
günsonra,4Hazîran1293[m.1876]desultânAbdül’azîzFer’ıyyeserâyındaşehîd
edilince,sultânMurâdınşü’ûrubozuldu.Üçayvebirgünsürensaltanatındansonra,31Ağustosgünütahtdanindirildi.Çırağanserâyınagötürüldü.Yirmisekizsenedahâburadayaşadı.29Ağustos1322[m.1904]devefâtedince,EminönündeTurhânvâlidesultântürbesinedefnedildi.11Şa’bân1293ve31Ağustos1876daikinciAbdülhamîdhânıhalîfeyapdılarvedevletişlerinekarışmaması,yalnızmilletmeclisininçıkaracağıkanûnlaragörehareketetmesiiçinsözaldılar.(Tanzîmât-i hayriyye)yesâdıkkalacağınıbildiren(Kanûn-ı esâsî)yii’lânetdirdiler.AbdülmecîdhânınikincioğluolansultânAbdülhamîdonbiryaşındaikenannesiTîr-iMüjgânikincikadınefendivefâtetmişdi.DördüncükadınefendiPerestusultântarafındanbüyütüldü.Pâdişâholunca,bunuValîdesultâni’lânetdi.Büyükkardeşiileberâber
tahsîlgördü.Arabca,farsca,fransızcavedînîilmlerdeçokiyiyetişdirildi.(Türkiye târîhi)ndediyorki,(İkinciAbdülhamîdhân,ittihâdcılarınpropagandaetdiklerigibicâhildeğil,onlarınhemenhepsindendahâbilgiliidi.)MerkeziSelânikde
bulunanüçüncüordunungençsubayları,İstanbulagelerek,1327[m.1909]dehalîfeyitahtındanindirip,Selâniğegötürdü.MâbeynbaşkâtibiEs’adbeğ(Hâtırât-ı
Abdülhamîd hân) kitâbında,ikinciAbdülhamîdhânınmemleketehizmetleriniuzun
yazmakdadır.377,399,542,636,732,1072,1078,1083,1097,1098,1138,1140,1154,
1189,1197.
19 —ABDÜLHAYY “rahmetullahiteâlâaleyh”:HindistândaSafâşehrindendir.İmâm-ıRabbânîhazretlerininsohbetindeyıllarcabulundu.Çokfeyzlerekavuşdu.MuhammedMa’sûmhazretlerininemrleriile,(Mektûbât)ınikincicildini
topladı.Tesavvufuâşıklarabildirmekiçin,Pütneşehrinegönderildi.Oradabulunanlarıirşâdeyledi.Velîler,halîfeleryetişdirdi.Kutbolduğumüjdelendi.AbdülhayyLuknevîiçin82.ciismebakınız!910,952.
20 — ABDÜLKÂDİR-İ GEYLÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhyiddîn
EbûMuhammedbinEbûSâlihMûsâCengîdost,ÎrânınGeylânşehrinde,471[m.
1078]detevellüd,561[m.1166]deBağdâddavefâtetdi.Babasıhazret-iHasenin
oğluHasen-imüsennânınoğluAbdüllahınsoyundandır.Hazret-iHüseyninkızı
FâtımanınAbdüllahınvâlidesiolduğu(Kısas-ı Enbiyâ)dayazılıdır.BununiçinAbdülkâdir-iGeylânî,hemseyyid,hemdeşerîfdir.AnasıFâtımabintiEbûAbdüllahseyyidedir.Fıkhvehadîsilmlerindemüctehididi.ÖncedenŞâfi’îmezhebindeidi.Hanbelîmezhebiunutulmaküzereolduğundan,Hanbelîmezhebinegeçdi.Böylece,bumezhebyayıldı.Önceleridersverirdi.Çokmeşhûroldu.Sonratesavvufadaldı.Cüneyd-iBağdâdîyolundakiEbûSa’îdAlîMahzûmîdenfeyzaldı.
İnsanıAllahüteâlânınsevgisinekavuşduranyolikidir:Birisi(Nübüvvet yolu)
olup,aslınaslınakavuşdurur.Eshâb-ıkirâmınhepsi,buyoldanvâsıloldular.Sonragelenlerdenpekazzevâtda,buyoldanermişdir.Buyoldasebebe,vâsıtayalü–1063 –

zûmyokdur.Birkâmilvemükemmilinsohbetindekemâlegeldikdensonra,feyziasldanalıpilerlerler.İkinciyol,(Vilâyet yolu)dur.Kutblar,Evtâd,Nücebâ,BüdelâvebütünEvliyâbuyoldanvâsılolmuşdur.Buyola,(Sülûk yolu) dadenir.Bu
yolda,vâsıta,aracılâzımdır.HerikiyolunreîsiverehberiResûlullahdır.Vilâyet
yolununimâmı,feyzkaynağı,hazret-iAlîdir.Buyolda,Resûlullahonuvekîletmişdir.Hazret-iFâtımaveHasenileHüseynonunlaortakdırlar.Buyoldagidenlerinhepsinefeyzvehidâyet,hazret-iAlîninaracılığıilegelir.Ondansonrahazret-iHasenveHüseynbuvazîfeyiteslîmaldı.Bunlardansonra,sıraile,onikiimâmınevlâdınaverildi.SonlarıolanMuhammedMehdîdensonra,başkasınaverilmedi.BütünEvliyâyafeyzvehidâyetbunlardangelmeğedevâmetdi.Abdülkâdir-iGeylânîkemâlegelince,bumansıb,onaverildi.Bundansonrada,kimseyeverilmediğikeşfvemüşâhedeileanlaşılmakdadır.Vefâtındansonrada,kıyâmetekadar,herkese,feyz,rüşdvehidâyet,onunrûhâniyyetindengelmekdedir.Herasrda gelen müceddidler, onun vekîlleridir. İmâm-ı Rabbânî (Nübüvvet yolu) ile
vâsılolduğundan,vâsıtayaihtiyâclarıyokdur.EbûBekr-iSıddîk,nübüvvetyolundaResûlullahınvekîlidir.50,60,66,90,91,120,278,280,281,357,456,458,509,
511,766,771,909,919,922,929,958,1016,1061,1164,1169,1171,1180,1181,1193.
21 — ABDÜLKERÎM “radıyallahü anh”: Eshâb-ı kirâmdandır. Mu’âviye
“radıyallahüanh”ınİstanbulufethetmekiçin,gönderdiğiaskerlerarasındaiken
hastalanarak,AkyazıilePazarköyarasındavefâtetmişdir.
22 —ABDÜLKERÎM-İ RÂFİ’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıMuhammeddir.623[m.1226]deKazvindevefâtetdi.Şâfi’îâlimlerindendir.(Muharrer)
adındakifıkhkitâbımeşhûrdur.Bunubirçokâlimlerşerhetmişdir.İmâm-ıNevevînin(Minhâc) adındakimuhtasarıçokkıymetlidir.(Minhâc)ıdaşerhetmişlerdir.
BunlarınenkıymetlisiİbniHacer-iMekkînin(Tuhfe-tül-muhtâc) adındakişerhıdir.Dörtcilddir.415,1156.
23 — ABDÜLKUDDÜS “rahmetullahiteâlâaleyh”: BabasıAbdüllahdır.MuhammedbinMuhammedÂrifÇeştîninveDervişMuhammedSühreverdîninhalîfesi,imâm-ıRabbânîninbabasıAbdül-Ehadhazretlerininüstâdıidi.Çokkitâbı
vardır.Bunlardan(Envârül-uyûn) meşhûrdur.Buyururduki,(Hataralar,vesveselerikidürlüdür:Birincisi,ibtilâveimtihâniçingelir.Bunlaragünâh,cezâolmaz.
Yükselmeğesebebolurlar.İkincisi,sonsuzfelâketesebebolur.)Oğluvehalîfesi
Rükneddîneyazdığımektûbdabuyuruyorki,(Vaktinkıymetinibil!Gecegündüz
ilmöğrenmeğeçalış!Herzemânabdestlibulun!Beşvaktnemâzı,sünnetleriileve
ta’dîl-ierkânile,huzûrvehuşû’ilevedîninsâhibininbildirdiğigibikılmağaçalış!
Bunlarıyapınca,dünyâdaveâhıretde,sayısızni’metlerekavuşursun.İlmöğrenmek,
ibâdetyapmakiçindir.Kıyâmetgünü,işdensorulacak,çokilmöğrendinmidiyesorulmıyacakdır.İşveibâdetde,ihlâseldeetmekiçindir.İhlâsda,hakîkîma’bûdve
kaydsız,şartsızvarolansevgiliyisevmekiçindir.)944[m.1538]de,Hindistânda,
Kenkühşehrindevefâtetdi.HâcıAbdülvehhâb-ıBuhârîbirtefsîryazmışdı.Abdülkuddüshazretlerinegönderdi.Biryeriniaçınca,Ehl-ibeytintemizliğinibildirirken,
(Fâtımasonnefesindenemînidi.Onunsonu,elbettehayrlıidi)yazılmışgördü.Bununkenârına,(Buyazı,Ehl-isünnetmezhebineuygundeğildir)yazıpgerigönderdi.Abdülkuddüsünyazısınındoğruolduğuanlaşıldı.Hâltercemesi,1036date’lîf
ve1336datab’edilenfârisî(Siyer-ül-aktâb) kitâbındayazılıdır.1060,1163.
24 —ABDÜLLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:ResûlullahınHadîce-tül-kübrâdanolansonçocuğudur.Nübüvvetdensonratevellüdedip,memedeikenvefât
etdi.TayyibveTâhirdedenilir.Abdüllahvefâtedince,ÂsbinVâil(Muhammed
ebteroldu)ya’nîsoyukesildidedi.(İnnâ a’taynâ) sûresigelerek,ÂskâfirineAllahüteâlâcevâbverdi.
25 — ABDÜLLAH AĞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:ÜçüncüMurâdhânınbostancıbaşıdır.1000[m.1591]deKısıklıcâmi’iniyapdırdı.Beğlerbeğindeıstavroz
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câmi’iveLangadadabircâmi’ivardır.KabriKısıklıcâmi’ininyanındadır.
26 — ABDÜLLAH BİN ABBÂS “radıyallahüanhümâ”:ResûlullahınenküçükamcasıolanAbbâsınoğludur.HicretdenüçyılönceMekkedetevellüd,68[m.
687]de,Tâifdevefâtetdi.Uzunboylu,beyâz,güzelidi.3,71,82,208,210,376,383,
387, 391, 392, 416, 452, 467, 505, 514, 516, 553, 620, 643, 781, 790, 1010, 1070,
1116,1139,1165.
27 — ABDÜLLAH BİN ABDÜLMUTTALİB “rahmetullahi teâlâ aleyh”:
Muhammedaleyhisselâmınmubârekbabasıdır.Babasınınonuncuoğludur.Onsekizveyâyirmibeşyaşındaiken,hazret-iÂmineileevlendi.Birkaçaysonra,Medîneyegiderkenyolda,Resûlullahefendimizdünyâyagelmedenyediayöncevefâtetdi.Hazret-iHamza,Abdüllahdan,hazret-iAbbâsda,Hamzadandahâküçük
idi.350,375,376,378,387,390,391,1051,1068,1078,1139.
28 — ABDÜLLAH BİN CAHŞ “radıyallahüanh”:ResûlullahınhalasıÜmeymeileCahşınoğludur.Zevcât-ıtâhirâtdanZeynebbintiCahşınkardeşidir.Habeşeikikerrehicretetdi.Birkaçkerreordukumandanıyapıldı.Bedrgazâsıesîrleriiçin,Resûlullahhazret-iEbûBekreveÖmerevebunadanışmışdı.Uhuddaşehîdolup,dayısıolanhazret-iHamzailebirmezâradefnedildi.1196,1197.
29 — ABDÜLLAH BİN EBÎ EVFÂ “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmdan,Kûfeşehrinde,ensonvefâtedenbudur.86[m.705]senesindevefâtetdi.441.
30 — ABDÜLLAH BİN FAYSAL: Terkînin torunudur. 1306 [m. 1888] da
Vehhâbîemîriidi.BabasıFaysalzemânında,1271[m.1854]senesinde,Ummâna
karşıharbederek,vergiyebağlamışdı.Medîneşimâlindeki(Hâil)debulunanMuhammedibnür-Reşîdemağlûbveesîroldu.447.
31 — ABDÜLLAH BİN HANZALA “radıyallahüanhümâ”:Ensâr-ıkirâmın
büyüklerindendir.Uhudgazâsındanbiryılsonradünyâyageldi.[63]yaşındaAbdüllahbinZübeyrvak’asındaMedînedeşehîdoldu.BabasıHanzala,Uhudgazâsınaçıkılacağıgeceevlenmişdi.Ertesigünşehîdolup,melekleryıkamışdı.Bunun
için(Gasîl-ül-melâike) ismiileşereflenmişdi.787.
32 — ABDÜLLAH BİN KEVÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tâbi’îndendir.Devevak’asındaAlî“radıyallahüanh”ınyanındaidi.510.
33 — ABDÜLLAH BİN MAHMÛD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Mecdeddîn-i
Mûsulîdenir.Hanefîmezhebifıkhâlimlerindendir.[599]datevellüd,683[m.1285]
devefâtetdi.(Muhtâr) vebununşerhıolan(İhtiyâr) kitâblarımeşhûrdur.444,617.
34 — ABDÜLLAH BİN MES’ÛD “radıyallahüanh”:İslâmagelenlerinaltıncısıdır.Gençikenîmânetdi.Kur’ân-ıkerîmiveçokhadîs-işerîfezberledi.İkikerreHabeşeveMedîneyehicretetdi.BütüngazâlardaveYermükmuhârebesinde
bulundu.Cennetlemüjdelendi.32[m.651]senesindevefâtetdi.Bakî’dedir.3,95,
268,439,440,447,628,641,644,787,993,1077,1185.
35 — ABDÜLLAH BİN MUBÂREK “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tebe’itâbi’îninbüyüklerindendir.Hanefî,hadîsvefıkhâlimidir.[118]detevellüd,181[m.
797]devefâtetdi.99,211,467,607,611.
36 — ABDÜLLAH BİN MUHAMMED BİTÛŞÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:
BağdâdşimâlindeZûrşehrindetevellüdve1211[m.1796]senesindeBasradavefâtetdi.(Hadîkatüs-serâir) kitâbımeşhûrdur.
37 — ABDÜLLAH BİN ÖMER “radıyallahüanhümâ”:Eshâb-ıkirâmınbüyüklerindendir.Hicretdenondörtseneöncetevellüdve73[m.692]senesindeMekkedevefâtetdi.Babasıilebirlikdeîmânetdi.ÇocukolduğundanenönceHendek
gazâsındabulundu.Çokmüttekîidi.Hilâfetiçin,birtarafakarışmamağaictihâd
etmişdir.(Kısas-ı Enbiyâ)da,Haybergazâsınıanlatırkendiyorki,(Eshâb-ıkirâm
arasında,ençokhadîsbilen,AbdüllahbinÖmeridi.İşitdikleriniyazardı.Ondan
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sonra,ençokhadîsbilen,EbûHüreyreidi).209,258,287,457,477,607,643,691,
721,733,734,780,917,1008,1011,1092.
38 — ABDÜLLAH BİN SÂLİH “rahmetullahiteâlâaleyh”:900.cüsırada,Tâhâ-yıHakkârîisminebakınız!
39 — ABDÜLLAH BİN SELÂM “radıyallahüanh”:Ensâr-ıkirâmınbüyüklerindendir.Yehûdîâlimlerindenidi.Fahr-iâlemi“sallallahüaleyhivesellem”işitince,yanınagitdi.Bunu,nübüvvetnûruiletanıyıp,(Sen Medîne âlimi İbni Selâm
mısın?) buyurduveİhlâs-ışerîfokudu.Abdüllah,hemen(TevrâtınhaberverdiğiâhırzemânPeygamberibudur)diyerek,îmânetdi.Osmân“radıyallahüanh”
vak’asındaâsîlereçoknasîhatetmişdi.[43]senesindevefâtetdi.364.
40 — ABDÜLLAH BİN SÜ’ÛD: SultânikinciMahmûdhânzemânında,[1231]
devehhâbîemîrioldu.Ehl-isünneteçokzulmyapdı.1233[m.1818]deyakalanarakMısravesonraİstanbulagetirilipi’dâmedildi.
41 — ABDÜLLAH BİN TÂHİR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Me’mûnhalîfezemânındaHorâsânvâlîsiidi.Onyediseneadâletileidâreedip,230[m.844]daNişâpûrdavefâtetdi.211.
42 — ABDÜLLAH BİN ZEYD “radıyallahüanhümâ”:Tâbi’îninbüyüklerindendir.EnsârdanZeydbinErkamın“radıyallahüanh”oğludur.BabasıZeydbin
Erkam, küçük olduğundan Uhud gazâsına götürülmemiş, diğer gazâların hepsindehâzırbulunmuşdu.61[m.680]senesindeKûfedevefâtetmişdi.392.
43 — ABDÜLLAH BİN ZÜBEYR “radıyallahüanhümâ”:Aşere-imübeşşeredenolanZübeyrbinAvvâmınoğludur.EbûBekr-iSıddîkınkızıEsmânınoğludur.
MedînedeMuhâcirlerdenilköncedünyâyagelençocukbudur.Çokcesûridi.Çok
ibâdetederdi.Tunusmuhârebesininkazanılmasınasebebolmuşdu.Deveharbindebabasıilebirlikde,Âişe“radıyallahüanhüm”yanındaidi.Yezîdebî’atetmedi.
Hazret-i Hüseyn şehîd olunca, Mekkede halîfe oldu. Yezîdin vefâtından sonra
da,dokuzsenehalîfelikyapdı.AbdülmelikingönderdiğiHaccâcbinYûsüftarafından73[m.692]deyetmişüçyaşındaşehîdedildi.172,801,1035,1065,1135.
44 — ABDÜLLAH BİN ZÜBEYR “radıyallahü anh”: Abdül-Muttalibin
oğluZübeyr,babasıhayâtdaikenvefâtetdi.OğluAbdüllahîmânagelip,Huneyn
gazâsındaResûlullahınyanındanhiçayrılmadı.Hazret-iEbûBekrzemânında
Filistinde (Ecnâdeyn) muhârebesinde çok kahramânlık gösterip, şehîd oldu.
Cesedinionrumölüsüarasındabuldular.Hepsinibununöldürdüğüanlaşıldı.
45 — ABDÜLLAH BOSNEVÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Abdüllah Abdî
binMuhammed,Bayrâmiyyemeşâyıhindenolup,1054[m.1645]deKonyadavefâtetdi.
46 — ABDÜLLAH HÂŞİMÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ürdün Emîri idi.
ŞerîfHüseyninoğludur.1299[m.1882]datevellüd,1370[m.1951]demesciddeşehîdedildi.YerineoğluTalâlgeçdiisede,[m.1953]deyerinioğluHüseyneterketdi.EmîrHüseyn1354[m.1936]detevellüdetdi.Ürdündevletiniçokiyiidâreetmişdir.Komünistkomandolarlamücâdeleedipzaferkazanmışdı.m.1999davefâtetmişdir.376.
47 — ABDÜLLAH-İ DÂRİMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İkiyüzdokuzuncu
[209.cu]sırada,Dârimîisminebakınız!
48 — ABDÜLLAH-İ DEHLEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Seyyiddir.BabasışâhAbdüllatîf,rü’yâdahazret-iAlîninemriileadınıAlîkoymuşdur.KendisiGulâm-ıAlîyapdı.Tesavvufmütehassıslarınınbüyüklerindendir.Müslimânlarıngözbebeğidir.1158[m.1744]deHindistânınPencâbşehrindetevellüd,1180[m.1765]
de,Mazher-iCân-ıCânânileteşerrüfeyledi.Çokkerâmetlerigörüldü.Enbüyük
kerâmeti,gelensâdıkkimselerinkalblerinebirteveccühederekfeyzvebereketle
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doldururdu.Binlerceâşıkı,birbakışdacezbelerevevâridât-iilâhiyyeyekavuşdururdu.1240[m.1824]daDelhîdevefâteyledi.Şâhcihâncâmi’iyakınındakikendi
Dergâhında,çoksan’atleyapılmışmermerdıvâriçindeüstâdınınyanındaveonun
garbtarafındamedfûndur.ÇeşidlimemleketleregöndermişolduğumektûblarındanyüzyirmibeşadeditalebelerindenRaufAhmedmüceddidîtarafındantoplanarak(Mekâtib-i şerîfe) ismiverilmişveönce1334[m.1915]senesindeMadrasdave
sonrabinüçyüzyetmişbir1371[m.1951]senesindeLâhordave1396[m.1976]senesinde,İstanbulda,basılmışdır.ŞâhRaufAhmed,birseneiçindeişitdiklerinidebir
kitâbhâlindetoplamış,buna(Dürr-ül-me’ârif) isminivermişdir.1394[m.1974]senesindeİstanbuldayenidentab’edilmişdir.RaufAhmed,İmâm-ıRabbânîninküçükoğluMuhammedYahyâsoyundanolup,1253[m.1837]dehaccagiderken,Yemende,denizdeşehîdoldu.Behûpalşehrindeirşâdilemeşhûridi.459,466,486,733,
765,766,769,771,773,789,921,957,969,992,1016,1072,1073,1085,1086,1095,
1105,1121,1133,1143.
49 — ABDÜLLAH-İ ENSÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Babası,Muhammed
binAlîdir.396[m.1005]daHirâtdatevellüd,481[m.1088]deoradavefâtetdi.
Şeyh-ul-islâmidi.Hanbelîidi.(Te’arrüf) kitâbınaşerhıve(Menâzil-üs-sâyirîn) kitâbımeşhûrdur.91,92,312,749,750,1013.
50 — ABDÜLLAH-İ KURTUBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:551.cisıradaKurtubîisminebakınız!
51 — ABDÜLLAH-İ NESEFÎ: 717.cisıradaNesefîisminebakınız!
52 — ABDÜLLAH-İ RÛMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Yeni-şehrliAbdüllahefendi,1130[m.1717]daşeyh-ul-islâmoldu.BuğaziçindeKanlıcada1156[m.
1743]senesindevefâtetdi.Kanlıcada,İskenderpâşacâmi’iyanındadır.(Behcetül-fetâvâ) fetvâkitâbınınsâhibidir.319,390,392,393,490,542,602,862,886,1174.
53 — ABDÜLLAH-İ TERCÜMÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:AkdenizdeBalearadalarınınbüyüğüolanMayorkaadasındabirhıristiyanıntekçocuğudur.AslismiAnselmoTurmedaolupbirİspanyolpapasıidi.Nebuniyeşehrinde,enmeşhûrpapasolanNikolaMertilinyanındayetişdi.İncîliezberledi.BupapasınyolgöstermesiileTunusageldi.Müslimânoldu.Arabcayıveislâmilmleriniiyiöğrendi.Hıristiyanlığıniçyüzünü,nasılbozulduğunugösteren(Tuhfe-tül-erîb) adındabirkitâbyazdı.Kitâbı823[m.1420]detemâmladı.1290[m.1873]daLondradave(Elmünkız) kitâbıilebirlikde1402[m.1981]deHakîkatKitâbevitarafından,İstanbuldabasdırılmışdır.HâcıZihnîefenditürkçeyeçevirdi.OğluAbdül-Halîm,bukitâbıarabcakısaltmışdır.YazmasıBerlinkütübhânesindedir.Türkçesi,Osmânlılarzemânındaİstanbuldabasıldığıgibi,lâtinharfleriile,1385[m.1965]detekrârbasdırılmışdır.
54 — ABDÜLLATÎF-İ HARPÛTÎ: 1330[m.1912]senesindeİstanbulDâr-ülfünûnunda(İlm-i kelâm) mu’allimi[profesörü]idi.(Tenkîh-ul kelâm) adındakikitâbında,islâmdîniniilm,aklvefenileçokgüzelmüdâfe’aetmekdedir.543.
55 — ABDÜLMECÎD HÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Osmânlıpâdişâhlarınınotuzbirincisiveislâmhalîfelerinindoksanaltıncısıdır.SultânikinciMahmûdun
oğludur.Sekizoğlundandördüpâdişâholdu.1237[m.1821]dedoğdu.1255[m.1839]
depâdişâholdu.24Hazîran1277[m.1861]devefâtetdi.SultânSelîmcâmi’ibağçesindedir.Dolmabağçeserâyınıvegalataköprüsünüyapdırdı.(Eshâb-ı kirâm) kitâbındagenişbilgivardır.538,698,732,826,1047,1063,1083,1131,1153,1167,1187,
1189.
56 — ABDÜLMESÎH: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimize
süâlsormakiçinNecrandangelenhıristiyanlarınreîsiidi.369,370.
57 — ABDÜLMUTTALİB: İsmiŞeybedir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizindedesidir.Kureyşkabîlesininreîsiidi.Hâşiminoğludur.AmcasıMuttalib,Mekkelilerebunu,kölesiolaraktanıtdığıiçin,Abdülmuttalibismiile
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şöhretbulmuşdur.Hazret-iİsmâ’îldenkalmışolanzemzemkuyusu,Cürhümhükûmetizemânındagaybolmuşdu.Bukuyuyubularaktemizletdi.Onikioğluvealtıkızıvardı.EnbüyükleriEbûTâlib,enküçükleriAbbâsidi.Abdüllah,Resûlullahıntevellüdündenyediayöncevefâtetdiğiiçin,Resûlullah“sallallahüaleyhive
sellem”dedesininyanındabüyüdü.Sekizyaşındaikendedesidevefâtetdi.İsmâ’îl
aleyhisselâmındîninegöreibâdetederdi.378,390,1059,1169.
58 — ABDÜLVEHHÂB-İ ŞA’RÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Aliy-yül-Havâsıntalebesidir.973[m.1565]devefâtetdi.Dörtmezhebinfıkhbilgilerinianlatan(Mîzân-ül-kübrâ) kitâbıikicilddir.[1275]deMısrdabasılmışdır.(Letâif-ülminen) kitâbınınbirincicildi56.cısahîfesindeni’tibârenkimyâilminiveCâbir
binHayyânıuzunanlatmakdadır.Buna(Minen-ül kübrâ) dadenir.1357debasılmışdır.KenârındaTâcüddîn-iİskenderînin(Letâif-ül minen) ve(Miftâh-ul-felâh) kitâblarıvardır.(Envâr-ül-kudsiyye)si,(Tabakât-ül-kübrâ)sınınkenârında
basılmışdır.HadîsveŞâfi’îfıkhâlimidir.Çokkitâbıvardır.80,388,458,775,825,
1005,1129.
59 — ABDÜ-MENÂF: ResûlullahınikincidedesiolanHâşim,Abdü-Şems,MuttalibveNevfelinbabalarıveKusayyinoğludur.İsmiMugîredir.Menâf,Kureyşve
Huzeylkabîlelerininbirputuidi.Abd-üd-dârveAbd-ül-UzzâadındakikardeşleriarasındaenşereflisiveKâ’bebekçisioldu.Kâ’beninanahtarıAbd-üd-dâroğullarındaidi.390.
60 — ABDÜRRAHÎM:Tütüniçmeningünâholmadığınıbildirmişdir.639.
61 — AB DÜR RA HÎM SE MER KAN DÎ “rahm et ull ah i teâ lâ aleyh”: Ebû
Bekr-iİmâdîninoğluolup,Mergınânî,FergânîveSemerkandîlakablarıilemeşhûrdur.Hanefîfıkhâlimidir.(Hidâye) kitâbınınsâhibiolanBurhân-üd-dînAlînintorunudur.Altıyüzellibir651[m.1253]dehayâtdaidi.(Füsûl-i imâdî) fıkhkitâbımeşhûrdur.
62 — ABDÜRRAHMÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Zebidmüftîsiidi.Seyyiddir.(Vehhâbîleri Reddiyye)siçokkıymetlidir.454.
63 — ABDÜRRAHMÂN BİN AVF “radıyallahüanh”:Abd-iAvfbinHarsbin
ZührebinKusaytorunudur.Eshâb-ıkirâmınbüyüklerindenveaşere-imübeşşeredendir.Önceîmânedensekizkişidenbiridir.Uzunboylu,beyâzidi.Bütüngazâlardabulundu.Uhuddaikikâfiröldürdü.Hazret-iÖmerinhalîfeolmakiçinseçdiğialtıkişidenbiridir.Uhudgazâsındayirmiyerindenyaralandı.Topalolduve
onikidişidüşdü.Çokzenginidi.Çoksadakaverirdi.[31]senesinde,yetmişbeşyaşındavefâtetdi.Beyâz,iri,güzelidi.133,510,621,696,772,790,845,1095.
64 — ABDÜRRAHMÂN BİN EBÛ BEKR “radıyallahüanhümâ”:Babası,dedesiveoğluhepEshâbdandırlar.BedrveUhuddadüşmanordusundaidi.Hudeybiyedemüslimânoldu.Yemâmecengindeçokkahramânlıketdi.Yedikâfiriöldürdü.Devegünü,kızkardeşiÂişenin“radıyallahüanhümâ”yanındaidi.53[m.673]
senesindevefâtetdi.Mekkededir.506,1035.
65 — ABDÜRRAHMÂN BİN MUHAMMED “rahmetullahi teâlâ aleyh”:
GeliboluluSüleymânefendinintorunudur.Şeyhîzâdedenir.Dâmâdadıilemeşhûrdur.Rumelikâdî-askeriidi.Şeyh-ul-islâmındâmâdıidi.1078[m.1668]devefâtetdi.(Mecma’ul-enhür) adındaki(Mültekâ şerhı) meşhûrdur.
66 — ABDÜRRAHMÂN CEVZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıAlîdir.
Hanbelîfıkhâlimidir.[508]detevellüd,597[m.1201]deBağdâddavefâtetdi.EbülferecibniCevzîadıilemeşhûrdur.Tefsîr,hadîsveHanbelîfıkhvetârîhbilgilerindederinâlimidi.Yüzdenfazlakitâbyazdı.(El-mugnî) tefsîrimeşhûrdur.210,
311,442,457,458,494,497,641,1070.
67 — ABDÜRRAHMÂN İMÂDÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Babası Mu–1068 –

hammed Imâd-üd-dîndir. Şâm müftîsi idi. 978 [m. 1571] de tevellüd, 1051 [m.
1641] de vefât etdi. Hanefî fıkh âlimlerindendir. (El-hediyyefil-ibârât-il-fıkhiyye)
kitâbı meşhûrdur. 487, 629, 639.
68—ABDÜRREZZAKKÂŞÎ:Tesavvuf ve fıkh âlimidir. Tefsîr, Füsûs şerhı
ve kıymetli eserleri vardır. 730 da vefât etdi.
69—ÂBİDÎNPÂŞA“rahmetullahi teâlâ aleyh”: [1259] da tevellüd, 1324 [m.
1906] de vefât etdi. Fâtih câmi’i şerîfi bağçesindedir. Ankara vâlîsi iken (Mesnevî)yi şerh etmişdir. 732.
70—ADAMSMİTH:İngiliz iktisâdcısıdır. 1135 [m. 1723] de İskoçyada tevellüd, 1214 [m. 1799] de vefât etdi. Yirmibir yaşında iken Glaskow üniversitesine mantık profesörü oldu. [m. 1759] da yazdığı (Ahlâk duyguları teorisi) kitâbı ile devrinin filozofları arasına girdi. [m. 1776] da neşr etdiği (Milletlerin tabî’atleri ve
zenginlikleri) kitâbında, ticâretde serbest rekâbeti ve iktisâdda liberalizmi savundu. (Servetin kaynağı çalışmakdır. Paranın değeri, arz ve taleb üzerine kurulmuşdur. Bunlar hükûmetler tarafından zorlanamaz) dedi. 792.
71—ADDÂS“radıyallahü anh”: Mekkede Utbe ve Şeybe kâfirlerinin kölesi,
Nusaybinli nasrânî idi. Resûlullahı bir görüşde îmân etdi. 353.
72— ÂDEM“aleyhisselâm”: Yeryüzünde yaratılan ilk insandır ve ilk Peygamberdir. Bütün insanların babasıdır. Çeşidli memleketlerden getirilen toprakları melekler su ile çamur yapıp, insan şekline koydu. Mekke ile Tâif arasında kırk sene
yatıp (Salsâl) oldu. Pişmiş gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselâmın nûru alnına kondu. Sonra Muharremin onuncu Cum’a günü rûh verildi. Herşeyin ismi ve
fâidesi bildirildi. Boyu ve yaşı kesin olarak bildirilmedi. Bir rivâyetde boyu beşyüz zrâ’ [ikiyüzelli metre] idi. Cennetden çıkınca altmış zrâ’ oldu. Allahü teâlânın
emri ile, bütün melekler, Âdeme doğru secde etdi. Meleklerin hocası olan İblîs,
emri dinlemedi. Secde etmedi. Kırk yaşında iken (Firdevs) adındaki Cennete götürüldü. Cennetde yâhud dahâ önce, Mekke dışında uyurken sol kaburga kemiğinden, hazret-i Havvâ yaratıldı. Allahü teâlâ, bunları nikâh etdi. Cennetde, bin sene kadar yaşayıp, yasak edilen ağaçdan unutarak, önce Havvâ, sonra kendisi,
buğday yidikleri için çıkarıldılar. Âdem “aleyhisselâm”, Hindistânda, Seylân (Serendip) adasına, Havvâ ise, Ciddeye indirildi. İkiyüz sene ağlayıp yalvardıkdan sonra, tevbe ve düâları kabûl olup, hacca gelmesi emr olundu. Arafât ovasında, Havvâ ile buluşdu. Kâ’beyi yapdı. Her sene hac yapdı. Arafât meydânında veyâ başka meydânda, kıyâmete kadar gelecek çocukları, belinden zerreler hâlinde çıkdı.
(BensizinRabbinizdeğilmiyim?) soruldu. Hepsi (Evet) dedi. Sonra, hepsi zerreler hâline gelip, beline girdiler. Yâhud, belinden yalnız kendi çocukları çıkdı. Her
çocuğun belinden, bunun çocukları çıkdı. Böylece, herkes, kendi babasından zâhir oldu. Sonra Şâma geldiler. Burada yirmi def’a ikiz evlâdı, bir def’a da yalnız Şis
“aleyhisselâm” oldu. Neslinden kırkbin kişiyi gördü. Binbeşyüz yaşında iken evlâdına Peygamber oldu. Evlâdı çeşidli dil ile konuşdu. Cebrâîl “aleyhisselâm”
oniki kerre gelmişdir. Oruc, her gün bir vakt nemâz, gusl abdesti emr edildi. Kitâb gelip, fizik, kimyâ, tıb, eczâcılık, matematik bilgileri öğretildi. Süryânî, İbrânî ve Arabî diller ile kerpiç üstünde çok kitâb yazıldı. Hiç sakalı yok idi. İlk sakalı
çıkan Şis aleyhisselâmdır. Çok güzel idi. Siyâh saçlı, buğday renkli idi. Havvâ da
böyle idi. Bir rivâyete göre, ikibin yaşına gelince, onbir gün hasta olup, Cum’a günü vefât etdi. Havvâ, kırk sene sonra Ciddede vefât etdi. Kabrleri, Kudüsde veyâ
Minâda mescid-i Hîfde veyâ Arafâtdadır. Hayâtlarını bildiren rivâyetler de çok
farklıdırlar. 3, 18, 26, 57, 64, 79, 80, 81, 83, 84, 95, 106, 208, 210, 265, 290, 344, 354,
355, 356, 364, 378, 379, 387, 390, 391, 440, 442, 450, 451, 482, 488, 501, 502, 507, 519,
525, 541, 544, 545, 574, 601, 679, 714, 715, 745, 801, 996, 997, 1109, 1157, 1180, 1188.
73—ADNÂN:Resûlullahın yirmibirinci babasıdır. Alnında Resûlullahın nû– 1069 –

ruparlıyordu.Hicâzdabulunanarabkabîlelerihepbununsoyundandır.Resûlullahınbundanöncekidedelerininadıkesinolarakbellideğildir.AbdüllahibniAbbâsbuyurduki,(Adnânileİsmâ’îl“aleyhisselâm”arasındaotuzbabavardır.Fekat,kimlerolduklarıbellideğildir).390,1128,1157.
74 — AHMED ÂSIM “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ayntablıdır.Seyyiddir.1235
[m.1820]deİstanbuldavefâtetdi.ÜsküdârdaNûhkuyusundadır.Fîrûzâbâdînin
arabî(Kâmûs) vefârisî(Burhân-ı kâtı’) lügatkitâblarınıtürkceyeterceme,(Emâlî
kasîdesi)nitürkceşerhetmişdir.Üçüdebasılmışdır.699,759,760,1007.
75 — AHMED BABA: Hurûfîbabalarındandır.Samatyadahurûfîşeyhiolan
Halîlbabanınçömeziidi.Merdivenköyündekitekkeyikurmuşdur.501.
76 — AHMED-İ BEDEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıAlîefendidir.Şerîflerdendir.596[m.1199]daFasdatevellüd,675[m.1276]deMısrdaTantadavefât etdi. Yüzüne peçe örterdi. (Câmi’u kerâmât-il-evliyâ)da diyor ki, (Ahmed
Bedevî,hemseyyiddir,hemşerîfdir.MısrdakiEvliyâarasında,imâm-ıŞâfi’îden
sonraenüstünüAhmed-iBedevîdir.OndansonraseyyidetNefîsedir.SonraŞerefeddîn-iKürdî,sonraAbdüllahMenûfîŞâzilîdir.)(Mir’ât-ı Medîne)dediyorki,
(Kutb-irabbânîseyyidAhmedBedevîhazretlerininvefâtındanaltmışbeşsenesonra,Tantadakitürbesininbulunduğucâmi’işerîfdehersene,Rebî’ulevvelayınınbirinciCum’agecesimevlidokumakâdetolmuşdur.Bumevlidehermemleketden
binlerceâlim,Velîtoplanır.Birhaftasürer.İmâm-ıBedevî,şeyhBerînin,buda
AlîbinNu’aymBağdâdînin,budaseyyidAhmedRıfâ’îninhalîfesidir.)Allahüteâlâ,Evliyâsınınkimineaz,kimineçokkerâmetvermişdir.AhmedBedevîhazretlerine,vefâtındansonradaçokkerâmetvermişdir.331,909,1010.
77 — AHMED-İ BEZZÂR “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıAmrdır.Hadîs
âlimlerindendir.292[m.905]deRemlekasabasındavefâtetdi.(Müsned) kitâbı
meşhûrdur.340,424.
78 — AHMED BİN ABDÜLLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûNu’aymIsfehânîadıilemeşhûrdur.Şâfi’îdir.Hadîsâlimidir.336[m.948]datevellüd,430[m.
1039]davefâtetdi.Kıymetlikitâblarıvardır.(Hilye-tül-Evliyâ)sıBeyrutda,(Mekteb-üt-ticârî)tarafındanveBerlindebasılmışdır.70,208,786,891,1014.
79 — AHMED BİN ATÂULLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sekizyüzdoksanaltıncı[896]sıradaTâcüddîn-iİskenderîisminebakınız!
80 — AHMED BİN HANBEL “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hanbelîmezhebinin
reîsidir.DedesiHanbeldir.164senesindeBağdâddatevellüd,241[m.855]deoradavefâtetdi.Üçyüzbindenfazlahadîsezberlemişdi.İmâm-ıŞâfi’înintalebesidir.
Hâltercemesini,BeyhekîveİbniCevzîvebaşkaâlimleryazmışlardır.(El-Müsned)
hadîskitâbındaotuzbinhadîs-işerîfvardır.Mu’tezilefırkasıileçokmücâdeleve
onlarırezîletdiğiiçin,Me’mûntarafındanhabsedildi.50,211,415,424,458,476,
567,581,582,609,629,643,686,788,842,881,992,993,1008,1108,1175,1184.
AhmedbinMuhammedNâtıfîTaberîbaşkaolup,446davefâtetmişdir.
81 — AHMED CÂMÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebül-Hasen Ahmed bin
AlîNâmıkîCâmî,büyükâlimvebüyükvelîdir.Eshâb-ıkirâmdanCerîrbinAbdüllah soyundandır. Cerîr “radıyallahü anh”, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve
sellem”vefâtedeceğiseneîmânetmişdi.Çokgüzel,boyluidi.AhmedCâmînin
otuzdokuzoğluvardı.Ölünce,ondördükaldı.Hepsidederinâlimveâmilvekâmilidi.Çokkitâbyazmışlardı.[441]detevellüdve536[m.1142]davefâtetdi.Altıyüzbinkimseninîmânagelmesinesebeboldu.(Miftâh-un-necât) ve(Üns-üt-tâibîn) kitâbları basılmışdır. (Miftâh-un-necât) kitâbı, Hakîkat Kitâbevi tarafındanyenidenbasılmışdır.61,419,1197.
82 — AHMED DAHLÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinSeyyidZey–1070 –

nîDahlân,Mekkeninmüftîsivereîs-ül-ulemâsıveŞâfi’îşeyh-ul-hutebâsıidi.1231
[m.1816]deMekkedetevellüd,1304[m.1886]deMedînedevefâtetdi.Birçokeserleri olup (Hulâsat-ül-kelâm fî beyân-i umerâ-i beled-il-harâm), (Firredd-i alelvehhâbiyye-ti-etbâ-ı mezheb-i İbni Teymiyye) ve(Ed-Dürer-üs-seniyye firredd-i
alel-vehhâbiyye) kitâblarındavehhâbîlerin,yanlışyoldaolduklarınıâyet-ikerîme
ve hadîs-i şerîflerle göstermekdedir. (Hulâsat-ül-kelâm)ın ikinci cüz’ü ve (EdDürer-üs-seniyye) ve(El-Fütûhât-ül-İslâmiyye) kitâbınınbirparçasıolan(Fitne)
ismlerindekieserleriHakîkatKitâbevitarafındanofsetyoluilebasdırılmışlardır.
Hindli Muhammed Beşîr bin Bedreddîn, (Sıyânet-ül insân) kitâbında, Ahmed
Dahlânareddiyyeyazdıisede,mevlânâAbdülhaybinAbdülhalîmLüknevî,Beşîrirezîletmişdir.AbdülhayLüknevîbinüçyüzdört,Beşîrbinüçyüzyirmiüç1323[m.
1905]senelerindevefâtetdi.450,453,454,458,460,595.
83 — AH MED HA ME VÎ “rahm et ull ah i teâ lâ aleyh”: Bab as ı Muh amm ed
Mekkîdir.Seyyiddir.Hanefîfıkhâlimidir.Mısrdamüderris[profesör]idi.1098[m.
1686]devefâtetdi.Çoksayıdakitâbyazmışdır.(Uyûn-ül-besâir) ismindeki(Eşbâh) şerhive(Nefehât-ül-kurb vel-ittisâl bi-isbâtittesarrufi li-evliyâ ba’del-intikal)
kitâblarıçokkıymetlidir.245,250,388,443,460,623,629,738,779.
84 — AHMED HÂN-I “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmhalîfelerininyetmişdokuzuncusu ve Osmânlı pâdişâhlarının ondördüncüsüdür. Binoniki 1012 [m.
1603]dehalîfeoldu.1026[m.1617]da,yirmisekizyaşındavefâtetdi.Nemçeileya’nî
AvusturyaileveÎrânlaveCelâlîeşkıyâsıileharbedipgâlibgeldi.Akllıveiyiidâreliidi.DevletidâresindekibaşarılarındazevcesiMâhpeykersultânınçokyardımıolmuşdur.Atmeydânında,sultânAhmedCâmi’ini,mektebveimâretiniyapdırmışdır.Câmi’inaltıminâresi,dördündeüçerolmaküzere,onaltışerefesivardır.İkikerreEdirneye,birkerredeBursayaseyâhatetdi.Câmi’yanındakitürbededir. Beytullahın ve Hucre-i se’âdetin perdeleri Mısrda dokunurdu. Ahmed
hân, İstanbulda dokutup saygı ile göndermişdir. 1119, 1125, 1128, 1132, 1135,
1144,1150,1158.
85 — AHMED HÂN-III “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmhalîfelerininseksensekizinciveOsmânlıpâdişâhlarınınyirmiüçüncüsüdür.[1084]detevellüd,1149[m.
1736]davefâtetdi.Turhânsultântürbesindedir.1115[m.1703]decülûsedip,1143
[m.1730]dehal’edildi.İsveçkralıonikinciŞarl,ruslaramağlûbolarak,Ahmed
hânasığınmışdır.BununüzerinebaşlıyanOsmânlı-Rusharbinderuslarbozguna
uğramış,büyükPetro,zorkurtulmuşdur.
ÜçüncüAhmedhânınveikinciMustafâhânınvâlideleri(Gülnûş Emetullah)
sultân,1109[m.1696]da(Galata yeni câmi’) demeklemeşhûr(Vâlide câmi’i)ni
yapdırdı.Üsküdârda(Yeni vâlide câmi’i), vâlidesultâniçin,1120[m.1707]senesinde,Ahmedhântarafındanyapdırılmışdır.Buvâlidesultân1127[m.1714]de,
Edirnedevefâtetdi.Üsküdâragetirilip,câmi’iönünedefnedildi.AhmedhânınkızıZeynebsultânGülhâneparkıkarşısındakimescidiyapdırdı.1062,1092,1099,
1100,1119,1123,1126,1153,1184,1191.
86 — AHMED İBNİ KEMÂL “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Şemseddîn Ahmedefendi,Süleymânefendininoğludur.Dedesi,Kemâlpâşadır.Kânûnîsultân
Süleymânhânzemânında,932[m.1526]den940[m.1534]senesinekadarOsmânlılarındokuzuncuşeyh-ul-islâmıidi.Cinnîleredefetvâverirdi.Bununiçin(Müfti-yüs-sekaleyn) adıilemeşhûroldu.Edirnelidir.İstanbuldaEdirnekapımezârlığındadır. Buğaz köprüsünün çevre yolu yapılırken, etrâfındaki kabrler nakl
edilmiş,kendikabri,onmetrekadargerialınmışdır.Tefsîr,hadîsvefıkhdaderin
âlimidi.Çokkitâbyazdı.Fetvâlarıvearabîdenfârisîyelügatkitâbıve(El-münîre)sive(Hadîs-i erba’în) şerhiçokkıymetlidir.940[m.1534]davefâtetdi.234,286,
365,444,476,698,728,908,1014,1164.
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87 — AHMED KÂDIYÂNÎ: HindistândaPençabda,1296[m.1879]da,ingilizlerinyardımıile,(Kâdıyâniyye) veyâ(Ahmediyye) adındayenibirdinkurdu.Peygamberolduğunusöyledi.İstanbuldaofsetbaskısıyapılan(El-mütenebbî) kitâbındauzunbilgivardır.1326[m.1908]deöldü.484,485,486.
88 — AHMED NA’ÎM EFENDİ: MustafâZihnîpâşanınoğludur.Babanzâde
adıilemeşhûrdur.1290[m.1872]datevellüd,14Ağustos1352[m.1934]dekalb
sektesindenvefâtetdi.Edirnekapıdadır.GalataserâyLisesindevemülkiyyemektebindeokudu.Ortaboylu,sakallıidi.Galataserâydadersverdi.Felsefeüzerindefransızcadantercemeleryapdı.1346[m.1928]da(Buhârî hulâsası)nıterceme
veikicildinineşretdi.Dâr-ül-fünûndayirmiikiseneprofesörlükyapdı.1351[m.
1933]dedârülfünûnlâğvedilince,kıymetibilinmiyerekaçıkdabırakıldı.Tâmve
hâlismüslimânidi.Arabîvefransızcaiyibilirdi.Felsefeâlimiidi.TevfikFikretleAbdüllahCevdetinislâmdüşmanlıklarınıhiçbeğenmezdi.Kurumütercimdeğil,mütefekkirdi.TevfikFikretiçin(Ma’nevîenbüyükdestekdenmahrûm,bedbaht,ölmeğemahkûmbirkimsedir)derdi.Garbfelesoflarındanikiüçkimseden
başkahiçbirfelesofunulûhiyyetiinkâretmediğinisöylerdi.Fikretinniçindalâletedüşdüğüneşaşardı.Onufelsefedeolgunlaşmamışsayardı.Na’îmbeğineserleri:(Ahlâk-ı islâmiyye esâsları), (Buhârî tercemesi), (Da’vâ-yı kavmiyyet), (Felsefe dersleri), Nevevînin (Hadîs-i erba’în) i tercemesi, (İlm-ün-nefs) [psikoloji],
(Mantık), (Temrînât) vesâiredir.422.
89 — AHMED RIFÂ’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbülAbbâsAhmedbinEbül
HüseynAlî,seyyiddir.Evliyânınbüyüklerindendir.Basracivârında[512]detevellüd,578[m.1183]deBasradavefâtetdi.Şâfi’îidi.Türbesivemescidi,ikinciAbdülhamîdhântarafındanta’mîredilmişdir.909,1070,1093.
90 — AHMED SA’ÎD-İ FÂRÛKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedSa’îdibniEbîSa’îdbinSafîbinAzîzbinMuhammedÎsâbinmuhtesib-ül-ümmeşeyhSeyfeddîn-iFârûkîSerhendî“rahmetullahialeyhim”,hicretin[1217]senesindeHindistândaRampurşehrindetevellüdve1277[m.1861]deMedîne-imünevverede
vefâtetdi.Bakî’kabristânında,Osmân“radıyallahüanh”türbesiyanındadır.
AhmedSa’îdhazretlerininüçoğluvardı.BirinciMuhammedMazher,binikiyüzkırksekiz[1248]detevellüdve1301[m.1884]deMedîne-imünevveredevefâtetdi. Babasının yanındadır. 1277 senesinde yazdığı (Makâmât-ı sa’îdiyye) kitâbı
fârisîolup,babasıAhmedSa’îdinvemürşidlerinin“kuddisesirruhüm”hâllerini
ve yüksek makâmlarını bildirmekdedir. Kitâb 1281 de Delhîde basdırılmışdır.
İmâm-ıRabbânîyibildirenrisâlesi(Hak Sözün Vesîkaları) kitâbındabasılmışdır.
MekkedeseyyidFehîmEfendiilesohbeteylemişdir.
İkincioğlumevlânâEbüsse’âdetMuhammedÖmer,binikiyüzkırkdört[1244]
detevellüdvebinikiyüzdoksansekiz1298[m.1881]deRampurdavefâtetdi.OğluEbülhayrınmürşidiidi.Ebülhayr,binüçyüzkırkbir[1341]deDelhîdevefâtetdi.Kabri,Abdüllah-iDehlevîdergâhında,dedesiEbûSa’îdinyanındadır.Mermerdentabutşeklindekidörtkabr,mermerdenpeksan’atlidörtdıvâriçindeveDergâhınortasındadırlar.EbülhayrınoğluEbül-HasenZeyd-iFârûkî,1324[m.1906]
senesinde,DelhîdeAbdüllah-iDehlevîdergâhındatevellüdetdi.Budergâhdavefâtetdi.1391[m.1971]Şa’bânayındaDelhîyiziyâretimde,sohbetiileikidef’aşereflendim.1376[m.1957]dabasdırmışolduğufârisî(Menâhic-üs-seyr) kitâbınıbu
fakîrehediyyeetdi.Câmi’ul-ezherdeokuduğunu,Mısrdaşeyh-ül-islâmMustafâ
Sabrîefendiileçoksohbetetdiğinidesöyledi.1394[m.1974]de,Kandihârdabasdırdığı,fârisî(Makâmât-i ahyâr) kitâbındadedeleriniuzunanlatmakdadır.Zeyd
efendi,kitâbındadiyorki,babam,Peygamberimizirü’yâdagörmüş.Çoküzüntülüimiş,sebebinisormuş.(Türklerbenimhalîfemibugünmakâmındanayırdılar.
Bununcezâsınıçokacıçekeceklerdir)buyurmuş.
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Üçüncü oğlu Mevlânâ Abdürreşîd, binikiyüzotuzyedi [1237] de Lucknowda
tevellüdvebinikiyüzseksenyedi1287[m.1870]deMekke-imükerremedevefâtetdi. Bu da, oğlu Şâh Muhammed Ma’sûm-i Ömerînin mürşidi idi. Muhammed
Ma’sûm [1263] de Abdüllah-i Dehlevî hazretlerinin tekkesinde tevellüd etdi.
1274[m.1858]deİngilizlerDelhîdebüyükfitneçıkardı.SultânikinciBehâdırşâhı,ikizevcesiveikioğluileKalkuteyegötürüphabsetdiler.Hindistânınhertarafındamüslimânlarşehîdedildi.Müslimânlar,Medîne-imünevvereyehicretetdi.[1290]daHindistânadöndü.Otuzüçsenesonraakrabâvetalebesindenaltmış
kişiile[1323]deMedîneyedöndü.Buradaİmâm-ıRabbânîhazretlerinin(Mebde’ ve me’âd) kitâbınıarabîyetercemeetdiveçokkitâbyazdı.Bunlardan(Ahsenül-kelâm fî-isbât-i mevlid-i vel-kıyâm) kitâbı, Hindistânın Urdu dilinde olup,
vehhâbîleri red ve rezîl etmekdedir. Hindistânda basılmış ve arabîye terceme
edilmişdir.(Es-sebe’ul-esrâr fî medâric-il-ahyâr) kitâbı,tesavvufuçokaçıkanlatmakdadır. Urdu dilindedir. Oğlu Muhammed Abdülkâdir Medenî tarafından
[1329]daarabîyetercemeedilmiş,1331[m.1913]deİstanbuldabasılmışdır.İkincioğluşeyhEbülfeyzMuhammedAbdürrahmânınkitâbınbaşınayazdığıtakrîz
çokistifâdelidir.Mütercim,önsözündebuyuruyorki,(ŞâhVeliyyullahmuhaddis
Ahmed-iDehlevî(Mukaddeme-tüs-seniyye fî isbât-i mezheb-is-sünniyye) kitâbında,İmâm-ıRabbânîyiuzunövmekdevemü’minleronusever,münâfıklar,şakîler
isekötülerdemekdedir).ŞâhMuhammedMa’sûm,1341[m.1923]deMekke-imükerremedevefâtetdi.
AhmedSa’îd-iSerhendî,babasıilebirlikdeAbdüllah-ıDehlevîhazretlerininsohbetindebulunup,onyaşınavarmadantarîkat-iNakşibendiyyeyeintisâbetdi.Onbeşyaşınakadarbusohbetdekemâlegeldi.Abdüllah-iDehlevîhazretlerievlenmemişidi.Bunuoğulluğakabûlbuyurdu.Hilâfet-imutlakaileşereflendirdi.Çok
Velîyetişdirdi.Çokkitâbyazdı.(El-hakk-ul-mübîn fî-redd-i alelvehhâbîn) kitâbı
vehhâbîlerecevâbvermekdedir.(Mektûbât-i Ahmediyye)siçokkıymetlidir.(Tahkîk-ul-hakkılmübîn) kitâbı1386senesindeKaraşidebasılmışolup,(Mesâil-i erba’în)ecevâbvermekdedir.455,459,1004,1095,1146.
91 — AHMED-İ YEKDEST “rahmetullahiteâlâaleyh”:Dokuzyüzaltmışsekizinci[968]sırada,Yekdestisminebakınız!
92 — AHMED-İ ZERRÛK “rahmetullahiteâlâaleyh”:Şihâb-üd-dînAhmedbin
AhmedFâsî,846[m.1442]daTrablus-garbdatevellüd,899[m.1493]daoradavefâtetdi.Mâlikîfıkhâlimivetesavvufbüyüklerindendir.Çoksayıdakıymetlieserlerivardır.(Şerh-ı hizb-il-bahr) ve(Kavâ-id-üttarîka fil-cem’-i beyneşşerî’at-i velhakîka) ve (Kavâid-üt-tesavvuf) kitâbları meşhûrdur. Sonuncusu büyük olup,
Mısrdabasılmışdır.50,456,458,627,1187.
93 — AHMED-İ ZEYNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Seksenikinci[82]sayıda
AhmedDahlânisminebakınız!
94 — ÂİŞE “radıyallahü anhâ”: Resûlullahın zevce-i mutahherasıdır. Ebû
Bekr-iSıddîkınkızıdır.Çokakllı,zekî,âlime,edîbeveafîfevesâlihaidi.Hâfızasıpekkuvvetliolduğuiçin,Eshâb-ıkirâm,birçokşeyleriondansorupöğrenirdi.
Âyet-ikerîmeilemedhedildi.İctihâdıhazret-iAlîyeuymadığıiçin,Devevak’asındahazret-iAlîileharbedenEshâb-ıkirâmilebirlikdeidi.Hazret-iAlîşehîdedilincepeküzüldü.Şî’îlerkendisineçokiftirâediyor.Hazret-iAlîyisevmezdidiyorlar.Hâlbuki(Alîyi sevmek îmândandır) hadîs-işerîfini,hazret-iÂişehaberverdi.Böylece,onusevdiğiniveherkesindesevmesilâzımgeldiğinibildirdi.Hicretdensekizseneöncetevellüd,üçseneevvelnikâhveikinciyılŞevvâlayındazifâf,
57[m.676]senesindeMedînedevefâtıvâkı’oldu.60,349,380,381,382,398,457,
473,503,574,601,643,646,695,730,740,784,952,1022,1066,1068,1077,1169,
1197,1198.
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Se’âdet-iEbediyye3-F:68

95 —ÂİŞE HANIM: HüseynHilmiIşıkınvâlidesidir.1374[m.1954]devefât
etdi.AnkaradaBağlûmdadır.1112,1248.
96 — AKKERMÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed bin Mustafâ
1174[m.1760]deMekke-imükerremedekâdîikenvefâtetdi.Akkermân,KaradenizsâhilindeDinyesternehriyakınındadır.Çokkitâbyazdı.698,701.
97 — AKREME (yâhud İkrime) “radıyallahü anh”: Resûlullahın en büyük
düşmanıolanEbûCehlinoğludur.Önceden,babasıgibidüşmanidi.Mekkefeth
edildiğigünöldürülmesiemrolunansekizerkekiledörtkadındanbiriidi.GemiyebinipYemenekaçdı.Yoldafırtınaçıkıpgemibatıyordu.(Kurtulursak,Resûlullahınayaklarınakapanacağım)diyeniyyetetdi.Kurtuldular.Yemendemüslimânoldu.ZevcesiveamcasınınkızıolanÜmm-ül-Hakîmbint-ilHârisdahâöncemüslimânolmuşdu.Medînedeonuniçinemânaldı.Yemenegidip,(İnsanların
enhalîmivekerîmiolanzâttarafındansanaemângetirdim)dedi.Müslimânoldukdansonra,Eshâb-ıkirâmınkahramânlarındanoldu.Ummanda,Yemendecihâd
edip,13[m.634]senesinde,Yermükmuhârebesindeşehîdoldu.383,1090.
98 — AKŞEMSEDDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinHamza,Şihâbüddîn-iSühreverdîneslindendir.Şâmdatevellüdetmişdir.HâcıBayram-ıvelîninhalîfesiolup,Göynükdeyerleşdi.İstanbulunfethindebulunup,hazret-iHâlidinkabrinikeşfetdi.864[m.1460]deGöynükde,ya’nîTorbalıdavefâtetdi.(Risâlet-ün-nûriyye) ve(Maddet-ül-hayât) kitâblarıvardır.İstanbulda,Hırka-işerîf
câmi’icivârındamescidivesübyanmektebivemahallesivardır.1091.
99 — ALÂÜDDEVLE “rahmetullahiteâlâaleyh”:RükneddînAhmed,Semnânpâdişâhınınoğludur.Tesavvufaintisâbetdi.Kübreviyyetarîkatindekemâle
geldi.659[m.1260]daSemnândatevellüd,736[m.1335]senesindevefâtetdi.SofîÂbâdşehrindedir.112,768,936,1016,1076.[(Mesmû’ât)dasahîfe110.]
100 — ALÂ’ÜDDÎN-İ ATTÂR “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinMuhammedBuhârî,MuhammedBehâ-üddîn-iBuhârîhazretlerinindâmâdıvetalebesiidi.Zemânınınkutb-iirşâdıidi.BuhâranınCağanyânnâhiyesindesekizyüziki802
[m.1400]devefâtetdi.(Evliyânınkabrleriniziyâretetmeninte’sîriçokdur.Rûhlarınateveccühetmekdahâfâidelidir)buyururdu.AbdülganîNablüsînin,bunun
mubârekrûhundançokfeyzaldığı(İrgâmül-merîd) deyazılıdır.BüyükâlimSeyyidŞerîf-iCürcânîdiyorki,(Alâüddîn-iAttârhazretlerininsohbetinekavuşunca,
Rabbimitanıyabildim).458,480,969,1061,1137,1163,1171,1185,1190.
101 — ALÂ’ÜDDÎN-İ BAĞDÂDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîbinMuhammed,Şâfi’îfıkhvetefsîrâlimidir.[678]deBağdâddatevellüd,741[m.1340]senesindeHalebdevefâtetdi.(Hâzin) tefsîriniyazmışdır.418.
102 — ALÂ’ÜDDÎN-İ HASKEFÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed
binAlî,[1021]deHaskefdetevellüd,1088[m.1677]devefâtetdi.Şâmmüftîsiidi.
(Dürr-ül-muhtâr) kitâbınaİbniÂbidîn,BurhâneddînİbrâhîmbinMustafâHalebîveAhmedTahtâvîhâşiyeleryapmışlardır.292,299,318,392,393,445,612,723,
855,872,1010,1020,1025,1109.
103 — ALB ARSLAN “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinDâvüd425
[m.1033]detevellüdetdi.Selçûkîsultânlarınınikincisidir.455[m.1063]deamcasıTuğrulbeğvefâtedince,tahtaçıkdı.İstanbulimperatoruDiyojeninordusunuMalazgirdde[463]hicrî,[1071]mîlâdîyılındamağlûbetdi.ReyşehrindekiSelçûkîdevleti,429[m.1037]dan590[m.1193]senesinekadardevâmetdi.KonyadakiSelçûkîler477[m.1083]den699[m.1299]akadardevâmetdi.533,1107,1134,1157.
104 — ALEKSANDRUS: Mîlâdın[325].cisenesindebüyükKostantininİznikdetopladığıüçyüzonsekizpapasınbaşkanıidi.İskenderiyyepatrîkiidi.[Buism,
(Fâideli Bilgiler) kitâbındadır.]
105 — ÂLEMGÎR “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedEvrenkzîb,Şâhcihâ–1074 –

nınüçüncüoğluolup,1028[m.1619]detevellüdve1118[m.1707]devefâtetdi.BirincioğluDârâŞekveçokâlimvekâdirîidi.(Hasenât-ül-ebrâr) kitâbındaislâmiyyetiHindûdîniilebirleşdirdiğiiçin,1069[m.1658]daEvrenkzîbtarafındani’dâm
edildi.Fârisî(Sefînet-ül-Evliyâ) kitâbı(Pişâver)debasılmışdır.Âlemgîr,1068[m.
1657]debabasınıhabsedip,tahtaçıkdı.Çokmüttekîveâlimleriseverdi.Berehmenlerleveşî’îlerlemücâdeleetdi.MuhammedMa’sûm-iFârûkîveoğluMuhammed
Seyf-üd-dînhazretlerindenfeyzaldı.Elliseneadâletlehükmsürdü.ŞeyhNizâmMuînüddîn-iNakşibendîbaşkanlığındakibirhey’ete,Hanefîmezhebiüzerine(Fetâvâ-i hindiyye) adındakiçokkıymetlifetvâkitâbınıhâzırlatdı.Binüçyüzon1310[m.
1891]daMısrdabasılmış,1393[m.1972]deüçüncübaskısıyapılmışdır.Dakenşehrlerinideelegeçirdi.Ölünce,yerineoğlubirinciŞâh-ıâlemBehâdırtahtaçıkdı.
106 — ALÎ “radıyallahüanh”:ResûlullahınamcasıolanEbûTâlibinoğluidi.
İslâmhalîfelerininveCennetlemüjdelenenonkişinindördüncüsüdür.Resûlullahındâmâdıdır.Ehl-ibeytinbirincisidir.HicretdenyirmiüçyılönceMekkedetevellüdetdi.Onyaşındaikenîmânetdi.Bütüngazâlardakahramânlıklargösterdi.
YalnızUhuddaonaltıyerindenyaralandı.Otuzbeş[35]senesininZilhicceayında
halîfeoldu.40[m.660]da,Ramezân-ışerîfayıonyedinciCum’agünüsabâhnemâzınagiderkenAbdürrahmânibniMülcemismindebirhâricîtarafındankılınclaalnınavurularakşehîdedildi.Kûfedeya’nîNecefdenilenyerdemedfûndur.Buğdaybenizli,uzungerdanlı,güleryüzlü,irivesiyâhgözlü,genişgöğüslü,iriyapılı
idi.Sakalısıkidi.Muhârebezemânlarındauzatırdıveomuzlarınakadaryayılırdı.Sonzemânlardasaçıvesakalıpamukgibibeyâzolmuşdu.Evliyânınbüyüğü,
Vilâyetyolununreîsidir.HertarîkatdeherkeseVilâyetinfeyzlerivema’rifetleri
hazret-iAlîdengelmekdedir.18,27,59,60,61,62,85,98,109,114,258,278,281,
311,328,356,357,367,381,384,388,390,392,393,408,412,421,441,442,443,449,
472,473,487,489,497,498,501,502,503,504,506,509,510,511,512,513,514,516,
570,605,620,621,633,650,652,693,695,696,707,717,738,740,752,765,772,784,
840,845,887,903,909,919,989,995,1009,1014,1064,1065,1066,1073,1077,1082,
1084,1085,1087,1088,1091,1094,1096,1100,1107,1111,1114,1116,1117,1138,
1142,1160,1176,1180,1182,1185,1186,1188,1189,1196,1198.
107 — ALÎ BİN AHMED HÎTÎ: (Seyf-ül-bâtir li-rikâbişşî’at-i verrâfıda-til-kevâfir) kitâbıçokkıymetlidir.Bukitâbı1025[m.1616]daİstanbuldayazmışdır.
108 — ALÎ BİN EMRULLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:916[m.1509]datevellüd,979[m.1571]daEdirnedevefâtetdi.(Ahlâk-ı Alâî) kitâbınıyazdı.Tefsîr,
kelâmvefıkhşerhleridevardır.758.
109 — ALÎ BİN HÜSEYN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hüseynvâ’ız-ıKâşifînin
oğludur.FahrüddînveSafîismleriilemeşhûrdur.867[m.1462]detevellüdve939
[m.1533]senesindeHirâtdavefâtetdi.Fârisîeserleriarasında(Reşehât) kitâbıçok
kıymetlidir.ŞeyhAhmedAllân-ıMekkîvesonraMuhammedMurâd-ıKazânîtarafındanarabîyetercemeedilmişdir.ÜçüncüMurâdhânzemânında,993[m.1584]
senesinde, Muhammed Şerîf-i Abbâsî tarafından türkceye terceme edilmişdir.
Türkcesiçeşidlitârîhlerdebasılmışdır.Binikiyüzdoksanbirdeİstanbuldataşbasmasıharekeliolup,sonundamevlânâHâlid-iBağdâdîninarabî(İrâde-i cüz’iyye)
kitâbıvekenârında,mevlânâ-imezkûrün(Râbıta) risâlesininarabîsiveayrıcatürkcesiveyineonun(Âdâb-ı tarîkat) risâlesinintürkcesivefârisî(Silsile-i aliyye)si
veayrıcaİsmâ’îlHakkıBursevînin(Huccet-ül bâliga) risâlesive(Hatm-i hâcegân)
veNiyâzîMısrînin(Süâl-cevâb) risâlesiveşeyhSâdıkefendinin(Abdestin âdâbı)
ve(İnsân-ı kâmil) veEdirnemüftîsiFeyziefendinin(Ayn-ül hakîka) adındakiçok
kıymetlikitâblarıvehazret-iAlînin“radıyallahüanh”kırksözüvetercemelerivardır.Sözünkısası,Reşehâttercemesininbubaskısıbirhazînedir.Elinegeçipokuyan,dünyânınentâli’liinsanıdır.Abdülhakîmefendi,(Reşehâtokumak,insanın
ihlâsınıartdırır)buyururdu.
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110 — ALÎ BİN İSMÂ’ÎL “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlâüddînKonevîolup,
[668]detevellüdve729[m.1329]davefâtetdi.Şâfi’îfıkhâlimidir.Mısrdadersverdi.Şâmdakâdîlıkyapdı.(El a’lâm fî-hayât-il-Enbiyâ aleyhimüssalâtü vesselâm)
ve(Hâvî) ile(Te’arrüf) şerhlerive(Minhâc) muhtasarımeşhûrdur.
111 — ALÎ BİN MA’BED “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıMuhammedintalebesidir.Onun(Câmi’ul-kebîr) ve(Câmi’üs-sagîr) kitâblarınırivâyetetmişdir.
MervdenMısrageldi.218[m.833]Ramezânındavefâtetdi.608.
112 — ALÎ BİN YÛSÜF: Nûreddîn741[m.1340]senesindevefâtetdi.
113 — ALÎ CÜRCÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıAbdül’azîzdir.392
[m.1001]senesindeCürcândavefâtetdi.Şâfi’îfıkhvetefsîrâlimidir.Reyşehrindekâdîidi.375.
114 — ALÎ ECHÜRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İkiyüzdoksanbirinci[291]sırada,EchürîAlîisminebakınız!398,629,632,633,639,998.
115 — ALÎ EFENDİ “Çatalcalı”“rahmetullahiteâlâaleyh”:OsmânlıŞeyh-ülislâmlarınınkırküçüncüsüdür.1041deÇatalcadadoğdu.DördüncüMuhammed
hânzemânında,1084[m.1673]deŞeyh-ül-islâmoldu.Onüçsenesonraazledildi.1103[m.1692]devefâtetdi.(Alî efendi fetvâsı) meşhûrdur.167,901.
116 — ALÎ HAYDAR BEĞ: AhiskalıhocaEmînefendizâde,temyîzmahkemesia’zâlığındavebaşkanlığında,fetvâhâne-iâlîemînliğindeveadliyenezâretindebulunmuşdur.Dâr-ül-fünûnhukûkfakültesindevemedresetül-kudâtdavemülkiye[siyâsalbilgiler]okulundamüderrislikya’nîprofesörlükyapdı.(Mecelle) kitâbınayapdığı(Dürer-ül-hükkâm) adındakişerhiçokkıymetlidir.Buşerhin1323
[m. 1905] de basılan (Kitâb-ül-kefâle) sonunda bildirildiği gibi, (Erâzî kanûnu
şerhı) ve(Evkâfda muvâda’a) ve(Risâle-i mefkûd) ve(İntikâl kanûnu)naşerhıvardır.1355[m.1937]devefâtetdi.1321[m.1903]devefâtederekÜsküdârdaNesûhîkabristânınadefnedilmişolanbüyükAlîHaydarbeğbaşkadır.Oda,hukukfakültesindeusûl-ifıkhvemecelleprofesörlüğüyapmışdı.616,798,806,823,830.
117 — ALÎ HULLÎ: BabasıHasendir.[601]devefâtetdi.418.
118 — ALÎ KUŞCU “rahmetullahialeyh”:AlâüddînbinMuhammed,SemerkanddaUlugbeğindoğancıbaşısıidi.İstanbulageldi.Ayasofyamedresesinemüderrisoldu.Akâidveastronomikitâblarıvardır.879[m.1474]devefâtetdi.Eyyûbdedir.
119 — ÂLİM BİN ALÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hanefîfıkhâlimidir.688
[m.1289]devefâtetdi.Büyüktatârhânıiçinhâzırladığı(Tatârhâniyye) adındakifetvâkitâbıçokkıymetliolup,(Zâd-ül-müsâfir) adıilemeşhûrdur.299.
120 — ALÎ RÂMİTENÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmâlimlerininbüyüklerindendir.(Hâce azîzân) ve(Pîr-i nessâc) ismleriilemeşhûrdur.Mahmûd-iİncîr-fagnevînintalebesidir.Dokumacılıkyapardı.ŞeyhAlâüddevle-iSemnânîile
mektûblaşırdı.Celâlüddîn-iRûmîilesohbetetdiği(İrgâm-ül-merîd) deyazılıdır.
BuhârânınRâmitenköyündetevellüdveyediyüzyirmibir721[m.1320]deyüzotuzyaşındaHârezmşehrindevefâtetdi.Eshâb-ıhâcâtziyâretedipteberrüketmekdedir.449,969,1050,1105,1141.
121 — ALÎ RIZÂ: Yediyüzyetmişikinci[772]sıradaRızâisminebakınız!
122 — ALÎ ÛŞÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıOsmândır.[569]da(Sirâciyye) fetvâkitâbınıveayrıcaEhl-isünneti’tikâdınıbildiren(Emâlî kasîdesi)ni
yazdı.Fergânelidir.575[m.1180]devefâtetdi.
123 — ALÎ-ÜL-A’LÂ: Hurûfîbabalarındandır.Fadlullah-ıHurûfîninmürîdlerindenidi.Tîmûrhândankaçıp,Kırşehregeldi.Bektâşîşeklinegirdi.Bektâşîliktarîkâtini,islâmdüşmanlığıhâlineçevirdi.(Câvidân) kitâbınıAnadoluya,elaltındanyaydı.Binlerlemüslimânındinden,îmândançıkmasınasebeboldu.500.
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124 — AL‹YY-ÜL-KÂRÎ: Hirâtl›d›r.Babas›Muhammeddir.Yaz›c›l›klageçinirdi.Çokkitâbtercemeveşerhetdi.(Ehâdîs-ül-mevdû’ât) ad›ndakikitâb›nda,
sahîhhadîsleremevdû’demekdedir.‹mâm-›a’zam›n(F›kh-› ekber)inişerhederken,Resûlullah›n“sallallahüaleyhivesellem”mubârekanavebabas›n›nkadrve
k›ymetleriniküçültücüyaz›lar›ndanvetesavvufbüyüklerininşânlar›nayak›şm›yacakiftirâlar›ndandolay›islâmâlimleriningözlerindendüşmüşdür.1014[m.1606]
deMekke-imükerremedevefâtetdi.F›kh-›ekberin(El-Kavl-ül-fasl) ad›ndakişerhind e, böyl e sayg ›s ›z yaz › yokd ur. (El-Müs te ned-ül-mu’te med) kit âb ›nd a ve
(Mektûbât-› Ahmediyye)ninaltm›şüçüncümektûbunda,Aliyy-ül-kârîyecevâbverilmişdir. (Fâideli Bilgiler) kitâb›na bak›n›z! (Mektûbât-i Ahmediyye) kitâb›,
1372[m.1953]senesinde,Karaşidebasd›r›lm›şd›r.
(Turub-ül-emâsil bi-terâcim-il-efâdıl) kitâbınınsonundadiyorki,(AlîHirevî,
Hiratdadoğdu.Mekkedeyerleşdi.İbniHacer-iHiytemîdendeokudu.Çokeser
bırakdıisede,dinbüyüklerinei’tirâzlarıçirkinoldu.İmâm-ıŞâfi’îninveimâm-ı
Mâlikinictihâdlarınadiluzatdı.BüyükâlimMuhammedMiskin,onalâyıkolanreddiyyeyiyazdı.)(Sedâd-üd-dîn fî-isbâtin-necât-i lil-vâlideyn)dediyorki,(Aliyy-ülkârî,Fıkh-ıekberişerhederken,Resûlullahınvâlideyninediluzatmış,buyetmiyormuşgibi,ayrıcabirrisâledeyazmışdır.Şifâkitâbınışerhederken,küfrlerini
bildirenrisâleyazmışolduğunu,öğünerekbildirmişdir.Mekke-imükerrememüftîsiiken,1033devefâtedenİmâm-ıAbdülkâdirTaberî,orisâleyirediçinbirrisâleyazmışdır.)(Turub-ül-emâsil) 1393[m.1973]deKaraşidebasılmışdır.391,418,
442,765,1156.
125 — ALKAMA “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıKaysdır.İbrâhîm-iNehâînindayısıidi.AbdüllahibniMes’ûddanveAlîveÂişe“radıyallahüanhüm”den
dersalmışdır.62[m.681]senesindevefâtetdi.268,439.
126 — ÂLÛSÎ: ŞihâbüddînseyyidMahmûdbinAbdüllahÂlûsî-ikebîrBağdâdî,Bağdâddamüftîidi.Şâfi’îâlimlerindendir.1217[m.1803]deBağdâddatevellüd,1270[m.1853]deoradavefâtetdi.İstanbuladageldi.Şî’îlerecevâbolarak,
(El-ecvibe-tül-Irâkıyye anil es’iletil-Îrâniyye) kitâbıve(Nehc-üs-selâme) ve(Elecvibe-tül-Irâkıyye anil-es’ile-til-Lâhûriyye), (Nefehât-ül-kudsiyye fî-mebâhîsil-imâmiyye) kitâblarınıyazmışdır.Birincisi1317[m.1899]deİstanbuldasanâyı’
mektebinde,üçüncüsü1301[m.1883]deBağdâddabasılmışdır.(Rûh-ul-me’ânî)
adındakitefsîri,dokuzcilddir.Gençlerarasındaşöhretbulanbutefsîr,dinâlimleriarasındabirkıymetkazanamamışdır.İçindekihaberlerdenba’zısınındoğruolmadığı,(Dürerüs-seniyye)deyazılıdır.İbniTeymiyyeninfikrlerinibenimsemişdir.
349,887.
127 — ÂLÛSÎ: Seyyid Mahmûd Şükrî bin Abdüllah, şî’îlere cevâb olarak,
(Minhatül-ilâhiyye muhtasar-ı tuhfe-i isnâ aşeriyye) ve (Se’âdetül-dâreyn) ve
(Süyûf-i müşrika) ve(Sabbül’azâb) kitâblarıyazmışdır.Alûsî-ikebîrintorunudur.
İbniTeymiyyecidir.[6].cısıradaAbdül’azîzisminebakınız!1060,1181.
128 — ÂLÛSÎ: Nu’mânbinMahmûdbinAbdüllahÂlûsî,Bağdâdda[1252]de
tevellüd,1317[m.1899]devefâtetdi.Mevtâişitmezderdi.(Cilâ-ül-ayneyn) kitâbındaİbniTeymiyyeyiövmekde,İbniHacer-iMekkîhazretlerinediluzatmakdadır.YûsüfNebhânî(Şevâhid-ül-hak) kitâbında,bununhaksızolduğunuisbâtetmekdedir.(Gâliyye-tül-mevâ’ız) kitâbındadörtmezhebimâmlarınıçokövüyorve
İmâm-ıa’zamımüjdeliyenhadîs-işerîfleriyazıyorveHanefîfıkhkitâblarındanbilgilerbildiriyorisede,yüzondokuzuncu[119]sahîfesinde,Evliyânınkabriniziyâretiçin(Cilâ-ül-ayneyn) kitâbınıtavsiyeetmekdedir.60,349,450,467,469,1013,
1159.
129 — ÂMİDÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Seyf-üddîn Alî bin Muhammed,
şâfi’îfıkhvekelâmâlimidir.551deÂmid,ya’nîDiyâr-ıBekrdetevellüd,631[m.
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1234]deŞâmdavefâtetdi.490.
130 — ÂMİNE “rahmetullahiteâlâaleyhâ”:Resûlullahın“sallallahüaleyhive
sellem”muhteremannesidir.VehebbinAbd-iMenâfbinZührebinKilâbkızıdır.
OndörtyaşındaikenAbdüllahileevlendi.Abdüllahınalnındakinûr,Âminenin
alnınageçipparladı.İkiaysonraAbdüllahvefâtetdi.Yirmiyaşındaiken,MedîneileMekkearasında,(Ebvâ) denilenyerdevefâtetdi.[Kusayyadınabakınız!].
375,376,378,387,1065,1129.
131 — AMR İBNİ ÂS “radıyallahüanh”:ÂsbinVâil-iSehmîninoğludur.Eshâb-ıkirâmınmeşhûrlarındandır.Hicretinsekizinci[8]senesinde,Mekkeninfethindenaltıayönce,HâlidbinVelîdilebirlikdeMedîneyegelerekmüslimânolmuşlardır.Fethdenönceîmânagelenlerinşereflerineveyüksekderecelerinekavuşmuşlardır.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”Ummândavâlîsiidi.Hiç
azlolunmadı.EbûBekr-iSıddîktarafındanŞâmınfethinegönderildi.Mısravâlîyapıldı.Doksanyaşındaiken43[m.663]senesindeMısrdavefâtetdi.Çokzekîidi.
Meşhûrdâhîlerdenidi.(Amr ibni Âs, Kureyşin sâlihlerindendir) hadîs-işerîfi(Medâric-ün-nübüvve)deyazılıdır.469,641,1014,1090,1094,1104,1142.
132 — AMR İBNİ LUHAY: HicâzdaHuzâ’ahükûmetininreîsiidi.ŞâmdakiputatapınmadîniniMekkeyegetirdi.Hicretdenbinseneönceöldü.737.
133 — A’RÂBÎ PÂŞA: Mısrdamillîcebhereîsiidi.İngilizlerinzulmünekarşı
mücâdeleetdi.1329[m.1911]devefâtetdi.
134 — ARFECE “radıyallahüanh”:ArfecebinEs’adTemîmî,Eshâb-ıkirâmdandır.Altınburuntakmasınaiznverilmişdir.133,1090.
135 — ÂRİF-İ RÎVEGERÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BuhârânınRîvgirköyündendir.İslâmâlimlerininbüyüklerindendir.Çokyaşadı.616[m.1219]daRîvgirdevefâtetdi.969.
136 — ARİSTO: Yunanfelesoflarındandır.Mîlâddan[384]seneöncedoğdu.Babasıtabîbidi.Eflâtununtalebesiidi.İskenderinhocasıoldu.Sonra,AtinadaLisyondamektebyapdı.Onuniçinmekteblerelisedenildi.AltmışikiyaşındaAgribozadasındaöldü.Rûhkadîmdir,derdi.Tecribedenziyâde,aklınadayandığından,
yanılmışdı.Ortaçağdaunutuldu.Eserleri,sonradanarabcadanlâtinceyeçevrildi.
41,539,758,759,1097,1123.
137 — ARND: Yirminciasrınbüyükkimyâgerlerindendir.SultânikinciAbdülhamîdhânzemânındaİstanbulDâr-ül-fünûnunda,uzunyıllarkimyâprofesörüidi.
[m.1934]deİstanbulüniversitesinetekrârgetirildi.FritzArndiyitürkçekonuşurdu.[m.1969]sonundaHamburgdaöldü.KıymetlidinkitâblarıyazarlığıiletanınmışHüseynHilmiIşık,[m.1936]senesinde,Arndınyanındaçalışarakorganikbir
cismkeşfetdi.Bubuluş,İstanbulfenfakültesidergisi,1937senesi,ikincicildinikinci sayısında ve Berlinde çıkan [m. 1937] yıl ve [2519] sayılı almanca (Zentrall
Blatt) kimyâkitâbında(Işık Hilmi) adıileyazılıdır.41,975,1111.
138 — ARŞİMED: Eskiyunanfizikvematematikcisidir.Mîlâddan[278]sene
önce,Sicilyaadasındadoğdu.[212]seneönceöldürüldü.İskenderiyyedeÖklidin
talebesiidi.Kaldıraclarüzerindeçokuğraşdı.(Banabirdesteknoktasıveriniz!Dünyâyıyerindenoynatayım)demişdir.KitâblarıMe’mûnzemânındaarabcayaçevrildi.433.
139 — ARYÜS: Mîlâdın[270]senesindedoğdu.[336]daöldürüldü.BüyükKostantininmîlâdınüçyüzyirmibeşinde[325]İznikdetopladığıüçyüzonsekiz[318]papasakarşı,yeniyapılan(İncîl)inyanlışolduğunu,Barnabasİncîlinindoğruolduğunu,oradaAllahbirdirdenildiğinisöyledi.Mısrakaçdı.43,411,783,1080,1099,
1128.
140 — ÂTIF BEĞ “rahmetullahiteâlâaleyh”:KuyucaklızâdeÂtıfbeğ,mül–1078 –

kiyye mektebi [siyâsal bilgiler okulu] mecelle [hukûk] mu’allimi idi. 1316 [m.
1898]da,BağdâdınSüleymâniyyekazâsındavefâtetdi.305,535,823,865.
141 — ATTİLÂ: (Kâmûs-ül a’lâm)dadiyorki,(Ortaçağlarda,Avrupayıbasan
vahşîHunlarınreîsiidi.Mîlâdın[432]senesindeidâreyielealdı.Çokzâlimvekan
dökücübirkumandanidi.[451]deGalyaya,ya’nîFransayagirdi.[453]deiçkiiçerkenöldü.Allahıngadabıdenirdi).431,532,533,1135.
142 — AYNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:(Buhârî) şârihidir.BedreddînMahmûdbinAhmeddir.(Hidâye şerhı) ve(Akd-ül-cümân) adındakiondokuzcildtârîhive(Keşf-ül-lisân) adındakiİbniHişâmşerhımeşhûrdur.760[m.1359]daAyntâbdatevellüd,855[m.1451]deKâhiredekâdîikenvefâtetdi.738,872,1114.
143 — AYNÜLKUDÂT HEMEDÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyyedendir.İmâm-ıGazâlîilesohbetetmişdir.533[m.1138]devefâtetdi.
144 — ÂZER: İbrâhîmaleyhisselâmınamcasıveüveybabasıidi.Kâfiridi.İbrâhîmaleyhisselâmınkendibabasıTâruhidi.375,387,389,390,391,1118,1182.
145 — BÂBÂ ÂBRİZ “rahmetullahiteâlâaleyh”:(Reşehât) kitâbındadiyorki,
(Ubeydüllah-iAhrârhazretlerinindedelerindenÖmerDağistânî,Hasen-iBulgârînin,budaMuhammedRâzînin,budaHasen-iSekânın,budaEbünnecîb-iSühreverdînintalebesidir.BâbâÂbriz,şeyhÖmerintalebesiolup,çokkerâmetlerigörülmüşdür.)745.
146 — BÂBERTÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altıyüzkırkyedinci[647]sırada,
MuhammedbinMahmûdBâbertîisminebakınız!
147 — BÂBÜR ŞÂH “rahmetullahiteâlâaleyh”:EmîrTîmûrGürgânhânınoğluolanEsterâbâdfâtihiMîrânşâhıntorunusultânEbûSa’îdintorunudur.Sultân
EbûSa’îd,UbeydüllahAhrârındüâsınıalmışdı.Bâbür,888[m.1482]detevellüd,
933[m.1526]deHindistânıalıpbüyükbirislâmdevletikurdu.Budevlet1274[m.
1858]senesindeingilizlerinişgâlinekadar,342senesürdü.937[m.1530]devefât
etdi.Kâbildedir.Âlim,âdilveedîbidi.Hayâtınıkendiyazdı.(Tüzük Bâbürî) dediğibukitâbı,EkberşâhzemanındaÇagataydilindenfârisîye,sonraingilizceye
tercemeveneşredildi.Bâbürünkurduğu(Tîmûr oğulları) veyâ(Gürgâniyye) devletininonyedihükümdârıvardır.1097.
148 — BACON: İngiltereninbüyükfizikcisiidi.Fransiskentarîkatindepapas
idi.610[m.1214]datevellüd,691[m.1292]devefâtetdi.27.
149 — BÂKÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:NûreddînMahmûdBâkânîKâdirî,Hanefîfıkhâlimidir.Dokuzyüzseksenyedi987[m.1579]devefâtetmişolanallâmeşeyh-ul-islâmMuhammedBehnesînintalebesidir.(Mecrel-enhür) adındaki
(Mültekâ) şerhıçokkıymetlidir.Buşerhınidokuzyüzdoksanbeş995[m.1577]de
temâmlamışdır.(Risâletü-fişşürût-is-salât-il-cum’a) ve(Şerh-ün-nikâye-muhtasaril-vikâye) kitâblarıdavardır.1003[m.1594]senesindevefâtetdi.269,1084.
150 — BÂKÎ EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MahmûdAbdülbâkîefendi,hemşâ’ir,hemâlimidi.933[m.1526]detevellüd,1008[m.1600]devefâtetdi.Edirnekapıdadır.Nişâncıpâşayıcedîdyanında(Bâkî efendi mescidi)niyapdırdı.Kâdîaskerikenvefâteyledi.Öncesarâcçırağıidi.Sonrailmadamıoldu.Müderrislikyapdı.Hazret-iHâlidbinZeydinbildirdiğihadîs-işerîfleritoplamışdır.
374.
151 — BARNABAS: Pâkistândaçıkan(Müslimmerks) mecmû’ası1393[m.1973]
târîhlinüshasındadiyorki:(JosephBarnabas,Kıbrısdadoğdu.Yehûdîidi.Îsâaleyhisselâmaîmânetdi.Eshâbındanoldu.FekatonikiHavârîsindenolupolmadığıbellideğildir.Îsâaleyhisselâmainandığıveçoksevdiğiiçin,Havârîler,ona(Barnabas) isminiverdiler.Fransızlar(Saint Barnabe) diyorlar.11Hazîrandayortusunu
yapıyorlar.YunanfelsefesinesaplanmışolanBolüs,bunayanaşdı.Yıkıcıfikrleri–1079 –

niaşılamakiçin,kendisiilesenelercearkadaşlıkyapdı.Avlıyamıyacağınıanlayınca,düşmanlığınıaçığavurdu.İkisinintarafdârlarıçoğalarakÎsevîlerikiyeayrıldı.
PolcülerAvrupakrallarınıeldeedipkuvvetlendiler.Barnabacılarınisesayılarıartdı.BunlardanAntakyapiskoposuLucian,teslîseinanmadığıiçin312deöldürüldü.Bununtalebesi,LibyalıAriusa,İskenderiyyepiskoposuPetertarafındankilisedevazîfeverildi.Sonraaforozedildi.Çünki,buda,Barnabasgibi,Îsâinsandır.Onatapılmazdiyordu.BüyükKostantininzevcesiPolcü,kızkardeşiKostantiniaiseAriuscuolmuşdu.İskenderiyyeninyenipiskoposuAleksanderileAriusun
düşmanlığı,Kostantininmilletiniikiyebölüyordu.İzniktoplantısındaAriusunaforozedilmesineveBarnabasİncîlininyokedilmesinevebuİncîliokuyanlarınöldürülmelerine karâr verildi. Ariuscular yok edilmeğe başlandı. Kostantin pişmânolup,Ariusuİstanbulada’vetetdiisede,gelirkenöldürüldü.F.P.Sozzini1562
debirkitâbyazarakteslîsiredetdi.1578deTransilvanyadaKalusenbergegitdi.
BuranınhükümdârıAriuscuidi.BuranınpiskoposuFrancisDavidde[1510-1579]
teslîsekarşıidi.
Barnabasınyazdığıİncîl,mîlâdın325.cisenesinekadarİskenderiyyekiliselerindeokunuyordu.383senesindePapabuİncîldenbirnüshaeldeederekhusûsî
kütübhânesine koydu. Papa beşinci Sixtus, (1585-1590) arasındaki papalık zemânında,arkadaşıF.O.Marinoyabunuibrânicedenitalyancayatercemeetdirdi.
PrusyakralınınmüşâviriJ.F.Gramer,bunubulup1713de,Osmânlılarlayapdığı
mühârebeleriilemeşhûrolan,kitâbmeraklısıprensEugenehediyyeetdi.Prens
1149 [m. 1736] da öldükden iki sene sonra, kütübhânesi Viyana (Hofbibliyothek) kütübhânesinekatıldı.Buelyazmaİncîl,Viyanaimperatorlukkütübhânesinde,hâlâdurmakdadır.Aynısenelerde,Madriddebiritalyancanüshadahâbulunduisede,kilisebaskısıileyokedildi.Viyanadakiİncîl,1325[m.1907]deOxfordda,Raggvehanımıtarafındaningilizceyetercemeedildi.Butercemeninbirçoknüshalarıda,ingilizlertarafındanyokedildi.Bunüshadanfoto-ofsetyoluile,
1973 de Pâkistânda ikibin nüsha basılmışdır. İkiyüzelli sahîfedir. S.Alî Yûsüf,
P.O.Box2120,Karachi-18-denistiyenleregönderilmekdedir.)42,43,411,1078,
1108,1109,1122,1128,1161.
152 — BATLEMYÜS: BunaBatlemyusvePtolemeededenir.MısrdaSa’îdde
tevellüdvemîlâdın[167]senesindeİskenderiyyedevefâtetdi.Astronomi,târîhve
coğrafyaileuğraşdı.(Dünyâduruyor,göklerdönüyor)derdi.AstronomiüzerindeeskiyunancayazdığıMecistîkitâbımeşhûrdur.(Mecistî), ekber[büyük]demekdir.Arabîyetercemeedilmişdir.Arabîdendelâtinceyeçevrilmişdir.538,761.
153 — BATTÂL GÂZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:SeyyidBattâlgâzî,islâmmücâhidlerindendir.Rumlarlaçokcihâdetdi.Meslemekumandasındakiorduile,doksanaltı96[m.715]senesindeİstanbulageldi.Yüzyirmibir[121]senesindeşehîdoldu.EskişehrinSeyyidgâzîkazâsındadır.1136.
154 — BÂYEZÎD-I “rahmetullahiteâlâaleyh”:YıldırımsultânBâyezîd,Osmânlı
pâdişâhlarınındördüncüsüdür.Murâd-ıHüdâvendigârınoğluveÇelebîsultânMuhammedinbabasıdır.761[m.1360]detevellüdetdi.791[m.1388]de,babasışehîd
olunca,tahtaçıkdı.RumelideveAnadoludaçokşehrleraldı.Macaristanakadarfeth
etdi.İstanbulualmakiçinAnadoluhisârınıyapdıisede,791[m.1388]deİstanbul
imperatörü,senedeonbinaltıncizyevermeğiveşehrdebirmüslimânmahallevecâmi’yapmağıistedi.Fekatüçsenesonra,bunlarıyıkdı.Yıldırım,şehrionsenemuhâsaraetdi.Alman,Macar,Fransızordularıyardımagelirken,799[m.1396]daYıldırımhücûmederekNiğboludahepsiniperişânetdi.805[m.1402]de,AnkaradaTîmûrileharbederken,oğluSüleymânefendininemrindekiaskerTîmûrtarafınageçince,mağlûbveesîroldu.Tîmûrçoki’zâzveikrâmetdiisede,kederindensekiz
aysonranefesdarlığındanvefâtetdi.Bursayadefnedildi.Tîmûr,Yıldırımınölümünüişitince,(Yazıkoldu.Büyükbirmücâhidgaybetdik)dedi.Çokcesûrveâdil
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idi.İslâmdüşmanları,bukahramânmücâhidilekelemekiçin,içkiiçerdidiyeiftirâetdiisede,bunubildirenhiçbirvesîkayokdur.797[m.1394]deBursadayapdırdığı(Câmi’-ikebîr),islâmiyyeteolanbağlılığınınbüyükbirvesîkasıdır.1097,1149,
1175,1183.
155 — BÂYEZÎD-İ BİSTÂMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Evliyânınbüyüklerindendir.Üveysîidi.[136]veyâ[188]senesindeÎrânda,Hazerdenizikenârında,
Bistâmdatevellüd,231[m.846]veyâ261[m.875]senesindeburadavefâtetdi.Adı
Tayfur,babasıÎsâidi.İmâm-ıCa’fer-iSâdıkınvefâtındankırksenesonratevellüdederek,imâm-ıAlîRızânınsohbetindenvebununbereketiileimâm-ıCa’ferinrûhâniyyetindenistifâdeetmişdir.(Şerh-ı mevâkıf) altıyüzonyedinci[617]sahîfesindediyorki,(EbûYezîd,imâm-ıCa’fer-iSâdıkzemânındayokdu.Fekat,imâmınrûhundanistifâdeetdi.Bundanfeyzalmasıilemeşhûroldu.)BuhusûsdaEbûlesfârAlîMuhammedBelhînin(Târîh-u evliyâ) kitâbındagenişma’lûmâtvardır.
OtuzseneŞâmcivârındadolaşmış,yüzonüçVelîilesohbetetmişdir.50,94,503,
564,684,957,958,969,1051,1093,1094,1162,1178.
— Bedr Gazâsı: HicretinikincisenesindeRamezânayındaCum’agünüoldu.
Müslimânlar313,Kureyşlilerbinkişiidi.Yüzüsüvârîidi.14Sahâbîşehîdoldu.Ebû
Cehlileyetmişkâfirkatledildi.506.cısahîfeyebakınız!
156 — BEDRÜDDÎN-İ LÜ’LÜ: MûsulatabeklerindenNûreddîn-iArslanşâhınkölelerindenidi.607[m.1210]senesinde,şâhölünceoğluadınaidâreyielealdı.Ellisenehükmsürdü.Hülâgüyeitâ’atetdi.657[m.1259]deöldü.489,1120.
157 — BEDRÜDDÎN SAMÂVNEVÎ: SamavnekâdîsioğluMahmûdBedreddîn,Mısrdaokuyup,sultânFerruhbinBerkukahocaolmuş,şeyhHüseynAhlâtîdentesavvuföğrenmişdir.TebrîzdeTîmûrunsohbetlerindebulundu.Edirnede
Mûsâçelebîninkâdî-askerioldu.Mehmedçelebî,Mûsâçelebîyiöldürünce,bunuafvedip,İznikdevazîfeverdi.Buradanİsfendiyarbeğekaçdı.Sonrailhâdasapıp,mürîdlerihalkınîmânlarınıbozmağabaşladılar.ÜzerlerineBâyezîdpâşagönderilipdağıtıldılar.KendisiBosnayakaçdı.Mürîdlertopladı.Yinesapıkyoltutdular.Üzerlerineyineaskergönderildi.Tevbeedenmürîdleritarafındanyakalanıpteslîmedildi.MevlânâHayderHirevîninbaşkanlığındakiilmheyetitarafından muhâkeme olunarak, verdikleri fetvâ ile, sekizyüzonsekiz 818 [m. 1415]
veyâ823[m.1420]deSerezdei’dâmedildi.504,1143.
158 — BEETHOVEN: Almandır.Mûsîkîcidir.Dokuzsymphonisimeşhûrdur.
1184[m.1770]detevellüd,1243[m.1827]devefâtetdi.46,733.
159 — BEGAVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HüseynbinMes’ûd,Muhyissünnedenir.Horâsânda(Bâg)şehrindetevellüdve516[m.1122]davefâtetdi.Şâfi’î
fıkhâlimidir.(Me’âlim-üt-tenzîl) adındakitefsîriile,(Mesâbih) hadîs,(Tehzîb) fıkh
kitâbımeşhûrdur.389,391,412,507,644,787,1141.
160 — BEHÂEDDÎN MUHAMMED BİN MUHAMMED BUHÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Şâh-ıNakşibenddenir.Evliyânınbüyüklerindendir.Müslimânlarıngözbebeğidir.Seyyiddir.Buhârâda(Kasr-ı ârifân) şehrinde718[m.1318]de
tevellüdve791[m.1389]deoradavefâtetdi.İkidef’ahaccagitdi.Çokevliyâyetişdirdi.(Evrâd), (Tuhfe) ve(Hediyye) kitâblarıçokkıymetlidir.Hâltercemesive
kerâmetleri,fârisî(Enîs-üt-tâlibîn) deuzunyazılıdır.Bukitâb,Fâtihde,HakîkatKitâbevitarafındanm.1993de,ofsetilebasdırılmışdır.İzzîSüleymânefenditürkçeyetercemevetab’edilmişve1168[m.1854]devefâtetmişdir.Murâd-iMünzâvîkabristânındadır.(Mekâtîb-i şerîfe)ninseksenyedincimektûbundada,uzunyazılıdır.
MuhammedHuccetullahNakşibend-isânî,MuhammedMa’sûmhazretlerininoğluolup,1115[m.1703]devefâtetdi.Serhenddedir.89,106,112,459,733,751,903,
904,909,922,937,957,960,969,988,1016,1074,1097,1134,1146,1190,1197.
161 — BEHÂÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Osmânlışeyh-ul-islâmlarınınotuzi–1081 –

kincisidir.1064[m.1654]devefâtetdi.Tütüncâizderdiveiçerdi.639.
162 — BEHÂULLAH: MirzâHüseynAlîNûrîdenir.1232[m.1817]deÎrândaNûrkasabasındadoğdu.1309[m.1892]daAkkâdaöldü.BununiçinFilistinBehâîlerinmukaddesyeridir.ElbâbAlîMuhammedadındabiracemintalebesiidi.
Hocasınındüşüncelerini,yüzdenfazlamektûbvekitâblarıiledünyâyayaydı.Bu
fikrlere(Behâîlik) dedi.Îrânda,habsedilip,Bağdâdakaçdı.Bağdâddanİstanbula,buradandaAkkâyasürüldü.Buradayirmidörtsenehabsdekaldı.(Hüvallah)
adındakikitâbı1326[m.1908]senesindePetersburgdabasılmışdır.483,484,1060.
163 — BEL’AM BİN BÂÛRÂ: Mûsâ “aleyhisselâm” zemânında idi. İsm-i
a’zamıbiliyor,herdüâsıkabûloluyordu.BulunduğuBelkaşehrininvâlîsiBelâk,
Mûsâaleyhisselâmınaskerininşehregirmemesiiçin,düâetmesiniistedi.Ölümile
tehdîdetdi.Cânkorkusuilevehalkınverdiğirüşvetealdanarak,Mûsâaleyhisselâmakarşıdüâetdi.Mûsâaleyhisselâmınaskeritarafındanöldürüldü.(A’râf) sûresindesoluyanköpeğebenzetildi.64.
164 — BELKIS: YemendeSebe’şehrindehükûmetsürenHimyerîlerdenbirkadınsultândır.Süleymân“aleyhisselâm”bunuFilistineçağırdı.Geldiveîmânetdi.Mûsâaleyhisselâmınvefâtındanbeşyüzotuzbeşsenesonra,Dâvüd“aleyhisselâm”vefâtedince,onikiyaşındakioğluSüleymân“aleyhisselâm”babasınınyerinegeçdi.SultânvesonraPeygamberoldu.Dörtsenesonra,Mescid-iaksâyıyapmağabaşladı.Yedisenedetemâmlandı.Sonrahükûmetserâyınabaşladı.Buda
onüçsenedeyapıldı.Bundanbirsenesonra,Belkısgelip,görüşdüler.Süleymân
“aleyhisselâm”kırksenehükûmeteyledikdensonra,vefâtetdi.BelkısınSüleymân
“aleyhisselâm” ile mektûblaşması ve Kudüse gelmesi, Kur’ân-ı kerîmde Neml
sûresindeuzunbeyânolunmakdadır.737,738,1172.
165 — BERÂ’ BİN ÂZİB “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmdandır.Ensârdandır.Bedrgazâsındaçocukidi.Diğergazâlardabulundu.Hazret-iAlîilebirlikde
Cemel,SıffînveHâricîsavaşlarındabulundu.72[m.691]deKûfedevefâtetdi.394.
166 — BERGSON: Fransızfikradamıdır.1275[m.1859]detevellüd,1360[m.
1941]davefâtetdi.(Madde ve hâfıza), (Din ve ahlâkın iki kaynağı), (Şu’ûrun vergileri) kitâblarımeşhûrdur.27,405.
167 — BEŞÎR AĞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:1129[m.1717]daDâr-üs-seâdeağası,ya’nîİstanbulvâlîsiolmuş,otuzsenebuvazîfedebulunmuşdur.1159[m.
1746]da,doksanaltıyaşındavefâtetmişdir.Bâb-ıâlîdebircâmi’veburadaveEyyûbdeBaba-Haydardamekteb,kütübhâneveçeşmeyapdırmışdır.AhmedYekdestintalebesidir.KabriEyyûbsultântürbesininkapısıyanındadır.1191.
168 — BEYDÂVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:KâdîAbdüllahbinÖmer,Şîrâz
civârındaBeydâşehrindetevellüd,685[m.1286]senesindeTebrîzdevefâtetdi.Şîrâzdakâdîidi.Tefsîrilmininbüyüküstâdıdır.(Envârüttenzîl) tefsîrkitâbıçokkıymetlidir.Şâfi’îmezhebindefıkhâlimidir.İlminden,takvâsındanbirparçası(Mevdû’ât-ül-ulûm)dayazılıdır.Okuyupanlıyan,onuntefsîrinediluzatamaz.Fıkhve
ahlâkilmindedekitâblarıvardır.(Tavâli’ul-envâr) ismindekikelâmkitâbında,eskiyunanfelesoflarınınbirçokyazılarınıbildirip,bunlaracevâblarvermişdir.Bu
kitâbıgörencâhiller,(İmâm-ıBeydâvî,kitâblarınayunanfelsefecilerininyazılarını,fikrlerinikarışdırmışdır)demişlerdir.Hâlbuki,onlarınfikrlerinibenimsememiş,onlarıcevâblandırmış,redetmişdir.Tefsîrinde,onlarınfikrlerihiçmevcûddeğildir.389,392,416,417,475,479,490,491,537,644,963,1180.
169 — BEYHEKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:NişâpûrunBeyhekkasabasında
384[m.994]detevellüdve458[m.1066]deoradavefâtetdi.EbûBekrAhmedbin
Hüseyn,hadîsveŞâfi’îfıkhâlimiidi.Kitâblarınınadedibindenfazladır.Bunlar
arasında(Delâil), (Sünen) ve(Şu’abül-îmân) kitâblarıçokkıymetlidir.164,278,
279,313,419,424,465,476,511,643,723,740,993,1013,1014,1070.
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170 — BEZM-İ ÂLEM SULTÂN “rahmetullahiteâlâaleyhâ”:Abdülmecîdhânınvâlidesidir.Câmi’,çeşmevemektebgibiçokhayrâtıvardır.Topkapıda(Gurebâhastahânesi)niveDolma-bağçeserâyıyanındakivâlidecâmi’iniyapdırdı.1269
[m.1852]devefâtetdi.SultânMahmûdtürbesindedir.1143.
171 — BİLÂL-İ HABEŞÎ “radıyallahüanh”:BabasıRibâhdır.Resûlullahınmüezziniidi.UmeyyebinHalefinkölesiidi.Müslimânolduğuiçinkarnınataşbağlayıp kızgın kum üzerinde iple, ayağından çekerlerdi. Ebû Bekr-i Sıddîk satın
alıpazâdetdi.Hergazâdabulundu.[20]senesindeŞâmdavefâtetdi.Sesiçokgüzeldi.Ezânokurken,herkesağlardı.204,376,511,644,769.
172 — BİRGİVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Zeyn-üd-dîn-iMuhammedefendi.BabasıAlîdir.928[m.1521]deBalıkesirdetevellüd,981[m.1573]de(Birgi)de
tâ’ûndanvefâtetdi.(Vasıyyetnâme), (Tarîkat-ül-Muhammediyye), (Avâmil) ve
(İzhâr) kitâblarıve(Etfâl-ül-müslimîn) risâlesivekadınlarınhayzhâllerinibildiren(Zuh-rul-müteehhilîn) risâlesiçokkıymetlidir.İbniÂbidîn(Zuhr)uşerhederek(Menhel-ülvâridîn) isminivermişdir.(Tarîkat)iAbdülganîveHâdimîşerh,SüleymânFâdılefendi,ihtisâretmişlerdir.Bumuhtasara(Miftâh-ul-felâh) isminivermiş,buüçünüve(Menhel)iHakîkatKitâbeviofsetilebasdırmışdır.(Ziyâret-ülkubûr) risâlesine, (İgâse-tül-lehfân)daki sapık yazılardan karışdırmışdır. 449,
640,646,736,740,923,1008,1019,1023,1044,1061,1164.
173 — BİŞR-İ HÂFÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Evliyânınbüyüklerindendir.
150[m.767]deMervdetevellüd,227[m.841]deBağdâddavefâtetdi.564,565,608,
609,689,692,1101.
174 — BOHR: Danimarkalıfizikcidir.[m.1885]dedoğdu.1340[m.1922]da
atomlarındevâmlıdeğil,kesikkesikenerjiverdiklerinitesbitederek,enerjininve
atomunyapısınınsonşeklinigösterdi.Nobelmükâfâtıaldı.550,551.
175 — BOLÜS: Yediyüzellidördüncü[754]sıradaPaulusisminebakınız!42.
176 — BOYLE: RobertBoyleİngilizfizikçisivekimyâgeridir.1034[m.1624]
detevellüd,1102[m.1691]devefâtetdi.FransızfizikcisiolanMariotileaynızemândagazlarınbasıncıkanûnunubuldu.967.
177 — BROCKELMANN: Almanmüsteşrikidir.Arabîdinkitâblarınınkılavuzunualmancaolarakyazmışdır.1362[m.1943]deHollandadaLeidenşehrindebasılmışdır.22.
178 — BUHÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbinİsmâ’îl194[m.
810]deBuhârâdatevellüd,256[m.870]daSemerkanddavefâtetdi.Kur’ân-ıkerîmdensonradünyânınenkıymetlikitâbıolan(Câmi-i sahîh) hadîskitâbı,(Buharî-i şerîf) adıilemeşhûrdur.İçinde[7275]sahîhhadîsvardır.Bunlarıaltıyüzbin
hadîs-işerîfarasındanseçmişdir.Bukitâbınıonaltısenedevücûdegetirmişdir.Çok
şerhlerivebaskılarıyapılmışdır.1312[m.1894]senesindesultânAbdülhamîdhân
tarafındanMısrdayapdırılanikicildbaskısı,peknefîscildlenmiş,altıntugrave
nukûşiletezyînedilmişdir.1315senesinde,İstanbulda(Matbaa-iâmire)baskısı
dalatîfolup,1413[m.1992]deziyâüsûlüileteksîredilmişdir.Başkaçokkitâblarıdavardır.Zeyn-üd-dînAhmedZübeydînin889dahâzırladığı,ikicild,Buhârîmuhtasarı,(Tecrîd-i sarîh) ismiile,1347deMısrdabasılmış,1390[m.1970]da
Beyrutdaofsetbaskısıyapılmışdır.423,449,451,1153.
179 — BUHTUNNASAR: Nabuchodonosor,Âsûrîdevletininenmeşhûrhükümdârıdır.Mîlâddan[603]seneönce,FilistinialıpKudüsüyıkdı.Tevrâtnüshalarını imhâ etdi. Yehûdî âlimlerini ve Danyal aleyhisselâmı Bâbilde esîr etdi.
Esîrlikyetmişsenesürmüşdür.SûriyeveMısrıdaçöllerekadaraldı.Mîlâddan[562]
seneöncevefâtetdi.Ateşetapardı.62,1088.
180 — BURHÂNEDDÎN-İ BUHÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Beşyüzyet–1083 –

mişdördüncü[574]sırada,Mahmûd-iBuhârîisminebakınız!
181 — BURHÂNEDDÎN-İ MERGINÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”: Burhâneddîn Alî bin Ebî Bekr, Fergâne kasabalarından Mergınânda tevellüd ve 593
[m.1197]deCengizaskeritarafındanşehîdedildi.Çokkitâbyazdı.Bunlardan(Hidâye) ve(Tecnîs) meşhûrdur.CengizinBuhâraşehrinitahrîbveehâlisinikatletmesi616hicrîsenesindeolduğuveBurhâneddînMahmûdBuhârîninbuesnâdaşehîdolduğu(Kısas-ı enbiyâ) ve(Kâmûs-ul-a’lâm)dayazılıdır.(Hidâye)siMiltontarafındaningilizcesiilebirlikde1206[m.1791]debasıldı.(Hidâye) şerhleriçokdur.
Talebesi,HüseynbinAlîHüsâmeddînSagnâkî,yapdığışerhe(Nihâye) isminivermiş,710[m.1309]davefâtetmişdir.Ekmeleddîn-iBâbertînin(İnâye) adındakişerhıneSa’dîÇelebîninhâşiyesimeşhûrdur.392,393,444,731,1068.
182 — BURHÂN-ÜŞ-ŞERÎ’A “rahmetullahiteâlâaleyh”:MahmûdbinSadrüş-şerî’a-tül-evvelAhmedbinUbeydüllahMahbûbî,673[m.1274]deMoğolaskerlerininişkencelerindeyüzlerceâlimlerilebirlikdeşehîdoldu.(Vikâye) kitâbımeşhûrdur.(Vikâye) kitâbını,kızınınoğluolanSadr-üş-şerî’a-isânîUbeydüllahbinMes’ûdiçinyazmışdır.(Hidâye) kitâbındanönemligördüğüyerlerialarak
yazmışdır.Buda,(Vikâye)yikendisihemşerhetmiş,hemdeihtisâretmişdir.Şerhı(Sadr-üş-şerî’a şerhı) adıilemeşhûrdur.(Muhtasar)ınada,(Muhtasar-ı Vikâye) veyâ(Nikâye) adınıvermişdir.(Nikâye)ninçeşidliarabîşerhlerivardır.BâkânîninşerhıveKuhistânînin(Câmi’ur-rümûz) adındakişerhıenmeşhûrlarındandır.(Nikâye)ninfârisîşerhlerinden,CelâleddînMahmûdbinEbûBekrin(Terceme-tül-muhtasar) adındakişerhı1317[m.1898]deİstanbuldabasılmışdır.
MahmûdbinUbeydüllah,Burhâneddîn-iMergınânînintorunlarındandır.Dâmâdı, Mes’ûd bin Tâc-üş-şerî’a Ömerdir. (Vikâye)nin şerhleri arasında İznik
medresesindemüderrisAlâüddînAlîbinÖmerin(İnâye) adındakişerhımeşhûrdur.(Vikâye)ninSadr-üş-şerî’aşerhıneyapılanhâşiyelerarasındaEhîÇelebînin
(Zahîre-tül-ukba)sıveŞeyhülislâmMevlânâİsâmeddînİsferâyîninhâşiyesiçokkıymetlidir.İsâmeddînİbrâhîmbinMuhammed944[m.1536]deSemerkanddavefâtetdi.1164,1181.
183 — BUSAYRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıMuhammedbinSa’îdŞeref-üd-dîn,büyükislâmşâ’iridir.Hadîsilmindevehattâtlıkdamâhiridi.EbülAbbâs-ıMürsînintalebesidir.609[m.1213]daMısrdaBusayrşehrindetevellüdve695
[m.1295]deMısrdavefâtetdi.(Bürde) ve(Hemziyye) kasîdeleriolup,çeşidlidillerdedoksandanfazlaşerhlerivardır.386,1093.
184 — CÂBİR BİN ABDÜLLAH “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmdandır.İstanbulumuhâsaraederken,74[m.693]senesindeşehîdolduğuveKocaMustafâ
pâşadabulunduğusanılmakdaisede,kitâblarMedîne-imünevveredevefâtetdiğiniyazmakdadır.210,313,384,507,642,644.
185 — CÂBİR BİN SÜMRE “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmdanolup,Sa’d
ibniEbîVakkâshazretlerininhemşîresiHâlideninoğludur.Kûfedeyerleşdi.66[m.
685]senesindevefâtetdi.384.
186 — CA’FER-İ SÂDIK “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdüllahdadenir.
Hazret-iAlînintorunununtorunudur.MuhammedBâkırınoğluveMûsâKâzımın
babasıdır.Onikiimâmınaltıncısıdır.[83]deMedînedetevellüd,148[m.765]deoradavefâtetdi.İmâm-ıa’zamvekimyâgerCâbir,bununtalebesiidiler.Büyükoğluİsmâ’îl,babasındanöncevefâtetdi.Yedinciimâmİsmâ’îldirveondansonraçocuklarıdır diyen sapıklara (İsmâ’îlî) denir. Şî’îler, kendilerine (Ca’ferî) diyor.
Hâlbuki,bubüyükimâm,Ehl-isünnetidi.Ehl-isünnetâlimlerininveEvliyânın
üstâdıidi.Büyükislâmâlimleriningözbebeğidir.Dinbilgisiüzerindehiçkitâbyazmad ı. Şî’îler in dört esâs kit âb ı olan Kül eyn în in (Kâ fî)si, İbn i Bâb ev eyh Ebû
Ca’ferMuhammedbinAhmedAlîKummînin(Menlâ yahdur)u,EbûCa’ferMu–1084 –

hammedbinHasenTûsînin(Tehzîb) ve(İstibsâr) kitâblarında,imâm-ıCa’ferSâdıkdanemrler,haberleryazılıisede,bunlarıbildirenlerinsağlamvesahîholmadıklarınıkendileridebildirmekdedir.İmâmiyyeninotuzikincifırkasına(Ca’feriyye) denilir.Bunlar,Hasen-iAskerîöldükdensonra,kardeşiCa’ferbinAlîimâm
oldu.Hasen-iAskerîninevlâdıyokduderler.BuCa’ferîlerin,imâm-ıCa’ferSâdıklabirilgileriyokdur.Şî’îlerinbugünellerindebulunanhadîsvefıkhkitâblarınıEbûCa’ferMuhammedbinYa’kûbKüleynîileEbûCa’ferMuhammedbinHasenKummîyazdıklarıiçin,kendilerineCa’ferîdiyorlar.62,361,416,441,488,538,
648,929,969,1081,1126,1141,1152.
187 — CA’FER TAYYÂR “radıyallahüanh”:EbûTâlibinoğludur.Hazret-iAlîdenonyaşbüyük,hazret-iUkayldenonyaşküçükidi.Habeşehicretedip,Haybergünüavdetbuyurmuşdu.Hicretinsekizinci[8]senesinde,üçbinaskerle,Şâm
civârında(Mü’te)derumlarlaharbederken,çokhücûmetdivekırkbiryaşındaşehîdoldu.Ogünyetmişdenfazlayaraalmışdı.Resûlullahaçokbenziyenyedikişidenbiribuidi.350,1006,1094,1100,1195.
188 — CALVİN: Kalven,protestanlığıkuranpapaslardandır.914[m.1509]de
tevellüd,971[m.1564]deölmüşdür.43.
189 — CÂMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:615.cisıradaMollaCâmîisminebakınız!
190 — CÂMÎ AHMED: Seksenbirinci[81]sıradaAhmedCâmîyebakınız!
191 — CELÂLEDDÎN-İ DEVÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed
Es’ad,büyükâlimdir.833[m.1426]detevellüd,908[m.1502]devefâtetdi.Şîrazdayaşadı.Çokkitâbyazdı.(Akâid-i Adudiyye) şerhımeşhûrdur.(Levâmi’ul işrak)
ismindeki(Ahlâk-ı celâlî) kitâbıingilizceyetercemeedilmişdir.962,964,1117,1124.
192 — CELÂLEDDÎN-İ EGRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hindistândakâdî
idi.Derinâlimidi.946.
193 — CELÂLEDDÎN-İ HİNDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
MahmûdCelâleddîn-ikebîrpânî-pütî,Çeştiyyemeşâyıhindendir.Hazret-iOsmân
soyundandır.Şems-üddîn-ipânî-pütîninhalîfesidir.Oda,hâcemahdûmAlîSâbirin,budaFerîdeddînGencşekerinhalîfesidir.Yediyüzaltmışbeş765[m.1363]de
vefâtetdi.Pânî-pütşehrindebüyüktürbesivardır.(Fevâid-ül-füâd) ve(Zâd-ül-ebrâr) kitâblarıçokkıymetlidir.Senâüllah-ipânî-pütîisminebakınız!1168.
194 — CELÂLEDDÎN MUHAMMED RÛMÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”:
Evliyânınbüyüklerindendir.(Mekâtîb-i şerîfe)ninyüzyedincimektûbundadiyor
ki,(MevlânâCelâlüddînRûmî,Ehl-isünnetEvliyâsınınbüyüklerindendir.)Kâdirîtarîkatindeidi.604[m.1207]deBelhşehrindetevellüd,672[m.1273]deKonyadavefâtetdi.Babasısultân-ül-UlemâMuhammedBehâeddîn-iVeledbüyükâlim
veVelîidi.Dahâçocukikenbabasınınkalbindekifeyzlerekavuşdu.(Nefehât)da
diyorki,(Beşyaşındaikenkirâmenkâtibînmeleklerini,Evliyânınrûhlarınıvesokakdadolaşancinnîlerigörürdü.)Pederi,oğluileHicâza,sonraŞâmaveKonyayageldi.Babasıölünce,oğludersverirdi.ÖncePederininhalîfesiolanSeyyidBürhâneddînTirmüzîdendokuzsenefeyzaldı.SeyyidBürhâneddînKayseridemedfûndur.Bundansonra,Şemseddîn-iTebrîzîgelipirşâdeyledi.Neyvedümbelek
çalmadı.Dönmedi,raksetmedi.Bunları,sonragelencâhilleruydurdu.Dîvânındaotuzbin,(Mesnevî)sindekırkyedibinbeytvardır.Fârisîdirler.Türkceşerhleri
çokdur.OğluBehâüddînAhmedsultânVeled,712[m.1311]deKonyadavefâtetdi.Torunlarınaçelebîdenir.YerineHusameddînÇelebîvesonraoğlusultânMuhammedBurhâneddînVeledçelebîhalîfeoldu.NakşibendîtarîkatininbüyüklerindenAbdüllah-iDehlevîhazretleri,(Üçkitâbıneşiyokdur.Bunlar,(Kur’ân-ı kerîm) ve(Buhârî-i şerîf) veCelâleddîn-iRûmînin(Mesnevî)sidir)buyurdu.Ya’nî,
Evliyâlıkyolununkemâlâtınıbildirenkitâblarınenüstünü(Mesnevî)dir.Evliyâ–1085 –

lık ve nübüvvet yollarının kemâlâtını ve inceliklerini bildirmekde ise, imâm-ı
Rabbânînin (Mektûbât)ının eşi yokdur. Görülüyor ki, tesavvuf büyükleri, birbirleriniseverveöverlerdi.Abdüllah-ıDehlevîhazretleri,yüzyedincimektûbda
buyuruyorki,(MollâyıRûm,EvliyânınbüyüklerindenveEhl-isünnetvecemâ’at
âlimlerindenidi.)50,93,388,707,732,737,904,909,989,1016,1076,1164,1178.
195 — CEMÂLEDDÎN-İ EFGÂNÎ: Masonidi.MısrlıEdîbİshak,(Ed-dürer)
kitâbında, bunun Kâhire mason locası reîsi olduğunu yazmakdadır. 1380 [m.
1960]deFransadabasılan,fransızca(Les franco-maçons) kitâbınınyüzyirmiyedincisahîfesinde,(MısrdakurulanmasonlocalarınınbaşınaCemâleddînEfgânîveondansonraMuhammedAbdühgetirildi.Bunlar,müslimânlararasındamasonluğun
yayılmasınaçokyardımetdiler)diyor.Busahîfesinde,birşarklınınmasonlocası
başkanlıkelbisesiilebüyükbirresmidevardır.ErzurumüniversitesiprofesörlerindenM.KayaBilgegil(Ziyâ pâşa) adındakikitâbında,ZiyâpâşanınveCemâleddîn-iEfgânîninmasonolduklarınıyazmakdadır.Bütünmasonlargibi,çeşidlikılıklaragirerek,islâmiyyetiiçerdenyıkmağaçalışmışdır.1254[m.1838]deEfganistândatevellüdve1314[m.1897]deİstanbuldavefâtetdi.Dinbilgisiazdı.Zındıklarınkitâblarınıokuyarakdindençıkmışdır.Biraralıkruslartarafındansatınalınarak,anavatanıolanEfganistânakarşıcâsûslukyapdı.Dîninevevatanınahiyânetetmekdençekinmedi.İngilizmasonlarıiledeişbirliğiyaparakzenginolduise
de,Osmânlışeyh-ul-islâmıHasenFehmîefendi,onuncâhilliğinivezındıklığınıortayakoydu.(Fâideli Bilgiler) kitâbındahâltercemesiuzunyazılıdır.1944senesinde,kemikleri,İstanbuldan,Kâbilenakledildi.Abdühisminebakınız!461,861,1059.
196 — CEMŞÎD: Cemdedenir.ÎrândailkhükûmetkuranPişdânîoğullarının
dördüncühükmdârıolup,sekizyüzsenesaltanatsürmüş,beşyüzseneÎrândakimsehastaolmamış.Bununiçin,milletikendinetapdırmışdır.Martınyirmincigünü
tahtaçıkdığıiçin,bugüneNevruzdiyerekyılbaşıvedînîbayramyapmışdır.Bukâfirbayramı,Îrândabugündekutlanmakdadır.Câhiller,Îrândavebaşkaislâmmemleketlerinde,islâmiyyetdenönceyaşamışolankâfirlerinâdetlerini,tapınmalarını,bugünmeydânaçıkararak,ecdâdyâdigârıdiyor,milletebunlarıyapdırıp,dindençıkarıyorlar.İngilizlerde,buislâmdüşmanlığınıkörüklüyorlar.Cemşîdbin
yaşındaiken,ŞeddâdınbirâderzâdesiolanDahhâkilemuhârebedeyakalanmış,desteregibiolanbalıkkemiğiileikiyebiçilmişdir.53,405.
197 — CENGİZ HÂN [Dechingis-chan]:CengizveyâTimoçindenir.Türkdeğildir.Moğololduğubütündillerdekitârîhlerdeyazılıdır.Kitâbsızkâfirolduğu,(Kısas-ı Enbiyâ)nınsekizyüzonbirincisahîfesindeyazılıdır.551[m.1155]datevellüd,
624[m.1227]devefâtetdi.(Kâmûs-ül-a’lâm)dadiyorki,Cengiz,dünyânınenbüyükcihângirlerindenveenmeşhûrzâlimvekandökücülerindendir.Moğoldur.İslâmiyyeteçokzararıdokunmuşolanbuadam,birkabîlereîsiiken,599[m.1202]
da(Kara-kurum)damoğolvetatârhânlarınınbaşı,ya’nîhakânıoldu.Câhilvevahşîmoğollardanvetatârlardanbüyükbirordu,dahâdoğrusuyağmacılargürûhutoplayıp,doğuTürkistânı,Çinialdı.616[m.1219]da,sultânKutb-üd-dînMuhammed
Hârizmşâhınmemleketinesaldırdı.Horâsân,Kandihar,Mültangibimedeniyyet
merkezleriniyakdı,yıkdı.Milyonlarcamüslimânıöldürdü.Çoğunucâmi’lerdekılıncdangeçirdi.290.cısahîfeyebakınız!119,377,577,802,1084,1101,1110,1154,
1157,1158,1183.
198 — CEVDET PÂŞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedCevdetpâşa1238
[m.1823]deLofcadatevellüd,1312[m.1894]devefâtetdi.Fâtihcâmi’işerîfibağçesinde mermer kabri vardır. Bütün milletlerin çok kıymet verdiği (Mecelle)
adındakikitâbıhâzırlamakla,islâmiyyetebüyükhizmetetmişdir.(Kısas-ı Enbiyâ)
ve(Ma’lûmât-i nâfi’a) kitâblarımeşhûrdur.514,515,528.
199 — CEZÛLÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altıyüzellibirinci[651]sıradaMuhammedbinSüleymânCezûlîisminebakınız!
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200 — CİHÂNGÎR ŞÂH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sekizyüzonikinci[812]sıradaSelîmşâhisminebakınız!
201— CİRCİS: İbnül’amîd,rûmtârîhcilerindendir.601[m.1205]detevellüd,
671[m.1273]deŞâmdavefâtetdi.Buism,(Fâideli Bilgiler) kitâbındageçmekdedir.
202 — CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Seyyid-üttâifeismiilemeşhûrdur.BabasıMuhammedZeccâcdır.Hanefîdir.207[m.821]deNehâvenddetevellüd,298[m.910]deBağdâddavefâtetdi.DayısıvemürşidiSırrîSekâtînin yanındadır. Sırrî Sekâtînin mürşidi Ma’rûf-i Kerhîdir. Ma’rûf-i Kerhî,
imâm-ıAlîRızâdanveDâvüd-iTâîdenfeyzalmışdır.
Tarîkatlerin çeşidli ismler alması, başka başka olduklarını göstermez. Aynı
Velînintalebeleri,birbirlerinitanımakveüstâdlarıileöğünmekiçin,bulunduklarıyola,üstâdlarınınisminivermişlerdir.Tarîkatlerbaşlıcaikidir:(Zikr-i hafî),
ya’nîsessizzikryapanve(Zikr-i cehrî), ya’nîyüksekseslezikryapantarîkatler.
Birincisihazret-iEbûBekrdengelmişolup,üstâdlarınınadınagöre,(Tayfûriyye),
(Yeseviyye), (Medâriyye), hakîkîolan(Bektâşiyye), (Ahrâriyye), (Ahmediyye-i
müceddidiyye) ve(Hâlidiyye) gibiismleralmışlardır.
Zikr-icehrîhazret-iAlîdenonikiimâmvâsıtasıilegelmişdir.Bunlardansekizincisiolanimâm-ıAlîRızâdanMa’rûf-iKerhîalmışveCüneyd-iBağdâdîninçeşidlihalîfelerininsilsilelerindebulunanmeşhûrVelîlerinismiverilerek,kollaraayrılmışdır.BöyleceEbûBekr-iŞiblîyolundan(Kâdirî) ile(Şâzilî),(Sa’dî) ve(Rıfâ’î),EbûAlîRodbârîyolundanAhmedGazâlîveDıyâ-üd-dînEbû-Necîb-iSühreverdîvâsıtalarıile(Kübrevî), Mimşâd-iDîneverîyolundanyineEbûNecîb-iSühreverdîmeydânagelmişdir.İmâm-ıAlîdenHasen-iBasrîvâsıtasıile(Edhemî) ve
bundan(Çeştî) hâsılolmuşdur.(Bedeviyye), Rıfâ’iyyedenhâsılolmuşdur.
EbûNecîb-iSühreverdî,ŞihâbüddînÖmer-iSühreverdîninmürşidiveamcasıidi.
[563]deBağdâddavefâtetdi.Şihâbüddînden(Sühreverdî) hâsılolmuş,EbûNecîbdenbirkoldaRükn-üd-dînMuhammedSencâsîyegelmiş,bundanŞems-iTebrîzî
ileRükneddînİbrâhîm-iZâhidfeyzalmışlardır.Birincisinden(Mevlevî) meydâna
gelmiş,ikincisiikiyeayrılmışdır.BirincisindenSafiyyeddînErdebîlîyoluile(Bayrâmî) vebundanda(Celvetî)lerhâsılolmuş,ikincisindenMuhammedbinNûrHalvetîyoluile(Halvetî) ve(Zeyniyye) meydânagelmişdir.HalvetîlerdenseyyidYahyâŞirvânîhâsılolup,868[m.1464]senesindevefâtetmişdir.Bununbirtalebesinden(Gülşenî) meydânageldi.ŞirvânînindiğertalebesipîrMuhammedErzincânî876
[m.1472]davefâtetmişdir.Bundanayrılanbirkoldan(Niyâzî Mısrî), (Ümmî Sinân)
ve(Cerrâhî) tarîkatlerihâsıloldu.CerrâhîpîriolanNûreddînCerrâhî,Kara-gümrükdeKedhudâcâmi’iyanındakitekkedeonsekizsenevazîfeyapıp,1133[m.1720]
senesindeoradavefâtetdi.PîrMuhammedindiğerhalîfesiÇelebîhalîfeMuhammed
Cemâleddînefendininbirtalebesinden(Şa’bâniyye) hâsıloldu.İkincitalebesiSünbülSinânYûsüfefendidir.852.cisıradabuismebakınız!Topkapıdaotobüsdurak
yerininismiolanPazartekkesininşeyhiÜmmîSinânefendi958[m.1551]senesindevefâtetmişveEyyûbdetalebesiNasûhdedeninDüğmecilerdekitekkesinedefn
edilmişdir.Bununyerine,talebesiKazzâzMuhammedHarîrîefendişeyholmuş,bu
makâmdadoksansenekalarak,1050[m.1639]devefâtetmişdir.ButekkeilekürkcübaşıAhmedbeğcâmi’iarasındakitürbesindedir.Tekkeyerindeşimdibenzinistasyonuvardır.EyyûbdekiÜmmîSinântekkesininsonşeyhiYahyâGâlib,dedelerininyolundanayrıldı.Halkpartisinegirerek,Kırşehirvâlîsivesonrameb’ûsoldu.
İslâmınsonhalîfesiVahîdeddînhânaAnkaradangönderdiğiiğrençtehdîdmektûblarıilehalîfeyiİstanbuluterkemecbûretdiğini,Cumhûriyyetgazetesindeneşretdiğihâtırâtındayazmakdadır.İngilizaskerleri,halîfeyiyatağındankaldırarak,harb
gemisiile,Maltaadasınagötürdü.Vahîdeddînhân1344[m.1926]devefâtetdi.YahyâGâlib1359[m.1940]daöldü.Eyyûbde,Bahâriyyededir.
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HâcıBayram-ıVelînintalebesiÖmerSekînînintalebesiHızırDede,Üftâdeefendiyerûhsatverdi.Bununtalebeside,HüdâyîAzîzMahmûdefendidir.
(Uşâkî) yolunun reîsi Hasen Hüsâmeddîn efendidir. Buhârâda seyyid Ahmed-iSemerkandîdenfeyzaldı.UşakdayerleşdiğiiçinUşâkîdenildi.1003[m.
1594]deKonyadavefâtetdi.(Ticânî) yolu,Afrikanınbatısındayayılmışdır.Ticânîisminebakınız!50,94,312,686,689,848,958,1011,1016,1063,1090,1091,
1094,1119,1156,1171,1172.
203 — CÜVEYRİYYE “radıyallahüanhâ”:BenîMustalakkabîlesireîsiolan
Hârisin kızı idi. Hicretin beşinci senesinde yapılan (Müreysi’) gazvesinde esîr
alınmışdı.Amcasınınoğluolanzevcimuhârebedekatledildi.Yirmiyaşında,çok
hasnâidi.Cüveyriyyesatılığaçıkarıldıkda,birrivâyetdebabasısatınalmakiçinMedîneyebirsürüdevegetirdi.İkia’lâdeveyekıyamayıpşehrdışındasakladı.Resûl“aleyhisselâm”,filânyerdesakladığınikideveyidegetirdedi.Hâris,şaşırıp,
ikioğluvedahânicekimseileîmânetdi.Resûl“aleyhisselâm”develerialıp,kızınıgeriverdi.Kızdaîmânageldi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,Cüveyriyyeyibabasındanisteyipnikâhbuyurdu.Hicretinellialtı56[m.675]senesindevefâtetdi.381,1106.
204 — DAHHÂK “rahmetullahiteâlâaleyh”:DahhâkbinKays,Tâbi’îndendir.
Cemelharbinekarışmadı.Sıffîndehazret-iAlîilebirlikdeidi.Hazret-iMu’âviyeninhuzûrundapekacıkonuşduğuhâlde,hazret-iMu’âviye,riâyetivehurmetibırakmayıp,bunayineihsânederdi.37[m.657]senesinde,yetmişyaşlarındavefât
etdi.Semerkandınfethindebirgözüsakatlandı.TefsîrsâhibiDahhâk-iBelhî102
devefâtetdi.391,537,1008.
205 — DALTON: İngilizfizikcisivekimyâgeridir.1179[m.1766]datevellüd,
1260[m.1844]davefâtetdi.967.
206 — DANYAL “aleyhisselâm”:Hazret-iDâvüdevlâdındanbirPeygamberdir.Mîlâddan[606]seneönceBâbilegötürülüp,Buhtunnasarserâyındabüyüdü.
1083.
207 — DÂRÂ: EskiÎrânınKiyâniyânşâhlarınındokuzuncusuvesonuncusudur.
Mîlâddanönce[342]den[330]senesinekadarhükmsürdü.Erbildeİskenderemağlûbolupkaçarkenöldü.Sonraİşkâniyân,dahâsonraSâsâniyândevletlerikurulmuşdur.1123.
208 — DÂRE KUTNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîbinÖmer,hadîsâlimidir.306[m.918]senesindeBağdâddaDârekutndatevellüd,385[m.995]devefât
etdi.(Sünen) kitâbımeşhûrdur.424,476,1025.
209 — DÂRİMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AbdüllahbinAbdürrahmânhâfız
EbûMuhammed,181[m.798]deSemerkanddatevellüd,255[m.869]devefâtetdi.Hadîsâlimidir.(Müsned) adındakikitâbıçokkıymetlidir.61,424,465.
210 — DARWİN: İngiliztabî’iyyecisidir.1224[m.1809]dedoğdu.1299[m.1882]
daöldü.81,540,1041.
211 — DAVENPORT: JohnDavenport.Ondokuzuncuasrınsonundayaşamış
olan lord Davenport, İngiliz müşteşriklerindendir. (Hazret-i Muhammed ve
Kur’ân-ıkerîm)adındakiingilizcekitâbı,önceLondrada,sonrabirkaçkerrede
Hindistândabasılmışdır.1346[m.1928]daÖmerRızâtarafındantürkcesineşr
edilmişdir.[m.1966]sonundatürkcesilatinharfleriilebasılmışdır.Misyonerlerin[m.1925]deçıkardıkları(TheIslamicWorldToday)ya’nî(Bugünküislâmâlemi)adındakikitâbınyirmincifaslındaDavenportvekitâbıhakkındagenişbilgi
vardır.534.
212 — DÂVÜD “aleyhisselâm”:HemNebî,hemsultânidi.Mîlâddan[1086]seneönceKudüsdetevellüd,[1016]seneönceoradavefâtetdi.Kumandanlarından
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Urya,muhârebedeöldürülüncebununzevcesinialıp,bundanSüleymân“aleyhisselâm” tevellüd etdi. Çok güzel ve te’sîrli sesi vardı. Kendisine ibrânî dilinde
(Zebûr) kitâbı geldi. 381, 479, 482, 545, 677, 699, 787, 1082, 1088, 1130, 1135,
1172,1182,1189.
213 — DÂVÜD BİN SÜLEYMÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hâlid-iBağdâdînintalebelerindendir.1222[m.1807]deBağdâddatevellüd,1299[m.1881]da
orada vefât etdi. Onsekiz sene Mekkede kaldı. (Minhat-ül-vehbiyye fî reddilVehhâbiyye) kitâbı[1305]deBombaydave[1389]daİstanbuldabasıldı.Arabîdir.Türkcesi(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbının(Müslimâna nasîhat) kısmındadır.453.
214 — DÂVÜD-İ TÂÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûSüleymânDâvüdbin
Nasîr,Hanefîfıkhâlimiveçokzâhididi.Horâsânlıdır.İmâm-ıa’zamıntalebesive
Habîb-iAcemîninhalîfesiidi.165[m.781]devefâtetdi.211,1087,1103.
215 — DÂVÜD-İ ZÂHİRÎ: Dörtyüzkırkbeşinci[445]sıradaİbniHazmisminebakınız!
216 — DEBBÛSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûZeydUbeydüllahbinÖmer,
Buhârânınmeşhûryedikâdîsındanbiridir.Debbûs,Semerkanddabirkasabadır.
Hanefîfıkhâlimlerindendir.432[m.1039]deBuhârâdavefâtetdi.(Te’sîs) fıkhkitâbıMısrdabasılmışdır.(Esrâr fil-üsûl-i vel-fürû’) kitâbı,(Hazâne) fetvâkitâbıve
imâm-ıMuhammedin(Câmi’ul-kebîr)ineşerhıvardır.308
217 — DEMÎRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:KemâleddînMuhammedbinÎsâ,
MısrŞâfi’îâlimlerindendir.[742]detevellüd,808[m.1405]devefâtetdi.(Hayâtül-hayvân) kitâbıBeyrutda(Mektebe-tül-ticârî)desatılmakdadır.İkicilddir.KenârındaZekeriyyâKazvînînin(Acâib-ül-mahlûkât) kitâbıvardır.418,741.
218 — DERVÎŞ MUHAMMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:Evliyânınbüyüklerindendir.Rûhilmlerininmütehassısıidi.DayısıMuhammedZâhidhazretlerindenfeyzaldı.Dayısınınvefâtındansonra,budaSemerkanddadalâletvebid’atleriyoketdi.Önceonbeşsenezühdveriyâzetle,zikrvefikrleçalışdı.SonraHızıraleyhisselâmıntavsiyesiilehâceMuhammedZâhidhazretlerininsohbetinekavuşupkemâleerdi.ÇokVelîyetişdirdi.Hicretindokuzyüzyetmiş970[m.1562]senesindeMâverâünnehrdeBüsternâhiyesininDasferârköyündevefâtetdi.Silsile-ialiyyeninyirminciferd-ikâmilidir.969,1103,1148.
219 — DEYLEMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞehrdârbinEbûŞücâ’Şîreveyh
[483]deHemedândatevellüd,558[m.1163]senesindevefâtetdi.EbûNasrDeylemî,hadîsâlimidir.(Müsned-ül-firdevs) kitâbımeşhûrdur.89,419,420,452,465,
476,1010.
220 — DIHYE-İ KELBÎ “radıyallahüanh”: Geçîmânageldi.Zengintüccâridi.
MüslimânolmadanöncedeResûlullahısever,uzakdangeldikcehediyyegetirirdi.Müslimânolunca,Resûlullahçoksevindi.İyirumcabilirdi.Rumdevletinesefîrolarakgönderildi.YermükveŞâmsavaşlarındabulundu.50[m.670]senesindevefâtetdi.376.
221 — DİOSKORÜS: İskenderiyyepatrîkiidi.[m.451]senesindeKadıköyündetoplananbeşincimeclisde,fikrlerirededildi.Fikrlerine(Monofisiyye) veyâ
(Ya’kûbiyye) denir.490.
222 — DIRÂR: Mısrda,Fâtımîlerzemânındabulunanbiryehûdîdönmesidir.
HalîfeHâkimialdatdı.İslâmiyyetiyıkmağauğraşdı.BununvetalebesiHamzanın
yolundaolanlara(Derezî) veyâ(Dürzî) denir.487,740,1104.
223 — DRAPER: WilliamDraper,hıristiyandîninedüşmânlığıilemeşhûringilizdir.1226[m.1811]datevellüdve1299[m.1881]davefâtetdi.537.
224 — EBÛ ABDÜLLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinMûsâ
binNu’mânMerâkişîTilimsânî,tesavvufbüyüklerindendir.Mâlikîdir.683[m.1284]
devefâtetdi.(Misbâh-uz-zulâm) kitâbıçokkıymetlidir.458.
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225 — EBÛ ALÎ DEKKAK “rahmetullahiteâlâaleyh”:Adı,HasenbinMuhammeddir.Ebül-KâsımKuşeyrîninkayınpederiveüstâdıidi.405[m.1014]senesindeNîşâpûrdavefâtetdi.265.
226 — EBÛ ALÎ FÂRMEDÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Adı Fadl bin Muhammeddir. Ebül-Kâsım Kuşeyrînin talebesi ve Ebül-Kâsım Gürgânî ile EbülHasenHarkânîninhalîfesidir.EbülKâsımda,EbûOsmân-ıMagribînin,budaCüneyd-iBağdâdîninhalîfesidir.Rûhilmlerininmütehassısıidi.EbûSa’îd-iEbül-Hayr
hazretlerindendefeyzaldı.Zâhirilmlerindederinâlimidi.İmâm-ıGazâlîninveYûsüf-iHemedânîninmürşididir.Dörtyüzotuzdörtde[434]tevellüdvedörtyüzyetmişyedide477[m.1085]Meşhedde,ya’nîTusdavefâtetdi.969,1193.
227 — EBÛ BEKR BİN ALÎ HAD DÂD-İ YE ME NÎ “rahm et ull ah i teâ lâ
aleyh”:Hanefîdir.800[m.1397]senesindevefâtetdi.(Kudûrî Muhtasarı)nışerh
etdi.Buşerhıüçcildolup,(Sirâc-ül-vehhâc) adınıvermişdir.Bunuihtisârederek
(Cevheretün-neyyire) demişdir.İbrâhîmİbnül-Lakânîninilm-ikelâmdayazdığı
(Cevhere-tüt-tevhîd) başkadır.İbrâhîmLakânîMâlikîkelâmâlimivebüyükVelî
olup,1041[m.1632]senesindevefâtetmişdir.AbdülganîganîmîMeydânînin(Ellübâb) ismindekiKudûrîşerhımeşhûrdur.İbniÂbidînintalebesiolup,1274[m.
1857]devefâtetmişdir.
228 — EBÛ BEKR-İ BÂKILLÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:KâdîMuhammedbinTayyib,Basradatevellüd,403[m.1013]deBağdâddavefâtetdi.Kelâm
âlimiidi.Eş’arîmezhebindeidi.İlmivezekâsıçokidi.İstanbulaelçigönderildi.
Çokkıymetlieserlerivardı.431.
229 — EBÛ BEKR-İ BELHÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hamîdeddîn-iBelhî,
Belhkâdîsıidi.Babası,ÖmerbinMahmûddur.559[m.1165]senesindevefâtetdi.Fârisî(Makâmât) kitâbımeşhûrdur.578,885.
230 — EBÛ BEKR-İ SIDDÎK “radıyallahüanh”:AdıAbdüllahbinEbûKuhâfebinÂmirbinAmrbinKâ’bbinSa’dbinTeymbinMürredir.İlkîmânagelen
hüradamdır.Büyüktüccâridi.Bütünmalını,evini,barkınıResûlullahuğrunaverdi.Gençlikdedearkadaşidiler.Müslimânlarınbirincihalîfesidir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”âhıreteteşrîfedince,MekkedenveMedînedenveTâifdenbaşka,bütünArabistânmürtedoldu.Halîfe,önceMedîneyeyakındörtkabîleüzerineyürüyüp,bunlarıitâ’ategetirdi.Sonra,onbirkabîleyebölüklergönderdi.Bunlardanİkrimeemrindekiasker,Yemâmede,Müseylemeninkırkbinaskerinekarşıgelemedi.Halîfe,HâlidbinVelîdiimdâdagönderdi.Hâlid,TalîhaveSücâhveMâlikbinNüveyreyiperîşanedipMedîneyedönmüşdü.Yemâmededebüyükzaferkazandı.Yirmibinmürtedöldürdü.İkibineyakınmüslimânşehîdoldu.
AmribniÂsda,Huzâ’akabîlesiniîmânagetirdi.AlâbinHadremî,Bahreyndeçetinmuhârebeleryapıpmürtedleridağıtdı.HuzeyfeveArfeceveİkrime,Ummân
veBahreyndebirleşip,mürtedleribozdular.Onbinmürtedöldürdüler.Halîfe,HâlidbinVelîdiIrâktarafınagönderdi.Hîredenyüzbinaltıncizyealdı.HürmüzkumandasındakiÎrânordusunubozdu.Basradaotuzbinkişilikorduyuperîşanetdi.
İmdâdagelenbüyükordudanyetmişbinkâfiröldürüldü.Sonra,çeşidlimuhârebelerle, büyük şehrler aldı. Halîfe, Medînede ordu toplayıp, Ebû Ubeyde kumandasındaŞâmtarafına,AmribniÂsıdaFilistinegönderdi.SonraYezîdbinEbû
Süfyânı Şâma yardımcı gönderdi. Sonra asker toplayıp, hazret-i Mu’âviye kumandasında,kardeşiYezîdeyardımagönderdi.HâlidbinVelîdide,IrâkdanŞâma
gönderdi.Hâlid,askerinbirkısmınıMüsennâyabırakıp,birçokmuhârebevezaferlerleSûriyeyegeldi.İslâmaskerleribirleşerek(Ecnâdeyn)debüyükrumordusunuyendiler.Sonra,(Yermük)dekırkaltıbinislâmaskeri,Herakliüsünikiyüzkırk
binaskeriileuzunveçokçetinsavaşlaryapıpgâlibgeldi.Yüzbindenziyâderum
askeriöldürüldü.Üçbinmüslimânşehîdoldu.Bumuhârebedeislâmkadınlarıda
harbetdi.BaşkumandanHâlidbinVelîdinvetümenkomutanıİkrimeninşaşıla–1090 –

cakkahramanlıklarıgörüldü.Bütünbuzaferler,halîfenincesâreti,dehâsıvegüzelidâresivebereketiileoldu.Yermüksavaşıyapılırken,halîfeMedînedevefât
etdi.
Hazret-iEbûBekr,Aşere-imübeşşereninbirincisidir.Peygamberlerdensonra,bütüninsanlarınenüstünüdür.Bütüngazâlardabulundu.Âyet-ikerîmelerile
medholundu.Kur’ân-ıkerîmikitâbhâlindeilktoplıyanbudur.13[m.634]senesininCemâzil-âhıryirmisekizincisalıgecesi,altmışüçyaşındavefâtetdi.Resûlullahınyanındadır.Beyâzidi.Yüzüvegöğdesiza’îf,yanaklarıüstündesakallarıaz,
gözleriçukurca,alnıyumrucaidi.44,45,59,60,89,98,108,109,114,210,249,252,
307,349,354,355,379,380,381,442,447,452,473,480,503,506,507,508,509,510,
511,514,516,607,621,684,686,689,694,752,802,858,909,913,920,921,923,942,
952,969,1013,1014,1034,1035,1051,1064,1065,1066,1073,1078,1083,1087,1098,
1126,1129,1138,1144,1152,1158,1160,1068,1163,1168,1180,1182,1186.
231 — EBÛ BEKR-İ ŞİBLÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Evliyânınbüyüklerindendir.AdıCa’ferbinYûnüsdür.247[m.861]deSamrâdatevellüd,334[m.945]
deBağdâddavefâtetdi.Mâlikîidi.Cüneyd-iBağdâdînintalebelerindendir.50,60,
109,1087,1112.
232 — EBÛ BERZE “radıyallahüanh”:AdıFadlbinMuhammedEslemîdir.
Eshâb-ı kirâmdandır. Gazâlarda bulundu. Hazret-i Alî ile birlikde hâricîlerle
harbetdi.Horasanda,çokyaşlıikenvefâtetdi.640.
233 — EBÛ CA’FER “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Haddâd denir. Cüneyd-i
Bağdâdîninhocalarındanidi.686.
234 — EBÛ CA’FER-İ MENSÛR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Babası,MuhammedbinAlîbinAbdüllahbinAbbâsdır.Abbâsîhükümdârlarınınikincisi,islâm
halîfelerinin yirmibirincisidir. [95] senesinde tevellüd, 158 [m. 775] senesinde
Mekkedevefâtetdi.[136]da,kardeşiAbdüllahölünce,halîfeoldu.[137]de,devletinkurucusuolanEbâMüslimiöldürdü.[145]deBağdâdşehriniyapdı.441,444,
1092,1106.
235 — EBÛ CEHL: AdıAmrbinHişâmbinMugîrebinAbdüllahbinAmrbin
Mahzûmdur.EbûHakemveİbniHanzaladadenir.İslâmiyyetinenazılıdüşmanıidi.Bedrgazâsındayetmişyaşındaikenöldürüldü.376,509,513,1051,1074,1081,
1104,1188.
236 — EBÛ DÂVÜD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sekizyüzotuzdördüncü[834]
sırada,Sicstânîisminebakınız!164.
237 — EBÜDDERDÂ “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmdandır.Hazreckabîlesindendir.Bedrdensonrakigazâlardabulundu.33[m.653]senesindeŞâmdavefâtetdi.694.
238 — EBÛ DÜCÂNE “radıyallahüanh”:Hazreckabîlesindendir.Bedrve
UhudgazâlarındaveYemâmecengindeçokkahramanlıkyapdı.11senesinde,HâlidbinVelîdinidâresinde,Müseylemetül-kezzâbileyapılanYemâmecengindeşehîdoldu.Bucengdemüslimânlardanikibin,mürtedlerdenyirmibindenziyâdetelefoldu.740,1152.
239 — EBÛ EYYÛB-İ ENSÂRÎ “radıyallahüanh”:HâlidbinZeyddir.Eshâb-ı kirâmın büyüklerindendir. Resûlullah Medîneye hicret edince, bunun
evindeyediaymüsâfiroldu.Bütüngazâlardabulundu.Yüzellihadîs-işerîfbildirmişdir.50[m.670]de,SüfyânbinAvfemrindeİstanbulagelenveiçlerinde
YezîdindebulunduğuaskerarasındaotuzüçSahâbîvardı.Bunlardanhazret-i
Hâliddizanteridenvefâtetdi.FâtihsultânMuhammedinhocalarındanAkşemseddînefendikabrinikeşfetdi.Üzerinegüzeltürbeilebircâmi’yapıldı.Ramezânlardacâmi’leremahyakurulmasıemrolununca,1136[m.1723]dauzuniki
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minâre yapıldı. (Mir’at-ülharemeyn) sekizyüzikinci sahîfede diyor ki, (Çifte minâreli câmi’lere mahya kurulması, sultân üçüncü Ahmed hân devrinde oniki sene kadar sadr-ı a’zamlık yapmış olan dâmâd İbrâhîm pâşanın 1132 [m. 1719] senesinde ihdas eylediği bid’atdir.) Eyyûb sultân câmi’i, üçüncü Selîm hân tarafından 1215 [m. 1800] de yeniden yapıldı. İlk Cum’a nemâzında sultân da bulundu.
Câmi’in son ta’mîrini 1380 [m. 1960] de başvekîl şehîd Adnan Menderes yapdırmışdır. Türbenin son ta’mîrini ikinci Mahmûd hân yapdırmışdır. Sanduka üzerindeki yazılar, sultânın el yazısıdır. Türbede asılı levhadaki iki beyti üçüncü Selîm hân söylemiş, Yesârîzâde yazmışdır. Nakş-i kadem-i Peygamberî, Birinci Mahmûd hânın emri ile 1144 [m. 1731] de serâydan türbeye getirildi. Türbe civârındaki kabrler, (Hadîkat-ül-cevâmi’) de uzun yazılıdır. 4, 333, 1074, 1079, 1131.
240—EBÛEYYÛB-İSAHTIYÂNÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebû Bekr-il
Basrî, Tâbi’înin büyüklerinden ve fıkh âlimlerindendir. Çok kerâmetleri görüldü.
Basrada deri satardı. Yüzotuzbir 131 [m. 748] senesinde tâ’ûndan, altmışbeş yaşında vefât etdi. 211, 1098.
241 — EBÛ EYYÛB-İ SÜLEYMÂN “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Medîne-i
münevverede bulunan yedi büyük âlimlerden biridir. 104 [m. 722] de vefât etdi. 66.
242—EBÛHANÎFE“rahmetullahi teâlâ aleyh”: İmâm-ı a’zam Nu’mân bin Sâbit, İslâm âlimlerinin en büyüklerindendir. 80 [m. 699] senesinde Kûfede tevellüd,
150 [m. 767] de Bağdâdda şehîd edildi. İkinci Abbâsî halîfesi Ebû Ca’fer Mensûr
zâlim idi. İmâmı, hergün on sopa artdırarak, zındanda döğdürdü. Sopa adedi yüz
olduğu gün, İmâm yıkıldı. Yatarken ağzına zehr akıtdılar, şehîd oldu. Fıkh bilgilerini, Ehl-i sünnet i’tikâdını topladı. Yüzlerce talebesine öğretip, kitâblara geçirilmesine sebeb oldu. Müslimânlar tarafından kâğıd i’mâli bunun zemânında başladı. 2, 22, 23, 49, 50, 59, 95, 106, 114, 115, 120, 125, 126, 133, 134, 136, 137, 144, 149,
155, 176, 178, 179, 194, 215, 223, 228, 229, 231, 234, 244, 258, 260, 268, 270, 271, 273,
294, 303, 304, 307, 318, 322, 324, 339, 349, 352, 388, 393, 408, 435, (437), 439, 440,
441, 442, 443, 444, 451, 455, 457, 466, 467, 470, 490, 491, 503, 513, 574, 575, 595, 611,
619, 621, 625, 626, 637, 701, 738, 770, 792, 801, 803, 828, 830, 840, 844, 849, 858, 868,
869, 880, 893, 894, 897, 980, 1007, 1077, 1084, 1089, 1094, 1096, 1106, 1107, 1108,
1119, 1127, 1142, 1147, 1156, 1175, 1191, 1193, 1194, 1198.
243—EBÛHASEN-İSÜBKÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Alî bin Abdülkâfî hâfız Takıyyüddîn Sübkî, 683 [m. 1284] de Mısrda Sübk kasabasında tevellüd, 756 [m.
1355] da Kâhirede vefât etdi. Tâc-üddîn-i İskenderînin talebesidir. Mısrda ve Şâmda Şâfi’î âlimlerinin reîsi idi. Şâmda kâdıl-kudât ya’nî temyîz reîsi iken imâm-ı Nevevînin evini ziyâret etdiği zemân, Nevevînin mubârek ayakları basmışdır diyerek
halılara yüzünü, sakalını sürmüşdü. Yüzelliden fazla kitâb yazdı. İbni Teymiyyeye çok nasîhat etdi. Ona reddiyye olan kitâblarından (Şifâ-üs-sikâm),Beyrutda (Dârül-âfâk-ı Cedîde) kitâbevi tarafından ve ofset yolu ile İstanbulda yeniden basılmışdır. Oğlu Abdülvehhâb Tâc-üddîn-i Sübkî, Şâfi’î âlimlerinden olup, 771 [m. 1370]
de Şâmda vefât etmişdir. 136, 341, 348, 360, 448, 450, 454, 458, 496, 498, 499, 1117,
1156, 1181.
244—EBÛHÂTİM-İTEMÎMÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Dörtyüzkırkaltıncı [446] sırada İbni Hibbân ismine bakınız!
245—EBÛHÜREYRE“radıyallahü anh”: Adı Abdürrahmândır. Hayberde
müslimân oldu. Hazret-i Ömer zemânında Bahreyn vâlîsi, hazret-i Osmân zemânında Mekke kâdîsi ve hazret-i Mu’âviye zemânında Medîne vâlîsi oldu. 57 [m. 676] senesinde, yetmişsekiz yaşında Medînede vefât etdi. Abdüllah bin Ömerden sonra, en
çok hadîs bilen budur. 99, 289, 313, 350, 383, 415, 419, 449, 644, 727, 786, 1009, 1066.
246—EBÛHUZEYFEBİNUTBE“radıyallahü anh”: Babası Utbe bin Rebî’a bin Abd-i Şems, Bedr gazâsında Kureyş ordusunun kumandanlarından idi. Ut– 1092 –

be,kardeşiŞeybeveoğluVelîdilebirlikdekatledilmişdi.EbûHuzeyfeiseilkîmânagelenlerdendir.Gazâlarınçoğundabulundu.Bedrgazâsında,babasıUtbeyeve
kardeşi Velîde karşı harb etdi. Yemâme harbinde ellidört yaşında şehîd oldu.
Uzunboylu,beyâz,çokgüzeldi.Utbeisminebakınız!506,1152,1185,1188.
247 — EBÛ İSHAK GÜLÂBÂDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekrMuhammedbinİbrâhîmBuhârîGülâbâdî,Sôfiyye-ialiyyedendir.380[m.990]senesindevefâtetdi.(Te’arrüf) kitâbıçokkıymetlidir.İsmâ’îlbinMuhammedtarafındanyapılanfârisîşerhi1330[m.1912]deLüknovdabasılmışdır.Şârih434[m.1042]
devefâtetmişdir.1388[m.1969]deCâmi’ul-ezherdebasılmışdır.927,928,963.
248 — EBÛ İSHAK ŞÎRÂZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İbrâhîmbinAlî,Şâfi’î
fıkhâlimlerindendir.476[m.1082]daBağdâddavefâtetdi.Ebûİshakİbrâhîmİsferâînî418[m.1026]deNişâpûrdavefâtetdi.(El-Mühezzeb) kitâbımeşhûrdur.1193.
249 — EBÛ KATÂDE “radıyallahüanh”:Ensâr-ıkirâmdanolup,süvârilerden
idi.45[m.665]deyetmişyaşında,MedînedeveyâKûfedevefâtetdi.991.
250 — EBÛ KEBŞE “radıyallahüanh”:Ensâr-ikirâmdanidi.641.
251 — EBÜL ABBÂS-I MÜRSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinÖmeril-ensârî, Mâlikî olup, zemânının kutbu idi. Ebül-Hasen-i Şâzilînin halîfesi ve
Tâc-üddîn-iİskenderîileİmâm-ıBusayrîninveAbdüllah-iİsfehânîninmürşidleridir.686[m.1287]daİskenderiyyedevefâtetdi.386,419,1084,1181.
252 — EBÜL-BEKÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Şeyh-ül-islâmidi.Tütüngünâhdeğildirderdi.EbülbekâMuhammedbinAhmedbinDiyâüddînSâgânîbaşkadır.Yediyüzseksendokuzdatevellüd,sekizyüzellidört854[m.1450]senesinde
vefâtetmişdir.(Kâfî) şerhıolan(Şâfî) veNesefînin(Vâfî)sineşerhıve(Diyâülma’neviyye alâ mukaddime-til-gazneviyye) ve(Mecma’ul-bahreyn) şerhıve(Menâkıb-ül-İmâm-il-a’zam) kitâblarımeşhûrdur.638.
253 — EBÜLBEREKÂT NESEFÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Yediyüzonyedinci[717]sırada,NesefîAbdüllahisminebakınız!
254 — EBÜLHÂRİS BİN ALKAMA: NecrandanResûlullahagelenaltmışhıristiyanınenâlimiidi.369.
255 — EBÜL-HASEN-İ ALÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıAlîbinMüzeyyenidi.Sôfiyye-ialiyyedendir.323[m.934]deMekkedevefâtetdi.91.
256 — EBÜL-HASEN-İ EŞ’ARÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AdıAlîbinİsmâ’îldir.Ehl-isünnetini’tikâddakiikiimâmındanbiridir.260veyâ266[m.879]daBasradatevellüd,324veyâ330[m.941]daBağdâddavefâtetdi.(Kitâb-ül’ulûm)u
[1953]deingilizceyetercemeedilmişdir.22,60,409,491,492,701.
257 — EBÜL-HASEN-İ HARKÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Sôfiyye-i
aliyyeninbüyüklerindendir.Hâltercemesi(Reşehât)dave(Tezkiret-ül Evliyâ)da
ve(Nefehât)dayazılıdır.Adı,AlîbinCa’ferdir.Bâyezîd-iBistâmîninrûhâniyyetindenterbiyegördü.(Esrâr-ı sülûk) kitâbınıSalâhâddîn-iUşâkîtürkceyeçevirmişdir.(Beşâret-nâme) kitâbıçokkıymetlidir.425[m.1034]deHarkandavefâtetdi.395,969,1051,1090.
258 — EBÜL-HASEN-İ ŞÂZİLÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Nûr-üddînAlîbin
Abdüllahşerîfdir.Mâlikîdir.592[m.1196]deTûnusdaŞâzilekasabasındatevellüdetdi.Silsilesi,SırrîSekâtîdengelmekdedir.Biryoldanda,seyyidAhmedRıfâ’îyebağlanmakdadır.İskenderiyyedeŞâzilîtarîkatinite’sîsetdi.(Heristediğim
zemân, Resûlullahı baş gözümle görmezsem, kendimi Onun ümmeti saymam)
buyururdu.(Hizb-ülbahr) düâkitâbımeşhûrdur.Mekkeyolunda654[m.1256]de
vefâtetdi.EbülHasenAlîbinNâsirüddînŞâzilîMâlikîbaşkadır.386,497,733,744,
909.
259 — EBÜL-HÜSEYN BİN SEM’ÛN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammed
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binAhmeddir.(Nâtık-ı bil-hikme) adıilemeşhûrdur.BirgünBağdâdda,minberdeva’zveriyordu.Minberinönündeoturanlardanbiriuyudu.İbniSem’ûnhemen
susdu.Uyandığızemân(Resûlullahırü’yâdagördündeğilmi?)dedi.Evetgördüm
dedi.(Seniuyandırıpda,tatlırü’yânıyarıdabırakmamakiçinsusdum)buyurdu.
Zâhidolmağı,dünyâyagönülbağlamamağısöylüyorsun,kendinyeni,şıkgiyiniyorsunveçeşidliyemekleryiyorsundediklerinde,Allahüteâlâyı,islâmiyyetinemr
etdiğigibibilenkimseye,dünyâmalızararvermezbuyurdu.(Allahüteâlânınadı
bulunmıyansöz,kıymetsizdir.Allahüteâlâyıhâtırlamadansusmak,boşunavakt
geçirmekdir.İbretalmadanbakmakfâidesizdir)buyururdu.387[m.997]senesindevefâtetdi.Evininbağçesinedefnedildi.Otuzdokuzsenesonrakabristânanakl
etmekîcâbetdi.Kefenihiçsolmamış,yepyenigörüldü.92.
260 — EBÜL-HÜSEYN MÜSLİM “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altıyüzdoksanyedinci[697]sıradaMüslimisminebakınız!
261 — EBÜL-HÜSEYN-İ NÛRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinMuhammed,Cüneyd-iBağdâdîninarkadaşıidi.295[m.907]deölünce,Cüneyd,(İlminyarısıgitdi)buyurdu.564.
262 — EBÛ LEHEB: Resûlullahınamcasıidi.Düşmanıidi.BedrgazâsındanyedigünsonraçiçekhastalığındanMekkedeöldü.Kokdu.KarısıÜmm-ıCemîl,Ebû
SüfyânbinHarbinhemşîresiidi.376,378,389,391,509,513,714,1051,1162,1186.
263 — EBÜL-KÂSIM-I SEMERKANDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinYûsüf,Hanefîfıkhâlimlerindendir.556[m.1161]senesindevefâtetdi.(Câmi’ul-fetâvâ) kitâbı meşhûrdur. Buna (Câmi’ul kebîr) de denir. (Mültekıt) ve
başkakitâblarıdavardır.286.
264 — EBÜLLEYS-İ SEMERKANDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:NasrbinMuhammed,hanefîfıkhvetefsîrâlimidir.(Bostân-ül’Ârifîn), (Tenbîh-ül-gâfilîn), (Mukaddime) kitâblarımeşhûrdur.(Ebülleys tefsîri)nintürkçeMûsâİznikîtercemesim.1983debasılmışdır.373[m.983]devefatetdi.45,268,583,611,644,792.
265 — EBÜLVEFÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbülvefâbinMa’rûfHamevî,
halvetîmeşâyihindendir.1016[m.1607]daHamâdavefâtetdi.Tâc-ül-ârifînMuhammed Ebül-Vefâ 501 h. [m. 1107] de Irâkda vefât etdi. Şeyh Müslih-uddîn
MustafâVefâbinAhmed,896[m.1490]daİstanbuldavefâtetdi.Abdüllatîf-iKudsînin,budaZeyn-üddîn-iHâfîninhalîfesidir.HocasıBursadaZeynîlerde,kendisiVefâdadır.1197.
266 — EBÛ MENSÛR-I MÂTÜRÎDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammed
binMahmûd,Ehl-isünnetinikii’tikâdimâmındanbirincisidir.HocasıEbûNasr-ı
İyâd,EbûBekr-iCürcânînintalebesi,odaEbûSüleymân-iCürcânînintalebesiidi.
Budaimâm-ıMuhammedŞeybânînintalebesiidi.333[m.944]deSemerkanddavefâtetdi.Kabrinibiryehûdîruslardansatınalarakeğlenceyeriyapdı.İstanbuldan
gelenİhlâsşirketi,buçirkinhâligörünce,1416h.k.[1996m.]de,[yehûdîden30000]
dolarasatınalarakkıymetlendirdi.İmâm-ıa’zamEbûHanîfedengelenkelâmbilgilerinikitâblarageçirdi.Îzâhveisbâtetdi.22,439,491,492,701.
267 — EBÛ MÛSÂ DÎNEVERÎ:Bâyezîd-iBistâmînintalebesindenidi.AdıAhmedbinDâvüddür.Çokkitâbyazdı.281[m.894]senesindevefâtetdi.684.
268 — EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ “radıyallahüanh”:AbdüllahbinKays,Eshâb-ı
kirâmdandır.Hicret-iseniyyedenevvel,Yemendenikikardeşivearkadaşlarıile
Habeşistânagitdi.OradaCa’fer-iTayyar“radıyallahüanh”ilekonuşarakmüslimânoldu.HayberinfethindeMedîne-imünevvereyegeldi.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”Zebîd,AdenveYemendevâlîsiidi.Ömer“radıyallahüanh”
zemânındadaBasraveKûfevâlîliklerindebulundu.Çokmemleketlerfethetdi.
Sıffînmuhârebesindensonra,sulhiçinhazret-iAlînin“radıyallahüanh”vekîliidi.
Hazret-iMu’âviyeninvekîliolanAmribniÂsın“radıyallahüanhümâ”dehâsıkar–1094 –

şısındamağlûbolmuşdu.Kırkiki42[m.662]senesindeKûfedeveyâMekke-imükerremedevefâtetdi.Yazılardaislâmtârîhiniilkkullananbudur.
269 — EBÛ NASR-I AKTA “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinMuhammed,fıkhâlimidir.474[m.1082]senesindeİsfehânda,RamHürmüzşehrindevefâtetdi.161.
270 — EBÛ NU’AYM: Yetmişsekizinci[78]sırada,Ahmedisminebakınız!
271 — EBÛ SA’ÎD-İ FÂRÛKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:[1196]daRampurdatevellüdvebinikiyüzelli1250[m.1834]senesindefıtrbayramında,hacdandönerken(Tonk)şehrindevefâtetdi.Delhîyegetirilip,mürşidiAbdüllah-iDehlevîninyanınadefnedildi.Fârisî(Hidâyet-üt-tâlibîn) kitâbıçokkıymetlidir.Urdu
tercemesiilebirlikde1385[m.1965]deKaraşininNâzımâbâdkasabasındabasılmışdır.BununbabasıSafiyyülkadr,[1165]detevellüdve1236[m.1820]senesinde(Lucknow)davefâtetdi.EbûSa’îdhazretlerininüçoğluvardı.BirincisiAhmed
Sa’îddir.[Buismebakınız!]İkincisiAbdülganîMüceddidî,[1235]detevellüdve
binikiyüzdoksanaltı1296[m.1879]daMedîne-imünevveredevefâteyledi.(Hüvelganî) adındakiAbdüllah-iDehlevîhazretlerininmakâmâtınıfârisîolarakyazmışdır.Bueseri[1296]daHindistândabasılmışdır.Üçüncüoğlu,Abdülmugnî,1291
[m.1874]deMedîne-imünevveredevefâtetdi.1072.
272 — EBÛ SA’ÎD-İ HAREZMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
Mensûr,üçüncüselçûkîsultânıMelikşâhınvezîrlerindendir.494[m.1101]senesindevefâtetmişdir.MirzâEbûSa’îdbinMuhammedbaşkaolup,Mîrânşâhıntorunuidi.Ubeydüllah-ıAhrârhazretlerininsohbetindebulundu.Düâsınıalıp,Semerkandsultânıoldu.873[m.1468]senesindeUzunHasenleharbederkenşehîd
oldu.YerinegeçenoğlumirzâAhmedde,Ubeydüllahhazretlerindenfeyzalmış
ve899[m.1494]senesindevefâtetmişdir.441.
273 — EBÛ SA’ÎD-İ HARRÂZ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinÎsâ,Sôfiyye-ialiyyedendir.277[m.890]deBağdâddavefâtetdi.91,420,939.
274 — EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ “radıyallahüanh”:İsmiSa’ddır.KendisivebabasıMâlikbinSinânSahâbedendir.BabasıUhudgazâsındaşehîdolmuşdu.Uhuddaonüçyaşındaidi.Diğergazâlardabulundu.64[m.683]senesindevefâtetdi.İstanbuldaKa’riyyecâmi’iyanındadenilmekdedir.383,392.
275 — EBÛ SA’ÎD KÜKBÛRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Erbilmelikiidi.İsmiEl-MuzafferibnüZeynüddîn-iAlîbinBüktekindir.Salâhüddîn-iEyyûbînineniştesidir.Mevlidgecelerindeyapdığıbüyükziyâfetlerimeşhûrdur.630[m.1232]da
haçlıordularınakarşıAkkâkal’asıcihâdındaşehîdolmuşdur.378,1120.
276 — EBÛ SELEME “radıyallahüanh”:ResûlullahınhalasıBerreileAbdülEsedbinHilâlMahzûmîninoğludur.İsmiAbdüllahdır.Resûlullahınvehazret-i
HamzanınSüveybedensütkardeşidir.HabeşistânaveMedîneyezevcesiileilkhicretedenbudur.BedrveUhudgazâlarındaakrabâlarıolanMahzûmoğullarınakarşıkahramancacihâdetdi.Uhuddaaldığıyaradankanakarken,Resûlullahmubârekelleriilegözlerinikapayıphayrdüâetdi.Böyleceşehîdoldu.1186.
277 — EBÛ SELEME “rahmetullahiteâlâaleyh”:Aşere-imübeşşeredenAbdürrahmânbinAvfınoğludur.Tâbi’îninbüyüklerindendir.Yirmiiki[22]senesindetevellüd,94[m.713]senesindevefâtetdi.66.
278 — EBÜSSÜ’ÛD EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinMustafâ,onüçüncüşeyh-ul-islâmdır.Cinnîleredefetvâverirdi.Eyyûbdeyazılımedresedekiodası,şimdideduruyor.896[m.1490]datevellüd,982[m.1574]devefât
etdi.Eyyûbcâmi’ikarşısındadır.952[m.1544]deşeyh-ul-islâmoldu.Tefsîrivefetvâlarıçokkıymetlidir.156,233,244,248,249,271,297,305,464,604,698,714,734,
897,1125,1171.
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279 — EBÛ SÜFYÂN BİN HARB “radıyallahü anh”: Dedesi Ümeyye bin
Abd-iŞemsbinAbd-iMenâfdır.Hazret-iMu’âviyeninbabasıdır.İslâmınbüyükdüşmanıidi.Kureyşordusununbaşkumandanıolup,çokmüslimânşehîdetdi.Resûlullahınkayınpederiidi.Mekkefetholunacağızemânislâmordusunagelipmüslimânoldu.Tâifgazâsındabirgözü,Yermükharbindeikincigözüşehîdoldu.31[m.
651]senesindeseksensekizyaşındavefâtetdi.380,785,1094,1110,1129,1138,1186.
280 — EBÛ SÜFYÂN BİN HÂRİS “radıyallahüanh”:Resûlullahınamcasıoğluvesütkardeşidir.Önceçokseverken,Nebîolduğunubildirinceçokdüşmanoldu.Mekkefethinegidilirkenyoldaîmânageldi.YapdıklarınautandığındanResûlullahınyanındabaşınıeğer,mubârekyüzünebakamazdı.HuneyngazâsındaResûlullahınyanındanhiçayrılmadı.Düşmanakılınçsallarken,Resûlullahınmubârekayağınıöper,afvdilerdi.(Ebû Süfyân Cennet yiğitlerindendir) hadîs-işerîfi
ileşereflendi.20[m.641]senesindeMedînedevefâtetdi.Resûlullahaçokbenziyenyedikişidenbiribuidi.506.
281 — EBÛ SÜLEYMÂN-I DÂRÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AbdürrahmânbinAhmed,âlimvemüttekîidi.205[m.820]senesindeŞâmdavefâtetdi.691,
728,788.
282 — EBÛ TÂLİB: Resûlullahınamcasıvehazret-iAlîninbabasıidi.Resûlullahsekizyaşındaikendedesivefâtedince,EbûTâlibinyanındakaldı.İslâma
düşmanlıketmedi.Hicretdenüçseneönce,seksenyaşınıaşmışolarakvefâtetdi.Diriltilerekîmânetdiği,İbniHacer-iMekkînin(Ni’met-ül-kübrâ) mevlidkitâbındave(Mir’ât-i Mekke) 1096sahîfesindeyazılıdır.DörtoğluveÜmm-ihânîvebaşkabirkızıvardır.353,388,389,740,1051,1068,1075,1085,1100,1139,
1185,1186.
283 — EBÛ TÂLİB-İ MEKKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinAlî
mâlikî,Sôfiyye-ialiyyeninmeşhûrlarındandır.386[m.996]senesindeBağdâdda
vefâtetdi.(Kût-ül-kulûb) kitâbımeşhûrdur.689.
284 — EBÜTTUFEYL ÂMİR BİN VÂSİLE “radıyallahüanh”:Uhudgünütevellüd,100[m.718]senesindeMekkedevefâtetdi.Eshâb-ıkirâmdanensonvefâtedenbudur.441.
285 — EBÛ UBEYDE BİN CERRÂH “radıyallahüanh”:ÂmirbinAbdüllah
binCerrâhbinKâ’bbinDabbebinHarsbinFehr,bütüngazâlardabulundu.Çok
kahramânidi.Bedrdepederinikatletdi.UhuddaResûlullahınyanağınabataniki
demirhalkayıdişleriileçekipçıkardı.Rumlarileolanmuhârebede,senelerceneferolaraksavaşırken,halîfeÖmer“radıyallahüanh”tarafındanŞâmordularına
başkumandanyapıldı.Adâletiilerumhalkınıhayretdebırakdı.Şâmlılarınseve
seveîmânetmelerinesebeboldu.Onsekiz[18]senesinde,ellisekizyaşında,KudüsileRemlearasındatâ’ûndanvefâtetdi.370,510,738,1090.
286 — EBÛ ÜMÂME “radıyallahüanh”:SadîbinAclân-iBâhilî,sahâbîdir.Yüzellihadîs-işerîfhabervermişdir.Mısrdayerleşdi.Humsda,81[m.700]senesindevefâtetdi.Şâmdaensonvefâtedenbudur.164,365.
287 — EBÛ YA’KÛB-İ BASRÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Sôfiyyedendir.
687.
288 — EBÛ YA’LÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinAlî,hadîsâlimidir.
(Müsned) kitâbımeşhûrdur.[210]datevellüd,307[m.920]senesindeMûsuldavefâtetdi.392,424.
289 — EBÛ YÛSÜF “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ya’kûbbinİbrâhîmEnsârî,Ebû
Hanîfenintalebesininenbüyüğüdür.Hanefîmezhebindeilkkitâbyazanbudur.113
[m.731]senesindeKûfedetevellüd,182[m.798]deBağdâddavefâtetdi.(Kitâbül-harâc)ıfransızcayatercemeedilmişdir.72,120,132,133,137,139,155,167,202,
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231,234,240,268,288,293,294,300,301,304,324,414,415,439,444,567,575,586,
591,593,616,621,625,637,648,801,803,806,809,824,826,830,857,861,862,866,
868,897.
290 — EBÛ ZER-İ GIFÂRÎ “radıyallahüanh”:MünciddeZerkelimesindeGaffârîyazıyor.İlkmüslimânolanlardandır.HendekdensonraMedîneyegeldi.32[m.
652]senesindeMedîneyeyakınRebzedevefâtetdi.Hadîs-işerîfilemedhedilmişdir.364,447,694.
291 — ECHÜRÎ ALÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MısrdakiMâlikîâlimlerinin
büyüklerindendir.[967]detevellüd,1066[m.1656]davefâtetdi.Tütüniçmenin
mubâholduğunafetvâverdi.398,629,632,633,639,998.
292 — EDİSON: Thomas, Amerikalı fizikcidir. 1263 [m. 1847] de tevellüd,
1350[m.1931]devefâtetdi.Phonograph,megaphon,elektrikampulünesonşeklinivermişdir.433,704.
293 — EFLÂTUN: Platon,eskiyunanfelsefecisidir.Sokratıntalebesi,Aristonunhocasıdır.Avrupalılar,mîlâddan[429]seneöncetevellüdetmişdiyorlarise
de,Îsâ“aleyhisselâm”zemânındayaşadığı(Burhân-ı kâtı)dayazılıdır.Mısradagitdi.Seksenikiyaşındavefâtetdi.Çokkitâbyazdı.Tenâsühainanırdı.(Trinite) denilen(Teslîs) inancınıilkolarakortayaçıkaranbudur.Îsâ“aleyhisselâm”gökeçıkarıldıkdansonra,dörtİncîliyazanlar,buinancıkarışdırarak,beşeriyyetibüyük
felâketesürüklediler.43,758,761,955,1078,1128,1171,1248.
294 — EHÎ ÇELEBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Dokuzyüzyetmişdokuzuncu
[979]sıradaYûsüfbinCüneydisminebakınız!90,467,1084,1164.
295 — EİNSTEİN: Aynştayn,Almanfizikçisibiryehûdîdir.1296[m.1879]da
tevellüd,1375[m.1955]devefâtetdi.539,554,967,1042.
296 — EKBER ŞÂH: CelâleddînMuhammed,HindistândaBâbürşâhıntorunu
veHümâyûnşâhınoğludur.949[m.1542]datevellüd,1014[m.1605]devefâtetdi.
[963]dehükûmetreîsioldu.Mecûsî,BerehmenveHıristiyanlarahürriyyettanır.
Müslimânlarazulm,işkenceederdi.Egredebüyüktürbesivardır.1079,1106,1167.
297 — EKMELÜDDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altıyüzkırkyedinci[647]sıradaMuhammedbinMahmûdisminebakınız!636.
298 — ELBÂB ALÎ: AlîMuhammed,Îrânda1236[m.1821]datevellüdetdi.
Tesavvufilefelsefeyikarışdıranlardan(AhmedZeyneddînİhsâî)nintalebesiidi.
ÎrânveHindistândadolaşdı.Birkaçdef’ahaccagitdi.[1260]daŞîrâzdayenibirdin
kurdu.Şîrâzdabirbüyükcâmi’,Kâ’bevekıbleyapdı.Yalnızikirek’atsabâhnemâzıilesenedebirayorucfarzdırdedi.(Bâbî)denilenbudînegirmiyenleriöldürmekhalâldirdedi.Öldürüldükdensonra,Kurre-tül-aynadındabiracemkızı,bu
dîniyaymağaçalışdı.Minietekveçıplakgezmekmodasınıçıkardı.Yakalanıpdiriolarakyakıldı.Bâbfikrlerini,yirmiüçkitâbdabildirdi.BunaBehâîlikdenildi.
1266[m.1850]daÎrânhükûmetitarafından,Tebrîzdekurşunadizildi.483,1082.
299 — ELMALILI HAMDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedHamdibin
Nu’mân,AntalyanınElmalıkazâsında[1294]detevellüd,1361[m.1942]de,İstanbuldavefâtetdi.Erenköydedir.SultânikinciAbdülhamîdhânzemânındayetişen
dinadamıdır.Zemânınınâlimiidi.Tefsîrimeşhûrdur.198,207,216,461,722,726.
300 — EMÎR GİLÂL “rahmetullahiteâlâaleyh”:Seyyiddir.MuhammedBuhârîninüstâdıdır.BuhârânınSûhârîkasabasındatevellüd,772[m.1370]deorada
vefâtetdi.HâceBâbâSemmâsînintalebesiidi.Gençliğindegüreşyapardı.Sonra,
çömlekcilikyapdığıiçinGilâlismiilemeşhûrolmuşdur.89,957,969.
301 — EMÎR SULTÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:AdıMuhammedŞemsüddîndir.BuhârâdatevellüdetdiveoradakiEvliyâdanfeyzaldı.Kerâmetlerigörüldü.BursadamollaFenârîdenokudu.YıldırımBâyezîdedâmâdoldu.833[m.1430]
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de vefât etdi. İsmi ile anılan câmi’ yanındaki türbesindedir. 1103, 1138.
302—ENESBİNMÂLİKBİNNADR“radıyallahü anh”: Ebû Hamza Ensârî Huzrecîdir. Dokuz yaşında Resûlullaha hizmete başlayıp, vefâtlarına kadar
ayrılmadı. Yüz yaşlarında, [91] de vefât etdi. İmâm-ı Mâlikin babası Enes başkadır. 374, 383, 384, 441, 616, 641, 642, 643, 646, 651, 784, 1010, 1035, 1106.
303—ENGELS:Fredirik Engels bir Alman fabrikatörünün oğludur. 1235 [m.
1820] de tevellüd, 1313 [m. 1895] de vefât etdi. Karl Marx ile birlikde komünist beyânnâmesini neşr etdi. 523, 1126.
304—ENVERPÂŞA: (İslâmAhlâkı) 474.cü sahîfeye bakınız!
305—ENVERÖREN: Hüseyn Hilmi Işıkın en çok sevdiği talebesi ve dâmâdıdır. 1939 da Denizlide tevellüd etdi. İhlâs Holdingin ve Türkiye gazetesinin sâhibi idi. 1434 [m. 2013] de vefât etdi. Kaşgârî dergâhı yakınında, çok sevdiği hocası Hüseyn Hilmi Işık “rahmetullahi aleyh” yanında medfûndur. Ehl-i sünnet bilgilerinin basılmasına ve yayılmasına çok hizmet etmişdir. 628
306—ESÎRÜDDÎN-İEBHERÎ:Müfaddal bin Ömer, matematik, astronomi,
fizik ve mantık âlimi idi. Mûsulda ve Anadoluda bulundu. (Hidâye) fizik kitâbını yazmış, Hüseyn Kâdî mîr bunu şerh etmişdir. (Îsâgûcî) mantık kitâbı da meşhûrdur. Îsâgûcî yunancada başlangıç demekdir. 663 [m. 1265] de vefât etdi. Esîreddîn Muhammed Ebû Hayyân Endülüsî 745 [m. 1344] de Mısrda vefât etdi. 538.
307 — ESMÂ “radıyallahü anhâ”: Hazret-i Ebû Bekrin büyük kızı, aşere-i
mübeşşereden Zübeyr bin Avvâmın zevcesi idi. 73 [m. 692] senesinde, yüz yaşında vefât etdi. 1066, 1185.
308—EŞREFZÂDE-İRÛMÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Abdüllah bin Eşref
bin Muhammed Mısrî, babasının ismi ile şöhret bulmuşdur. Kâdirî meşâyıhindendir. Çok kitâb yazdı. (Müzekkin-nüfûs) kitâbı meşhûrdur. Sekizyüzseksendokuz
889 [m. 1484] senesinde İznikde vefât etdi. 1055.
309—EVZÂÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Abdürrahmân bin Amr Evzâî, 88 [m.
707] de Ba’lebekde tevellüd, 157 [m. 774] de vefât etdi. Şâmın en büyük fıkh âlimi idi. Beyrutun cenûbunda, kendi adını taşıyan câmi’ kıblesindedir. 219, 789.
310—EYYÛB“aleyhisselâm”: Benî-Îsrâîl Peygamberlerindendir. Yedi kişi îmân
etdi. Çok malı ve on oğlu vardı. Çocukları öldü. Malı, mülkü gitdi. Hasta oldu. Hep
şükr etdi. Yaralarının kurtlandığını büyük âlim Feridüddîn-i Attâr yazmakdadır.
Yeniden sıhhat verildi. Çok malı ve çocukları oldu. Yüzkırk sene yaşadı. 356, 482, 844.
311—EYYÛBSABRİPÂŞA“rahmetullahi teâlâ aleyh”: İkinci Abdülhamîd
hânın amirallerinden idi. 1308 [m. 1890] de vefât etdi. Türkçe (Mir’ât-ül-Haremeyn)
târîh kitâbı beş cilddir. Türkçe (Târîh-iVehhâbiyân)kitâbı 1296 [m. 1879] da İstanbulda basdırılmışdır. 377, 458, 525.
312 — EYYÛB-İ SAHTİYÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: İkiyüzkırkıncı
[240] sırada, Ebû Eyyûb ismine bakınız! 211.
313—FADL“radıyallahü anh”: Resûlullahın amcası olan hazret-i Abbâsın büyük oğludur. Annesi, Meymûne vâlidemizin hemşîresi olan Lübâbe idi. Huneynde çok kahramânlık gösterdi. Resûlullah yıkanırken su döküyordu. Çok güzel idi.
Yermük gazâsında şehîd oldu. 995.
314—FADLBİNRUZBEHÂN“rahmetullahi teâlâ aleyh”: İsfehânlıdır. Ehl-i
sünnet âlimlerindendir. Şî’îlerden İbnül-Mutahhiri red eden (İbtâl-ül-menhec-il-bâtıl)kitâbı çok kıymetlidir. 852 [m. 1448] senesinde yazmışdır. Abdül-Hâlık-ı Goncdüvânînin vasıyyetlerini şerh eden (Şerh-ul-vasâyâ) kitâbı da meşhûrdur.
315—FADLULLAH-IHURÛFÎ:Fadlullah bin Abdürrahmân Tebrîzî, hurûfîlik denilen sapık inançların kurucusudur. Bir acem yehûdîsidir. 741 [m. 1340] de Îrâ– 1098 –

nınkuzeyindeEsterâbâdşehrindetevellüd,796[m.1393]daTîmûrhânınoğluMîrânşâhtarafından,babasınınemriileöldürüldü.Karâmıtîfırkasınındöküntülerindenidi.(Câvidân) adındafârisîbüyükbirkitâbyazdı.BuradaKur’ân-ıkerîmdeki
harflerema’nâlarvererek,kendisinintanrıolduğunubildirdi.Bütündinleriinkâr
ve islâmiyyet ile alay etdi. Talebesinden Şemseddîn adındaki hurûfînin halîfesi
BâyezîdintalebesindenolanFeriştehoğludenilenAbdülmecîdİzzeddîn(Aşknâme)
adıile,bukitâbıgenişletdi.Kitâblarındadinsizlik,ahlâksızlıkolduğundanveherşeyehalâldediklerindengizlitutarlar.(Sır) derler.Tîmûrhân,Fadlullahıöldürtdü.
Tekkelerinidağıtdı.Esterâbâdşehriniyakdı,yıkdı.İslâmiyyetibusapıklardantemizledi.YavuzsultânSelîmhân,şî’îliğinyayılmasınıönlediğigibi,Tîmûrhândabu
dinveırzdüşmanlarınınyayılmasınıönleyerek,islâmiyyeteçokbüyükhizmetetmişdir.Hurûfîliksonradanbektâşîtekkelerineyayıldı.Bektâşîadınımüslimânlardan
alarak,kendilerinemâletdiler.500,501,502,503,1076,1101,1155,1183.
316 — FAHRÜDDÎN-İ RÂZÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed bin
Ömer,büyükislâmâlimidir.Tefsîr,kelâm,fıkh,fizik,matematikvetıbüzerinde
çokkitâbyazmışdır.TefsîrveŞâfi’îfıkhâlimidir.Allâmeveşeyh-ul-islâmismleriverilmişdir.544[m.1149]deReyşehrindetevellüd,606[m.1209]daHiratdavefâtetdi.370,371,391,417,458,480,490,491,537,538,644,714,758,1013,1014.
317 — FAHR-UL-İSLÂM “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Alî bin Muhammed
Pezdevî,Hanefîfıkhâlimlerindendir.400senesindetevellüd,482[m.1089]deSemerkanddavefâtetdi.Çokkitâbyazdı.444,636.
318 — FÂRÂBÎ: MuhammedbinTurhân,felsefecivemûsikîüstâdıidi.259[m.
873]daSeyhûnnehrineyakınFârâbkasabasındatevellüd,339[m.950]daŞâmdavefâtetdi.Çokkitâbyazdı.759,962.
319 — FÂTİH MUHAMMED HÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Osmânlıpâdişâhlarının yedincisidir. Halîfe değildi. İkinci Murâd hânın oğlu, ikinci Bâyezîd
hânınbabasıdır.833[m.1429]deEdirnedetevellüd,886[m.1481]daGebzedevefâtetdi.TürbesiFâtihcâmi’iyanındadır.855[m.1451]depâdişâholdu.BosnaHerseğivebirçokyerlerialdı.857[m.1453]MayısayınınyirmidokuzuncuSalıgünüİstanbuluBizansrumlarındanalarak,ortaçağasonverdi.Ayasofyakilisesinicâmi’
yapdı.Kıyâmetekadarcâmi’kalmasınıyazılıvasıyyetvevakfeyledi.Fekat,1354
[m.1935]Ramezânayındamüzeyapıldı.1990Ramezânayında,birkısmıibâdete
açıldı.Ayasofya[SainteSophie]câmi’i,İstanbulda,Topkapıserâyıyanındadır.Mîlâdın325senesinde,büyükKostantintarafındanahşapolarakyapıldığı,Aryüsmezhebindeolup,408devefâtedenArkadyuszemânındayandığı,bununoğluTeodosyusunyenidenyapdırdığı,Jüstinyanuszemânındakiihtilâldeyineyandığı,bunun
tarafından şimdiki binânın yapdırıldığı (Kâmûs-ül-a’lâm)da yazılıdır. Justinyanus,565deölmüşdür.Bununzemânında,zelzeledekubbesiyıkılmış,şimdikikubbe548deyapılmışdır.Şarkdangarba81,şimâldencenûba73,yüksekliği57metredir.MakedonyalıVasil[BalisI.]veRomanveAndronikzemânlarındatâmiredilmişdir.Fâtih,birtuğlaminâreyapdırmışdır.Serâykapısıköşesindekiminâreyiikinci Bâyezîd, diğer iki minâreyi ikinci Selîm hân yapdırmışdır. Şadırvanı birinci
Mahmûdhân,büyüktopkandiliüçüncüAhmedhânyapdırmışdır.Bağçesinde,ikinciSelîmin,üçüncüMurâdın,üçüncüMuhammedin,birinciMustafânınveüçüncü
Murâdşahzâdelerininolarakbeştürbevardır.KumkapıdakiküçükAyasofyayıda
Jüstinyanusyapdırmışdır.SultânMahmûdtürbesiyanındakikırmızımermerden
(Çemberli taş)ıbüyükKostantinRomadangetirmişdir.ÜzerindeApolonunheykelivardı.SonraJülyanusveTeodosyüsheykellerinikoydurdular.Komnuszemânındayıldırımheykelleriyıkdı,yerlerinehaçkondu.Budayandı.Demirçemberlerlebağladılar.Fâtihcâmi’i,Yedikulecâmi’i,Kireçiskelesicâmi’i,Şehreminicâmi’iveRumeli-hisârı,FâtihsultânMuhammedintürklerebırakdığıyâdigârlarının
enkıymetlilerindendir.Rumeli-hisârıcâmi’inihâcıKemâleddînefendiyapdırmış–1099 –

dır.Kabrideoradadır.1159[m.1746]dayandığıiçinbirinciMahmûdhânyeniden
yapdırdı.AyvanserâydaTahta-minâreveAkserâydaHorhorçeşmelerinebitişikHindilertekkesimescidlerinideFâtihyapdırdı.HavantopunuilkyapdıranFâtihdir.
FâtihsultânMuhammedinvezîrlerindenMurâdpâşa,870[m.1465]deAkserâydaMurâdpâşacâmi’iniyapdırdı.879[m.1474]deAk-koyunluuzunHasenile
harbederkenDiyâr-ıBekrdeşehîdoldu.ŞadırvanınıyapdıranKaraDâvüdpâşa
ikinciOsmânhânışehîdedenzorbalarlaişbirliğiyapdığından,i’dâmolunupMurâdpâşacâmi’iyanınadefnedilmişdir.Sadr-ıa’zamMesîhAlîpâşaveşeyh-ul-islâmpîrîzâdeOsmânSâhibefendideoradadır.FâtihsultânMuhammed,KâsımpâşadaDîvânhânemescidinideyapdırmışdır.SultânSüleymân,bucâmi’inetrâfına
bir serây ve bir dîvânhâne yapdı. Osmânlılarda ilk tersâneyi 922 [m. 1516] de
YavuzsultânSelîmhânyapmışdır.Okmeydânıcâmi’inideFâtihyapdırmışdır.İstanbulukuşatınca,yetmişgemiyiBaltalimanındankızaklarlakaradanKâsımpâşaya indirdi. Bir sene sonra Bâyezîd kulesinin olduğu yerde, ilk türk serâyını
yapdırdı.Bubüyükserâya(Eski serây) denir.25,1091,1103,1128,1132,1137,1168,
1174,1183,1185,1189.
320 — FÂTIMA “radıyallahüanhâ”:Resûlullahındördüncükızı,hazret-iAlîninzevcesivehazret-iÖmerinkayınvâlidesidir.Nikâhyapılırkenonbeşyaşında
idi.Mehridörtyüzmiskalgümüşolduğu(Mevâhib-i ledünniyye)deSevîkgazvesindeyazılıdır.57,14miskalaltındemekdir.Bugüniçin38altınliradır.Alî“radıyallahüanh”yirmibeşyaşındaidi.Ehl-ibeytdendir.Beyâz,çokgüzelidi.Hicretdenonüçseneönce,Mekkedetevellüd,onbirinci[11]senedeyirmidörtyaşındavefâtetdi.Hasen,HüseynveMuhsînadındaüçoğluileÜmm-iGülsümveZeyneb
adındaikikızıoldu.Resûlullahınsoyu,Fâtımadantüredi.Zeyneb,Abdüllahbin
Ca’ferTayyârilenikâhlanıp,AlîveÜmm-iGülsümvezürriyyetlerioldu.Bunlara(Şerîf-i Ca’ferî) denir.60,349,519,575,740,752,919,1008,1064,1107,1134.
321 — FÂTIMA BİNTİ ESED “radıyallahüanhâ”:EbûTâlibinzevcesi,Alî,
UkaylveCa’ferTayyârhazretlerininannesidir.Mekkedemüslimânoldu.Medîneyehicretetdi.Resûlullahaanneliketdi.Çokiyibakdı.Medînedevefâtetdi.Resûlullahnemâzınıkıldırdı.Elleriilekabrekoydu.449.
322 — FÂTIMA SULTÂN “rahmetullahiteâlâaleyhâ”:ÜçüncüAhmedhânın
kızıdır.[1140]daBâb-ıâlîdebircâmi’yapdırmışdır.İbrâhîmpâşanınzevcesiidi.
1145[m.1732]devefâtedip,Turhânsultântürbesininhâricinedefnedildi.
323 — FÂTIMA SULTÂN “rahmetullahiteâlâaleyhâ”:YâvuzsultânSelîmhânınkerîmesidir.Topkapıda,zevcikaraAhmedpâşanıncâmi’ineyakın(Fâtıma sultân mescidi)niyapdırmışdır.KaraAhmedpâşanınyapdırdığı(Topkapı câmi’i), (Pazartekke mescidi)ninyanındadır.Ahmedpâşadokuzyüzaltmışiki962[m.1554]senesindeşehîdedilince,inşâsıyarımkalmışdı.Dokuzyüzyetmişikide[972],kardeşiRüstempâşatemâmlamağabaşladı.Yedisenedetemâmoldu.Ahmedpâşacâmi’iyanındakitürbededir.ZevcesiFâtımasultân,butürbeninyanındadır.
324 — FAYSAL: Sü’ûdîdevletreîslerindendir.İkinciAbdül’azîzinoğludur.KardeşiSü’ûdmüsrifhareketleriilememleketifelâketegötürdüğünden,1384[m.1964]
detahtdanindirildi.Yerine,ellisekizyaşındakiFaysalgeçdi.m.1975de,serâyındayeğenitarafındanöldürüldü.YerinekardeşiHâlidgeçdi.Hâlidde,1402[m.1982]
deöldü.YerinekardeşiFahdgeçdi.1174.
325 — FEHÎM-İ ARVÂSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sekizyüzyirmialtıncı[826]
numarada,seyyidFehîmkelimesinebakınız!
326 — FENÂRÎ ŞEMSÜDDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
Hamza,Osmânlışeyh-ul-islâmlarınınbirincisidir.751detevellüd,834[m.1431]
devefâtetmişdir.Bursada,Keşişdağıeteğindekimescidiyanındadır.Dinvefen
bilgilerinde,zemânınınenmeşhûruidi.Çoktalebeyetişdirdi.Kütübhânesindeon–1100 –

binden fazla kitâb vardı. Tesavvufda yüksek dereceye kavuşmuşdu. İki oğlu da, kendisi gibi âlim idi. Soyundan Alî bin Yûsüf, Akserâyda vatan caddesindeki kiliseyi câmi’ yapmışdır. İmâmı, Îsâ efendi, câmi’e çok vakf yapdığından, (FenârîÎsâ)
mescidi denilmişdir. Bursada kâdî iken 903 de vefât etmişdir. Ahfâdından Muhyiddîn bin Muhammed Fenârî, onüçüncü şeyh-ul-islâm olup, Beykoza bağlı (Dere-seki)de ve Rumeli-hisârında birer mescid yapdırmış, dokuzyüzellidört [954] de
vefât etmişdir. Eyyûb sultândadır. 1097, 1124, 1127, 1146, 1164.
327—FERİDÜDDÎN-İATTÂR“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed bin
İbrâhîm, Sôfiyye-i aliyyedendir. (Mantık-ut-tayr)kitâbında, tesavvufu kuşlar ağzından anlatmakdadır. Fârisî (Tezkiret-ül-Evliyâ)sından bir kısmı (Hakîkat Kitâbevi) tarafından (Akâid-iNizâmiyye) içinde tab’ edilmişdir. [513] de Nîşâpûrda tevellüd, 627 [m. 1230] de Cengiz askeri tarafından, orada şehîd edildi. Babası attâr
idi. Ya’nî, ilâc, esans satardı. Ferîdeddîn-i Genc-i şeker başkadır. Sekizyüzaltmışdokuzuncu [869] sırada Şeker Genç ismine bakınız! 312, 1098.
328—FERİŞTEHOĞLU:Hurûfî babalarındandır. Hurûfîliğin kurucusu olan
Fadlullah-ı Hurûfînin müridlerindendir. Adı Abdülmecid İzzeddîndir. 874 [m.
1469] de öldü. Hurûfî dedelerinin dinden çıkmalarına sebeb olan (Aşknâme)kitâbını yazmışdır. 500, 501, 1099.
329—FERRÛHSÎRŞÂH: Hind sultânlarının dokuzuncusu Ferrûh Sîr Şâh 1122
[m. 1710] de vefât etdi. Muhammed Ma’sûmun oğlu Muhammed Sıddîkın mürîdi
idi. [(Umdetül-makâmât) sahîfe 395.]
330 — FETH-İ MÛSULÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Babası Alî efendidir.
Bişr-i Hâfînin arkadaşı idi. 220 [m. 835] senesinde Bağdâdda vefât etdi. 689.
331—FEYZULLAHEFENDİ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Erzurumludur. Şemseddîn-i Tebrîzî soyundandır. Osmânlı şeyh-ul-islâmlarının kırkaltıncısıdır. Edirnede 1115 [m. 1703] senesinde şehîd edildi. Medrese, kütübhâne, mektebler yapdırdı.
Feyzullah Erzincânî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdînin (İ’tikâdnâme) kitâbını türkçeye terceme etmiş, (HerkeseLâzımOlanÎmân) kitâbının birinci risâlesi olarak
basılmışdır. 1323 [m. 1905] de vefât etmişdir. 579.
332—FİHR:Resûlullahın onbirinci babasıdır. Mâlikin oğlu, Gâlibin babasıdır.
Fihr, avuc dolusu taş demekdir. İsmi Kureyşdir. Bunun soyundan olanlara (Kureyşî) denir. Kureyş, köpek balığı demekdir ve cem’ olmak ve toplanmak demekdir.
Hac için Mekkede toplandıkları için Kureyş denildi. 390, 1128.
333— FİR’AVN:Eski Mısr hükümdârlarına verilen ismdir. Yirmialtı Fir’avn sülâlesi vardır. Her sülâlede çeşidli Fir’avnlar asrlarca hükümdârlık etdi. Çoğu, insanları kendilerine tapındırdı. Mûsâ “aleyhisselâm” zemânındaki Fir’avn, Muharrem
ayının onuncu günü, askeri ile birlikde bahr-i ahmerin Süveyş kısmında boğuldu.
Îmânı kabûl olmadı. 105, 356, 452, 485, 525, 640, 641, 695, 850, 1105, 1123, 1151.
334— FÎRÛZÂBÂDÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed bin Ya’kûb, (Kâmûs) lügâtini yazmışdır. Îrânda Şîrâzın cenûbunda, Fîrûz-âbâdda, 729 [m. 1329] da
tevellüd, 816 [m. 1414] da Yemende Zebîdde kâdî iken vefât etdi. Tefsîr, hadîs, fıkh
ve lügât âlimi idi. Yıldırım ve Tîmûr ile görüşüp ihsânlarına kavuşdu. 390, 1070, 1164.
335—FÎRÛZŞÂH“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Delhîde hükm süren Tuğluk sülâlesindendir. [752] de tahta çıkdı. Çok âdil idi. Bendler, barajlar, kal’a ve mektebler yapdı. Çeştiyye meşâyıhından Kutb-ı zemân Celâl-i Buhârînin halîfesi idi.
Mürşidinin emri ile Serhend şehrini yapdı. 790 [m. 1388] da, seksen yaşında vefât
etdi. Yapdırdığı su yolu, Serhend kısmını sulamakdadır. İkiyüzkırk kilometre
uzunluğundadır. Geçdiği yerleri sulamakdadır. 1121, 1129.
336—FUDAYLBİNIYÂD“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Evliyânın büyüklerindendir. [107] de tevellüd, 187 [m. 803] senesinde Mekkede vefât etdi. Sırrî-yi Se– 1101 –

kâtîninmürşidlerindendir.(Hicâb-ül-aktâr) kitâbıPârisdedir.90,497,692,842,1171.
337 — GALİLE: İtalyanastronomlarındandır.981[m.1574]dePizedetevellüd,
1051[m.1642]devefâtetdi.Yirmiikiyaşında,Üniversitematematikprofesörüoldu.Dünyâdönüyordediğiiçin,yetmişyaşındahabsedildi.Habshânedegözlerikör
oldu.704,1048.
338 — GANÎM-İ BAĞDÂDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıMuhammeddir.Hanefîâlimlerindendir.Çokkitâbyazdı.Tütüniçmeninharâmolmadığınafetvâverdi.1030[m.1621]davefâtetdi.639.
339 — GAZÂLÎ MUHAMMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
MuhammedGazâlî,islâmâlimlerininenbüyüklerindendir.450[m.1058]senesinde,ÎrânınTusya’nîMeşhedşehrininGazâlkariyyesindetevellüd,505[m.1111]
deoradavefâtetdi.Müctehididi.İctihâdı,Şâfi’îmezhebineuygunoldu.Okadar
çokkitâbyazdıki,ömrünebölününce,birgüneonsekizsahîfedüşmekdedir.[484]
deBağdâddaNizâmiyyeüniversitesineprofesöroldu.Haccagidipgelince,Şâmdaprofesörlükyapdı.SonraNişâpûrdaprofesörlüğüzorlakabûletdi.Kitâblarıçok
kıymetlidir.Garbdillerineçevrilmekdedir.(Eyyühel-veled) kitâbıarabîdir.Fârisîtercemesi,Bursada,Orhâncâmi’ikütübhânesindemevcûddür.Bukitâbı,1364
[m.1945]dekurulmuşolanmilletlerarasıilmyayma(Unesco)teşkilâtıtarafından
1370[m.1951]defransızcaya,ingilizceyeveispanyolcayatercemeedilerek,hepsibasılmışdır.[m.1959]da,dörtalmanordinaryüsprofesörünün,Gazâlîninkitâblarınıokuyarak,islâmdînineâşıkolduklarınıveimâmınkitâblarınıalmancayaçevirmekdeolduklarınıgazetelerdeokuduk.
İmâm-ıGazâlîyeislâmfelesofudiyenleroluyor.Bubüyükimâm,felesofdeğildir.Birislâmâlimi,birmüctehididi.Onunkitâblarındamevdu’hadîsvarsanankimse,yâonutanımıyan,dinimâmıvemüctehidnedemekolduğunubilmiyencâhillerdendir.YâhudEhl-isünnetedüşmanolanvehhâbîlerintuzağınadüşmüşbirzevallıdır.İslâmâlimlerininhiçbirifelesofdeğildir.Felesof,islâmâlimiolamaz.Nasılki,camparçasıpırlantaolamaz.İslâmfelesofudiyebirşeyyokdur.İslâmiyyetdefelsefeyokdur.Binüçyüzseksenüç1383[m.1963]senesindePâkistândabasılan
(Me’ârif-üs-sünen) adındakiyedicildkitâbınbirincicildindede(İslâmâlimlerinegörerûhcismdir.Eskiyunanfelsefecilerirûhcismdeğildirdedi.İmâm-ıGazâlî
deböylededi.Onunfelsefeyebağlılığıbirçokyerdekendinehâkimolmuşdur)diyor.MücessimedenolanİbniTeymiyyeninrûhhakkındakisözlerini,islâmâlimlerininsözüdiyeyazarakkocaGazâlîyiküçümsemekgafletinedüşmekdedir.Arabîbeşcild(İhyâ-ül-ulûm) kitâbı1387[m.1968]senesindeBeyrutdavefârisîbircild
(Kimyâ-i se’âdet) kitâbıMuhammedŞâhRızâPehlevîzemânında1374[m.1955]
deTahrandave1398[m.1977]deİstanbuldabasılmışdır.BuEhl-isünnetkitâbınınvebenzerlerininTahrandabasılmasıveÎrândaEhl-isünnetmedresevetekkelerininaçılmasısebebiiletaşkınşî’îler,Humeynîismindekibirâhundunteşvîkıileşâhakarşıisyânederek,ÎrândaŞî’îCumhûriyyetikurdular.(Dürret-ül-fâhire) kitâbınınarabîdentürkçeyetercemesi,(Kıyâmet ve Âhıret hâlleri) ismiilebasılmışdır.Îsâaleyhisselâmın,AllahüteâlânınkuluvePeygamberiolduğunuvesîkalarlaisbâteden(Er-reddül-cemîl li-ülûhiyyet-i Îsâ bi-sarîh-il İncîl) kitâbı,fransızcatercemesiilebirlikde,1359[m.1939]senesindeRobertChidiactarafındanParisdebasdırılmış,1407[m.1986]daİstanbuldaHakîkatKitâbevitarafından,ikisideofsetilebasdırılmışdır.18,26,34,42,82,105,108,116,120,132,279,412,415,
418,419,420,430,455,470,490,491,497,600,605,677,698,700,719,758,761,766,
909,962,964,1008,1010,1047,1053,1058,1079,1090,1103,1116,1118,1173,1184.
— Gazevât-ı Peygamberî:(İslâm Ahlâkı) sahîfe195ebakınız!
340 — GÖTE (Goethe): Ünlüalmanşâ’iridir.1162[m.1749]detevellüd,1248
[m. 1832] de vefât etdi. Hikâye ve tiyatro kitâbları yazdı. Faust tiyatrosu çok
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meşhûroldu.Kur’ân-ıkerîminbüyüklüğünüsöylerdi.543.
341 — GÜLŞENÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İbrâhîmbinMuhammedGülşenî,tanınanvelîlerdendir.[830]daAzerbaycandatevellüd,940[m.1534]senesindeMısrdavefâtetdi.SeyyidYahyâ-yıŞirvânîhalîfelerindenÖmerRûşenîdenfeyz
aldı.Şâhİsmâ’îlinişkencelerizemânındaMısragitdi.(Ma’nevî) adındakikırkbin
beytlikmesnevîsininbirkısmınıhalîfelerindenMuhammedFenâîefenditürkceyetercemeetmişdir.ButercemevesonundaGülşenîhazretleriileGülşenîmeşâyıhindenHasenSezâîefendininmektûbâtıvehâltercemelerinieklemişdir.1289
[m. 1871] da İstanbulda basılmışdır. Sezâî efendi, Edirnede Muhammed Sırrî
efendidenvesonraFenâîefendidenfeyzalıp,1151[m.1737]devefâtetmişdir.TorunlarıasrlarcaEdirnedeirşâddabulundular.1087.
342 — HABÎB-İ ACEMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Dâvüd-iTâîninmürşidi
veHasen-iBasrîninhalîfesidir.120[m.739]senesindevefâtetdi.1089.
343 — HÂCEGÎ MUHAMMED İMKENEGÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hicretindokuzyüzonsekiz[918]senesindeBuhârânınİmkenekasabasındatevellüd,
binsekiz1008[m.1600]deoradavefâtetdi.Rûhilmlerininmütehassısıidi.Babası,DervişMuhammedhazretlerindenfeyzaldı.ÇokVelîyetişdirdi.969,1141.
344 — HÂCE-ZÂDE “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muslih-uddînMustafâbinYûsüf, Bursalıdır. Fâtih sultân Muhammed hânın hocası ve İstanbul kâdîsı oldu.
Fâtihinemriile,Gazâlînin(Tehâfüt-ül-felâsife)siile,İbnür-Rüşdünbunaolanreddiyyesiniincelemiş,Gazâlîninhaklıolduğunubildirenkıymetlibirkitâbyazmışdır.893[m.1487]devefâtetdi.Bursada,EmîrSultânkabristânındadır.
345 — HÂCI BAYRAM-I VELÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyye-ialiyyedendir.AnkaradaZülfadl[Sol-Fasol]köyündetevellüdveorada833[m.1429]senesindevefâtetdi.KayserideSomuncubabadenilenHamîdüddînHâmid-iAkserâyîdenfeyzaldı.Edirnedeeskicâmi’deva’zetdi.Ankaradadır.909,970,1074,
1088,1132,1164.
346 — HÂCI BEKTÂŞ-I VELÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AdıseyyidMuhammedbinİbrâhîmAtadır.Hicrî[680]senesindeHorâsânınNîşâpûrşehrindetevellüdetdi.738[m.1338]devefâtetdiği(Kısas-ı Enbiyâ)dayazılıdır.AnadoludaKırşehrdedir.ŞeyhLokmân-ıHorâsânîninhalîfesiidi.Buda,şeyhAhmed-iYesevînin,buda,Yûsüf-iHemedânîninhalîfesiidi.HâcıBektâş-ıVelîhazretleri,sultân
Orhânilesohbetetdi.Yeni-çeriaskerikurulurkendüâetdi.BundanfeyzalanlaraBektâşîdenildi.Butemiz,iyibektâşîler,zemânlaazaldı.Hurûfîdenilenzındıklar,bumubârekismikendilerinemaledindi.499,500,501,502,503,504.
347 — HADÎCE SULTÂN “rahmetullahi teâlâ aleyhâ”: Dördüncü Muhammedhânınkerîmesidir.Binyüzellibirde[1151]DefterdârileAyvânserâyarasında
(Sultân câmi’i)niyapdırdı.Buna(Yâ-Vedûd câmi’i) dedenir.Çünki,öncedenşeyh
Abdül-Vedûd yapdırmışdı. Kendisi, Buhârâdan, İstanbulu almak için gelenlerdendir.860[m.1456]senesindevefâtedip,oradadefnolundu.Sonra,halîfelerindenTokmakdede,vakfınıta’yînetdi.Budaoradamedfûndur.Bununiçinoradakikabristâna(Tokmaktepe) denir.Hadîcesultân,buradakisâhilserâylarıyerineçeşme,sebilvemektebvemektebinaltındaMuhammedEnsârînin“radıyallahüanh”
türbesiniyapdırırken,bumescidiyenidenyapdırmışdır.Rumeli-kavağıcâmi’inide
HadîceTurhânsultânyapdırmışdır.1156[m.1743]davefâtetdi.Turhânsultântürbesindedir.ZevciHasenpâşa,Üsküdârda(Nesûhî tekkesi mescidi)niyapdırmışdır.
348 — HADÎCE-TÜL-KÜBRÂ “radıyallahüanhâ”:HuveylidbinEsedbinAbdil-UzzabinKusayykızıdır.Resûlullahınilkzevcesidir.Çokzenginveâlimveâkıl
idi.BütünmalınıResûlullahabağışladı.Yirmibeşseneçokiyihizmetetdi.Hicretdenüçyılönce,altmışbeşyaşındaMekkedevefâtetdi.İlkîmânagelenhürkadındır.Resûlullahınbütünkızlarınınveikioğlununannesidir.379,380,388,574,
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598,952,1064,1126,1139,1164,1195,1196,1198.
349 — HÂDİMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinMustafâ,KonyanınHâdimkasabasındatevellüd,1176[m.1762]da,oradavefâtetdi.264,629,638,
643,1083.
350 — HAFÎDZÂDE SÂDIK “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altıyüzyetmişüçüncü[673]sıradaMuhammedSâdıkisminebakınız!
351 — HÂFIZ-I ŞÎRÂZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞemseddînMuhammed
binKemâleddîn,[720]deŞîrâzdatevellüd,791[m.1389]deoradavefâtetdi.Büyükislâmşâ’iridir.Nakşibendîidi.Tîmûrhânilegörüşdü.Dîvânıfârisîdengarb
dillerinetercemeedildi.958.
352 — HÂFIZ ES’AD:KanlıbirihtilâlileSûriyedevletreîsioldu.Şî’îlerinen
kötüsüolanNusayrîfırkasındandır.Çokzâlimidi.YalnızHamâşehrindebinlerceEhl-isünnetmüslimânıöldürdü.1421[m.2000]deöldü.
353 — HAFSA “radıyallahüanhâ”:Hazret-iÖmerinkerîmesiidi.ZevciileHabeşistânaveMedîneyehicretetmişdi.İlkzevciHuneysbinHuzâfeBedrdebulundu.Sonravefâtetdi.HicretdenikibuçuksenesonraResûlullahazevceolmaklaşereflendi.Kırkbeş45[m.665]senesindealtmışyaşındaikenvefâtetdi.380,381.
354 — HAHN: Atomçekirdekenerjisinivebombasınıbulanlardandır.Alman
kimyâgeridir.1296[m.1879]daFrankfurtdatevellüdetdi.Nobelmükâfâtıaldı.563.
355 — HÂKİM-Bİ-EMRİLLAH: AltıncıFâtımîhükümdârıdır.BabasıAzîzdir.
375[m.985]detevellüdetdi.Onbiryaşındatahtaçıkdı.411[m.1020]senesinde
öldürüldü.Dırâraaldanarak,dîninisapıtdı.Tanrılıkda’vâsınakalkışdı.487,740,
1089,1106.
356 — HÂKİM NÎŞÂPÛRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinAbdüllahhadîsâlimlerindendir.[321]detevellüdve405[m.1014]senesindeNîşâpûrdavefâtetdi.(Buhârî)deve(Müslim)debulunmıyansahîhhadîsleritoplıyarakmeydâna getirdiği (Müstedrek) kitâbı çok kıymetlidir. Beyrutda (Mekteb-üt-ticârî)desatılmakdadır.164,194,450,993.
357 — HÂKİM-İ ŞEHÎD “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed bin MuhammedbinAhmed,fıkhâlimidir.334[m.946]senesindeşehîdedildi.(Gurer),
(Kâfî) ve(Müntekâ) kitâblarımeşhûrdur.268.
358 — HAKÎM-İ TİRMİZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdüllahMuhammedbinAlî,hadîsimâmlarındandır.320[m.932]senesindeşehîdedildi.Çokkitâbyazdı.(Nevâdir-ül-üsûl) kitâbıçokkıymetlidir.515.
359 — HALEBÎ İBRÂHÎM “rahmetullahiteâlâaleyh”:İbrâhîmbinMuhammed,fıkhâlimidir.[866]daHalebdetevellüdve956[m.1549]davefâtetdi.İstanbuldaFâtihcâmi’ininimâmıidi.Edirnekapıkabristânından,Buğazköprüsüyoluyapılırken,yanındakiSakızağacıkabristânınanakledilmişdir.(Mültekâ) kitâbıfransızcayatercemeedilmişdir.(Halebî) kitâbımeşhûrdur.Ayasofyaders-i-âmlarındanvenakşîmeşâyıhındanAlîYektâefendi,bunahâşiyeyapmışdır.SiyersâhibleriNûreddînAlîHalebîHanefî1044[m.1633]deveBurhâneddînAlîHalebîşâfi’î1014[m.1604]devefâtetmişlerdir.269,270,274,729,1074.
360 — HALEBÎ MUHAMMED: 439.cusırada,İbniEmîrisminebakınız!
361 — HÂLİD BİN VELÎD “radıyallahüanh”:VelîdbinMugîrebinAbdüllah
binAmrbinMahzûmoğludur.EbûCehlbinHişâmileveVelîdbinAbd-iŞems
ilekardeşçocuklarıdır.VelîdbinVelîdinkardeşidir.KardeşiVelîd,Bedrdeesîrolup
fidyeilekurtulunca,Mekkeyegitdikdensonraîmânagelmiş,Medîneyehicretetmişdi.Hâlid,MekkeninfethindenevvelkardeşiVelîdintavsıyesiile,AmribniÂs
ileberâberMedîneyegelipîmânetdiler.UhuddaveHudeybiyyededüşmanordusunda idi. Mekkenin fethinde Resûlullahın yanında idi. Mûte gazâsında üçbin
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kişiileyüzbinrûmagâlibgeldive(Seyf-ullah) ismiileşereflendi.YemâmecengindeveÎrân,Rûmgazâlarındahepzaferkazandı.Hicretinyirmibirinde[21]Humsdavefâtetdi.1078,1090,1091,1129,1152,1187,1195.
362 — HÂLİD KARSIALAN: Hâlidpâşa,Karsfâtihidir.Mecliskürsîsindekonuşmayaparken,vurularakşehîdedildi.
363 — HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyye-ialiyyeninbüyüklerindendir.İslâmbilgilerininmütehassıslarındandır.Hayâtı,(Mecd-i tâlid) ve
(Şems-üş-şümûs)davehesâb,hendeseveheyetilmlerindeve(Rub-ı-dâire)üzerindemâhirolduğu(El-Hadâik-ul-verdiyye)deyazılıdır.Yüzlercebüyükâlimyetişdirdi.BağdâdınşimâlindeZûrşehrinde1192detevellüdveŞâmda1242[m.1826]de
vefâtetdi.CenâzenemâzınıallâmeİbniÂbidînkıldırdı.Ehl-isünnetdüşmanları,bu
büyükâlimekürdasllıdiyor.Busözleri,temâmenyanlışveiftirâdır.ÜçüncühalîfeOsmân“radıyallahüanh”soyundanolduğuvesîkalarlasâbitdir.1224[m.1809]de
Bağdâddanhareketederek,birsenedeDehlîyegeldi.Abdüllah-ıDehlevîdendokuz
ayfeyzaldı,1226daBağdâdaavdetetdi.(İkdül-cevherî) kitâbındairâde-icüz’iyyeyiuzunyazmakdadır.(İ’tikâdnâme) kitâbı,fârisîolarak,hadîs-iCibrîlinşerhidir.Arabîtercemesi,(El-îmân vel-islâm) ismiile1981deİstanbuldabasılmışdır.Türkçetercemesivearabî(Câliyet-ül-ekdâr) düâkitâbıHakîkatKitâbevitarafındanbasdırılmışdır. Fârisî dîvânı çok kıymetlidir. 188, 460, 506, 579, 639, 701, 909, 922, 969,
1061,1075,1089,1101,1112,1121,1132,1143,1158,1169,1174,1181,1187,1198,1248.
364 — HALÎL (ŞEYH) “rahmetullahiteâlâaleyh”:Mâlikîfıkhâlimlerindendir.Babasıİshakdır.767devefâtetdi.(Muhtasar)ımeşhûrdur.458,632,1016.
365 — HALÎL BİN OSMÂN: Kârî’lerdendir.811[m.1408]devefâtetdi.418.
366 — HALÎMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HüseynbinHasenbinMuhammed
binHalîmCürcânî,Şâfi’îfıkhvehadîsâlimidir.338detevellüdve403[m.1012]
devefâtetdi.(Minhâc-üd-dîn) kitâbımeşhûrdur.242,465.
367 — HALLÂC-I MENSÛR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyye-ialiyyedendir.Tarîkatserhoşluğundagördüklerini,islâmiyyeteuymıyankelimelerlesöylediğinden306[m.919]daBağdâddaşehîdedildi.AlîRâmitenîhazretleribuyurduki,
(HüseynMensûrzemânında,hâceAbdülhâlık-ıGoncdüvânîninoğullarındanbiribulunsaydı,Mensûri’dâmedilmezdi.)Hâceninma’nevîoğullarındanbiribulunsaydı,HüseynMensûruterbiyeederek,omakâmdangeçirirdi.94,497,765,943.
368 — HALVÂNÎ: Dörtyüzonbeşinci[415]sırada,Hulvânîisminebakınız!
369 — HÂMÂN: Fir’avnınvezîriidi.Îmânagelmesinemâni’oldu.Âsiyeninşehîdedilmesinesebeboldu.Mûsâaleyhisselâmındaöldürülmesiniistedi.
370 — HAMDAN KURMUT: Karmat da denir. Gözleri kırmızı demekdir.
İsmâ’îlîmezhebindeiken,mürîdleriçoğalınca(Kurmutî) tarîkatınıkurdu.Kûfeşehrindetüccâridi.(Dâr-ül-hicre) adındabirtekkeyapdı.277[m.890]senesindeöldü.(Karamıta) devletinikurdu.Müslimânlaraçokzulmyapdılar.488.
371 — HAMDİ AKSEKİ: Diyânetişlerireîsiidi.MezhebsizReşîdRızânın(Muhâverât) kitâbınıtürkçeyetercemeederek(Mezheblerin telfîkı) isminivermişdir.
1162.
372 — HAMEVÎ AHMED veHAMEVÎ SA’DEDDÎN: [83]numarada,Ahmed-iHamevîve[784]deSa’düddînHamevîismlerinebakınız!
373 — HAMÎDULLAH: 1326[m.1908]senesindeHindistânıngüneyindeHaydarâbâtda tevellüd etdi. [m. 1971] de İstanbulda kendisi ile konuşuldu. İslâm
âlimlerine,Selef-isâlihînegüvenmediğini,Haydarâbâtdakihocasınınsözlerineuymıyanbilgilereinanmadığınısöyledi.OradaOsmâniyeüniversitesindeokudu.Devletlerhukûkuüzerindedoktorayapdı.[m.1947]deHindistânhükûmetikendisinivatandaşlıkdançıkardı.PârisdeCNRSilmîaraşdırmaa’zâsıidi.İsmâ’îlîmezhe–1105 –
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binde,koyuEhl-isünnetdüşmanıolarakyetişdi.Açıkcavesinsice,islâmiyyetibozmağa,Ehl-isünnetâlimlerinilekelemeğeçalışdı.(İslâma Giriş) ve(İslâm Peygamberi) kitâblarında,bozukdüşünceleriniaçığavurmakdadır.Sebe’sûresininyirmisekizinci [28] âyetinin meâl-i şerîfi, (Seni bütün insanlara Peygamber gönderdim)dir.Oise,kitâbına,yalnızmüslimânlarınPeygamberiolduğunuanlatanism
takmışdır.Kâfirlerinçoğununinançlarıböyledir.(Fâideli Bilgiler) kitâbımızınsonundaki63.cümaddede,bozukyazılarınacevâblarverilerek,azgınbirislâmdüşmanıolduğu,isbâtedilmişdir.1424[m.2003]deöldü.307,310,410,462,571,970.
374 — HAMMÂD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ebûİsmâ’îlbinEbîSüleymân
Müslim,İmâm-ıa’zamınhocasıdır.İbrâhîm-iNeha’îninveEnesbinMâlikintalebeleridir.120[m.738]senesindevefâtetdi.268,439,440,441,443,849,1119.
375 — HAMZA “radıyallahüanh”:Resûlullahınamcasıdır.Hicretdenyediyılönceîmânageldi.Bedrgazâsındaçokkahramânlıkgösterdi.UhudgazâsındaVahşîtarafındanşehîdedildi.Uhudgazâsındaşehîdolanlarınismleri(Mir’ât-i Medîne)de
yazılıdır.(Vahşîyeniçinbeddüâetmiyorsunuz)dediklerinde,(Mi’râc gecesi, Hamza ile Vahşîyi kolkola Cennete giderken gördüm) buyuruldu.Uhudgazâsı,hicretin
üçüncüsenesiŞevvâlayındaoldu.Kâfirordusuüçbin[3000]kişiolup,yediyüzüzırhlı
veikiyüzüatlıidi.Onbeşdekadınolupdefçalar,şarkısöylerlerdi.Düşmandanotuzayakınkişiöldürüldü.İslâmaskeriyediyüz[700]olup,yüzüzırhlıidi.İkiatvardı.Eshâb-ıkirâmdanyetmişkişişehîdoldu.AltısıMuhâcirlerden,kalanıEnsârdan
idi.Uhudgazâsındandörtaysonra,Necdhalkınada’vetiçin,yetmişgencgönderildi.(Bi’ri Me’ûne) denilenyerde,hücûmedip,hepsinişehîdetdiler.Yalnız,ikisahâbîkurtuldu.1008,1014,1065,1095,1110,1152,1179,1185,1186,1187.
376 — HAMZA BİN AHMED: Derezîlerinbozukinanışlarınıyayan,Mısrlıbir
sapıkdır.FâtımîhükmdârıolanHâkim-bi-emrillahda,bununyalanlarınaaldanarak,yoldançıkdı.487,740,1089.
377 — HAMZA EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:(Bey’ ve şirâ risâlesi) çok
istifâdelidir.Bukitâbıİsmâ’îlbinOsmânşerhetmiş,1306[m.1890]daİstanbuldabasılmışdır.640,797,811,845,873.
378 — HÂN-I HÂNÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:MirzâAzîzAbdürrahîm,
EkberşâhınveSelîmşâhındevletadamlarındandır.Şâ’iridi.Güceratvâlîsiiken
1036[m.1627]davefâtetdi.Delhîdekibüyüktürbesiharâbehâlindedir.İmâm-ı
Rabbânîhazretleriniçokseverdi.Hân-ıa’zamise,1033devefâtetmişdir.54,97,
746,747,753,1147.
379 — HÂRİCE TEBNİ-ZEYD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tâbi’îndenvefukahâ-iseb’a[yedibüyükâlim]danidi.Doksandokuz99[m.717]senesindeMedînedevefâtetdi.BabasıZeydbinSâbit,Sahâbeninbüyüklerindenidi.66.
380 — HARÎRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinAlî,Halvetîidi.Tütün
içmeninharâmolmadığınıbildirdi.1048[m.1639]devefâtetdi.638.
381 — HÂRİS “radıyallahüanh”:ArabistândaBenî-Mustalakkabîlesininreîsiidi.Hicretinbeşveyâaltıncıyılında,islâmiyyetikabûletmediğindenharbedilerekesîralındı.Mu’cizegörüncemüslimânoldu.KızıCüveyriyyeyiResûlullaha
nikâheyledi.381,1088.
382 — HÂRÛN “aleyhisselâm”:Beni-İsrâîlPeygamberlerindendir.Mûsâaleyhisselâmınbüyükkardeşiidi.Mûsâaleyhisselâmdanüçseneönce,yüzyirmiüçyaşında,yoldavefâtetdi.482,1151,1152.
383 — HÂRÛNÜRREŞÎD “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedMehdînin
oğlu,EbûCa’fer-iMensûruntorunuidi.BeşinciAbbâsîhalîfesiidi.[148]detevellüd,193[m.809]deTusya’nîMeşhedşehrindevefâtetdi.[170]debüyükkardeşiMûsâHâdîninyerinehalîfeoldu.OrdularıileÜsküdârakadargeldi.Fransakra–1106 –

lıbirinciŞarl,ya’nîbüyükŞarlmanlamektûblaşırdı.Onabirdıvârsâatihediyye
göndermişdi.Avrupalılar,sâatinkendikendineişlediğinigörünce,içindeşeytân
vardiyecekkadarcâhilidiler.Çalarsâat516[m.1022]deyapıldı.Muhammedbin
AlîibniSââtî,sâati’mâlindemâhiridi.Rakkaslısâati,ilkolarakpapaikinciSilvestrEndülüsmüslimânlarındagörerekAvrupayagetirdi.1003[m.1594]deöldü.
172,300,465,467,649,783,1115,1127,1152,1177.
384 — HASEN ADVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HasenbinAdvîHamzâvîMısrî,Mâlikîâlimlerindendir.1220[m.1806]deAdvedetevellüd,1303[m.1885]de
vefâtetdi.Câmi’ul-ezherdeyetişdivemüderrisoldu.Çokkitâbyazdı.(İrşâd-ülmürîd fî-hulâsa-ti ilmi tevhîd) ve(En-nefehât-üş-şâziliyye fî şerh-ı Burde-til-Busayriyye) kitâblarıçokkıymetlidir.458.
385 — HASEN BİN ALÎ “radıyallahüanhümâ”:Resûlullahınkızıhazret-iFâtımanınoğludur.Beyâzvegüzelyüzlüolup,yüzüResûlullahınyüzüneçokbenziyen
yedikişidenbiribuidi.Resûlullahabundandahâçokbenziyenkimseyokdu.Onikiimâmınikincisi,islâmhalîfelerininbeşincisidir.Hicretinüçüncü[3]senesi,Medînedetevellüd,[49]daMedînedevefâtetdi.Babasıhazret-iAlîşehîdolunca,kırk
[40]senesindeKûfedehalîfeseçildi.Kûfe,Basra,Irâk,Horâsân,Mekke,Medîne,
Hicâz ve Yemen ehâlisine, pederi gibi halîfe oldu. Diğer memleketler, hazret-i
Mu’âviyeninelindeidi.Yediaysonra,BağdâdyanındaAnbardenilenyerde,ikisinin ordusu harbe hâzır iken, müslimân kanı dökülmemesi için, hilâfeti hazret-i
Mu’âviyeyebırakdı.Hazret-iMu’âviyekendisinedörtyüzbinakçagümüşparahediyyegönderdi.Sonrahazret-iHasenMedîneyegeldi.Ölünciyekadaroradayaşadı.Hazret-iMu’âviye,kendisindensonrahazret-iHaseninhalîfeolmasınakarârverdi.Buhaberhertarafayayıldı.Fekat,hazret-iHasen,kadınyüzünden,zevcesitarafındanzehrlendi.Soyundanolanlara(Şerîf) denir.60,62,377,381,421,511,513,
514,609,621,717,752,769,846,919,1014,1063,1064,1100,1118,1138,1171.
386 — HASEN BİN ALÎ ASKERÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Onikiimâmın
onbirincisi,AlîNakîninoğludur.[232]deMedînedetevellüd,261[m.875]senesindeBağdâddavefâtetdi.62,487,1085,1116.
387 — HASEN BİN SABBÂH: YemenâmirlerindenYûsüf-iHumeyrîneslindendir.Nizâm-ül-mülkveÖmerHayyâmilebirlikde,imâm-ıMuvaffak-ıNîşâpûrînin talebesi idiler. Alb Arslanın hâcibi oldu. [472] de Nizâm-ül-mülkle arası
açılarakMısrakaçdı.Şî’îolduğuiçin,FâtımîhükümdârıMüstansırdaniltifâtgördü. Orada İsmâ’îl bin Ca’fer Sâdık torunlarından birisi ile tanışıp, İsmâ’îliyye
yolunututdu.TevellüdyeriolanReyşehrinegeldi.Câhillerialdatdı.Yolkesiciliğe,eşkıyâlığa,meşhûradamlarapusukurupöldürmeğebaşladı.[473]deSelçûkîlereısyânedipbirkaçkal’aaldı.İsmâ’îliyyedevletinikurdu.Afrikadaki(İsmâ’îliyye) devletinden ayırmak için, buna (Şarkî), doğu devleti denir. [654] senesine
kadarsekizhükümdârgeldi.Hasen,kırkbeşsenehükmsürüp,518[m.1124]devefâtetdi.İsmâ’îlîfırkasınıyaymakiçinçokzulmyapdılar.Ortalığıkanaboyadılar.
Ehl-isünnetâlimlerinişehîdetdiler.[498]deHind,TürkistânveHorâsânhâcılarının,Reyyakınında,yollarınıkesipöldürdüler.488,500,1110,1157.
388 — HASEN BİN ZİYÂD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hanefîfıkhâlimlerindendir.204[m.819]senesindevefâtetdi.İmâm-ıa’zamEbûHanîfenintalebesininmeşhûrlarındandır.İbniZiyâdşâfi’îYemenîbaşkadır.120,268,439.
389 — HASEN HULÛSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:KaradenizsâhilindekiÇarşambakasabasımüftîsiidi.Türkçe(Mecma’ul-âdâb) kitâbımeşhûrdur.392.
390 — HASEN-İ BASRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tâbi’îninenbüyüğüdür.
Babası, Eshâb-ı kirâmdan Zeyd bin Sâbitin kölesi olan Ca’fer idi. Annesi de,
Ümm-iSeleme“radıyallahüanhâ”vâlidemizincâriyesiidi.Hadîsvefıkhdaçokderinidi.[21]detevellüd,yüzon110[m.728]davefâtetdi.Basradadır.Alî“radıyal–1107 –

lahüanh”ilesohbetetdiği(Fetâvâ-yı hadîsiyye)deuzunyazılıdır.99,688,722,1087,
1103,1161,1188.
391 — HASEN-İ BERKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HindistândaAhmed-iBerkînintalebesidir.İmâm-ıRabbânîninbereket-isohbetiileşereflenmişdir.Öleceği
zemân buyurdu ki, bana bağlı olanların afv olunacakları müjdesini aldım. Dahâ
fazlaistedim.Sanainananlarmağfûrdurdenildi.Dahâziyâdesiniistedim.Seniişitipdesevenler,kıyâmetekadarmağfûrdurlarbuyuruldu.[Ya’nîkalbiyumuşıyarak
tevbeederveCennetegirmeğesebebolansâlihamelleriyapmasınasîbolur.]397.
392 — HASSÂF “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekrAhmedbinÖmer,fıkh
âlimidir.(Edeb-ül-kâdî) kitâbımeşhûrdur.261[m.874]deBağdâddavefâtetdi.444.
393 — HÂŞİM: Resûlullahınüçüncübabasıdır.İsmiAmrdır.MekkedeTiridçorbasınıilkyapdığıiçinHâşimdenildi.KureyşlilerinŞâmdaticâretyapmalarıiçin
Kayserdeniznaldı.Nevfelin,MuttalibinveBenî-ÜmeyyeninceddiolanAbd-iŞemsinbirâderidir.Abd-iŞemsileikizolaraktevellüdetmişlerdir.Abd-iŞemsinoğluÜmeyye,Kureyşkabîlesininbüyüklerindenidi.Resûlullahınveamcalarınınoğullarına(Hâşimî) veyâ(Benî-Hâşim) denir.310,386,390,1067,1068,1175,1178.
394 — HÂŞİM-İ KEŞMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:660.cısırada,Muhammed
Hâşimebakınız!
395 — HATÎB-İ BAĞDÂDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HâfızAhmedbinAlî,
hadîsâlimlerindendir.Çoksayıda,kıymetlikitâbyazdı.Şâfi’îidi.392[m.1002]de
Bağdâddatevellüd,463[m.1071]deoradavefâtetdi.İmâm-ıa’zamaveimâm-ıAhmedediluzatdıisede,mağlûbedildi.392,472,476.
396 — HÂTİM-İ ESÂM “rahmetullahiteâlâaleyh”:İsmiEbûAbdürrahmân
binAlvânolup,Sôfiyye-ialiyyedendir.Şakîk-iBelhînineshâbındandır.Belhşehrindetevellüdveikiyüzotuzyedi237[m.852]devefâtetmişdir.1008.
397 — HÂTİM-İ TÂÎ: Cömertliği ile meşhûr bir şâ’irdir. Dîvânı ilk olarak
1289[m.1872]daLondrada,sonra1315[m.1897]dealmancatercemesiilebasıldı.Bi’setdenönceölmüşdür.644.
398 — HATTÂT HÂFIZ OSMÂN “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Hattât şeyh
Hamdullahıntalebesiolup,hocasınıgeçmişdir.Ayasofyadabulunanmushafından
foto-kopileryapılarakçoğaltılmışdır.1110[m.1699]davefâtetmişdir.KocaMustafâpâşacâmi’ibağçesindedir.9.
399 — HAVÂRÎLER: Îsâ aleyhisselâmın Eshâbı, ya’nî kendisini görüp de
îmânedenlerazdı.KendisindensonraÎsevîliğidünyâyayaymakiçin,Eshâbıarasındanseçdiğionikimü’mine(Havârî) denir.Fransızlar(Douze Apotres), Almanlar (Apostel), Müncid ise, (Resûller) diyor. Bunlar; 1- (Petrus) veyâ (Pierre)
olup, asl ismi Kâmûsda (Şem’ûn), Lexiconda (Simon), Müncidde ise (Sim’ân)
olarakyazılıdır.Çokkimseleriîmânagetirdi.Antakyadabüyükbirma’bedyapdı.KırkıncısenedeRomayagitdi.BirkaçkerreKudüsegeldi.Altmışbeşde,Neron
tarafındanhaçagerilereki’dâmedildi.Îsâaleyhisselâmsanarak(Yehûdâ)yıdaböyleçarmıhagermişlerdi.Papalarınbirincisisayılmakdadır.Mezârıüzerine(Saint pierre) kilisesiyapılmışdır.Hazîranınyirmidokuzundayortusuyapılır.2-(Andreas),
Petrusunkardeşidir.(André) dedenir.Xşeklindekiçarmıhagerilereköldürüldü.
İkinciteşrînin[kasım]otuzundayortusuyapılır.3-(Yuhannâ) olup,(Yahyâ) demekdir.Buna(Johannes), (Jean) ve(Jani) dedenir.Ortodokslar(Juvan), İngilizler(John), ermenilerde(Ohannes) derler.YüzsenesindeEfesdeölmüşdür.Onikinciayınyirmiyedisindeyortusuyapılır.4-(Büyük Ya’kûb)dur.İngilizler(James),
Fransızlar(Jacque) diyor.Yuhannânınkardeşidir.Temmuzunyirmibeşindeyortusuyapılmakdadır.5-(Filip), Anadoludaöldü.Mayısınbirincigünüyortusuyapılmakdadır.6-(Toma), yâhud(Thomas), ÎrânveHindtaraflarınagidip,oralardaşehîdedilmiş,Urfayagetirilmişdir.Sonayınyirmibirindeyortusuyapılır.Barnabasİncîlindebununismiyazılıdeğildir.7-(Bartelemi) veyâ(Bartolome), 71se–1108 –

nesindeErzurumdaşehîdedildi.Ağustosunyirmidördündeyortusunuyaparlar.
8-(Matthias) veyâ(Mathias) olup,mürtedolanveÎsâaleyhisselâmınbulunduğu
yeriyehûdîlerehaberverenveonunşeklineçevrilerekçarmıhagerilen(Yudas İsharyot) [Yehûdâ]nınyerine,havârîlertarafındanhavârîseçilmişdir.HabeşeveÎrânagitmiş,61deÎrândaşehîdedilmişdir.Şubâtınyirmidördündeyortusuyapılır.
Îsâ aleyhisselâmdan sekiz sene sonra, ondan işitdiklerini yazmış olan (Mettâ)
[Matthaus=Mattieu] başkaolup,havârîlerdendeğildirveyortusueylülünyirmibirindedir.9-(Küçük Ya’kûb) veyâ(Jacque), altmışikisenesindeşehîdedildi.Mayısın ilk günü yortusu yapılır. 10- (Simon) veyâ (Şem’ûn), hazret-i Meryemin
hemşîresininoğluolduğuveyüzyedisenesindeşehîdedildiği(Kâmûs)dayazılıdır.
(Müncid)debuna(Sim’ân) denilmekdedir.Yirmisekizekimdeyortusuyapılmakdadır.11-(Yehûdâ) veyâ(Yudas), küçükYa’kûbunkardeşidir.Yirmisekizekimdeyortusuyapılmakdadır.12-(Taddeus) [Thaddaus]unhavârîolduğuMarkusun
İncîlinde yazılıdır. Lukanın İncîlinde, bunun yerine, (Judas Yakobi) yazılıdır.
Mettânınİncîlindeise(Lebbaus) denildiğiniKnaursLexikonbildiriyor.
Îsâaleyhisselâmdangördükleriniveişitdiklerinidoğruolarakyazmışolan(Barnabas), kendisininonikiHavârîdenbiriolduğunubildiriyor.HâlbukihıristiyankitâblarındabununyerindeThomasyazılıdır.Îsâaleyhisselâmdanişitdikdedikleriniyazmışolan(Marko) ve(Luka)nınHavârîolmadıklarıve(Yuhannâ)nınHavârîolduğubellidir.42,389,448,534,761,1079,1122,1152,1161,1190,1191,1192.
400 — HAVVÂ: Âdemaleyhisselâmınzevcesidir.Cenâb-ıHak,Âdemaleyhisselâmıtoprakdanhalkbuyurdukdansonra,solkaburgakemiğindenhazret-iHavvâyıyaratdı.İkisiniCennetekoydu.İblîs,Havvâyıaldatıp,yasakedilenmeyveden
yediler.Cennetdençıkarıldılar.İbniİshak,kırkbirerkek,kırkkızıoldudiyor.Kitâblarınçoğundaise,yirmidef’aikizevlâdı,birdef’adayalnızŞis“aleyhisselâm”
olmuşdurdenilmekdedir.ÂdemaleyhisselâmdansonraCiddedevefâtetdi.344,
386,387,574,601,1069.
401 — HAYÂLÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinMûsâ,büyükâlimlerdendir.İzniklidir.Mısragitdi.870[m.1465]senesindeBursadavefâtetdi.(Şerh-i
akâid hâşiyesi) çokkıymetlidir.1062,1147.
402 — HAYÂTÎ HALÎL EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ElbüstânlıseyyidHalîlbinHayâtî,1267[m.1851]devefâtetdi.538,1138.
403 — HAYREDDÎN-İ REMLÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıAhmeddir.
Hanefîmezhebindebüyükfıkhâlimidir.993[m.1585]deRemledetevellüd,1081
[m.1670]deoradavefâtetdi.Fetvâları,İstanbuldaSüleymâniyyekütübhânesi,YeniCâmi’kısmındavardır.1300senesindeMısrdaBulakda,gâyetnefîsbasılmış,1974
deBeyrutdaofsetbaskısıyapılmışdır.(Levâih-ul-envâr) ismindeki(Minah-ul-Gaffâr) hâşiyesive(Eşbâh) hâşiyesiçokkıymetlidir.(Dürr-ül-muhtâr) sâhibiAlâ-üddîn-iHaskefîninhocasıdır.393,395,398,592,616,825,872,998,1162.
404 — HEİSENBERG “rahmetullahiteâlâaleyh”:Atomunyapısıileuğraşdı.
Müslimânoldu.1376[m.1956]daİstanbuldakonferansverdi.563.
— Hempher: (İngiliz Câsûsunun İ’tirâfları) kitâbındadır.
405 — HERAKLİÜS: Rumimperatörüidi.Resûlullahilemektûblaşırdı.Karşılıklıelçivehediyyegönderirlerdi.Îmânagelmedi.20[m.641]senesinde,otuzbir
yılhükmsürdükdensonraaltmışaltıyaşındaöldü.376,1045,1046,1090,1118.
406 — HERDER (Von):Almandinlertârîhiprofesörüidi.1157[m.1744]de
tevellüd,1218[m.1803]devefâtetdi.Dünyâçapındabirteologidi.İnsanlıktârîhininfelsefesiüzerindeuğraşdı.Hıristiyanlığakarşıyapılandüşmanlığın,körükörüneislâmiyyetedeyapılmasınınyanlışolacağıfikriniortayakoydu.
407 — HEREM BİN HAYYÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:VeyselKarânîyi
gördü.Ondançoknasîhataldı.677.
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408 — HEROD (Büyük): RomalılarınemrindeFilistinvâlisiidi.Yehûdîidi.Îsâ
aleyhisselâmıçocukiken,öldürmekiçinemrverdi.Hazret-iMeryembunuişitince,oğlunuMısragötürdü.1190.
409 — HİND “radıyallahüanhâ”:MekkekâfirlerindenUtbebinRebî’abin
Abd-iŞemsbinAbd-iMenâfkızı,EbûSüfyânınzevcesiidi.Uhudgazâsındadüşmânaskerlerinecesâretveriyordu.Hazret-iHamzanınşehîdedilmesinesebeboldu.Mekkefethindemüslimânoldu.KadınlaradınaResûlullahilesözleşmeyapdı.Hayrlıdüâyamazharoldu.11senesindeyapılanYermükgazâsında,islâmordusundabulunup,askeriharbeteşvîketdi.Onüç[13]senesindevefâtetdi.Hazret-iMu’âviyeninannesidir.785,1138,1185,1186,1187.
410 — HİTLER: 1307[m.1889]datevellüdetdi.1353[m.1934]dealmandevletbaşkanıoldu.Çoksayıdayehûdîöldürdü.1358[m.1939]Eylülayındaikincidünyâharbiniaçdı.İspanyadanbaşkabütünAvrupayı,Balkanları,Libyayıaldı.Moskovayakadaryayıldı.Sonramağlûboldu.1364[m.1945]deintihâretdi.
411 — HIZIR “aleyhisselâm”: İbrâhîmaleyhisselâmdansonrayaşamışbirNebîveyâVelîdir.Zülkarneynaskerininreîsiidi.Mûsâaleyhisselâmileyolculuketdi.Ümmet-iMuhammeddendeğildir.Fekatrûhu,ba’zıVelîlerefeyzvermişdir.Öldükdensonra,rûhuinsanşeklindegörünüpgarîblereyardımetmekdedir.482,686,
743,744,1062,1089,1123,1193.
412 — HÛD “aleyhisselâm”:YemendebulunanÂdkavminePeygamberidi.
İnanmadılar.Rüzgârilehelâkoldular.Hûd“aleyhisselâm”,îmânedenlerleMekkeyegelmişdi.Oradavefâtetdi.İbniÂbidîn,önsözündediyorki,(ŞâmdaÜmeyyecâmi’ininkıbledıvarınınyeri,Hûdaleyhisselâmınmakâmıidi.(Kurtubî tefsîri)nde,Câmi’-iÜmeyyeyiVelîdbinAbdülmelikyapdırmadanönce,burasızeytinlikidi.VaktîleHûdaleyhisselâmınbostanıidiyazılıdır.Bucâmi’indörtdıvarını
ilkönceHûd“aleyhisselâm”,bostandıvarıolarakyapmışdır.)142,482,1128.
413 — HUGO DE VRİES: Hollandalınebâtâtcıdır.Mutasyonteorisinikurdu.
1264[m.1848]detevellüd,1353[m.1934]devefâtetdi.540.
414 — HÜLÂGÜ HÂN: Cengizintorunudur.Onungibikâfiridi.Îrândailhânîdevletinikurdu.656[m.1258]daBağdâdıyakdı,yıkdı.Sekizyüzbinmüslimân
öldürdü.Bunakarşılık,HasenSabbâhınkurmuşolduğuİsmâ’îliyyedevletininson
reîsleriolanRükneddîniöldürdü.HorâsânveAzerbaycândakiİsmâ’îliyyeeşkıyâlarınıkılıncdangeçirdi.Yüzlercekal’avesığnaklarınıyıkdı.Müslimânlarıbüyükbirfelâketdenkurtardı.YalnızSüriyedekikal’avetekkelerikaldı.663[m.1265]
senesindeÎrândaMerâgadaöldü.377,388,1081.
415 — HULVÂNÎ ŞEMS-ÜL-EİMME “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sekizyüzyetmişbeşinci[875]sırada,Şems-ül-eimme-iHulvanîisminebakınız!Halvânîde
denir.Halvânî,tatlıcıdemekdir.216,223,271,309,444,826.
416 — HÜMÂYÛN ŞÂH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hindistândakibüyükislâmdevletininikincisultânıdır.913[m.1508]deKâbildetevellüdedip,[937]de
tahtaçıkdı.[947]dehükûmetdenayrılıp,Îrânailticâetdi.[962]deEfganlılarlaharb
edip,Delhîdetekrârhükümdâroldu.963[m.1556]devefâtetdi.Delhîdetürbesi,müzehâlindedir.Âlimveâdilolup,islâmiyyeteçokhizmetetdi.1097.
417 — HÜSÂMEDDÎN AHMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:KâdîNizâmüddînBedahşîninoğludur.HindistândaHâceBâkî-billahıneshâbındandır.İmâm-ı
Rabbânîhazretlerininbüyüklüğünüdeherkesdeniyibilirdi.İmâm-ıRabbânîvefâtedince,MuhammedHâşim-iKeşmîyeyazdığıbaşsağlığında,(Allahüteâlâ,o
sûrîvema’nevîkemâllerin,fazîletlerin,toplandığıyerolanzâtı,dostlarınkalblerininvegözlerininışığıeylesin!OEvliyâlarınsığınağınınayrılıkacısıhangikelimeileanlatılabilirki,yalnızonutanıyanlaradeğil,bütünmüslimânlarayazıkoldu.Îmânıolanherkes,ciğerleriyakanbuolaydanağlamalı,sızlamalıdır)demişdir.Hertanıdığını,imâm-ıRabbânîninhizmetine,sohbetine,derslerinesarılmağateşvîkederdi.Binkırküç1043[m.1634]devefâtetdi.Kabri,DelhîdehâceBâ–1110 –

kî-billahtürbesininyanındadır.398,933,953,966,1035.
418 — HÜSÂMEDDÎN ÖMER “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ömer bin Abdül’azîz,Hanefîfıkhâlimidir.[483]detevellüd,536[m.1142]daSemerkanddaşehîdoldu.Sadr-üş-şehîddedenir.MuhammedŞeybânîninkitâblarınışerhetdi.(Fetâvâ-i kübrâ)sıve(Umdetül-müftî)siçokkıymetlidir.
419 — HÜSÂMEDDÎN-İ RÂZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hanefîfıkhâlimidir.Adı,AlîbinAhmeddir.598[m.1203]senesindeŞâmdavefâtetdi.
420 — HÜSEYN “radıyallahüanh”:Resûlullahıntorunu,hazret-iAlîninikinci
oğludur.Onikiimâmınüçüncüsü,Ehl-ibeytinbeşincisidir.Bununsoyundanolanlara(Seyyid) denir.Hicretinaltıncı[6]senesindetevellüd,61[m.680]senesininMuharremayınınonuncugünüKerbelâdaşehîdoldu.Mubârekbaşı,Mısrda,Karâfekabristânındadır.Resûlullahıntorunuveçoksevdiğiolduğuiçin,Ehl-isünnetingözbebeğidir.Şî’îler,kendisini,hazret-iAlîninoğluolduğuiçin,aşırıseviyoruzdiyerek,
Muharreminonuncugünümâtemtutuyorlar.60,62,356,377,421,513,514,538,717,
738,752,769,846,919,1063,1064,1066,1100,1126,1141,1171,1191,1196.
421 — HÜSEYN BİN ALÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞerîfHüseyn,Mekke
emîriidi.[1268]detevellüd,1349[m.1931]davefâtetdi.Birincicihânharbinde,
ingilizlerArabistânçöllerindeyaşıyancâhillerisilâhlandırıp,Mekkeyesaldırtdı.
ŞerîfHüseyni,senikoruyacağızdiyealdatıp,Kıbrısdabirotelehabsetdi.Hicâz[m.
1924]devehhâbîlerinelinegeçince,Kıbrısdançıkardı.Otelparasınıdakendisindenaldılar.461,1060,1066.
422 — HÜSEYN HİLMİ IŞIK “rahmetullahiteâlâaleyh”:Nâm-ımüsteârı(Sıddîk Gümüş)dür.BabasıSa’îd,dedesiLofcanınTepovaköyündenİbrâhîmPehlivândır.İkisideEyyûbSultândamedfûndur.BalkanharbindeşehîdolduğutepeyeismiverilenBursalıKâmilefendiilehemşîresiÂişehanımınanneleriFâtımahanım
İbrâhîmPehlivânınbirâderininkızıdır.Çeşidlidinvefenkitâblarınınyazarıdır.Türkçe,arabî,fârisî,fransızca,almancaveingilizcekitâblarıneşretmişdir.Kitâblarıbütünmemleketlerdeokunmakdadır.Teğmenlikdenalbaylığakadartürkordusunda
zehrligazlarmütehassıslığıvekimyâöğretmenliğiyapmış,çoksubayyetişdirmişdir.
İstanbul üniversitesinde çalışarak, (Phenyl-ciyan-nitrometan) cisminin sentezini
yapmışveformülünübulmuşdur.BunubildirenraporunuFenfakültesi1937de,
(Fritz Arnd, Lotte Loewe, Hilmi Işık) ismleri ile Devlet matbaasında, ingilizce
olarak,2.cicildnumarasıilebasdırmışdır.Ayrıcafenfakültesinin1937senesiikincikânûntârîhli(Fenfakültesimecmu’asında)139.cusahîfesindeneşredilmişdir.Bu
başarılarındandolayıçoktebrîkleralmışdır.Dinbilgilerindederinâlimvetesavvuf
ma’rifetlerindekâmilvemükemmilolan,kerâmetler,hârikalarsâhibiseyyidAbdülhakîmefendininyetişdirdiğisalâhiyyetlibirdinadamıdır.1929dan1362[m.1943]
senesinekadarobüyükzâtdandersalmış,arabîvefârisîtercemeleryaparakgençliğehizmetiçinçalışmışdır.(Hakîkat Kitâbevi)nde,1415hicrîve1995mîlâdîsenesinde,kendihâzırladığı60arabîve25fârisîve14türkçevebunlardantercemeetdirdiği,fransızca,ingilizce,almanca,ruscavearnavudcavediğerdillerdekikitâblarınmikdârıyüzdenfazladır.Vehhâbî,râfızîveteblîg-ıcemâ’atdenilenEhl-isünnetdüşmanlarınırezîletmişdir.HakîkatKitâbevininbasdırdığıkitâblar,(İnternet)
vâsıtasıilebütündünyâyadağılmakdadır.(Çokkitâbokudum.Ehl-isünnetâlimlerininyükseklikleriyanında,pekcâhil,birhiçolduğumuanladım.Onlarıtanıyabilmek,yollarındabulunmak,büyükni’metdir.Resûlullahınyolu,onlarıngösterdikler i yold ur. Res ûl ull ah ın güz el ahl âk ı, onl ar ın ahl âk ıd ır. Düny âd a ve âhır etd e
se’âdetekavuşmakisteyen,obüyüklerinyoluna,sımsıkısarılsın!)derdi.1911de,EyyûbSultânda,(Vezîrtekkesi)ndetevellüdetdi.İlktahsîliniEyyûbsultânReşâdiye
nümûnemektebinde,lisetahsîliniHalıcıoğluaskerîlisesindeyapdı.1960datekâ’üd
oldu.2000vesonrakisenelerdeBoğaziçindeSarıyerdekiyalısında,kitâblarınailâveler yaparak ve tevbe ve istigfâr ile vaktlerini kıymetlendirdi. Talebelerinden
başkahiçkimseilegörüşmezdi.HüseynHilmiIşıkın“rahmetullahialeyh”babası
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Sa’îdefendi1929senesindeEyyûbSultândavefâtetmiş,EyyûbSultânkabristânındamedfûndur.AnnesiÂişehanım,Mamakdavefâtetmiş,Bağlumdamedfûndur.BüyükbirâderiMustafâefendi,astsubaymektebinibitirip,bumektebdeöğretmeniken,
Şifâyokuşundakibabasınınevindehastalanarakvefâtetmiş,Eyyûbdedefnedilmişdir.Diğerbirâderiİbrâhîmefendi,denizastsubaymektebinibitirip,Almanyadaihtisâsyapdıkdansonra,Karaköydepolisme’mûruiken,birkazâkurşunuylaşehîdolmuşvekarakolcivârındakikabristânadefnedilmişdir.Küçükbirâderi,MehmedSedâdefendi,Türkiyegazetesindeyazariken,1997devefâtetmiş,Kaşgârîdergâhıyanındamedfûndur.HemşîreleriZehrâ,FâikaveNazîmehanımlarevlenmemiş,ZehrâveNazîmehanımlarİstanbuldavefâtetmişler,Fâikahanım,Fâtihdekievindeoturmakdaiken,1424[m.2003]devefâtetmişdir.MehmedSedâdbeğinhanımıFâtıma
hanım,Fâtihdekievindeoturmakdadır.HüseynHilmiIşıkınamcasıHalîlefendi,
Ca’ferveMustafâefendilervefâtetmişlerdir.İkiteyzesi,CemîleveFevziyehanımlardır.FevziyehanımınoğluŞemi’beğvekızıSuhandanhanımdır.Şemi’beğinüç
kızıileSuhandanhanımFâtihdeoturmakdadırlar.[HüseynHilmiIşık“rahmetullahialeyh”26Ekim2001[9Şa’bân1422]devefâtetmişolup,Kaşgârîdergâhıyanındamedfûndur.KıymetliinsanAbdülhakîmIşık,25Mart2001[30Zilhicce1421]de
vefâtetmişolup,kabribabasınınyanındadır.]89,359,975,1074,1078,1098,1145,
1159,1165,1171,1172,1193,1248.
423 — HÜSEYN-İ BUHÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıYahyâdır.400
[m.1010]senesindevefâtetdi.466.
424 — HÜSEYN VÂ’IZ-I KÂŞİFÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HüseynbinAlî
Hirâtdavâ’ızidi.910[m.1505]daoradavefâtetdi.Çokkitâbyazdı.Fârisî(Mevâhib-i aliyye) tefsîrimeşhûrdur.[1246]daİsmâ’îlFerrûhKırîmî,türkceyeçevirmiş,
(Mevâkib) isminivermişdir.MuhammedBitlîsî[vefâtı982]başkabirtercemesiniyapmışdır.(Ahlâk-ı Muhsinî) kitâbıingilizceyetercemeedilmişdir.70,392,1075.
425 — HUSRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedAlîbinİbrâhîmHusrî
Basradatevellüdetdi.Hanbelîidi.BağdâddabüyükVelîEbûBekrMuhammed
Şiblînintalebesindenidi.371[m.981]devefâtetdi.92.
426 — HUZEYFE-İ MER’AŞÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İbrâhîmEdhemin
talebesindendir.207[m.822]devefâtetdi.Mer’aşŞâmdadır.(Sohbet az da olsa,
te’sîr eder) hadîsiniokur.Dünyâehlininsohbetindenkaçınırdı.687.
427 — HUZEYFE-TÜBNİ YEMÂN “radıyallahüanh”:BabasıYemânileberâberMedîneyegelipmüslimânoldu.Uhudgazâsındabulundu.Münâfıklarıyalnızbubilirdi.Îrânfütûhâtındabulundu.Nusaybinvâlîsioldu.Hazret-iOsmânın
şehâdetindenkırkgünsonravefâtetdi.415,633,1090.
428 — İBNİ ABDİLBERR “rahmetullahiteâlâaleyh”:HâfızCemâleddînEbû
ÖmerYûsüfbinAbdüllah,Mâlikîfıkhvehadîsâlimidir.368[m.978]deKurtubadatevellüd,463[m.1071]deŞâtıbedevefâtetdi.(El-isti’âb fî-ma’rife-til-eshâb)
kitâbıikicildolup,Hindistândabasılmışdır.Berlindeelyazısıilemevcûddür.1328
deMısrdabasılan(El-isâbe fî-temyîz-is-sahâbe) kitâbınınkenârındadavardır.Beyrutdaofsetleyenidenbasılmışdır.1007.
429 — İBNİ ÂBİDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:SeyyidMuhammedEmînbin
Ömer bin Abdül’azîz fıkh âlimlerindendir. 1198 [m. 1784] de Şâmda tevellüd,
1252[m.1836]deoradavefâtetdi.MevlânâHâlid-iBağdâdîninsohbetiileşereflenerekkemâlegeldi.OvilâyetgüneşininŞâmdacenâzenemâzınıbukıldırdı.Çok
kitâbyazdı.(Dürr-ül-muhtâr)ayapdığıhâşiyesibeşcildolup,(Redd-ül-muhtâr)
adı ile, birkaç def’a basılmışdır. Hanefîde en sağlam fıkh kitâbıdır. (Se’âdet-i
ebediyye) kitâbınınherüçkısmındakiyüzotuzmaddetutanfıkhbilgilerininçoğu
buhâşiyenin[1272]hicrîsenesindeMısrda,Bulakmatba’asındabasılanbeşcildindentercemeedilmişdir.Fetvâlarıdabasılmışdır.9,19,20,21,34,35,52,53,72,96,
97,113,120,125,130,132,134,142,143,144,148,151,154,157,158,159,163,167,
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177,181,194,207,208,210,215,216,218,221,231,237,245,248,249,257,258,259,
260,268,278,279,282,284,285,287,288,292,293,294,295,296,297,298,300,302,
304,307,308,309,310,311,315,317,319,320,322,323,324,325,326,330,333,335,
336,337,351,357,364,365,382,388,393,409,418,421,432,434,435,437,439,445,
450,453,462,465,471,472,473,477,479,487,546,572,581,586,588,599,602,613,
614,615,616,622,626,629,634,636,637,692,731,732,734,747,760,780,786,796,
812,813,825,826,829,837,838,852,858,861,863,867,872,874,886,889,890,892,
897,899,1010,1019,1023,1029,1074,1083,1090,1105,1110,1115,1190.
430 — İBNİ ADÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAhmedAbdüllahibnül’adî,hadîsimâmlarındandır.[242]deCürcândatevellüd,323[m.935]deEsterâbâddavefâtetdi.Hadîs-işerîftoplamakiçin,Irâk,Mısr,ŞâmveHicâzıdolaşdı.61,465,476.
431 — İBNİ ASÂKİR “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîbinHasenfıkhvehadîs
âlimidir.499[m.1105]daŞâmdatevellüd,571[m.1176]deoradavefâtetdi.Seksencild(Şâm târîhi) yazmışdır.511,761,1014.
432 — İBNİ BATTÂL “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîbinHalef,KurtubadaMâlikîâlimlerindendir.449[m.1057]senesindeValensiyadavefâtetdi.(Buhârî)yişerh
etmişdir.644.
433 — İBNİ CERÎR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sekizyüzdoksanbeşinci[895]
sıradaTaberîisminebakınız!391.
434 — İBNİ CEVZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altmışaltıncı[66]sıradaAbdürrahmânCevzîkelimesinebakınız!210,311,442,457,458,494,497,641,1070.
435 — İBNİ CEZERÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞemseddînMuhammedbin
MuhammedbinAlî,Şâfi’îâlimlerindendir.751[m.1350]deŞâmdatevellüd,833
[m.1429]deŞîrâzdavefâtetdi.YıldırımdanveTîmûrhândançokiltifâtgördü.
(Hısn-ül-hasîn) düâkitâbı,arabîvefârisîşerhleriilebirlikdebasılmışdır.Bunuokuyanhastanıniyiolacağı,(Hadarât-ül-kuds) 191.cisahîfesindeyazılıdır.1249.
436 — İBNİ CÜREYC “rahmetullahiteâlâaleyh”:AbdülmelikbinAbdül’azîz
KureyşîveEmevî,[80]senesindetevellüd,149[m.766]senesinde,Mekkedevefâtetdi.İslâmda,ilkkitâbyazanbudur.(Tefsîr) ve(Sünen) kitâbıvardır.644.
437 — İBNİ EBİDDÜNYÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekrAbdüllahbin
Muhammed,târîhcidir.Üçyüzeyakınkitâbyazdı.208[m.823]detevellüd,281[m.
894]deBağdâddavefâtetdi.Kureyşlidir.Şâfi’îidi.418,643,891,1014.
438 — İBNİ EBÎ ŞEYBE “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekrAbdüllahbin
Muhammed,hâfızidi.Yüzbinhadîs-işerîfirâvîleriilebirlikde,ezberbilene(Hâfız) denir.234[m.850]senesindevefâtetdi.(Müsned) kitâbımeşhûrdur.211,392,
457,476,477.
439 — İBNİ EMÎR HÂC HALEBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
EmîrhâcMuhammedbinMuhammedHalebî,Hanefîâlimlerindendir.İbniHümâmıntalebesidir.Kâdîidi.879[m.1474]davefâtetdi.İbniHümâmın(Tahrîr)
adındakifıkhkitâbınıve(Münyetül-musallî) fıkhkitâbınıve(Muhtâr) fıkhkitâbınışerhetmişdir.Birincisine(Takrîr), ikincisine(Hilye-tül-mücellî) adınıvermişdir.134,148,1001,1002.
440 — İBNİ ESÎR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ebül-HasenİzzeddînAlîbinEbilkeremCezrî555[m.1160]deCezîre-iİbniÖmerdetevellüd,630[m.1232]daMûsuldavefâtetdi.Hadîsâlimivetârîhciidi.(Kâmil) adındakitârîhi1282[m.1866]
deFelemenkdeLeidenşehrindeveBeyrutdabasıldı.(Üsüd-ül-gâbe) kitâbı,beş
cildolup,yedibinbeşyüzSahâbîninhâltercemesinibildirmekdedir.698,992.
441 — İBNİ HACER-İ ASKALÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞihâbüddînAhmedbinAlî,hadîsimâmıveŞâfi’îfıkhâlimidir.773[m.1371]deMısrdatevellüd,
852[m.1448]deoradavefâtetdi.Yüzellidençokkitâbıvardır.(El-isâbe fî-temyîzissahâbe) kitâbıİbniEsîrin(Üsüd-ül-gâbe) kitâbındandahâmükemmeldir.
Dörtcilddir.[1280]deHindistândave[1328]deMısrdaveBeyrutdabasılmışdır.
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(Buluğ-ul-merâm) kitâbınınvebunun(Sübül-ü-selâm) adındakiarabîşerhınin1379
[m. 1960] senesinde Beyrutda ofsetle dördüncü baskısı yapılmışdır. Beyrutda
(Mekteb-üt-ticârî)desatılmakdadır.442,458,500,644,765,1117,1155.
442 — İBNİ HACER-İ MEKKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞihâbüddînAhmed
binMuhammedHiytemî,Mekke-imükerremeninbüyükâlimiveŞâfi’îfükahâsındanidi.899[m.1494]datevellüd,974[m.1566]deMekkedevefâtetdi.Fetvâlarıve
(Savâ’ık) kitâbıve(Minhâc) şerhıolan(Tuhfe)sive(Zevâcir)ive(Kalâid-ül-ukbân)
kitâbıçokkıymetlidir.(Savâ’ık-ul muhrıka)sı,Mısrdaikincidef’aolarak,1385[m.
1965]debasılmışdır.(Hayrât-ül-Hisân) kitâbı1304deMısrdaveUrdutercemesiPâkistândaveHakîkatKitâbevitarafındanİstanbulda,(El-i’lâm bi-kavâti’il-islâm)ı,
(Zevâcir)ininve(Sebîl-ün-necât)ınsonlarındabasdırılmışdır.47,63,172,238,247,
280,297,390,391,420,441,442,443,449,452,453,457,458,469,477,496,498,722,
724,739,741,780,1010,1064,1077,1096,1116,1117,1123,1134,1144,1156,1162.
443 — İBNİ HALDUN “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Abdürrahmân bin Muhammed büyük islâm târîhcisidir. 732 [m. 1332] de Tûnusda tevellüd, 808 [m.
1406]devefâtetdi.Târîhiyedibüyükcilddir.TürkçeyeveAvrupalisânlarınatercemeedilmişdir.541.
444 — İBNİ HANEFİYYE “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinHanefiyye,hazret-iAlîninoğludur.AnnesiHavlebintiCa’ferbinKays-il-Hanefiyyeolduğuiçin,İbniHanefiyyedenilir.Hicretinyirmibirinde[21]tevellüd,71[m.690]
senesindede,Medînedevefâtetdi.Verâ’vetakvâsıçokdu.Çokcesûridi.452.
445 — İBNİ HAZM: EbûMuhammedAlîbinAhmed,Endülüsfelsefeciveâlimlerindendir.Vezîr[bakan]idi.384[m.994]deKurtubadatevellüd,456[m.1064]
davefâtetdi.Çokkitâbyazdı.Selef-isâlihînibeğenmeyip,doğruyoldançıkdığı,
(Keşf-üz-zünûn)da,(Milel-nihal) kelimesindeyazılıdır.(Zâhiriyye) mezhebinde
olduğu,Dâvüd-iBağdâdînin(Eşeddül-cihâd) kitâbısonundayazılıdır.BumezhebinkurucusuDâvüdbinAlîİsfehânîolup,202[m.817]deKûfedetevellüd,270
[m.883]deBağdâddavefâtetmişdir.Şâfi’îidi.Fekattaklîdevekıyâsakarşıidi.
Mezhebitutunamamış,kalmamışdır.272,463,467,532,538,1089,1184.
446 — İBNİ HİBBÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûHâtimMuhammedbin
AhmedTemîmî,hadîsimâmıveŞâfi’îdir.Semerkandkâdîsıidi.SicstândaBustkasabasındatevellüdve354[m.966]deSemerkanddavefâtetdi.391,392,450,1009.
447 —İBNİ HİŞÂM “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûMuhammedAbdülmelik
binHişâm-iHumeyrî,Basradatevellüd,218[m.833]senesindeMısrda,Füstatşehrindevefâtetdi.Resûlullahınhayâtınıanlatan(İbni İshak sîreti)ninşerhıolan(Sîret-i İbni Hişâm) kitâbıçokkıymetlidir.(Sîret-i İbni Hişâm) târîhiniçokkimselerşerhetmişdir.BuşerhlerarasındaSüheylînin(Ravd-ül-enf)ive(Aynî şerhı) meşhûrdur.374,1079.
448 —İBNİ HÜMÂM “rahmetullahiteâlâaleyh”:KemâleddînMuhammedbin
AbdülvâhidSîvâsî,Hanefîfıkhâlimlerindendir.790[m.1388]datevellüd,861[m.
1456]devefâtetdi.(Hidâye) şerhıolan(Feth-ul kadîr) kitâbıve(Tahrîr) kitâbıçok
kıymetlidir. [988] de vefât eden onaltıncı şeyh-ul-islâm Kâdî zâde Şemsüddîn
Ahmedefendi(Feth-ul-Kadîr)ehâşiyeyapmışdır.SekizcildolupMısrdabasılmışdır.1006[m.1597]davefâteden,halvetîmeşâyıhindenAhmedŞemsüddînbinMuhammedSîvâsîbaşkaolup,(İrşâd-ül-avâm) ve(Mevlid-ün Nebî) kitâblarımeşhûrdur.120,136,271,275,629,1113.
449 —İBNİ İSHAK “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbinİshak,ilkislâmtârîhcisidir.151[m.768]senesindeBağdâddavefâtetdi.(Sîret-i Resûl) kitâbınıİbniHişâmşerhederek(Tezhîb-i siyer-i İbni İshak) demiş,almanWestenfeldbasdırmışdır.(Sîret-i Resûl) târîhiniçokkimselerşerhetmişdir.Bunlararasında(Aynî)ve(Süheylî)meşhûrdur.Süheylîşerhine(Ravd-ül-enf) denir.AbdürrahmânbinAbdüllah-iSüheylî508deEndülüsdetevellüdvebeşyüzseksen–1114 –

bir581[m.1186]senesindeMerrâküşdevefâtetmişdir.Başkakitâblarıdavardır.
Hadîsâlimiİbniİshakbaşkadır.313,374,391,1109,1189.
450 —İBNİ İSHAK-I KİNDÎ: EbûYûsüfYa’kûbbinİshak-ıKindî,meşhûrfelsefecidir.Tıbvematematikdeyüzlercekitâbyazdı.260[m.873]devefâtetdi.Babası,MehdîveHârûn-ür-ReşîdzemânlarındaKûfeemîriidi.BüyükdedesiEş’as
binKaysSahâbedendir.361,409.
451 — İBNİ KAYYIM-İ CEVZİYYE: Ebû Abdüllah Muhammed bin Ebû
BekrZer’î,ŞâmdaibniTeymiyyeninyetişdirdiği,Hanbelîâlimlerindendir.691[m.
1292]detevellüd,751[m.1350]devefâtetdi.Hocasınınbozukfikrlerinekapılmışdır.Çoksayıdakıymetlikitâblarıdavardır.Tesavvufbüyüklerininkeşflerini,aklıileçözmeğekalkmış,(Hed-yün-Nebevî) ismiilemeşhûrolan(Zâd-ül-me’âd) kitâbındaEhl-isünnetdenayrılmışdır.KâfirlereCehennemdeazâbsonsuzdeğildir,
derdi.349,454,459,463,467,469,490,491,1015,1016,1172.
452 —İBNİ KESÎR “rahmetullahiteâlâaleyh”:İsmâ’îlbinÖmer,Şâfi’îhadîs
âlimidir.774[m.1372]deŞâmdavefâtetdi.Oncildtefsîrinihadîs-işerîflerleaçıklamışvekendigörüşlerinidekarışdırmışolduğu(Keşf-üz-zunûn)dayazılıdır.887.
453 —İBNİ MÂCE “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdüllahMuhammedbin
Yezîd, hadîs âlimlerindendir. (Sünen) kitâbı çok kıymetlidir. 209 [m. 824] da
Kazvindetevellüd,273[m.886]devefâtetdi.424,449,467,643,775,784,1004,1025.
454 —İBNİ MELEK (veyâ MELİK) “rahmetullahiteâlâaleyh”:AdıAbdüllatîfdir.Hanefîfıkhâlimlerindendir.İzmirin(Tire)kasabasındadersverirdi.801
[m.1399]devefâtetdi.(Üsûl-i fıkh) kitâbıolan(Menâr) şerhımeşhûrdur.279,473.
455 —İBNİ MENDE “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdüllahMuhammed
binİshakbinMuhammedbinYahyâbinMende,hadîsâlimidir.Üçyüzondatevellüdveüçyüzdoksanbeş395[m.1005]senesindevefâtetdi.(Esmâ-üs-sahâbe) ve(Târîh-i isbehân) kitâblarımeşhûrdur.1014.
456 —İBNİ MERZÛK “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinAhmedbin
MerzûkŞemseddînEbûAbdüllahTilmsânî,Mâlikîfıkhâlimidir.711[m.1311]de
Tilmsândatevellüdve781[m.1379]devefâtetdi.İBNİMERZÛK,Muhammed
binAhmedbinMuhammed,birincinintorunuolup,842deKâhiredevefâtetdi.Çok
kitâb yazdı. İBNİ MERZÛK, Osmân bin Merzûk, tesavvuf büyüklerinden ve
Hanbelîidi.564deMısrdavefâtetdi.632.
457 —İBNİ MUVAFFIK “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîbinMuvaffıkBağdâdî,Zünnûn-iMısrîninarkadaşıidi.Yetmişdörthacyapdı.265[m.879]senesinde
vefâtetdi.1011.
458 — İBNİ NASR “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Nasr bin İbrâhîm bin Nasr
MukaddesîŞâmdahadîsveŞâfi’îreîs-ül-ulemâsıidi.490[m.1097]senesindevefâtetdi.(Hucce) kitâbımeşhûrdur.Çokâlim,müttekîidi.465.
459 —İBNİ NÜCEYM-İ ÖMER “rahmetullahiteâlâaleyh”:ÖmerbinİbrâhîmibniNüceym-iMısrî,Hanefîfıkhâlimidir.1005[m.1597]senesindeMısrdavefâtetdi.BüyükkardeşivehocasıolanZeynel’âbidînibniNüceym-iMısrîyanındadır.İmâm-ıNesefînin(Kenz) fıkhkitâbınışerhederek,(Nehr-ül-fâık) adınıvermişdir.
460 —İBNİ NÜCEYM ZEYNÜL’ÂBİDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Zeynel’âbidînbinİbrâhîmibniNüceym-iMısrî,[926]datevellüdve970[m.1562]de
Mısrdavefâtetdi.Hanefîfıkhâlimidir.(Eşbâh), (Zeyniyye), (Kebâir) kitâblarıve
üsûl-ifıkhdan(Menâr) şerhımeşhûrdur.(Kenz) kitâbınışerhederek(Bahr-ür-râık) adınıvermişdir.Yedicildolup,bircildtekmilesiileveİbniÂbidîninbunlara
Hâşiyesiilebirlikde1311deMısrdave1393[m.1973]deBeyrutdabasılmışdır.219,
282,284,310,316,318,319,341,365,587,619,629,738,822,845,872,998,1001,1053.
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461 —İBNİ NUSAYR: OnbirinciimâmolanHasenbinAlîAskerîninadamlarındanolduğunusöylemişdir.Bunainananlar,kendilerine(Nusayrî) dediler.Îrânda,IrâkdaveSûriyedeçokdurlar.Şî’îlerinbirfırkasıolduğu(Milel ve Nihal)deyazılıdır.Allah,hazret-iAlîyeveçocuklarınahulûletmişdir.Onlarınşeklindegörünmüşdür.Bâtınesrârınıancakonlarbilirdedi.259[m.873]daöldü.487.
462 —İBNİ RÂVENDÎ: AhmedbinYahyâ,İsfehanlıbiryehûdîdönmesinin
oğludur.BağdâddaMu’tezilîfırkasındaiken,taşkınlıkyaparakmülhidolmuşdur.
Ya’nîmezhebsizdir.Çokhadîsuydurmuşdur.Yehûdîlerdenparaalarakmüslimânlarıaldatıcıkitâblaryazardı.293[m.906]senesindeöldü.650.
463 —İBNİ SÎNÂ: EbûAlîHüseynbinAbdüllah,felesofvetabîbidi.370[m.
980]deBuhârâcivârındatevellüd,428[m.1037]deHemedândavefâtetdi.Arabîvefârisî,çokkitâbyazdı.Vezîriken,işlediğihaksızişlerinehastalandığındatevbeetdiisede,eskiYunanfelesoflarınınküfresebebolanfikrlerindensıyrılamadığı,(Mu’âd) ve(Müstezâd) kitâblarındananlaşıldığı,imâm-ıRabbânînin245.ci
ve266.cımektûblarındaveimâm-ıGazâlînin(El münkız) kitâbındabildirilmekdedir.81,497,737,757,758,759,962.
464 —İBNİ SÎRÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekrMuhammedbinSîrînTâbi’îndendir.Basralıdır.[33]detevellüd,110[m.729]senesindevefâtetdi.
Hadîsâlimiverü’yâta’bîrcisiidi.600.
465 —İBNİSSÂ’ATÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinAlîBa’lebekî,hanefîfıkhâlimidir.694[m.1294]senesindevefâtetdi.(Mecma’ul-bahreyn ve Mültekânehreyn) vebununşerhimeşhûrdur.İbniSâatîMuhammedbinAlîbaşkaolup,
sâati’mâlindemâhiridi.SultânNûreddînZengîninemriile,Şâmdacâmi’ikebîr
kapısındakisâatlarıyapmış,628[m.1230]davefâtetmişdir.444.
466 —İBNİSSERRÂC “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekrMuhammedbin
Sırrı nahv âlimi idi. 316 [m. 928] senesinde vefât etdi. Bir de Muhammed bin
Sa’îdvardırki,Endülüsdetevellüd,549[m.1155]senesindeMısrdavefâtetdi.Mâlikîidi.Nahvâlimiidi.478,1011.
467 —İBNİ TEYMİYYE: AhmedbinAbdülhalîmHarrânî,Şâmdahanbelîfıkh
vehadîsâlimiidi.661[m.1263]deHarrândatevellüd,728[m.1328]deŞâmda
kal’adahabsdeiken,hastalanarakvefâtetdi.Çokkitâbyazdı.Şî’îleriveeskiYûnânfelesoflarınıredetdi.Ehl-isünneteuymıyanyazılarındandolayıMısrdaikidef’a
habsedildi.(El-ubûdiyyet) kitâbında,Allahüteâlânınisminizikretmeninbid’at
vedalâletolduğunubildirmekdevetesavvufâlimlerineçirkiniftirâlaryapmakdadır.Bukitâbını,PâkistândaSadrüddînsâhibismindebirvehhâbî,urdudilinetercemeetmişve1401[m.1981]de,(Hakîkat-i ubûdiyyet) ismiileneşredilmişdir.Merdanşehrininkâdısı,allâmeHabîb-ül-HakPermûlî,bunabirreddiyyeyazarak,(Zikrullah) ismiileneşreylemişdir.BureddiyyeyePâkistânâlimleri,takrîzler,tasdîkleryazmışlardır.İbniTeymiyyedenöncevefâtetmişolan,TâcüddînAhmedibni
Atâullahİskenderânînin(Miftâh-ul-felâh fî-zikrillah) kitâbıda,buiftirâları,kuvvetlidelîllerle,vesîkalarlaredetmekdedir.AllâmeİbniHacer-iMekkîhazretleri(Fetâvâ-yı hadîsiyye) kitâbında,buna,(Allahüteâlânın,sapıtmasınailminisebebetdiğikimsedir)buyurdu.Câmi’ul-ezherdekihanefîâlimlerindenMuhammed
Bahîtin(Tathîr-ül-füâd min-denisil i’tikâd) kitâbıve(Et-Tevessülü bin Nebî ve bisSâlihîn) ve(Şevâhid-ül-hak) ve(Cevâhir-ül-bihâr) kitâbları,İbniTeymiyyenindalâletedüşdüğünüvesîkalarlaisbâtetmekdedirler.İlkikikitâb,1396[m.1976]senesinde,İstanbulda,ofsetyoluilebasdırılmışdır.İkincikitâb(Berâet-ül-Eş’ariyyîn) adıileŞâmdabasılmışdır.(Cevâhir)inbukısmı,(En-ni’met-ül-kübrâ) mevlid
kitâbına ek olarak, İstanbulda basdırılmışdır. (Essırât-ul-müstekîm) kitâbında,
AbdüllahibniAbbâsgibibüyüksahâbîleritekfîretdiği(Keşfüzzünûn)dayazılıdır.
HindistândakibüyükâlimlerdenMuhammedAbdül’azîzFerhârevî,(Nebrâs)
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ismindeki,şerh-iAkâidşerhıninhâşiyesi,yüzonaltıncısahîfesindediyorki:İbni
HacerAskâlânî,(Ed-dürer-ül-kâmine)dediyorki,(İbniTeymiyye,kabrin-Nebîyi“sallallahüaleyhivesellem”ziyâretiçinsefereçıkmakharâmdırdedi.Alî“radıyallahüanh”îmânetdiğizemânçocukolduğuiçinmüslimânlığısahîholmadıdedi.OsmânibniAffân“radıyallahüanh”,malıçokseverdidedi.(Sünen) kitâblarındakihadîslerdenza’îfolanlarıbileredetdi.Âlimler,bununhakkındaihtilâfetdiler.)Onuövenlerden,imâm-ıZehebîbile,(Odainsandır.Günâhları,hatâları
elbet olacakdır) dedi. Allâme Ahmed ibni Hacer-i Mekkî (El-cevher-ül-munzam)dadiyorki,(İbniTeymiyyeöylebirkimsedirki,bozuksözlerineveçürükvesîkalarına,büyükâlimlercevâbvermişlervedüşüncelerininçirkinliğiniortayakoymuşlardır.[Şâm,MısrveKudüsdekâdîlıkyapmışolanşâfi’îfıkhvehadîsâlimlerindenMuhammed]İzz-ibniCemâ’a,onuniçin,Allahüteâlânındalâletesürüklediği,azdırdığıvezilletgömleğigiydirdiğikimsedir.İslâmâlimlerinevebilhâssaHulefâ-i râşidîne karşı ahmakca i’tirâzlarda bulunmuşdur demişdir. Aklı noksan
olankimsedeirfânbulunurmu?).İmâm-ıEbül-HasenSübkîdiyorki,(İbniTeymiyye,ilmiaklındançokolanbirkimsedir.OnaŞeyh-ul-islâmdiyeninkâfirolacağınısöyliyenlervardır.)Celâlüddîn-iDevânî(Akâid-i Adudiyye şerhı)ndediyor ki, (İbni Teymiyyenin ba’zı kitâblarında, Arş kadîmdir dediğini gördüm.)
Celâlîyeyapılanhâşiyede,(İbniTeymiyyeninsapıksözlerihaddiaşınca,KâhiredeKal’a-iCebelde,KadilkudâtZeynüddîn-iMâlikîbaşkanlığında,derinâlimler
toplandı.İbniTeymiyyebunlaracevâbveremedi.Yediyüzbeşsenesiidi.Habsine
karârverildi.Şâmdavebaşkayerlerde,(İbniTeymiyyeyeuyanınmalıvecanıhalâldir)denildiği(Mirâtül-cenân)dayazılıdır.Yediyüzyedidetevbeedip,serbestbırakıldı.Sözündedurmadı.Tekrârhabsedildi.Yinetevbeetdi.Şâmdayerleşdi.)
Nebrâsınhâşiyesindentercemetemâmoldu.İbniTeymiyyenin(Kazânemâzıkılmaklâzımdeğildir.Herhayrlıişkazânemâzıolur)sözü,dalâletininbüyükşâhididir.
BüyükâlimCemâlüddînMuhammedMuzcâcî,(Hidâyet-ül-hâlık) kitâbında,
Muhyiddîn-iArabîhazretlerinimedhvemüdâfe’aveİbniTeymiyyeyiredveibtâletmekdedir.Bukitâb,İstanbuldaSüleymâniyyeumûmîkütübhânesinde,Vehbîefendikısmındaaltıyüzkırkaltı[646]numaradamevcûddur.
İbniTeymiyye,Ehl-isünnetâlimlerininbüyüklüğünüanlamamış,tesavvufuinkâretmiş,Ehl-isünnetdenayrılmışdır.Kitâbları,kendilerine(Selefiyye)cidiyen
mezhebsizlerekaynakolmakdadır.Mezhebsizler,onuövmekde,islâmmüceddidlerininpîridemekdedirler.İbniTeymiyyeninşakîvedalâletdeolduğu(Seyf-ül-Cebbâr) vefârisî(Ta’lîm-üs-sübyân)dadayazılıdır.Abdürrâzıkpâşadiyorki,(Vehhâbîlik,birbakımdanibniTeymiyyeyebağlıolduğugibi,sonasrınislâmmüceddidibilinenMuhammedAbdühdekidindereformfikrleride,birbakımdan,ibni
Teymiyyeyebağlıdır.)Abdürrâzıkpâşa,1366[m.1946]daöldü.HocasıAbdühün
veyardımcısıReşîdRızânınCâmi’ul-ezherdeyaydıklarıyıkıcıfikrleriyerleşdirmekiçinuğraşmalarıbaşarısızkaldı.SudândakimâlikîâlimlerindenTâhirMuhammedSüleymân,(Zahîretül-fıkhil-kübrâ) kitâbındadiyorki,(İbniTeymiyyeninsözlerininkıymetiyokdur.O,dalâletdedirvemüslimânlarıdalâletesürüklemekdedir.Müslimânlarınicmâ’ındanayrılmış,bid’atyolunututmuşdur.İslâmâlimleri,
onundalâletde[sapık]olduğunu,sözbirliğiilebildirdi.Kutbüd-Berdîrî,(Şerh-i
Muhtasar)da,bunuuzunyazmakdadır).(Zahîre)ninikincibaskısı,1409[m.1989]da
yapılmışdır. Dâl ve mudil olduğu, (Sâvî tefsîri) 107.ci sahîfesinde de yazılıdır.
Dahâçokbilgialmakiçinikincikısmda,onyedincimaddeyive(Fâideli Bilgiler)
kitâbınıokuyunuz!
Yukarıdaadıgeçen,bid’atsâhibiAhmedibniTeymiyyeileEhl-isünnetolanFahrüddînMuhammedbinEbilkâsımibniTeymiyyeyibirbiriilekarışdırmamalıdır.Bu,
542[m.1146]deHarrândatevellüdve621[m.1223]devefâtetmişdir.Hanbelîfıkh
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kitâbıvetefsîrivardır.58,131,262,272,280,310,348,349,408,419,442,447,448,450,
453,454,459,461,462,463,467,469,482,490,491,492,494,496,497,498,499,531,1011,
1077,1092,1102,1115,1127,1136,1148,1168,1179,1181,1183,1184,1192,1194,1198.
468 —İBNİ VERDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ZeyneddînÖmeribniVerdî
Halebî,edîbveŞâfi’îfıkhâlimidir.688[m.1289]detevellüd,749[m.1348]daHalebdevefâtetdi.(Lâmiyye) kasîdesimeşhûrdur.1136.
469 —İBNÜRRÜŞD: KâdîMuhammedbinAhmedibnürrüşd,âlimdeğil,Endülüsdeyetişenbirfelesofidi.514[m.1120]deKurtubadatevellüd,595[m.1198]
deMerrâküşdevefâtetmişdir.Çokkitâbyazdı.Kitâblarılatinceyetercemeedilmişdir.Fransız(ErnestRenan),bununhayâtını,fikrleriniyazmış,bukitâbıüçüncüolarak1272[m.1856]dePârisdebasılmışdır.Dinbilgilerini,kendigörüşünegöreanlatmış,imâm-ıGazâlîyekarşı,felsefecilerimüdâfe’adabulunmuşdur.Ehl-i
sünnetâlimiolanMuhammedİbnürrüşd,bunundedesiidi.463,532,1103.
470 —İBN-ÜS-SAKKÂ: 982.cisıradaYûsüfHemedânîisminebakınız!
471 —İBRÂHÎM “aleyhisselâm”:Muhammedaleyhisselâmındedelerindendir.
Ondansonra,Peygamberlerinenüstünüdür.Halîlullahdır.İshakaleyhisselâmın
babasıdır.İshakaleyhisselâmınannesiSârâidi.İsmâ’îlaleyhisselâmındababasıdır. Bunun annesi Hâcer idi. İbrâhîm aleyhisselâmın babası, Târuh adında bir
mü’minidi.KâfirolanÂzer,üveybabasıveamcasıidi.Irâkda,eskidenhükûmet
sürenGeldânîleryıldızlaratapardı.Cenâb-ıHak,bunlaraİbrâhîmaleyhisselâmı
peygamberolarakgönderdi.Onaonsuhûf[forma]indirdi.BunlarSüryânîkonuşurdu.Süryânîyazısı,islâmyazısınabenzemekdedir.BaşşehrleriBâbilidi.İnanmadılar.BaşlarıolanNemrud,onuateşeatdı.Ateş,onuyakmadı.İbrâhîm“aleyhisselâm”,kardeşininoğluLût“aleyhisselâm”ileamcasınınkızıvezevcesiSârâyıvekendisineinananlarıalıpönceŞâma,sonraMısraveoradanKen’ânilinegitdi. İsmâ’îl “aleyhisselâm” ile birlikde Kâ’be-i mu’azzamayı yeniden yapdılar.
Yüzyetmişbeşyaşındavefâtedip,KudüsdeHalîlürrahmâncivârınadefnedildi.30,
343,354,356,364,373,375,379,386,387,389,390,391,420,482,488,677,683,740,
757,769,779,988,1079,1110,1122,1123,1130,1139,1154,1182.
472 — İBRÂHÎM “radıyallahü anh”: Resûlullahın oğullarının üçüncüsü ve
bütünçocuklarınınsonuncusudur.HerakliüsunMısrvâlîsiolanMukavkasinhediyyegönderdiğiMâriyeninoğludur.Hicretinsekizinci[8]senesitevellüdedip,birbuçukyaşındaiken,vefâtetdi.Hastaiken,Resûlullahkucağınaalıpmubârekgözlerindenyaşakardı.Vefâtıiçingüneştutuldudediler.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bunuişitince,(Ay ve güneş Allahü teâlânın varlığını ve birliğini gösteren iki mahlûkudur. Kimsenin ölmesi, kalması ile tutulmazlar. Onları görünce
Allahı hâtırlayınız!) buyurdu.İbrâhîmvefâtedince,(Yâ İbrâhîm! Ölümüne çok
üzüldük. Gözlerimiz ağlıyor, kalbimiz sızlıyor. Fekat, Rabbimizi gücendirecek birşey söylemeyiz) buyurdu.Mâriyehâtunmüslimânolup,hicretinonaltısındaMedînedevefâtetdi.CenâzenemâzınıÖmer“radıyallahüanh”kıldırdı.329,453.
473 —İBRÂHÎM AĞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:ÜçüncüMurâdhânınbâbüsse’âdeağasıdır.HaydarpâşaileKoşuyoluarasındabirmescidivardır.988[m.
1580]senesindeyapılmışdır.Sürrealaylarıhaccagiderken,buradaveda’laşırlardı.
474 —İBRÂHÎM BİN ABDÜLLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıHaseninsoyundandır.Halîfeolmakistedi.Mensûraskeriileyapdığısavaşda145[m.
763]senesindeşehîdedildi.444.
475 —İBRÂHÎM BİN EDHEM “rahmetullahiteâlâaleyh”:Belhpâdişâhının
veyâkızınınoğludur.BabasıEdhemdir.Ömerül-Fârûkneslindendir.ŞâmdaÇeştiyyeEvliyâsınınbüyüklerindendir.[96]datevellüd,162[m.779]senesindevefât
etdi.73,644,677,687,787,788,789,909,1112.
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476 —İBRÂHÎM BİN ŞEYBÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Kazvinlidir.Sôfiyye-ialiyyedendir.İbrâhîm-iHavvâsınarkadaşıidi.337[m.949]devefâtetdi.
477 —İBRÂHÎM HAKKI “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyye-ialiyyedendir.
Erzurumda,Hasenkal’akasabasındatevellüd,1195[m.1781]senesindeSi’ridde,
Tillodavefâtetdi.Kâdirîidi.Fakîrullahİsmâ’îlTilevîninhalîfesidir.(Ma’rifetnâme) kitâbıve1263[m.1846]dedivânıbasılmışdır.187,541.
478 —İBRÂHÎM HÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sultânİbrâhîm,İslâmhalîfelerinin seksenüçüncüsü ve Osmânlı pâdişâhlarının onsekizincisidir. Birinci
AhmedhânileMâh-ıpeykerkösemSultânınoğludur.Binyirmidörtdetevellüdetdi.Binkırkdokuz1049[m.1640]dahalîfeoldu.1058[m.1648]deşehîdedildi.Giridadasınınfâtihidir.Dînineçokbağlıolduğuiçin,kâfirler,bunuçokkötülediler.
Yalanhikâyeleruydurdular.Gençlerialdatdılar.Onyedincisırada,Abdülhamîd
hân(I)isminebakınız!1062,1132,1144,1184.
479 —İBRÂHÎM-İ HAVVÂS “rahmetullahiteâlâaleyh”:Cüneyd-iBağdâdînineshâbındanidi.291[m.903]deReyşehrindecâmi’devefâtetdi.Babasıİsmâ’îldir.Havvâs,hurmayaprağından,zenbildokuyucudemekdir.685,686.
480 —İBRÂHÎM-İ MÜTEFERRİKA “rahmetullahiteâlâaleyh”:Macariken
islâmdîninitercîhetmiş,müslimânolmuşdur.[1139]daruhsatalıp,metalharfler
dökerekilkislâmmatba’asınıkurmuşdur.Enönce(Vankuli) lügatinibasdı.İlm
vefenadamıidi.Latincedentercemelerivefennîkitâblarıvardır.1158[m.1744]
senesindevefatetdi.542.
481 —İBRÂHÎM-İ NEHA’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:Fıkhâlimlerindendir.
Hammâdınhocasıidi.Hammâdda,imâm-ıa’zamEbûHanîfeninhocasıidi.96[m.
715]senesindeKûfedevefâtetdi.211,268,439,1077,1106.
482 —İBRÂHÎM PÂŞA (Dâmâd)“rahmetullahiteâlâaleyh”:Bosnalıdır.991
[m. 1582] de Mısr vâlîsi oldu. Derezîleri terbiye etdi. 992 [m. 1583] de sultân
üçüncü Murâdın dâmâdı oldu. 1004 [m. 1595] de sultân üçüncü Muhammedin
sadr-ıa’zamı[Başvekîli]oldu.1010[m.1601]senesindevefâtetdi.Şâhzâdecâmi’i
şerîfiyanındakitürbededir.487.
483 —İBRÂHÎM PÂŞA (Dâmâd)“rahmetullahiteâlâaleyh”:Nevşehrlidir.
ÜçüncüAhmedhânındâmâdıvesadr-ıa’zamıidi.1143[m.1730]de,patronaHalîlısyânındaşehîdedildi.Şâhzâdebaşındayapdırmışolduğumescidyanındadır.
Çengelköyünde,kulelilisesiönündekicâmi’iİbrâhîmpâşanındâmâdı,kaptan-ıderyâKaymakMustafâpâşa1137[m.1724]deyapdırdı.1143[m.1730]depatronaHalîlısyânındaşehîdedildi.DivânyolundaParmakkapıKaraMustafâpâşamedresesikabristânındadır.Üsküdârda(Kaptan pâşa câmi’i)nide1140[m.1727]dabu
yapdırmışdır.1092,1100.
484 —İBRÂHÎM PÂŞA (Kavalalı)“rahmetullahiteâlâaleyh”:MehmedAlîpâşanınbüyükoğluidi.1204[m.1789]deKavaladatevellüd,1265[m.1848]deMısrda
vefâtetdi.Ciddevâlîsioldu.SultânMahmûdhânınemriilevehhâbîlerleharbetdi.1233
[m.1818]sonunda,başşehrleriDer’iyyeyialdı.Vehhâbîler,sonraRiyâdıhükûmetmerkeziyapdılar.SonraMoraisyânınıbasdırdı.1247[m.1831]dedesultânikinciMahmûdaısyânederekSûriyeyialdı.Kütahyayakadargeldi.1248[m.1832]deSûriyeve
Adana,Mısraverildi.1264[m.1847]detekrârısyânetdiveilerlediisede,İngiltere
işekarışıpSûriyeyiOsmânlılarabırakdı.1262[m.1845]de,babasıMısrınidâresinibunabırakdı.1265[m.1848]dehalîfeden,müstekılvâlîdemekolan(Hidîv) unvânınıaldıisede,osenedebabasındanbirkaçayevvelvefâtetdi.YerineTosunpâşanınoğlubirinciAbbâshidîvoldu.Buda1271[m.1854]devefâtedince,yerineİbrâhîmpâşanınoğluSa’îdpâşageçdi.Sa’îdpâşa1238[m.1822]detevellüdetdi.SüveyşkanalınıvePortSa’îdşehriniyapdırdı.1280[m.1863]devefâtetdi.Yerinekardeşiİsmâ’îl
pâşahidîvoldu.Onyedinci[17]sıradaAbdülhamîdhân(I)adınabakınız!1062.
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485 — İDRÎS “aleyhisselâm”: Şis aleyhisselâmın torunlarındandır. Allahü teâlâ, buna otuz sahîfe [forma] gönderdi. Eski Yunânlıların Hermens dedikleri
kimse ve dahâ sonraki felesofları, fizik, kimyâ ve tıb bilgilerini, İdrîs aleyhisselâmın kitâbından çaldılar. Kalem ile kitâblar yazan ve iğne ile dikiş diken budur. Dahâ önce, deriden elbise giyilirdi. Diri olarak göke kaldırıldı. 79, 81, 356, 482, 525,
737, 1157.
486 — İLYÂS: Resûlullahın onyedinci babasıdır. Kâ’beye sel basınca ye’se
düşdüğü için İlyâs denildi. Kâ’beye kurban kesmek bundan kalmışdır. Hac yaparken belinde Resûlullahın tekbîr, telbiye sesini işitirdi. 390.
487 — İMÂD İBNİ KESÎR: Ebül-fidâ İsmâ’îl bin Ömer 774 [m. 1372] de vefât
etdi. Şâfi’îdir. Dörtyüzelliikinci sırada, İbni Kesîr ismine bakınız! 887.
488 — İMÂDÜDDÎN-İ ZENGÎ: Atabek sultânlarından üçünün ismidir. Birincisi, Mûsulda ve Halebde hükûmet süren Atabek devletinin kurucusudur. Selçuk
hükümdârı sultân Mahmûd bin Muhammed bin Melikşâhın Mûsulda vâlîsi iken 521
[m. 1127] de Halebi aldı. 524 [m. 1130] de Haçlılarla harb edip gâlib geldi. Ondokuz yıl hükûmet sürüp 540 [m. 1146] senesinde vefât etdi. Mülkü ikiye ayrıldı. Oğlu Nûreddîn Mahmûd Zengî Haleb sultânı oldu. Diğer oğlu, Kütbüddîn Mevdûd, Mûsul sultânı oldu. İkinci İmâdüddîn bin Kutbüddîn Mevdûd Zengînin babası, beşyüzaltmışbeş [565] de ölünce, kardeşi Seyfüddîn bin Kutbüddîn, sonra diğer kardeşi İzzeddîn Mes’ûd, Mûsul sultânı, İmâdüddîn de Sincâr sultânı oldular.
Haleb sultânı İsmâ’îl Sâlih bin Nûreddîn beşyüzyetmişyedi [577] de vefât edince,
İmâdüddîn Haleb sultânı oldu. Beşyüzdoksaniki [592] de vefât edince, yerine oğlu Kutbüddîn Muhammed geçdi. İzzeddîn Mes’ûd beşyüzseksendokuz [589] da vefât edince, oğlu Nûreddîn Arslan Şâh, Mûsul sultânı oldu. Bedreddîn Lülü, bunun
kölesi idi. Bu da altıyüzyedi 607 [m. 1210] de vefât edince, yerine oğlu Kahir İzzeddîn Mes’ûd geçdi. Bu da altıyüzonyedi 617 [m. 1220] senesinde vefât etdi. Yerine oğlu ikinci Arslan Şâh geçdi. Bu on yaşında olduğundan, Lülü idâreyi eline
aldı. Az zemânda Arslan Şâh ölünce, oğlu üçüncü İmâdüddîn, Nusaybin ve Hakkârîde sultân oldu. İmâdüddînin zevcesi, Erbil hâkimi Muzafferüddîn Ebû Sa’îd
Kükbûrînin kızı idi. Kükbûrî, mevlid cem’ıyyetleri yapmakla meşhûrdur. Bunun
zevcesi Rabî’a hâtun, Salâhuddîn-i Eyyûbînin hemşîresi idi. İmâdüddîn ile birleşerek Bedreddîni mağlûb etdiler. İmâdüddînin mülkü genişledi. Bedreddîn Lülü
şeyh Hasen-i Yezîdî üzerine gönderildi. Yezîdîler dağıldı. 489.
489 — İMÂM-I RABBÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ahmed bin Abdülehad,
derin âlim, büyük Velî idi. Müctehid idi. İslâm âlimlerinin gözbebeğidir. Tesavvuf
bilgilerinin mütehassısı idi. Âlimlerin önderi, Velîlerin baş tâcı idi. (Mektûbât) kitâbı, üç cild olup, beşyüzotuzaltı mektûbunun toplanmasından meydâna gelmişdir. Kelâm, fıkh bilgilerini ve Resûlullahın güzel ahlâkını açıklıyan bir deryâdır.
Bu deryâdan inci mercan çıkarmak, ancak usta dalgıclara nasîb olur. Fârisî aslı Hindistânda ve Efganistânda basılmış ise de, 1392 [m. 1972] senesinde Pâkistânda basılmış olanı pek nefîsdir. Bu fârisî baskının, foto-kopisi 1397 [m. 1976] senesinde,
İstanbulda Hakîkat Kitâbevi tarafından gâyet nefîs olarak basdırılmışdır. Birinci cildi türkçeye terceme edilerek (Mektûbât Tercemesi) adı ile basdırıldı. Fârisî
el yazması, İstanbul Bâyezîd kütübhânesinde [1790] sayıda ve Süleymâniyyenin çeşidli kısmlarında vardır. 971 [m. 1563] de Hindistânda, Serhend şehrinde tevellüd
etdi. Ömrünün sonuna doğru, mezhebsizlerin iftirâları üzerine, 1027 senesinde Selîm şâh tarafından Gwaliyar şehrinde habs edildi. [1029] da çıkarıldı. Bin rupye ihsân olunup, iki sene dahâ askerde kaldı. Kış aylarında nefes darlığı olurdu. [1624]
Kanûn-ı evvel [aralık] ayının onuncu ve binotuzdört 1034 Safer ayı yirmidokuzuncu salı günü, Serhendde vefât etdi. Evinin yanına defn edildi. Efganistân pâdişâhı Şâh-i zemân, imâm için büyük ve çok san’atli bir türbe yapdırdı. İki oğlu Muhammed Sâdık ve Muhammed Sa’îd de bu türbededirler. Şâh-i zemân, on metre
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uzakdakitürbedezevcesiilebirlikdedir.
(Mektûbât) kitâbınıMuhammedMurâd-ıKazânîfârisîdilindenarabîyetercemeetmişdir.Bundanseçilenyüzdoksandörtvefârisî(Mektûbât)danseçilenyüzelliüçmektûb(Müntehabât) adıileikikitâbhâlindebasdırılmışdır.İmâm-ıRabbânîhazretlerininhâltercemesi,MuhammedHâşim-iKeşmîtarafındanfârisîolarak
yazılmış,buna(Berekât) veyâ(Makâmât-i Ahmediyye) ve(Zübde-tül-makâmât)
denilmişdir. Muhammed Ma’sûm-i Fârûkînin torununun oğlu olan Gulâm Muhammed Ma’sûmun torununun torunu hâce Muhammed Fadlullah, (Umde-tülmakâmât) adındakifârisîkitâbında,dedelerininhayâtlarınıuzunbildirmekdedir.
1397deKâbildeve1416[m.1996]daİstanbuldabasılmışdır.99.cusahîfesindediyorki,(İmâm-ıRabbânîninondördüncüdedesiŞihâbüddînAlîFerrûhŞâh,GaznevîsultânlarınınKâbilvâlîsiidi.Gaznevîhükûmetiyıkılınca,Kâbildehükûmetreîsioldu.Birkaçsenesonra,hükûmetiterkederek,tesavvufdaçalışarakbüyükvelî
oldu.Kâbilcivârındamedfûndur.Mahdûm-ıcihâniyânseyyidCelâlüddîn-iBuhârîBuhârâdanHindistânagelirken,dâmâdıvehalîfesiolanimâm-ıRefî’üddîniberâbergetirdi.İmâm-ıRefî’üddîn,imâm-ıRabbânîninaltıncıceddidir.DelhîsultânıFirûzŞâh›nemriile,ormanl›kolanSerhendişehrhâlinekoydu.Şehrhâricindekitürbededir.‹mâm-›Rabbânîninvalîdesideburadamedfûndur).HakîkatKitâbevinin‹stanbuldaneşretdiği(Documents of the Right Word) kitâb›nda,ingilizceolarakyaz›l›d›r.MuhammedFadlullah,[1238]deKandihârdavefâtetdi.Bedrüddîn-iSerhendîninfârisî(Hadarât-ül-kuds) kitâb›ndada,hâltercemesiuzunyaz›l›d›r.Bukitâb1391[m.1971]dePâkistândaçokgüzelbas›lm›şd›r.‹stanbulBâyezîd
kütübhânesinde[1788]say›daelyaz›s›ilevard›r.HâcezâdeAhmedHilmiefendinin‹stanbulda[1318]debas›lantürkçe(Hadîka-tül-evliyâ) kitâb›da,‹mâm-›Rabbânîninveüstâdlar›n›nhayâtlar›n›vekerâmetleriniuzunbildirmekdedir.
Şâh-ıDehlevîGulâmAlîAbdüllah“kuddisesirruh”,talebesininbüyüklerinden
mevlânâHâlid-iBağdâdîye“kuddisesirruh”gönderdikleribirmektûbda,Mevlânânınderecevefazîletleriniuzunuzunanlatdıkdansonra,İmâm-ıRabbânî“kuddisesirruh”hakkındaşöylebuyuruyor:(Âlimlerveâriflersöylemişlerveyazmışlardırki,imâm-ıRabbânîyisevenler,mü’minvemüttekîolanlardır.Sevmiyenler
de,münâfıkveşakîlerdir.İslâmmemleketlerihazret-iMüceddidinfeyzvenûrları ile dold u. Büt ün müsl im ânl ar a, hazr et-i Müc edd id in “rahm et ull ah i aleyh”
ni’metlerineşükrvehamdetmesivâciboldu.)Başkabirmektûbunda,(İnsandabulunabilecekherkemâli,herüstünlüğü,Allahüteâlâ,İmâm-ıRabbânîhazretlerinevermişdir.VermediğiyalnızPeygamberlikmakâmıkalmışdır)demişveaşağıdakirubâ’îyiyazmışdır:
Herletâfetki,nihânbûdpes-iperde-igayb,
hemedersûret-ihûb-itûıyânsâhteend,
Herçibersafha-iendîşekeşedkilk-ihıyâl,
şekl-imatbû’itûzîbâ-terezânsâhteend.
1394[m.1974]senesinde,PâkistânınŞeyhûfûreşehrinde,Urdudiliilebasılmış
olan (Meslek-i Müceddid) kitâbında ve (El-Hadâik-ul-verdiyye) kitâbında da,
imâm-ıRabbânîhazretlerininhâltercemesiyazılıdır.Buikikitâbdakihâltercemeleribiraradaolarak,1396[m.1976]senesinde,İstanbuldaofsetyoluilebasdırılmışdır.(Hak Sözün Vesîkaları)ndadaçokgüzelyazılıdır.
MuhammedbinyârMuhammedBurhânpûrînin(Atıyyet-ül-vehhâb El-fâsılatü beynel-hakkı vessavâb firreddi alelmu’terıdı aleşşeyhi Ahmed-el-Fârûkî) kitâbındakerâmetleriyazılıdır.Bukitâb,arabîmektûbâtınüçüncücildihâşiyesinde
basılmışdır.Muhammedbeg1110[m.1698]davefâtetdi.
İmâm-ıRabbânîninfârisî(Redd-i revâfıd) kitâbıvetürkçetercemesive(İsbâtün-nübüvvet) ve(Mebde ve me’âd) kitâbıİstanbuldaneşredilmişdir.(Âdâb-ül–1121 –

Se’âdet-iEbediyye3-F:71

mü rî dîn), (Ta’lî kât-ül-avâ rif), (Teh lî liy ye), (Şerh-ı ru bâ’ıy yât-i Abd-il-Bâ kî),
(Me’ârif-i ledünniyye), (Mükâşefât-i gaybiyye) vebaşkaeserleridevardır.(Çehl
hadîs-i mubârek) risâlesi,(Mükâşefât) kitâbınınsonundabasılmışdır.5,10,11,16,
20,33,43,50,56,70,78,84,120,125,131,135,148,215,263,280,282,314,365,372,
398,400,404,419,438,462,509,510,604,646,720,741,742,761,765,768,771,772,
776,777,785,852,909,911,915,918,920,921,922,923,931,935,936,947,950,952,
953, 956, 958, 962, 969, 973, 980, 993, 996, 1002, 1048, 1049, 1052, 1053, 1055,
1057,1060,1061,1063,1064,1067,1072,1073,1086,1106,1108,1110,1116,1129,
1134,1141,1142,1144,1145,1146,1147,1148,1149,1154,1163,1164,1166,1167,
1182,1195,1198.
490 —İMÂM-ÜL-HAREMEYN “rahmetullahiteâlâaleyh”:İkidânedir.Biri,
hanefî âlimlerinden Ebû Muzaffer Yûsüf Cürcânîdir. İkincisi, Abdülmelik bin
AbdüllahNîşâpûrîolup,Şâfi’îhadîsvefıkhâlimidir.[419]daNîşâpûrdatevellüd
ve478[m.1085]deoradavefâtetdi.UzunzemânBağdâdda,MekkedeveMedînedebulundu.VezîrNizâmül-mülkbununiçinNîşâpûrdamedreseyapdı.465,633,747.
491 —ÎSÂ “aleyhisselâm”:İnsanidi.Peygamberidi.Allahüteâlâ,Onubabasız yaratdı. Annesi hazret-i Meryem, Hunnenin kızı idi. Hunne, Imrânın hem
üveykızı,hemzevcesiidi.KudüsünBeyt-iLahmkasabasındatevellüdetdi.Annesiyirmiyaşındaidi.RumKayserininŞâmdavâlîsiolanHerdüs,babasızdoğduğu için, ikisini öldürmek istedi. Meryemin amcası oğlu Yûsüf Neccar, bunları
Mısragötürdü.Onikisenesonra,Herdüsünöldüğünühaberalınca,ŞâmınNâsırakasabasındacebel-iHalîlköyünegetirdi.OtuzyaşındaPeygamberoldu.Otuzüçyaşında,diriolarakgökekaldırıldığı,bütünislâmkitâblarındayazılıdır.Kendisineazkimseinandı.KıyâmetyaklaşıncaŞâmda,Ümeyyecâmi’iminâresineinecek,evlenecek,çocuklarıolacak,hazret-iMehdîilebuluşacak,kırkseneyaşayıp,
Medînedevefâtedip,Hucre-ise’âdetedefnedilecekdir.Allahüteâlâ,buna(İncîl) kitâbınıgönderdi.İncîldeAllahüteâlânınbirolduğu,Îsâaleyhisselâmın,AllahınkuluvePeygamberiolduğu,âhırzemânda,AhmedismindebirPeygamber
geleceğiyazılıidi.Bolüs[Pavlos]ismindebiryehûdî,Îsevîgörünüp,Havârîlerarasınakarışdı.Îsâaleyhisselâmdansonra,ilkişi,hakîkîİncîliyoketmekoldu.HavârîlerdenolanBarnabas,Îsâaleyhisselâmdangördükleriniveişitdiklerinidoğruolarakyazdıisede,Bolüsbununyayılmasınamâni’oldu.Dahâsonra,bozukİncîlkitâblarıheryereyayıldı.KitâbınsonundakiismcedvelindeBarnabasismine
bakınız!Şimdieldebulunanİncîllerbirbirlerinebenzemiyor.Katolikler,ortodokslarveprotestanlar,hepbaşkabaşkaİncîllerokuyorlar.Birbirlerinibeğenmiyorlar. Îsâ aleyhisselâm kendisine inananlar arasından oniki kişiyi seçdi. Bunlara
(Havârî) denir.Yehûdîlerinçoğuinanmadı.Kendisineveannesineçokkötüşeyler söylediler. Îsâ aleyhisselâm göke çıkarıldıkdan kırk sene sonra, Romalılar
Kudüsehücûmetdi.Yehûdîlerinçoğunuöldürdü,birkısmınıdaesîretdiler.Şehriyağmaetdiler.Kitâblarınıyakdılar.Yehûdîler,sonrahakîr,zelîloldular.21,22,
36,38,42,43,49,57,62,63,106,256,327,334,355,356,358,369,370,371,372,379,
388,389,411,482,484,485,486,488,490,501,545,564,570,695,740,761,770,775,
783, 788, 919, 920, 1044, 1079, 1080, 1097, 1102, 1108, 1109, 1110, 1128, 1130,
1133,1134,1135,1136,1151,1152,1155,1161,1189,1190,1191,1192,1194.
492 —İSHAK “aleyhisselâm”:İbrâhîmaleyhisselâmınikincioğludur.İshak,(gülüyor)demekdir.AnnesiSârânıngençlikdeçocuğuolmamışdı.İhtiyârlıkda,çocuğuolacağı,Allahtarafındanmüjdelenince,şaşırıpgüldüğüiçinoğlunabuismverilmişdi.Bununda,İysveYa’kûbadındaikioğluoldu.389,482,740,1118,1190.
493 —İSHAK BİN RÂHEVEYH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hanefîâlimlerindendir.[161]detevellüd,233[m.848]senesindevefâtetdi.211.
494 —İSHAK EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tokatlıdır.Şeyh-ul-islâm
MustafâSabriefendininamcazâdesidir.OnungibiKayserimedresesindeDivrik–1122 –

lihâcıEmînefendidendersokumuşdur.Hurûfîleriniçyüzünübildirentürkçe(Kâşif-ül-esrâr) kitâbıveyetmişikifırak-ıdâlleyiaçıklıyankitâbımeşhûrdur.499,501.
495 —İSHAK EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Harputludur.1309[m.1891]
devefâtetdi.Hıristiyanlaracevâbolarak,(Dıyâ-ül-kulûb) ve(Şems-ül-hakîka) kitâblarınıyazmışdır.Birincisitürkceolup,(Cevâb veremedi) ismiile,ingilizceyetercemeedilmiş,herikidilde,HakîkatKitâbevitarafındanbasdırılmışdır.
496 —İSKENDER: Üçİskendervardır:1-MakedonyakralıFilipinoğludur.Mîlâddan[356]seneöncetevellüd,[323]seneönceotuzüçyaşındavefâtetdi.Onüç
yaşındaAristonunterbiyesinebırakıldı.Yirmiyaşındahükümdâroldu.Yunanistânı,ÎrânveAnadoluyualdı.AyaşyanındaDârâyıesîraldı.SûriyeveMısrıaldı.
İskenderiyeşehriniyapdı.ErbildeDârâyıikincidef’abozgunauğratdı.Dârâkaçarkenöldü.Horâsân,HirâtveBelhidealdı.Buzaferleri,ahlâkınıbozdu.Zulme
başladı.İşretvesefâhetleöldü.2-İkinciİskender,çokeskiYemenhükümdârıolup,
birinciİskenderdenikibinseneönceidi.Çinekadargitmişdi.AdıMünziridi.3Üçüncüİskender,Kur’ân-ıkerîmdeZülkarneynadıilebildirilen,mubârekbirzâtdır.PeygamberveyâEvliyâdandır.DoğuyavebatıyagitdiğiiçinZülkarneyndenildi.Yâfessoyundanidi.Hızır“aleyhisselâm”bununkumandanlarındanidiveteyzesininoğluidi.Birinciveikinciİskenderlerdenönceidi.Hazret-iİbrâhîmilegörüşdü.Düâsınıaldı.AvrupaveAsyakıt’alarınınbirkısmınamâlikoldu.Asyanın
şarkşimâlindeki,ya’nîkuzeydoğusundakimü’mintürklerinricâsıüzerineYe’cûc
veMe’cûckavmindenkorunmakiçinbüyükdıvaryapdı.Bused,ikidağarasında,
altıkilometreuzunluğunda,yirmibeşmetregenişlikveyüzmetreyükseklikdeidi.
Taşvedemirdenyapıldı.Bugün,bilinenÇinseddibaşkadır.Ye’cûcveMe’cûcsed
arkasındakaldı.Seddendışarıkalanlar,türklerdir.Târîhler,hattâba’zıtefsîrler,
buüçİskenderibirbiriilekarışdırmakdadır.62,482,740,1078,1088,1110.
497 —İSMÂ’ÎL “aleyhisselâm”:İbrâhîmaleyhisselâmınbüyükoğludur.Annesi,Fir’avnınhediyyeetmişolduğuHâceradındakicâriyedir.HâcerioğluileKudüsdenMekkeyegötürdü.Kendigeridöndü.Annesisuararken,yatançocuğutepindi.Ayaklarınınvurduğu,yâhudCebrâîlaleyhisselâmınvurduğuyerdenZemzemsuyuçıkdı.Konuşmağabaşlayınca,bunukesmesiiçinİbrâhîmaleyhisselâma
emrverildi.Bıçakbuğazınıkesmedi.Üzülüptaşavurdu.Taşıkesdi.Sonragökden
gönderilenkoçukurbanetdi.BüyüdükdebabasıilebirlikdeKâ’beninyerinibulup,temelindenyapdılar.Sonra,MekkeyeYemendenCürhümkabîlesigelipyerleşdi.Bunlardankızaldı.BunlaraPeygamberoldu.Bunundîni,islâmiyyetekadar
doğruolarak,devâmetdi.Muhammedaleyhisselâmınbütündedeleri,bununsoyundanvebunundînindenidi.İsmâ’îlaleyhisselâmınvevâlidesihazret-iHâcerin,
Kâ’be-imuazzamaşimâldıvarıönündekiHatîmdenilenyerdemedfûnoldukları,
(Dürr-ül-muhtâr)dayazılıdır.241,386,387,389,390,391,482,740,1068,1070,1118,
1128,1129.
498 —İSMÂ’ÎL AĞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:ÜçüncüAhmedhânzemânında,ellialtıncıŞeyh-ul-islâmidi.Alâiyyelidir.Binyüzotuzaltıda[1136],FâtihÇarşambasında(İsmâ’îl ağa câmi’i)niyapdırmışdır.Binyüzotuzyedide1137[m.1724]
devefâtetmişdir.Câmi’inyanındadır.İsmâ’îlağamescidi,ikikatolup,eni,boyu
veyüksekliğiKâ’benineni,boyuveyüksekliğikadardır.
499 —İSMÂ’ÎL BİN ABDÜLGANÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Nablüslüdür.
ÖnceŞâfi’îidi.SonraHanefîoldu.1062[m.1652]devefâtetdi.Hanefîdeonikicild
(Dürer şerhi) veŞâfi’îde,İbniHacerin(Tuhfe)sinehâşiyesivardır.629,1061.
500 —İSMÂ’ÎL HAKKI “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyye-ialiyyeden,Celvetîmeşâyıhındandır.1063[m.1652]deAydosdatevellüdedip,ÜsküdardaAtpazarındaOsmânefendidenhilâfetaldı.1137[m.1725]deBursadavefâtetdi.Çok
kitâbyazdı.(Kenz-i mahfî)simeşhûrdur.Tütüniçmeğeönceleriharâmdiyordu.
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Sonra,mubâhdedi.(Rûh-ul-beyân) tefsîrioncildolup,Beyrutdaveİstanbulda1389
dabasdırılmışdır.ÜsküdârdakiAhmediyyecâmi’indeCum’avâ’ızıidi.Bucâmi’i
[1134]detersâneemîniAhmedağayapdırmışdır.433,500,501,632,1075,1155.
501 —İSMÂ’ÎL İSFEHÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İsmâ’îlbinMuhammed
Kavvâmüssünne,hadîsâlimidir.[459]datevellüd,535[m.1141]senesindevefât
etdi.Çokkitâbyazdı.419.
502 —İSMÂ’ÎL MER’AŞÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Fıkhâlimlerindendir.Tütüniçmekharâmdeğildirderdi.639.
503 —İSMÂ’ÎL NABLÜSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Dörtyüzdoksandokuzuncu[499]sıradaİsmâ’îlbinAbdülganîisminebakınız!629.
504 —İSMÂ’ÎL PÂŞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:Bağdâdlıdır.Jandarmagenelkumandanlığıikincişu’bemüdîrliğindenemekliiken1339[m.1921]davefât
etdi.(Keşf-üz-zünûn) kitâbınaikizeyl[ek]yapmış,ayrıcaikicild(Esmâ-ül-müellifîn) kitâbınıyazmışdır.Hepsiarabîdir.1941-1955deİstanbuldabasılmışdırlar.
Bunlariçinotuzsenedenfazlaçalışmışdır.22.
505 —İSMÂ’ÎL RÛMÎ: 576.cısıradaMahmûdHân-IIisminebakınız!
506 —İSMÂ’ÎL SİVÂSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞeyhŞemseddîn-iSivâsîninkardeşinintorunudur.1048[m.1639]senesindevefâtetdi.365.
507 —İŞBÎLÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Abdülhak,EndülüsdeMâlikîâlimlerindendir.[510]datevellüd,582[m.1187]senesindevefâtetdi.1015.
508 —İTKANÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:LutfullahbinEmîrÖmer,Hanefî
fıkhâlimlerindendir.[685]detevellüd,758[m.1356]deMısrdaKâhiredevefâtetdi.(Gâyet-ül-beyân) adındaki(Hidâye) şerhımeşhûrdur.144.
509 —ITRÎ: MustafâItrîefendi,sultânüçüncüMuhammedhânzemânındabulunanmûsikîmeraklısıidi.Tekbîrisegâhmakâmınabesteledi.1039[m.1630]senesindevefâtetdi.EdirnekapıdaEyyûbsultânainenyolunsağındadır.733.
510 —KÂ’B “rahmetullahiteâlâaleyh”:Resûlullahınsekizincibabasıdır.Lüvey’in
oğluveGâlibintorunudur.İlkolarakCum’agünleriKureyşlileritoplayıphutbeokuyanbudur.KendisoyundanPeygambergeleceğinisöyler,onayetişeceklerinîmân
etmeleriniemrederdi.Söylediğişi’rvesözlerimeşhûrdur.390,1129,1151.
511 —KÂ’B “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmdandır.641.
512 —KA’B-ÜL-AHBÂR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tâbi’îndendir.Yemen
yehûdîsiikenîmânageldi.Tevrâtâlimiidi.32[m.652]senesindeHumusdavefât
etdi.699.
513 —KÂDÎ ADUD “rahmetullahiteâlâaleyh”:AbdürrahmânbinAhmed
Adud-üd-dîn-iÎcî[700]senesindeŞîrâzdaÎckasabasındatevellüd,Fârisvilâyetindekâdî[hâkim]oldu.756[m.1354]davefâtetdi.(Mevâkıf) kitâbınıseyyidŞerîf-iCürcânîşerhetdi.HasenÇelebî,KaraKemâlveCelâleddîn-iDevânîveAbdülhakîm-iSiyalkûtîbirerhâşiyeyapdı.Kendi(Mevâkıf)ınıkendisikısaltarak,(Cevâhir) adınıvermişdir.Şemseddîn-iFenârî,(Cevâhir)işerhetdi.1048.
514 —KÂDÎ BEDRÜDDÎN MUHAMMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:KâdîBedrüddînMuhammedbinAbdüllah-iŞeblî,TrablusdaveŞâmdaHanefîkâdîsıidi.Yediyüzaltmışdokuz769[m.1367]davefâtetdi.(Akâm-ül-mercân) vebaşkakitâblarıvardır.741.
515 —KÂDÎ HÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:HasenbinMensûrFergânî,592
[m.1196]devefâtetdi.Şerhlerive(Hâniyye) ismindebirfetvâkitâbımeşhûrdur.
Hanefîfıkhâlimidir.Fetâvâsıçokkıymetliolup,(Fetâvâyı Hâniyye) ve(Mecmû’ayı Hâniyye) de denir. 1310 hicrî senesinde Mısrda basılan (Fetâvâ-yı Hindiyye)ninkenârındabasılmışdır.1393[m.1973]deofsettarîkıileyenidenbasılmışdır.133,247,282,444,768,1009,1028,1032.
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516 —KÂDÎ IYÂD “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıMûsâdır.Mâlikîdir.Hadîsâlimidir.[476]datevellüd,544[m.1150]deMerrâküşdevefâtetdi.Çokkitâb
yazdı.(Meşârik-ul-envâr) adındakihadîskitâbıile(Şifâ) kitâbıpekkıymetlidir.
Çeşidlişerhleriyapılmışdır.262,458.
517 —KÂDÎ-ZÂDE “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedEmînbinAbdüllah,
[1133]detevellüd,1197[m.1783]senesindevefâtetdi.(Birgivî vasıyyetnâmesi)ni
şerhetdi.(Âmentü şerhı) olan(Ferâid) kitâbınıyazdı.İkisideçokkıymetlidir.108,
110,140,164,395,431,434,435,462,613,740,743,908,1007,1019,1020,1023,1044,
1170.
518 —KÂDÎ-ZÂDE “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞemseddînAhmedbinMahmûdefendi,Osmânlışeyh-ul-islâmlarınınonaltıncısıdır.Dokuzyüzonsekizdetevellüd,dokuzyüzseksensekiz988[m.1580]senesindevefâtetdi.KabriküçükKaramandadır.Çivi-zâdedenveEbüssü’ûdefendidenokudu.(Hidâye) şerhıolan
(Feth-ul-kadîr)e tekmilesi, (Miftâh) ve (Tecrîd) şerhlerine hâşiyeleri çok kıymetlidir.(Feth-ul-kadîr), (Vekâlet) bahsinekadarolup,sonra(Tekmile) başlamakdadır.İkisibirlikdesekizcildhâlinde1318deMısrdabasılmışve1388[m.1968]
deBeyrutdafoto-kopisiyapılmışdır.Kenârınada,(İnâye) kitâbıveSa’dîÇelebîninbunayapdığıhâşiyebasılmışdır.858,1114.
519 — KÂDÎ-ZÂDE “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed Ârif efendi,
1173[m.1759]senesindevefâtetdi.
520 —KARABAŞ EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:KarabaşTecvîdkitâbınınsâhibiolaraküçkişivardır.Bunlardanbirincisi,KastamonilişeyhŞa’bân-ı
VelîsilsilesindenAlîefendidir.Bindoksanyedi1097[m.1685]senesindevefâtetmişdir.İkincisi,Ahmedefendi,EyyûbdeŞâhsultântürbesininEyyûbtarafında,
Defterdârcaddesiüzerindekitürbesindedir.BaşvekîlAdnanMenderes,Câmi’lerivetürbelerita’mîrederken,bunudayenilemişdir.Üçüncüsü,AbdürrahmânKarabaşefendidir.KaragümrükdeKarabaşmescidiniyapdırdı.Dokuzyüzkırk940[m.
1534]senesindevefâtetdi.Mihrâbıönündekitürbesindedir.Bumescidyanında,
ÖküzMehmedpâşacâmi’ivardı.Câmi’yapılırken,taştaşıyanarabanınöküzüsakatlanınca,pâşayerinegiriparabayıçekdiğiiçin,buismleşerefduymuşdur.BirinciAhmedhânınSadr-ıa’zamıidi.1029[m.1620]daHalebdevefâtetdi.1156.
521 —KARÂFÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Şihâb-üddînAhmedbinİdrîsKarâfî,Mâlikîfıkhâlimidir.[626]datevellüdve684[m.1285]deMısrdavefâtetdi.
Çokkitâbyazdı.632.
522 —KARAMÂNÎ KEMÂLEDDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:İsmâ’îlKemâleddîn,Hanefîâlimlerindendir.920[m.1514]devefâtetdi.(Şerh-i mevâkıf)a
ve(Vikâye)yehâşiyesive(Beydâvî tefsîri)neve(Keşşâf)aşerhlerimeşhûrdur.
523 —KARLAYL [Carlyle]:İngilizmüsteşriklerindendir.AleksiKarlayl1176
[m.1762]datevellüd,1220[m.1805]devefâtetdi.ArabîyiBağdâddaöğrendi.
Kembricüniversitesindearabîprofesörüidi.
524 —KARLAYL [Carlyle]:İngilizyazarlarındandır.ThomasKarlayl1210[m.
1795]datevellüd,1298[m.1881]devefâtetdi.Fransızihtilâlini,büyükFriedrich
târîhiniyazdı.(Kahramânlarvekahramânlarasaygı)kitâbında,Muhammedaleyhisselâmınüstünlüğünü,başarılarınıuzunyazmakdaveçokövmekdedir.
525 —KARL MARX: SosyalizmrejiminiortayaçıkartanbirAlmanyehûdîsidir.1233[m.1818]detevellüdetdi.1300[m.1883]deöldü.Sosyalizm,biriktisâdîmetoddiyerekkuruldu.Tatbîkâtdetiranlığa,diktatörlüğedöndü.Komünistliğeyolaçdı.Sosyalizm,işçinin,çiftçinindoymasınısağlamadı.Şarlatanların,nutk
çekenlerin, akademik aydınların yüksek mevkı’, bol ma’âş almalarına yaradı.
Bunlardadizginiellerindenkaçırmamakiçin,dîne,islâmiyyete,âileye,cem’ıyyetlerincânlıkaynaklarınasaldırdılar.İnsanhaklarınıyoketmekiçinçalışdılar.İlk
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sosyalistdevletolanRusyada,kendimilletinivebütündünyâyıaldatmakvekorkutmakiçin,ağırsanâyı’,ayagitmekgibiilerlemelergösterilmekdedir.Fekat,iktisâdınaslgâyesiolan(sosyal refâh) eldeedilememişdir.Sovyetrejimi,fezâyainsanyollıyabilmekiçin,halkıngünlükçorbasınıazaltdı.Milleteleşyidirdi.Doymıyanhalk,GagarinveSputnikdenönce,neyiyeceğini,necezâyaçarpdırılacağını
düşündü.Ferdinherhakkınıelindenalarak,herşeyidevletkapitalizmininelinevermeğiistiyenMarxusûlü,Rusyadada,liberalizmdenalınançârelerledeğişdirildi.
Sovyetidârecileri,Marksistiktisâdîgidişe(geridön)emrinivermekzorundakaldılar.Birçokfabrikalar,liberalnizâmdaolduğugibi,kâresâsınagöreçalışmağabaşladı.[m.1917]denberiMoskovameydânlarındaMarksın,EngelsinveLeninindev
gibiheykellerindeputlaşankomünizm,silinmekde,yeriniilâhîhakdîningösterdiğiticâretahkâmınayakınolanliberalizmebırakmakdadır.Hakgelmekde,bâtıluzaklaşmakdadır.523,524,526,792,1098,1130.
526 —KÂRÛN: Mûsâaleyhisselâmınümmetindenveakrabâsındanidi.Ondan
kimyâöğrenerek,çokmalmülksâhibioldu.(Tevrât)ıpekiyiokurdu.Fakîriken
iyihuyluidi.Zenginoluncakibrlioldu.Emrolunanzekâtıvermedi.Mûsâbenimlezinâetdidemesiiçinbirkadınaikikesealtınverdi.Kadın,herkesinarasında,
Allahdankorkarakdoğruyusöyledi.Kârûn,bütünmalıileyerebatdı.64.
527 —KÂSIM “radıyallahüanh”:Resûlullahınüçoğlundanbirincisidir.Bunun
için, Resûlullaha (Ebül-Kâsım) denildi. Nübüvvetden önce Mekkede dünyâya
geldi.Annesi,Hadîcet-ül-kübrâdır.Onyediaylıkikenvefâtetdi.1139.
528 —KÂSIM BİN MUHAMMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekr-iSıddîkıntorunudur.(Reşehât)dadiyorki,(ÎrândakiSâsânîdevletininyirmidokuzhükümdârındansonuncusu,üçüncüYezdecerdinordularıKadsiyeveNehâvendde
mağlûbolunca,halîfeÖmer“radıyallahüteâlâanh”esîrlerarasındabulunanşâhınüçkızını,HüseynbinAlîye,MuhammedbinEbûBekreveoğluAbdüllahaverdi.Buüçcâriyeden,Zeynel’âbidîn,KâsımveSâlimtevellüdetdi.)Buradan,Kâsımın 19. cu senede tevellüd etdiği anlaşılmakdadır. Tâbi’înin büyüklerinden,
Medîne-imünevveredekiyediâlimdendir.Selmân-ıFârisîninteveccühleriilekemâlegeldi.106[m.725]senesindeMekkeileMedînearasındaKudeyddenilenyerdevefâtetdi.İmâm-ıCa’fer-iSâdıkhazretleri,bununsohbetindenfeyzaldı.66,969.
529 —KÂSIM PÂŞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:KânûnîsultânSüleymânhânınserâyındaterbiyeolup,dokuzyüzyirmidokuz929[m.1523]daMısrvâlîsiolmuşdur.(Güzelce Kâsım Pâşa) câmi’iniyapdırmış,bununiçinHalicinbutarafınaKâsımpâşaadıverilmişdir.ÜçüncüAhmedhânzemânındata’mîredildi.
530 —KASTALÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıAhmedbinMuhammedŞihâbüddîn,Şâfi’îâlimlerindendir.851[m.1448]detevellüd,923[m.1517]
deMısrdavefâtetdi.Çokkitâbyazdı.(Mevâhib-i ledünniyye)sitürkçeyeterceme
edilmiş [1313] ve 1392 [m. 1972] senelerinde İstanbulda basılmışdır. 374, 458,
1195.
531 —KÂŞÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekrbinMes’ûdAlâüddîn-i
Şâşî,TürkistândaKâşândatevellüd,587[m.1191]senesindeHalebdevefâtetdi.HocasıAlâüddînMuhammedbinAhmedSemerkandînin,(Tuhfe-tül-fükahâ) fıkhkitâbınışerhederek(Bedâyı-us-sanâyı’ fî-tertîb-iş-şerâyı’) adınıvermişdir.Bukitâbı1328[m.1910]senesindeMısrdabasılmışdır.Üçcilddir.Semerkandîyedâmâd
olmuşdur.855.
532 —KÂTİB ÇELEBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MustafâbinAbdüllah,büyüktârîhcidir.Hâcıhalîfeismiilemeşhûrdur.1017[m.1608]deİstanbuldatevellüd,1067[m.1656]devefâtetdi.Kabri,VefâdanUnkapanındakiMahmûdiyyeKöprüsüne inen büyük caddenin sağ kenârındadır. Târîh kitâbları ve (Keşf-üz-zünûn)uçokkıymetlidir.(Keşf-üz-zünûn)daonbineyakınislâmkitâbınıveyazarla–1126 –

rınıtanıtmakdadır.Mısrda,İstanbuldaveAlmanyadabasıldı.Lâtinceyedetercemevetab’edildi.ArabîsiBeyrutda(Mekteb-üt-ticârî)desatılmakdadır.22.
533 — KEFEVÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Hüseyn bin Rüstem, Mekkede
Hanefîkâdîsıidi.1010[m.1601]davefâtetdi.741.
534 —KEHVÂKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedKehvâkîfıkhâlimlerindenidi.Tütüngünâhdeğilbuyurdu.639.
535 —KELEBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ebün-NasrMuhammedbinSâib,
Tâbi’îndendir.146[m.764]daKûfedevefâtetdi.AbdüllahbinSebe’ileçoksohbetetdiğinden,tefsîrisağlamsayılmaz.OğluHişâmibnül-Kelbîşî’îidi.391,537,
1165.
536 —KEMÂLEDDÎN MUHAMMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:Taşköprü
zâdeMuhammedbinAhmedUsâm-üd-dîn,[959]datevellüd,1032[m.1623]de
İstanbuldavefâtetdi.(Mevdû’ât-ül-ulûm) tercemesimeşhûrdur.22,1182.
537 —KERDERÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İbn-ül-BezzâzMuhammedbin
MuhammedKerderî,hanefîfıkhâlimidir.(Müncid) lügatkitâbındaBizzâzdenilmekdedir.BursadamollaFenârîileçoksohbetetdi.827[m.1424]devefâtetdi.
(Bezzâziyye) fetvâsı(Fetâvâ-yı Hindiyye) ilebirarada1310dave1393[m.1973]
deMısrdabasılmışdır.(Menâkıb-i imâm-ı Ebî Hanîfe)simeşhûrdur.309,1009.
538 —KERHÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:UbeydüllahbinHüseynEbül-Hasen,Hanefîfıkhâlimlerindendir.[260]datevellüd,340[m.952]senesindeBağdâddavefâtetdi.(Câmi’us-sagîr), (Câmi’ul-kebîr) ve(Muhtasar) kitâblarıçokkıymetlidir.(Muhtasar)ıKudûrîşerhetmişdir.97,444,611.
539 —KİLÂB “rahmetullahiteâlâaleyh”:İsmiHakîmdir.Resûlullahınaltıncıbabasıdır.Mürreninoğludur.390,1129.
540 —KİLÂ’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:SüleymânbinMûsâ,Mâlikîhadîsâlimidir.567[m.1172]deGırnatadatevellüd,634[m.1237]decihâdederkenşehîd
oldu.İmâmvekâdîidi.Çokkitâbyazdı.(Misbâh-uz-zulâm fil-müstegîsîn bi-hayril-enâm) kitâbınıokuyan,İbniTeymiyyeninbozukvesapıkdüşüncelerealdanarakdoğruyoldanayrıldığınıiyianlar.458.
541 —KILINC ALÎ PÂŞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:ÜçüncüMurâdhânve
babasızemânlarındakaptan-ıderyâidi.Dokuzyüzseksensekiz988[m.1580]deTophânede kendi adına câmi’ yapdı. 995 de vefât etdi. Câmi’i yanındadır. Birinci
Mahmûdhânbucâmi’yanında1145[m.1732]degüzelbirçeşmeyapdı.
542 — KİRMÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Rükn-üd-dîn Ebû Bekr MuhammedbinAbdürreşîd,Hanefîfıkhâlimidir.İshak-ıKirmânîsoyundanolup,Abdürrahmân-ı Kirmânînin talebesidir. Beşyüzaltmışbeş 565 [m. 1169] senesinde
vefâtetdi.(Cevâhir-ül-fetâvâ)sımeşhûrdur.457.
543 —KİSÂÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîbinHamza,kurrâ-iseb’aya’nîyedimeşhûrhâfızdanbiridir.HârûnReşîdileReyşehrindeiken189[m.805]senesindevefâtetdi.Nahvvelügatâlimiidi.418.
544 — KLA UDİ US: İkinc i Klau diu s Rom a imp er at örl er ind end ir. Mîl âd ın
[215]senesindetevellüd,[m.271]devefâtetdi.1192.
545 —KOPERNİK: Polonyalıastronomiâlimidir.877[m.1473]dePrusyada
tevellüd,949[m.1543]davefâtetdi.Fraynburgşehrindepapasidi.Dünyânınve
diğerseyyâreleringüneşetrafındadöndüğünüislâmkitâblarındanokuyarak,isbâtetdiğinden,bunaKopernikUsûlüdediler.Beğenilmezdiyerek,bunuçokzemânaçıklıyamamışdır.Ömrününsonlarındayazdı.27,1048.
546 —KOSTANTİN: AvrupalılarbunaConstantinederler.İstanbuldakiRoma
imperatörlerininbirincisidir.Mîlâdın[274].cüsenesindeSırbistândaNişşehrin–1127 –

detevellüdetdi.m.306daimperatöroldu.m.337devefâtetdi.YerineüçoğlundanikincisiolanKostansbizansimperatörüolduvem.361deöldü.Ayasofyacami’ini360dabununyapdırdığısöylenilmekdeisedebu,babasınınyapdığınıtevsi’etmişdir.BüyükKostantinGalyayı,ya’nîFransayı,İngiltereyi,İtalyayı,Afrikanınşimâlini,Yunânistânıaldı.Bayrağınahaçresmikoydu.m.325deİznikdeüçyüzonsekizpapastoplayıp,yeniİncîlyazdırdı.Îsâaleyhisselâmındîninesonradan
karışdırılmışolan,Eflâtununortayaçıkarmışolduğuteslîs[Trinite]inancınıbuyeniİncîledekoydurdu.Budindeteslîsbulunmadığını,AllahınbirolduğunusöyliyenAryüsüaforozetdirdi.DoğruolanBarnabasİncîliniyasaketdi.Noelgecesinibayrami’lânetdi.m.330daBizanskasabasınıbüyültüp,Kostantîniyyeisminiverdi.Sonradanİstanbul,İstambol,İslâmbol,Derseâdetismlerideverilmişdir.
İstanbulşehrini(Sûr) denilenbüyükbirdıvarileçevirdi.Sonragelenkayserlertarafından ta’mîr edilmişdir. Kara tarafında yedi, deniz tarafında dokuz kapusu
vardır.YediKulezındanları,surilebirlikdeyapılmışdır.Asrlarboyunca,binlercehıristiyana,zulm,işkenceyapılmışolanbuzındanlar,Fâtihtarafındankapatıldı.Hiçbirpâdişâhzemânındakullanılmadı.Osmânlısultânlarınınonaltıncısıolan
ikinciOsmânbinbirinciAhmedhân,onsekizyaşındaiken,1031[m.1622]senesindebuzındandaşehîdedilmişdir.Şehîdedensadr-ıa’zamBosnalıDâvüdpâşa
da, bir sene sonra bu zındanda katl edilip, Akserâydaki Murâd pâşa câmi’ine
defnedilmişdir.42,43,53,535,1043,1074,1078,1080,1099,1138,1177.
547 —KUDÛRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ebül-HüseynAhmedbinMuhammedBağdâdî,hanefîfıkhâlimlerindendir.362[m.973]detevellüd,428[m.1037]
deBağdâddavefâtetdi.(Muhtasar) kitâbımeşhûrdur.Şerhlerivetürkçesivardır.
444,1127.
548 —KUDSÎ: Altıyüzonyedinci[617]sıradaMollaKudsîisminebakınız!
549 —KUHİSTÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞemseddînMuhammedbinHüsâmeddîn,HanefîfıkhâlimiveBuhârâmüftîsiidi.962[m.1555]deBuhârâdavefâtetdi.(Câmi’ur-rumûz) adındaki(Nikâye) şerhive(Câmi’ul-mebânî) adındakifârisî(Fıkh-ı Gîdânî) şerhımeşhûrdur.731,1084.
550 —KUREYŞ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Kureyş,ResûlullahınonbirincibabasıolanFihrinismidir.NûhaleyhisselâmdansonraArabistânyarımadasındayerleşenlere(Arab-ı bâide) denir.Âd,SemûdveAmâlikabunlardandır.Hûdaleyhisselâm Âd kavmine, Sâlih aleyhisselâm Semûd kavmine gelmişlerdir. Hepsi
(Sâm) soyundandır.Bunlardansonra,gelipYemeneyerleşen(Kahtân) evlâdlarına(Arab-ı âribe) denir.BunlarYemende(Himyer) devletinikurdu.Budevlet
çökünce,önceHabeşliler,sonraÎrânlılarYemenevâlîta’yînetdiler.EtrâfadağılanHimyerîlerdenMedînede(Evs) ve(Hazrec) kabîlelerimeydânageldi.Şâmtarafınagelenler,(Gassân) devletinikuruphıristiyanoldular.Irâkagelenler(Hîre)
devletinikurdu.İsmâ’îlaleyhisselâmınonikievlâdının(Arab-ı âribe) ilekarışmasından(Arab-ı müsta’ribe) meydânageldi.Arablar,islâmiyyetdensonrayabancılarlakarışdı.Lisânlarıdeğişerek(arab-ı müsta’cime) meydânageldi.
Arab-ımüsta’ribeden(Benî Adnân) vebunlararasındada(Mudar) ve(Rebîa)
kabîlelerimeşhûroldu.(Benî Mudar)dan(Kinâne), (Kureyş), (Hevâzîn), (Sakîf),
(Temîm) ve(Müzeyne) kabîlelerimeydânageldi.Bunlardan(Kureyş) Mekkede
yerleşmekleayrıcaşerefkazandı.Kabîlereîsleri,mühimişlerdeanlaşmakiçin,Mekkede(Dâr-ün-nedve) denilenyerdetoplanıpmeşveretederlerdi.
Kureyşkabîleside,(Hâşimî), (Emevî), (Nevfel), (Abdüddâr), (Esed), (Teym),
(Mahzûm), (Adîy), (Cumah) ve(Sehm) adındaonkolaayrılmışdı.ZemzemdağıtmakveKâ’beyita’mîrvetezyîn,Hâşimîlere,Kâ’bekapısınıaçmak,Abdüddâroğullarına, Ukâh denilen Kureyş sancağını taşımak Emevîlere, hac zemânı ziyâfet
vermekNevfeloğullarına,DârünnedvereîsliğiBenîEsede,mahkemehâkimliği
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Teymoğullarına,askertoplamakBenî-Mahzûma,başkakabîlelerlegörüşmek,anlaşmakAdîykabîlesine,(Ezlâm) denilenkur’avefalişleriCumahkabîlesine,putlaraadakyapmakdaBenî-Sehmemahsûsvazîfeleridi.KureyşdenAbbâs,TeymdenEbûBekr,AdîydenÖmer-ül-Fârûk,MahzûmdanHâlidbinVelîd,UmeyyedenEbûSüfyânbuvazîfeleriyapıyorlardı.Teym,Mürreninoğluolup,hazret-iEbû
Bekrinceddidir.Adî,Kâ’bbinLüveyoğluolup,hazret-iÖmerinceddidir.(Mahzûm) kabîlesi,Mürreninoğlu(Yakaza)danmeydânagelmişdir.386,1068,1101.
551 —KURTUBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdüllahMuhammedbinAhmed,Endülüsâlimlerininbüyüklerindendir.Ensâr-ıkirâmsülâlesindendir.671[m.
1272]devefâtetdi.Mâlikîmezhebiâlimlerindendir.(Câmi’ul-ahkâm) adındakitefsîrivebirçokkıymetlieserlerivardır.Abdülvehhâb-ıŞa’rânî,bunun(Tezkire) kitâbınıihtisaretmiş,(Muhtasar) isminivermişdir.1302[m.1884]deMısrdave(Hakîkat
Kitâbevi) tarafından1421[m.2000]deİstanbuldabasılmışdır.Ebül-AbbâsAhmedKurtubî,(Müslim) şârihiolup,656[m.1258]davefâtetmişdir.80,388,740,775.
552 —KUS BİN SA’ÎDE: İslâmiyyetdenevvelArabistândabulunanhatîblerdendir.Allahınbirolduğunainanır.Herkesiİsmâ’îlaleyhisselâmındînineçağırırdı.Konuşurkenkılıncaveyâbastonadayanırdı.367.
553 —KUSAYY “rahmetullahiteâlâaleyh”:Kilâbınoğludur.İsmiMücemmi’dir.Çünki,dağılmışolanKureyşlileritoplayıpMekkedebirkuvvetmeydâna
getirdivebununreîsioldu.Kâ’beninhizmeti,İsmâ’îloğullarındanCürhümkabîlesinevesonraHuzâ’akabîlesinegeçmişdi.Kusayy,buşereflivazîfeyiHuzâ’adan
aldı. (Dâr-ün-nedve) denilen danışma evini kurdu. Kusayyin Zühre ismindeki
kardeşisoyundanÂminehazretlerioldu.390,1068,1078.
554 — KUŞEYRÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebül-Kâsım Abdülkerîm bin
Hevâzın,376[m.986]datevellüd,465[m.1072]deNîşâpûrdavefâtetdi.Şâfi’îâlimidir.(Risâle-i Kuşeyrîyye)si1379[m.1959]daMısrdabasılmışdır.992,1090.
555 —KUTB-I ZEMÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Bendegîmahdûm-icihâniyânseyyidCelâl-iBuhârî,707detevellüd,785[m.1383]deKüceratınAhmedâbâd
şehrindevefâtetdi.HindistândaÇeştiyyeveSühreverdiyyeEvliyâsınınbüyüklerindendir.ŞeyhNasîreddîn-iMahmûdDehlevîninhalîfesidir.Buda,NizâmüddînEvliyânınhalîfesidir.(Hazâne-i Celâlî) kitâbımeşhûrdur.İmâm-ıRabbânî(Mektûbât)ınınellidördüncümektûbundakitâblarıtavsiyeolunmakdadır.İmâm-ıRabbânîninaltıncıceddiimâm-ıRefî’uddîninveDelhîsultânıFîrûzşâhTuglukunmürşidleridir.Hâltercemesi,fârisî(Ahbâr-ül-ahyâr)dauzunyazılıdır.Fîrûzşâhisminebakınız!1101.
556 —KUTBÜDDÎN-İ İZNÎKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinMuhammedRûmî,Hanefîfıkhâlimivetesavvufbüyüklerindendir.Tîmûrhânkendisineçoksaygıgöstermişdir.Sekizyüzyirmibir821[m.1418]senesindeİznikdevefâtetdi.Türkçe(Râhat-ül-kulûb) kitâbıAyasofya,(Mukaddime-tüs-salât)ıNûr-ı
Osmâniyyekütübhânesindedir.Tefsîrivebaşkaeserleridevardır.OğluMuhammedİznîkîdederinâlimidi.Çokkitâbyazdı.Sekizyüzseksenbeş885[m.1480]de
Edirnedevefâtetdi.Meşhûr(Mürşid-ül-müteehhilîn) kitâbınıve(Mızraklı ilmihâl)
dedenilen(Miftâh-ül-Cennet) kitâbınıoğluyazmışdır.585.
557 —LAKÂNÎ: 227.cisıradaEbûBekrbinAlîisminebakınız!Muhammed
NâsırLakânîmâlikî958[m.1551]devefâtetmişdir.1090.
558 —LAMARCK: Fransızdoktorudur.1157[m.1744]detevellüd,1244[m.1829]
devefâtetdi.Cânlılarınbasîtdenmükemmeledoğrudeğişdiğiniilkyazanbudur.540.
559 — LÂMİ’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:Bursadatevellüdve938deoradavefâtetdi.(Şevâhid-ün-nübüvve) önsözünebakınız!1137.
560 —LAWE: Almanfizikçisidir.1269[m.1852]datevellüdetdi.Işığındalga
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boylarınınayrılmasını[tayf]buldu.[m.1914]deNobelmükâfatıaldı.550.
561 —LAVOİSİER: Fransızkimyâgeridir.1156[m.1743]datevellüdetdi.1209
[m.1794]dacumhûriyyetciihtilâlcilertarafındangiyotinlebaşıkesildi.Kimyâ
reaksiyonlarında,maddeninyokolmadığınıveyaratılmadığını,insanlarınbirşeyiyokedemiyecekleriniveyaratıcıolmadıklarınıdeneyileaçıklamışdır.539,758,
967.
562 —LEMOİNE veGERARD: İkiFransızdoktorudur.Birlikde(Formulaire medicales) doktorlukkitâbınıyazdılar.652.
563 —LENİN: VladimirLenin,Rusyadakibiriciksiyâsîpartiolankomünistpartisininkurucusudur.KarlMarx’ınortayakoyduğusosyalistfikrlerinilktatbikcisidir.1286[m.1870]datevellüd,1342[m.1924]devefâtetdi.Rustatârıdır.[m.1900]
denberiRusyadasınıfkavgalarınıhâzırladı.[m.1917]deAlmanordularıRusyayagirince,Stalinilebirlikdebolşevikihtilâliniçıkardı.Komünistidâresinikurdu.
Ölünciyekadarkandökdü.Leninegörekomünizminbaşarılıolmasıiçin,kullanacağıbirincivâsıta(yalan)söylemek,aldatmakdır.Nekadarbüyükyalansöylerseniz,okadarmuvaffakolmuşsayılırsınızdemişdir.Çokyalancıveokadardaçok
zâlimvekankusdurucuidi.Yedisenelikiktidârıiçinde,otuzikimilyoninsanıncânınakıydı.2Aralık1917de,Stalinlebirlikde,Rusyadakimüslimânlara(Çarlarve
zâlimlertarafındandinleritahkîredilenmüslimânlar!Dîninizinvekültürmüesseselerinizin serbest olduğunu bildiriyoruz) dedi. Anayasaya da din ve vicdân
hürriyyetinikoydu.Hâlbuki,kitâblarında,(Dinilemücâdeleedeceğiz.Dinleriyok
etmekmateryalizmin,marksizminalfabesidir)diyordu.Ateistlerbirliğinikurdu.
Leninizmdenilen,dindüşmanlığı,önceyalanveyaldızlısözlerlealdatmak,sonrazulmveişkenceileyoketmekprensibinedayanmakdadır.524,526,1126,1172.
564 —LOKMAN HAKÎM “rahmetullahiteâlâaleyh”:PeygamberveyâVelîdir.Dâvüd“aleyhisselâm”zemânındaidi.ArabistânınUmmântarafındaidi.Ahlâkîsözlerimeşhûrdur.99,482,740,788,878,1018.
565 —LOTHER MEYER: Almankimyâgeridir.1245[m.1830]detevellüd,1312
[m.1895]devefâtetdi.Elementlerinperiyodiksisteminibulanlardandır.549.
566 — LUİ [LOUİS]: FransakralıyedinciLui,altıncışişmanLuininoğludur.
514[m.1120]dedoğdu.576[m.1180]daöldü.Vitrişehrinialınca,kiliseyiateşe
verdi.İçindekibinüçyüzkişiyiyakdı.Pişmânolup,bunakarşılık,kendiaskerleriniöldürdü.
567 —LUKA: Antakyalıbirpapasdır.Îsâaleyhisselâmıgörmedi.Gökeçıkarıldıkdansonra,yehûdîdönmesiolanBolüstarafındanÎsevîdîninealınmışdır.Bolüsünzehrlifikrleriileaşılanarak,şimdieldebulunandört(İncîl)den,enyanlışınıyazmışdır.1109,1161.
568 —LÛT “aleyhisselâm”:Peygamberdir.İbrâhîmaleyhisselâmınkardeşinin
oğludur.LûtgölüyanındaSedumşehrihalkınaPeygamberoldu.Onlarıçirkinişlerindenmen’etdi.Karısıdadinlemedi.Kendisişehrdençıkdı.Şehryerindibine
geçdi.SeksenyaşındaHicâzdavefâtetdi.Yehûdîlerinvehıristiyanların(Mukaddes kitâb) dediklerivehermemleketeyaymağaçalışdıklarıkitâbın(Ahd-i atîk)
kısmındaki(Genesis) veyâ(Tekvîn)inondokuzuncubâbınınotuzuncuvesonrakiâyetlerindediyorki,(Lutşehrdençıkıpikikızıileberâberdağdasâkinoldu.Büyükkızıküçüğedediki,pederimizihtiyâroldu.Yeryüzündeerkekdahîkalmadı.
Gel,pederimizeşerâbiçirip,onunileyatarak,pederimizdenzürriyyetpeydâedelim.Ogecepederineşerâbiçirerekpederiileyatdı.Odahîonutanımadı.Ertesi
gecepederlerineyineşerâbiçirdilerveküçükkızonunileyatdı.Lûtunikikızıbabalarındanhâmileoldular.Büyükkızoğluna(Muâb),küçükkızdaoğluna(Amî)
isminikoydu.MuvâbîveAmûnîdenilenkimselerincedleribuikiçocukdur.)Kitâb-ımukaddesinbuyazısı,açıkbirfuhşhikâyesidir.Buyazı,bugün,dünyânın
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heryerindepornografi[müstehcen]neşriyyâtsınıfınagirerveneşredilmesiyasaklanır.Kitâbımukaddesdebunabenzerdahâbirçokgayr-iahlâkîbahslervardır.İslâmâlimleribunlarıbulupaçıklıyarak,bugünkiTevrâtveİncîldenilenkitâbların
Allahkelâmıolmadıklarını,sonradaninsanlartarafındandeğişdirmelerveilâveleryapılarakortayaçıkarıldıklarını,busûretledeisbâtetmişlerdir.Bukıymetliislâmkitâblarındanbirkaçınınismleri,birincikısm,93.cümaddesonundayazılıdır.
Bunlardan(Tuhfe-tül-erîb) arâbîve(Mîzân-ül-mevâzîn) fârisîolup,İstanbulda,
HakîkatKitâbevitarafındanbasdırılmışdır.140,482,640,641,1118.
569 — LUTHER MARTİN: Alman papasıdır. Protestanlığı kurdu. 888 [m.
1483]detevellüd,953[m.1546]deöldü.İtalyadakipapaonuncuLeonilearasıaçıldı.Tel’înedildi.931[m.1524]deNürnbergdeprotestanlığıi’lânetdi.Çokkitâbı
vardır.İslâmiyyetekarşıçirkinhücûmlarıvardır.Katoliklerleprotestanlarbirbirlerinedüşmandırlar.43.
570 —LUTFULLAH EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:LutfullahbinAbdüllah, Kastamonilidir. Latîfî ismi ile meşhûrdur. 990 [m. 1582] da vefât etdi.
(Tezkire-tüş-şu’ara) kitâbıbasılmışdır.1155.
571 —MAHDÛM-İ CİHÂNİYÂN: (Kutb-i zemân) isminebakınız!1129.
572 —MAHMÛD BİN MUHAMMED BUHÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:
EbülmehâmidMahmûdbinMuhammedbinDâvüdBuhârî,fıkhâlimlerindendir.
671[m.1272]deBuhârâdavefâtetdi.(Hakâyık-i manzûme) kitâbımeşhûrdur.Bu
kitâb,(Manzûme-i Nesefî) şerhıolupikicilddir.Fıkhkitâbıdır.
573 —MAHMÛD BİN SADR-ÜŞ-ŞERÎ’A “rahmetullahiteâlâaleyh”:Yüzseksenikinci[182]sıradaBurhân-üş-şerî’aisminebakınız!
574 —MAHMÛD BUHÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BurhâneddînMahmûd
binTâc-üd-dînAhmedbinAbdül’azîzBuhârî,Hanefîâlimlerindendir.551[m.
1156]detevellüd,616[m.1219]daşehîdoldu.(Tecrîd), (Muhît-i Burhânî), (Zahîre), (Fetâvâ-i Burhânî) ve(Vâkı’ât) kitâblarımeşhûrdur.622.
575 —MAHMÛD GAZNEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıSübektekin,BuhârâdakiSâmânîdevletininHorâsândakivâlîsininkölesiiken,vâlîölünce,yerinevâlî
oldu. Sultân Mahmûd 357 [m. 967] de tevellüd etdi. Horâsân vâlîsi oldu. Babası
ölünce,387[m.997]dehükûmetkurdu.Türkistânı,Irâkınbirkısmını,Lâhoru,Delhîyialdı.Çokkiliselericâmi’yapdı.HindûlarınhazîneleriniHaremeyn-işerîfeyne
[MekkeyeveMedîneye]hediyyeetdi.Berehmenlerin,kadınların,kocalarınıncenâzesiilebirlikde,diridiriyakılması,ölülerinnehreatılmasıgibi,insanlığayakışmayanâdetleriniyasaketdi.Âlimleri,edîbleriseverdi.Çokkitâbyazdırdı.Firdevsînin
(Şâh-nâme)sibunlardanbiridir.Ehl-isünnetâlimleriyetişdirdi.421[m.1030]deGaznedevefâtetdi.Devleti543[m.1148]senesinekadardevâmetdi.1051,1052.
576 —MAHMÛD HÂN-II “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmhalîfelerinindoksanbeşincisiveOsmânlıpâdişâhlarınınotuzuncusudur.BirinciAbdülhamîdhânın
oğlu,sultânAbdülmecîdhânınbabasıdır.1199[m.1785]detevellüd,1255[m.1839]
devefâtetdi.1223[m.1808]dehalîfeoldu.Yeniçerilerikaldırdı.VehhâbîleriHicâzdançıkardı.Harbiyyevetıbbiyye-imülkiyyemekteblerinivücûdegetirdi.1241
[m.1826]deTophânedeNusratiyyecâmi’iniyapdırdı.1244[m.1828]deBâyezîddeEskiserâybağçesineyangınkulesiyapdırdı.1253[m.1837]deUnkapanıileAzapkapıarasında(Mahmûdiyye) köprüsünüyapdırdı.1247[m.1831]deİstanbuldailk
gazeteçıkarıldı.Dünyâdailkgazete1051[m.1641]deçıkarıldı.1253[m.1837]de
mâliyenezâretinikurdu.1254[m.1838]dekarantinavücûdegetirdi.Bağçekapıda
(Hidâyet câmi’i), ÜsküdârdaŞemsipâşacâmi’iyanında,1232[m.1816]de(Adliye)
câmi’ini,yağlıboyalıahşâbBeğlerbeyiveÇırağanserâylarınıyapdırdı.1235[m.1819]
dehazret-iHâlidintürbesinita’mîretdi.Sandûkasıpûşîdesiüzerindekikendielyazılarıdır.1241[m.1825]dehurûfîtekkelerinikapatdı.1235[m.1819]deBeyoğlun–1131 –

daGalata-serâylisebinâsınıyapdırdı.Burası1250[m.1834]deTıbbiyyemektebi
yapıldıisede,1266[m.1850]dayandı.1243[m.1827]de(Tıbbiyye-i şâhâne) yapdırdı.Arnavutköysâhilinde(Tevfîkiyye) câmi’iniyapdırdı.Çeşidliyerlerdeçeşmeleryapdırıldı.TophânedeKâdirîcâmi’vetekkesiniTosyalıİsmâ’îlRûmîyapdıve
1053[m.1644]devefâtetdi.İkinciMahmûdhân1239[m.1823]dayenidenyapdı.
TürbesiÇenberlitaşdadır.461,500,533,1059,1062,1063,1066,1067,1083,1092,1119,
1168,1174,1189.
577 —MAHMÛD HÜDÂYÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AzîzMahmûdHüdâyîefendi,Celvetiyyemeşâyıhindendir.Koçhisârlıdır.Bursada,hâcıBayram-ıVelîninhalîfelerinden,MuhammedÜftâdehazretlerindenfeyzaldı.1007deÜsküdârdacâmi’vetekkeyapdı.DördüncüMurâdhântahtaçıkıncaEyyûbdekılıncınıHüdâyîefenditakdı.1038[m.1628]devefâtetdi.Tekkesiyanındakitürbesindedir.Üftâdeefendi989[m.1581]daBursadavefâtetmişdir.1088,1191.
578 —MAHMÛD İNCİRFAGNEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmâlimlerinin büyüklerinden bir ferd-i kâmildir. Buhârânın Fagne köyünde tevellüd
edip,Akbenînâhiyesindeyerleşdi.Mi’mârlıkilegeçinirdi.Yediyüzonbeş715[m.
1315]devefâtetdiği(Sebe’ul-esrâr) ve(Tâc-ül-asfiyâ)dayazılıdır.720,969,1076.
579 —MAHMÛD KİRMÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tâc-ül-KurrâMahmûdbinHamzaKirmânî500[m.1106]senesindevefâtetdi.419.
580 — MAHMÛD-İ KÜRD-İ ŞEYHÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: (Câmi’u kerâmât-i Evliyâ)dadiyorki,(Mahmûd-iKürdî,Medîneyeyerleşdi.AbdülganîNablusîdiyorki,(1205[m.1790]senesindeMedînedeMahmûd-iKürdîyigördüm.Benievinegötürdü.UyanıkikenResûlullahı“sallallahüaleyhivesellem”
çokgördümdedi.Kıymetlisözlerindenvegüzelhâllerindendoğrusöylediğinianladım.)Uykudaikende,uyanıkikendeResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”
görüldüğünüvegörenleri(Se’âdet-üd-dâreyn) kitâbındauzunbildirdim).1014.
581 — MAHMÛD NÛREDDÎN ZENGÎ:MahmûdNûreddînZengî,Halebsultânıidi.569[m.1173]devefâtetdi.Salâhuddîn-iEyyûbî,bununkumandanlarındanidi.ŞâmdaEyyûbîdevletinikurmuş,589[m.1193]devefâtetmişdir.1116,1120.
582 —MAHMÛD PÂŞA: FâtihsultânMuhammedzemânındaikidef’asadr-ı
a’zâmolmuşdur.Nûr-iOsmâniyyedecâmi’ilehamâmveyokuşdaçarşısıvardır.Sofyadadabüyükbircâmi’ivardır.878[m.1473]devefâtetmişdir.
583 —MAHMÛD SÂMİNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîSeptîninsohbetindekemâlegelmişdir.AlîSeptîninİcâzetnâmesiMahmûdSâhibtarafındanhâzırlanıpmevlânâHâlidtarafındantasdîkedilerek,Abdüllah-iMekkîilekendisinegönderilmişdir.MahmûdSâminî,seyyiddir.PalukasabasınınHunköyündetevellüd
ve1313[m.1895]senesindePaludavefâtetdi.KabriMurâdsuyukenârındadır.Şâfi’îmezhebindevetesavvufdamütehassısidi.Ârif-ibillahidi.AlîSeptîyeonüçsenehizmetyapdı.Tütüniçerdi.Birisibuna,kalbindeni’tirâzedince,(Bizimçubuğumuzudüşüneceğine,Allahüteâlâyızikret.Başkabirşeydüşünme!)buyurdu.Yirmiyeyakınârifyetişdirdi.BunlardanHarputluOsmânBedreddînefendiveozemân Erzurumun kazâsı olan Kiğı kasabasında hâcı Yûsüf efendi ile oğlu MuhammedefendiveKiğımüftîsiMuhammedNûreddînefendimeşhûrdur.Nûreddînefendi[m.1964]yılındaAntalyadavefâtetdi.AlîSeptî1287[m.1870]dePaludavefâtetdi.Kabribirtepedemescidininyanındadır.BununtorunuSa’îdefendi1926daDiyârıbekrdevefâtetdi.639,1158.
584 — MÂHPEYKER SULTÂN “rahmetullahi teâlâ aleyhâ”: Sultân AhmedhânınzevcesivesultândördüncüMurâdileSultânİbrâhîminvâlidesidir.(Kösem sultân) dadenir.1000[m.1592]detevellüd,1061[m.1651]deşehîdedildi.
Hüsn-icemâli,aklıvezekâsıvehayrâtvehasenâtıilemeşhûrsâlihaveafîfebir
sultânidi.Yenicâmi’intemeliniatdı.Çarşambadaki(Vâlide medresesi mescidi)
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ve1050[m.1640]deÜsküdârdaÇinilicâmi’iniyapdırdı.Çakmakcılaryokuşundabüyükvâlidehânıileiçindekimescidde,bununeseridir.Rumelindemilyonlardeğerindevakflarıvehayrâtıvardır.Otuzsene,devletinidâresindehizmetlerioldu.Âsîlerveşakîlertarafındanserâydaşehîdedildi.SultânAhmedtürbesindedir.SultândördüncüMurâdınkızıSafiyyesultândabutürbededir.Hayrât
ve hasenâtı ile millete hizmetleri (Naîmâ Târîhi)nde uzun yazılıdır. 1033 [m.
1623] de, Anadolu kavağı câmi’ini yapdırmışdır. Bu mescid şimdi gazinodur.
İkikavağınkal’alarıda1033[m.1623]deyapılmışdır.1071,1119,1150,1184.
585 —MAKDONYUS: Papasidi.Îsâaleyhisselâmatapılmaz.Omahlûkdur,diyordu.Mîlâdın[381].cisenesindeİstanbuldakurulanikincimeclisde,tel’înedildi.
586 —MÂLİK: Resûlullahınonikincibabasıdır.Nadrınoğludur.Nadr,altun
demekdir.NadrınismiKaysdır.Nadr,Kinâneninoğludur.390,1101.
587 —MÂLİK BİN DÎNÂR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Âlimvevelîidi.131
[m.748]senesindeBasradavefâtetdi.691.
588 —MÂLİK BİN ENES “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdüllahMâlikbin
EnesbinMâlikbinEbîÂmirbinUmeyrTeymîEsbahîHumeyrî,Cennetilemüjdelenmiş olan (Ehl-i sünnet vel-cemâ’at)in dört büyük mezhebinden biri olan
(Mâlikî) mezhebininreîsidir.Doksan[90]senesindeMedînedetevellüd,179[m.795]
daoradavefâtetdiği(İbni Âbidîn) mukaddemesindeyazılıdır.Birhadîs-işerîfokumakiçinabdestalır,edebledizçökerdi.Medînedehayvanabinmezdi.Haksızbir
fetvâyıvermediğiiçin,yetmişkırbaçvuruldu.Abdestisıkbozulanhastalarveihtiyârlariçinvenecâsetdentahâretiçinçokkolaylıkgösterdiğinden,diğerüçmezhebdeolanmüslimânlar,Mâlikîmezhebinidetaklîdederek,ibâdetlerinirâhatlıklayapmakdadırlar.(Muvattâ) adındakihadîskitâbıçokkıymetlidir.50,125,132,
159,172,251,288,423,465,466,467,575,783,881,1009,1062,1077,1098,1175,1195.
— MANASTIRLI İSMÂ’ÎL HAKKI: Ehl-isünnetâlimiolduğumeşhûrisede,
sinsibirmasonidi.
589 —MARKO: St.Marc,dört(İncîl)denbiriniyazmışdır.Îsâ“aleyhisselâm”
göke çıkarıldıkdan sonra Îsevî oldu. Petrosdan işitdiklerini Romada Yunanca
yazmış,buyazılarına(İncîl) denilmişdir.[68]senesindeMısrdaâyinyaparkentutulupöldürüldü.MeşhûrMarkopâşa,[1874]den1309[m.1891]ekadarİstanbuldaTıbbiyyemektebinâzırıidi.(DerdiniMarkopâşayaanlat)sözümeşhûrdur.1109.
590 —MARCONİ: İtalyanfizikcisidir.1874detevellüd,1355[m.1937]devefâtetdi.Telsiz-telgrafasonşekliniverenlerdendir.1910danobelmükâfâtıaldı.
591 — MA’RÛF-İ KERHÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: İmâm-ı Alî Rızânın
halîfesiveSırrîSekâtîninmürşidiidi.İkiyüzdeBağdâddavefâtetdi.120,448,456,
1087,1171.
592 —MÂVERDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîbinMuhammedMâverdî,364
[m.974]deBasradatevellüd,450[m.1058]deBağdâddavefâtetdi.Şâfi’îfıkhve
tefsîrâlimidir.(Hâvî) fıkhkitâbıçokkıymetlidir.(Ahkâm-üs-sultâniyye) adındakisosyalkitâbıMısrdave1269[m.1853]daAlmanyadaBonnşehrindebasıldı.
Mısrdaikincibaskısı1386[m.1966]dayapıldı.735.
593 —MAZHER-İ CÂN-I CÂNÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞemsüddînHabîbullahseyyiddir.Tesavvufmütehassıslarınınbüyüklerindendir.Müslimânların
gözbebeğidir.1111[m.1699]deHindistândaRamezân-ışerîfinonbirinciCum’a
günütevellüdve1195[m.1781]deşehîdedildi.Abdüllah-ıDehlevîkabrininyanındadır.Şâhcihâncâmi’inincivârında,Dergâhcâmi’indekidörtkabrdenbirincisidir.Yirmiikiyaşındaiken,SeyyidMuhammedNûr-iBedevânîhazretlerininvâris-i ekmeli oldu. Seyyid Abdüllah-ı Dehlevînin üstâdıdır. Yetişdirdiklerinden
biri de kâdî allâme Muhammed Senâullah-ı Dehlevî hazretleridir. Abdüllah-ı
Dehlevîhazretleri,(Makâmât-i mazheriyye) kitâbındadiyorki,HadîsâlimiŞâh
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Veliyyullahbuyurduki,(Allahüteâlâ,bizesahîhkeşflerihsâneyledi.Buzemânda,hiçbiryerdemirzâCân-ıCânânınbenzeriyokdur.Makâmlardailerlemekistiyenonunhizmetinegelsin!)Hadîsöğrenmekiçinkendisinegelenleriistifâdeetmekiçin,Mazher-iCân-ıCânânhazretlerinegönderirdi.Onayazdığımektûblarda,(Allahüteâlâ,fazîletlerintecellîyeriolansizlereuzunzemânselâmetversin
vebütünmüslimânlarıbereketlerinizekavuşdursun!)derdi.(Makâmât-ı Mazheriyye)de,Mazher-iCân-ıCânân“kuddisesirruh”buyuruyorki,Evliyânınmezârlarınıziyâretedip,cem’iyyetiçinfeyzdilemelidir.Meşâyıh-ıkirâmınrûhlarınafâtiha ve salevât sevâbı göndererek, onları Allahü teâlâya kavuşmak için vesîle
yapmalıdır.Zâhirvebâtınse’âdetlerineancakonlarıngüzelahlâkınasarılmakile
kavuşulur.Başlangıcdaolansâliklerin,kalbleritasfiyebulmadan,temizlenmeden
önce,Evliyânınkabrlerindenfeyzalmalarıgüçdür.BununiçinBehâeddîn-iBuhârî“kaddesallahüsirrehül’azîz”,(İslâmıngüzelahlâkınamâlikbirkimseileolmak,Evliyânınkabrleriileolmakdandahâiyidir)buyurdu.İkincikısmda,dörtyüzellidokuzuncu sahîfedeki yazı böylece açıklanmış oluyor. Fârisî (Kelimât-i
tayyıbât) denilenkitâbda87mektûbuvemelfûzâtıvardır.38,113,366,410,412,
459,462,466,696,721,769,903,969,1016,1018,1050,1066,1168,1170,1176.
594 —MEHDÎ “aleyhirrahme”:Hazret-iMehdî,âhırzemândadünyâyagelecekdir.Adı,Muhammed,babasınınadıAbdüllahdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”efendimizinsoyundanolacakdır.Îsâaleyhisselâmlabuluşacak,mezheblerikaldıracak,yalnızonunmezhebikalacak,heryerialacak,heryerdeadâletolacak,Eshâb-ıKehf,uyanıpmağaradançıkarak,Mehdîninaskeriolacakdır.
Ba’zısafkimseler,büyükzanetdiklerikimselereMehdîdemekdedir.Mehdîninalâmetlerini Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz bildirmişdir. İbni
Hacer-iMekkînin(Alâmet-ül-Mehdî) kitâbındaveSüyûtînin(Cüz’ün minel ehâdîs velâsâril vârideti fî alâmetil mehdî) kitâbındabunlardanikiyüzeyakınalâmet
yazılıdır.(El-fütûhât-ül-islâmiyye), ikincicüz,ikiyüzdoksanyedincisahîfesindediyorki,(BeklenilenMehdî,hazret-iFâtımanınsoyundanolacakdır.Mekkedezuhûredecekdir.Ozemân,müslimânlarhalîfesizolacakdır.İstemediğihâlde,zorile
halîfeyapılacakdır.Zuhûredeceğizemânveyaşıveömrükesinbellideğildir.)MehdîçıkacağızemânyeryüzündehalîfebulunmıyacağıveMehdîliklerinii’lânedenlerinMehdîolmadıkları,buradananlaşılmakdadır.İmâm-ıRabbânîhazretleri,birincicildinikiyüzellibeşincimektûbunda,MehdîninMedînedekisapıkdinadamlarınıöldüreceğiniyazmakdadır.62,63,398,485,488,919,920,1122.
595 — MEKKÎ EFENDİ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ahmed Mekkî efendi,
âlim,ârif,veliy-ikâmilolanseyyidAbdülhakîmefendininbüyükoğludur.Annesi,büyükvelî,kerâmetlersâhibiseyyidFehîmefendinintorunuÂişehanımdır.MekkîÜç-Işık,[1314]detevellüd,1387[m.1967]devefâtetdi.Medresetahsîlinibitirdikdensonra,peder-iâlîlerindenulûm-izâhirenininceliklerinialarakicâzetleşereflenmiş,yüksekteveccühlerinevehimmetlerinemazharolarak,tesavvufbilgilerindedekemâlegelmişdir.Sondereceedebveşaşılacakbirtevâzu’ile,kendileriniagyârdansetrederdi.Sâfkalbli,temizrûhluolanyüzlercegenciilmvefazîletle
süsledi.Cenâb-ıHak,bufeyzvebereketkaynağından,İstanbulhalkını,yıllarcafâidelendirdi.EdirnekapıkabristânındaikenAnkaradaBağlumanakledildi.5,376.
596 —MELİKŞÂH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Celâlüddîn,Selçûkîpâdişâhlarındanüçüncüsüdür.AlbArslanınoğludur.447[m.1054]detevellüd,485[m.1091]de
Bağdâddazehrverilerekvefâtetdi.İsfehândadefnedildi.Babasışehîdolunca,vezîr
Nizâmülmülkünyardımıile465[m.1072]desultânoldu.Mâverâünnehri,Şâmı,Mısrı,Anadolununçoğunualdı.Abbâsîhalîfesiniemrinealdı.Çokhayrâtyapdı.[471]hicrîsenesinde,güneştakvîmiyapdırdı.Buna(Takvîm-i Celâlî) denir.441,1095,1157.
— ME’MÛN BİN HÂRÛN: YedinciAbbâsîhalîfesidir.218[m.832]devefâtetdi.
52,350,538,783,1058,1059,1066,1070,1078,1157,1162.
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597 —MENDELEYEF: Dimitri,Ruskimyâgeriolup,1249[m.1834]datevellüd,1325[m.1907]deöldü.Elementlerindevrî[Periyodik]sisteminibulanlardandır.Petrollerinteşekkülüteorisimeşhûrdur.549.
598 —MERGINÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Yüzseksenbirinci[181]sırada,Burhâneddîn-iMergınânîisminebakınız!
599 —MER’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:Mer’îbinYûsüfMukaddisî,Hanbelî
fıkhâlimlerindendir.1033[m.1623]devefâtetdi.Çokkitâbyazdı.(Tahkîk-ul burhân fî şân-id-duhân) ve(El-Kevâkib-üd-dürriyye fî menâkıb-il-imâm-ı İbni Teymiyye) kitâblarımeşhûrdur.633,638.
600 —MERKEZ EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muslih-ud-dînMûsâ
efendi,KütahyadanİstanbulagelipmollaHızırbeğoğluAhmedpâşadanokurken,
HalvetîSünbülSinânyanındayetişdi.ÖnceKoğacıtekkesinde,sonraEyyûbdeŞâh
sultântekkesindeiken,SultânSüleymânınTopkapıdışında,vâlidesinâmınayapdırdığıtekkedeyerleşdi.Sünbülefendi,936[m.1529]davefâtedince,KocaMustafâpâşadakiyerinegeçdi.959[m.1551]davefâtetdi.TürbesikarşısındakimektebiAbdülbâkîpâşayapdırdı.Tokatvâlîsiiken1034[m.1625]senesindevefâtedince,İstanbulagetirilip,mektebiyanınadefnedilmişdir.
Merkezefendivefâtedince,yerineoğluvehalîfesiseyyidAhmedefendi,bundansonrada,şeyhYa’kûbefendigeçdi.Ya’kûbefendi,SünbülSinânefendininhalîfesidir.Buda,978[m.1570]devefâtedince,oğluYûsüfSinânefendişeyholdu
isede,altısenesonra,Medîne-imünevveredeŞeyh-ul-haremolduve989[m.1580]
davefâtetdi.Bakî’dedir.BununyerineHasenNecmüddînefendişeyholdu.Alaca-hisârlıdır.Ya’kûbefendininhalîfesidir.Eğriseferindebulundu.Sonrahaccave
Yemenegitdi.Orada,mevlidgecesi,1019[m.1610]senesindevefâtetdi.Mevlid
geceleriminâredekandilyakmakâdetiidi.SultânbirinciAhmedhânbeğenerek
bütüncâmi’lerdekandilyakılmasınıfermâneyledi.1167,1174.
601 —MERKYÂNUS: Bizansya’nîşarkîRomadevletikırallarındandır.BunaMarsiyanusdadenir.Mîlâdî[391]senesindetevellüdetdi.Askeriken,ilerliyereksenatöroldu.İkinciTeodosyus[m.450]deölünceyerinekızkardeşiPolheryakraliçeoldu.Merkyânusbununlaevlendi.Bukadınölünce,kraloldu.Cesûridi.
Attilânıntehdîdlerinecevâbverip,geriçevirdi.Rumlarkendisiilezevcesiiçin,Şubatınonyedisindeyortuyapıyorlar.[Buism,(Fâideli Bilgiler) kitâbındadır.]
602 —MERVÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Babası,HakembinEbil’âsbin
ÜmeyyebinAbd-iŞemsbinAbd-iMenâfdır.Mekkeninfethindeîmânetdiler.
Emevîhalîfelerinindördüncüsüdür.Hicretinikinciyılındatevellüdetdi.65[m.683]
senesindeboğduruldu.Yerine,büyükoğluAbdülmelikgeçdi.Hazret-iOsmânbin
Affânınamcasıoğluvedâmâdıvebaşkâtibiidi.Çocukiken,babasıTâifesürülüp,
orayagötürüldü.Sohbetdenmahrûmkaldı.Hazret-iOsmânhalîfeolunca,babasınıafvetdi.BabasıileMedîneyegeldi.Halîfeyekâtiboldu.Deveharbinde,hazret-iTalhayıkazârâşehîdetdi.Hazret-iMu’âviyezemânındaMedînevâlîsiolup,
[48]deazledildi.[64]deİkinciMu’âviyehalîfelikdençekilince,AbdüllahbinZübeyrileharbederek,halîfeoldu.Zâlimidi.KardeşiAbdürrahmânbinHakemve
ikincioğluAbdül’azîzbinMervânâdilvesâlihidiler.1159,1196.
603 —MERVÂN BİN MUHAMMED: MervânbinHakemintorunudur.Emevî
devletininondördüncüvesonhalîfesiidi.[72]senesindetevellüd,[127]dehalîfeoldu.132[m.750]senesinde,AbbâsîlertarafındanMısrdayakalanıpöldürüldü.441,1191.
604 —MERYEM “radıyallahüanhâ”:Îsâaleyhisselâmınannesidir.Dâvüd“aleyhisselâm”soyundanolanİmrânileHunneninkızıidi.Annesiölünce,KudüsdeBeytül-mukaddesinimâmıZekeriyyâaleyhisselâmınzevcesiolanteyzesiÎsâ’nınyanında
büyüdü. Onbeş yaşında iken, amcasının oğlu Yûsüf-i Neccârla nişânlandı ise de,
onunlahiçevlenmemişdi.Allahüteâlâ,bunababasızolarakÎsâaleyhisselâmıverdi.
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Îsâ“aleyhisselâm”(Beyt-ül-lahm)datevellüdetdi.RumkayserininŞâmdabulunan
vâlîsi,zinâetdiğinizanederek,ikisinideöldürmekistedi.Yûsüf-iNeccâr,bunlarıMısra götürdü. Oniki sene orada kaldılar. Sonra, Kudüse gelip (Nâsıra) kasabasında
yerleşdiler.Îsâ“aleyhisselâm”gökeçıkarıldıkdanaltısenesonra,ellidokuzyaşında
vefâtetdi.Kudüsdedir.Yehûdîler,bunukötüliyor.Hıristiyanlarda,Allahınanası,bir
kısmıdaAllahınzevcesidiyor.334,448,507,875,1109,1110,1122,1155,1189,1194.
605 —MESLEME “rahmetullahiteâlâaleyh”:AbdülmelikbinMervânınoğludur.122[m.740]deŞâmdavefâtetdi.SeyyidgâzîileMuhammedBattâlgâzîde
busenedevefâtetdiler.Başkumandanolarakçokcihâdyapdı.86[m.704]senesindeErzurumuveTrabzonufethetdi.Emevîhalîfelerininaltıncısı,kardeşiVelîdbin
Abdülmelikinemriile,hicretindoksanaltıncı96[m.714]senesindebüyükbirorduileAnkara,EskişehrveAmûriyyedekanlısavaşlaryapıp,Çanakkal’adanGeliboluveEdirneye,sonraİstanbulageldi.KardeşiSüleymândadenizdengemilerlegeldi.Bizansimperatörünükorkutdu.Galatayıelegeçirdi.İmperatörileyapdığısözleşmeileAyasofyadanemâzkıldı.Halickenârında(Arab câmi’i)niyapdı.İstanbuldayedisenekalıpgeridöndü.Hastalıkvesıkıntıyüzünden,Câmi’inbulunduğuyere(Kahr köyü) adınıverdi.ŞimdiKara-köydeniliyor.Muhyiddîn-iArabîhazretleri(Musâmere) kitâbındaMeslemeninİstanbulseferiniuzunanlatmakdadır.Meslemeçekilince,Rumlarverdiklerisözübozupcâmi’ikiliseyapdılar.DördüncüMurâdhânzemânınakadarkiliseolarakkalıp,1046[m.1637]daeskiyeri
keşfolunarakmescideçevrildiği1288[m.1870]deİstanbuldabasılmışolan(Fezleke-i târîh-i Osmânî)ninyüzaltmışaltıncı[166]sahîfesindeyazılıdır.BirinciMahmûdhânınvâlidesiSâlihasultân,câmi’i1147[m.1734]deyeniledi.Binikiyüzyirmiikiyangınındayanıpyenidenta’mîredildi.
KaraköydekiYeraltıcâmi’ininadı(Kurşunlu Mahzen) câmi’idir.Meslemetarafındanyapılmışbirmescidikensonradepoolarakkullanılmışdır.Sadr-ıa’zam
Mustafâpâşa1166[m.1749]senesindemahzenitemizletmiş,içindebirkaçkabrolduğugörülmüşdür.Binsenedenfazlakapısıkapanarakkilidinekurşunakıtılmış,
terkedilmişidi.BirinciSultânMahmûdhântarafındancâmi’hâlinegetirilmiş,sonradanminâredeyapılmışdır.SultânMahmûdhânilkCum’anemâzındabulunmuşdur.Mustafâpâşayasamurkürkhediyyeetmişdir.Câmi’deüçkabrvardır.Şehîd
Alî pâşa önceden 1128 [m. 1812] de câmi’ üstüne bir binâ yapmışdı. Bu binâ,
1237[m.1821]deyenilenmişdir.1080.
606 —MES’ÛD KANÂVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:SeyyidMes’ûdbinHasenKanâvî,Mısrdaşâfi’îâlimlerindendir.1205[m.1790]hicrîsenesindeyazdığı
(Feth-ur-rahîm) kitâbındaİbnül-Verdînin(Lâmiyye) kasîdesinişerhetmekdedir.
BukitâbıMısrda[1281]ve1315[m.1897]senesindebasılmışdır.Burada,tütünün
harâmolmadığınıyazmakdadır.632.
607 — MEVDÛDÎ: Hicretin [1321]. ci senesinde Hindistânda tevellüd ve
1399[m.1979]daAmerikadavefâtetdi.İbniTeymiyyeninfikrlerinesaplanmışdır.Siyâsîdüşünceleriniislâmiyyetolaraktanıtarak(Cemâ’at-ül İslâmiyye) dediğibirislâmfırkasımeydânagetirdi.Mevdûd-iÇeştîhazretlerininsoyundandır.
Mevdûd-iÇeştî,527[m.1133]devefâtetdi.İstanbulyüksekislâmenstitüsüeski müdîri ve öğretim üyesi Ahmed Dâvüdoğlu (Din tahrîbcileri) kitâbında,
(Mevdûdîbirfelesofdur,şaşırabilir)diyor.Hindistândamollaİlyâsınkurmuşolduğu(Teblîgul-cemâ’at)cılardaMevdûdîgibidirler.Herikisininsapıkfikrlerine (El-üstâd-ül Mevdûdî) ve (Fâideli Bilgiler) kitâblarında uzun yazılmış ve
cevâbverilmişdir.310,399,410,462,499,842,1176.
608 —MEYMÛNE “radıyallahüteâlâanhâ”:Resûlullahınzevcelerindendir.İsmiBirreikenResûlullahMeymûneyapdı.HayberinfethindensonraMekkeyeumreiçingidildikdeMeymûneninzevcivefâtetmişdi.Resûlullahınnikâhıileşereflendi. 53 [m. 673] senesinde Mekkede hastalandı. (Beni Mekkeden çıkarınız!
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Çünki, Resûlullah benim Mekkenin dışında vefât edeceğimi haber verdi) dedi. Çıkardılar. Resûlullaha nikâhı yapılmış olduğu yerde vefât etdi. 1098.
609 — MİDHAT PÂŞA: İngiliz masonudur. Tâifde sürgünde iken, ingilizler tarafından boğduruldu. 51, 1059, 1063. (Eshâb-ı Kirâm) sahîfe: 386.
610 — MİHAEL KİROLARIUS: Ortodoks kilisesinin kurucusudur. İstanbul
patrîki iken, hicretin [446]. cı ve mîlâdın [1054]. cü senesinde Romadaki papadan
ayrıldı. Şark kiliselerine ortodoks denildi. Mihael-i Süryânî başkadır. 490.
611 — MİHR-İ MÂH SULTÂN “rahmetullahi teâlâ aleyhâ”: Kânûnî sultân Süleymân hânın kızıdır. Zevci Rüstem pâşa, Eminönü ile Unkapanı arasındaki meşhûr câmi’i yapmışdır. Mihr-i Mâh sultân da, Edirnekapı yanında büyük câmi’i ve
954 [m. 1546] senesinde Üsküdâr iskelesindeki Mihri-Mâh câmi’ini yapdırmışdır.
985 [m. 1578] senesinde vefât etmişdir. Süleymâniyyede babasının türbesindedir.
Rüstem pâşanın kardeşi kapdân-ı deryâ Sinân pâşa, Beşiktaş iskelesi yanında
meşhûr câmi’i yapdırdı. 961 [m. 1553] senesinde vefât edip, Üsküdârda Mihr-i Mâh
sultân câmi’i mihrâbı önüne defn edildi. Câmi’i Rüstem pâşa 963 [m. 1555] de temâmladı. Rüstem pâşa 968 [m. 1560] de vefât etdi. Şâhzâde câmi’i bağçesindeki türbesindedir. 953 [m. 1545] de kapdân-ı deryâ olan Barbaros Hayreddîn pâşa, Akdenize gideceği vakt, gemileri bağlamak için, sâhile beş taş direk yapdırmışdı. Buraya zemânla Beşiktaş denildi.
612 — MİHR-İ ŞÂH SULTÂN “rahmetullahi teâlâ aleyhâ”: Üçüncü Selîm hânın vâlidesidir. Halıcıoğlu kışlası ile yeni köprü arasındaki câmi’i yapdırmışdır. Eyyûb câmi’i ile Bostan iskelesi arasında 1210 [m. 1796] da yapdırdığı türbesindedir.
Kızı Hadîce sultân da yanındadır. 1145, 1184.
613 — MİLTON: İngilterenin büyük şâ’irlerindendir. [m. 1608] de Londrada doğdu. 1085 [m. 1674] da öldü. Meşhûr Kromwell bunu genel sekreter yapınca şöhreti artdı. Onun ölümünden sonra bir kenâra çekildi. İki gözü kör oldu. Çok kıymet
verilen (Gâib olmuş se’âdet) şi’rini zevcesine ve iki kızına yazdırdı. Târîh, lügat ve
mantık üzerine eserleri vardır. Kur’ân-ı kerîmi incelemiş ve çok övmüşdür. 535, 1084.
614 — MÎRÂN ŞÂH “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Tîmûr hânın üçüncü oğludur.
[769] da tevellüd, 810 [m. 1407] da Âzerbaycânda Karakoyunlu Yûsüfle harb
ederken şehîd oldu. Tîmûrden sonra üç sene saltanat sürdü. Delhîdeki Gürgâniyye sultânları bunun soyundandır. 500, 1079, 1095, 1099, 1183.
615 — MOLLA CÂMÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Abdürrahmân bin Nizâmeddîn Ahmed Nûreddîn-i Câmî, şeyh-ul-islâm idi. Âlim, veliy-yi kâmil idi. 817 [m.
1414] de, Îrânda Câm kasabasında tevellüd, 898 [m. 1492] Muharreminin onsekizinci günü, Cum’a ezânı okunurken, Hirâtda vefât etdi. İmâm-ı Muhammed Şeybânî hazretlerinin soyundandır. Beş yaşında iken Muhammed Pârisâ hazretlerinin huzûruna götürülüp teveccühüne mazhar oldu. Ubeydüllah hazretlerine yazdığı mektûblardan ikisi (Reşehât)da mevcûddur. Mevlânâ Sa’düddîn-i Kaşgarîden feyz alarak kemâle geldi ve irşâda me’zûn oldu. Sa’düddîn hazretleri, Nizâmeddîn-i Hâmûşün halîfesi olup, sekizyüzaltmış senesinde Hirâtda vefât etmişdir. Nizâmüddîn-i Hâmûş hazretleri, Alâ’üddîn-i Attâr hazretlerinin halîfelerinin
en üstünü idi. Molla Câmî hazretleri çok kitâb yazdı. (Şevâhid-ün-nübüvve) kitâbı, Mahmûd bin Osmân Lâmi’î ve Ehî-zâde Abdülhalîm tarafından, farscadan
türkceye terceme edilmiş ve fârisîsi ve türkçe tercemesi Hakîkat Kitâbevi tarafından basdırılmışdır. Kerâmetleri görüldü. Fâtih sultân Muhammed, kendisini İstanbula da’vet etdi. Konyaya kadar geldi. Fâtihin vefâtını haber alarak geri döndü. 387, 732, 739, 947, 962, 1085, 1156, 1163, 1185, 1192.
616 — MOLLA HÜSREV “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed efendi,
Osmânlıların üçüncü şeyh-ul-islâmı idi. Hanefî fıkh âlimidir. Babası dönme idi. Bir
düğünde, Fâtih sultân Muhammed, molla Gürânîyi sağ yanına, molla Hüsrevi sol
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yanınaaldı.[865]deşeyh-ul-islâmoldu.Yirmisene,buvazîfeyiçokiyiyaparken
885[m.1480]devefâtetdi.NemâzıFâtihcâmi’indekılınıp,Bursayagötürülüp,Emîr
Sultânın doğusunda defn edildi. (Dürer ve gurer) fıkh kitâbı, çok kıymetlidir.
1319[m.1900]daİstanbulda,Şernblâlîşerhıbasılmışdır.VefâdaEkmekcimedresesiyanındamescidivardır.138,285,393,586,620.
617 —MOLLA KUDSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HindliAbbâskulumolla
Kudsî,arabî(Esrâr-ı melekût) astronomikitâbınınsâhibidir.1262[m.1846]senesindeMekke-imükerremedevefâtetdi.BukitâbıElbüstânlıHayâtîzâdeHalîlŞeref efendi türkceye terceme ederek (Efkâr-ül-ceberût) adını vermişdir. Şeref
efendi [1211] de Elbüstânda tevellüd, 1267 [m. 1851] de orada vefât etmişdir.
538.
618 —MOLYER: Moliére,Fransızkomediyazarıdır.1031[m.1622]dePârisdetevellüd,1083[m.1673]devefâtetdi.Tiyatroculukyapdı.Yazdığıkomedilerioynardı.46.
619 —MOSELEY: HenriMosli,ingilizfizikcisidir.1304[m.1887]detevellüd,
1334[m.1916]devefâtetdi.[m.1913]deMoslikanûnunubuldu.Bunagöre,bir
elementinhâsıletdiğiRöntgenşuâ’larınınfrekanslarınınkarekökleri,buelementin periyodik sistemdeki sıra numarası [atom numarası] ile orantılıdır. Mosli,
böylece,elementlerinatomlarındakiprotonsayısınıhesâblamışoldu.Mosli[m.
1916]daİngilizsubayıolarakÇanakkaledeTürklerekarşıharbetdi.549,550.
620 —MOZART: Avusturyalıbestekârdır.1169[m.1756]datevellüd,1205[m.
1791]devefâtetdi.Kilisemüziğinehizmetetdi.Figaronunevlenmesimeşhûrdur.
46.
621 —MU’ÂVİYE “radıyallahüanh”:BabasıEbûSüfyânbinHarbbinÜmeyyedir.AnnesiHindbint-iUtbebinRebî’abinAbd-iŞemsdir.Hicretdenondokuz
seneöncetevellüd,60[m.680]senesinde,Recebayındavefâtetdi.Mekkeninfeth
edildiğigün,babasıileberâber,Resûlullahınönündemüslimânoldu.Eshâb-ıkirâmınbüyüklerindendir.Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”vahykâtibive
kayınbirâderiidi.Hazret-iÖmerzemânındadörtyıl,Osmânzemânındaonikiyıl,
Alîzemânındabeşyıl,imâm-ıHasenzemânındaaltıayolarakŞâmdayirmibirbuçuksenevâlîoldu.[41].cisenede,ŞevvâlayındaKûfedehalîfeseçildi.Ondokuzsene,dörtayhalîfelikyapdı.Birislâmdevletininreîsine(Halîfe) denir.İslâmiyyetdeilkseçilenhalîfe,EbûBekr-iSıddîkdır.BundansonrasıraileÖmer,Osmân,Alî,
HasenveMu’âviyedir.EmevîveAbbâsîhalîfelerininismleri,(Eshâb-ı Kirâm) ve
(Fâideli Bilgiler) kitâblarındayazılıdır.Aklı,zekâsı,fesâhatı,sabrı,yumuşaklığı,
ikrâmı,cömertliğifevkal’âdeçokidi.Müslimânlarınbaşınageçeceği,hadîs-işerîfdebildirilmişdi.Kendisindençokhadîs-işerîfalınmış,kitâblarayazılmışdır.Buda,
büyüklüğünüvekendisinegüvenildiğinigöstermekdedir.ŞâmdakiEmevîdevletininkurucusudur.Şâmdamedfûndur.Hicretin42senesindeSicistânı,43deSudanı,44deEfganistânıveKâbilşehriniveHindistânınşimâlkısmını,45deTunusda
Efrîkıyyeşehrinialdı.48degemilerlekendisiKıbrısagiderekBizansdevletinden
fethetdi.[Ada586[m.1191]deİngilizlerinve878[m.1473]deVenediklilerinelinegeçdi.978[m.1570]deİkinciSelîmhântarafındanfethedildi.1295[m.1878]
AyastefanosmuâhedesiileBalkanyarımadasıveAnadolununmühimkısmlarıRuslaraverilince,ikinciAbdülhamîdhân,devletinidâresinielinealıp,ingilizleriKıbrısınidâresineortakederek,Berlinmuâhedesinihâzırladı.Bütüntopraklarıkurtardı.Balkanharbininfecî’bozgunundansonra,1331[m.1913]deLondramuâhedesinde,İttihâdcılar,bütünRumeliyiveKıbrısı,Edirneyidüşmanlaraterketdi.]Hazret-iMu’âviye,50deÎrândabüyükKuhistanşehrinialdı.Yine50[m.670]senesinde,BizansimperatorudördüncüKostantinzemânında,oğluYezîdibüyükbirorduileİstanbulacihâdetmeğegönderdi.Hersenebüyükvergialmakşartıilesulh
yapıldı.54deUbeydüllahbinZiyâdıHorâsândakiorduyakumandanyapıp,Cey–1138 –

hûnnehrinidevelerlegeçerek,Buhârâyıaldı.Kudüs-işerîfihazret-iÖmerfethetmişdi.Sonra,kâfirlergerialmışlardı.Hazret-iMu’âviyetekrârfethetdi.Yemen,
Mısr,Kayruvan,Irâk,Azerbaycan,Anadolu,HorâsânveMâverâ-ün-nehrşehrlerinehâkimoldu.Bütünmilletekendinisevdirdi.Büyüksaltanatanâiloldu.Resûlullahınsohbetininvehayrlıdüâlarınınbereketiileislâmiyyetdenhiçayrılmadı.114,
204,469,472,489,502,509,510,511,512,513,514,621,785,790,801,1064,1088,
1090,1092,1094,1096,1107,1110,1135,1160,1185,1186,1191.
622 —MU’ÂZ BİN CEBEL “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmınbüyüklerindendir.İkinciAkabedeîmânedenyetmişEnsârdandır.Bütüngazâlardabulundu.Onsekizyaşındaîmânetdi.18[m.639]senesindetâ’ûndanvefâtetdi.ResûlullahınYemendevâlîsiidi.474,644,651,848,873,1017.
623 —MÜCÂHİD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Babası,Cebr-iMahzûmîdir.Tâbi’îninvetefsîrimâmlarınınbüyüklerindendir.[24]senesindetevellüd,104[m.723]
senesindeMekkede,nemâzdasecdedevefâtetdi.AbdüllahibniAbbâsıntalebesiidi.Tefsîrivardır.99,391,644.
624 —MUDAR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Resûlullahınonsekizincibabasıdır.Nizârınoğludur.Mudarınsesiçokgüzelidi.Deveyanındaokuyuponuharekete getirmek Mudardan kalmışdır. İbrâhîm aleyhisselâmın islâm dîninde idi.
390,1128,1157.
625 —MÜDRİKE “rahmetullahiteâlâaleyh”:Resûlullahınonaltıncıbabasıdır.İsmiAmridi.Tavşanarkasındankoşupyakaladığıiçin,babasıbunaMüdrike
demişdi.DedelerininşereflerinikendindetopladığıiçindeMüdrikedenilmişdir.
390.
626 —MUHAMMED “aleyhisselâm”:AllahüteâlânınResûlüdür.Habîbidir.
Peygamberlerinenüstünüvesonuncusudur.BabasıAbdüllahdır.Mîlâdınbeşyüzyetmişbir[571]senesinisanayınınyirmisinerastlayan,Rebî’ul-evvelayınınonikincipazartesigecesi,sabâhakarşı,Mekkedetevellüdetdi.Babası,dahâöncevefâtetmişidi.Altıyaşındaikenannesi,sekizyaşındaikendedesivefâtetdi.Sonra,amcasıEbûTâlibinyanındabüyüdü.Yirmibeşyaşındaiken,Hadîce-tül-kübrâileevlendi.Bundandörtkızı,ikioğluoldu.İlkoğlununadıKâsımidi.Bundan
dolayı,kendisine(Ebül-Kâsım) dadenir.Kırkyaşındaiken,bütüninsanlaravecinnePeygamberolduğubildirildi.Üçsenesonra,herkesiîmânaçağırmağabaşladı.
Elliiki yaşında iken, bir gece Mekkeden Kudüse ve oradan göklere götürülüp
getirildi.Buyolculuğuna(Mi’râc) denir.Mi’râcda,Cennetleri,Cehennemlerive
Allahüteâlâyıgördü.Beşvaktnemâz,bugecefarzoldu.Târîhcileregöremîlâdın
622senesinde,Allahüteâlânınemriile,MekkedenMedîneyegitdi.Buyolculuğuna(Hicret) denir.MedîneşehrininKubâköyünegeldiği,Rebî’ul-evvelayınınsekizincipazartesigününetesâdüfedenefrencîEylülayınınyirmincigünümüslimânların(Hicrî şemsî) târîhbaşlangıcıoldu.Müslimânların(Hicrî kamerî) seneleride,
oseneninMuharremayındanbaşlarvegökdekiayın,dünyâetrafındaonikidef’a
dönmesibirkamerîseneolur.Hicrî11[m.632]senesinde,Rebî’ul-evvelayınınonikincipazartesigünü,öğledenevvelvefâtetdi.Salıyıçarşambayabağlıyangece[Çarşambagecesi]yarısı,vefâtetmişolduğuodayadefnedildi.Vefâtında,kamerî63,
şemsîseneyegöre61yaşındaidi.
Muhammed“aleyhisselâm”beyâzidi.Bütüninsanlarınengüzeliidi.Güzelliğini,herkesebellietmezdi.Onungüzelliğinibirkerregören,hattârü’yâdagören
kimseninömrü,lezzetveneş’eilegeçmekdedir.O,herzemânda,dünyânınheryerindeolanvegelecekolanherinsandan,herbakımdanüstündür.Aklı,fikri,güzelhuyları,bütünorganlarınınkuvvetiherinsandanziyâdeidi.
Çocuk iken iki kerre, ticâret edenlerle Şâm tarafına gitdi ve Busrâ denilen
yerdengeridöndüler.OndörtveyâonyediyaşındaamcasıZübeyrileYemenegit–1139 –

di.Başkahiçbirzemân,hiçbiryeregitmedi.Ümmîidi.Ya’nîhiçmektebegitmedi.
Kimsedendersalmadı.Fekat,herşeyibiliyordu.Ya’nîherneyidüşünse,herneyi
bilmekistese,AllahüteâlâOnabildiriyordu.Cebrâîl“aleyhisselâm”adındakimelekgelip,Onaheristediğinisöylüyordu.Mubârekkalbi,güneşgibi,nûrsaçıyordu.
Onunsaçdığıilm,ma’rifetnûrları,radyodalgalarıgibi,yerlere,göklere,heryeresaçılıyordu.Şimdi,kabrindendeyaymakdadır.Yaymakuvveti,herânartmakdadır.
Elektro-manyetikdalgalarıalmakiçin,radyoalıcısılâzımolduğugibi,Onunnûrlarınıalmakiçinde,Onainananvesevenvegösterdiğiyoldagiderektemizlenenkalb
lâzımdır.Böylekalbiolaninsan,bunûrlarıalırvebuda,etrâfaneşreder,yayar.Böylebüyükinsanlara(Velî) denir.BuVelîyitanıyan,inananvesevenkimse,bunun
karşısındaedebleotururveyâuzakda,onuedebile,sevgiiledüşünürse,bukimsenindekalbi,nûr,feyzalmağa,temizlenmeğe,olgunlaşmağabaşlar.Allahüteâlâ,bedenimizi,maddemizi,yetişdirmekiçingüneşenerjisinisebebkıldığıgibi,rûhlarımızı,kalblerimiziolgunlaşdırmak,insanlıkdayükseltmekiçinde,Muhammedaleyhisselâmınkalbini,oradanfışkırannûrlarısebebkılmışdır.İnsanıbesliyen,yapısınıveenerjisinisağlıyanbütünbesimaddeleri,güneşenerjisi,özümlemeilehâsılolduklarıgibi,kalbe,rûhagıdâolan,Evliyânınsohbetleri,sözleriveyazılarıda,hep
Resûlullahınmubârekkalbindenfışkırannûrlarlahâsılolmuşdur.
Allahüteâlâ,Cebrâîl“aleyhisselâm”adındakibirmelekile,Muhammedaleyhisselâma(Kur’ân-ı kerîm)igönderdi.İnsanlaradünyâdaveâhıretdelüzûmlu,fâideliolanşeyleriemretdi.Zararlıolanlarıyasaketdi.Buemrlerinveyasakların
hepsine(İslâm dîni) veyâ(İslâmiyyet) denir.
Muhammedaleyhisselâmınhersözüdoğrudur,kıymetlidir,fâidelidir.Böyleolduğunainanankimseye(Mü’min) ve(Müslimân) denir.Muhammedaleyhisselâmınsözlerindenbirineinanmıyan,beğenmiyenkimseyekâfirdenir.Allahüteâlâ,
mü’minolanısever.BunuCehennemdesonsuzolarakbırakmaz.YâCehenneme
hiçsokmaz,yâhud,kabâhatiiçin,soksada,sonraCehennemdençıkarır.Kâfirolan
kimse, Cennete giremez. Doğru Cehenneme girer ve oradan hiç çıkmaz. Ona
inanmak,Onusevmek,bütünse’âdetlerin,râhatlıkların,iyiliklerinbaşıdır.Onun
Peygamberolduğunainanmamakise,bütünfelâketlerin,sıkıntıların,kötülüklerinbaşıdır.Aklı,zekâsı,güzelahlâkıvederyâgibiolanhernev’ilmivemu’cizeleri,islâmiyyetinhakdinolduğunugösterenvesîkalardır.4,9,17,18,21,22,23,24,
32,33,36,40,41,43,44,45,47,48,49,51,52,53,56,57,59,60,65,66,69,71,89,
94,98,99,102,103,104,106,109,166,209,229,263,267,274,276,285,289,311,
313,327,329,332,337,352,353,354,355,356,358,364,367,368,369,370,372,373,
(374),378,380,383,384,385,386,387,388,390,393,399,404,407,408,411,435,
449,450,451,457,475,479,480,482,485,486,488,489,493,495,501,509,510,512,
525,528,531,535,564,575,598,625,698,717,737,738,761,770,771,908,910,943,
952,954,955,960,961,969,995,1008,1017,1043,1050,1051,1056,1065,1069,1070,
1075,1118,1123,1125,1157.
627 —MUHAMMED ÂKİF “rahmetullahiteâlâaleyh”:Osmânlışâ’irlerindendir.1290[m.1873]datevellüd,1354[m.1936]deİstanbuldavefâtetdi.Edirnekapıkabristânındadır.Fâtihrüşdiyesindensonra,mülkiyei’dâdîsinibitirdi.Baytar
mektebiniokuyup,veterineroldu.Dînî,millîşi’rleriçokheyecânlıdır.Hermüslimântürkünkalbineyerleşmişolupveherevdesaygıvesevgiileokunantürkistiklâlmarşınınyazarıdır.(Safahât) kitâbıheyecânlışi’rlerledoluisede,seksenaltıncı sahîfesinde (İstibdâd) adındaki yazısında ve dörtyüzbeşinci sahîfesinde,
müslimânlarınhalîfesiveislâmiyyetinbekçisiolansultânikinciAbdülhamîdhânınşânınıvekıymetinizedeleyençokçirkinvebayağıiftirâlarıveMısrmüftîsisicillimason,MuhammedAbdühüövenvebirçalgıcıyı,çalgısınınseslerininidâ-yı
ilâhîyebenzeterekövenşi’rlerikendisinilekelemekde,îmânlıkalblerdenefrethâsıletmekdedir.İstanbuldakiyüksekislâmenstitüsüeskimüdîrlerindenveöğretim
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üyelerindenAhmedDâvüdoğlu,1394[m.1974]senesindeİstanbuldabasılan(Dîni ta’mîr da’vâsında din tahrîbcileri) kitâbında,MuhammedÂkifindesâirreformculargibi,ilhâmıdoğrudandoğruyaKur’ân-ıkerîmdenalmakistediğinibildirmekdedir.44,1160,1170.
628 —MUHAMMED AKKERMÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Doksanaltıncı[96]sırada,Akkermânîisminebakınız!
629 —MUHAMMED ALÎ PÂŞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:1183[m.1769]
deKavaladatevellüd,1266[m.1849]daMısrdavefâtetdi.[1215]deMısrvâlîsioldu.Dîninebağlıiyiadamidi.Bundansonra,Mısrbozuldu.461,1119,1184.
630 —MUHAMMED ARABÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinTebbânîMagribî,(İfâde-tül-ahyâr) kitâbınınyazarıdır.Bukitâbıikicilddir.Mekkedebasılmışdır.Burada,AbdühünEhl-isünnetekarşıyapdığıhaksızhücûmlarıaçıklamakda,herbirinecevâbvermekdedir.461.
631 —MUHAMMED BÂBÂ SEMMÂSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâm
âlimlerininbüyüklerindendir.RâmîtenileBuhârâarasındaSemmâsköyündetevellüd,755[m.1354]deoradavefâtetdi.AlîRâmitenîninhalîfesidir.Çokkerâmetlerigörüldü.969,1097.
632 — MUHAMMED BÂKÎ-BİLLAH “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Babası
kâdîAbdüsselâmSemerkandîdir.Sôfiyye-ialiyyeninbüyüklerindendir.Rûhilmlerininmütehassısıidi.İmâm-ıRabbânîAhmed-iFârûkînin“kuddisesirruhümâ”
üstâdıdır.971[m.1563]senesindeKâbilşehrindetevellüdetdi.KâbildenSemerkandagidip,zâhirilmlerindeyüksekdereceyeyetişdikdensonra,hâceİmkenegî
hazretlerininsohbetveteveccühleriiledeşereflenerekvilâyetinyüksekmertebelerinekavuşdu.Şâh-ıNakşîbendveUbeydüllah-iAhrârhazretlerininrûhâniyyetlerindendefeyzalarak(Üveysî) oldu.İmâm-ıRabbânîhazretlerinineshâbından
mevlânâBedreddîn-iSerhendî(Hadarât-ül-kuds) adındakifârisîkitâbında,hayâtınıvekerâmetleriniuzunyazmakdadır.Bukitâb,fârisîolup,Bâyezîdkütübhânesi(Veliyyeddîn) kısmında[1788]sayıdamevcûddür.MuhammedBâkî-billah,
Delhîde1012[m.1603]senesindevefâtetdi.Kutabroldenilenyerdekimescidinin
yanındaziyâretedilmekdedir.TürbesininşarkındavâlidesiileoğluUbeydüllah,
garbında diğer oğlu Abdüllah medfûndur. 1387 [m. 1967] de Lâhorda basılan
(Külliyât-i Bâkî-billah) kitâbında, hayâtı ve mektûbları yazılıdır. (Hadarât-ülkuds) kitâbıda,1391[m.1971]deLâhordabasılmışdır.312sahîfedir.696,750,775,
935,940,953,954,959,962,966,969,1061,1110,1146,1147,1179.
633 —MUHAMMED BÂKIR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Onikiimâmınbeşincisidir.Zeynel’âbidînAlîbinimâm-ıHüseyninoğlu,imâm-ıCa’fer-iSâdıkınbabasıdır.[57]senesindeMedînedetevellüd,113[m.732]senesindevefâtetdi.Medînede,Bakî’de,babasınınyanındadır.62,442,1084,1197.
634 —MUHAMMED BÂKIR-I LÂHORÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıŞerefeddîndir.MuhammedMa’sûmFârûkîninhalîfelerindendir.İmâm-ıRabbânîhazretlerinin(Mektûbât)ını1080[m.1669]senesindefârisîolarakhulâsaetmiş, (Kenz-ül-hidâyât) adını vermişdir. Ayrıca fârisî (Ürve-tül-vüskâ) kitâbını
yazmışdır.1080[m.1669]devefâtetmişdir.
635 —MUHAMMED BEDEVÂNÎ: SeyyidNûrisminebakınız!1170.
636 —MUHAMMED BEHÂEDDÎN-İ BUHÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:
Yüzaltmışıncı[160]sıradaBehâeddîn-iBuhârîisminebakınız!
637 —MUHAMMED BİN ABDÜLLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Veliyyüddînhatîb-iTebrîzî,şâfi’îhadîsâlimlerindendir.749[m.1348]senesindevefâtetdi.İmâm-ıBegavînin(Mesâbîh) kitâbınaekveaçıklamalaryaparak(Mişkât-ülMesâbîh) adınıverdiğikitâbımeşhûrdur.458.
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638 — MUHAMMED BİN ABDÜLVEHHÂB: 1111 [m. 1699] senesinde,
Necdde,Hureymilekasabasındatevellüd,1206[m.1791]daöldü.Gençyaşında
iken,1125[m.1713]deBasrada,Hempherismindebiringilizcâsûsununtuzağınadüşdü.Ehl-isünneti’tikâdındanveislâmıngüzelahlâkındanayrıldı.İngilizlerin(İslâmiyyetiyoketmek)çalışmalarınaâletoldu.Hempherinyazdırdığıbozukşeyleri,1150[m.1737]de(Vehhâbîlik) ismiileneşreyledi.(İngiliz Câsûsunun İ’tirâfları) kitâbımızda,vehhâbîliğinkurulmasıuzunyazılıdır.447,449,454,
459,468,472,1172,1176.
639 —MUHAMMED BİN ABDÜRRESÛL “rahmetullahiteâlâaleyh”:Berzencîâlimlerindendir.Seyyiddir.[1040]daZûrşehrindetevellüd,1103[m.1692]deMedînedevefâtetmişdir.Şî’îlerirededenmirzâMahdûmun(Nevâkıd) kitâbınıihtisâr
etmişdir.Çokbilgiliolduğuhâlde,tesavvufdannasîbiolmamışdır.İmâm-ıRabbânîhazretlerinekarşıedebdışıhücûmlardabulunmuşdur.(Makâmât-i Mazherî)de
diyor ki, (İmâm-ı Rabbânînin “rahmetullahi aleyh” torunlarından Muhammed
FerruhŞâhbinMuhammedSa’îd,çokâlimidi.Haccagitdi.MuhammedBerzencî
bunumahcûbetmekiçin,MedînedenMekkeyegitmekistedi.Ağırhastalandı.MuhammedFerruh,MedîneyideziyâretedipgemiileHindistânadöndü.Berzencîiyi
oldu.Kayıklagemiyeyetişmekistedi.Yoldaboğuldu.)
640 —MUHAMMED BİN AHMED EBŞÎHÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BehâeddînMuhammed,[790]senesindetevellüd,850[m.1446]deMısrdavefâtetdi.(Mustatraf) kitâbı,Rattarafındanfransızcayatercemeedilmiş,[m.1902]dePârisdebasılmışdır.418.
641 — MUHAMMED BİN AHMED SEMERKANDÎ “rahmetullahi teâlâ
aleyh”:Alâüddîn-iSemerkandî540[m.1145]davefâtetdi.531.ciismebakınız!
642 — MUHAMMED BİN AHMED ZÂHİD “rahmetullahi teâlâ aleyh”:
Hindistânda632[m.1234]devefâtetdi.Hanefîfıkhâlimlerindendir.(Tergîb-üssalât) kitâbımeşhûrdur.Nûr-iOsmâniyyekütübhânesindevardır.283.
643 —MUHAMMED BİN EBÛ BEKR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Onuncu[10]
senede,Vedâ’haccınagiderkentevellüdetdi.38[m.659].cisenedeişkenceileöldürüldü.Sahâbîdeğildir.Tâbi’îndendir.Hazret-iOsmânışehîdedenlerarasındaidi.
Deve ve Sıffîn harblerinde hazret-i Alî ile birlikde idi. Hazret-i Alî tarafından
Mısrvâlîsiyapıldı.AmribniÂsileyapdığımuhârebedeşehîdoldu.1126.
644 —MUHAMMED BİN EBÎ BEKR “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâmzâde
veRükn-ül-islâmdenir.Buhârâdamüftîidi.573[m.1178]senesindevefâtetdi.Bunun(Şir’atül-islâm) kitâbınıYa’kûbbinSeyyidAlîşerhetmişdir.392.
645 —MUHAMMED İBNİ HANEFİYYE “rahmetullahiteâlâaleyh”:Dörtyüzkırkdördüncü[444]sıradaİbniHanefiyyeisminebakınız!
646 —MUHAMMED BİN İSHAK “rahmetullahiteâlâaleyh”:DedesiHuzeymedir.[223]yılındatevellüd,311[m.923]senesindeNîşâpûrdavefâtetdi.İmâmül-eimmedenir.Yüzkırkdanfazlakitâbıvardır.Hadîsâlimidir.313,391.
647 —MUHAMMED BİN MAHMÛD BÂBERTÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:
Ekmelüddîn-i Mısrî, Hanefî fıkh âlimidir. 712 [m. 1312] de Bağdâdın Bâberta
kasabasındatevellüdve786[m.1384]da,Mısrdavefâtetdi.(Tercîh-u mezheb-i
İmâm-ı a’zam) risâlesive(İrşâd) ismindeki(Fıkh-ı ekber) şerhıve(Envâr) isminde(Menâr) şerhıve(Tuhfe-tül-ebrâr) ismindeki(Meşârık) şerhıve(Takrîr) ismindeki(Pezdevî usûli) şerhıve(İnâye) isminde(Hidâye) şerhıvedahâşerhlerive
tefsîrivardır.Sa’dîÇelebîninbu(İnâye)yehâşiyesivardır.636,1084.
648 — MUHAMMED BİN MAHMÛD HAREZMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:
İmâm-ıa’zamın(Müsned)initoplamışdır.665[m.1266]devefâtetmişdir.Celâlüddîn-iPânî-pütî,başkaolup,yüzdoksanüçüncüsıradabildirilmişdir.1085.
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649 —MUHAMMED BİN MÜNKEDİR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyye-ialiyyedendir.Bezzâzidi.130[m.748]senesindeMedînedevefâtetdi.845.
650 —MUHAMMED BİN SÜLEYMÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Medîne-i münevverenin Şâfi’î âlimlerinden idi. 1124 [m. 1712] de Şâmda tevellüd,
1194[m.1780]deMedînedevefâtetdi.Çokkitâbyazdı.İkicildfetvâsımeşhûrdur.Vehhâbîlerini’tikâdlarınınbozukolduklarınafetvâverdi.453.
651 —MUHAMMED BİN SÜLEYMÂN CEZÛLÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:
EbûAbdüllahCezûlî[veyâCüzûlî],hadîsâlimidir.Şerîflerdendir.Fasdayetişdi.
Şâzilîtarîkatindeyükseldi.870[m.1465]senesindezehrlenerekFasdaşehîdedildi.YetmişyedisenesonraMerrâküşenakledildi.Bunun(Delâil-ül-hayrât) salevâtkitâbınıKaraDâvüdMuhammedbinKemâlİzmîtîtürkçeyetercemeveşerh
etmiş,948[m.1541]deBursadavefâtetmişdir.1086.
652 —MUHAMMED BİN SÜ’ÛD: Arabistânda,Necdçölündekabîlereîsiidi.
Vehhâbîlikmeydânaçıkınca,hâkimiyyetiniartdırmakiçinvehhâbîoldu.İngilizlerinyardımıileherkesizorlavehhâbîyapdı.Vehhâbîolmıyançokmüslimânıöldürdü.BirinciVehhâbîSü’ûdîdevletinikurdu.1178[m.1765]deöldü.447,1060.
653 —MUHAMMED BUHÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
MensûrNevkadî,Semerkandmüftîsiiken434[m.1043]deveKâdîMuhammed
ZahîrüddînBuhârî619[m.1222]deveMuhammedbinAbdürrahmânZâhidBuhârî546[m.1151]devefâtetdi.
654 —MUHAMMED CEVÂD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Onikiimâmındokuzuncusudur.Takıyismiilemeşhûrdur.İmâm-ıAlîRızânınoğludur.Yüzdoksanbeş [195] senesinde Medînede tevellüd ve ikiyüzyirmi 220 [m. 835] senesinde
Bağdâddavefâtetdi.ZevcesiÜmm-ül-fadlınamcasıolanMu’tesımhalîfeilegörüşmekiçinBağdâdagidincevefâtetmişdir.Zevcesiserâyaalınmışdır.62,1162.
655 —MUHAMMED ES’AD “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâmzâdeMuhammedbinAbdüllah,Konyalıolup,İstanbuldatevellüdetdi.1267[m.1851]devefât
etdi.(Dürr-i yektâ) ve(Hilyetün-nâcî) fıkhkitâblarıİstanbuldabasılmışdır.392.
656 —MUHAMMED ES’AD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Seyyiddir.Nakîb-üleşrâf idi. (Sahhâflar şeyhi zâde) adı ile meşhûrdur. 1264 [m. 1848] senesinde,
meclis-ime’ârif-iumûmiyyereîsiikenvefâtetmişdir.Ayasofyacâmi’iyanındaki
meşhûr(Es’adefendi)kütübhânesi,şimdiSüleymâniyyeumûmîkitâblığındadır.
Yeniçeriaskerininilgâsınıanlatan(Üss-i zafer) târîhkitâbıçokkıymetlidir.Başkaeserleridevardır.MevlânâHâlid-iBağdâdîninseyyidEs’adefendiyeyazdığı
arabîmektûb,türkcetercemesiileberâber,(Reşehât) kitâbınınkenârındabasılmışdır.(Ulemâ-ül-müslimîn ve Vehhâbiyyûn) kitâbınınsonundadavardır.282,283,
390,420,670,701,835,1061.
657 —MUHAMMED HAKKI “rahmetullahiteâlâaleyh”:SeyyidMuhammed
Hakkı bin Alî, Hanefîdir. Nâzillide tevellüd, Mekke-i mükerremede 1301 [m.
1884]devefâtetdi.ÜstâdlarıÖdemişliHalîlefendiveMuhammedCânMekkîvâsıtasıileAbdüllah-iDehlevîyevâsılolmakdadır.Bezm-iâlemsultân,Muhammed
CâniçinMekkedebirtekkeyapdırmışdır.(Sakal-bıyık risâlesi), (Hazîne-tül-esrâr) arabîolup,Beyrutda(Mekteb-üt-ticâri)desatılmakdadır.418.
658 —MUHAMMED HÂN-I “rahmetullahiteâlâaleyh”:OsmânlıpâdişâhlarınınbeşincisiveOsmânlıdevletininikincikurucusudur.TîmûrbozgunundaesîrolmadanAmasyayageldi.Pederininvefâtındansonra,buradasaltanatınıi’lân
etdi.BursadakiÎsâçelebiyevesonraRumelideMûsâçelebîyegâlibgeldi.Oniki
senearalıkdansonra816[m.1413]daOsmânlısultânıoldu.Anadoludakiisyânlarıbasdırdı.RumelideMacaristânakadaraldı.HerekeyiveGebzeyideBizansdanaldı.SerezdeilhâdveisyânçıkaranSamâvnekâdîsıoğludenilenşeyhBedreddîniyakalayıpi’dâmetdi.824[m.1421]senesindeEdirnedevefâtedipBursayage–1143 –

tirildi. Haremeyne her sene Surre alayı göndermek güzel âdetini çıkarmışdır.
1080,1081.
659 —MUHAMMED HÂN-III “rahmetullahiteâlâaleyh”: İslâmhalîfelerinin
yetmişsekizincisidirveOsmânlıpâdişâhlarınınonüçüncüsüdür.ÜçüncüMurâdhânınoğluvebirinciAhmedhânınbabasıdır.Eğrifâtihidir.974[m.1566]detevellüd,1012[m.1603]devefâtetdi.Ayasofyacâmi’ibağçesindekitürbesindedir.Bu
türbede,AhmedhânınvâlidesiHandansultânveAhmedhânınüçşâhzâdesiile
altıkerîmesiveMurâdhânınonbeşkerîmesiolmaküzereyirmialtısandûkavardır.TürbeninhâricindedeMurâdhânındörtkerîmesivardır.ÜçüncüMuhammed
hânınoğlu,birinciMustafâhân,babasınıntürbesiyanındakitürbesindedir.SultânMustafâtürbesindeonbeşsandukaolup,birâderzâdesiİbrâhîmhânvedördüncüMurâdhânınkerîmesiİsmihânsultânveşâhzâdevesultânlarvardır.1003
[m.1593]dehalîfeoldu.CelâlîeşkıyâsıileveMacarlarlauğraşdı.İçkiyisıkıyasak
edip,bütünmeyhânelerikapatdı.Bununzemânında,1012[m.1603]detütüniçilmeğebaşlandı.733,1099,1119,1124,1149,1150.
660 —MUHAMMED HÂŞİM-İ KEŞMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AsyadaBedahşânınKeşmkasabasındandır.SeyyidMuhammedNu’mânhazretlerininhuzûrundatevbeveinâbeteyledi.Sohbetindeyetişip,Seyyidhazretlerininişâretiile,
[1031] senesinde, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin sohbeti ile şereflendi. İmâm-ı
Rabbânîikiseneaskerdekaldığızemânhephizmetindebulunup,teveccühveihsânlarınakavuşdu.Hâşim-iKeşmîdiyorki,seyyidimMuhammedNu’mânbuyurduki,Burhânpurşehrinincâmi’indeResûlullahı“sallallahüaleyhivesellem”dört
halîfesiilerü’yâdagördüm.Benigörünce,hazret-iSıddîk-ıekberekarşıbuyurdu
ki,(ŞeyhAhmedinkabûletdiğikimseyibizdeveAllahüteâlâdakabûlederiz.Şeyh
Ahmedinredetdiğikimseyi,bizdeveAllahüteâlâdaredederiz.)Busözüişitince,İmâm-ıRabbânîninmakbûllerindenolduğumiçin,Cenâb-ıHakkaşükreyledim.
Hâşim-iKeşmî,hazerdeveseferde,İmâm-ıRabbânîninmeclis-işerîfindebulunmaklaşereflendi.Binotuzüçsenesinde(Mektûbât)ınüçüncücildinitoplamağabaşladı.1040datemâmoldu.[1037]hicrîsenesinde(Berekât) veyâ(Zübde-tülmakâmât) ismleriniverdiğikitâbıyazarak,buse’âdetgüneşininveüstâdlarından
vetalebesindenmeşhûrolanlarınkerâmetlerini,hâltercemeleriniinsanlığaduyurdu.(Berekât) kitâbı,fârisîolup,Bombaydabasılmışdır.İstanbulda(Murâd molla) kütübhânesinde,[1317]numarada(Makâmât-i Ahmediyye) adıile,elyazmasımevcûddür.BinüçyüzikivebinüçyüzyedisenelerindeHindistânınRampurve
Lüknovşehrlerindebasılmış,1396[m.1976]daİstanbuldaikincisiofsetyoluile
tekrârbasılmışdır.İkincicildinaltmışbeşincimektûbubunayazılmışdır.1054[m.
1645]deBurhânpurşehrindevefâtetdi.MuhammedHâşimsâhibcânbaşkadır.924,
926,927,929,1110,1121,1145.
661 —MUHAMMED HAYÂT “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞeyhMuhammed
HayâtmuhaddisMedenîSindî1163[m.1749]deMedînedevefâtetdi.Babasıİbrâhîmdir. Hanefî fıkh âlimidir. Nevevînin (Erba’în)ini, Münzirînin (Tergîb)ini
ve(Hikem-i Atâıyye)yişerh,İbniHacerin(Zevâcir)iniihtisâretmişdir.Mezheb
taklîdini bildiren (Gâyet-üt-tahkîk) ve (Nihâyet-üt-tedkîk) risâlesini 1413 [m.
1992]de,HakîkatKitâbevibasdırmışdır.208,466.(Misbâh)ın103.cüsahîfesi.
662 —MUHAMMED KASSÂB “rahmetullahiteâlâaleyh”: Sôfiyye-ialiyyedendir.Dâmegandava’zverirdi.(Körolanlaryalnızsıfatabakar.Ni’metleri,ihsânları görür. Sôfiyye ise, zâta, ihsân yapana bakar. Zâtdan başka olan şeyler
perdedir,mâni’olur)derdi.
663 — MU HAM MED MA’SÛM-İ FÂ RÛ KÎ “rahm et ull ah i teâ lâ aleyh”:
İmâm-ıRabbânî“kuddisesirruhümâ”hazretlerininüçüncüoğludur.[1007]yılındaSerhenddetevellüd,binyetmişdokuz1079[m.1668]daoradavefâtetdi.Mu–1144 –

bârekbabasıtürbesininbirkaçyüzmetreşimâlindekibüyüktürbededir.
[1068] de hacca gitdi. Hacdaki hâlleri (Yevâkît-ül-Haremeyn) kitâbında ve
Yüsûf-iNebhânînin(Câmi’u kerâmât-il-evliyâ) kitâbındayazılıdır.İmâm-ıRabbânîninmescidiniŞâh-ıCihânmermerdenyenilemiş,yanındaMuhammedMa’sûm
hazretleriiçinbirodayapdırmışdır.(Urve-tül-vüskâ) adıilemeşhûrdur.İmâm-ı
Rabbânî müceddid-i elf-i sânî Ahmed-i Fârûkî Serhendînin “kuddise sirruhümâ”halef-üs-sıdkvevâris-ia’zamıidi.Aklîvenaklîilmlerin,sûrîvema’nevîkemâlâtıncâmi’iyyetiniedinmişidi.(Kutbiyyet) makâmınave(Kayyûmiyyet) mansıbına,yücepederindenbeşâretleralmışidi.Tarîk-iAhmedîninnisbetini,pederininteveccühlerinden,bütünâlemeyaymışidi.Uzakmemleketlerdenkendinebağlıolanlara,filân(Vilâyet-iMûseviyye)yekavuşmuşdur,filân(Vilâyet-iMuhammediyye)ileşereflenmişdirdiyebildirirdi.Dokuzyüzbinkişi,onunvâsıtasıile,(Allah)ıirâdeetmişlerdir.Yüzkırkbintalebesinivilâyetmertebesi,yedibinkimseyi
hilâfetmakâmıilemümtâzeyledi.Hizmetlerindevehuzûr-ıâlîlerinde,tâlibler
ba’zanbirayda,ba’zanbirhaftadakemâlât-ivilâyeteerişirlerdi.Ba’zılarını,birteveccühde,makâmlarınhepsineulaşdırırlardı.Makâmları,keşflerivekerâmetleri,buyüksekhânedânınhâllerinibildirenkitâblardauzunuzunyazılıolduğundan,
buradaaçıklamağalüzûmgörülmedi.Bukitâblararasındabeşi,hermemleketeyayılmışdır.Birincisi,MuhammedHâşim-iBedahşînin(Berekât) kitâbıolup,fârisîdir.(Zübde-tül-makâmât) adıileMurâdmollakütübhânesinde[1317]sayıdave
SüleymâniyyePertevniyâlkısmında[406]sayıilemevcûddür.HindistândaKanpurşehrinde1307senesindeveİstanbulda(HakîkatKitâbevi)tarafından1408[m.
1988]detab’veneşredilmişdir.İkincisiBedreddîn-iSerhendînin(Hadarât-ül-kuds)
kitâbıdır.1391[m.1971]deLâhordaçokgüzelbasılmışdır.Üçüncüsü(El-hadâikul-verdiyye fî hakâik-ı ecellâ-in nakşibendiyye) olupbasılmışdır.Dördüncüsü,(Hadîkat-ül-evliyâ) türkçedir.[1318]hicrîsenesindeİstanbuldabasılmışdır.Beşincisi (Umdet-ül-makâmât) kitâbıdır. Hakîkat Kitâbevi tarafından basdırılmışdır.
Altı oğlu ve bütün nesl-i necîbleri, zemânlarının kutbu olmuşdu. Bütün islâm
memleketleri,kalblerindensaçılannûrlarlanûrlanmışdı.Cenâb-ımüstetabınınvârisleri,yeryüzündemeşhûrolmuşlardır.Hidâyetveirşâddayüksekderecekazanmışlardır.İrfânehlininveyakînsâhiblerininanladıklarıgibi,feyzkaynakları,bu
ânagelinceyekadar,akmakdadır.İnşâallah,âhırzemânakadarda,böylececârî
olacakdır.Üçcildolanfârisî(Mektûbât-ı Ma’sûmiyye) kitâbı1396[m.1976]senesindePâkistânınKaraşişehrindebasdırılmışdır.Buüçcildiniçindebulunanaltıyüzelliikimektûbdanyüzaltmışbeşadediseçilerek,(Müntehabât-i Ma’sûmiyye)
adıile,1979senesindeİstanbuldaofsetbaskısıyapılmışdır.Bununsonunda,HüseynHilmiIşıkıneserleribildirilmekdedir.MuhammedMa’sûmunaltıkızınınher
birivelîidi.[(Umdet-ül-makâmât) sahîfe395.]2,11,65,89,110,113,118,181,219,
427,472,512,596,651,692,754,784,920,923,930,969,1001,1009,1048,1053,1055,
1061,1063,1075,1081,1101,1121,1141,1150,1169,1185,1190,1198.
664 —MUHAMMED MA’SÛM-İ ÖMERÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Doksanıncı[90]sıradaAhmedSa’îdisminebakınız!
665 —MUHAMMED MER’AŞÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:KâdıMuhammed
binReşîdMer’aşîİstanbuldayerleşmişdir.Hanefîdir.VehbîveSünbülzâdeismleriilemeşhûrdur.1224[m.1809]devefâtetdi.(Tuhfe-i Vehbî) lügatiçokbasılmışdır.Eyyûbcâmi’iileBostaniskelesiarasındakiMihr-işâhsultânıntürbesive
imâretidışındayazılıkasîdelerbununolup,Yesârî-zâdeninyazısıdır.1174,1188.
666 —MUHAMMED MURÂD-I KAZÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:[1272]
hicrîsenesindeRusyada,KazanvilâyetininUfakasabasındatevellüdetdi.Memleketindemedresetahsîlinibitirip,1293[m.1876]deBuhârâyageldi.Buhârâve
Taşkenddetahsîlinitemâmlayıp1295[m.1878]deHindistânaveHicâzageldi.Medîne-imünevveredetarîkat-ıNakşibendiyyeyeintisâbedip,rûhâlemindeterak–1145 –

kîetdi.1352[m.1933]devefâtetdi.
1302[m.1884]de(Reşehât) kitâbınıvesonra,İmâm-ıRabbânînin(Mektûbât)ını
fârisîdenarabîyetercemeetdi.(Mektûbât)ınarabîsine(Dürer-ül-meknûnât) adınıverdi.İmâm-ıRabbânîhazretlerininhâltercemesinidearabîuzunyazıp,1317
[m.1898]deMekke-imükerremede(Mîriyye)matba’asında,(Mektûbât)ınkenârındabasıldı.İstanbuldaBâyezîddebelediyekütübhânesindeelliüç[53]numaradamevcûddür.Bununfoto-kopisi1383[m.1963]deİstanbuldabasılmışdır.Bubaskılardakihâltercemesininuzunbirkısmı(Eshâb-ı Kirâm) ve(Hak Sözün Vesîkaları) kitâblarındamevcûddur.Buarabîmektûbâtdanyüzdoksandörtmektûbseçilerek,(El-Müntehabât) ismiile1392[m.1972]senesindeİstanbuldaofsetyolu
ilebasdırılmışdır.1075,1121,1150.
667 —MUHAMMED NU’MÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:MîrMuhammed
Nu’mânbinSeyyidŞemseddîn,977[m.1567]senesindeSemerkanddatevellüdetdi.Binaltmış1060[m.1650]senesindeEgreşehrindevefâtetdi.Hindistânagelip,
hâceBâkîbillahhazretlerininsohbetiileşereflendi.VefâtınakadarDelhîdehizmetindebulundu.Hâcehazretlerininvefâtında,İmâm-ıRabbânîDehlîyeteşrîfetmişdi.Merhametbuyurup,seyyidNu’mânı,Serhendegötürdü.Uzunzemânhizmetvesohbetdebulundukdansonra,talebeyetişdirmesiiçinBurhânpuragönderildi.101,267,481,515,746,749,756,1036,1144,1148.
668 —MUHAMMED OSMÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:HâcıMuhammed
OsmânSâhib,HindistândayetişenEvliyânınbüyüklerindendir.Hicretinbinikiyüzkırkdört[1244]senesindePencâbınLonikasabasındatevellüd,1314[m.1896]
dePencâbMusâzeykasabasındavefâtetdi.Binikiyüzaltmışaltısenesinde,Ahmed
Sa’îd-iSerhendîhazretlerinintalebesindenhâcıDostMuhammedKandihârînin
sohbetinekavuşdu.Onsekizsenefeyzaldı.Zâhirvebâtınilmlerindekemâlegeldi.Üstâdı[1284]senesindevefâtedinceyerinegeçmekleşereflendi.BinlerleVelî
yetişdirdi.Yirmidokuzsene,tâlibleriirşâdeyledi.Vefâtındanbirsenesonra,babasınınyerindeonyediyaşındairşâdabaşlayanoğluMuhammedSirâcüddîninemriiletalebelerindenseyyidEkberAlîDehlevîninyazdığı(Fevâid-i Osmâniyye) kitâbındamektûblarıvekerâmetleriuzunbildirilmişdir.1382[m.1962]deMültandabasılmışdır.Siracüddînbinüçyüzotuzüç1333[m.1915]senesindevefâtedince,
oğluMuhammedZâhid“rahmetullahialeyh”zâhirvebâtınilmlerininmenbaıoldu.SirâcüddîninhalîfelerindenMuhammedFadlAlîŞâh1354[m.1935]devefât
etdi.YerindeirşâdabaşlıyanMuhammedSa’îdKureyşîAhmedpurîde1363[m.
1944]dePânî-pütşehrindevefâtetdi.DostMuhammedKandihârînin(Mektûbât)ındakiotuzmektûbuMuhammedÂdiltoplamış,MuhammedZâhidbinSirâcüddîninemriileAtâMuhammedtarafından1383[m.1964]deMültandabasılmışdır.783,1198.
669 —MUHAMMED PÂRİSÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
MuhammedbinMahmûd[756]daBuhârâdatevellüd,822[m.1419]deMedînedevefâtetdi.Nemâzını,MollaFenârîkıldırdı.(Umdet-ül-makâmât)dadiyorki,
(ZeyneddînHâfî,kabrtaşınıMısrdangönderdi.Taş1212deyerindeidi.1225de
görmedim.Vehhâbîlerkırmış.)Medresetahsîlinibitirip,hadîsvefıkhbilgilerindeihtisâsınıilerletdi.SonraMuhammedBehâeddîn-iBuhârîhazretlerininsohbetveteveccühlerinekavuşarakkemâlegeldi.(Risâle-i kudsiyye), (Tuhfe-tüssâlikîn), (Tahkîkât) ve(Faslül-hitâb) kitâblarımeşhûrdur.Hepsidefârisîdir.(Tuhfe)si1390[m.1970]senesindeDelhîdebasılmışdır.49,106,470,720,750,1137,
1185.
670 —MUHAMMED REBHÂMÎ :“rahmetullahiteâlâaleyh”:Hindistânınfıkh
âlimlerindendir.835[m.1432]deyazdığıfârisî(Riyâd-un-nâsıhîn) ismindekiilmihâlkitâbı1313deBombaydabasılmış,1981deİstanbuldaofsetbaskısıyapılmış–1146 –

dır.Bunudörtyüzkırkdörtkitâbdantoplamışdır.210,311,420,1058.
671 —MUHAMMED SÂDIK “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıRabbânîhazretlerininbirincioğludur.Vilâyetbostanınınmeyveliağacıidi.Bin[1000]senesindeSerhenddetevellüd,1025[m.1616]senesindetâ’ûndan,oradavefâtetdi.Babası,kabriüzerinekubbeyapdırdı.[1008]senesinde,pederiilebirlikdehâceMuhammedBâkîileteşerrüfedip,zikralmakla,murâkabe,cezbevenisbet-işerîfeile
şereflendi. İsti’dâdı ve fıtrati yüksek olduğundan, onların terbiyesi ve merhametlinazarlarınınbereketlerisâyesindekıymetlihâllerevebüyükişlerekavuşdu.
Dahâçocukiken,uzakyerlerdekişeyleri,mezârdakihâllerikeşfederdi.Sonra,kendipeder-iâlîsindenfeyzalarakkemâlmertebelerininsonunaerişdi.Babasınınesrârınamahremoldu.Hazret-iÎşânherCum’anemâzlarındansonra,kabr-işerîfinegelip,birmüddetmürâkabebuyururdu.951,1034,1120.
672 —MUHAMMED SÂDIK “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıAlîdir.Sakızlıdır. 1059 [m. 1649] senesinde vefât etdi. (Surre-tül-fetâvâ) kitâbı meşhûrdur.1003.
673 —MUHAMMED SÂDIK EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HafîdzâdeMuhammedSâdıkbinMuhammedefendi1230[m.1815]davefâtetdi.(Nevâdir-i fıkhiyye) kitâbımeşhûrdur.282.
674 — MUHAMMED SA’ÎD “rahmetullahi teâlâ aleyh”: İmâm-ı Rabbânî
hazretlerininikincimahdûmudur.[1005]senesindetevellüd,1070[m.1660]senesindevefâtetdi.Babasınıntürbesindedir.Ahlâkınıngüzelliği,fazîletlerininçokluğu,güleryüzü,yumuşaksözü,işlerininhâlisolmasıilezînetlenmişdi.Tahsîlini
gençyaşındabitirdi.Aklîvenaklîbilgilerdemütehassısoldu.Babasınıntesarrufuveteveccühlerisâyesinde,büyüklerininnisbetineveyüksekhâllerekavuşdu.Onyediyaşındasûrîvema’nevîkemâlâtavâsıloldu.Birçokkıymetlikitâblarata’lîklervehâşiyeleryapdı.(Mişkât-i Mesâbîh) veHayâlîhâşiyesineta’lîkleriçokkıymetlidir.Nemâzdaotururkenparmakkaldırmamakiçin,Hanefîmezhebinegöre
yazdığırisâlesişâh-eserdir.Parmakkaldırmamanındahâiyiolduğunuisbâtetmişdir.Pederiningarîbsırlarına,acîbma’rifetlerinemahremidi.(Mektûbât-i Sa’îdiyye) kitâbındayüzmektûbvardır.1385[m.1965]dePâkistândabasılmışdır.271,425,
741,930,941,1120.
675 —MUHAMMED SIDDÎK “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hidâyeismiilemeşhûrdur.BedahşânınKeşmkasabasındandır.Küçükiken,Hân-ıHânânAbdürrahîminsohbetindebulundu.Bununvâsıtasıile,HâceBâkî-billahınsohbetiileşereflendi.Vefâtındansonra,İmâm-ıRabbânîhazretlerininsohbetvehizmetinekavuşdu.Vilâyet-ihâssailemüşerrefoldu.1032[m.1622]deiznalarakhaccagitdi.
Hicâzdaiken,İmâm-ıRabbânîbuyurduki,(Şimdi,uzakdaolankardeşlerimizden
ba’zısınınahvâlinemüteveccihidim.MevlânâMuhammedSıddîkgöründü.Tam
birsevgiveihlâsilebizemüteveccihdir.ŞuândaMâverâ’ün-nehrde,Bedahşândayolcudur.Hâlihoşolsun!).1019senesinde,İmâm-ıRabbânînin(Mebde’ ve
me’âd) risâlesinitoplamışdır.Fârisîolup,Urdutercemesiilebirlikde,1388[m.1968]
dePâkistândabasılmış,1977deİstanbuldaofsetbaskısıyapılmışdır.
676 —MUHAMMED ŞEYBÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıa’zamEbû
Hanîfeninderslerindeyetişenislâmâlimlerininenüstünlerindendir.Büyükmüctehididi.İmâm-ıa’zamınderslerini,sözlerinikitâblarageçirenbudur.Adı,Muhammed bin Hasen bin Abdüllah bin Tâvus bin Hürmüzdür. Bu Hürmüz, imâm-ı
a’zamEbûHanîfeninceddiolup,Bağdâdsultânıidi.Hazret-iÖmerinelindeîmân
etmişidi.135[m.752]senesindeVâsıtşehrindetevellüd,189[m.805]senesindeReydevefâtetdi.120,133,134,137,138,144,154,155,231,234,268,269,285,293,294,
301,303,304,324,325,340,413,415,439,443,444,565,566,568,576,586,595,621,
625,626,630,634,636,637,786,792,801,803,806,809,821,826,830,851,857,858,
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861,862,863,865,866,868,1020,1028,1076,1089,1094,1111,1137,1178,1194,1196.
677 —MUHAMMED TARSÛSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
AhmedbinMuhammed,Hanefîâlimlerindendir.1117[m.1705]senesindevefât
etdi.Birçokkitâblarahâşiyesivardır.Tütünharâmdeğildir,derdi.639.
678 —MUHAMMED ZÂHİD “rahmetullahiteâlâaleyh”:HâceMuhammed
Zâhid-iSemerkandî,derinâlimveveliy-yikâmilidi.Rûhbilgilerininmütehassısıidi.Dokuzyüzotuzaltı936[m.1530]senesindeHisârınVahşköyündevefâtetdi.Önceçokriyâzetvemücâhedeyapdıisede,Ubeydüllah-iAhrâr“kuddisesirruh” hazretlerinin teveccühü ile birinci sohbetinde kemâle kavuşdu. Ya’kûb-i
Çerhîhazretlerininkızınınoğludur.(El-Hadâik-ul-verdiyye) kitâbındakerâmetleriyazılıdır.MevlânâMuhammedKâdînın(Silsile-tül’ârifîn) kitâbımeşhûrdur.
(Mesmû’ât) kitâbıMîrAbdülevveleâidolup,Süleymâniyyekütübhânesi(Es’ad
efendi)kısmında[1715]sayıdamevcûddur.(Hakîkat Kitâbevi) tarafından1414[m.
1993]deneşredilmişdir.Ubeydüllah-iAhrârhazretlerininfârisîsözleridir.YetişdirdiğiVelîlerarasında,hemşîresininoğlumevlânâDervîşMuhammed,busilsileninbüyüklerindendir.969,1089,1184.
679 —MUHAMMED ZİHNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HâcıZihnîefendi,Osmânlıdevletime’ârifmeclisia’zâsındanidi.[1262]detevellüd,1332[m.1914]senesindevefâtetdi.Beğlerbeğiküplücesindedir.(Ni’met-i İslâm) kitâbı,(Kimyâ-i
se’âdet mukaddimesi) ile(Elmünkızü aniddalâl) tercemelerimeşhûrdur.462,1067.
680 —MUHİBBULLAH-I MANKPÛRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hindistânda,Burhânpurda,şeyhMuhammedbinFadlullahsohbetinedevâmilehalîfeolmuş,irşâdaicâzetalmışiken,seyyidMuhammedNu’mânınhizmetinedevâmetmiş,buradaİmâm-ıRabbânîninisminiişiterekve(Mektûbât)ıdinliyerekaşkve
şevkileSerhendegelmişdir.Hizmetederek,icâzetaldı.Mankpûrairşâdagönderildi.401,426,906.
681 —MUHYİDDÎN-İ ARABÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûBekribnü
Arabîismiiledemeşhûrdur.Sôfiyye-ialiyyeninbüyüklerindendir.Adışeyh-iekberEbûBekr-iMuhammedbinAlîdir.560[m.1165]da,EndülüsdeMürsiyekasabasındatevellüd,638[m.1240]deŞâmdavefâtetdi.BüyükVelîvemüctehid
idi.Konyayagelip,Sadreddîn-iKonevîninüveybabasıoldu.Nakletdiğibilgilerinhepsi,birervesîkadır.Devletvemevkı’sâhiblerindençokhediyyegelir,hepsinifakîrleredağıtırdı.Beşyüzdenfazlakitâbyazdı.Câhiller,bunazındıkdedi.
İbniTeymiyyegibilerkâfirdedi.Âlimler,Âriflerise,veliy-yikâmilolduğunuanladı.(Fütûhât-i Mekkiyye)sidörtbüyükcildhâlinde1393[m.1973]deBeyrutda
basılmışdır.50,79,84,90,93,94,279,388,414,458,497,696,727,736,739,750,
927,928,942,947,962,968,1037,1117,1136,1164,1193.
İbn-ül-arabîismiilemeşhûrolanKâdîEbûBekribn-ül-arabîbaşkadır.İsmiMuhammedbinAbdüllahdır.Endülüsde468[m.1076]detevellüdetmiş,543[m.1149]
deFasdavefâtetmişdir.Mâlikîdir.391,431.
MuhyiddînMuhammedbinBehâüddînbaşkaolup,(El-Kavl-ül-fasl) ismindeki(Fıkh-ı ekber) şerhıçokkıymetlidir.Buşerh,yenidenyazdırılıp1979da,HakîkatKitâbevitarafındanİstanbuldabasdırılmışdır.Dokuzyüzellialtıdavefâtetmişdir.1077.
682 —MU’ÎNÜDDÎN-İ ÇEŞTÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HindistândayetişenEvliyânınbüyüklerindendir.HâceKutbüddîn-iBahtiyârınüstâdıdır.Hâce
Osmân-ıHârûnîdenBağdâddafeyzalıp,Hâcehazretlerialtıyüzonyedi617[m.
1220]senesindevefâtedinciyekadarhizmetindebulundu.[1312]deHindistândabasılan(Enîs-ül-ervâh) kitâbında,hocasınınsohbetinianlatmakdadır.Kitâb
otuzaltısahîfeolupfârisîdir.HâceOsmân-iHârûnî,hâceŞerîf-iZendenînin,bu
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daMevdûd-iÇeştînintalebesidir.Mu’în-üd-dîn-iÇeştî,[531]detevellüd,633[m.
1235]senesindeEcmîrdevefâtetdi.Çeşt,Hirâtabirsâatmesâfedebirkariyyedir.İmâm-ıRabbânîAhmed-iFârûkî“kuddisesirruh”hicretinbinotuzüç[1033]
senesindeEcmîrşehrinegitmişdi.OradahâceMu’înüddîn-iÇeştîninkabriniziyâretetdi.(Hocahazretlerimerhameteyledi.İhsândabulundu.Husûsîbereketlerindenziyâfetdebulundu.Çokkonuşduk.Esrâraçıldı.Bana,askerarasındakalmamakiçinuğraşma!Allahüteâlânınrızâsınatâbi’oldedi)buyurdu.Kabrebakantürbedârlargelip,kabrüzerindenkaldırılmışolanörtüyühediyyeverdiler.Kabûlederek,(Hâcehazretlerienyakınelbisesinibizeihsânetdi.Bunukefenimolmakiçinsaklıyalım)dedi.Birsenesonra,bunakefenlendi.90.
683 —MUKÂTİL “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıMukâtilbinSüleymân,
tefsîrâlimlerindendir.Belhdetevellüdedip,Mervdeyetişdi.Basradayerleşdi.150
[m.767]deoradavefâtetdi.Tefsîrimeşhûrolup,Londradabasılmışdır.391,738.
684 —MÜNÂVÎ [veyâMenâvî]:Abdürraûf-iMünâvîŞâfi’îâlimiidi.924[m.
1518]detevellüd,1031[m.1621]deKâhiredevefâtetdi.Çokkitâbyazdı.(Künûzüd-dekâ’ık) kitâbı, [1285] de İstanbulda basılmışdır. İçinde onbin hadîs-i şerîf
vardır.398,419,420,448,458,465,469,631,633,638,726.
685 —MÜNÎB EFENDİ: HâceMuhammedMünîbefendi,Ayntablıdır.[1182]
de İstanbula geldi. Anadolu kâdî-askeri oldu. (Siyer-i kebîr) şerhini türkçeye
tercemeetmişdir.1238[m.1823]senesindeAydınGüzelhisârındavefâtetdi.786.
686 —MURÂD HÂN-I “rahmetullahiteâlâaleyh”:SultânMurâd-ıHüdâvendigâr,Osmânlıpâdişâhlarınınüçüncüsüdür.SultânOrhânınoğlu,Yıldırımsultân
Bâyezîdinbabasıdır.726[m.1326]datevellüdetdi.Bursavâlîsioldu.Babasızemânındaaltınparabasılmasındahizmetigörüldü.763[m.1362]de,pederivefât
edincetahtaçıkdı.SelçûkîdevletiparçalanıncaAnkaradabirdevletkuranEhîlerin, Konyadaki Karaman oğulları ile, Osmânlı aleyhine birleşdikleri işitilince,
763deAnkarayıaldı.LalaŞâhinpâşayıilkserdârvesadr-ıa’zamyapdı.Çorlu,Keşân,Edirne,GümülcineyialıpBursayadöndü.Bigayıaldı.HaçlıordusugeldiğindenRumeliyegeçip(SırpSındığı)muhârebesinikazandı.Tunayakadaraldı.İkiyüzbin kişilik ikinci haçlı ordusu geldi. Kosova ovasında çetin savaşı kazandı.
SırbKralıLazarivekumandanlarıöldü.Sırbdevletiyokedildi.791[m.1389]de,
biryaralısırbınhâlinisorarkenşehîdedildi.BursadaÇekirgededefnedildi.Dînibütün,âdil,merhametli,fazîletliidi.Otuzyedigazâetdi.1080,1155.
687 —MURÂD HÂN-III “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmhalîfelerininyetmişyedincisi,Osmânlıpâdişâhlarınınonikincisidir.İkinciSelîmhânınoğlu,sultân
üçüncüMuhammedhânınbabasıdır.953[m.1546]detevellüd,1003[m.1595]de
vefâtetdi.TürbesiAyasofyacâmi’iyanındaki,babasıikinciSelîmhântürbesinin
yanındadır.Selimhânıntürbesindekırkdörtsandûkaolup,üçüncüMurâdhânın
vâlidesiNûrBânûsultânveikipâdişâhınşâhzâdelerivekerîmelerivardır.1288[m.
1871]debeşincibaskısıyapılan(Fezleke-i Târîh-i Osmânî) kitâbındadiyorki:(İkinciSelîmhân,serâydakiyangındayanıpyenidenyapılandâirelerivehamâmıgezerken,ayağıkayıpmermerlerüzerinedüşdü.Bukazâ,ölümünesebeboldu.)İslâmdüşmânları,(SarıSelîmhamâmdazevk,safâyaparkenserhoşolduğundandüşüpöldü)diyegençlerialdatıyorlar.Uydurmatârîhkitâblarınada,buyalanveçirkiniftirâlarıyazarakecdâdımızılekeliyorlar.Evlâdları,babalarınadüşmanyapıyorlar.Hâlbuki,ikinciSelîmhânhalvetiyyemeşâyıhindenSüleymânÂmedîden
feyzalmış,sâlihmüslimânidi.Murâdhânıntürbesindeellidörtsandûkaolup,MuhammedhânınvâlidesiSafiyyesultânveşâhzâdevesultânlarburadadır.982[m.
1574]dehalîfeoldu.Tûnusualdı.Azerbaycânı,Tebrîzialdı.Âlimleriçokseverdi.NakşibendîmeşâyıhindenhâceAhmedSâdıkKâbilîdenfeyzalarakkemâlegeldi.Rasadhâneveastronomikaraştırmalarilelogaritmahesâblarıyapdırdı.Toptaşıtımarhânesiniyapdı.Çokhayrâtyapdı.Mescid-iharâmakârgirkubbeleryap–1149 –

dırdı.Çokparasarfedereksudagetirtdi.TürkçedîvânınıŞems-üd-dîn-iSîvâsîşerh
etmişdir.
Murâd hânın vâlidesi Nûr Bânû sultân 991 [m. 1582] senesinde Üsküdârda
ZeynebKâmilçocukhastahânesiyakınındabulunanAtîkVâlidecâmi’iniyapdırmışdır.İkiminârelidir.NûrBânûsultân991[m.1582]devefâtetmişdir.Bucâmi’in
artıklarındanDabaklarmescidiniyapmışdır.Câmi’eyakınolarakbirde(Dâr-üşşifâ) mescidi yapdırmışdır. 267, 487, 1064, 1075, 1099, 1118, 1119, 1127, 1144,
1156,1171.
688 — MURÂD HÂN-IV “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmhalîfelerininseksenikincisi,Osmânlıpâdişâhlarınınonyedincisidir.1018[m.1609]detevellüd,1049
[m.1640]davefâtetdi.Babası,birinciAhmedhânıntürbesindedir.KardeşiikinciOsmânhândaburadadır.1032[m.1623]dehalîfeoldu.Yavuzgibicesûridi.AnnesiMâhpeykerKösemsultânınyardımıile,işbaşına,kıymetliadamlargetirerek,
ortalığı düzeltdi. Şâh Abbâs Bağdâdı alıp, otuzbin Ehl-i sünneti kadın, çocuk
ayırmadankesdi.Sadr-ıa’zamhâfızAhmedpâşaBağdâdıgerialdı.Îrânaskeritelefoldu.Tütün,enfiyeveiçkiyiyasaketdi.KendiharbegiderekTebrîzigerialdı.
İkincidef’agiderekBağdâdıtekrâraldı.Kâ’be-imu’azzamayıyenidenyapdırdı.
HâfızAhmedpâşa,FâtihdeMaltaçarşısındakicâmi’ininkıbledıvarıönündedir.
Murâdhân,RevânseferineçıkarkenKandillidebirserâyyapılmasınıemreyledi.1042[m.1632]deseferdendönüşdebuserâyayerleşdi.BuradaMuhammed
adındaoğluoldu.Yedigecekandillerasılıpşenlikyapıldı.Busebeble,buraya,Kandillidenildi.Kandillicâmi’ini,1165[m.1751]debirinciMahmûdhânyapdırmışdır.Birincicihânharbindensonrayenidenyapıldı.TopkapıserâyındaBağdâdköşkünüdeyapdırdı.1033[m.1623]deKavaklardakikal’alarıyapdırdı.347,629,632,
1062,1132,1133,1136,1144.
689 —MURÂD-İ MÜNZÂVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedMurâd
binAlîKeşmîrî,İstanbuldakimeşâyıhinbüyüklerindendir.Buhârâda1054[m.1643]
detevellüdetdi.ŞâmveHicâztaraflarındaçokseyâhatetdi.HindistândaSerhend
şehrindeMuhammedMa’sûm-iFârûkîhazretlerindenfeyzaldı.Kemâleeriphilâfetleşereflendi.Şâmdayerleşip,birmedreseyapdı.1092[m.1680]deİstanbulageldi.Eyyûbdebeşsenekalıp,Şâmavehaccagitdi.1120[m.1707]deİstanbulageldi.SultânSelîmdeyerleşdi.ÇorluluAlîpâşatarafındanBursayasürüldü.1129
[m.1716]datekrârİstanbulagelip,Eyyûbdereîs-ül-etibbâNûhefendiyalısında
ikrâmedildi.1132[m.1719]senesindevefâtetdi.Edirnekapıdışında,Münzevîcâmi’ikarşısında,birincisultânMahmûdhânşeyh-ül-islâmlarındanAhmedEbül-hayr
efendininkabriyanındakitürbesiniziyâretedenler,mubârekrûhundanfeyzalmakdadırlar.Türkçe(Âdâb-ı tarîkatin-nakşibendiyye) risâlesimeşhûrdur.(El-müfredât-ül-Kur’âniyye) tefsîri çok kıymetlidir. Tefsîrler, arabî, fârisî ve türkce bir
aradadır.Ebül-hayrefendi1154[m.1741]senesindevefâtetmişdir.666.cısırada
MuhammedMurâdbinAbdüllahKazânîisminebakınız!1081.
690 —MURÂD MOLLA “rahmetullahiteâlâaleyh”:DâmâdzâdeMurâdefendi,İstanbuldaÇarşambada1189[m.1775]dabirtekkevebirbüyükkütübhâneyapmışdır.[1332]dekisayımda,burada[2276]kıymetlikitâbvardı.248,271,1144,1145.
691 —MURÂD PÂŞA: Nemçe,ya’nîAvusturyamuhârebesindenbaşarıiledönünce,1015[m.1605]deSadr-ıa’zamoldu.ÜçüncüMuhammedhânınsonsenesi1012[m.1602]deŞâhAbbâsayenilenordununkaçakları,hurûfîkızılbaşlarıile
birlikde Celâlî ısyânı çıkardılar. Bu ısyân Anadolunun yarısına yayıldığından,
Murâdpâşa,1017[m.1607]debunlarınüzerineyürüdü.ReîsleriCanpolad,KalenderzâdeveKaraSaîdgibişakîleriveotuzbindenziyâdekızılbaşı,çoğunukuyularagömereköldürdü.DoğuKarahisârdakiyuvalarınıdabasarak,yüzbinâsiyiimhâetdi.1019[m.1610]daÎrânayürüdü.Zaferkazandıkdansonra,hastala–1150 –

narak1020[m.1610]senesindevefâtetdi.İstanbulagetirilipmedresesinedefnedildi. Doksan yaşında idi. Gayretli, dindâr, Nakşibendî idi. Üçyüzondokuzuncu
[319]sıradaFâtihisminebakınız!1100.
692 —MÜRRE “rahmetullahiteâlâaleyh”:Resûlullahınyedincibabasıdır.
Kâ’bınoğludur.390,1127,1129.
693 —MÛSÂ “aleyhisselâm”:BüyükPeygamberdir.BenîİsrâîlegelenResûldür.Avrupalılar,bunaMöise,Moşeder.Ya’kûbaleyhisselâmınsoyundandır.İmrânadındabirzâtınoğludur.Yûsüfaleyhisselâmdansonra,Benîİsrâîl,Mısrdaçoğaldı.Dinlerinesarılıp,ibâdetederlerdi.Fekat,zulmvehakâretgörürlerdi.Îsâaleyhisselâmdanbirrivâyetegöre,binyediyüzbeş[1705]seneönce,Mûsâ“aleyhisselâm” tevellüd etdi. Annesi bunu bir beşiğe koyup, Nil nehrine bırakdı. Beşik
Fir’avnınserâyıönündengeçerken,Fir’avnınzevcesi(Âsiye)bunualıpbüyütdü.
Kırkyaşınagelince,akrabâlarınıöğrenip,onlarınyanınagitdi.Kendisindenüçyaş
büyükolanHârûnilebuluşdu.Birgün,birMısrlıkâfirin[kıptînin],Benî-İsrâîlden
birineişkenceetdiğinigördü.Kurtarırken,kıptîöldü.Korkup,Medyenşehrinegitdi.OradaŞu’aybaleyhisselâmınkızıileevlendi.Ona,onsenehizmetetdi.Mısra
dönmekiçinyolaçıkdı.YoldaTûrdağında,Allahüteâlâilekonuşdu.Mısragelip
Fir’avnıdîneda’vetetdi,Benîİsrâîleserbestlikverilmesiniistedi.Fir’avnkabûl
etmedi.(Mûsâbüyüksihrbâzdır.Bizialdatıp,memleketimizielimizdenalmakistiyor)dedi.Yanındakivezîrleresordu.Onlarda,(Sihrbâzlarıtopla,onumağlûb
etsinler)dediler.Sihrbâzlargeldiler.Mısrhalkıönünde,ipleriyereatdılar.Herip,
yılangörünüp,Mûsâaleyhisselâmadoğruyürüdü.Mûsâ“aleyhisselâm”asâsınıyerebırakdı.Büyükyılanoldu.İpleriyutdu.Sihrbâzlarşaşırdı.Îmânetdiler.Fir’avn
kızdı.(O,sizinustanızimiş.Ellerinizi,ayaklarınızıkeseceğim.Hepinizihurmadallarınaasacağım)dedi.(BizMûsâyainandık.OnunRabbinesığınıyoruz.Yalnız
Onunafvvemerhametiniisteriz)dediler.Kâfirlerinsularıkanoldu.Kurbağayağdı.Cildhastalıklarıveüçgünkaranlıkoldu.Fir’avn,bumu’cizelerigörüncekorkdu.İznverdi.Mûsâaleyhisselâm,Benîİsrâîlile,Mısrdançıkıp,Kudüsedoğrugiderken,Fir’avnpişmânoldu.Askerleriilearkalarınadüşdü.Süveyşkörfeziaçılıp,mü’minlerkarşıyageçdi.Fir’avngeçerken,denizkapandı.Fir’avnaskeriilebirlikdeboğuldu.Benîİsrâîl,yoldaöküzetapanlarıgördüler.(Bizdeböyletanrıisteriz) dediler. Mûsâ aleyhisselâm, (Allahdan başka ma’bûd yokdur. Allah sizi
kurtardı)dedi.SonraTîhçölünedüşdüler.Yoluşaşırdılar.Açvesusuzkaldılar.
Gökden(Men)ve(Selva)inerdi.Bunlarıyirlerdi.Asâsıileyerevurdu.Suçıkdı.
Bundaniçerlerdi.(Helvaileetdenbıkdık.Bakla,soğangibişeyleristeriz)dediler.Mûsâaleyhisselâmıgücendirdiler.Bununiçin,kırkseneçöldekaldılar.Mûsâ
“aleyhisselâm”, Hârûn “aleyhisselâm”ı vekîl bırakıp, Tûr dağına gitdi. Orada
kırkgünibâdetetdi.Allahüteâlânınkelâmınıişitdi.(Tevrât) kitâbıkendisineindirildi.Tîhçölünde,Sâmirîadındabirmünâfık,herkesdekialtınları,süseşyâsını
eritip, bunlardan bir buzağı yapdı. (Mûsânın ilâhı budur. Buna tapınız!) dedi.
Tapmağabaşladılar.Hârûnaleyhisselâmıdinlemediler.Mûsâ“aleyhisselâm”Tûrdangelipbuhâligörünceçokkızdı.Sâmirîyela’netetdi.Kardeşininsakalındantutupdarıldı.Pişmânolupkendisineyalvardılar.(Tevrât)agöreibâdetetmeğebaşladılar.Mûsâ“aleyhisselâm”ümmetiileLûtgölününcenûbtarafınageldi.(Üc bin
Unk) adındabirmelikileharbetdi.Şerî’anehrişarkındakiyerlerielegeçirdi.Erîhaşehrikarşısındakidağaçıkdı.Ken’âniliniuzakdangördü.YerineYûşa’aleyhisselâmıhalîfebırakıp,yüzyirmi[120]yaşında,oradavefâtetdi.Erîhaşehrini,sonraKudüsü,AmâlikakâfirlerindenYûşa’“aleyhisselâm”elegeçirdi.Yûşa’“aleyhisselâm”,Mûsâaleyhisselâmınhemşîresininoğludur.Yûsüfaleyhisselâmınsoyundanolan(Nûn)unoğludur.Mısrdadünyâyagelmişdir.İstanbulageldiğima’lûmdeğildir.Mûsâaleyhisselâmdanyirmiyedisenesonra,yüzyirmiyedi[127]yaşındavefâtetdi.KabriNablüsşehrindeveyâHalebeyakınMe’arreşehrindeveyâİstan–1151 –

buldadır.HıristiyanlarbunaYeşû’diyor.
(Hadîka-tül-cevâmi’) de diyor ki: (İstanbulda, Beykoz tepelerinden birinde
ziyâretedilmekdeolankabrin,Yûşa’Nebîolduğusöyleniyorisede,târîhîbilgilereuygundeğildir.BirVelîveyâhavârîlerdenbirininkabriolabilir.Böyleise,yinekıymetlidir.Yûşa’Nebîninkabriolupolmadığınıkesinolaraksöylemekcâizdeğildir.Buradakimescidi,1169[m.1755]daüçüncüOsmânhânınsadr-ıa’zamıMuhammedSa’îdpâşayapdırdı.Mesciddesıksıkmevlidokunur.Dinlemeğeakınakın
gidilirdi.Çoktoplanıldığından,üçüncüSelîmhân,fitneyesebebolmamakiçin,buradameşâyıhınzikryapmasınımen’veyalnızmevlidokunmasınaiznverdi.)
Mûsâ aleyhisselâmdan sonra yine bozuldular. Yetmişbir fırkaya ayrıldılar.
Tevrâtıdeğişdirdiler.(Talmud) denilendinkitâbıyazdılarki,(Mişnâ) ve(Gamârâ) diyeikikısmdır.(Mîzân-ül-mevâzîn) kitâbı,yehûdîlerinvehıristiyanlarınellerindeki Tevrât ve İncîl dedikleri kitâbların Allah kelâmı olmadıklarını isbât
etmekdedir.Kitâbfârisîdir.HakîkatKitâbevitarafındanbasdırılmışdır.İkiyüzelliyedincisahîfesindediyorki,(Yehûdîi’tikâdınagöre,Allahüteâlâ,Mûsâaleyhisselâma,TûrdağındaTevrâtkitâbınıverdiğigibi,ba’zıilmlerideilhâmeylemiş.Mûsâ,builmleriHârûna,Yûşa’aveEl-Ye’âzârabildirmiş.Bunlarda,sonragelenpeygamberlerevenihâyetmukaddesYehûdâyabildirmişler.Buda,mîlâdınikinciasrında,builmleri,kırksenede,birkitâbhâlinegetirmiş.Bukitâba(Mişnâ) denilmiş.MîlâdınüçüncüasrındaKudüsdevealtıncıasrındaBâbildeMişnâyabirerşerh
yazılmış.Buşerhlere(Gamârâ) denilmiş.MişnâileikiGamârâdanbirini,birkitâbhâlinegetirip,bukitâba(Talmud) demişlerdir.KudüsGamârâsındanmeydânagelenTalmuda(Kudüs Talmudu), BâbilGamârâsındanmeydânagelene(Bâbil Talmudu) demişlerdir.Hıristiyanlarbuüçkitâbadüşmandır.Budüşmanlıklarınınsebeblerindenbirisi,ÎsâaleyhisselâmıasmakiçinhâzırladıklarıçarmıhıtaşıyanveçarmıhagerilmehâdisesindebulunanŞem’un,Mişnâyırivâyetedenlerarasındadırderler.Talmuddamüslimânlarıninandığışeylerdebulunduğuiçin,hıristiyanlar, müslimânları bu bakımdan da inkâr ediyorlar.) Yehûdîler kendi din
adamlarına(Haham)derler.El-Ye’âzâr,Hârûnaleyhisselâmınoğluidi.21,22,43,
64,92,99,105,356,370,372,379,389,448,452,482,488,501,522,545,693,694,
695,714,715,908,913,1034,1044,1082,1101,1105,1106,1110,1126,1193.
694 — MÛSÂ CÂRULLAH BEYKIYEF:Rusyadadindereformcudur.Ehl-i
sünnetdüşmanıdır.(Fâideli Bilgiler) kitâbımızabakınız!
695 —MÛSÂ KÂZIM “rahmetullahiteâlâaleyh”:Onikiimâmınyedincisidir.
Ca’fer-iSâdıkınoğlu,imâm-ıAlîRızânınbabasıdır.128[m.745]deMedînedetevellüd ve 183 [m. 799] de Bağdâdda habshânede vefât etdi. Kâzimiyyededir.
Mehdî,sonraHârûnReşîdkendisiniMedînedenBağdâdagetiriphabsetdiler.İsmâ’îliyyefırkasıbununimâmlığınıinkâretdi.62,455,1061,1084,1162,1175.
696 —MÜSEYLEME-TÜL KEZZÂB: Yemâmede,Peygamberolduğunuiddi’âedenbiryalancıdır.Önceîmânagelmişdi.Mürtedoldu.EbûBekr-iSıddîkın
“radıyallahüanh”hilâfetininikincisenesinde,HâlidbinVelîdinaskeriileYemâmedebüyükmuhârebeyapdı.Mürtedlerdenyirmibin,müslimânlardanikibinkişiöldü.Müseylemeaskerimağlûboldu.Hazret-iHamzanın“radıyallahüanh”kâtiliolanVahşî,hazret-iHamzayışehîdetmişolduğukılıncileMüseylemeyiöldürdü.Hazret-iÖmerinbüyükkardeşiZeydbinHattâbbumuhârebedebayraktaşıyordu.Buvehatîb-inebevîSâbitbinKaysEnsârîveEbûDücâneveEbûHuzeyfe-tebniUtbeveüçyüzaltmışMuhâcirveokadarEnsârvebindenfazlaTâbi’în
şehîdoldu.Yetmişdenziyâdesikurrâhâfızidi.423,1090,1091,1187.
697 —MÜSLİM “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ebül-HüseynMüslimbinHaccâc
Kuşeyrî,Şâfi’îdir.Hadîsâlimlerininenüstünlerindendir.206[m.821]daNîşâpûrda tevellüd, 261 [m. 875] de orada vefât etdi. (Sahîh-i Müslim) kitâbı, (Buhâ–1152 –

rî)den sonra, müslimânların en kıymetli temel kitâbıdır. İçinde yedibinikiyüzyetmişbeş[7275]hadîsvardır.Buikikitâba(Sahîhayn) denir.İmâm-ıBuhârîile
Nîşâpûrdabuluşdu.386,423,476.
698 —MUSTAFÂ ÂTIF: DefterdârMustafâÂtıfefendi,İstanbulludur.[1104]
deVefâdakütübhâneyapdı.1155[m.1742]senesindevefâtetdi.
699 —MUSTAFÂ BEKRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Kutb-üd-dînMustafâbin
Kemâlüddîn1099[m.1688]daŞâmdatevellüd,1162[m.1749]deoradavefâtetdi.FıkhıAbdülganîNablüsîden,tesavvufuAbdüllatîf-iHalvetîdenaldı.Yazdığı
kitâblar[222]yiaşmakdadır.(El-hikem-ül-ilâhiyye vel-mevârid-ül-behiyye) ve(Elvasıyyet-ül-celiyye) ve(Ber-ül-eskâm) kitâblarıçokkıymetlidir.458.
700 —MUSTAFÂ HÂN-II: SultândördüncüMuhammedinoğlu,birinciMahmûdilesultânüçüncüOsmânınbabalarıdır.1074[m.1664]detevellüd,1115[m.1703]
devefâtetdi.1106[m.1695]dahalîfeoldu.YeniCâmi’yanında,Turhânsultântürbesindedir.Babasıdabutürbededir.MustafâhânınsilâhdârıolanÇorluluAlîpâşatarafındantersâneiçindeikikatlıbircâmi’yapılmışdır.MihrâbıüstündeKâ’be
taşıyerleşdirilmişdir.İkinciMustafâhânınzevcesiSâlihasultân,oğluBirinciMahmûdhânzemânında,Azâbkapısıdâhilindesebîlveçeşme,hamâm,mektebyapmış
veArabcâmi’initecdîdvetevsî’eylemişdir.Ta’mîrtârîhinin1147[m.1734]olduğu,şâdırvânıetrâfındakibeytlerdeyazılıdır.347,622,1071,1184,1188,1191.
701 —MUSTAFÂ HÂN-III: SultânüçüncüAhmedinoğlu,üçüncüSelîmhânınbabasıdır.1129[m.1717]datevellüd,1187[m.1774]devefâtetdi.1171[m.1757]
dehalîfeoldu.YapdırmışolduğuLâlelicâmi’ininyanındakitürbededir.Dörtkerîmesiileikioğludaburadadır.Fâtihcâmi’iniyenidenyapdırdı.Çakmakçılaryokuşundakendiadındabircâmi’ivardır.[1174]deKâdî-köyİskelecâmi’iniyapdırdı.1177[m.1763]dePâşabağçeİncirliköycâmi’iniyapdırdı.ÜsküdârdaAyazma
câmi’inide1174[m.1760]deyapdırmışdır.1167,1176,1184.
702 — MUSTAFÂ KEMÂL PÂŞA: 1881deSelânikdedoğdu.Osmânlıordusunda subay oldu. 1923 de Lozan antlaşması ile Osmânlı devletine son verip,
TürkiyeCumhûriyyetinikurdu.1934deAtatürksoyadınıaldı.1938deİstanbuldavefâtetdi.Ankaradadır.
703 — MUSTAFÂ NÂİLÎ: Sultân Abdül’azîz hân zemânında sadr-ı a’zam
[Başvekîl]idi.KabriFâtihCâmi’iyanındadır.
704 —MUSTAFÂ REŞÎD PÂŞA: 1262[m.1846]dasadr-ıa’zamoldu.1274[m.
1857]deöldü.1252[m.1836]deLondrasefîriikenmasonoldu.Birsenesonrahâriciyenâzırıoldu.İngiltereninOsmânlısefîrilordRedcliffeileberâberhâzırladıkları (Tanzîmât fermânı)nı sultân Abdülmecîd hâna tasdîk etdirerek, Osmânlı
türklerinindin,ahlâk,fen,teknikdekimuvâffakıyyetlerinebüyükdarbeindirdi.
26Şa’bân1255[m.1839]daGülhânemeydânındaokunanbufermânagöre,birçok şehrlerde mason locaları açılarak, gençler dinsiz yetişdirilmeğe başlandı.
Medreselerdenfenderslerikaldırılarak,dinadamlarıcâhilbırakıldı.İktisâddoktoruprofesörÖmerAksu,22Ocak1989târîhliTürkiyegazetesineverdiğibeyânâtda,(Bizdebatılılaşmahareketininbaşlangıcıolarak,1839Tanzîmâtfermânıgösterilir.Biz,batıdanalmamızgerekenşeyinteknolojiolduğunu,kültürünisemillîolmasıgerekdiğinigörememişiz.Batılılaşmahareketine,hıristiyanlığıbenimsemeolarakbakmışız.MustafâReşîdPâşanın,ingilizlerleyapdığıticâretanlaşması,sanâyileşmemizebüyükdarbevurmuşdur)demekdedir.377,1047.
705 —MUSTAFÂ SABRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmhalîfelerininsonuncusuolansultânVahîdeddînhânzemânındakiislâmâlimlerindendir.Tokad
meb’ûsuidi.4Mart1337[m.1919]deşeyh-ul-islâmoldu.YediaysonrayerineHayderîzâdeİbrâhîmefendigeçdi.31Temmuz1920deikincidef’aşeyh-ul-islâmolup,
ikiaysonrayerine,sonşeyh-ul-islâmolanMedenîMehmedNûrîefendigeçdi.Kay–1153 –
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serimedresesindeDivriklihâcıEmînefendidendersokudu.[1277]deTokaddatevellüd,1373[m.1954]deMısrdavefâtetdi.1340[m.1922]senesinde,İstanbuldan
Kâhireyehicretetdi.Oradayazdığıarabîeserleriile,zemânınınâlimlerinihayretdebırakdı.(Mevkıf-ül-akl vel-ilm vel-âlem) kitâbıdörtcilddir.BuradaAbdühün
islâmıyıkmakiçinçalışdığınıgöstermekde,fikrleriniredetmekdedir.399,461,485,
1072,1122,1193.
706 —MUTRİF BİN ABDÜLLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tâbi’îndendir.
Çoktakvâsâhibiidi.Doksanbeş95[m.714]senesindevefâtetdi.694.
707 —NÂBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:YûsüfNâbîefendiOsmânlışâ’irlerindendir.Urfalıdır.1124[m.1712]senesindevefâtetdi.44.
708 —NÂMIK KEMÂL: YenişehrliMustafâÂsımbeğinoğlu,RâtıbbinOsmânpâşanıntorunudur.İstanbuldadoğmuş,1306[m.1889]daSakızadasındaölmüşdür.AnasıArnavuddur.Tanınmışmasonlardandır.Biryandan,ikinciAbdülhamîdhâna,(Zemânımızınkutbu,asrımızınimâm-ıRabbânîsi)diyemektûblaryazarveZiyâpâşagibimesâîarkadaşlarınıjurnalederdi.Öteyandanda,halîfeyikötüleyici yazılar yazıp hürriyyet kahramanı olmağa çalışırdı. Riyâkârca yazdığı
mektûbvejurnallarındanbirçoğu,İstanbuldabaşvekâletarşivindemevcûddur.
709 —NAPOLYON: Bonapartâilesininbirincisidir.1182[m.1769]deKorsika adasında tevellüd, 1236 [m. 1821] da öldü. Ondokuz sene sonra kemikleri
Fransayagötürüldü.Generalvekumandaniken,kendindenkatkatfazlaAvusturyaordularınımağlûbetdi.İngilizlerekarşıgönderilmekistendiisede,önceHindistânınyolunukesmekiçinMısrıalmaklâzımdedive1212[m.1798]deMısrageldi.Şâmadayürüdü.SaydavâlîsiCezzârAhmedpâşaAkkâkal’asınıkahramancamüdâfe’aedip,Napolyonunordusudağıldı,kaçdı.AhmedpâşaŞâmvâlîsiyapıldı.1219daŞâmdavefâtetdi.Napolyon,[m.1804]deFransızimperatörüoldu.
[m.1812]deMoskovayakadarilerledi.[m.1814]demağlûboluphükûmetdençekildi.Tekrârişbaşınageldiisede,BelçikadaVaterlomuhârebesinigaybedip,çekildi.YerinioğluikinciNapolyonabırakdı.İngilizharbgemisinesığındı.İngilizler,iyikarşılamadı.(SentHalen)adasınahabsetdiler.Oradaöldü.406,460.
710 —NASREDDÎN HOCA: Latîfesözlerivehikâyeleriilemeşhûrdur.Akşehirde683[m.1284]devefâtetdi.1183.
711 — NECÂŞÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Habeş pâdişâhlarının hepsine
(Necâşî) denir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”zemânındakiNecâşîninadı
Eshameidi.Nasrânîikenmüslimânoldu.CenâzenemâzınıResûlullah“sallallahüaleyhivesellem”Medînedekıldırdı.380,1186.
712 —NECMEDDÎN-İ GAZZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
MuhammedGazzî,Şâfi’îfıkhâlimlerindendir.[977]detevellüd,1061[m.1651]senesindevefâtetdi.629,635.
713 — NEC MED DÎN-İ KÜB RÂ “rahm et ull ah i teâ lâ aleyh”: Ahm ed bin
Ömer,Hârezmlidir.Birkimseyeteveccühedince,vilâyetderecesineyükselirdi.AmcasıolanEbûNecîb-iSühreverdîdenveMısrdaşeyhRûz-iBehânhazretlerinden
feyzaldı.539[m.1145]datevellüdetdi.618[m.1221]senesindeHârezmeCengiz
askeritatârlarhücûmedince,talebelerine:(Memleketinizegidiniz!Şarkdanfitne
ateşigeliyor.Hertarafıyakacakdır.İslâmiyyetdebukadarfitnegörülmemişdir)
dedi.(Düâbuyursanız,bubelâmüslimânmemleketlerindenuzaklaşsın)dediler.
Bu,(Kazâ-imübremdir.Düâbunugideremez)buyurdu.EshâbıHorâsânagitdi.
Kâfirlerşehregirincecihâdaçıkdı.Şehîdoldu.KübreviyyeveyâZehebiyyetarîkatininreîsidir.1163.
714 —NEMRÛD: Keldânîpâdişâhlarınadenir.BirinciNemrûd,NûhaleyhisselâmınoğluHâmsoyundandır.Bâbilşehriniyapdı.Heykelleretapardı.İbrâhîm
aleyhisselâmıateşeatdı.Sivrisineklerleöldü.62,356,391,850,1118.
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715 —NERON: Romaimperatörlerininbeşincisidir.Mîlâdın[37].cisenesindedoğdu.[m.68]devatanhâinii’lânedildi.Mağaradasaklanıpkamaileintihâr
etdi.[m.54]deüveybabasıbirinciKlavdiyosölüncetahtaçıkdı.Çokzulmyapardı.Tiyatrolardaoynardı.[m.64]de,tiyatropiyesihâzırlamakiçinRomanınbüyük
birkısmınıyakdı.Kendiannesiniöldürdü.Etrâfınanâmûssuzlarıtopladı.Zevcesinideöldürdü.Çokişkenceyapdı.Çokadamöldürdü.1108,1161.
716 —NESÂÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdürrahmânAhmedbinAlî,
215[m.829]deHorâsânda,Nesâşehrindetevellüd,303[m.915]deRemleşehrindevefâtetdi.Hadîsâlimidir.(Sünen-i kebîr) ve(Sünen-i sagîr) adındaikihadîskitâbıçokkıymetlidir.(Sünen-i sagîr) kütüb-isittedendir.424,993.
717 —NESEFÎ ABDÜLLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbülberekâtHâfızüddînAbdüllahbinAhmed,Hanefîfıkhâlimidir.710[m.1310]daBağdâddavefât
etdi.(Vâfî) vebununşerhı(Kâfî) ve(Kenz-üd-dekâık) kitâblarıve(Medârik) tefsîriile(Menâr) adındaüsûl-ifıkhkitâbımeşhûrdur.ÖmerNesefînin(Manzûme)sinişerhedip,(Müstasfâ) adınıvermişdir.(Umde-tül-akâid) kitâbı,WilliamCourtontarafından1259[m.1843]daLondradabasılmışdır.229,1067,1093,1115.
718 —NESEFÎ LÜTFULLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hanefîdir.(Hulâsa-i Gîdânî) fıkhkitâbımeşhûrdur.750[m.1349]devefâtetmişdir.
719 —NESEFÎ ÖMER: Necm-üd-dînEbûHafsÖmerbinMuhammed,Îrânın
Fârisvilâyetinde,Nesefkasabasında461[m.1068]detevellüd,537[m.1143]deSemerkanddavefâtetdi.(Akâid-i Nesefî) kitâbıveTeftâzânîninşerhiveAbdül’azîz
FerhârevîHindîninbuşerheyapdığı(Nebrâs) hâşiyesiçokkıymetlidir.Çeşidlişerhlerivardır.(Zahîre) fıkhkitâbıve(Manzûme)simeşhûrdur.48,292,747,856.
720 — NESEFÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MeymûnbinMuhammedNesefî,
Hanefîdir.(Temhîd) akâidkitâbımeşhûrdur.Beşyüzsekiz508[m.1114]senesindevefâtetmişdir.EbûŞekürMuhammedSülemînin(Temhîd)ibaşkadır.
721 —NESÎMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Seyyidİmâd-üddîn-iNesîmî,şâirve
tesavvufehlindenidi.(Kâmûsül-a’lâm)da,BağdâdınNesimnâhiyesindedoğduğu
yazılıdır.SultânbirinciMurâd-ıHüdâvendigârzemânındaBursayageldi.MısrdakiÇerkessultânlarınınelindebulunanHalebşehrindeyerleşdi.Oradaiken,Vahdet-ivücûdserhoşluğundakiba’zıyazılarıvesözleri,islâmiyyeteuygungörülmiyerek,820[m.1417]dei’dâmedildi.MesnevîşârihlerindensarıAbdüllahefendi,(Semerât-ül-füâd) kitâbındaveİsmâ’îlHakkıefendi,(Rûh-ul-beyân) tefsîrinde,kendisininEhl-isünnetveehl-itarîkolduğunuyazmakdadırlar.(Müncid)deve990da
ölen,TokatlışâirLutfullahefendinintürkçe(Tezkiret-üş-şu’arâ)sında,Nesîmînin
hurûfîzındıklarındanolduğubildirilmekdedir.AlîCânibbeğ,(Edebiyyât) kitâbındadiyorki,(Butürkşâirihakkındaenmevsûkma’lûmâtı,kendiasrındayaşamışolan
meşhûrâlimİbniHacer-iAskalânîvermekdedir.İbniHaceregöre,seyyidNesîmî
Tebrîzlidir.AslismişeyhNesîmeddîndir.HurûfîlikdenilenyolunmüessisiFadlullahEsterâbâdînintalebesidir.DîvânınınendoğruolanıBâyezîdkütübhânesindedir.
Âzerîlehcesiileyazmışdır.)Öncehurûfîolduğu,sonratevbeetdiğianlaşılıyor.SarıAbdüllahefendininhâltercemesi,(Mesnevî) şerhininönsözündeyazılıdır.504.
722 —NESLİ ŞÂH SULTÂN: 813.cüsıradaSelîmhânIisminebakınız!
723 —NESTORİUS: HıristiyanlığınNestûriyyefırkasınıkurdu.Mîlâdın[428].
cisenesinde,Kostantîniyyepatrîkioldu.[m.421]senesinde,İstanbuldayapılantoplantıda,bununkitâbıincelendi.Kabûledildi.Bunagöre,Allahbirdir.Bununvücûd,hayâtveilmsıfatlarından,ilmuknûmu[kelime]Îsâyahulûletmiş,ilâholmuşdur.Meryem,ilâhanasıdeğil,insananasıdır.Îsâ,Allahınoğludurdiyordu.Bufikrleri,şarkmemleketlerindeyayıldı.[m.431]senesinde,Efesus[Efes]de,dördüncüpapasmeclisikurulup,Nestoriusredvetekfîredildi.Mısragitdi.[m.439]daoradaöldü.
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724 —NESÛHÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinNesûh,Halvetîmeşâyıhindendir.KastamonilişeyhŞa’bân-iVelîtorunlarındandır.Şa’bân-ıVelîsilsilesindenKarabaştecvîdsâhibiAlîefendininhalîfesidir.1130[m.1717]Ramezânındavefâtetdi.Üsküdârda,Doğancılarda,1099[m.1687]senesindeDördüncüMuhammedhânındâmâdıHasenpâşanınyapdırdığıcâmi’yanındamedfûndur.
Oncildtefsîri,NiyâzîMısrîgazelininşerhıveçeşidlirisâlelerivardır.1087.
725 —NEŞ’ET EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:HocaSüleymânNeş’et
efendi,Osmânlıâlimveşâ’irlerindendir.1148[m.1735]deEdirnedetevellüd,1222
[m.1807]deİstanbuldavefâtetdi.(Mesnevî) dersiverirdi.MesnevîninikibeytineMollaCâmîtarafındanyapılanfârisîmanzumşerhıtürkçeyetercemeetmişdir.
Buşerhvetercemesi,[1263]debasılmışdır.Dîvânıvardır.732.
726 —NEVEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:YahyâbinŞerefNevevî,büyükislâmâlimlerindendir.Şâfi’îdir.631[m.1233]detevellüd,676[m.1277]daŞâmda
vefâtetdi.Çokkitâbyazdı.(Minhâc-üt-tâlibîn) fıkhkitâbı,Râfi’înin(El-muharrer)inin muhtasarıdır. Minhâcın çok şerhleri vardır. Sübkînin ve Süyûtînin ve
ibniHacerMekkîninveCelâlüddînMehallîninşerhleriileNevreddînAlîbinYahyâZiyâdîninMehallîşerhinehâşiyesimeşhûrdur.(Ravda-tüt-tâlibîn), (Rıyâd-ussâlihîn) ve (Hilye-tül-ebrâr) da denilen (Ezkâr) kitâbları çok kıymetlidir. 47,
113,243,248,352,415,422,434,513,632,780,782,1035,1064,1072,1092,1144,
1162.
727 —NEWTON: İngilizmatematikvefizikcisidir.1052[m.1642]detevellüd,
1140[m.1727]davefâtetdi.Yerçekimikanûnunubuldu.Işıküzerindedebuluşlarıvardır.Birgökdürbünüyapdı.539,545,551,1048.
728 — NİŞÂNCI MUHAMMED PÂŞA “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Haleb
kâdîsipîrAhmedefendininoğludur.ÜçüncüMurâdhânınnişancısıikenbindört
1004[m.1596]devefâtetdi.FâtihileKara-gümrükarasındayapdırdığıNişancıcâmi’iyanındakitürbesindedir.Câmi’,harâbolmakdaiken,1380[m.1960]debaşvekilAdnanMenderestarafındantemeldenta’mîrvetezyînedilmişdir.
729 —NİŞÂNCI ZÂDE “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinAhmed
bin Muh amm ed bin Ram ez ân, Edirn ed e kâd î idi. [898] de tev ell üd etd iğ in i
(Mir’ât-i kâinât) kitâbındayazmışdır.1031[m.1622]deEdirneyolundavefâtetdi.(Mir’ât-i kâinât) ve(Fetâvâ-i rûmiyye) vebaşkaeserlerivardır.
730 —NİYÂZÎ-İ MISRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyyeninmeşhûrlarından,Halvetîmeşâyıhindendir.AnadoludaSoğanlıdatevellüd,Mısrdatahsîletdi.
Bursadayaşadı.Midilliyenefyedildi.1105[m.1693]deLimniadasındavefâtetdi.Türkçedivânıçokyanıkvetatlıolup,birkaçkerrebasılmışdır.Ba’zıyazarlar,
bununiçin,sonradansapıtdıdiyorlar.(PeygamberimizMuhammedMustafâhepimizden üstündür. Âli güzel, Eshâbı çok temizdir) beytleri, sapık olmadığını
göstermekdedir.İkiyüzikinci[202]sıradaCüneyd-iBağdâdîisminebakınız!220,
504,651,932,1018,1075,1087.
731 —NİZÂMÜDDÎN EVLİYÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sultân-ülmeşâyıhEvrenk-Âbâdîdir.BabasıBuhârâdanHindistânagelip,Bedâyünkasabasında
yerleşmişdir.Kendisi633detevellüd,yediyüzyirmibeş725[m.1325]devefâtetdi.
DelhîcivârındaGıyâspurda,EmîrHüsrevDehlevîtürbesineyakınbüyüktürbesi
ziyâret edilmekdedir. Yirmi yaşında iken Çeştiyye meşâyıhinden Ferîdeddîn-i
Genc-işekereintisâbederekkemâlegelmişdir.(Ferâid-ül-fevâid) ve(Râhat-ül-muhibbîn) kitâblarıvardır.TalebesindenHasenSencerîninyazdığı(Fevâid-ül-füâd)
kitâbındahâltercemesiuzunbildirilmişdir.TalebesindenM.Fahrüddîn,İmâm-ıa’zamın(Fıkh-ı ekber)ininMollaAliyy-ül-kârîtarafındanyapılanşerhinikısaltarakfârisî
veurdudillerinetercemeederek(Akâid-i nizâmiyye) isminivermiş,(Hakîkat Kitâbevi) tarafından1993debaskısıyapılmışdır.721,733,767,1129,1170,1177.
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732 —NİZÂM-ÜL-MÜLK “rahmetullahiteâlâaleyh”:HâceKıvâm-üd-dînEbû
AlîHasenbinAlî,ÎrânSelçûkîlerindenAlbArslanınveoğluMelikşâhınvezîridir.408[m.1018]deTusşehrindetevellüd,485[m.1092]deNihâvenddeHasen
Sabbâhınadamıtarafındanşehîdedildi.Fıkhvehadîsâlimiidi.Akl,tedbirveadâletiiledevletiidâreetdi.Âlimlere,zâhidlereçokihsânederdi.Çoksayıdacâmi’,
medrese,hayrâtyapdı.Bağdâdda(Medrese-inizâmiyye)adındabirüniversiteyapdı.İsfehândadabüyükmektebyapdı.1107,1122,1134.
733 —NİZÂR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Resûlullahınondokuzuncubabasıdır.Nizâr,azdemekdir.Dünyâyagelince,babasıMe’add,bununalnındakinûru
gördü.Çoksevinip,büyükbirziyâfetvermişdi.Böyleoğuliçin,bukadarziyâfet
azbirşeydemişdi.BununiçinoğlununismiNizârkaldı.Bunûr,Âdemaleyhisselâmdanberioğuldanoğulagelmiş,nihâyet,aslsâhibiolanMuhammedaleyhisselâmdakalmışdır.BöyleceAdnânoğullarıarasında,nûrlubirsoyvardır.Herasrda,busoydanolanzât,alnındakinûrdanbelliolurdu.Buzâthangikabîledeise,
okabîleşerefliolurdu.Nizâroğullarıarasındabuşeref,Mudarveİlyâskabîlesindebulundu.SonraKureyşkabîlesindekaldı.387,390,1139.
734 —NÛH “aleyhisselâm”:İdrîs“aleyhisselâm”gökeçıkarıldıkdansonra,insanlarazdı.Doğruyoldanayrıldı.Putlaraya’nîheykelleretapmağabaşladılar.Cenâb-ıHak,bunlaraNûhaleyhisselâmıgönderdi.Ozemân,elliyaşındaidi.Niceyıl,
onlarıdîneda’vetetdi.YalnızoğullarıSâm,Hâm,Yâfesileazkimseîmânetdi.Çoğukulakasmadı.KendioğluYâm,ya’nîKen’ânbileîmânetmedi.Alayveişkenceetdiler.Onlarabeddüâetdi.Beşyüzyaşındansonra,gemiyapmasıemrolundu. Gemi bitince, tûfân oldu. Mü’minler ile gemiye bindi. Gemiye binenlerin
seksenkişiolduğuvegemininüçkatolduğu(Arâis-ül-mecâlis)deyazılıdır.BukitâbMısrdabasılmışdır.Herhayvandandabirerçiftaldı.OğluKen’ânıdagemiyeçağırdı.Ben,dağaçıkarkurtulurumdedi.Birdalgageldi.Oğlunualıpboğdu.
Sulardağlarıaşdı.İnsanlarvehayvanlartelefoldu.Altıaysonra,yağmurlardurdu.Sularçekildi.Gemi,HakkârîdeCûdîdağınaoturdu.İnsanlar,üçoğlundanüredi.NûhaleyhisselâmaikinciÂdem“aleyhisselâm”denildi.Sâmdanarab,farsve
rum,HâmdanHindistân,HabeşveAfrikahalkı,YâfesdendeAsyalılarvetürklermeydânageldi.BehrengbuğazındanAmerikayadageçipyerleşenleroldu.Nûh
“aleyhisselâm”,binyaşındavefâtetdi.26,62,81,83,106,354,356,377,379,431,
482,483,488,525,1128,1154,1166,1180,1189.
735 —NÛH BİN MUSTAFÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AllâmeNûhefendi,
Konyalıdır.Mısragitdi.1070[m.1659]deKâhiredevefâtetdi.416,1180.
736 —NÜZHET “rahmetullahiteâlâaleyh”:Me’ârifmektûbcusuidi.1244de
İstanbuldatevellüdve1304[m.1886]de,Sivâsdavefâtetdi.Hıristiyanlaracevâb
olan(İzhâr-ul hak) kitâbınınbirincikısmınıtürkceyetercemeederek(Îzâh-ul-hak)
isminivermişdir.1161.
737 — OĞUZ HÂN “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Eski türkler, şark ve garb
türkleridiyeikiyeayrılmışdı.Şarktürkleri,beş,garbtürkleri,onbeşkabîleidi.Uygurlarşark,OğuzveKırgızlarda,garbtürklerindenidi.Hicretdenbeşbinseneönce,Hind,ÎrânveIrâkayayılmışlardı.
Oğuztürklerihicretdenbinüçyüzseneönce,Oğuzhânınkumandasında,Şâma
kadargelmişdi.İslâmiyyetyayılınca,MâverâünnehrveBuhârâtarafları(Horâsân)
emâretineverildi.Me’mûnhalîfetarafındanburayavâlîta’yînedilenSâmânoğulları,sonra[261]dehükûmetkurdu.MerkezleriBuhârâidi.OğuztürkleriveSelçuktürkleri,AbbâsîhalîfesiMutî’zemânında[334]demüslimânoldu.Oğuzların
enkıymetlisi,Kayıhânınkabîlesiidi.BununtorunlarındanSüleymânşâh,Cengiz
zemânında Anadolu tarafına gelip, 626 [m. 1229] senesinde Fıratda boğuldu.
Dörtoğlukaldı.BunlardanErtuğrulbeğ,Cengizlerdenuzaklaşmakiçin,kabîle–1157 –

siileSivâstarafınageldi.Birtatârordusuile,SelçuksultânıAlâ’üddînharbediyordu.Selçuklularayardımetdi.Sultân,ErtuğrulbeğinKayıhânkabîlesiniAnkaracivârınayerleşdirdi.Sonra,beşyüzkişiileSöğüdeyerleşdi.680[m.1281]senesindevefâtetdi.ÜçoğlundanküçüğüolanOsmânbeğ,babasıyerineemîrseçildi.699[m.1299]daOsmânlıdevletinikurdu.533.
738 —OSMÂN AĞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:SultânAhmedhân-ıevvelin
bâb-üs-seâdeağasıidi.Binyirmibir1021[m.1612]senesindeKadıköyündeOsmân
ağacâmi’iniyapdı.BununyerindekadıMuhammedefendicâmi’ivardı.Bununiçin
orayaKadı-köyüdenilmişdir.
739 —OSMÂN BEDREDDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:SeyyidSelmânefendininoğludur.1274[m.1857]deErzurumdatevellüd,1340[m.1922]daHarputdavefâtetdi.1293[m.1875]deKarsdaüçüncütaburimâmıoldu.OyıllardaseyyidTâhânınoğluvehalîfesiseyyidUbeydüllahilevemevlânâHâlidinhalîfelerindenKufrevîşeyhMuhammedveGümüşhâneliAhmedZiyâeddîninveErzincanlıTerzibabademeklemeşhûrVehbîHayyâtıntalebelerindenhâcıFehmiefendilerlesohbet
eyledi.1297[m.1879]dePalukasabasındayirmisekizincialayınüçüncütaburimâmıikenseyyidMahmûd-iSâminîilemülâkîoldu.Sâminî,sekizincimüceddiddemekdir.Onsekizgündeicâzetaldı.1325[m.1906]deemekliolunca,Harputdabirçokzevâtısülûkile,birkısmınıdayalnızsohbetilecehâletdenkurtardı.İkiyüzbineyakınteşnedilân,çeşme-ifeyzindensîrâbolmuşdur.1327[m.1908]deHicâz
seferinde,Şâm,MekkeveMedîneâlimlerininta’zîmvetekrîmlerinemazharolmuşdur.(Gülzâr-ı Sâminî) adındakimektûbâtıve(Gülbün-i irşâd) ve(Mecâlis-i
sâminiyye) adındakibeşcildkasîdelerivardır.Beyâzfesüzerinebeyâzsarıksarardı.OğullarıNûreddînveZiyâeddînUzbirercevheridi.639,1132.
740 — OSMÂN B‹N AFFÂN “rad›yallahü anh”: Ebul’âs bin Ümeyye bin
Abd-iŞemsbinAbd-iMenâftorunudur.Aşere-imübeşşeredendir.Üçüncühalîfedir.Resûlullah›nikik›z›n›ald›ğ›için(Zinnûreyn) denir.Öncemüslimânolanlar›nbeşincisidir.ZevcesiRukayye“rad›yallahüanhâ”ileikikerreHabeşistânave
sonra Medîne-i münevvereye hicret etdi. Çok zengin tüccâr idi. Bütün mal›n›,
dîn-iislâmiçinsarfetdi.Hilmvehayâilemeşhûrdur.Hicretinyirmidördüncü[24]
senebaş›olanMuharreminbirincigünühalîfeseçildi.K›br›sadas›n›nilkfâtihidir.
[35].ciseneninZil-hicceay›nda,Kur’ân-›kerîmokurkenşehîdedildi.Mubarekkan›bulunanKur’ân-›kerîmiçin,388.cisahîfeyebak›n›z!Hadîs-işerîflerlemedh-u
senâedilmişdir.Ortaboylu,gürsakall›,sar›ş›ngüzelyüzlü,doğanburunluidi.Sallanandişlerinialt›ntelilesard›rm›şd›.Bedrgazâs›ndanbaşkahergazâdabulundu.Bedrinfazîletinededâhiledildi.Nemâzdabirrek’atdebütünKur’ân-›kerîmi
okuyandörtkimsedenbiridir.Çokokumakdanikimushafeskitdi.Hazret-iEbû
Bekrintoplad›ğ›birKur’ân-›kerîmdenalt›nüshadahâyazd›r›p,alt›vilâyetegönderdi.44,47,59,60,114,204,242,261,350,376,380,381,388,440,510,511,621,
628,717,738,752,772,790,802,1012,1014,1066,1072,1085,1092,1105,1112,1117,
1135,1138,1142,1163,1165,1168,1186,1187.
741 —OSMÂN GÂZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:SultânbirinciOsmânhân,
ErtuğrulbeğinoğluveSüleymânşâhıntorunudur.Süleymânşâh,CengizfitnesindeAhlattaraflarınayerleşmişdi.Osmânhân,Osmânlıdevletininkurucusudur.656
[m.1258]daSöğüddetevellüd,726[m.1326]daSöğüddevefâtetdi.Bursadadır.
680[m.1281]debabasıErtuğrulbeğvefâtedinceyerinegeçdi.İnegölü,Karacahisârırumlardanaldı.699[m.1299]daKonyadakiSelçûksultânıüçüncüAlâüddîn Keykûbâd, Gazân hâna esîr olunca, Yenişehrde Osmânlı devletini kurdu.
Cesûr,zekîvetambirmüslimânidi.Çokcömerdidi.ŞeyhEdebâlîhazretlerinin
kızıileteehhüledip,bundanAlâüddînpâşaoldu.ÖmerbeğinkızıBâlâhâtundan
dasultânOrhânoldu.KonyaSelçûkîsultânıAlâüddînşâhınaltıyüzseksensekiz
[688]senesindesultânOsmânagönderdiğitakdîrveiltifâtvenasîhatlerledoluuzun
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mektûbuvesultânOsmânınedebvenezâketdolucevâbı,(Mir’ât-i kâinât) kitâbındayazılıdır.Ömrü,rumkâfirleriilesavaşmaklaveislâmiyyetiyaymaklageçdi.Müslimânlarırâhata,huzûrakavuşdurmakiçinçalışdı.Vefâtedeceğizemân,
oğluOrhânbeğegönderdiğivasıyyetnâmesi,islâmiyyeteolansevgivesaygısınıve
türkmilletininrâhatvehuzûrunudüşündüğünüveinsanhaklarınaolangönülden
bağlılığınıaçıkçabildirmekdedir.Vasıyyetnâmeninözüşöyledir:
(Allahüteâlânınemrlerinemuhâlifbirişişlemiyesin!Bilmediğiniislâmulemâsındansorupanlıyasın!İyicebilmeyincebirişebaşlamıyasın!Sanaitâ’atedenlerihoştutasın!Askerinein’âmı,ihsânıeksiketmiyesinki,insanihsânınkulcağızıdır.Zâlimolma!Âlemiadâletleşenlendir.VeAllahiçincihâdıterketmiyerekbenişâdet!Ulemâyari’âyeteyleki,ahkâm-ıislâmiyyeişlerinizâmbulsun!Nerede
birilmehliduyarsan,onarağbet,ikbâlvehilmgöster!Askerinevemalınagurûr
getirip,islâmiyyetehlindenuzaklaşma!BizimmesleğimizAllahyoludurvemaksadımızAllahındîniniyaymakdır.Yoksa,kurugavgavecihângirlikda’vâsıdeğildir. Sana da bunlar yaraşır. Dâimâ herkese ihsânda bulun! Memleket işlerini
noksânsızgör!HepiniziAllahüteâlâyaemânetediyorum.)Osmânlısultânları,bu
vasıyyetnâmeyecândansarılmış,devletinaltıyüzsenehiçdeğişmiyenanayasasıolmuşdur.532.
742 —OSMÂN HÂN-III:İslâmhalîfelerinindoksanıncısıveOsmânlıpâdişâhlarınınyirmibeşincisidir.Binyüzaltmışsekiz1168[m.1754]decülûsetdi.Binyüzyetmişbir1171[m.1757]devefâtetdi.Yenicâmi’yanında,Turhânsultântürbesindedir.KardeşibirinciMahmûdhândaburadadır.1169[m.1755]daÜsküdârda(İhsâniyye câmi’i) ile (İhsâniyye mescidi)ni ve aynı senede İstanbulda (Nûr-i Osmâniyye) câmi’iniyapdırmışdır.Bucâmi’i,kardeşibirinciMahmûdhânyapdırmağabaşlamışdı.
VâlidesiŞâhsuvârsultân,câmi’yanındakitürbededir.666,1152,1153,1184.
743 —OSMÂN HOPAVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BabasıHasendir.1241[m.
1825]devefâtetdi.(Dürre-tün-nâsıhîn) tefsîrivehadîskitâblarıvardır.419,732.
744 — OSMÂN KARABIYIK: HüseynHilmiIşıkıntalebesiveHakîkatKitâbevininmüdîridir.İslâmkitâblarınınbasılmasıveyayılmasınaçokhizmetetmişdir.
745 —OSMÂNLI SULTÂNLARI “rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”:Osmânlıdevleti699[m.1299]dakuruldu.Dîn-iislâmileidâreedildi.Osmânlısultânları923[m.1517]deni’tibârenbütünmüslimânlarınhalîfelerioldular.Herişlerindeislâmiyyeteuydular.Altıyüzyirmiüçseneislâmiyyetehizmetetdiler.Ehl-isünnetolup,hanefîmezhebindeidiler.Üçüncükısm,65.cimaddeninsonunabakınız!
İslâmiyyetiyaymakvemüslimânlarıkorumakiçinkâfirlerlecihâdyapdılar.İslâmiyyetibozmak,müslimânlarıbölmekiçinsaldıranmezhebsizleriterbiyeetmekiçin
çokuğraşdılar.Âlûsî(Gâliyye)nindoksanbeşincisahîfesindediyorki,(Yeryüzünü sâlih kullarıma mîrâs bırakırım) meâlindekiâyet-ikerîmeninOsmânlısultânlarınıövdüğünüAbdülganîNablûsîbildirmekdedir.(Burhân) kitâbıdabunuyazmakdadır.940[m.1534]daHindistânsâhillerinegitdiler.Masonlarınveİngilizlerin oyunları ile 1326 [m. 1908] da halîfelerin salâhiyyetleri sınırlandı. 1340 [m.
1922]daDevleteve3Mart1342[m.1924]dehilâfetesonverildi.AzgınislâmdüşmanlarındanİngilizcâsûsuLawrence’inbuişlerdeçokte’sîrioldu.Osmânlıtopraklarıüzerindekurulanküçükarabdevletleri,Avrupalılarınkontrolualtındakaldı.
İkincicihânharbindensonrada,başlarınageçendincâhilidevletadamları,islâmiyyetiiçerdenyıkdılar.DoktorMuhammedHarbtarafından1413h.[m.1991]deŞamdaüçüncübaskısıyapılanarabî(Müzekkiratü sultân Abdülhamîd) kitâbındaOsmânlıdevletininyıkılmasıveislâmiyyetinyokedilmesiiçin,ingilizlerinhîlelerive
askerîhücûmlarıuzunyazılıdır.350,441,460,532,621,802.
746 —ÖMER BİN ABDÜL’AZÎZ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MervânbinHa–1159 –

kemintorunudur.Emevîhalîfelerininsekizincisidir.Annesi,ÖmerbinHattâbın
oğluÂsımınkızıdır.[60]senesindeMedînedetevellüd,101[m.720]senesindezehrlenerekşehîdedildi.[99]dahalîfeoldu.AmcasıolanhalîfeAbdülmelikindâmâdıidi.AdâletdeikinciÖmeridi.Hazret-iMu’âviyedensonrahutbelerde,Ehl-ibeytela’netedilmeğebaşlanmışdı.Bukötüâdetikaldırdı.Beyâz,incevenâzikyüzlü,za’îf,güzelsakallı,sevimlibirzâtidi.İmâmlığı,Resûlullahefendimizeçokbenzerdi. Malatyayı rumlardan, yüzbin esîr karşılığı satın aldı. 120, 350, 465, 512,
513,609,738,988.
747 —ÖMER BİN ALÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İbniMülkınSirâcüddînEbû
HafsMısrî,Şâfi’îhadîsvefıkhâlimlerindendir.[723]detevellüd,804[m.1401]senesindevefâtetdi.Çokkitâbyazdı.
748 —ÖMER BİN FÂRID “rahmetullahiteâlâaleyh”:TesavvufbüyüklerindenveResûlullahınâşıklarındandır.Benî-Sa’dkabîlesindendir.576[m.1180]da
Mısrdatevellüd,636[m.1238]daoradavefâtetdi.(Kurâfe)dedir.OnbeşseneHicâzda kaldı. (Hamriyye) ve (Tâiyye) kasîdeleri çok makbûldür. (Tâiyye)sinde
dinbilgilerininhakîkatiniveEvliyânınzevklerinitoplamışdır.Böyleolgunkasîdeyazmakbaşkasınanasîbolmamışdır.Yediyüzellibeytkadardır.497.
749 —ÖMER BİN HATTÂB “radıyallahüanh”:Resûlullahınikincihalîfesidir.Aşere-imübeşşeredendir.Hicret-iNebeviyyedekırkyaşındaidi.Kureyşineşrâfından idi. Önce, islâma düşman oldu. Bi’setin altıncı yılında, kırkıncı veyâ
kırkbeşinci olarak îmâna geldi. Bununla müslimânlar çok kuvvetlendi. Silâhlı
olarak,açıkcahicretetdi.ResûlullahıngelmekdeolduğunuMedînedekimüslimânlaramüjdeledi.Bütüngazâlardabulundu.Çokkahramânlıkgösterdi.Fârûkadınıaldı.EbûBekrihalîfeyaparak,karışıklıkçıkmasınıönledi.OnüçüncüyılınCemâzil’âhırayıyirmisekizinciSalıgünühalîfeseçildi.Çokmemleketaldı.İslâmın
adâletinibütündünyâyatanıtdı.Yirmiüçüncü[23]seneninsonayında,câmi’desabâhnemâzınadurunca,MugîrebinŞu’beninkölesiEbûLü’lüFîruzkâfiritarafındanbıçakla,karnındanyaralanıpyirmidörtsâatsonravefâtetdi.Resûlullahınyanınadefnedildi.Oğluna,islâmiyyetinemretdiğikadardeğnekvurulmasınıemr
etdi. Eshâb-ı kirâm yalvardığı hâlde, bir değnek az vurulmasına izn vermedi.
Dayakdanoğlubayıldı.Çoküzüldüisede,pişmânolmadı.Çokhadîs-işerîfile
medhedildi.Bunlarınçoğunuhazret-iAlîhabervermişdir.İriyarı,buğdayrenkli,uzunboylu,gözlerikızıl,bıyıklarınınucusarıidi.Üzüntülüveyâdüşüncelioluncauclarınıbükerdi.Sakalıvebıyıklarısıkidi.Yanaklarınınüzerindeazidi.Solelini,sağeligibiiyikullanırdı.Eğeredokunmadanatabinerdi.Çokheybetli,yüreğiçokkuvvetliidi.Edebinden,hayâsından,Resûlullahınhuzûrundaokadaryavaşkonuşurduki,(Yüksek söyle yâ Ömer! İşitmiyorum) buyurulurdu.Resûlullahınkayınpederiidi.Hazret-iAlînindâmâdıidi.Benî-Adiykabîlesibüyüklerindenolup,soyuHattâbbinNüfeylbinAbdül’uzzabinRebâhbinAbdüllahbinKuratbinRezâhbinAdiybinKâ’bdır.21,28,44,45,59,60,71,108,109,114,204,235,
249,252,259,263,347,349,350,379,380,381,388,442,447,448,450,452,457,471,
473,478,497,498,505,506,507,508,509,510,511,516,532,578,583,584,595,607,
608,609,610,616,621,645,687,696,698,699,717,719,729,738,752,788,801,802,
848,885,909,913,920,923,952,993,1007,1014,1065,1068,1092,1094,1096,1100,
1104,1118,1126,1129,1138,1139,1147,1152,1165,1168,1169,1176,1180,1186,
1189,1195,1197.
750 —ÖMER FEHMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:SeyyidÖmerFehmîbinHasen1292[m.1875]de(İzhâr-ül-hak) ikincikısmınıtercemeederek,(İbrâz-ül-hak)
isminivermişdir.1161.
751 —ÖMER RIZÂ: Şâ’irMuhammedÂkifindâmâdıdır.1310[m.1893]daKâhiredetevellüd,1371[m.1952]deİstanbuldavefâtetdi.Edirne-kapıdadır.Câmi’ulezherde okudu. Muhammed Abduhun reformcu fikrlerine saplandı. Mu–1160 –

hammedAlîismindekibirKadyânîniningilizcetefsîrinitürkçeyetercemeederek
(Tanrı buyruğu) isminiverdi.Burada,Îsâaleyhisselâmınbabasıvardırdemekde
veNahlsûresininaltmışsekizinciâyetineverdiğima’nâdaküfresebebolmakdadır.İngilizcedençevirdiği(Asr-ı se’âdet târîhi) de,onungibidüşünenbirzümre
tarafındanhalkınönünesürülmekdedir.468,499,887,1088.
— PÂNİ-PÜTÎ: Senâüllahisminebakınız!
752 —PASKAL: Fransızfizikcisidir.1032[m.1623]detevellüd,1072[m.1662]
devefâtetdi.Papasidi.Fizikdesıvılarınbasınckanûnuilevegeometridebilhâssakonilerüzerindekibuluşlarıilemeşhûrdur.Dahâonsekizyaşındaikenbirhesâb
makinesiyapmışdır.Dînîdüşüncelerifransızpapaslarıvepapatarafındankabûledilmemişdir.Hıristiyanlıkdîni,ilmvefenadamlarınıkabûletmemekdedir.27.
753 —PASTÖR: Fransızkimyâgeridir.1237[m.1822]detevellüd,1312[m.1895]
devefâtetdi.Bulaşıcıhastalıklar,mikroblarveaşılarüzerinekeşflerivardır.Cenâzesininhıristiyanmerâsimiilekaldırılmasınıvasıyyetetmişdir.27,704.
754 —PAULUS: Bolüsadındabiryehûdîidi.Fransızlar(Saint Paul) derler.MîlâdınikinciyılındaTarsusdadoğdu.Îsevîgörünüp,kendinidinâlimitanıtdı.Îsâ
aleyhisselâmdansonrailkişi,semâdaninenİncîliyoketdirmekoldu.Îsâ,Allahın
oğludurdedi.Şerâbıvedomuzuhalâletdi.KıbleleriniKâ’bedenşarka,güneşindoğduğutarafadöndürdü.Allahınkendisibirdir.Sıfatlarıüçdürlüdürdedi.Busıfatlara(Uknûm)dedi.Dönmeyehûdîninbusözleriilkyazılandört(İncîl)e,bilhâssaLukanınİncîlinekarışdı.HavârîlerdenolanBarnabas,bununyalanlarınaaldanmadı.Îsâaleyhisselâmdangördükleriniveişitdiklerinidoğruolarakyazdı.Fekat
bozukdörtİncîlealdananlar,fırkafırkaayrıldı.Birbirineuymazyetmişikifırkahâsıloldu.PaulusündüşmanlığıanlaşılarakKudüsdeikikerrehabsedildi.SonraRomayagötürüldü.Mîlâdınaltmışyedinci[67]senesindeNerontarafındanoradabaşıkesildi.Kemikleri,SenPiyerkilisesindedir.Hazîranınyirmidokuzundayortusuyapılır.42,1079,1083,1122,1130.
755 —PETRUS: SenPiyerdedenir.EskiismiŞem’ûnidi.Havârîlerdendir.Andreasınkardeşidir.Üçyüzdoksandokuzuncu[399]sırada(Havârîler) isminebakınız!1108,1133.
756 —PEZDEVÎ: Üçyüzonyedinci[317]sıradaFahr-ul-islâmisminebakınız!
757 — PİSAGOR: Eskiyunanfilosofudur.Bununfelsefesine(İşrâkıyyun)denir.
758 —RÂBİ’A-İ ADVİYYE “rahmetullahiteâlâaleyhâ”:Babasıİsmâ’îldir.
Zühdvesalâhilemeşhûrbirhâtundur.Basralıdır.Süfyân-ıSevrîveHasen-iBasrî,Râbi’adanfeyzalırlardı.135[m.752]deKudüscivârındavefâtetdi.212.
759 —RÂFİ’Î: Yirmiikinci[22]sıradaAbdülkerîm-iRâfi’îisminebakınız!
760 —RAHMETULLAH EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Rahmetullah
binHalîl-ür-rahmânHindî,Hanefîfıkhâlimidir.Delhîdeyetişdi.Abdül’azîzhân
kendisiniİstanbulada’vetetdi.Madalyaverdi.Ma’âşbağladı.Hıristiyanlarabir
reddiyeyazmasınıistedi.İstanbulda,arabca(İzhâr-ül-hak) kitâbınıyazdı.Kitâb
dörtcilddir.Mekkebaskısıpeknefîsdir.LondradanHindistânagelenprotestânpapaslarıileyapdığımücâdelesiniveonlarıkaçırdığıyazılıdır.KitâbıSultânAbdül’azîzHâniçinyazmışdır.İngilizgazeteleri,(Bukitâbyayılırsa,hıristiyanlıkmahv
olur)yazmışlardır.Nüzhetefendibununbirincikısmını,ÖmerFehmîefendideikincikısmınıtürkceyetercemeetdi.Delhîdehıristiyanpapaslarıilemücâdeleedip,
hepsinimağlûbetdi.Bumücâdeleleri(Beyân-ül-hak) kitâbındavetürkcetercemesindeyazılıdır.1306[m.1889]da75yaşındaikenMekkedevefâtetdi.389.
761 —RÂKIM EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MustafâRâkımefendi,
meşhûrhattâtlardandır.Yedi-kulelinintalebesidir.1181[m.1767]devefâtetmişdir.Merkezefendidedir.YüzkadarMıshaf-ışerîfyazdı.
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762 —RÂKIM EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Meşhûrhattâtdır.Anadolukâdı-askeriidi.1242[m.1826]devefâtetdi.Kara-gümrükdeZincirlikuyucivârındadır.Mezârtaşındakiyazıkendisinindir.
763 —RÂSİM EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EğrikapılıMuhammedRâsimefendi,hattâtveşâ’irdir.1099daİstanbuldatevellüd,1185[m.1771]devefât
etmişdir. Ahmed Yekdest hazretlerinin talebesi olan Tatâr Ahmed efendiden
feyzalmışdır.Nûr-iOsmâniyyecâmi’işerîfiortakapıhâricindekiâyet-ikerîmelerbununyazısıdır.Câmi’intârîhinigösteren(Humâyûn ola bu nev’u câmi’i sultân Osmânın) beytinidebuyazmışdır.Kabriİğrikapıhâricinde,kapıyakarşıparmaklıkiçindekiEshâb-ıkirâmdanAbdüs-SâdıkÂmirbinUbâdeninayaktarafındadır.
764 — RAT: Fransız müsteşriki olup, kıymetli islâm kitâblarını fransızcaya
tercemeetmişdir.1142.
765 —REBÎ’ BİN HAYSEM “rahmetullahiteâlâaleyh”:Zühdvetakvâsıile
meşhûrdur.68[m.687]deTusşehrindevefâtetdi.633,692.
766 —REMLÎ HANEFÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Dörtyüzüçüncü[403]sıradaHayreddîn-iRemlîisminebakınız!825.
767 —REMLÎ ŞÂFİ’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinHüseynŞihâbüddîn-iRemlî,Şâfi’îolup,753detevellüd,844[m.1440]devefâtetmişdir.
768 —REMLÎ ŞÂFİ’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinAhmedŞihâbüddîn-iRemlî,şâfi’îâlimlerindenolup,973[m.1565]devefâtetmişdir.
769 — REMLÎ ŞEMSÜDDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:AllâmeŞemseddîn
MuhammedbinAhmedbinAhmedMenûfî,919datevellüdve1004[m.1596]de
vefâtetmişdir.Çokeseryazmışvebabasınınfetvâlarınıtoplamışdır.Bufetvâlar,
İbniHacerin(Fetâvâ-yı kübrâ)sıkenarındaMısrda1357debasılmışdır.Nevevînin(Minhâc)ınıdaşerhetmişdir.223,323.
770 —REŞÎD PÂŞA: ŞerîfAhmedReşîdbinseyyidNu’mânFikri,Mûsulvâlîsiidi.Tekaüdolunca,1325[m.1907]de(Rûh-ul-Mecelle) kitâbını,sekizcildolarak,İstanbulda,birsenedeyazmış,buve(Dîn-i mübîn-i islâm) kitâbıbasılmışdır.
367,816,823.
771 —REŞÎD RIZÂ: MuhammedReşîdRızâ,1281[m.1865]deLübnândaKalemunkasabasındatevellüdve1354[m.1935]devefâtetdi.MuhammedAbdühün
talebesiolduğu(Müncid)dedeyazılıdır.HocasınındindereformcufikrleriniyaymakiçinMısrda(El-Menâr) mecmû’asınıçıkardı.(Elda’vetü vel-irşâd) medresesindehocalıkyapdı.(El-muhâverât) kitâbında,Ehl-isünnetmezhebinevefıkhkitâblarınasaldırdı.DiyânetişlerireîslerindenHamdiAksekibukitâbıtürkçeyeçevirmişdir.(Fâideli Bilgiler) kitâbında,bunacevâbverilmişdir.310,1105,1117.
772 —RIZÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıAlîRızâ,onikiimâmınsekizincisidir.İmâm-ıMûsâKâzımınoğluveMuhammedCevâdTakîninbabasıdır.153
[m.770]deMedînedetevellüdve203[m.818]deTus,ya’nîMeşheddevefâtetdi.
Nemâzınıhalîfekıldırdı.Me’mûnhalîfe,İmâmhazretleriniçoksevervesayardı.
İmâmı dâmâd yapdı. Yerine halîfe olmasını emr ve i’lân edip, paralara ismini
yazdı.Bayrağıveaskerelbisesinisiyâhyerineyeşilyapdı.Fekat,İmâmöncevefât etdi. Bâyezîd-i Bistâmî, İmâmın sohbeti ile şereflendi. 62, 992, 1061, 1081,
1087,1133,1143,1152.
773 —RİŞLİÖ: FransadaonüçüncüLouisninbaşvekîliidi.993[m.1585]detevellüd,1052[m.1642]devefâtetdi.Papasidi.Kardinalolmuşdu.Protestandüşmanıidi.Çokkurnazvezâlimidi.27.
774 —RUKAYYE “radıyallahüanhâ”:Resûlullahınkızıdır.Otuzüçyaşındaiken
tevellüdeyledi.Çokgüzelidi.EbûLehebinoğluUtbeyenikâhedildi.(Tebbet ye–1162 –

dâ) sûresigelinceUtbe,düğündenönceboşadı.Vahygelerekhazret-iOsmânanikâhedildi.BirlikdeikikerreHabeşistânahicretetdiler.Yirmiikiyaşındaiken,Bedr
gazâsındahastaoldu.Hazret-iOsmânaBedregelmeyipzevcesinehizmetetmesiemr
olundu.BedrzaferininmüjdesiMedîneyegeldiğigündefnolundu.1158,1186.
775 —RUTHERFORD: 1288[m.1871]deYeniZelândadatevellüd,1356[m.
1937] de vefât etdi. Fizikcidir. Radio-aktif şu’âların üç çeşid olduğunu buldu.
Atomunyapısınıkeşfetdi.Gazlarınionisationteorisinikurdu.1326[m.1908]da
Nobelmükâfâtınıaldı.549,550.
776 —RUZBEHÂN-I BAKLÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞeyhEbûMuhammedŞîrâzî,Kübrevîyyemeşâyıhindendir.Necmüddîn-iKübrânınmürşididir.Ebû
Necîb-iSühreverdîninhalîfesiolanAmmârYâserinhalîfesidir.Altıyüzaltı606[m.
1209]târîhindeŞîrâzdavefâtetdi.(Tefsîr-i arâyis), (Kitâb-ül envâr) ve(Şerh-ulşathiyyât) kitâblarıvardır.765,1154.
777 —RÜKNEDDÎN-İ ÇEŞTÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıRabbânînin“kuddisesirruh”babasıolanAbdül-Ehadınüstâdıdır.ŞeyhAbdül-kuddüsün
ikincioğluvehalîfesidir.Tesavvufunveislâmiyyetinesrârınıbildiren(Merec-ülbahreyn) kitâbıve(Mektûbât)ıçokkıymetlidir.983[m.1575]senesindevefâtetdi.Hindistândababasınınyanındadır.93,1060,1064.
778 —RÜKNEDDÎN-İ HÂFÎ: (Mesmû’at) 99.cusahîfesindeismigeçmekdedir.99.cusıradaAlaüddevleisminebakınız!
779 —SÂBİT BİN KAYS “radıyallahüanh”:Ensâr-ıkirâmdandır.Resûlullahınhatîbiidi.Bütüngazâlardabulundu.Hazret-iEbûBekrzemânında,ArabistânınortasındakiYemâmecengindeşehîdoldu.644,1013,1152.
780 — SA’D BİN EBÎ VAKKÂS “radıyallahü anh”: Mâlik bin Übeyd bin
Abd-iMenâfbinKâ’bbinZührebinHakîmbinMürretorunudur.İlkmüslimân
olanlarınyedincisidir.Cennetlemüjdelenenonkişidenbiridir.Onyediyaşındamüslimânoldu.Mekkedenemâzkılarlarken,alayedenkâfirinbaşınadevekemiğiatarakilkkâfirkanıakıtanbuoldu.Bütüngazâlardabulundu.Düşmanailkokatan
budur.Îrânıalan,Kadsiyezaferinikazananordununbaşkumandanıidi.SonraIrâk
vâlîsioldu.Hazret-iOsmânzemânındaKûfevâlîsioldu.DeveveSıffînmuhârebelerinekarışmadı.Ellibeş55[m.675]senesindevefâtetdi.Medîne-imünevverededir.510,607,643,844,1010,1084.
781 —SA’D BİN MU’ÂZ “radıyallahüanh”:Evskabîlesininreîsiidi.HicretdenevvelMedînedeîmânetdi.Bedr,UhudveHendekgazâlarındabulundu.Beşinciyılda,Hendekdealdığıyaradanvefâtetdi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bunaçokağladı.Cenâzenemâzınıkendisikıldırdı.Hadîs-işerîflerlemedh
edilmişdir.506,693,1003.
782 —SA’DÜDDÎN-İ CEBÂVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sa’dîtarîkatinin
reîsidir.Babası,MûsâŞeybânîdir.ŞâmdaHavranileKudsarasındaCebâkasabasındandır. Üç vâsıta ile Ebû Medyen-i Magribîden feyz almışdır. Yediyüz 700
[m.1300]senesindevefâtetmişdir.
783 —SA’DÜDDÎN-İ KAŞGARÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MollaCâmî’nin
üstâdı,Nizâm-iHâmûşunhalîfesidir.Buda,Alâüddîn-iAttârıntalebesiidi.Vefâtı860dadır.720,1137.
784 —SA’DÜDDÎN-İ MUHAMMED HAMEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:
BüyükVelîdir.Necmüddîn-ikübrâdanfeyzalmışdır.Sadr-eddîn-iKonevîilede
sohbetetmişdir.(Mahbûbül-muhibbîn) kitâbımeşhûrdur.650[m.1252]senesindevefâtetmişdir.
785 —SA’DÜDDÎN-İ TEFTÂZÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Mes’ûdbin
Ömer,enbüyükşâfi’îâlimlerindendir.722[m.1322]deHorâsânda,Teftâzândatevellüd,792[m.1389]deSemerkanddavefâtetdi.(Mutavvel) kitâbı,(Telhîs) şer–1163 –

hiolup,bedî,beyân,me’ânivebelâgatilmlerinibildirmekdedir.1309İstanbulbaskısınefîsdir.(Telhîs)iCelâlüddînMuhammedKazvîniyazmış,739davefâtetmişdir.(Akâid-i Nesefî şerhı) meşhûrdur.Sadr-üş-şerî’anın(Tenvîh) kitâbınaşerhı
olan(Telvîh) kitâbından,imâm-ıRabbânînindersverdiği,(Berekât)da,Bedî’uddîn isminde yazılıdır. İlm-i kelâmda yazdığı (Mekâsıd) kitâbı ve buna yapdığı
şerhıçokkıymetlidir.1062,1183.
786 —SA’DÎ ÇELEBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sa’dullahbinÎsâ,Kastamonilidir.İstanbulkâdîsıvemüftîsiidi.Kemâlpâşazâdedensonra,onuncuŞeyh-ulislâmoldu.945[m.1539]devefâtetdi.Eyyûbdedir.Beydâvîtefsîrineve(İnâye)
adındakiHidâyeşerhineveFîrûzâbâdîKâmûsunayapdığıhâşiyeleriçokkıymetlidir.518.cisırayabakınız!1084,1125,1142.
787 —SA’DÎ ŞÎRÂZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Müslih-ud-dînşeyhSa’dî,
Ehl-isünnetâlimlerindendir.Tesavvufbüyüklerindendir.589[m.1193]daŞîrâzdatevellüdve691[m.1292]deoradavefâtetdi.Abdülkâdir-iGeylânîninhalîfesinintalebesidir.İlmöğrenmekle,tâlibleriirşâdlavekâfirlerlecihâdlauğraşdı.Nazm
venesrüzerekitâblaryazdı.(Gülistân) kitâbındaEtabeklerdevletininbeşincisultânıEbûBekrbinSa’diçokmedhetmekdedir.(Gülistân) ve(Bostân) kitâblarıçeşidlidilleretercemeedilmişdir.Ondörtkerrehaccagitdi.Haçlıordularınaesîrdüşdü.ŞîrâzdakiEtabeklerdevleti543den662yekadardevâmetdi.621,955.
788 —SADREDDÎN-İ KONEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ebülme’âlîMuhammedbinİshak,Sôfiyye-ialiyyedenveşâfi’îkelâmâlimlerindendir.Konyalıdır.ÜveybabasıolanMuhyiddîn-iArabîdenfeyzaldı.Celâleddîn-iRûmîninve
Sa’îdeddîn-iFergânîninhocalarıidi.671[m.1272]senesindevefâtetdi.Konyadadır.964,1148,1163,1165.
789 —SADR-ÜŞ-ŞEHÎD HÜSÂMEDDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Dörtyüzonsekizinci[418]sıradaHüsâmeddînÖmerebakınız!
790 —SADR-ÜŞ-ŞERÎ’A-İ SÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ubeydüllahbin
Mes’ûdbinTâc-üş-şerî’aÖmer,Burhân-üş-şerî’aMahmûdbinUbeydüllahınkızının
oğludur.BirinciSadr-üş-şerî’aAhmedbinUbeydüllah,anasınında,babasınındadedesidir.Dedesinin(Vikâye) kitâbınıhemşerhetmiş,hemdekısaltmışdır.Kısaltdığına(Muhtasar-ı Vikâye) veyâ(Nikâye) adınıvermişdir.Bunun(Vikâye şerhı)neçeşidlihâşiyeleryapılmışdır.Bunlararasında,EhîÇelebîninveHasenÇelebîninve
imâm-ıBirgivîninhâşiyelerimeşhûrdur.(Tenkîh) vebununşerhi(Tevdîh) üsûlkitâblarıçokkıymetlidir.750[m.1349]deBuhârâdavefâtetdi.HasenbinMuhammed
Çelebî,mollaFenârîneslindenolup,886[m.1480]davefâtetmişdir.1084.
791 —SAFİYYE “radıyallahüanhâ”:Resûlullahınhalasıdır.Halalarıarasındayalnızbuîmânageldi.ZevciHâris,nübüvvetdenevvelölmüş,Hadîce-tül-kübrânınkardeşiAvvâmilenikâhlanmış,Zübeyrtevellüdetmişdi.Safiyye,Hendek
gazvesindebiryehûdîöldürüp,ganîmetdenhissealdı.20[m.641]senesindeyetmişüçyaşındaMedînedevefâtetdi.1198.
792 —SAFİYYE “radıyallahüanhâ”:HayberyehûdîlerininbaşıolanHuyeyibniAhtabınkızıidi.Hayberdebiryehûdîyenişanlıidi.SonraçokzenginolanKenânebinHakîkileevlenmişdi.HicretinyedincisenesindeHayberfetholundukdaSafiyyedeesîredilmişdi.Resûlullahınhissesinedüşüpâzâdbuyurdu.Îmâneyledive
Resûlullahınnikâhıileşereflendi.50[m.670]senesindeMedînedevefâtetdi.166.
793 — SAFİYYÜDDÎN-İ ERDEBÎLÎ: Tanınmış tesavvufculardandır. MuhammedGeylânîdenfeyzalmışdır.Yediyüzotuzbeş735[m.1335]senesindeErdebildevefâtetdi.HâcıBayram-ıvelîninfeyzi,Erdebîlîyolundangelmekdedir.Erdebil,Tebrîzcivârındabirkasabadır.1087,1175.
794 —SALÂH [İbni]: İbniSalâhOsmânşâfi’îşehr-izûrî,643[m.1277]devefâtetdi.
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795 —SA’ÎD BİN CÜBEYR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tâbi’îninbüyüklerindendir.Hadîsvetefsîrdebirdâneidi.95[m.714]deVâsıtdavefâtetdi.440,677.
796 — SA’ÎD EFENDİ: HüseynHilmiIşıkınpederidir.EyyûbsultândaVezîr
tekkemahallesinineşrâfındanidi.1929davefâtetdi.1111,1112,1248.
797 —SA’ÎD BİN MENSÛR “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hadîsâlimlerindendir.Horâsânlıdır.229[m.844]senesindeMekkedevefâtetdi.392.
798 —SA’ÎD BİN MÜSEYYİB “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûMuhammed
Medenî,Tâbi’îninbüyüklerindenveMedînedekiyedibüyükâlimdendir.Onbeşinci[15]senedetevellüd,91[m.710]senesindeMedînedevefâtetdi.Kırkhacyapdı.66,628,641,1014.
799 —SA’ÎD BİN ZEYD “radıyallahüanh”:Aşere-imübeşşeredendir.Dedesi Amr, hazret-i Ömerin amcasıdır. Yine bunun kayın birâderi ve eniştesi idi.
Bedrdenbaşkagazâlardabulundu.YermükmuhârebesindeveŞâmınfethindebulundu.51[m.671]senesindevefâtetdi.510.
800 —SA’ÎDEDDÎN-İ FERGÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammedbin
Ahmed,Sôfiyye-ialiyyedenvefıkhâlimlerindendir.NecîbeddînAlîŞîrâzîden,bu
daŞihâbüddîn-iSühreverdîdenveSadreddîn-iKonevîdenfeyzaldı.699[m.1299]
senesindevefâtetdi.(Füsûs)uşerhetmişdir.(Menâhic-ül-ibâd) fıkhkitâbınıdört
mezhebegörefârisîyazmışdır.1409[m.1988]senesinde,HakîkatKitâbevitarafından,ofsetbaskısıyapılarakneşredilmişdir.1164,1174.
801 —SA’LEBE: Sa’lebebinEbîHâtıb,Ensârdanidi.Bedrgazâsındabulunmadı.Tefsîrlerinçoğunagöre,(Hazret-iOsmânzemânındavefâtetdi.Malınınçok
olmasıiçindüâistedi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Kanâ’at et!) buyurdu.Düâiçin,tekrârtekrârisrâretdi.Düâbuyuruncamalı,hayvânlarıçoğaldı.
Onlarla uğraşıp nemâza gelmez oldu. Resûlullahın gönderdiği zekât toplama
me’mûrlarınazekâtvermedi.HakkındaTevbesûresininyetmişaltıncı[76]âyetinâzil oldu. Bunu işitince, sadakasını getirip yalvardı ise de, kabûl buyurulmadı.
(Sa’lebeye yazıklar olsun!) hadîs-işerîfinehedefolmakfelâketinedûçâroldu.)Yukarıdakiâyet-ikerîmeninçeşidlikimselerhakkındageldiğivebunlardanSa’lebe
binEbîHâtıbınmeşhûrolduğu(Beydâvî) hâşiyesinintercemesiolan(Tibyân) tefsîrindeve(Hüseynî), (Ebüssü’ûd) ve(Râzî) tefsîrlerindeuzunyazılıdır.(El-isâbe fî-temyîz-is-sahâbe)debirincicüz,yüzdoksansekizincisahîfedediyorki,(MünâfıkolanSa’lebe,BedrgazâsındabulunanSa’lebe“radıyallahüanh”değildir.Çünki,BedrgazâsındabulunanSa’lebeninUhudgazâsındaşehîdolduğunuİbniKelbîbildirmekdedir.Bundanbaşka,AhmedbinMûsâibniMerdeveyhtefsîrindeyazdığıüzere,ibniAbbâs“radıyallahüanh”,Sa’lebeninzekâtvermediğinianlatırken,
Sa’lebebinEbîHâtıbdemekdedir.BedrgazâsındabulunaniseSa’lebebinHâtıbdır.Bundanbaşka,Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,(Bedr gazâsında ve
Hudeybiyede bulunanların hiçbiri Cehenneme girmez!) buyurdu.Bunlardanbirimünâfıkolabilirmi?)Bunungibi,ikiHâtıbvardır.(Tefsîr-i Mazherî)de,Nisâsûresininaltmışbeşinciâyetindediyorki,(HâtıbibniEbîBelteamuhâcirîndenidi.
Bedrgazâsındabulundu.[Otuzsenesindevefâtetdi.]İkincisi,HâtıbibniBeltea
ise,Ensârınarasındaolup,birmünâfıkidi.)Eshâb-ıkirâmınhepsiCennetegireceklerdir.Allahüteâlâ,hepsindenrâzıolduğunubildirmişdir.Bumüjde,hepsinin
îmânileöleceklerinihabervermekdedir.Fekat,Aşere-imübeşşeredenbaşkasının
îmânileöleceğiöncedenbilinemezdi.Çünki,aralarınakarışmışolanmünâfıklarıResûlullahdanbaşkakimsebilmezdi.Bumünâfıklarîmânsızgitdi.Resûlullahın
vefâtındansonra,Eshâb-ıkirâmdanhiçbirimürtedolmadı.HepsiSahâbîolarak
öldü.Cennetegitdiler.64.
802 —SA’LEBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûİshakAhmedbinMuhammed,
fıkhâlimidir.Nîşâpûrdatevellüd,427[m.1035]deoradavefâtetdi.416.
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803 —SÂLİH GÜLÂBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıRabbânî“kuddisesirruh”hazretlerinineshâbındandır.İbriktutmakhizmetinigörürdü.Kemâle
yetişdi.İrşâdaiznverildi.MevlânâMuhammedSâlihbirmektûbundadiyorki:(O
mukaddesmakâmınsüpürgecilerininenaşağısıolanMuhammedSâlih,okapının
hizmetcilerinearzederimki,bugarîbzerre,omakâmınkölelerininsadakasınakavuşarak, muhlislerinize ihsân buyurduğunuz hâller içindeyim. Hep tecellîlerle
şereflenmekdeyim.Hertecellîde,başkabirfenâhâsılolmakdadır.Birtecellîde,
bundan başka tecellî olmaz sanıyorum. Bu sonsuz tecellîlerden anlaşılıyor ki,
ismlerdevesıfatlardaayrıayrıseyredipilerlemeknasîbolmakdadır.Böyleayrı
ayrıtecellîlerle,buyoldailerlemekpekgücolacakdır.Ohakîkîkıbleninkapısınasığınarak,buhiçbirşeyeyaramıyanbeceriksizi,alçakolanyerindenkaldırdığınız,böyleşereflihâllereulaşdırdığınızvebualçağınhâtırına,hayâlinebilegelmiyenni’metlerekavuşdurduğunuzgibi,lutfveihsânbuyurarak,husûsîbirteveccühünüzile,buyolunsonunaulaşdırmanızı,noksânlıkdan,yoldakalmakdankurtarmanızı,kendimurâdlarından,isteklerindenvazgeçerek,Allahüteâlânınrızâsındanbaşkahiçbirşeysöylememek,yapmamakvedüşünmemekse’âdetinekavuşdurmanızı,yalvarırım.Arayanlarınözlediğioyüksekteveccühünüzveihsânınız
olmadıkça,bunlarakavuşmakimkânsızdır.Ucubucağıolmıyan,omerhametderyânızdanbufakîrebirkaçdamlaserpmekleşereflendireceğiniziümmîdediyorum.
Bunlarıyazmak,bunlarıistemek,bualçakiçinçokyersizolduğunudüşünüyorum.
Bugarîbi,doğruolarak,sizelâyıkolaraksevebilmekleşereflendiriniz.İnsanı,bütünse’âdetlere,bütünyüksekliklerekavuşduracak,ancak,siziböylesevebilmekdir.Allahüteâlâ,sizinyetişdirme,yükseltmegölgenizi,bütüninsanlarınbaşlarıüstündenayırmasın!Âmîn.)
MevlânâSâlih,İmâm-ıRabbânîhazretlerininhergünvehergeceyapdığıibâdetlerivevazîfeleri,mubârekoğullarınınişâretveemrleriüzerine,toplamışveyazmışdır. Bir yerinde diyor ki, (İbâdetlerinin, vazîfelerinin hepsini yapmaklığım
içiniznvermeleriniricâetdim.Yapılacak,uyulacakişyalnızResûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”yapdıklarıdır.Bunları,hadîskitâblarındanöğrenip,hepsiniyapmağaçalışmalıbuyurdu.Efendimsizinherhareketiniz,herişiniz,oinsanlarınvecinninenyükseğininişlerigibidirdedim.Evetöyledir.Ammâ,heryapacağınızıiyidüşününüz!Sünneteuygunolanhersözü,herişiyapınız.Uygunolmıyanıyapmayınız,buyurdu.)MevlânâSâlih,1038[m.1628]senesindeHindistândavefâtetdi.716.
804 —SÂLİH “aleyhisselâm”:SemûdkavminegönderilenPeygamberdi.Bunlar,HicâzileŞâmarasındaidi.Âdkavmindensonraidiler.Putlara,heykelleretapıyorlardı.Dinlemediler,inanmadılar.Kayadandeveçıkdı,yavruladı.Yineinanmadılar.Deveyiöldürdüler.Dağları,taşlarıoyup,sağlamsığınaklaryapdılar.Sâlih“aleyhisselâm”,îmânedenbirkaçkişiile,MekkeyeveyâKudüsegitdi.Kâfirleregökdenazâbgeliphelâkoldular.482,1128.
805 —SÂM: Nûhaleyhisselâmınbüyükoğluidi.Keldânîler,Âsûrîler,Süryânîler,Finikeliler,İbrânîlerveArablar,bununsoyundandır.1128,1157.
806 —SAN’ÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AbdüllahbinÎsâ,Yemenâlimlerindendir.(Seyf-ül-hindî fî-ibâneti tarîkatiş-şeyhinnecdî) kitâbındavehhâbîlerired
etmekdedir.Bukitâbı1218[m.1803]senesindeyazmışdır.
807 —SAN’ÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AbdürrezzakEbûBekrSan’ânî,
fıkhâlimidir.Yüzyirmiyedide[127]tevellüdve211[m.826]devefâtetmişdir.(Elmusannef) kitâbı1392[m.1972]deBeyrutdabasılmışdır.Altıcilddir.
808 —SEDİDEDDÎN-İ KAŞGARÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammed,
705[m.1305]devefâtetdi.(Münye-tül-musallî) fıkhkitâbımeşhûrdur.
809 —SEHL-İ TÜSTERÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûMuhammedSehlbin
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Abdüllah,Sôfiyye-ialiyyedendir.200[m.815]senesindetevellüd,283[m.896]de
Basradavefâtetdi.22,607,689,694,788,1198.
810 —SEHL BİN SA’D “radıyallahüanh”:EnsârîveSâ’idî,Eshâb-ıkirâmdandır.Resûlullahınvefâtındaonbeşyaşındaidi.Seksensekiz88[m.707]senesinde
vefâtetdi.Medîne-imünevveredeensonvefâtedenSahâbîbudur.441.
811 —SELÂMÎ EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:SelâmîAlîefendi,İstanköymüftîsiikenZâkirzâdeAbdüllahefendidenhilâfetalmışdır.Kısıklıdatekke,
SelâmsızdaveAcıbâdemdeveBulgurludabirercâmi’veBursadabirtekkeyapdırmışdır.1104[m.1693]senesindevefâtedipKısıklıdadefnedilmişdir.Pîrdâşiolan
seyyidOsmânefendi,ÜsküdârAtpazarındabircâmi’yapdırmışdır.1103[m.1692]
devefâtetmişdir.SelâmîefendininhalîfesiKütâhyalıseyyidAlîFenâyîefendi,eskivâlidecâmi’ineyakınbirtekkevemescidyapmışdır.Mağnisâdadabircâmi’i
vardır.BaltacıMuhammedpâşanınRusyaseferindebulunarakbayraktaşımışdır.
1151[m.1738]devefâtetmişdir.Kendiadındakicâmi’iyanındadır.
812 —SELÎM CİHÂNGÎR ŞÂH “rahmetullahiteâlâaleyh”:HindistândakiTîmûrsultânlarınındördüncüsüdür.Ekberşâhınoğlu,HurremŞâhcihânınbabasıdır.
977[m.1569]detevellüdedip,[1014]debabasınınyerinegeçdi.1037[m.1627]de
vefâtetdi.Lâhordadır.İmâm-ıRabbânîhazretlerini1027[m.1617]dehabsetdi.İki
senesonrapişmânolupözrdiledi.Fekatikisenedahâaskerdebırakdı.Hindistândaingilizlereilkticârette’sisleriverenbudur.Yerinegeçenoğlu,otuzbirsenehükûmetsürmüşvesekizseneEgredehabsolmuşdur.Zevcesiiçinburadayapdırmış
olduğu(Tâc mahal) türbesine1076[m.1665]dadefnedilmişdir.400,1087,1106,1120.
813 —SELÎM HÂN-I “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmhalîfelerininyetmişdördüncüsüveOsmânlıpâdişâhlarınındokuzuncusudur.İkinciBâyezîdhânınoğlu,sultânSüleymânhânınbabasıdır.HilâfetiOsmânlıpâdişâhlarınabağlıyanbudur.875
[m.1470]detevellüd,926[m.1520]davefâtetdi.FâtihdesultânSelîmcâmi’ibağçesindedir.920[m.1514]deÇaldırandaÎrânşâhıİsmâ’îl-iSafevîyimağlûbederek,
bozuk inanışlarının yayılmasını önledi. Böylece islâmiyyete büyük hizmet etdi.
Tebrîzidealdı.922[m.1516]deİstanbuldailktersâneyiyapdı.Buradagemilerinşâedildi.923[m.1517]deMısrıaldı.Haremeyn-işerîfeyndeelegirmişoldu.Hutbelerde,(MekkeveMedîneninhizmetcisi)diyeisminiokutdu.MısrdakisonAbbâsîhalîfesiolanYa’kûbbinMüstemsîk-billahdanemânetlerialarakhalîfeoldu.Büyükdonanmayapdı.926[m.1520]daÇorluovasındahastalanarakvefâtetdi.Sekiz
buçuksenededevletiikikatbüyütdü.Yavûzadınıkazandı.Türbesininyanındaki
birtürbede,kızıHadîcesultânilebunundakızıHânımsultânvardır.Başkabirtürbede,sultânSüleymânınvâlidesiHafsasultânilesultânSüleymânınüçoğluMurâd,
Mahmûd ve Abdüllah efendiler vardır. Bir türbede de sultân Abdülmecîd hân
medfûndur.KızıŞâhsultân,Dâvüdpâşadabircâmi’vetekkeveEyyûbdeBahâriyyecaddesiiledenizarasında(ŞâhSultâncâmi’i)niveyanında,ilkşeyhiMerkezefendiolantekkesini963[m.1555]deyapdırmışolup,bucâmi’yanındakitürbededir.
SelîmhânınkızkardeşiGevherMülûksultânınkızıNesli-şâhsultân,Edirnekapıdaveİstinyedebirercâmi’yapdırmışdır.ZevciİskenderbeğilebirlikdeEyyûbdezâlMahmûdpâşacâmi’iyanındadır.GevherMülûksultânvezevciMuhammed
beğdeburadadır.487,500,504,1100,1150,1173,1175,1176,1195.
ÇaldıranbozgunundaAnadoluyadağılankızılbaşlardanyirmibinkadarıBozok
şeyhiCelâladındabirsapıkyanındatoplanarakTurhaldaısyânetdiler.Ankarayayürüdüler.Mer’aşvâlîsiŞâhsuvâroğluAlîbeğ,926dabunlarıimhâetdi.Böylekızılbaşısyânlarına(Celâlî vak’ası) denildi.1099.
814 —SELÎM HÂN-III “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmhalîfelerinindoksanüçüncüsüveOsmânlıpâdişâhlarınınyirmisekizincisidir.SultânüçüncüMustafânınoğludur.1175detevellüdetdi.1203[m.1789]deamcasıbirinciAbdülhamîd
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hândansonrahalîfeoldu.1222[m.1807]deingilizcâsûslarınınteşvîkiile,yeniçerizorbalarıısyânederektahtdanindirildi.1223[m.1808]deTopkapıserâyındaşehîdedildi.Halîm,selîmveçokzekîidi.Dâhilde,hâricdedüşmanlarınsaldırdığısıradatahtaçıkdı.Vehhâbîlikbununzemânındaortayaçıkdı.Yeni,modernordukurmağabaşladı.1205[m.1791]deBahriyemektebiveHalıcıoğlundamühendisve
topçumektebleriyapdı.ÜsküdârdaSelimiyyekışlasınıve1220[m.1805]deSelimiyyecâmi’iniveÇiçekçicâmi’iniyapdı.Eyyûbcâmi’iniyenidenbüyükolarakyapdı.BunuönceFâtih,küçükyapdırmışdı.Karaca-AhmeddeMiskînlertekkesidenilen(DedelerMescidi)niyapdı.KüçükMustafâpâşada(Gülcâmi’i)nikiliseden
çevirdi.Yenibölüklerkurdu.Tâmislâhatabaşlıyacağısıradaşehîdedildi.Lâlelicâmi’iyanında,babasınıntürbesindedir.YerineamcasınınoğlusultândördüncüMustafâhânvebiryılsonrabununkardeşi,ikinciMahmûdhângeçdi.406,460,461,
1062,1092,1137,1152,1153,1173.
815 —SELMÂN-I FÂRİSÎ “radıyallahüanh”İsfehânlıidi.Mecûsîidi.Îrândaikenkiliseyegiriphıristiyanoldu.Anadoluyakaçıp,kiliselerdehizmetetdi.Şâmageldi.Medînedeâhır-zemânPeygamberininçıkacağınıbirpapasdanişitdi.(İncîl)i öğrendi. Âlim oldu. Medîneye girerken, köle yapdılar. Hicretden sonra,
Medîneyegelerek,evvelceişitmişolduğualâmetlerigördü.Hemenîmânetdi.Çok
hâlismüslimânoldu.Ehl-ibeytdensayıldı.Hendekgazâsında,hendekkazılmasınıistedi.Ondansonrakigazâlarınhepsindebulundu.Hazret-iÖmerzemânındaMedâynvâlîsioldu.Resûlullahınhuzûrundavesohbetindekemâlegeldi.Zâhirvebâtınilmlerindeçokyüksekderecelerekavuşdu.Eshâb-ıkirâmınhepside
böyleolmuşdu.Fekat,Resûlullahdanherkes,kendikâbiliyyetivekapasitesikadarfeyzalırdı.Hazret-iEbûBekrinkavuşduğuderecelerehiçbirSahâbîkavuşamadı.Selmân-ıFârisî,Resûlullahdansonra,hazret-iEbûBekrinsohbetindeve
hizmetindedeçokbulunarak,hazret-iEbûBekrinalmışolduğukemâlâtdanda
ba’zılarınakavuşdu.Resûlullahakendikalbiilebağlanmışolduğugibi,hazret-i
EbûBekrindahâparlakolankalbaynasıiledebağlanarak,dahâçokfeyzlere,
ma’rifetlerekavuşdu.İkiyüzelliyaşındaMedâynda,birrivâyetegöre,33senesindevefâtetdi.47,313,487,969,1126.
816 —SEMHÛDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Nûr-üd-dînAlîbinAbdüllah,844
[m.1440]deMısrdatevellüd,911[m.1506]deMedînedevefâtetdi.Şâfi’îdir.Şerîflerdendir.Mescid-iNebîninta’mîri,kütübhâneinşâsıileuğraşdı.Çokkitâbyazdı.(Hulâsat-ül-vefâ) ve(Cevâhir-ul-akdeyn) kitâblarınıokuyan,İbniTeymiyyeninveVehhâbîlerinbozukyolasapmışolduklarınıiyianlar.458.
817 —SEMNÂNÎ: Doksandokuzuncusırada,Alâüddevleisminebakınız!
818 —SENÂÜLLAH-İ PÂNÎ-PÜTÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedSenâüllah,ŞeyhCelâl-ikebîr-iÇeştîninonikincitorunudur.Hazret-iOsmânbinAffân
soyundandır. Hanefî, Mazherîdir. 1143 [m. 1730] senesinde Hindistânda Pânî-püt
şehrindetevellüdetdi.YediyaşındaKur’ân-ıkerîmiezberledi.Naklîveaklîilmlerde
ihtisâskazandı.DelhîyegiderekŞâhVeliyyullah-iDehlevîdenhadîsilmindekemâle
geldi.ÖncemevlânâMuhammedÂbid-iSemânînin,bundansonra,Mazher-iCân-ıCânânınteveccühleriilebüyükVelîoldu.Sonra,vatanınagidip,ölünceyekadarkâdîlık
ilehizmetetdi.1225[m.1810]dePânî-pütşehrindevefâtetdi.Mazher-iCân-ıCânân
hazretlerininzevcesininkabriyanındadır.ŞeyhCelâlüddîndeoradabüyükbirtürbededir.Otuzdanfazlakitâbyazmışdır.(Tefsîr-i Mazherî)siarabîdir.1384[m.1964]senesindeDelhîdebasılmışdır.Oncilddir.Büyükfıkhkitâbıve(İrşâd-üt-tâlibîn) tesavvufkitâbıdaçokkıymetlidir.(Kıyâmet ve Âhıret) kitâbı,290.cısahîfeyebakınız!Fârisî(Mâ-lâ-büdde) fıkhkitâbı1409[m.1989]daHakîkatKitâbevitarafındandabasdırılmışdır. (İbn-ül-hüdâ) adı ile meşhûr oldu. Mazher-i Cân-ı Cânân buyurdu ki,
(Kıyâmetgünü,bana,negetirdindenilince,Senâ-üllah-ıpânîpütîyigetirdim,diyeceğim.)MuhammedÂbidhazretleri,Abdül-ehadhazretlerinintalebesidir.Abdül-ehad
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hazretleri de, Muhammed Sa’îd-i Fârûkî hazretlerinin oğlu ve talebesi olup, 1126
[m.1714]devefâtetmişdir.(Gülşen-i vahdet) adındakifârisîmektûbâtı,1386[m.1966]
daKaraşidebasılmışdır.165,263,390,461,604,992,993,1085,1133.
819 —SERAHSÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Şems-ül-eimmeEbûBekrMuhammedbinAhmed,Türkistândakiislâmâlimlerindendir.483[m.1090]devefâtetdi.Onsenehabsdekaldı.Habsdeikenyazdığı(Usûl) kitâbıve(Câmi’-i kebîr) ve
(Câmi’-i sagîr) ve(Siyer-i kebîr), (Muhtasar-ı Tahâvî) şerhlerive(Mebsût) adındaki(Kâfî şerhi) ve(Muhît) kitâblarımeşhûrdur.444,786.
820 —SEVDE “radıyallahüanhâ”:SevdebintiZem’a,Resûlullahınüçüncüzevcesidir.ZevciileîmânagelipHabeşistânahicretetmişlerdi.Mekkeyedönüncezevcivefâtetdi.Resûlullahöncehazret-iÂişeyi,sonraSevdeyinikâhladı.SevdeyiMekkede,hazret-iÂişeyiiseMedînedeevinealdı.YaşlıolduğundanMedînedesırasınıhazret-iÂişeyebağışladı.Hazret-iÖmerzemânındavefâtetdi.349.
821 — SEYF BİN ZİLYEZEN: Habeşpâdişâhıiken,AbdülmuttalibiYemendeserâyınada’vetetdi.Konuşmaları,(Şevâhid-ün-nübüvve)deyazılıdır.
822 — SEYFEDDÎN-İ FÂRÛKÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed
Ma’sûm-iFârûkîninaltıoğludakemâlegelmiş,vilâyet-ihâssa-iMuhammediyyeye kavuşmakla şereflenmişlerdir. Bunlardan Muhammed Seyfeddîn, tesavvuf
bilgilerininmütehassısıidi.(Muhyis-sünne) adıilemeşhûroldu.Binkırkdokuz
[1049]senesindeSerhendşehrindetevellüd,1096[m.1684]daoradavefâtetdi.
Mubârekbabasınıntürbesininbirkaçyüzmetrecenûbundakibüyüktürbededir.
Çokkerâmetlerigörüldü.(Açlıkçekmeğelüzûmyokdur.Açlıkvenefslemücâhedehârikavekerâmetiartdırır.Evliyânınsohbetiise,kalbezikretmeğiyerleşdirir.Sünnetetâbi’olmağıkolaylaşdırır)buyururdu.Hersâatemr-ima’rûfyapardı.BindörtyüzVelîyetişdirdi.(Mektûbât-ı Seyfiyye) adındakikitâbı,1331[m.
1913]deHaydarâbâddabasılmışdır.İçindeyüzdoksan[190]mektûbvardır.969,
1075,1170.
823 —SEYYİD ABDÜLHAKÎM EFENDİ: 14.cüsıradadır.
824 —SEYYİD ABDÜLLAH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Abdüllah-iŞemdînî,Hâlid-iBağdâdîninSüleymâniyyekazâsındakimedresedearkadaşıvetalebesininbüyüklerindendir.1229[m.1813]daruhsataldı.Abdülkâdir-iGeylânînin
onuncutorunuveTâhâ-iHakkârîninamcasıdır.ŞemdinanınNehriköyündemedfûndur.922,969,1181.
825 — SEYYÎD EMÎR GİLÂL “rahmetullahi teâlâ aleyh”: 300. cü sırada,
EmîrGilâlisminebakınız!
826 —SEYYİD FEHÎM EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İslâmâlimlerininbüyüklerindenveSôfiyye-ialiyyedendir.Tâhâ-iHakkârîninsohbetindekemâlegeldi.SeyyidTâhâ“kuddisesirruh”,1269[m.1852]devefâtedince,kardeşiolan
seyyidMuhammedSâlihiziyâretederdi.MuhammedSâlih[1281]devefâtetdi.
NehrideSeyyidTâhâyanındadır.Fazlabilgialmakiçin,(Abdülhakîm Efendi) ve
(Tâhâ-yı Hakkârî) “rahmetullahiteâlâaleyh”ismlerinive(Eshâb-ı Kirâm) kitâbında,buismleriokuyunuz!SeyyidFehîmefendi[1241]detevellüd,1313[m.1895]
devefâtetdi.Vanda,MüküskazâsınınArvâsköyündemedfûndur.Babası,mollaAbdülhamîdefendidir.VâlidesiÂminehânım,hâcıİbrâhîmefendininkızıdır.
DedesiseyyidAbdürrahmân,seyyidAbdülhakîmefendinindedesinindedesidir.
SeyyidFehîmefendininkardeşiMollaSafiyyüddînintorunuAbdülhamîdefendi
[m.1967]dehayâtdaidi.291,922,969,1072,1134,1171,1248.
827 —SEYYİD KUTB: 1321[m.1903]deMısrdadoğdu.Kâhireilmenstitüsündeokudu.Öncesosyalistfikrleriniyaydı.Sonradinadamışeklinegirerek,eskiKâhiremüftîsivemasonlocasıbaşkanıolanAbduhundindereformistyolunututdu.
Bütün kitâblarında olduğu gibi, (Fî-zılâl-il-Kur’ân) ismindeki tefsîrinin birinci
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cildindede,cihâdınbirkısmınıkabûl,esâskısmınıinkâretmekde,(İnsanlarındînegirmelerinikolaylaşdırmakiçincihâdedilmez)demekdedir.SeyyidKutbhakkında bize sorulanları ve cevâbları, (Fâideli Bilgiler) kitâbında uzun yazılıdır.
Lütfenoradanokuyunuz!(Cihâd, zulm edenlere ve zâlimlere karşıdır) meâlindekiâyet-ikerîmeyiilerisürerekhükûmetlerekarşıayaklanmağa,ısyânavefitneçıkarmağakışkırtmakdadır.Hâlbuki,zâlimsultânlara,hattâkâfirhükûmetlerebile ayaklanmağı dînimiz yasak etmekdedir. Böyle ayaklanmak, cihâd değil, ahmaklıkdır. Böyle zemânlarda yapılacak cihâd, islâm bilgilerini yaymak, îmânlı
gençlikyetişmesineçalışmakdır.Hacsûresininotuzdokuzuncuâyetindemeâlen,
(Mü’minlere saldıran zâlimlerle cihâd etmeğe izn verildi) buyruldu.Mekkedekâfirler,müslimânlara,zulmedip,öldürünce,bunlarladöğüşmekiçin,tekrârtekrâr
iznistediler.İznverilmedi.Medîneyehicretedince,buâyetgelerek,yenikurulan
islâmdevletinin,Mekkedekizâlimlerilecihâdetmesineiznverildi.Buâyet,müslimânlarınkâfir,zâlimhükûmeteisyânetmesiiçindeğil,islâmdevletinin,insanlarınislâmdîniniişitmelerine,müslimânolmalarınamâni’olan,zâlimdiktatörlerin
ordularıilecihâdetmesineiznvermekdedir.SeyyidKutbunbucâhilce,ahmakca
yazıları,Mısrdafitneçıkarmasına,onbinlercemüslimânınzindânlardaçürümelerine,çoklarınınölmesinesebeboldu.Bufâci’avefitnelerincezâsınıkıyâmetdeçekecekdir.Câhilcedavranışlarıvegâfilceyazılarıiledevletekarşıihtilâlesebebolduğuiçin,kendiside1386[m.1966]dai’dâmedildi.İlmi,aklıveihlâsıolmıyandin
adamlarıtârîhboyunca,hepböylefelâketleresebebolmuşlardır.İslâmbilgilerinisessizceyayanilmliveakllıdinâlimleri,hepbaşarısağlamışlardır.KâdîzâdeAhmedefendi,(Birgivî vasıyyetnâmesi) şerhinde200.cüsahîfesindebuyuruyorki,(El
ile,gückullanarakemr-ima’rûfvenehyimünkeryapmak,ya’nîgünâhişliyenemâni’olmak;devletadamlarınınvazîfesidir.Sözile,yazıilecihâdetmek,âlimlerinvazîfesidir.Kalbile,düâetmeklemâni’olmakise,hermü’mininvazîfesidir.Te’sîrli,başarılıolacağızanolunursa,buvazîfeleriyapmakvâcibolur.Fitneyesebebolacağızanolunursa,terketmekvâcibolur.Fitnebulunanmahallezarûretsizvarmak
câizdeğildir.Eğerdîninikorumakiçinhicretederse,güzelolur.Cennetegirmeğelâyıkolur.Şefâ’atemazharolur.Emr-ima’rûfvenehy-imünkeryaparkenniyyetinhâlisolmasıveişianlayıp,Allahüteâlânınburadakiemriniiyibilmesivesabrlıolupmünâkaşavekavgaetmemesi,yumuşakvetatlıdilveyazıileyapmasılâzımdır.)Görülüyorki,zorkullanarakcihâdıdevletyapar.Cihâd,SeyyidKutbun
anladığıgibideğildir.Eğercihâdileemr-ima’rûfuiyianlamışolsaydı,kendibaşınıyimezvekırkbindenfazlamüslimânıfelâketesürüklemezdi.İstanbuldakiyüksekislâmenstitüsüeskimüdîrlerindenveöğretimüyelerindenAhmedDâvüdoğlu,1394[m.1974]deİstanbuldabasılan(Dîni ta’mîr da’vâsında din tahrîbcileri) kitâbında,(SeyyidKutbbiredîbdir.Birazdînîkültürüvardır.MehmedÂkifebenzemekdedir.Sözüdindesenedolamaz.Çünki,dinâlimideğildir)demekdedir.SeyyidKutb,Zümersûresininüçüncüâyetinintefsîrinde,(Tevhîdveihlâssâhibi,Allahdanbaşkakimsedenbirşeyistemez.Hiçbirmahlûkai’timâdetmez.İnsanlar,islâmiyyetinbildirdiğitevhîddenayrıldı.BugünbütünislâmmemleketlerindeEvliyâyaibâdetediliyor.Câhiliyyezemânındakiarablarınmeleklere,heykelleretapınmalarıgibi,onlardanşefâ’atistiyorlar.Tevhîdveihlâssâhibleri,Allahilekularasınavâsıtakoymaz.Kimsedenşefâ’atistemez)diyor.BusözleriveEhl-isünnetâlimlerininbunlaraverdiklericevâblar(Fâideli Bilgiler) kitâbımızınvearabîolarak(Fitne-tül-vehhâbiyye) kitâbımızınsonundadayazılıdır.Busözleriilede,vehhâbî,mezhebsizolduğunui’lânetmekdedir.310,399,409,452,461,462,842,887,970.
828 —SEYYİD NÛR “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedBedâyûnî,BerillîşehrineyakınBedâyûnkasabasındandır.Zâhirvebâtınilmlerindemütehassısidi.Seyf-üd-dîn-iFârûkînintalebesiveMazher-iCân-ıCânânınüstâdıdır.Kerâmetlerişöhretbulmuşdu.1135[m.1722]senesindevefâtetdi.Türbesi,Delhînin
cenûbunda,Nizâmeddîn-iEvliyânıngarbındadır.Birteveccühüiletâliblerinkalb–1170 –

lerizikrebaşlardı.Tecellî-isıfathâsılolurdu.(Sokakdafâsıklakarşılaşmak,kalbdezulmethâsıleder)buyurur,talebesininhangifıskıişliyenlekarşılaşdığınıhaber
verirdi.969,1133.
829 —SEYYİD SÂLİH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Abdülkâdir-iGeylânîhazretlerininonbirincitorunuveseyyidTâhâ-iHakkârîninkardeşidir.1281[m.1865]
deNehrîdevefâtetdi.HalîfelerindenşeyhEzrâ’î,GirideveoradanBrezilyayahicretedip,oradaislâmiyyetineşretdi.ŞeyhEzrâ’îninkerîmesi,seyyidFehîmArvâsîninzevcesiveseyyidReşîdinannesidir.Birhalîfeside,seyyidFehîm-iArvâsîolup,
seyyidAbdülhakîm-iArvâsîninmürşididir.922,969,1169,1181.
830 —SEYYİD ŞERÎF-İ CÜRCÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AlîbinMuhammedCürcânî,740[m.1339]daCürcândatevellüd,816[m.1413]daŞîrâzdavefâtetdi.Hanefîâlimlerindendir.Alâeddîn-iAttârhazretlerininsohbetindebulundu.Çokkitâbyazdı.42,411,489,996,1048,1052,1074,1124.
831 —SEYYİDET NEFÎSE “rahmetullahiteâlâaleyhâ”:Hazret-iHaseninoğlu
ZeydinoğluHaseninkızıdır.[145]deMekkedetevellüd,Medînedeikâmet,Mısrahicretedip,208[m.823]senesindeMısrdavefâtetdi.İshakbinCa’ferSâdıkınzevcesiidi.
Velîidi.Çokkerâmetigörüldü.Bunanezrolunarakyapılandüâkabulolunmakdadır.(Tabakât-ül-kübrâ)ya,1290senesindeMısrdabasılmışolan(Nûr-ul-ebsâr) kitâbının188.civekenârındaki(İs’âf) kitâbının212.cisahîfelerinebakınız!479,1070.
832 — SEYYİDET SÜKEYNE “rahmetullahi teâlâ aleyhâ”: Hazret-i Hüseyninkızıidi.Aklı,zekâsı,ilmiveşi’rleriveedebivehüsn-icemâliilemeşhûrdur.117[m.735]deMısrdavefâtetdi.538.
833 — SIBGATULLÂH-İ HÎZÂNÎ: Seyyid Tâhâ-i Hakkârînin halîfelerindendir.(Eshâb-ı Kirâm) kitâbınabakınız!969.
834 — SİCSTÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Hâfız Ebû Dâvüd Süleymân
binEş’âs,hadîsâlimlerindendir.Hanbelîmezhebindendir.202[m.817]detevellüd,275[m.888]deBasradavefâtetdi.(Sünen) ve(Delâil-ün-nübüvve) kitâblarımeşhûrdur.164,338,364,424,452,651,1091.
835 —SIRRI PÂŞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinMuhammed
Sâlih,Osmânlıvâlîveilmadamlarındandır.[1260]daGiriddetevellüd,1312[m.
1895]devefâtetdi.SultânMahmûdtürbesikabristânındadır.(Şerh-i akâid) tercemesive(Sırr-ül-Furkân) tefsîribasılmışdır.367,368.
836 — SIRRÎ-Yİ SEKÂTÎ: Ebül-Hasendenir.Sôfiyye-ialiyyedendir.Ma’rûf-i
KerhîdenveFudaylbinIyâddanfeyzaldı.Cüneyd-iBağdâdînindayısıvemürşididir.251[m.865]deBağdâddavefâtetdi.312,845,1087,1093,1101,1133.
837 — SÎRET NEFÎSE: HüseynHilmiIşıkınzevcesidir.AnnesiSü’adâhânım,
babasıYûsüfZiyâAkışıkdır.1024.
838 —SOKRAT: Eskiyunanhakîmlerindendir.Mîlâddan[470]yılönceAtinadatevellüdetmiş,yetmişyaşındahabsolunarak,zehriçirilereköldürülmüşdür.
Biryaratanınbulunduğunainanmışisede,maddeverûhakadîmdemiş,küfrden
sıyrılamamışdır.Hiçkitâbyazmadı.Eflâtun,KsenefonveOklidis,Sokratıntalebeleridir.Kendiside,Fisagorsuntalebesidir.Dinbilgilerini,eskiPeygamberlerin
kitâblarındanvekendizemânınakadarağızdanağızagelensözlerdenöğrenmişdir.377,758,1097.
839 —SOKULLU MUHAMMED PÂŞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:Kânûnî
sultânSüleymânhânveikinciSelîmhânveüçüncüMurâdhânzemânlarındaonbeşsenekadarSadr-ıa’zamlıkyapmışdır.BosnanınSokolkasabasındandır.[969]
dadâmâd-ışehriyârîolmuşdur.[972]deSadr-ıa’zamolmuş,[985]deAzâbkapıcâmi’iniyapdırmış,987[m.1579]dedîvânkurmuşiken,birmeczûbtarafındanşehîdedilmişdir.EyyûbdeŞeyh-ul-islâmEbüssü’ûdefendininkabriyanındakitür–1171 –

besindedir.Türbesiyanındaki(Yazılı medrese)yidekendisiyapdırmışdır.Zevcesiİsmi-hânsultân,ikinciSelîmhânınkızıdır.SultânAhmedcâmi’iileKumkapıarasındakiMuhammedpâşacâmi’ini,Sokullu,zevcesiİsmi-hânsultâniçinyapdırmışdır.Ortakapısı,mihrâbıveminberkapısıüstlerindebirer(Hacer-i esved) taşıparçalarıvardır.Câmi’[979]dayapılmışdır.Sultânınkabri,Ayasofyadababasınıntürbesindedir.
840 — STALİN: Josef Cugaşvilî, 1295 [m. 1879] de Rusyada tevellüd, 1372
[m.1953]deMoskovadavefâtetdi.Teflisdeyetişmişdir.[m.1920]dekomünistpartisiningenelsekreterioldu.[m.1924]de,Leninölünce,Rusyanınidâresinieline
aldı.ÖlünciyekadarRusmilletiniveheleRusyadakimüslimânlarıişkencealtındainletdi.Yirmisekizseneiçindeellibeşmilyonvatandaşıncânınakıydı.Milletikendinetapındırdı.Ölümündensonra,heykelleriyıkıldı.Resimleriheryerdenkaldırıldı.StalingraddediğibüyükşehrinadıVolga-gradyapıldı.Rustârîhlerinekötü
adamdiyeyazıldı.Cugaşvilî,gürcülisânında,yehûdîoğludemekdir.524,526,1130.
841 — SÜ’ADÂ AKIŞIK: HüseynHilmiIşıkınkayınvâlidesiolup,1958devefâtetmişdir.Edirnekapıkabristânında,zevciYûsüfZiyâAkışıkınyanındamedfûniken,2000senesinde,EyyûbdeKaşgârîdergâhıyanındakikabrlerinenakledilmişlerdir.1024,1171,1193.
842 —SÜBKÎ: İkiyüzkırküçüncü[243]sırada,EbûHasenisminebakınız!136,
341,348,1092.
843 — SÜFYÂN BİN UYEYNE “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebû Muhammed, müctehid idi. Mezhebi zemânla unutuldu. [107] de Kûfede tevellüd, 198
[m.813]senesindeMekke-imükerremedevefâtetdi.91,443.
844 —SÜFYÂN-I SEVRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdüllahbinSa’îd,
büyükislâmâlimlerindendir.Müctehididi.Mezhebizemânlaunutuldu.95[m.713]
senesindeKûfedetevellüd,161[m.778]deBasradavefâtetdi.Cüneyd-iBağdâdîbununmezhebindeidi.50,565,607,609,641,909,1161.
845 —SÜHEYB-İ RÛMÎ “radıyallahüanh”:EbûYahyâSüheybbinSinân,ilk
islâmagelenlerdendir.Rumlarınelindeköleidi.Bütüngazâlardabulundu.Hadîs-işerîflemedholundu.Otuzsekiz38[m.659]senesinde,yetmişyaşında,Medîne-imünevveredevefâtetdi.İyirumcabilirdi.693.
846 —SÜLEMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdürrahmânMuhammedbin
Hüseyn,Nîşâpûrludur.[330]datevellüd,412[m.1021]devefâtetdi.Tefsîr,hadîs
vetesavvufâlimidir.(Tabakât-i sôfiyye)sive(Hakâyık) tefsîrimeşhûrdur.Hâltercemesi(Nefehât)dayazılıdır.(Temhîd) kitâbınınsâhibiolanEbûŞekûrMuhammedEbûBekrSülemîbaşkadır.415.
847 — SÜLEYMÂN “aleyhisselâm”: Dâvüd aleyhisselâmın oğludur. Hem
Peygamber,hemsultânidi.Kudüsde,Mescid-iaksâyıyediyılda,çoksan’atlıyapdı.Serâylaryapdırdı.AkabekörfezindenFıratkenârınakadarkırkseneadâletlehükûmetsürdü.Ticâretgemileriyapdı.KızıldenizveUmmândenizindeticâretyapdırdı.YemendekiSebe’sultânıolanBelkısileevlendi.Vezîri(Âsâf)çok
akllıvehakîmidi.62,381,482,736,737,772,790,1082,1089,1194.
848 — SÜLEYMÂN BİN ABDÜLVEHHÂB “rahmetullahi teâlâ aleyh”:
Ehl-isünnetâlimlerindenidi.KardeşiMehmedinkitâblarınareddiyyeleryazdı.
Bunlardan(Savâik-ul-ilâhiyye firredd-i alel-vehhâbiyye) kitâbındadiyorki,(İbnül-kayyım-ıCevziyye(Şerh-ul-menâzil) kitâbında,Allahüteâlâbirkimseyibirbakımdansever,başkabirbakımdansevmezdiyor.Böylecebirkimsedeîmânileküfr
birlikdebulunur.Peygamberlereinanmazsa,îmânınınfâidesiolmaz.Peygamberlereinanmışise,çeşidlişirklerionuîmândançıkarmaz,diyor.Vehhâbîlerinher
biri,birmüslimândabaşkabaşkaküfrbulunduğunusöylüyor.Herbirinegöre,bir
müslimânabaşkaçeşidkâfirdiyenlerinkendilerinindekâfirolmalarılâzımge–1172 –

lir.Vehhâbîler,kendilerininHanbelîmezhebindeolduklarınısöylüyorlar.Hanbelîmezhebininçokkıymetli(İknâ’) kitâbında,PeygamberlerinveEvliyânınmezârlarınailticâveistigâseetmeninmekrûholduğuyazılıdır.Küfr,şirkdiyenhiç
yokdur.Vehhâbîlerise,mezârlardanistigâseedenmüşrikolurdiyor.Kendikendileriniyalanlıyorlar.)Süleymânhazretleri,ölünciyekadaronlarlamücâdeleetdi.Onlarıtasvîbedenbireserbırakmadı.454.
849 —SÜLEYMÂN BİN CEZÂ’ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Birçokkitâbdan
veençokhüccet-ül-islâmimâm-ıGazâlîninkitâblarındantoplıyarakhâzırladığı(Ey
oğul) ilm-ihâlkitâbını960[m.1552]senesindeyazmışdır.Çokkıymetlidir.HakîkatKitâbevitarafından(İslâm Ahlâkı) kitâbınınüçüncükısmıolarakçeşidlibaskılarıyapılmışdır.Yanlışolarak(Huccet-ül-islâm) adıiledesıksıkbasılmakdadır.
850 —SÜLEYMÂN ÇELEBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:SüleymânbinIvez
pâşabinMahmûd,meşhûrtürkcemevlidinyazarıdır.Mevlidinasladı(Vesîle-tünnecât)dır.SüleymânÇelebî800[m.1398]senesindeBursadavefâtetdi.Çekirgededir.DedesiMahmûdbeğ,738[m.1338]senesinde,Süleymânpâşaile,Rumeliyesalilegeçenlerdendir.Mevlidcem’iyyeti,ilkolarak604[m.1207]deyapıldı.386.
851 —SÜLEYMÂN HÂN-I “rahmetullahiteâlâaleyh”:KânûnîsultânSüleymân,islâmhalîfelerininyetmişbeşincisiveOsmânlıpâdişâhlarınınonuncusudur.
YavuzsultânSelîmhânınoğlu,ikinciSelîmhânınbabasıdır.Dokuzyüz900[m.
1494]senesindetevellüd,974[m.1566]devefâtetdi.Süleymâniyyecâmi’iyanındakitürbededir.İkinciSüleymânveikinciAhmedhândabutürbededirler.926[m.
1520]dehalîfeoldu.Onüçkerrecihâdyapdı.Hepsindezaferkazandı.Yapdığıdonanma, Avrupada birinci idi. Atlas okyânusundan Ummân denizine kadar ve
Macaristân,KırımveKazandanHabeşistânakadargenişyerleri,Allahüteâlânın
dîniile,adâletileidâreetdi.AlmanyaİmperatoruveİspanyakralıolanŞarlkent
ya’nîbeşinciŞarl932[m.1526]senesindeFransayasaldırdığızemân,FransızlarOsmânlıdevletindenyardımistedi.SultânSüleymân,BarbarosHayreddînpâşayıbüyükbirdonanmaileimdâdagönderdi.Şarlkent,Fransailesulhyapmağamecbûr
oldu.Karadada,sultânSüleymânınidâreetdiğiOsmânlıordusunamağlûboldu.
SultânSüleymânhânpekçokhayrvehasenâtyapdı.SultânSelîm,Şâhzâdebaşı,
CihângirveSüleymâniyyecâmi’leriniveAnadoluveRumelininheryerinde,Rodos
vebaşkaadalardamüzeyyencâmi’ler,medrese,hastahâneler,aşhâneler,yollar,köprüleryapdı.Kızları,dâmâdları,kumandanlarıdasayılamıyacakkadarçokhayrlıeserlerbırakdı.969[m.1561]daİstanbuldakahveiçilmesinebaşlandı.Kur’ân-ıkerîmi
sekiz kerre yazdı. 932 [m. 1526] de Fransa hükûmeti, sultân Süleymâna sığındı.
945 [m. 1539] de Osmânlı donanması, Avrupalıların birleşik deniz kuvvetlerini
bozgunauğratdı.963[m.1555]deSüleymâniyyecâmi’ivekülliyesiyapıldı.967[m.
1559]deAvrupalılarındonanmalarıikincibozgunauğradı.Eyyûbde(Baba Haydar)
câmi’iniyapdırdı.BabaHaydar,Ubeydüllah-ıAhrârhalîfelerindenolup,957[m.
1549]devefâtetdi.Edirne-kapımezârlığında,Münzevîyegidenyolüzerinde(Emîr
BuhârîTekkesi)mescidiniyapdırdı.ButekkeninilkşeyhiMahmûdÇelebîefendi,
câmi’inkarşısındamedfûndur.SeyyidAhmed-iBuhârînindâmâdıdır.Kayınpederivefâtedince,yerinegeçerekMaltadakiEmîrBuhârîtekkesinenakletdi.1391[m.
1971]deBuğazköprüsüçevreyoluyapılırken,tekkevekabrleryıkılıpkaldırıldı.Süleymâniyyecâmi’iniveEdirnedekiSelîmiyecâmi’inimi’mârSinânyapdı.
(Kâmûs-ul a’lâm)dadiyorki,(SultânSüleymânıntorunuvesultânikinciSelîm
hânınkızıŞâhsultâniledâmâdıZâlMahmûdpâşa,EyyûbdeDefterdârcaddesindebüyükbircâmi’yapmışlardır.İkiside988[m.1580]senesindevefâtetdiler.)Câmi’yanındakitürbededirler.SultânüçüncüSelîmhânınbüyükhemşîresiŞâhsultânbucâmi’inyanınabirmektebvekendiiçinbirtürbeyapdırdı.Türbedezevci
Mustafâ pâşa ile vâlidesi sultân da vardır. Sultân Mahmûd hân ve son olarak
1380[m.1960]de,başvekîlAdnânMenderes,câmi’ivetürbeyita’mîretdiler.
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OğlusultânCihângirinrûhuiçin,967[m.1559]deCihângircâmi’iniyapdı.Cihângir960[m.1552]daHalebdevefâtetmiş,Şâhzâdecâmi’iyanındaağabeğsiMuhammedsultânıntürbesinedefnedilmişdir.Cihângircâmi’iüçdef’ayandı.Sonolarak,ikinciMahmûdhânınsadr-ıa’zamısilâhdarAlîpâşa1239[m.1823]dayapdırmışdır.978[m.1570]de,İskenderpâşa,Kanlıcacâmi’iniyapdırdı.AynısenedeKıbrısdaMagosakal’asınıfethetdikdenikigünsonraoradavefâtetdi.Câmi’i
önündekitürbedehangiİskenderpâşaolduğukesinliklebellideğildir.Câmi’insağ
tarafındaYenişehrliAbdüllahefendimedfûndur.297,504,1071,1100,1126,1135,
1137,1167,1171,1176,1185,1190,1195.
852 —SÜNBÜL SİNÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞeyhSinân-üd-dîn-iYûsüfefendi,Merzifonludur.HalvetîtarîkatininSünbülîkolununreîsidir.ÇelebîhalîfeMuhammedCemâleddînefendininhalîfesiveMerkezefendininmürşididir.936
[m.1529]davefâtetdi.KocaMustafâpâşadakitekkesindedir.Çelebîhalîfe,sultânBâyezîd-iVelîvezîrlerindenKocaMustafâpâşanındamürşididir.Pâşabircâmi’vetekkeyapdı.FâtihsultânMuhammedinoğluCemsultânıNapolide,Koca
Mustafâpâşaveyâpapazehrledi.Pâşa918[m.1511]deBursadakatledildi.
SünbülSinânefendi,önceEfdâlzâdedenilmtahsîleyledi.SonraMısragitdi.Mürşidihaccagiderken,kendisiniKoca-Mustafâpâşadakitekkesinehalîfebırakdı.MürşidininkızıSafiyyehânımıaldı.936[m.1529]davefâtedince,yerineŞâhsultântekkesindekiMerkezefendigeldi.Simâ’veraksınvecenâzetaşırken,cehrenilâhî,zikr
okumanınefdalolduğunubildiren(Tahkîkiyye) risâlesivardır.Büyükâlim,büyük
velîYa’kûb-iÇerhîveSa’îdeddîn-iFergânî“rahmetullahialeyhimâ”nın(Ünsiyye) ve(Menâhic-ül ’ibâd) kitâblarında,simâ’hakkındagenişbilgiverilmekdedir.
Üçüncükısm,27.cimaddeyeve(Mektûbât Tercemesi)nde286.cımektûbabakınız!EfdâlzâdeHamîdüddînefendi,yedincişeyh-ul-islâmolup,908[m.1501]devefâtetdi.Eyyûbdedir.FâtihMaltasındamedresesivardır.904,1087,1135.
853 —SÜNBÜLZÂDE “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altıyüzaltmışbeşinci[665]
sıradaMuhammedMer’aşîisminebakınız!
854 —SÜ’ÛD: Sü’ûdbinAbdül’azîz,ikikimsedir.BirincisiSü’ûdîArabistânın
üçüncümelikiolup,1217[m.1802]deidâreyielealdı.Çokmüslimânkanıdökdü.
[1231]deöldü.İkincisi,yirmincimelikidir.1372[m.1953]dehükûmetreîsioldu.
Ehl-isünneteişkenceyapdı.Zevkvesafâyadaldı.1384[m.1964]detahtdanindirildi. Yunanistâna gidip, Atinada içkili, kadınlı kötü hayât geçirdi. 1388 [m.
1968]deoradaöldü.Yerinekardeşi,ellisekizyaşındakiFaysalgetirildi.1100.
855 —SÜVEYDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedEmînbinŞeyhAlî,
Şâfi’îfıkhâlimlerindenveHâlid-iBağdâdînintalebelerindendir.1246[m.1830]da
hacdandönerkenNecddeBüreydeşehrindevefâtetdi.Çokkitâbyazdı.(El-cevâhir vel-yevâkît fî ma’rifetil-kıbleti vel-mevâkît) ve(Behce-tül-merdıyye fî ihtisâril-tuhfe-til-isnâ aşeriyye) kitâblarıçokkıymetlidir.1060.
856 —SÜVEYDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:ŞeyhAlîbinMuhammed,Şâfi’î
âlimlerindendir.Bağdâddatevellüd,1237[m.1821]senesindeŞâmdavefâtetdi.
(Reddü alel-imâmiyye) kitâbıçokkıymetlidir.
857 —SÜVEYDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AbdüllahbinHüseynBağdâdî,
Şâfi’îfıkhâlimidir.1104[m.1692]detevellüd,1174[m.1760]devefâtetdi.Nâdir
şâhtarafındanhâzırlananmeclisde,yetmişşî’îâlimiilemünâzaraedip,aldandıklarınıhepsinetasdîketdirdi.Omeclisdekikonuşmaları(Hucec-i kat’ıyye) kitâbındayazmışdır.Arabcaolup,1323[m.1905]ve1981senelerindeMısrdaveİstanbulda basdırılmışdır. Yine kendisi tarafından Türkceye terceme edilip, [1326] da
Mısrdave(Hak Sözün Vesîkaları) ismiileİstanbulda(Hakîkat Kitâbevi) tarafındanbasdırılmışdır.Nâdîrşâh,1148deÎrânşâhıoldu.1160davefâtetdi.
858 — SÜYÛTÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Celâleddîn Abdürrahmân bin
Muhammed,şâfi’îâlimlerininbüyüklerindendir.Hadîsimâmı,müctehididi.849
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[m.1445]daMısrdatevellüd,911[m.1505]deoradavefâtetdi.Herbiriçokkıymetliolan,beşyüzdenfazlakitâbyazdı.ÇoğuMısrdaveAvrupadaveİstanbulda
basıldı.Dahâyirmiikiyaşındaiken,CelâleddînMuhammedbinAhmedMehallîninİsrâsûresinekadaryapdığıve[864]devefâtedince,yarıdabırakdığıtefsîritemâmladı.Bununiçin(Celâleyn tefsîri) denildi.AhmedSâvîninbutefsîrehâşiyesimeşhûrdur.Almanca(MeyerLexikon)adındakikitâbda,(Yorulmadan,yılmadanyazanSüyûtîninüçyüzdenfazlaeserivardır)diyor.Yetîmolarakbüyüdü.Sekizyaşındahâfızoldu.Tefsîr,hadîs,fıkh,nahv,me’ânî,beyân,bedî’velügatilmlerindemütehassısoldu.Şâma,Hicâza,Yemene,Hindistâna,Fasagitdi.45,63,120,
390,391,418,421,442,445,450,458,463,465,467,469,504,693,741,876,1007,
1016,1134,1156.
859 —ŞA’BÂN-I VELÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Kastamonilidir.Hayreddîn-iTokâdî941[m.1535]devefâtedince,halîfesiolmuşdur.Hayreddînefendi
de,ÇelebîhalîfeMuhammedCemâleddînefendininhalîfesidir.Çelebîhalîfe,899
[m.1493]de,haccagiderkenŞâmdavefâtetmişdir.1125,1156.
860 —ŞA’BÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAmrÂmir,Tâbi’îninbüyüklerindendir.Kûfeninenbüyükâlimiidi.İmâm-ıa’zamınhocalarındandır.Yirminci[20]senedeBasradatevellüd,104[m.723]senesindeKûfedevefâtetdi.(El-Kifâye) kitâbımeşhûrdur.761.
861 —ŞÂFİ’Î “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıEbûAbdüllahMuhammed
binİdrîsindedesinindedesiŞâfi’,KureyşkabîlesindenveEshâb-ıkirâmdanolduğu için, Şâfi’î adı ile meşhûr olmuşdur. Şâfi’in dedesinin dedesi de Hâşim bin
Abd-iMenâfdır.Büyükmüctehidvemezhebreîsidir.150[m.767]senesindeGazzedetevellüd,204[m.820]deMısrdavefâtetdi.Kurâfekabristânındadır.İkiyaşında Medîneye götürüldü. İmâm-ı Mâlikden okudu. Yedi yaşında hâfız oldu.
Hadîs,fıkh,lügatveedebiyyâtdaçokyükseldi.Vera’,takvâvesalâhdaeşiyokidi.
İmâm-ıAhmedinhocasıdır.[195]deBağdâda,[197]deMekkeye,[199]daMısra
geldi.Üsûl-ifıkhilminiilkyazandır.Hadîsde(Sünen) ve(Müsned)i,fıkhda(Kitâb-ül-ümm)üçokkıymetlidir.49,50,59,60,120,137,223,249,251,288,340,341,
352,408,414,439,443,453,455,491,512,516,567,581,582,586,587,590,621,738,
739,770,881,882,1009,1045,1070,1077.
862 —ŞÂH İSMÂ’ÎL: ŞeyhSafiyyeddînintorunlarındanolduğuiçin,Safevîdenir.Îrânda,Tebrîzde908[m.1502]deSafevîşî’îhükûmetinikurdu.İmâm-ıMûsâ
Kâzım“rahmetullahialeyh”soyundanolduğunusöylerdi.Fekat,HüseynŞirvânînin, (Ah kâm-üd-dî niy ye) kit âb ınd a, bu söz ü tekz îb ve red etd iğ i (Kâ mûs-üla’lâm)dayazılıdır.Hataydenilentürkkabîlesindendir.BabasışeyhHaydar,Îrânın
ErdebîlşehrindeyerleşenHataykabîlesindenşeyhCüneydinoğluolup,kızılbaşlıkgiyerdi.1355[m.1937]yılındaÎrânınedebiyyâttârîhiniyazaningilizEduardBraun(YavûzsultânSelîmmektûblarında,kendisiniefsânevîÎrânşâhlarına,şâhİsmâ’îli
ise,türkEfrâsyâbabenzetiyordu.Şâhİsmâ’îlinordusu,Mûsullu,Şâmlı,Rumlugibitürkkabîlelerindenaskerlerledoluidi.Türkçekonuşuyorlardı)diyor.[Efrâsyâb,
eskiTûrânhükümdârıidi.ÎrânşâhlarındanFerîdûnünoğlununtorunuidi.Îrânıaldı.Çıkarıldı.Tekrâraldı.ZâloğluRüsteminkahramânlıklarıileyineçıkarıldı.NihâyetKeyhusrevtarafındanöldürüldü.(Şâhnâme)deuzunyazılıdır.]Şâhİsmâ’îlin
türkceşi’rleri,elyazmadîvânı,Erdebîldetürbesindedir.[892]detevellüdetdi.BabasındankalanHataylıtekkesindeşeyholdu.[905]de,mürîdleriileŞirvânasaldırdı.Şî’îliğii’lânedince,Ehl-isünnetiöldürdü.BunuhaberalanYavuzSelîmhân,
920[m.1514]senesinde,Çaldırandaşâhıveaskerleriniperîşanetdi.Kaçdılar.930
[m.1524]daErdebîlinSerabkasabasındaöldü.İntikâmcı,sefîh,alçakbirzındıkidi.
(Mir’ât-i kâinât)dadiyorki,YıldırımBâyezîdzemânındakiEvliyâdanAbdürrahmân-ıErzincânî,Safiyyeddîn-iErdebîlîhazretlerininhalîfelerindenidi.Amasyada,birsabâhçoküzgünolup,sebebisoruldukda,(Erdebîlîoğullarınıni’tikâdvetak–1175 –

vâlarıgüzelidi.Şimdişeytânonlarıdoğruyoldansapdırdı)buyurdu.Sonra,şeyh
Haydarınşî’îolduğuhaberigeldi.61,500,502,504,515,1103,1167.
863 —ŞÂH SULTÂN “rahmetullahiteâlâaleyhinne”:Osmânlıpâdişâhlarından,birinciSelîmhânınvebirinciSüleymânhânınveüçüncüMustafâhânınkızlarıdır.SelîmhânveSüleymânhânismlerinebakınız!1167,1173.
864 —ŞÂH VELİYYULLAH-I DEHLEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ahmed
binAbdürrahîm,1114[m.1702]deDelhîdetevellüd,1176[m.1762]daDelhîde
vefâtetdi.Babası,hazret-iÖmer,vâlidesihazret-iAlîsoyundandır.Mevdûdînin
yazdığıgibi,mezhebsizdeğildir.Ehl-isünnetâlimiidi.(Fâideli Bilgiler) kitâbına
bakınız!BüyükVelî,Mazher-iCân-ıCânânbuyurduki,(ŞâhVelîyyullahderinhadîsâlimidir.Ma’rifetesrârınıntahkîkindeveilmininceliklerinibildirmekde,yenibirçığıraçmışdır.Bütünbubilgileriveüstünlükleriilebirlikde,doğruyolunâlimlerindendir.)Çokkitâbyazdı.EserleriPâkistândayenidenbasılmakdadır.Şî’îlerekarşı(Kurretül ayneyn fî tafdîl-i şeyhayn) ve(İzâle-tül hafâ an hilâfet-il-hulefâ) kitâblarındanbirincisitürkçekısaltılarak(Müslimânların iki gözbebeği) adıile
(Eshâb-ı kirâm) kitâbınıniçinde,1394[m.1974]deİstanbuldaneşredilmişdir.
ŞâhVeliyyullah-ıDehlevînindörtoğluoldu.Birincisi,ŞâhAbdül’Azîz[11591239] olup, hâl tercemesi altıncı sırada bildirilmişdir. Bunun kızının oğlu MuhammedİshakbinMuhammedEfdal,NezîrHüseynDehlevîninhocasıdır.(1262
[m.1845]).(Mesâil-i erba’în) kitâbı,vehhâbîolduğunugösteriyor.ŞâhRefî’uddîn
(1163-1233)ileŞâhAbdülkâdir(vefâtı1230)debüyükâlimidiler.DördüncüoğluŞâhAbdülganî(vefâtı1227)gençikenvefâtetdi.BununoğluŞâhİsmâ’îl1195
[m.1781]deDelhîdetevellüdetdi.Büyükehl-isünnetâlimiolandedesininyolundanayrılarakvehhâbîoldu.VehhâbîlikinançlarınınHindistândayayılmasınaönderlikyapdı.BufitneninbaşıolanMuhammedbinAbdülvehhâb-ıNecdînin(Kitâb-üt-tevhîd)iniurdudilinetercemeederek(Takviyet-ül îmân) ismiilebasdırdı.
Böylece,vehhâbîliğinHindistândayayılmasınaönayakoldu.1396[m.1976]daPakistânda,fârisîyetercemeedilip,(Takvîm-ül beyân) ismiilebasdırıldı.(Sırât-ı müstekîm) vebaşkakitâblardaneşretdiisede,ehl-isünnetâlimlerinin“rahmetullahiteâlâaleyhimecma’în”reddiyyelerikarşısında,1243[m.1828]senesindePişâvurşehrinekaçdı.Müslimânlaraönderolmakdüşüncesiile,oradaSîh(Sikhs)lere cihâd i’lân etdi. Çok müslimânın telef olmasına sebeb oldu. Kendisi de bu
harbde,1246[m.1831]târîhindeöldürüldü.Dedesininşöhretinealdanarak,bunun
tuzağına düşmüş olanlardan Abdüllah-ı Gaznevî ve Nezîr Hüseyn Dehlevî ve
MuhammedSıddıkHasenhânPühüvâlîveReşîdAhmedKenkühîveDiyobend
şehrindekimedreseninba’zıhocaları,vehhâbîliğekendidüşüncelerinidekarışdırıp,kitâblarneşrederek,Hindistândavehhâbîlikismialtında,yenibirçığıraçdılar.Vehhâbîler,islâmiyyetiiçerdenyıkmakiçinvesapıkdüşüncelerinibütünislâmmemleketlerineyaymakiçin,şimdi(Râbıtat-ül-âlem-il-islâmî) teşkîlâtıte’sîs
etdiler.Hermemleketde,bilhâssaAfrikadacâhildinadamlarınıaldataraksatın
alıyorlar.Budinadamları,bunlarınsapıkkitâblarınıkendidillerinetercemeedip
parasızdağıtıyorlar.Böylece,islâmiyyetinkal’asıolan,Ehl-isünnetmezhebiniiçerdenyıkmağaçalışarakislâmdüşmanlarınınekmeklerineyağsürüyorlar.165,263,
467,1059,1073,1134,1168,1184,1194.
865 —ŞÂHZÂDE SULTÂN MUHAMMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:KânûnîsultânSüleymânınoğludur.949[m.1541]davefâtetdi.SultânSüleymân,bunun
adınaŞâhzâdecâmi’iniyapdı.Câmi’955[m.1547]detemâmoldu.Câmi’yanındakitürbesindedir.Butürbede,sağındabirâderiCihângirsultân,solyanındadakızı
Hümâşâhsultânyatmakdadır.ŞâhzâdeCihângîrHalebde960[m.1552]davefâtedip
İstanbulagetirildi.Babası,bununiçinBeyoğlundaCihângîrcâmi’iniyapdırdı.1174.
866 —ŞARL: Fransa,Almanya,İngiltere,İsveç,Napoli,Sicilya,NavaraveSardenyakrallarıarasındaçokCharlevardır.FransadakionbirŞarlşunlardır:
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ŞarlMartel69[m.689]dan124[m.741]ekadaryaşadı.113[m.732]senesinde Puvatiyye yakınında Endülüs müslimânlarına gâlip gelmiş ve papa üçüncü
Greguvar[Grégoire]tarafındantebrîkedilmişdir.
1.ciŞarl,bunaŞarlman,ya’nîbüyükŞarldenir.ŞarlMartelintorunudur.[m.
742-814]Endülüsmüslimânlarınamağlûboldu.Almanyanınçoğunualdı.Hârûnürreşîdbunasâatvebaşkahediyyelergöndermişdir.Senelerin,mîlâdgününden
başlanmasını,ilkolarak192[m.808]de,bununkabûletdiği,sonraKostantintarafından kânunlaşdırıldığı Hasîb beğin Kozmoğrafya kitâbında yazılıdır. 761,
1107.
2.ciŞarl[m.823-877]âcizidi.Ömrü,kardeşleriileharbetmeklegeçdi.
3.cüŞarl[m.879-929],ömrüiçharblerlegeçdiveharbdeöldü.
4.cüŞarl[m.1294-1328],güzelFilipinoğludur.İngilizkralıikinciEdvardbununeniştesiidi.Edvardahiyânetedip,öldürülmesinesebeboldu.
5.ciŞarl[m.1368-1380],Fransayıİngilizişgâlindenkurtardı.1173.
6.ciŞarl[m.1368-1422]zemânında,İngilterekralıbeşinciHanriFransayıalıp
Fransakrallığınıi’lânetdi.
7.ciŞarl[m.1403-1461],JandarkismindebirkızınyardımıileFransayıİngilizişgâlindenkurtardı.
8.ciŞarl[m.1470-1498],Napoliyialmış,yinegaybetmişdir.
9.cuŞarl[m.1550-1574],onyaşındakraloldu.AnnesiKaterinasaltanatsürüp, kadınlar saltanatı Fransayı karışdırdı. Katoliklerle protestanlar arasında
harbleroldu.Kral,hemşîresini,protestanolanNavaraprensidördüncüHanriye
verdiisede,düğünde[SentBartelemi]yortusugecesi,Fransadakiprotestanların
öldürülmesiniemretdi.Kendiside,serâypenceresindensilâhatmışdır.Sefâhatiçindeöldü.358,534.
10.cuŞarlFilip[m.1757-1836],onbeşinciLouinintorunuveonaltıncıLouiile
onsekizinciLouininbirâderidir.1203[m.1789]ihtilâlindeFransadankaçdı.1795
deİngilizlerinyardımıileFransayagirmekistediisede,1824degirebildi.1830da
zâlimidâresinekarşıisyânçıkararakyinekaçdı.
Şarl-kentbaşkaolup,AlmanimperatörleriolanyediŞarldenbeşincisidir.BütünAvrupayıaldıisede,932[m.1526]deOsmânlılaramağluboldu.1071,1173.
867 —ŞÂZİLÎ: İkiyüzellisekizinci[258]sıradaEbül-Hasenisminebakınız!
868 —ŞEHÂBÜDDÎN SÜHREVERDÎ: 888.cisırada(Şihâbüddîn-iSühreverdi)isminebakınız!
869 — ŞE KER-GENC “rahm et ull ah i teâ lâ aleyh”: Fer îd-üd-dîn Mes’ûd
Genc-işeker,HindistândakiÇeştiyyeEvliyâsındandır.569[m.1173]daDelhîde
tevellüd,664[m.1265]deMültandavefâtetdi.Kutbeddîn-iBahtiyârıntalebesiveNizâm-üd-dîn-iEvliyânınüstâdıdır.BahtiyârÜşî,633[m.1234]deDelhîdevefâtetdi.Ağzınaaldığıtaş,toprak,çömlekparçalarışekergibitatlıolurmuş.
Bununiçin,(Şeker hazînesi) demekolanGenc-işekeradıilemeşhûrolmuşdur.
Fârisî(Râhat-ül-kulûb) ve(Fevâid-üs-sâlikîn) kitâblarıvebaşkaeserlerivekerâmetleribilinmekdedir.Hicretinbinellialtı[1056]senesindeyazılıp1331[m.
1913]deLüknovşehrindebasılmışolan(Siyer-ül-Evliyâ) kitâbındahâltercemesifârisîolarakuzunyazılıdır.(Mültân şeyhı) adıilehersene,Muharreminbeşindekabriziyâretedilmekdedir.766,1085,1101,1156.
870 —ŞEMSÜDDÎN SÂMÎ: 1266[m.1850]daArnavutlukdatevellüd,1322[m.
1904]deİstanbuldavefâtetdi.Erenköydedir.Fransızcadantürkceyeresmlilügât
kitâbıvealtıcild(Kâmûs-ül-a’lâm)ıbasılmışdır.388,431,441,514.
871 —ŞEMSÜDDÎN SEHÂVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinAb–1177 –

dürrahmân-ı Sehâvî, 830 [m. 1427] da Mısrda Sehâ kasabasında tevellüd, 902 [m.
1496] de Medîne-i münevverede vefât etdi. Şâfi’î idi. Çok kitâb yazdı. 415, 1014.
872 — ŞEMSÜDDÎN TÎMÛRTÂŞÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Şemsüddîn Muhammed bin Abdüllah Gazzî, Hanefî fıkh âlimlerindendir. 1004 [m. 1595] de
Gazzede vefât etdi. (Tenvîr-ül-ebsâr) kitâbı ile (Kenz) ve (Vikâye) ve (Minah-ulgaffâr) adını verdiği (Tenvîr-ül-ebsâr) şerhleri meşhûrdur. Gazze, Filistindedir. Hâşim bin Abd-i Menâf oradadır. 462, 1183.
873 — ŞEMS-İ TEBRÎZÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Mevlânâ Muhammed bin
Alî, ilk mektebe giderken Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” aşkından, yimez, içmez olmuşdu. Ebû Bekr-i Kermânîden ve Bâbâ Kemâl-i Cündîden de feyz
aldı. Bâbâ Kemâlin yanında şeyh Fahreddîn-i Irâkî de yetişmekde idi. Şeyh Fahreddîn, her keşf ve hâlini, şi’rler hâlinde, Bâbâ Kemâle bildirirdi. Bâbâ Kemâl, Şemseddîne, (Sana bu esrârdan ve hakîkatlerden birşey hâsıl olmıyor mu? Neden hiç
söylemiyorsun?) dedi. (Ondan dahâ çok oluyor. Fekat, ben onun gibi şi’r söyliyemiyorum) dedi. Bâbâ Kemâl buyurdu ki, (Allahü teâlâ, sana öyle bir arkadaş ihsân eder ki, o senin adına her ma’rifet ve hakîkatleri söyler) buyurdu. 642 [m. 1244]
de Konyaya geldi. Şekerrîzân hânına yerleşdi. Celâleddîn-i Rûmî talebesi ile geçerken karşılaşdılar. Celâleddîne Resûlullah ile Bâyezîdin derecelerini sordu.
Aldığı cevâblardan bayıldı. Birgün, Mevlânâ havz kenârında idi. Yanında kitâblar vardı. Şemseddîn gelip, kitâbları sordu. (Sen bunları anlamazsın) dedi. Şemseddîn kitâbları suya atdı. Mevlânâ, âh babamın bulunmaz yazıları gitdi, diyerek
çok üzüldü. Şemseddîn elini uzatıp herbirini aldı. Hiçbiri ıslanmamış görüldü. Mevlânâ (Bu nasıl işdir?) dedi. (Bu zevk ve hâldir. Sen anlamazsın) buyurdu. Bir kâfir, Allah nerede, kendisi ve bulunduğu yer bilinmeyen şey yok demekdir. O hâlde Allah yokdur dedi. Şeyh hazretleri, elindeki kerpiçi kâfirin başına atdı. Başı çok
acıdı. Seni mahkemeye vereceğim dedi. Ağrıyı ve başının neresinde olduğunu göster, sana hak vereyim buyurdu. Kâfir bunları gösteremeyince, Allahın var olduğuna inandım deyip, müslimân oldu. 645 [m. 1247] de, bir gece Mevlânâ ile otururken, yedi kişi gelip dışarı çağırdılar ve şehîd etdiler. Bunlardan biri, Mevlânânın
oğlu Alâüddîn Muhammed idi. Kuyuya atdılar. Mevlânânın diğer oğlu Behâüddîn
Sultân veled rü’yâda görüp çıkardı. Mevlânânın medresesinde defn edildi. Sultân
Veled 712 [m. 1311] de vefât edip, oraya defn edildi. 937, 1085, 1087, 1101.
874 — ŞEMSİ AHMED PÂŞA “rahmetullahi teâlâ aleyh”: 988 [m. 1580] de Üsküdârda, Şemsi pâşa câmi’ini yapdırmışdır.
875 — ŞEMS-ÜL-EİMME HULVÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Abdül’azîz
bin Ahmed, Hanefî fıkh âlimidir. 456 [m. 1064] da Buhârâda vefât etdi. Muhammed Şeybânînin (Câmi’ul-kebîr) ve (Siyer-ül-kebîr)ini şerh etmiş, (Nevâdir),
(Mebsût), (Vâkı’ât) ve başka kitâblar yazmışdır. 216, 223, 271, 309, 444, 826.
876 — ŞEMS-ÜL-EİMME-İ SERAHSÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Sekizyüzondokuzuncu [819] sırada Serahsî ismine bakınız!
877 — ŞEREFÜDDÎN AHMED MÜNÎRÎ: Babası Yahyâdır. Fârisî mektûbâtı vardır. 782 [m. 1380] de Bihârda vefât etdi. (Ahbâr-ül-Ahyâr) da hâl tercemesi yazılıdır. (Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbının 92.ci sahîfesine bakınız!
878 — ŞERHABÎL “radıyallahü anh”: Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” ile konuşmak için Necrandan gelen altmış süvârî hıristiyanın en âlimi idi. Buna Seyyid derlerdi. Sonradan müslimân oldu. Sohbet ile şereflendi. 370.
879 — ŞERNBLÂLÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebül-İhlâs Hasen bin Ammâr
Şernblâlî, Hanefî fıkh âlimidir. Şürnblâlî de denir. Câmi’ul-ezherde müderris idi.
(Câmi’ul-ezher), Mısrda Fâtımîler zemânında [361] de yapılan câmi’ olup, medrese olarak kullanılmakdadır. [994] de tevellüd, 1069 [m. 1658] da Mısrda vefât etdi. (Nûr-ül-îzâh) ve bunun şerhı olan (İmdâd-ül-Fettâh) veyâ (Merâkıl-felâh)
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ismlerindekikitâbıvekelâmilminde(Merak-ıs-se’âde) kitâbıve(Dürer) hâşiyesiçokkıymetlidir.97,269,279,298,316,356,393,629,796,815,858,1020.
880 — ŞEVBERÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Şems-üd-dîn Muhammed bin
AhmedŞevberî,Şâfi’îfıkhâlimidir.[977]deŞevberdetevellüd,1069[m.1658]da
vefâtetdi.Kıymetlikitâblarıvardır.ŞevberMısrdadır.633.
881 —ŞEVKÂNÎ: KâdîMuhammedbinAlîŞevkânî,1173[m.1759]deSan’aşehrininŞevkânkasabasındatevellüd,1250[m.1834]deSan’adavefâtetdi.San’adakâdîidi.Babasındanvebaşkalarından(Ezhâr-ül-fıdda) ve(Bahr-ül-zehhâr) şî’îkitâblarınınşerhlerinisenelerceokuyarak,şî’îmezhebindeyetişdirildiği,(Feth-ul-kadîr)
tefsîriMısrdabasılırkeneklenenönsözdeyazılıdır.Şî’îlerinZeydîfırkasındanolduğuKuveytmüftîsiMuhammedbinAhmedHalefin(Cevâb-üs-sâil) kitâbının69.cu
sahîfesindeyazılıdır.Zeydîmezhebindeolduğunusaklar,hanefîgörünürdü.Şî’îler,
gitdiklerişehrlerdekimezhebdenolduklarınısöylerler.Kendimezheblerinisaklarlar.Şevkânîdehanefîolduğunusöyler,fekatzeydîmezhebinegörefetvâverirdi.Böyleceşî’îmezhebiniyaymağaçalışırdı.Şî’îlerböyledir.Buyola(Takıyye) yapmakdenir.Çoksayıda,istifâdelikitâblarıvardır.Ehl-isünneteuymıyanyazılarızararlıdır.
1976senesindePâkistândaSiyalkütşehrindeurdudilindebasılmışolan(Vehhâbî
mezhebinin iç yüzü) kitâbında,İbniTeymiyyeninveŞevkânîninmezhebsizoldukları, vesîkalarla isbât edilmekdedir. Hindistânın büyük âlimlerinden Abdülhay
Lüknevînin,Şevkânîiçin(Şevkânîninkötühâllerinivebozukkitâblarınıöğrenmek
istiyen,benim(Ferhat-ül-müderrisîn bi-zikril-müellefât-i vel-müellifîn) kitâbımıokusun!BuradaİbniTeymiyyenin(Minhâc-üssünne) kitâbınıanlatırken,Şevkânîninde
İbniTeymiyyegibiolduğunu,onungibiilmiçokveaklıazolduğunuveondanda
aşağıolduğunuuzunbildirdim)dediğiniyazmakdadır.AbdülhayLüknevî(Fevâidül-behiyye) kitâbınınsâhibidir.415,416,417,492.
882 — ŞEVKÎ: Behâîlik dinsizliğini yaymağa uğraşanlardan biridir. Babası
AbdülbehâAbbâs1339[m.1921]daHayfadaöleceğizemânbüyükoğluŞevkîyı,
ilâhîemrinreîsiolarakrûhânîreisveBehâîliğinaçıklayıcısıta’yînetdi.Şevkî,1315
[m.1897]deAkkâdadoğdu.Oksfordüniversitesindeokudu.Amerikalıbirkızla
evlendi.HeryerdeBehâîteşkîlâtınınvema’bedlerininkurulmasınaçalışdı.1377
[m.1957]deLondradaöldü.483,1060.
883 —ŞEYBE: Rebî’anınoğlu,UtbeninkardeşiveAbd-iŞemsbinAbd-iMenâfıntorunuidi.Ümeyyeninkardeşioğlu[yeğeni]idi.Bedrgazâsındahazret-iHamzatarafındanöldürüldü.353,506,1069,1093,1186.
884 —ŞEYH EMÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sôfiyyedendir.964.
— Şeyh Müzzemmil: (Mektûbât Tercemesi) sahîfe236yabakınız!
885 — ŞEYH-İ NECDÎ: Şeytânınismidir.Muhammediöldürmeklâzım,buişi
Şeyh-iNecdîyapardedi.(Fâideli Bilgiler) kitâbının84.cüsahîfesinebakınız!
886 —ŞEYH TÂCEDDÎN BİN ZEKERİYYÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hindistânasîlzâdelerindenidi.DelhîköylerindenbirindeŞeyhullahBahşhazretlerindenicâzetiolduğuhâlde,hâceMuhammedBâkî-billah“kuddisesirruh”Mâverâün-nehrseferindendönüpirşâdabaşlayınca,sohbetinekoşdu.Tevâzu’veinsâfına karşılık teveccühe ve husûsî ve mahrem halvetlere kavuşdu. Kemâle erdi.
Tekrâricâzetaldı.Hazret-iHâcevefâtedince,şeyhTâc,şaşkınadöndü.Seyâhateçıkdı.Haccagitdi.Hicâzdaçokkimselerenasîhatetdi.MekkeâlimlerindenAhmedibniAllân,(Reşehât) kitâbınıarabîyetercemeetmişdi.ŞeyhTâcınsohbetiile
şereflendi.Kemâleerdi.1031[m.1621]senesindevefâtetdi.ŞeyhTâceddîn,arabîolarakçeşidlikitâbyazdı.Tesavvufbüyüklerininfârisîkitâblarınıarabîyeçevirdi.Bubüyüklerediluzatandinadamlarına,güzelcevâbyazdı.(Reşehât) ve(Nefehât)ıarabîyetercemeetdi.1050[m.1641]devefâtetdi.954,1061,1181.
887 —ŞEYHZÂDE MUHAMMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:Muhammed
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bin Mustafâ, Hanefî âlimlerindendir. Müderris idi. 951 [m. 1544] de vefât etdi. Beydâvînin (Envâr-üt-tenzîl) tefsîrine hâşiyesi çok kıymetli olup, hicretin 1306 [m. 1888]
senesinde İstanbulda matba’a-i Osmâniyyede basılmış ve Hakîkat Kitâbevi tarafından, dört cüz hâlinde basdırılmışdır. (Kasîde-ibürde),(Meşârık)ve (Vikâye)
şerhleri meşhûrdur. Babası şeyh Mustafâ Müslih-uddîn efendi, Bâyezîd-i Velî zemânı meşâyıhından olup, Abdüllah-i ilâhînin halîfesi idi ve Hırka-i şerîfde (Müslih-uddîn) mescidini yapdırmışdır. Buna Tahta minâreli mescid de denir. Kabri, câmi’inin yanındadır. 491, 825.
888— ŞİHÂBÜDDÎN-İSÜHREVERDÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebû Hafs
Ömer bin Muhammed, Şâfi’î fıkh âlimi ve Sôfiyye-i aliyyedendir. Ebû Bekr-i Sıddîkın soyundandır. 539 [m. 1145] da tevellüd, 632 [m. 1234] de, Bağdâdda vefât etdi. Ebû Necîb Sühreverdînin halîfesidir. Abdülkâdir-i Geylânînin sohbeti ile şereflenip kemâle erdi. Kitâbları arasında (Avârif-ül-me’ârif)kitâbı Beyrutda (Mektebüt-ticârî) kitâbevinde satılmakdadır. Ayrıca Beyrutda (Dâr-ül-ma’rife) tarafından basdırılan (İhyâ-ül-ulûm)beşinci cildine de ilâve edilmişdir. Tesavvuf bilgilerini çok iyi bildirmekdedir. Şihâbeddîn Yahyâ bin Hüseyn Sühreverdî başka olup,
felsefeye bağlanmışdı. 586 [m. 1189] da, Salâhaddîn-i Eyyûbînin emri ile Halebde
katl edildi. 748, 749, 927, 953, 958, 1074, 1087, 1165.
889— ŞİHRİSTÂNÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebül Feth Muhammed bin Abdülkerîm, fıkh ve kelâm âlimidir. 479 [m. 1086] da Horâsânda tevellüd, 548 [m. 1154]
de Bağdâdda vefât etdi. Eş’arî mezhebinde idi. Yetmişüç islâm fırkasını geniş anlatan (Milel-nihal) kitâbı 1070 [m. 1660] senesinde vefât eden Nûh bin Mustafâ tarafından Mısrda türkceye terceme edildiği gibi, çeşidli Avrupa dillerine de çevrilmişdir. Arabîsi Beyrutda (Mekteb-üt-ticârî)de satılmakdadır. 416.
890— ŞİLLER:Alman doktoru ve şâ’iridir. 1172 [m. 1759] de tevellüd, 1219 [m.
1805] da vefât etdi. Papaslar elinde din terbiyesi ile büyüdü ise de, hıristiyanlıkda, akl ve ilm dışı olan bozuklukları görerek, fâci’a [trajedi] tiyatro şi’rleri yazarak şöhret kazanmışdır. 27.
891— ŞÎT[ŞİS]“aleyhisselâm”: Âdem aleyhisselâmın oğludur. Babası ölünce, Peygamber oldu. Allahü teâlâ, buna elli suhuf (forma) gönderdi. Kâ’beyi taşdan yapdı. Nûh “aleyhisselâm” bunun soyundan olduğu için tûfândan kurtulanlar
ve bütün insanlar bunun çocukları olmakdadırlar. Bunun için, ikinci Âdem sayılır. 81, 386, 387, 482, 1069, 1109, 1120.
892— ŞOPEN:Chopin Polonyalı müzikcidir. 1225 [m. 1810] de tevellüd, 1265
[m. 1849] de vefât etdi. Romantizm üzerinde idi. (Polonya) yazısı meşhûrdur. 46.
893— ŞÜREYH(KÂDÎ)“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebû Ümeyye bin Hars,
Tâbi’înin büyüklerindendir. Kırk yaşında iken hazret-i Ömer tarafından Kûfeye
kâdî [hâkim] yapıldı. Hazret-i Alî halîfe iken, bunun karşısında, bir zimmî yehûdî ile muhâkeme edilmişdi. Çok âdil idi. Fıkhda ve tecribî ilmlerde çok bilgisi vardı. Yetmişdokuz 79 [m. 698] senesinde, yüzyirmi yaşında vefât etdi. Babasının adı
Hani idi. Elçi olarak Medîneye gelmişdi. Resûlullahı görünce, müslimân oldu. Resûlullah, buna Ebû Şüreyh diye soy adı verdi. Kâdî Şüreyk başkadır.
894— TABERÂNÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Süleymân bin Ahmed Taberânî, hadîs âlimidir. Şâmda Taberiyyede [260] da tevellüd, 360 [m. 971] da orada vefât etdi. (Kebîr),(Evsat)ve (Sagîr) hadîs kitâblarını yazmak için, otuzüç sene, Irâk,
Hicâz, Yemen, Mısr ve başka yerleri dolaşdı. 289, 386, 392, 450, 452, 472, 476, 645,
917, 1009.
895— TABERÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ebû Ca’fer Muhammed bin Cerîr,
tefsîr ve hadîs ve Şâfi’î fıkh âlimidir. 224 [m. 839] de Taberistânda tevellüd ve 310
[m. 923] da Bağdâdda vefât etdi. (Târîh-ul-ümem)ve yirmiüç cild (Câmi’ul-beyân)
tefsîri çok kıymetlidir. Alî bin Muhammed Şimşâtî adında bir şî’î bu târîhi ihtisâr
– 1180 –

etmiş,buşî’îkitâbı,(Taberî târîhi) adıiletürkceyetercemeedilmişdir.Okuyanlaraldanmakdadır.MuhammedbinCerîrbinRüstemTaberîninşî’îolduğu,Âlûsînin(Tuhfe-i isnâ-aşeriyye muhtasarı) kitâbınınaltmışsekizinci[68]sahîfesinde
yazılıdır.MuhammedbinEbil-KâsımTaberînindeşî’îolduğu(Esmâ-ül-müellifîn)deyazılıdır.BunlarıİbniCerîrhazretleriilekarışdırmamalıdır.548[m.1153]
devefâtedenimâmiyyefırkasındanFadlbinHasenTaberînin(Mecma’ul-beyân)
adındaki(Tabersî) şî’îtefsîride,(Taberî) tefsîriilekarışdırılmakdadır.MuhibbuddînAhmedTaberîşâfi’î694devefâtetdi.391,445.
896 —TÂC-ÜD-DÎN-İ İSKENDERÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ahmedbin
Muhammed,İbniAtâullahİskenderîadıilemeşhûrolmuşdur.Mâlikîâlimlerinin
veŞâzilîtarîkatininbüyüklerindendir.EbülAbbâs-ıMürsînintalebesiveEbül-Hasen-iSübkîninmürşididir.709[m.1309]senesindeMısrdavefâtetdi.Kurâfekabristânındadır.(Hikem-i Atâ-iyye) ve(Letâif-ül-minen) kitâblarıveİbniTeymiyyeye reddiyyesi meşhûrdur. [Hindli şeyh Tâc-üd-dîn-i Nakşibendî başka olup,
râbıtayı isbât eden (Tâciyye risâlesi), Hâlid-i Bağdâdînin (Tahkîk-ı râbıta)
risâlesindemevcûddur.Burisâle(İslâm Âlimleri) kitâbınınsonundabasdırılmışdır.
Tâcüddin1050deMekkedevefâtetmişdir.]1068,1070,1092,1093.
897 —TÂC-ÜD-DÎN-İ SÜBKÎ: İkiyüzkırküçüncü[243]sıradaEbûHasen-iSübkîisminebakınız!496,498,1092.
898 —TÂC-ÜŞ-ŞERÎ’A “rahmetullahiteâlâaleyh”:ÖmerbinSadr-üşşerî’atül-evvelAhmedbinUbeydüllahMahbûbî,Burhân-üş-şerî’aMahmûdunkardeşidir.Tâc-üş-şerî’aÖmerinoğluMes’ûd,amcasıolanBurhân-üş-şerî’aMahmûdun
dâmâdıdır.Tâc-üş-şerî’a,BuhârâdaHanefîfıkhâlimiidi.673[m.1274]de,Moğol
fitnesindeşehîdoldu.(Hidâye)yişerhedip(Nihâye-tül-kifâye) adınıvermişdir.872.
899 —TAHÂVÎ: EbûCa’ferAhmedbinMuhammed,Hanefîfıkhâlimidir.238
deMısrdatevellüd,321[m.933]deoradavefâtetdi.264,307,444.
900 —TÂHÂ-İ HAKKÂRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:SeyyidTâhâ,Abdülkâdir-iGeylânîhazretlerininonbirincitorunudur.Ya’nîPeygamberimizinsoyundan
seyyidolup,kürdlüklebirilgisiyokdur.Hâlid-iBağdâdînintalebelerininbüyüklerindendir. Rûh bilgilerinin mütehassısıdır. Mevlânâ Hâlidin halîfesi olan seyyid
AbdüllahınkardeşimollaAhmedinoğludur.SeyyidAbdüllah,ma’kûlvemenkûlilmlerdemâhiridi.1229daBağdâdagelerek,tesavvufdadakemâleerdi.SeyyidTâhâ,
Nehrikasabasındadersvermeğeme’mûredildi.1269[m.1853]senesindeoradavefâtetdi.Bütünhocalarıgibi,islâmıngüzelahlâkınıyaymış,siyâsetekarışmamış,müslimânlarıhükûmetehizmet,kanûnlaraitâatetmeğeveherkeseiyilikyapmağateşvîk eylemişdir. Hâl tercemesi, Hakîkat Kitâbevinin İstanbulda neşr etdiği (The
proof of prophethood) kitâbındaingilizceolarakyazılıdır.Oğlu,seyyidUbeydüllah,
Mekkedevefâtetdi.BunundörtoğlundanseyyidAbdülkâdirefendiİstanbuldaa’yân
[Senato]başkanıidi.1344[m.1926]deDiyâr-ıBekrdeoğluseyyidMuhammedile
birlikdeşehîdoldu.SeyyidMuhammedinikioğlundanseyyidMûsâ,1391[m.1971]
deŞâhRızâPehlevîninizniveyardımıile,ÎrânınRıdâiyyeşehrindeEhl-isünnetbilgilerinivetesavvufma’rifetlerinineşretmekdeidi.İkincioğluAhmedHıdırbeğAmerikadayüksekmühendisliktahsîliyapdı.SeyyidUbeydüllahefendininikincioğluMuhammedSıddîkefendi,ŞemdinandaKatûneköyündemedfûndur.BunundörtoğluRâşid,Tâhâ,ŞemseddînveMüslihüddîndir.AbdülkâdirefendininikincioğluAbdüllahefendiRıdâiyyedeneşr-iilmederken[m.1969]davefâtetdi.Dizekasabasındadır.İkioğlundanAbdülkâdirefendiRıdâiyyededir.BüyükoğluAbdül’azîzefendi,1401[m.1981]deşî’îlideriHumeynîtarafındanÎrândançıkarıldı.Bağdâddadır.
SeyyidTâhânınbabasıAhmedvededesiSeyyidSâlihvebununbabasıSeyyidİbrâhîm,Nehridedirler.922,969,1061,1158,1169,1171,1248.
901 —TÂHİR-İ BEDAHŞÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Öncesubayidi.Birkal’a
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almağa giderlerken, rü’yâda Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buna, (Bu muhârebeden dönüşde askerlikden ayrıl, tesavvuf büyüklerinin sohbetinde bulun!)
buyurdu. Seferden dönüşde, askerliği bırakdı. Delhîye geldi. Sorup, araşdırıp,
İmâm-ı Rabbânî “kuddise sirruh” hazretlerinin sohbetine kavuşdu. Yalvardı.
Cân ve gönülden hizmet etdi. Yüce İmâmın merhametine kavuşdu. Nasîbini aldı.
Uyanık iken, tenhâda ve galabalıkda, hergün Resûlullahı “sallallahü aleyhi ve sellem” görürdü. Sâf ve temiz rûhlu idi. Ba’zı keşflerini ve hâllerini, öylece bildirir,
İmâm hazretlerini güldürürdü. Yüksek ma’rifetleri işitirken, (Evet öyledir, evet
doğrudur) buyurur, mubârek başını sallardı. Tâliblere ta’lîm için icâzet verilip, Cumbura gönderildi. 287.
902— TAHTÂVÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ahmed bin Muhammed bin İsmâ’îl, Kâhirede Hanefî müftîsi idi. 1231 [m. 1815] de vefât etdi. (Dürr-ül-muhtâr)a
ve (Merâkıl-felâh)a hâşiyeleri basılmışdır. Dürr-ül-muhtâr hâşiyesini Ayntablı Abdülhamîd efendi, arabîden türkçeye terceme etmiş ve basılmışdır. 134, 135, 142, 143,
181, 186, 201, 238, 250, 262, 269, 278, 281, 283, 298, 316, 317, 318, 330, 344, 364, 445,
468, 628, 635, 638, 767, 869, 999, 1074.
903— TALHA“radıyallahü anh”: Talha bin Ubeydüllah bin Osmân bin Amr,
ilk îmâna gelenlerden ve aşere-i mübeşşeredendir. Dedesi, Ebû Bekr-i Sıddîkın dedesinin kardeşidir. Bedr gazâsında, Şâm tarafında vazîfede idi. Diğer gazâlarda bulundu. Uhudda Resûlullahı korumak için çok yara aldı. Arkasında taşıyarak kayaya çıkardı. (TalhaileZübeyr,Cennetdekomşularımdır)hadîs-i şerîfi ile medh
edildi. Çok zengin olup bütün malını Allah yolunda dağıtdı. Deve harbinde hazret-i Alîye karşı idi. Orada, ok ile şehîd oldu. Hazret-i Alî, buna çok üzüldü. Ağlıyarak, mubârek eli ile, yüzünden toprağı sildi. Nemâzını kendi kıldırdı. 510,
621, 1014, 1135, 1198.
904— TÂLÛT:Benî-İsrâîlin ilk hükümdârı idi. İşmôîl “aleyhisselâm” ta’yîn buyurmuşdu. Filistinliler ve Amâlika ile harb edip, gâlib geldi. Askeri arasında bulunan Dâvüd “aleyhisselâm”, onsekiz yaşında idi. Filistin ordusundaki, cesûr ve çok
kuvvetli olan Câlûtu öldürdü. İşmôîl “aleyhisselâm” Tâlût yerine Dâvüd aleyhisselâmı hükûmet reîsi yapdı. O sırada Tâlût, harbde öldü. Kırk sene hükûmet sürdü. Yerine Dâvüd “aleyhisselâm” melik oldu. 510.
905— TARSÛSÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed bin Ahmed, Hanefî fıkh âlimlerindendir. 1117 [m. 1705] de vefât etdi. (Üsûl)ilminde (Mir’ât) kitâbına hâşiyesi meşhûrdur. 639.
906— TÂRUH“rahmetullahi teâlâ aleyh”: İbrâhîm aleyhisselâmın asl babası idi. Mü’min idi. (Mir’ât-i kâi nât)da ve (Tefs îr-i teys îr)de ve mol la Mis kîn
Mu’înin fârisî (Me’âric-ün-nübüvve)kitâbında ve tefsîrlerde, İbrâhîm aleyhisselâmın babası Târuhdur yazılıdır. Kâfir olan Âzer, İbrâhîm aleyhisselâmın öz babası değildi. Amcası idi. Târuh ölünce Âzer, İbrâhîm aleyhisselâmın annesini aldı. Böylece, üvey babası oldu. Târuh ile Âzer, iki kardeş idi. Âzerin (Tevrât)daki adı Târuh idi demek yanlışdır. 375, 389, 390, 391, 1079, 1118.
907— TAŞKÖPRÜZÂDE“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ahmed bin Mustafâ,
Osmânlı âlimlerindendir. 901 [m. 1495] de Bursada tevellüd, 968 [m. 1561] de İstanbulda Âşıkpâşa mahallesinde vefât etdi. (Şakâ’ik-iNu’mâniyye) târîh kitâbı ile
(Miftâh-üs-se’âde)kitâbı meşhûrdur. Oğlu Kemâleddîn Muhammed, (Miftâh)ı
türkçeye terceme ederek (Mevdû’ât-ülulûm)ismini vermişdir. 22, 299, 442, 1127.
908— TAYYIBÎ:Şerefüddîn Hasen bin Muhammed 743 [m. 1342] de vefât etdi. (Mişkât) şerhi meşhûrdur.
909— TEFTÂZÂNÎ“rahmetullahi teâlâ aleyh”: Yediyüzseksenbeşinci [785]
sırada Sa’düddîn ismine bakınız!
910— TEMÎM-İDÂRÎ“radıyallahü anh”: Ensâr-ı kirâmdandır. Nasrânî âlim– 1182 –

lerindenidi.HicretindokuzuncusenesindeFilistindenMedîneyegelip,Resûlullahıgörünce,hemenîmânetdi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”FilistindekiHebron,ya’nîHalîl-rahmânidâresinibunavermişdi.Şimdikiidârecileribununsoyundandır.Şâmdavefâtetdi.440.
911 —TERMAN: Amerikalıfelsefecivefikradamıdır.1380[m.1960]senesindehayâtdaidi.405.
912 —TEZVEREN DEDE: SultânMahmûdtürbesinden,Nûr-iOsmâniyyecaddesinegidenyolda,soldaufakbirtürbededir.FâtihsultânMuhammedzemânında
idi.İstanbulhalkı,hâcetlerininhâsılolmasıiçin,butürbeyeadakyaparidi.BursadamedfunolanseyyidAtâullahhazretlerinedeTezverendededenilmekdedir.334.
913 —TİCÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ebül’AbbâsAhmedticânî,büyüktesavvuf âlimidir. Ahmed bin İdrîs hazretlerinin halîfesidir. Cezâirin cenûbunda
(Ayn-ı mâdî) denilenyerde1150[m.1737]detevellüdveFasda1230[m.1815]da
vefâtetdi.Halvetîninbirkoluolan(Ticânî) tarîkatininreîsidir.(Cevheret-üt-hakâık fissalât-i alâ hayril-halâik) ve(Cevâhir-ül-me’ânî) ve(Kitâb-ür-remâh) ve(Fiddifâ’an turuk-ı ehl-il-hüdâ) ve (Câmi’u-kerâmât-il-Evliyâ) ve (Nasara-tüz-zâkirîn) kitâblarındave(Gâyet-ül-emânî) kitâbındakendisivetarîkatiuzunanlatılmakdadır.İlkikisibirlikde1344[m.1926]daMısrda,diğerleriBeyrutdabasılmışdır.1088.
914 —TİMOÇİN: Cengizinadıdır.197.cisıradaCengizisminebakınız!1086.
915 —TÎMÛR HÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:EmîrTîmûrGürgân,736[m.
1336]daMâverâ-ün-nehrde,SemerkandlaBelharasında,Keşkasabasındatevellüd,
807[m.1405]devefâtetdi.Semerkanddadır.CengizgibiMoğolsoyundandır.770
[m.1369]deBelhialıp,hânlığınıi’lânetdi.Çokharbetdi.Hepgâlibgeldi.Çineve
DelhîyekadarbütünAsyayı,Irâk,SûriyeveİzmirekadarAnadoluyualdı.İkiyüzbinkişiileÇinegiderkenvefâtetdi.Âlimleriseverdi.Çokmedresevekütübhâneleryapdı.Kanûnlarçıkardı.Kenditârîhinikendiyazdı.Teftâzânîgibibüyükâlimlerimeclisindebulundurur,nasîhatlerinidinlerdi.Nasreddînhocailesohbetivâki’
değildir.Yıldırımileharbetdiğiiçin,Osmânlıtârîhleribunuhaksızolarakkötülemekde,harbsâhasındaölenleri,zulmveortalığıkanaboyamakşeklindebildirmekdedir.Dörtoğlundanikisikaldı.BiriMîrânşâholup,üçsenesonra,Kara-koyunlu
askeriileharbederkenöldürüldü.İkincioğluMu’în-üddînŞâhruh779[m.1377]da
Semerkanddatevellüdetdi.Babasınındevletinehâkimoldu.850[m.1445]devefâtetdi.BununoğluUluğbeğ797[m.1395]deSemerkanddatevellüdetdi.Semerkandvâlîsiidi.İlme,fenneçokhizmetetdi.Babasıölünce,idâreyielealdıisede,853
[m.1448]de,oğluAbdüllatîftarafındanöldürüldü.Buda,altıaysonraöldürüldü.
Tîmûrhân,hurûfîliğikuranFadlullah-ıTebrîzîyiöldürterekveyanındakileridağıtarak,çoğalmalarınıönleyerek,islâmiyyetebüyükhizmetetmişdir.500,751,752,
1076,1079,1080,1081,1099,1101,1104,1113,1129,1137,1143.
916 —TÎMÛRTÂŞÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:872.cisırada,ŞemseddînTîmûrtâşî ve dokuzyüzseksenyedinci [987] sırada Zahîrüddîn Hârezmî ismlerine
bakınız!DoğrusuTümürtaşolup,Hârezmşehrindebirkasabadır.1178.
917 —TİRMÜZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinÎsâ,hadîsâlimlerindendir. Buhârânın cenûbunda, Ceyhûn nehri kenârında Tirmüz kasabasında
209[m.824]datevellüd,279[m.892]daBoğşehrindevefâtetdi.(Sahîh-i Tirmizî)
ve(Şemâil-i şerîfe) kitâblarıçokkıymetlidir.(Şemâil) kitâbınıHüsâmeddîn-iNakşibendî1248[m.1832]detürkceyeçevirmiş,tekrârtekrârbasılmışdır.(Sünen-i Tirmizî) adındakisahîhinin,Hindistânda,Diyobendşehrindeki(Dâr-ül-ulûm) müderrislerindenMuhammedEnverşâhKeşmîrîtarafındanarabîşerhıyapılmış,(Me’ârifüs-sünen) adıverilerek1383[m.1963]senesinde,MuhammedYûsüfBenûrîtarafındanPâkistândabasılmışdır.Altıcilddir.Enverşâh,buradaİbniTeymiyyeyi
mezhebimâmlarıderecesineçıkararak,onunsapıkfikrlerinedeyervermiş,hattâ
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birinci cildde, rûhun madde olduğunu söyliyerek, imâm-ı Gazâlînin madde değildir demesini felsefeye kaymakla ithâm etmişdir. Hâlbuki, çok övdüğü Şâh Veliyyullah-ı Dehlevî, (İzâle-tül-hafâ) kitâbının ikinci cildinde, Gazâlînin fıkh âlimi olduğunu, beşinci yüzyılın müceddidi olduğunu bildirmekde, onu çok övmekdedir.
Yûsüf-i Benûrî, altıncı cildin yüzkırkdokuzuncu sahîfesinde, (İbni Teymiyyenin, kendi mezheb imâmı olan Ahmed bin Hanbelden ayrılarak, Dâvüd-i Zâhirî mezhebini tutduğunu) ve (İbni Teymiyye, birçok üsûl ve fürû’ mes’elesinde Ehl-i sünnet âlimlerinden ayrılmış, asrının âlimleri ve sonra gelenler, onu red etmişlerdir) diyerek,
(Me’ârif-üs-sünen) kitâbının kıymet kazanmasını sağlamışdır. 194, 338, 386, 424, 620,
640, 641, 993.
918 — TOKÂDLI EMÎN EFENDİ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed
Emîn efendi, İstanbulda bulunan meşâyıhın büyüklerindendir. Mekke-i mükerremede Ahmed Yekdest-i Cüryânîden 1114 [m. 1701] senesinde icâzet almakla şereflendi. Üç sene sonra İstanbula geldi. Ayvanserâydaki Emîr Buhârî tekkesinin
şeyhi olan Kırîmî Ahmed efendi 1156 [m. 1743] da vefât edince, buna halef oldu
ve 1158 [m. 1745] de vefât etdi. (Savâ’ık-ı Muhrika)yı türkceye terceme etdi. Unkapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesişdiği tepe üzerinde Soğuk kuyu Pîrî pâşa medresesi kabristânında, âşıkları ziyâret edip feyz almakda, murâdlarına
kavuşmakdadırlar. Talebesi Müstekîmzâde de orada medfûndur. Muhammed
Emîn efendi kahve ve tütün içerdi. 419, 1190.
919 — TOSUN PÂŞA “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Mısr hâkimi Kavalalı Mehmed
Alî pâşanın oğludur. Vehhâbîler Mekke ve Medîneyi ele geçirip yedi sene Ehl-i sünnet hâcılarını Mekkeye sokmadı. Tosun pâşa 1226 [m. 1811] de Mısrdan gönderildi ise de, muvaffak olamadı. Sonra Mısrda vefât etdi. 461, 1119.
920 — TURHÂN SULTÂN “rahmetullahi teâlâ aleyhâ”: Sultân İbrâhîmin
zevcesi ve dördüncü sultân Muhammedin vâlidesidir. Hadîce Turhân sultân, sâliha ve hayrı sever bir hânım idi. Eminönünde büyük Yeni câmi’in temelini Mâhpeyker Kösem sultân atmışdı. Turhân sultân temâmlatıp, 1074 [m. 1664] de ibâdete açıldı. Mekteb, medrese, imârethâne, kütübhâneler, çeşmeler yapdırdı. 1094 [m. 1682]
de vefât etdi. Yeni câmi’ yanındaki, Turhân sultân türbesindedir. Oğlu sultân
dördüncü Muhammed ile torunları sultân ikinci Mustafâ ve üçüncü sultân Ahmed
ve birinci sultân Mahmûd ve sultân üçüncü Osmân hân ve sultân beşinci Murâd ve
sultân Mahmûdun vâlidesi Sâliha sultân ve diğer şâhzâdeler de buradadırlar.
Üçüncü Mustafâ hânın vâlidesi Mihr-i şâh Emîne sultân ile birinci Abdülhamîd hânın vâlidesi Râbi’a sultân da buradadır. 1062, 1063, 1071, 1100, 1103, 1153, 1159.
921 — TÜR-PÜŞTÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Fadlullah bin Hasen, hanefî fıkh
âlimlerinden olduğu (Esmâ-ül-müellifîn)de yazılıdır. 661 [m. 1262] senesinde vefât etdi. Tesavvufda (Tuhfe-tüs-sâlikîn) kitâbı ve (Müyessir) adındaki (Mesâbîh)
şerhı çok kıymetlidir. (El-mu’temed fil-mu’tekad) adındaki akâid risâlesini Hakîkat Kitâbevi 1990 da basdırmışdır. (Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbında, 68.ci sahîfeyi okuyunuz!
922 — UBEYDÜLLAH-İ AHRÂR “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Ubeydüllah bin
Mahmûd bin Şehâbüddîn, Sôfiyye-i aliyyenin büyüklerindendir. Müslimânların gözbebeğidir. Sekizyüzaltı [806] da Taşkendde tevellüd, 895 [m. 1490] de Semerkandda vefât etdi. Ya’kûb-i Çerhînin talebesi, Mevlânâ Hâce Muhammed Zâhid
hazretlerinin üstâdı idi. Zâhirî ve bâtınî ilmlerin hazînesi idi. Dahâ çocuk iken kerâmetleri görülüyordu. Halâl kazanmak için, zirâ’at ile meşgûl olurdu. O kadar bereket oldu ki, binüçyüzden fazla çiftliği vardı. Herbirinde üçbin amele çalışırdı. Her
sene sekizyüzbin batman zahîre uşr verirdi. (Tesavvuf bilgilerinin maksad ve netîcesi, kendini zorlamadan, uğraşmadan, her ân Allahü teâlâya teveccüh ve ikbâldir. Ya’nî, her ân, Allahü teâlâyı hâtırlamakdır) ve (Bir kimse, erbâb-ı cem’iyyet
sohbetinde oturup, gönlünü Hak teâlâya verebilirse, ona zikr yapmağa ihtiyâc yokdur) buyururdu. (Râbıta edenler için, bedenin uzak olması, ma’nevî yakınlığa
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mâni’olmaz)derdi.(Çokaçlıkveçokuykusuzlukdimâgıyorar.Hakîkatleriveincebilgilerianlamağıönler.Bununiçin,riyâzetçekenlerinkeşflerihatâlıolur)ve
(Zikrvemurâkaba,birmüslimânahizmetyapılamadığızemândaolur.Gönülkabûlünesebebolanhizmet,zikrvemurâkabadanöncegelir)buyururdu.
Ubeydüllah-iAhrârıntalebelerindenbiri,Abdüllah-iİlâhîdir.Simavlıdır.İlm
edindikdensonraSemerkanda,Buhârâyagiderekfeyzaldı.İcâzetleşereflenip
Ubeydüllah-iAhrâraintisâbıbulunanEmîrAhmed-iBuhârîileİstanbulageldi.
YoldaMollaCâmîilesohbeteyledi.Zeyrekkilisecâmi’indeva’zvehalkıirşâdetdi.EmîrBuhârîyeicâzetverdi.VardarYenicesinde896[m.1491]davefâtetdi.
Ubeydüllah-iAhrâr›nbirtalebesideAbdüllah-iSemerkandîdir.Önce,Ya’kûb-i
ÇerhîyeintisâbetmişveAlâüddîn-iAttâr›nhalîfelerindenolanNizâmeddîn-iHâmûşdandafeyzalm›şd›r.Uluğbeğmedresesindemüderrisidi.Yûsüf-iNebhânîdiyorki,(Sokakdagiderken,ans›z›nat›n›istedi.Eshâb›ileSemerkand›nd›ş›naç›kd›.Onlardanayr›l›p,çokzemânsonrayanlar›nageldi.Türksultân›Muhammedhân,
kâfirlerleharbediyordu.Onunyard›m›nagitdim.Gâlibgeldidedi.)Fâtih,‹stanbulubusûretleald›.Sekizyüzyetmişbeş875[m.1470]devefâtetdi.Ubeydüllah-i
Ahrâr›nbirtalebesideHaydarbabad›r.K›rksenedevâml›Eyyûbcâmi’indei’tikâfetdi.SultânSüleymânbuzât›nüstünhâlleriniişitince,EyyûbNişâncas›ileHalicaras›nda,CezrîKâs›mpâşacâmi’ineinenyolüzerinde(Haydarbabamescidi)ni
yapd›rd›.Haydarbaba,957[m.1550]devefâtetdi.Mescidegirerkensoldad›r.
MuhammedMa’sûm-iFârûkîninoğluMuhammedUbeydüllah1083de,bunun
oğluMuhammedPârisâ1142devefâtetdi.93,95,112,388,751,943,957,969,1050,
1057,1079,1095,1137,1141,1148,1173.
923 —UBEYDÜLLAH BİN CAHŞ: ResûlullahınhalasıÜmeymeninoğludur.
Önceîmânageldi,Eshâbdanoldu.ZevcesiÜmm-iHabîbevekardeşiAbdüllahile
Habeşistânahicretetdi.Orada,malvemevkı’için,mürtedolduveöldü.380,1186.
924 —UBEYDÜLLAH BİN MES’ÛD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Yediyüzdoksanıncı[790]sıradaSadrüşşerî’aisminebakınız!1164.
925 —UBEYDÜLLAH BİN UTBE “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûAbdüllah
UbeydüllahbinMes’ûdbinAbdüllahbinUtbe,Tâbi’îninbüyüklerindenveMedînedekiyedifıkhâlimlerindendir.AbdüllahibniMes’ûd“radıyallahüanh”hazretlerininkardeşiolanUtbenintorunudur.102[m.721]senesindeMedînedevefâtetdi.66.
— Uhud Gazvesi: Hamzaisminebakınız!
926 —UKÂŞE “radıyallahüanh”:EbûMuhsinEsedîdir.Bedrgazâsındakılıncıkırıldı.Resûlullahınverdiğihurmadalıileharbedip,çokkâfirkatletdi.Bütün
gazâlardabulundu.Çokyerindenyaralandı.Cennetlemüjdelendi.BirmuhârebedeTuhaylabinHuveylidismindekibirpapastarafındansırtındanhançerlenerek,
kırkbeşyaşındaşehîdedildi.Beyâzveçokgüzelidi.Kabri,GâzîayntabdaNûrdağıkazâsı,Durmuşlarköyündedir.677.
927 —UKAYL “radıyallahüanh”:EbûTâlibindörtoğlundanikincisidir.Bedr
gazâsındaesîroldu.Hazret-iAbbâskendisiilebununfidyeleriniveripMekkeye
gitdiler.HudeybiyyedenönceMedîneyegelipîmânetdi.Gazâlardabulunup,iltifâta mazhar oldu. Neseb bilgisi çok idi. Kardeşi hazret-i Alîye karşı hazret-i
Mu’âviyeilebirlikdeidi.506,1059,1085,1100.
928 —URVE “rahmetullahiteâlâaleyh”:Urve-tebniz-Zübeyr,Tâbi’îninbüyüklerindenveMedînedekiyedibüyükâlimdenbiridir.ZübeyrbinAvvâmınoğludur.Annesi,Esmâbint-iEbûBekrdir.Yirmiikinci[22]senedetevellüd,94[m.
712]senesindeMedîneyanındaFer’ovasındavefâtetdi.66.
929 —UTBE: UtbebinRebî’abinAbd-iŞemsbinAbd-iMenâf,BedrdeKureyşordusununreîslerindenidi.VelîdinveEbûHuzeyfeninveHindinbabası
idi.Hindde,hazret-iMu’âviyeninannesidir.BabasıRebî’a,Ümeyyeninkardeşi
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idi.Âyet-ikerîmeleriişitince,(Busözşi’rdeğil,sihrdeğil,kehânetdeğildir.EyKureyşliler!Benidinlerseniz,buadamadokunmayınız!)demişdi.Bedrde,kardeşiŞeybeilebirlikde,hazret-iHamzatarafındanöldürüldü.353,506,1069,1092,1093,
1110,1179,1188.
930 —ÜMM-İ GÜLSÜM “radıyallahüanhâ”:Resûlullahınkızıdır.EbûLehebinikincioğluUteybeyenikâhlandıisede,(Tebbet yedâ) sûresigelince,dahâdüğünleriolmadanboşadıveResûlullahaüzücüsözlersöyledi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”da,(Yâ Rabbî! Buna canavarlarından birini musallat et!) diye beddüâ eyledi. Şâm yolunda bir arslan bunu parçaladı. Rukayye öldükden
sonravahygelerek,Ümm-iGülsümhazret-iOsmâna“radıyallahüanhüm”nikâhlandı.Hicretindokuzunda[9]vefâtetdi.NemâzınıResûlullahkıldırıp,defnolunurkenkabriyanındadurup,mübârekgözlerindenyaşakardı.
931 —ÜMM-İ HABÎBE “radıyallahüanhâ”:EbûSüfyânbinHarbbinÜmeyyeninkızıidi.Hazret-iMu’âviyeninkızkardeşiidi.AnnesiHindidi.ZevciUbeydüllah bin Cahş ile birlikde müslimân olup, Habeşistâna hicret etdiler. Zevci,
oradapapaslaraaldanıpmürtedolduveöldü.Bu,yalnız,garîb,fakîrkaldı.Resûlullahındînindenayrılmam,dedi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”onusevindirmekiçinnikâhetmekistedi.Necâşîye,ya’nîHabeşsultânınahicretinyedinci[7]senesindemektûbyazdı.Necâşî,buemr-inebevîüzerine,bunuResûl-iekremenikâhetdiveMedîneyegönderdi.BabasıEbûSüfyân,ozemân,henüzîmânagelmemişdi.Mekkekâfirlerininreîsiidi.44[m.664]senesindeMedînedevefâtetdi.380,1185.
932 —ÜMM-İ HÂNÎ “radıyallahüanhâ”:EbûTâlibinkızıvehazret-iAlînin
“radıyallahüanh”kızkardeşidir.HübeyrebinAmrinzevcesiidi.ÖzadıFâkiteidi.
Mekke-imükerremeninfethedildiğigün,Hübeyrekaçdığızemân,kendisiîmânageldi.Resûlullah,bununevindeguslabdestialıp,sekizrek’atduhâya’nîkuşluknemâzıkıldıvesuileekmekıslatıptuzvesirkekoyupyidi.(Ey Ümm-i Hânî! Sirke ne iyi yemekdir. Sirke bulunan ev fakîr olmaz!) buyurdu. 353, 354,
1096.
933 —ÜMM-İ MA’BED “radıyallahüanhâ”:AdıÂtikeidi.Resûl“aleyhisselâm”,Hicretdebununçadırınauğrayıp,za’îfkoyunusağınca,çoksütçıkmışdı.Bu
mu’cizeyizevcinesöyledi.Sonraikiside,Medîneyegelipmüslimânoldu.738.
934 —ÜMM-İ SELEME “radıyallahüanhâ”:AdıHindidi.ZevciEbûSeleme
ileHabeşistânailkolarakhicretetdiler.EbûSeleme,ResûlullahınhalasıBerrenin
oğluolup,Medînede,hicretindördüncü[4]senesiUhudgazâsındaaldığıyaradan
vefâtetdi.ÜmmüSeleme,EbûBekrveÖmerin“radıyallahüanhümâ”nikâhtaleblerinikabûletmedi.Resûlullahınnikâhıileşereflendi.59[m.678]senesindeMedînedeseksendörtyaşındavefâtetdi.Sonvefâtedenzevceleribuidi.629,1107.
935 —ÜMRİ-ÜL-KAYS: İslâmiyyetdenönceyaşayanşâ’irlerdendir.Hîrehükümdârınınoğludur.Ankarada,kralınKayseridengönderdiğizehrligömleğigiymeklevefâtetdi.Kâ’beyeasılanşi’riedebîsan’atbakımındançokkıymetlidir.Oğulları,zemân-ıse’âdeteyetişmişdir.Şi’rleriAvrupalisânlarınaçevrilmiş,ilkolarak
1294[m.1877]dePârisdebasılmışdır.367.
936 —ÜSÂME BİN ZEYD “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmınbüyüklerindendir.AnasıÜmm-iEymenvebabası,Resûlullahın“sallallahüaleyhivesellem”âzâdlılarındandır.Onsekizyaşındaiken,birbirliğekumandanyapıldı.[54]veyâ59[m.
678]senesindeMedînedevefâtetdi.376,995,1195,1196.
937 —ÜSTÜVÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedbinAhmed,Hanefîâlimlerindendir.Şâmdatevellüdve1072[m.1662]deoradavefâtetdi.Ayasofyacâmi’indeyıllarcava’zetdi.Fıkhda(Üstüvânî risâlesi) meşhûrdur.207.
938 —VAHÎDEDDÎN HÂN “rahmetullahiteâlâaleyh”:SultânaltıncıMuham–1186 –

med,İslâmhalîfelerininyüzbirincisivesonuncusudur.Osmânlıpâdişâhlarınınotuzaltıncıvesonuncusudur.SultânAbdülmecîdhânınenküçükoğludur.1277[m.
1861]detevellüd,1344[m.1926]de,İtalyadaSanRemodavefâtetdi.Şâmda,sultânSelîmcâmi’ikabristânındadır.4Temmuz1336[m.1918]dabüyükkardeşisultânReşâdınöldüğügünhalîfeoldu.İngilizlerintürkveislâmdüşmanıolduğunu
iyibiliyordu.İsmâ’îlHâmîDanişmend,(Osmânlı Târîhi Kronolojisi) kitâbınındördüncü cildinde, Vahîdeddîn hân hakkında geniş bilgi vermekdedir. 735, 1059,
1087,1153,1193.
939 —VÂHİDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ebül-HasenAlîbinAhmed,tefsîrâlimiidi.(Basît), (Vesît), (Vecîz) adındaüçtefsîrimeşhûrdur.468[m.1075]de,
Nîşâpûrdavefâtetdi.416,629.
940 —VAHŞÎ “radıyallahüanh”:VahşîbinHarbHabeşî,hazret-iHamzanın
BedrgazâsındaöldürdüğüTu’avmeadındakikâfirinkardeşininoğluCübeyrbin
Mut’iminkölesiidi.Uhudgazâsında,Cübeyr,buna,Hamzayıöldürürsenâzâdol
demişdi.Hinddebabasınınveamcasınınintikâmıiçin,Hamzayıöldüreneçokaltınva’detmişdi.BunlariçinVahşî,hazret-iHamzayı,okatarakağıryaraladıvekılıncıileşehîdetdi.CiğerleriniçıkarıpHindegötürdü.Herikiside,dünyâzînetiiçin,
buişiyapdı.Uhudda,Resûlullah,birkaçkâfirebeddüâetmişdi.Vahşîyeniçinla’net
etmiyorsun dediklerinde, (Mi’râc gecesi, Hamza ile Vahşîyi kolkola, birlikde
Cennete girerlerken görmüşdüm) buyurdu. Mekkenin fethinden sonra, Vahşî,
TâiflilerlebirlikdeMedînedemescidegelip,îmânetdi.Afvakavuşdu.Fekat,Yemâme tarafına gitmesi emr olundu. Resûlullaha karşı çok mahcûb olup, başı
önündeyaşadı.BirdahâMedîneyegelmedi.(Muhammediyye) kitâbında(Adıda
Vahşî,kendidevahşî)yazısı,müslimânolmadanönceVahşîolduğunubildiriyor.
Îmân edince, tertemiz oldu. Bütün Evliyâdan yüksek oldu. Hicretin onbirinci
[11]senesiYemâmedemürtedlerileçokşiddetliharboldu.Müseylemeordusundanyirmibin,HâlidibniVelîdaskerindenikibinkişiöldü.Öncemüslimânlarbozuldu.Sonra,Vahşîhazretlerikahramancasaldırıp,hazret-iHamzayışehîdetmiş
olduğukılınçileMüseyleme-tül-kezzâbıöldürdü.Bunugörenmüslimânlarhücûm
edip,zafereldeedildi.Resûlullahınvaktîle,VahşîyiYemâmetarafınagöndermesinin,büyükmu’cizeolduğuböylecemeydânaçıkdı.Yermükgazâsındadabulunup,rumlarakarşıçokkahramânlıklarıgörüldü.Humsdayerleşdi.Hazret-iOsmân
zemânındaoradavefâtetdi.Vahşîninîmânetdikdensonra,şerâbiçdiğinivebuyüzdenhadcezâsıverildiğinisöyliyenleroluyor.Buhaberleresahîhdiyemeyiz.Sahîh
desekbile,buyüzdenbirsahâbîyehattâherhangibirmüslimânadiluzatmakcâizolmaz.HermüslimânıveEshâb-ıkirâmınhepsiniiyilikleyâdetmemizemrolundu.BüyükâlimveonüçüncüasrınmüceddidlerindenmevlânâHâlid-iBağdâdî,
(Âdâb-ı tarîka-i aliyye) kitâbındabuyuruyorki,(Ehl-ullahai’tirâzedenkimsenin
küfrüzereöleceğinigösterenhadîs-işerîflervardır.Velîninma’sûmolmasışartdeğildir.Eshâb-ıkirâmarasındahadcezâsıverilenveelikesilenoldu.Hâlbuki,SahâbeninenaşağıderecedeolanıdaVelîidi.Hepsi,SahâbîolmıyanVelîlerinhepsindendahâyüksekidiler.Velîlerinhepsi,günâhadevâmetmekdenmahfûzdurlar.Hepsitevbeveistigfâreder.Belki,ba’zangünâhişlediğiiçinpişmânlıkları,ağlamaları,Allahüteâlâyayalvarmalarıdahâçokolur.Dereceleriartar.Busebeble,(Hikem-i Atâiyye)de,(Zilletveinkisârasebebolangünâh,izzet-inefsevekibresebebolantâ’atdendahâhayrlıdır)denilmişdir.Amellerivesıfatlarımüsâvîolan
ikiVelîden,tevbesidahâçokolanın,ma’sûmolandandahâüstünolduğubildirildi.)(Buhârî)dediyorki,(Eshâb-ıkirâmdanAbdüllahadındabirine,şerâbiçdiği
içinhadcezâsıverildi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,bunala’netedildiğiniişitince,(Ona la’net etmeyiniz! Çünki O, Allahı ve Resûlünü sevmekdedir)
buyurdu.)(Merec-ül-bahreyn)de,AhmedZerrûkdanalarakdiyorki,(Ma’sûmolmak,kusûrsuzolmak,Peygamberleremahsûsdur.Velîninma’sûmolmasışartde–1187 –

ğildir.İsrârvedevâmolmadan,büyükgünâhişlemek,vilâyetibozmaz.Velî,günâhındanvazgeçervetevbeeder.Günâhişlemek,insanıhelâketmez.Günâhadevâmetmek,tevbeyiterketmek,helâkeder.Âdemaleyhisselâmınzellesiile,İblîsinısyânı,bundandolayıfarklıoldular.)Eshâb-ıkirâmınhepsinisevmeklevehepsinesaygılıolmaklaemrolunduk.Sevilmeleriazveyâçokolabilir.Fekat,hiçbirinediluzatmamız,kötübilmemizcâizdeğildir.Kendikusûrlarımızabakmamız,hiçbirmüslimânıgıybetetmememizlâzımdır.1106,1152.
941 —VÂNÎ MUHAMMED EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Kendisi
Vanlıdır.FâzılAhmedpâşa1072[m.1661]senesindeVandangetirmişdir.SerâydasultândördüncüMuhammedhâna,va’zederdi.İkinciMustafâhânınhocasıoldu.Binyetmişaltı1076[m.1665]daMevlevîlerinsimâ’larınıveHalvetîlerinrakslarınıyasaketdirdi.BabaeskidekiHurûfîtekkesiniyıkdırdı.Binseksenbir1081
[m.1670]de,şerâbsatılmasınıyasaketdirdi.Yenicâmi’deilkCum’ava’zıyapan
budur.1094[m.1682]de,sadr-ıa’zamMerzifonlukaraMustafâpâşaViyanada
haçlı orduları karşısında bozguna uğradığında, Vânî Muhammed efendi ordu
şeyhiidi.Bununiçin,BursadaKestelköyünesürüldü.Kesteldebüyükcâmi’ve
mektebyapdırdı.1096[m.1684]daoradavefâtetdi.BoğaziçindeVaniköycâmi’ini
deyapdırmışdır.
942 — VÂSIL BİN ATÂ: Mu’tezile fırkasının kurucusudur. 80 [m. 699] de
Medînedetevellüd,131[m.748]devefâtetdi.Hasen-iBasrîhazretlerinintalebesiidi.Bunudersindenkovdu.
943 —VÂSİLE BİN ESKA’ “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmdanidi.Tebük
gazâsındanönceîmânageldi.Bugazâdabulundu.841.
944 —VEHBÎ: MuhammedVehbîbinHüseynÇelik,[1280]hicrîyılında,KonyanınHâdimkazâsındatevellüd,1362[m.1943]deKonyadavefâtetdi.Siyâsîhayâtaatıldı.Şer’ıyyevekîliiken,hilâfetinilgâsıiçinfetvâvermişdir.45.
945 —VEHBÎ EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altıyüzaltmışbeşinci[665]
sıradaMuhammedMer’aşîisminebakınız!
946 —VEHEB BİN VERD MEKKÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:153[m.770]
senesindevefâtetdi.608,688.
947 —VELÎD BİN MUGÎRE: Kureyşkâfirlerininilerigelenlerindendir.EbûCehlinamcasıdır.BabasınaMugayrededenir.BirgünResûlullahınyanınagelip,bana
birmikdârKur’ânokudinleyeyimdedi.Dinledi.Çoktatlı,latîf,derinveçokfâideli,bunuinsansöyliyemez,dedi.Kâfirlerinyanınagidip,içinizde,şi’ribendeniyibilenyokdur.Muhammedinokuduğukelâm,insanvecinşi’rlerinebenzemiyor.Okâhindeğildir.Sözlerikâhinsözünebenzemiyor.Delidersekkimseinanmaz.Ondacünûnalâmetiyokdur.Şâ’irdedeğildir.Sihirbâzdadiyemeyiz.Sihrebenziyenbirişi
yok.Okuyup,üflemiyor,düğümbağlamıyor,dedi.Öyleise,nediyelim,dediler.Velîd,nedemelibilmem.Fekat,şusözlerimizinhiçbiriyakışmıyor.Hangisinisöylesek
inanılmazdedi.Diyecekbirşeybulamadılar.Çünki,Peygamberdirdemekdenbaşkabirşeyyakışdıramadılar.Hicretinbirinci[1]senesindeMekkedeöldü.1104.
948 —VELÎD BİN UTBE: KureyşkâfirlerindenUtbeninoğludur.Babasıgibi,İslâmdüşmanıidi.KardeşiEbûHuzeyfeise,hâlismüslimânolup,bütüngazâlardabulundu.Velîd,Bedrdebabasıveamcasıile,meydânayürüdü.Hazret-iAlî
çıkıp,Velîdibirhamledekatleyledi.506,1093,1185.
949 —VELİYYÜDDÎN TEBRÎZÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Altıyüzotuzyedinci[637]sıradaMuhammedbinAbdüllahisminebakınız!
950 —VELİYYULLAH DEHLEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Sekizyüzaltmışdördüncü[864]sıradaŞâhVeliyyullahisminebakınız!
951 —VELVÂLİCÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:KâdîZahîrüddînAbdürreşîd
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467 de Bedahşânın Velvâlc kasabasında tevellüd ve 540 [m. 1146] da vefât etmişdir. Semerkandda kâdî idi. Fıkhda (Emâlî) kasîdesi ve fetvâları vardır.
952 — VEYSEL KARÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Üveys bin Âmir Karnî
de denir. Tâbi’înin büyüklerinden olduğu hadîs-i şerîfde bildirilmişdir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı.
Hazret-i Ömer zemânında Medîneye geldi. Çok hurmet gördü. Basrada yaşadı. Sıffîn muhârebesinde hazret-i Alînin yanında bulundu ve 37 [m. 657] de şehîd oldu.
Anadoluya hiç gelmemişdir. Veysel Karânîye hediyye edilen hırka-i se’âdet, Van
civârında İrisân beğlerine kadar gelmiş ve bunlardan Şükrüllah efendi, 1027 [m.
1618] senesinde, halîfe-i müslimîn ikinci Osmân hâna getirip hediyye etmişdir. Abdülmecîd hân, bu hırka-i se’âdet için, Fâtih civârında (Hırka-i şerîf) câmi’ini yapdırmışdır. Her sene Ramezân-ı şerîfde camekân içinde olarak Şükrüllah efendinin
torunları tarafından halka ziyâret etdirilmekdedir. İstanbuldaki bütün câmi’ler hakkında, geniş bilgi veren (Hadîkatül-cevâmi’) kitâbında (Akseki mescidi)ni anlatırken diyor ki, (Bu mescidi Kemâleddîn efendi yapmışdır. Fâtih sultân Muhammed hân ile gelenlerdendir. Mescidin karşısında, Çorlulu Alî pâşanın yapdırdığı
binâda (Hırka-i şerîf) ziyâret edilmekdedir. Binânın yanına bir imâret ve çeşme
de yapmışdır. Sultân Mahmûd-i Adlî, binikiyüzkırkaltı [1246] da, bu binâyı yeniden yapdı.) Bu kitâb 1193 [m. 1779] de te’lîf ve 1253 de tevsî’ ve 1281 [m. 1864] de
tab’ edilmişdir. Rûhların terbiye etdiği kimseye (Üveysî) denir. 677, 678, 909,
923, 1109.
953 — VOLTER: Fransız şâ’irdir. 1105 [m. 1694] de tevellüd etdi. 1192 [m. 1778]
de öldü. İslâm düşmanı idi. Resûlullahın hazret-i Zeynebi nikâh etmesini, tiyatro
olarak yazmış, âdî, alçak iftirâlar etmişdir. Bu yüzden, düşmanı olan papadan
tebrîk mektûbu almışdır. İkinci Abdülhamîd hân, bu tiyatronun Avrupada oynatılmasına, çok şiddet göstererek mâni’ olmuşdur. 381, 1197.
954 — WEGENER: Meteoroloji âlimi ve kutub kâşifidir. 1297 [m. 1880] de tevellüd, 1348 [m. 1930] de vefât etdi. Grönland seyâhatinde, buzlar arasında öldü.
Karaların kayması teorisini kurdu. 83.
955 — WESTENFELD: Alman müsteşriklerindendir. İbni İshakın (Sîret-i Resûlillah) kitâbını basdırmışdır. 374, 1114.
956 — WILLIAM CEYMS: Amerikalı felsefecidir. 1258 [m. 1842] de tevellüd
etdi. 1328 [m. 1910] de öldü. (Pragmatizm)in kurucusudur. (Dînî tecribeler) ve başka kitâblarında, îmânlı olmağı övmüşdür. 27.
957 — WILLIAM STERN: Alman psikolog ve pedagoglarındandır. 1287 [m.
1871] de tevellüd etdi. Zekâyı ta’rîf ederken, zekâ, düşünceyi hayâtın yeni şartlarına uydurmakdır, demişdir. 405.
958 — YÂFES: Nûh aleyhisselâmın üç oğlundan biridir. Çin, rus, slav ve türkler, bunun soyundandır. Yâfes beşyüz yaşında suda boğuldu. Binlerle torunu,
Asyaya ve o zemân mevcûd olan kara yolları ile, okyânus adalarına yayıldılar. Nûh
aleyhisselâmın ve Yâfesin dînini ve nasîhatlerini unutarak, yıldızlara, güneşe,
heykellere tapınmağa başladılar. 62, 377, 431, 483, 1123, 1157.
959 — YÂFİ’Î “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Afîf-üddîn Abdüllah bin Es’ad Yâfi’î, Şâfi’î mezhebi âlimlerindendir. 698 [m. 1298] senesinde Yemende tevellüd etdi. Mekkede yerleşdi. Kutb-i Mekke denir. 768 [m. 1367] de Mekkede vefât etdi.
(Ravd-ur-rıyâhîn), (Neşr-ül-mehâsin-il-gâliyye) ve (Menâkıb-i Abdülkâdir) kitâbları meşhûrdur. (Neşr-ül-Mehâsin)de (Makâmât-i aşere)yi anlatmakdadır. Bu kitâbı, (Câmi’ul Kerâmât) kenârında basılmışdır. 419, 458.
960 — YAHYÂ “aleyhisselâm”: Zekeriyyâ aleyhisselâmın oğludur. Annesi
Elisâ, İmrânın kızı idi. Hıristiyanlar Elizabeth diyor. Hazret-i Meryemin teyzesi
oğlu idi. Dâvüd “aleyhisselâm” soyundandır. (Tevrât)da yazılı olan Îsâ aleyhisse– 1189 –

lâmıngeleceğinihaberverdi.Îsâ“aleyhisselâm”gökeçıkarıldıkdansonra,(İncîl)e
uyduğuiçin,zâlimyehûdîhükümdârıbüyükHeroduntorunu,birinciHerodtarafındanşehîdedildi.Mubârekbedenininparçalarıbaşkaşehrlerdedir.İbniÂbidîn,
önsözündediyorki,(Mubârekbaşı,ŞâmdaÜmeyyecâmi’indedir.)482,507,1194.
961 —YAHYÂ BİN MU’ÂZ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûZekeriyyâSôfiyyedendir.ReyşehrindetevellüdetdiğiiçinRâzîdenir.258[m.872]senesinde
Nîşâpûrdavefâtetdi.419,607,610.
962 —YAHYÂ BİN MUHAMMED “rahmetullahiteâlâaleyh”:Kâdîİbn-ülHâşim-il-Bağdâdî[228]detevellüd,318[m.930]devefâtetdi.Fıkhvehadîsâlimidir.(Kitâb-ül-kırâet) vefıkhda(Sünen) vehadîsde(Müsned) kitâblarıvardır.
963 —YAHYÂ EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BeşiktaşileOrtaköyarasındakicâmi’işerîfiyapdı.Amasyalıdır.Dokuzyüz[900]deTrabzondatevellüd,
977[m.1569]devefâtetdi.KabriüzerineikinciSelîmhântarafındantürbeyapıldı.Tıb,matematikvefizikbilgisiçokidi.TrabzondavâlîolansultânSüleymânile
sütkardeşiidi.SultânSüleymânhalîfeolunca,İstanbuldameşhûrolanyereyerleşdirdi.BabasıŞâmlıÖmerefendiTrabzondakâdîikentevellüdetdi.Şi’rvedîvânıvardır.Üveysîdir.Türbesindedörterkek,dörtkadındahâvardır.YanındakiüçtürbeninherbirindebirerAlîpâşayatmakdadır.Yanındabirdeniyyetkuyusuvardır.Birniyyetkuyusuda,EyyûbdeKaşgarîdergâhıyokuşunda16numaralıevinbağçesindedir.
FetvâsâhibiMinkârî-zâdeYahyâefendibaşkadır.Kırkikincişeyh-ul-islâmidi.
1088[m.1677]devefâtetdi.Üsküdârdamedresesiyanındadır.250,339,631.
964 —YA’KÛB “aleyhisselâm”:İshakaleyhisselâmınoğlu,Yûsüfaleyhisselâmınbabasıdır.Adıİsrâîlidi.Onikioğlununtorunlarına(Benî-İsrâîl), ya’nîİsrâîl
oğullarıdenir.Sonradanyehûdîdenildi.Şâmdadır.İshakaleyhisselâmınikincioğluİysidi.BununoğluRûmsarışınolduğuiçinbununsoyundanolanlara(Rûm) veyâ(Benî-Asfer) denildi.356,389,390,391,482,1006,1122,1151,1192.
965 —YA’KÛB BİN SEYYİD ALÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Edirnedekâdîidi.SonraBursadamüderrisiken931[m.1525]senesindevefâtetdi.(Gülistân)
şerhıve(Mefâtîh-ul-cinân) ismindeki(Şir’a-tül-islâm) şerhımeşhûrdur.Buşerh
1288[m.1871]deİstanbuldabasılmışveHakîkatKitâbevitarafından1413[m.1992]
deİstanbuldaofsetbaskısıyapılmışdır.392,596,1036,1142.
966 —YA’KÛB-İ ÇERHÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Alâüddîn-iAttârhazretlerinintalebelerininbüyüklerindendir.Derinâlim,veliy-yikâmilidi.Gaznede
Çerhköyündetevellüdve851[m.1447]deHülfetûdavefâteyledi.HirâtdaveMısrdatahsîledip,BuhârâdaBehâeddîn-iBuhârîhazretlerininsohbetiveteveccühleriileşereflendi.TebârekeveAmmecüz’lerinintefsîrivefârisî(Risâle-i ünsiyye)
kitâbıHindistândabasılmışdır.957,969,1148,1174,1184,1185.
967 —YEHÛDÂ: Îsâaleyhisselâmaîmânedenonikihavârîdenbiridir.Bunun
mürtedolup,Îsâaleyhisselâmıotuzdirhemgümüşkarşılığındayehûdîlerehaber
verdiğisöylenmekdedir.Yudasİsharyotdadenilmekdedir.Üçyüzdoksandokuzuncu[399]sırada(Havârîler) isminebakınız!1108,1109,1152.
968 —YEKDEST “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedYekdestCüryânî,BuhârânınCüryânkasabasındatevellüdetdi.1069[m.1658]daticâretiçinHindistâna
giderkenCüryândakitâ’ûndaçolukçocuğununöldükleriniişitdi.Yoldaeşkıyâlar
basıpmallarınıaldılarvesolkolunukesdiler.ÇoküzüntülüSerhendşehrinegeldi.1069[m.1658]senesindeMuhammedMa’sûm-iFârûkîninhizmetiileşereflendi.Onbirsenekahvesinipişirdi.SonrahilâfetverilipMekke-imükerremedeirşâdaemrolundu.Otuzdokuzsenebuvazîfeyiyapdıkdansonra1119[m.1707]daMekkedevefâtetdi.ŞeyhAhmedYekdesthazretlerininçoktalebesivardır.Bunlardan
biri,MuhammedEmînTokâdîhazretleridir.Birtalebeside,EğrikapıdâhilindeEmîr
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BuhârîmesciditekkesindekitatârAhmedefendidir.1156[m.1743]davefâtetmişdir.Bumescid,İvezpâşacâmi’indenAyvanserâyainerkensağdasedüzerindeolup,
1384[m.1964]dekasdenyakılmış,dörtdıvârıvemihrâbıdışındakitatârAhmed
efendininvebaşkabirkaçtaşkabrkalmışdır.AhmedYekdestinbirtalebeside,seyyidAbdülhakîmefendihazretlerininikâmetetdiği,İdrîsköşkücivârındakievi,Kaşgarîtekkesinivecâmi’iyapdıran,hâcıMurtezâefendiolup,hesâbuzmanıidi.1160
[m. 1747] da vefât etmişdir. Bu tekkenin bağçesinde medfûndur. Bunları 1158
[m.1745]deyapdırmışdır.TekkeninilkşeyhiolanAbdüllah-iKaşgârî,ondörtsenesonra1174[m.1760]devefâtetmişdir.BirincisultânMahmûdzemânındakialtmışüçüncü şeyh-ul-islâm seyyid Mustafâ efendi de, 1112 [m. 1699] de Ahmed
Yekdest hazretlerine intisâb etmişdir. 1090 [m. 1678] da tevellüd ve 1158 [m.
1745]devefâtedipÜsküdârdamedfûndur.1157[m.1744]de,EyyûbNişâncasındaşeyh-ul-islâmtekkesinivemescidiniyapdırdı.BumescidkapısındaveayrıcaSarâchânedebirerçeşmesivardır.AhmedYekdestinbirhalîfesidedördüncüMuhammedhânınbaşçuhâdârıKahramânağadır.1147[m.1734]devefâtedentârîhciMuhammedRâşidefendi,bununhalîfesiEmîrağayamensûbdur.İkicildtârîhkitâbıçokkıymetlidir.Kahramânağanınbirhalîfeside,EnderûnluSührâbefendiolup,
sonraAbdülganîNablüsîdendefeyzalmışdır.ÜsküdârdaAzîzMahmûd-iHüdâî
tekkesindekimürşidlerdenMudanyalızâdeMuhammedRevşenefendi,Sührâb
efendidenfeyzalmışdır.AhmedYekdestinhalîfelerindenbiri,kâdîZıyâüddînefendi,biriderûznâmecibaşıMuhammedKumulbeğdir.1132[m.1719]devefâtetmişdir.FındıklıdasâhildemollaÇelebîcâmi’iyanında,1121[m.1708]devefâteden
şeyh-ul-islâmMuhammedSâdıkefendininkabriyanındadır.Sâdıkefendi,kırksekizincişeyh-ul-islâmolup,ikinciAhmedhânzemânında,1105[m.1691]deşeyhul-islâm olmuş, dokuz ay sonra, ikinci Mustafâ hân tarafından azl edilmişdir.
ÜçüncüAhmedhânzemânındatekrârşeyh-ul-islâmyapılmış,ihtiyârolduğundan
birsenesonraazledilmişdir.Bucâmi’iyapdıranMollaMuhammedÇelebî,İstanbulkâdîsı[hâkimi]idi.998[m.1590]devefâtetdi.EyyûbdeDefterdârcaddesiile
Kızılmesciddengelenyolunkesişdiğiyerdebüyüktürbededir.Ahmed-iYekdestinbirtalebeside,1117[m.1704]devefâtedip,KaracaAhmedkabristânındadefn
edilenMuhammedSemerkandîdir.Birtalebeside,Dâr-üs-se’âdeağası[ya’nîİstanbulvâlîsi]Beşîrağadır.Buismebakınız!1073,1082,1162,1184.
969 —YESEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedbinMuhammedYesevî,Yûsüf-iHemedânîninüçüncühalîfesidir.TürkistândaYesikasabasındatevellüd,590
[m.1194]daoradavefâtetdi.HâceAtâ-iYesevîdenir.Nevâyîdilinde(Atâ), baba
demekisedetürklermeşâyıhulularına(Atâ)derler.Buhârâdairşâdedip,sonraTürkistânagitdi.Vedâ’ederken,hâceAbdülhâlık-ıGoncdüvânîyetâbi’olmalarıiçin
talebesinevasıyyetetdi.Türkistânmeşâyıhınınbirincisidir.503,1103,1193.
970 —YEZÎD: Emevîhalîfelerininikincisidir.Hazret-iMu’âviyeninoğludur.
Yirmialtıncı[26]yıldaŞâmdatevellüdetdi.[64]devefâtetdi.[60]senesindehalîfeoldu.61[m.681]senesininMuharremayındaKerbelâfâci’asıoldu.Yezîdbuna üzüldü. (Allah ibni Mercâneye la’net eylesin! Hüseynin istediklerini kabûl
etmeyip de, onu katl etdirdi. Böylece, beni kötü tanıtdı) dedi. İbni Mercâne,
UbeydüllahbinZiyâdınadıdır.Yezîd,müslimânidi.Nemâzkılardı.İslâmiyyete
düşmân değildi. Yüzüğünün taşı üzerinde (Rabbünallah) yazılı idi. 490, 1066,
1091,1138,1139.
971 —YEZÎD BİN AMR HÜBEYRE: EmevîlerinsonhalîfesiolanMervânbin
MuhammedzemânındaIrâkveHorâsânvâlîsiidi.EbâMüslimileçokharbetdi.
İmâm-ıa’zamEbûHanîfeyihabsetdi.Başınakamçıvurdurdu.132[m.750]senesindeCa’ferMensûrtarafındanöldürüldü.441,443.
972 —YUHANNÂ: Îsâaleyhisselâmaîmânedenonikihavârîdenbiridir.İbrânîdilindeYahyâdemekdir.RumcadaYohannes,yâhudYani,ermenilerdeOhan–1191 –

nes,ingilizlerdeCon,fransızcadaJandenir.Dörtİncîlyazanlardanbiridir.Îsâaleyhisselâmınteyzesininoğluidi.Üçyüzdoksandokuzuncu[399]sırada,(Havârîler)
isminebakınız!372,1108,1109.
973 — YÛNÜS “aleyhisselâm”: Yûnüs bin Metâ, Mûsul yanındaki Nineve
ehâlîsinePeygamberidi.Dinlemediler.Heykelleretapmakdanvazgeçmediler.Yûnüs“aleyhisselâm”üzüldü.Diclekenârınageldi.Gemiyebindi.Hâlbuki,Allahü
teâlâ,böyleemrvermemişdi.Gemiyürümedi.Kur’açekdiler.Bunaisâbetetdi.Suçlubenimbuyurdu.Denizeatdılar.Balıkyutdu.Tevbeetdi.Balık,bunubirkenâraçıkardı.Ölümhâlindeidi.Tekrârkuvvetbuldu.TekrârNineveyegitmesiemr
olundu.Yûnüs“aleyhisselâm”gelmedenönce,havakararmış,heryerikaraduman
kaplamışdı.Kavmikorkup,tevbeetmiş,tevbelerikabûlolup,azâbgerialınmışdı.Gelincesözlerinidinlediler.Yıllargeçdi.ŞarkdaMidyalılarBâbildeKeldânîlermeydânageldi.353,356,427,482,993.
974 —YÛNÜS BİN ABÎD “rahmetullahiteâlâaleyh”:Takvâehliidi.Bezzâz
idi.Ya’nîkumaştüccârıidi.841.
975 —YÛNÜS EMRE “rahmetullahiteâlâaleyh”:Tesavvufehlivehalkşâ’iridir.Boluludur.PorsukçayınınSakaryayakarışdığımahaldetürbesivardır.TapdıkEmredenfeyzaldı.843[m.1439]devefâtetdi.İlâhîlerizevkleokunmakdadır.
976 —YÛNÜS ŞEMMÂS: RomaİmperatörlerindenikinciKlaudiuszemânında[m.268-270]Antakyapatrîkiidi.Allahüteâlânınbirolduğunu,ÎsâaleyhisselâmınOnunkuluvePeygamberiolduğunui’lânetdi.Çokkimseleridoğruyolagetirdi.(Kâmûs)daŞemmâskelimesindediyorki,(Hıristiyanlıkda,Patrîk,müctehid,
mezhebsâhibidir.Papa,halîfedir.Matrân,Kâdî,hâkimdir.Üskuf,müftîdir.Kıssîs,hâfız,okuyucudur.Câsilîk,imâmdır.Şemmâs,müezzindir.)
977 —YÛSÜF “aleyhisselâm”:Yâ’kûb“aleyhisselâm”onikioğlundanençok
Yûsüfüseverdi.Kardeşleri,onukıragötürüpkuyuyaatdı.Onukurtyididediler.
FekatAllahüteâlâOnukorudu.HemPeygamberyapdı,hemdeMısrahükümdâr
yapdı.Dahâçokbilgiiçin,(Eshâb-ı Kirâm) kitâbınabakınız!356,482,522,787,
1006,1151,1190.
978 —YÛSÜF BİN AHMED SİCSTÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:(Münyetül-müftî) ve(Gunye-tül-fükahâ) kitâblarınıyazmışdır.Altıyüzotuzsekiz638[m.
1240]senesindensonraSivâsdavefâtetmişdir.
979 —YÛSÜF BİN CÜNEYD “rahmetullahiteâlâaleyh”:EhîÇelebîdenir.
İkinciBâyezîdhândevriâlimlerindendir.Tokatlıdır.Bursada,Edirnedeveİstanbuldamüderrislikyapdı.Vikâyenin(Sadr-üş-şerî’a-şerhı)nehâşiyeyaparak(Zahîret-ül-Ukbâ) isminivermişdir.Buhâşiyesive(Hediyyet-ül-mehdiyyîn) adındaki(Elfâz-ı küfr) kitâbıve(Beydâvî hâşiyesi) meşhûrdur.(Hediyyet-ül-mehdiyyîn)
kitâbıdaarabîolup,HakîkatKitâbevitarafından1394[m.1973]deİstanbuldabasdırılmışdır.AkserâyileTopkapıarasında(Ehî zâde) câmi’iniyapdı.905[m.1499]
devefâtetdi.Câmi’iyanındadır.KızınıntorunuEhî-zâdeAbdülhalîmbinMuhammedin (Riyâdüssâdâd fî-isbât-il-kerâmât lil-Evliyâ-i hâlel-hayât ve ba’del-memât) kitâbıveMollaCâmîninfârisî(Şevâhid-ün-nübüvve) kitâbınıntercemesimeşhûrdur.85,90,454,467,1084,1097,1137,1164.
980 —YÛSÜF BİN ÖMER “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hanefîfıkhâlimlerindendir.832[m.1429]devefâtetdi.(Kudûrî muhtasarı)nışerhedenlerdendir.Bu
şerhıne(Câmi’ul-mudmerât) veyâkısaca(Mudmerât) denir.YûsüfbinÖmerSakafîbaşkaolup,EmevîlerinIrâkvâlîsiidi.
981 — YÛSÜF DECVÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Decve, Mısrda Dimyât
yakınındadır.Fıkhâlimidir.İbniTeymiyyeyiveMuhammedAbdühüredetmekdedir.Tütüniçmekharâmdeğildirderdi.1365[m.1945]devefâtetdi.366,461,639.
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982 —YÛSÜF-‹ HEMEDÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûYa’kûbYûsüfbin
EyyûbHemedânî,Ehl-isünnetâlimlerindenveEvliyân›nbüyüklerindendir.Büyük
âlimlerdendir.(Umdet-ül-makâmât)dadiyorki,(Piyâdeolarakotuzyedihacyapd›.Kur’ân-›kerîmibinlercehatmeyledi.Gecenemâzlar›nda,herrek’atde,bircüz’
okurdu. Tefsîr, hadîs, kelâm ve f›khdan yediyüz cüz’ ezberinde idi. ‹kiyüzonüç
mürşid-ikâmildenistifâdeetdi.Yedibinkâfirinîmânagelmesinesebeboldu.H›z›r
aleyhisselâmileçoksohbetetdi.Hastalaravenazardeğenlereta’vîzvem›skayazard›.‹mâm-›a’zamsoyundanidi).[440]daHemedândatevellüd,535[m.1141]senesindeHirâtdavefâtetdi.Mervşehrindedir.Onsekizyaş›ndaBağdâdagelip,Ebû‹shak-›Şîrâzîdenokudu.Hanefîf›khvemünâzaraâlimioldu.EbûAlîFârmedîdenfeyz
al›p,kemâlegeldi.Muhyiddîn-iArabîhazretleribirkitâb›ndadiyorki,[602]senesindeşeyhEvhâd-eddîn-iHâmidKezmânîKonyayageldi.HemedândaYûsüf-iHemedânî,altm›şy›ldanziyâdeirşâdetmişdir.Birgünbiryeregitmekistedi.Hayvân›n
yular›n›serbestb›rakd›.Hayvânbunu,şehrhâricindebirmescidegötürdü.Mesciddebirgenç,bunabirşeysordu.Cevâb›n›verdi,dedi.Muhyiddîn-iArabîhazretleri,
buradabuyuruyorki,(Sâd›kolantalebeüstâd›kendiyan›naçeker.)(Fetâvâ-i hadîsiyye) sonundadiyorki,(EbûSa’îdAbdüllahve‹bn-üs-sakkâveAbdülkâdir-iGeylânîhazretleri,ilmtahsîliiçinBağdâdagelmişlerdi.Yûsüf-iHemedânîBağdâdda,
Nizâmiyyemedresesindeva’zediyordu.‹bn-üs-sakkâad›ndakimeşhûrderinâlim,
kalk›pbirşeysordu.Otur,seninsözündenküfrkokusugeliyorbuyurdu.Hakîkaten
‹stanbulasefîrolarakgidip,oradah›ristiyanoldu.)Abdülhâl›k-iGoncdüvânîveAhmed-iYesevîgibibüyükVelîleryetişdirdi.(Zînet-ül-hayât), (Menâzil-üs-sâyirîn) ve
(Menâzil-üs-sâlikîn) kitâblar›meşhûrdur.969,1062,1090,1103,1191.
983 —YÛSÜF NEBHÂNÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Yûsüfbinİsmâ’îlbinYûsüfNebhânî,HayfadaEczîmkariyyesinde1265[m.1849]detevellüd,1350[m.1932]
RamezânayındaBeyrutdavefâtetdi.Ondördüncüasrınbüyükâlimlerindendir.
Câmi’ul-ezheribitirdi.Çokkitâbyazdı.Bunlardan46sınınismleri,vehhâbîlerired
eden (Şevâhid-ül-hak) kitâbının başında yazılıdır. Bunların hepsi basılmışdır.
Fazlabilgiiçin(Eshâb-ı kirâm) kitâbınabakınız!454,458,459,469,1077,1145,1185.
984 —YÛSÜF ZİYÂ AKIŞIK “rahmetullahiteâlâaleyh”:Bosnada,Foçalıdır.
[1303]detevellüd,1378[m.1958]deFâtihdevefâtetdi.Edirne-kapıkabristânındaiken,mubârekcesedim.2000senesinde,zevcesiSü’adâhanımıncesediilebirlikde, Eyyûbde Kaşgârî dergâhı yanındaki kabrlerine nakl edilmişdir. Ahmed
binhâcıSâlihbinZülfikârpâşaoğludur.Zülfikârpâşa,Akkoyunlusoyundandır.
YûsüfZiyâbeğ,VefâdaKaramürselkumaşfabrikasımüdîriidi.Yüzlercemüslimânfakîrinsığınağıidi.Yüzlercegencinhidâyetekavuşmasınasebeboldu.SeyyidAbdülhakîmefendininsohbetivehizmetiileşereflenmiş,teveccühvefeyzlerinemazharolmuş,derece-ikemâlevâsılolmuşdur.Halkiçinde,Hakileidi.SeyyidAbdülhakîmefendi,1348[m.1929]deZiyâbeğehediyyeetdiği(Mektûbât) kitâbıiçkapağına(Bukitâb,YûsüfZiyâibniAhmede,dinkardeşihattâbabasıyerindekiAbdülhakîmvâsıtasıile,Allahüteâlâtarafındanihsânedilmişdir)yazmışdır.Bukitâbı,altıcildbirarada,fârisîolarak,1166[m.1752]daFâtihdeMesîhpâşacâmi’icivârındaki(HâcıİlyâsMescidi)imâmıVâsıkİbrâhîmefendi,çoknefîs
olarakyazmışdır.HüseynHilmiIşık,Ziyâbeğindâmâdıdır.1171,1172,1197.
— YÛŞA’: Mûsâaleyhisselâmındîniniyayanpeygamberlerdendir.Kur’ân-ıkerîmdeismiyazılıdeğildir.Mûsâaleyhisselâmınhemşîresininoğludur.Kabri,İstanbulda,BeykozdaYûşa’tepesindeolduğusöylenmekdedir.482,1152.
985 —ZÂHİDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhtârbinMahmûd,Hanefîfıkh
âlimlerindendir.ÎrândaHârezmdetevellüd,658[m.1259]senesindevefâtetdi.(Hâvî), (Müctebâ), (Kudûrî şerhı) kitâblarıçokkıymetlidir.(Kınye-tül-fetâvâ) kitâbındaza’îfbilgilerdevardır.269,375,852,873.
986 —ZÂHİD-ÜL-KEVSERÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:MuhammedZâhidbin
Hasen,sultânVahîdeddînhânzemânında,şeyh-ul-islâmMustafâSabrîefendinin
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dersvekîliidi.Kafkasyalıçerkesdir.1295[m.1878]detevellüd,1370[m.1951]deMısrdavefâtetdi.Zemânınıntefsîr,hadîsvefıkhâlimiidi.Vehhâbîliğirededen(Esseyfüs-sakîl) kitâbınatekmilesiile(Makâlât)ıçokkıymetlidir.(El-işfâk alâ ahkâm-ıt talâk) kitâbıKâhiredeve(İrgâmül-merîd) kitâbıHakîkatKitâbevitarafındanİstanbuldabasılmışdır.(Hüsn-üt-tekâdî) kitâbındaŞâhVeliyyullahıtenkîdetmekdedir.454.
987 —ZAHÎRÜDDÎN-İ HÂREZMÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Ahmedbin
İsmâ’îlZahîrüddîn-iTîmûr-tâşîHârezmî,601[m.1204]devefâtetmişdir.Hanefîfıkhâlimlerindendir.İmâm-ıMuhammedin(Câmi’us-sagîr)inişerhetmişdir.1183.
988 —ZAHÎREDDÎN-İ İSHÂK:EbülMekârimVelvâlicî.(Velvâliciyye fetvâsı) İstanbuldabasılmışdır.710[m.1310]davefâtetdi.
989 —ZEBÎDÎ [Zübeydî]:AhmedbinAhmed,893[m.1488]devefâtetdi.(Tecrîd-üs-sarîh) adındakiikicild(Buhârî) muhtasarımeşhûrdur.ŞerkâvîveİbniKâsım-ıGazzîninhâşiyeleriilebirlikde1347[m.1928]deMısrdabasılmışdır.1083.
990 —ZEHEBÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:İmâm-ıEbûAbdüllahŞemseddîn
MuhammedbinAhmedbinOsmânbinKaymazTürkmânîMısrî,hadîsvetârîhâlimlerindendir.673[m.1274]deŞâmdatevellüd,748[m.1348]deMısrdavefâtetdi.
Eserlerinden(Mîzân-ül i’tidâl), onikicild(Târîh-ül-islâm), (Tecrîd fî-esmâ-i Sahâbe) ve(Es-sahîfe fî-menâkıb-i Ebî Hanîfe) kitâblarıvardır.(Et-tıbbün-Nebevî) çok
fâideli olup, İbrâhîm Ezrakın (Teshîl-ül-menâfî’)i hâmişinde olarak Mısrda ve
1396[m.1975]daİstanbuldabasılmışdır.(Tecrîd) Beyrutda,(Mekteb-üt-ticârî)de
satılmakdadır.İbniTeymiyyenintalebesidir.442,443,652,719,734,765,1117.
991 —ZEKERİYYÂ “aleyhisselâm”:Süleymânaleyhisselâmınsoyundandır.
Kudüsde Beyt-i mukaddesde (Tevrât) yazmağı, kurban kesmeği idâre ederdi.
ZevcesiÎsâ’hâtûnveyâElîsa’,hazret-iMeryeminhemşîresiidi.Babalarıİmrânidi.
İmrân,önceÎsâ’hâtûnunannesiile,sonrabununbaşkaerkekdenolankızıHunneileevlenmişdi.Hazret-iMeryeminannesiHunne,(Cenâb-ıHakbanabiroğul
ihsânederse,Beyt-ül-mukaddesehizmetciyapacağım)diyeadadı.Kızıoldu.AdınıMeryemkoydu.Hazret-iMeryemdünyâyagelmedenönce,babasıİmrânvefât
etdi.Hunne,kızınıBeyt-ül-mukaddesehediyyeetdi.Zekeriyyâ“aleyhisselâm”,onu
evinegötürdü.TeyzesiÎsâ’büyütdü.Sonra,onaBeyt-ül-mukaddesdeodayapdırdı.Hazret-iMeryem,buodadaibâdetederdi.YanınaZekeriyyâaleyhisselâmdan
başkakimsegiremezdi.Cebrâîl“aleyhisselâm”,Zekeriyyâaleyhisselâmagelip,ÎsâdanYahyâadındaoğluolacağınıhaberverdi.Yahyâaleyhisselâmdanaltıaysonra,(Beyt-üllahm)denilenyerde,hazret-iMeryeminoğluÎsâ“aleyhisselâm”tevellüdetdi.Yehûdîler,Zekeriyyâaleyhisselâmaiftirâetdiler.Sonra,şehîdetdiler,şehîdolurken,yüzyaşındaidi.482,507,1135,1189.
992 —ZEMÂHŞERÎ: Zimâhşerîdedenir.AllâmeEbül-KâsımMahmûdCârullahbinÖmer,tefsîr,fıkhvelügatâlimiidi.Mu’tezilemezhebindeidi.Ölürkentevbeetdiğisöylenmekdedir.467[m.1074]deHârezmdeZemâhşerkasabasındatevellüd,538[m.1144]dearefegecesindeCürcâniyyedevefâtetdi.Belâgatilminde
çokyüksekidi.(Esâs-ül-belâga) kitâbıikicilddir.Mısrdabasılmışdır.(Mukaddeme-tül edeb) lügatkitâbı,[1117]deBursadaMurâdiyyemedresesimüderrisitarafındantürkceyetercemeedilmiş,İstanbuldabasılmışdır.(Keşşâf tefsîri) Kur’ân-ı
kerîmin belâgatini göstermekde bir şâheserdir. Hanefî mezhebine göre ibâdet
ederdi.(Kudûrî muhtasarı)nışerhetdi.İmâm-ıa’zamEbûHanîfeninmenâkıbını
yazdı.Ayasofyacâmi’ihakkındadabirrisâlesivardır.Birayağıkırık,takmaidi.
Mekke-imükerremedebeşyılkaldı.BununiçinCârullahdenir.416,417,644.
993 —ZEMÂN ŞÂH “rahmetullahiteâlâaleyh”:Şâh-ızemândadenir.Efganistânhükümdârlarındandır.AhmedŞâh-ıEbdalînintorunuveTîmûrŞâhınoğludur.1207[m.1793]depederiölünce,Kâbildehükümdâroldu.1210daLahore
veDelhîyeziyâretegiderkenHirâthâkimiküçükkardeşiMahmûdşâhKâbilete–1194 –

câvüzedince,geridöndü.1214deMahmûdamağlûboldu.1255[m.1839]deingilizler,KâbileenküçükkardeşişâhŞücâ’ıgetirdilerisede,1258deŞâh-ızemân
hükûmetitekrârelinealdı.Serhendşehrindeimâm-ıRabbânîhazretlerininküçük
türbesinita’mîredipüzerinebüyük,çokmüzeyyen,mermerdenbirtürbeyapdırdı.Bununyanındakitürbedezevcesiilebirlikdemedfûndur.1120.
994 —ZENBİLLİ ALÎ EFENDİ “rahmetullahiteâlâaleyh”:OsmânlıŞeyh-ulislâmlarınınsekizincisidir.Karamanlıdır.MevlânâMuslih-uddînefendinintalebesivedâmâdıdır.908[m.1502]deŞeyh-ul-islâmoldu.932[m.1526]devefâtedinciyekadarikinciBâyezîdveYavuzsultânSelîmveKânûnîsultânSüleymânzemânlarında,bumakâmdabaşarıileçalışdı.YavuzsultânSelîminşiddetlihareketlerinibileteskînemuvaffakoldu.Zühdvetakvâsıveistikâmetiileşöhretyapdı.İbniKemâlAhmedŞemseddînefendi,kendisinehalefoldu.Cemâlîisminikullanırdı.(El-muhtârât) fıkhkitâbıçokkıymetlidir.Zeyrekyokuşundakitürbesindedir.
995 — ZENON: Eskiyunanfelesofudur.Bununfelsefesine(Revâkıyyûn) denir.
996 —ZERDÜŞT: Mecûsîya’nîateşetapmadînininkurucusudur.Mîlâddanaltıyüz[600]seneönceHindistândadoğdu.Berehmendinadamlarıtarafındankovuldu.BelhdeMecûsîdîniniyaydı.İyiliktanrısı(Îzed) veyâ(Ormüzd) ilekötülük
vekaranlıktanrısı(Ehrimen) olmaküzereikitanrıvardırdedi.(Zend) kitâbıve
(Avesta) denilenşerhıAvrupadabasılmışdır.Îrânşâhıİsfendiyâr,budîniyaymak
içinTûranlılarlaçokharbetdi.Mejdek,Mecûsîliğe(İştirâkiyye) i’tikâdınıdakatdı. Ondan önce Îrânlılar (Sâbi’î) idi. Güneşe ve yıldızlara taparlardı. Hazret-i
ÖmerÎrânıalınca,acemlermüslimânoldu.MecûsîdîniHindistândakaldı.Bugün,
Îrânlılar,eskimillîâdetlerdiyemecûsîâyinlerinivesayılıgünleriniortayaçıkarıyorlar.528.
997 — ZERKÂNÎ “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Muhammed bin Abdülbâkî
Ezherî,Mısrda,Mâlikîhadîsvefıkhâlimlerindendir.Babasıgibi,Zerkânîadıile
meşhûrdur.1055[m.1645]deZerkândatevellüd,1122[m.1710]devefâtetdi.
İmâm-ıMâlikin(Muvattâ)ınıveKastalânînin(Mevâhib)inişerhetdi.Bu,sekiz
cildolup,1329[m.1911]senesindeMısrdave1393[m.1973]deLübnandabasılmışdır.43,281,378,387,391,458,633,639,695,718,783.
998 —ZERKEŞÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:BedreddînMuhammedbinBehâdır,Şâfi’îfıkhâlimidir.745[m.1344]detevellüd,794[m.1391]deMısrdavefâtetdi.Şâmdakâdîidi.(Ukûd-ül-cemân fî-vefiyyât-il-a’yan)ımeşhûrdur.419,632.
999 —ZEYD BİN HÂRİSE “radıyallahüanh”:Resûlullahınkölelerininensevgilisiidi.Hazret-iHadîceninkölesiidi.Resûlullahahediyyeetdi.Ozemânsekiz
yaşındaidi.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”âzâdedip,evlâdedindi.Babasıyıllarcaoğlunuaramış,haberalıncaMekkeyegelipoğlunuistemişdi.Resûlullah,(Çocuğun re’yine bırakalım. Kimi isterse, onun olsun) buyurdu.Zeydigetiripsordular.Benimanambabambudurdiyerek,Resûlullahınyanındanayrılmak
istemedi.Resûlullah,bununüzerine,(Zeyd benim oğlumdur) buyurdu.Babasıve
amcası,sevinipgeridöndüler.İlkîmânedenlerdendir.Bütüngazâlardakahramânlıkgösterdi.Resûlullah,Zeydi,kendiâzâdlısıÜmm-iEymenilenikâhladı.Üsâmetevellüdetdi.Sonra,ResûlullahkendihalasıÜmeymeninkızıZeynebbint-i
Cahşıda,Zeydenikâhetdi.Zeyd,Zeynebinri’âyetinekâdirolamayıp,hicretin
üçüncü[3]senesinde,arzûlarıileayrıldılar.Hicretinsekizinci[8]senesinde,Şâm
civârındaMu’tedenilenyerdeüçbinislâmaskeri,yüzbindenziyâdevetamtechîzâtlırumordusuilecihâdederkenkumandanidi.Şehîdoldu.YerineCa’ferbinEbî
Tâlibkumandayıelealdı.Odaşehîdoldu.SonrasancağıAbdüllahibniRevâha
elinealdı.Odaşehîdoldu.SonraHâlidbinVelîd,kumandanoldu.Ansızınhücûm
etdi.Elindedokuzkılınckırıldı.Düşmanbozuldu.Resûlullah,MedînedeMesci–1195 –

dinde,buhâligörüyor.Eshâbınahaberveriyordu.Eshâbınınşehîdolduğunaçok
üzüldü.ZeyddenbaşkahiçbirSahâbîninismi,Kur’ân-ıkerîmdeaçıkcabildirilmemişdir.Zeydbeyâz,güzelidi.Üsâmeiseesmeridi.Çünki,Ümm-iEymen,Resûlullahaannesindenmîrâskalanhabeşîcâriyeidi.353,381,1186.
1000 —ZEYD BİN SÂBİT “radıyallahüanh”:Eshâb-ıkirâmınbüyüklerindendir.Hazreckabîlesindendir.Hicretdeonyaşındaidi.Babasıdörtseneönceölmüşdü.Hendekvesonrakigazâlardabulundu.Ferâizilmindederinbilgisivardı.Süryânîöğrenmesiemrolundu.Resûlullahınkomşusuidi.Vahygelince,Resûlullah
bunaadamgönderir,çağırır,vahyiyazardı.DeveveSıffîndeictihâdı,hazret-iAlîninictihâdınauymadı.Kur’ân-ıkerîmtoplanırken,kendisiyazdı.[45]veyâ55[m.
674]devefatetdi.NemâzınıMervânbinHakemkıldırdı.440,534,1106,1107.
1001 —ZEYD BİN VEHB “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbûSüleymânCühnî,
Resûlullahıuzakdanişitipîmânageldi.Cemâlinigörmekleşereflenmeğegelirken
vefâtetdiğiniyoldahaberaldı.Tâbi’îninbüyüklerindenoldu.Kûfedeyerleşdi.Hazret-iAlîninsohbetindebulundu.289.
1002 —ZEYD BİN ZEYNEL’ÂBİDÎN “rahmetullahiteâlâaleyh”:Hazret-iHüseynintorunudur.HişâmbinAbdülmelikzemânında,KûfelilerZeyde,halîfeolursansanakırkbinaskerveririzdediler.Fekat,sözlerindedurmadılar.Ehl-ibeytehıyânetetdiler.Bunlarınsözlerinealdanarak,yüzyirmiiki122[m.739]deKûfedehalîfeliğinii’lânetdi.IrâkvâlîsiYûsüfbinÂmirinaskeriileharbederkenyanındakilerinçoğudağıldı.Zeydşehîdoldu.(Eshâb-ı Kirâm) kitâbınabakınız!62,1197.
1003 — ZEYLA’Î “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Osmân bin Alî, Hanefî fıkh
âlimlerindendir.743[m.1343]deMısrdavefâtetdi.İmâm-ıMuhammedin(Câmi’ulkebîr)inişerhetmişve(Kenz) kitâbınışerhederek(Tebyîn-ül-hakâık) adınıvermişdir. (Tebyîn) kitâbı, Ahmed bin Muhammed Şelbînin hâşiyesi ile birlikde
1313[m.1895]senesindeMısrdavesonraBeyrutdabasılmışdır.Şelbî1031[m.1621]
deMısrdavefâtetmişdir.284,323,867,883.
1004 —ZEYNEB “radıyallahüanhâ”:Resûlullahındörtkızındanbirincisidir.
Otuzyaşındaikentevellüdetdi.Nübüvvetdenönce,annesiHadîceninhemşîrezâdesiEbul’âsbinRebî’ileevlendi.Ebul’âsîmânetmedi.Bedrgazâsındaesîrolup,
zevcesiniMedîneyegöndermekşartıilebırakıldı.Kendikardeşiilegönderdiise
de,kâfirlerZeynebiyoldageriçevirdi.Resûl“aleyhisselâm”ZeydbinHâriseyi
MekkeyegönderipZeynebigeceMedîneyekaçırdı.Ebul’âs,Hudeybiyegazâsındansonraîmânageldi.Zeynebtekrârkendisineverildi.Hicretinsekizinci[8]senesinde otuzbir yaşında vefât etdi. Oğlu Alî, Mekkenin fethinde Resûlullahın
devesindevearkasındaidi.ZeynebinkızıÜmâmeyihazret-iAlîkendinenikâheyledi.
1005 —ZEYNEB BİNT-İ CAHŞ “radıyallahüanhâ”:Resûlullahınhalasıolan
Ümeymeninkızı,AbdüllahbinCahşınkardeşiidi.BabasınınadıBurreidi.Îmân
etmediğiiçin,Cahşdenildi.Zeynebilkîmânedenlerdendir.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”bunu,önce,oğulluğuolanZeydbinHâriseyenikâhetdi.Zeyd,
Zeynebin hakkını gözetemediğinden, hicretin üçüncü [3] senesinde ayrıldılar.
Resûl“aleyhisselâm”nikâhetmekistedi.Zeynebbunuişitince,sevincindeniki
rek’atnemâzkılıp,(YâRabbî!SeninResûlünbeniistiyor.EğerOnunzevceliğiile
şereflenmemitakdîrbuyurdunise,beniOnasenver!)diyedüâetdi.Düâsıkabûl
olup,Ahzâbsûresinin,(Zeyd, onun hakkında istediğini yapdıkdan sonra [ya’nîZeynebiboşadıkdansonra],biz, onu sana zevce eyledik), meâl-işerîfindeolanotuzyedinciâyetinâziloldu.ZeynebinnikâhınıAllahüteâlâyapdığıiçin,Resûlullah
“sallallahüaleyhivesellem”ayrıcanikâhyapmadı.Hazret-iZeyneb“radıyallahüanhâ”bununlaheranöğünürveherkadınıbabasıevlendirir.Beniise,Allahü
teâlânikâhladı,derdi.Ozemânotuzsekizyaşındaidi.Hicretinyirminci[20]yılın–1196 –

da,elliüçyaşındavefâtetdi.Hayrı,ihsânı,sadakayıpekçokseverdi.Elişlerinde
demâhiridi.İşlediğişeyleriveelinegeçenherşeyiakrabâsınavefakîrlereverirdi.Hattâ,halîfeÖmer“radıyallahüanh”Ezvâc-ıMutahheratınherbirineonikibindirhemverirdi.Bu,alıralmazhepsinisadakaeder,dağıtırdı.Resûlullahdansonra,Zevcât-itâhirâtarasında,enöncevefâtedenbudur.Hazret-iÂişe,bunuçok
medhvesenâeyledi.(Zevcelerim arasında, bana en önce kavuşacak olanı, eli uzun
olanıdır) hadîs-işerîfi,bununöncevefâtedeceğinihabervermişdi.Çünki,ençok
sadakaverenbuidi.Fransızedebsizşâ’iriVolter,Resûlullahın“sallallahüaleyhi
vesellem”hazret-iZeynebi“radıyallahüanhâ”zevceliğekabûlbuyurmasını,târîhlere,vak’avehaberleretabantabanazıdveuydurma,alçakiftirâlarla,şi’rdüzerekbirtiyatrokitâbıyazmışdır.Edebiyyâtvefikradamınayakışmıyanbuçirkin,iğrençyazısı,kendisiniaforozetmişolan,büyükdüşmanıpapanınhoşunagitmiş,kendisiniokşayıcımektûbyazmışdır.Müslimânlarınhalîfesi,sultânikinciAbdülhamîdhân,bupiyesinsahnedeoynatılacağınıişitince,Fransaveİngilterehükûmetlerine ültimatom vererek hemen önlemiş, bütün insanlığı, yüz kızartıcı,
aşağılıklardankurtarmışdır.381,1065,1189,1195.
1006 —ZEYNEB BİNT-İ HUZEYME “radıyallahüanhâ”:Resûlullahınzevcelerindendir.Çokibâdeteder,çoksadakaverirdi.ÖnceAbdüllahbinCahşınzevcesiidi.Abdüllah,ResûlullahınhalasıÜmeymeninoğluidi.Uhudgazâsındaşehîdoldu.Resûlullahınnikâhıileşereflendiisede,sekizaysonravefâtetdi.381.
1007 — ZEYNEL’ÂBİDÎN “rahmetullahi teâlâ aleyh”: Oniki imâmın dördüncüsüdür.ZeydinveMuhammedBâkırınbabalarıdır.AlîbinHüseynbinhazret-iAlîdir.BirismideSeccâddır.46datevellüd,doksandört94[m.713]dehalîfeVelîdinemriile,MedînevâlîsiOsmânbinHayyântarafındanzehrletilerekşehîd edildi. Mubârek başının, Mısrda Kurâfe kabristânında olduğu, (Tezkîre-i
Kurtûbî muhtasarı)ndayazılıisede,bununZeynel’âbidînhazretlerininoğluZeydinmübârekbaşıolduğu(Tuhfetürrâgıb fî sîreti cemâ’ati min ayânı Ehl-i beytil
atayib) kitâbının31.sahîfesindetashîhedilmekdedir.62,1126,1141.
1008 —ZEYNÜDDÎN-İ HÂFÎ: İsmiEbûBekrMuhammeddir.BüyükVelîlerdendir.NûreddînAbdürrahmânMısrîninhalîfesiveAbdüllatîfKudsîBursavînin
mürşididir.[Nefehât.] Buda,İstanbuldakiEbülVefâhazretlerininmürşididir.HalvetiyyekolundanZeyniyyetarîkatininmüessisidir.838[m.1435]devefâtetdi.HorasânınHafkasabasındandır.[(Mesmû’ât)dasahîfe110.]1094,1146.
1009 — ZEY NÜD DÎN-İ TAY BÂ DÎ “rahm et ull ah i teâ lâ aleyh”: Mevl ân â
Zeyneddîn-iEbûBekr,mevlânâNizâmeddîn-iHirevînintalebesiidi.İslâmiyyeteyapışmakla,sünneteuymakla,bâtınîilmlerekavuşdu.Evliyânınhâlleri,makâmlarıihsânolundu.Üveysîidi.Şeyh-ul-islâmAhmed-iNâmıkîCâmîninrûhâniyyetindenfeyzaldı.Onuntürbesineçokgitdi.Şâh-ıNakşibendBehâeddîn-iBuhârî
hazretlerihaccagiderken,Hirâtdangeçdi.Taybâdauğrayıp,mevlânâZeyneddîn
ilegörüşdü.791[m.1388]senesindevefâtetdi.903.
— ZİYÂ BEĞ: 984numaradaYÛSÜFZİYÂisminebakınız!
1010 —ZİYÂDÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Nûr-üd-dînAlîbinYahyâZiyâdî,
MısrdakiŞâfi’îâlimlerindendir.1024[m.1615]devefâtetdi.(Minhâc şerhı)nehâşiyesi,âlimlerarasındaçokmakbûldür.(Muharrer)işerhetmişdir.633,638,1156.
1011 —ZİYÂ PÂŞA: Osmânlıdevletadamlarındanveşâ’irlerindendir.Erzurumludur.Abdül’azîzhânzemânındaMâ-beynkâtibiidi.İkinciAbdülhamîdhân
zemânındaAdanavâlîsiolduisede,İstanbuldanayrıkalmakzorgeldi.1295[m.1878]
devefâtetdi.KabriAdanadadır.Masonolduğumeydânaçıkmışdır.1086,1154.
1012 —ZİYÂ-ÜD-DÎN-İ GÜMÜŞHÂNEVÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedZiyâ-üd-dînefendi,[1235]deGümüşhâneninEmîrlermahallesindetevellüd
ve1311[m.1893]deİstanbuldavefâtetdi.Süleymâniyyecâmi’ibağçesindedir.Hâ–1197 –

lid-iBağdâdînintalebelerindenAhmedbinSüleymânErvâdîden[1264]deicâzetaldı.İcâzetalırken,Hâlid-iBağdâdînintalebelerindenveliy-yikâmilAbdülfettâh-i Akrî hâzır idi. Bâb-ı âlîde Fâtıma sultân câmi’i yanında ders verirdi.
Çokkitâbyazdı.(Râmûz-ül-ehâdîs) hadîskitâbıçokkıymetlidir.399,460,1158.
1013 —ZÜBEYR BİN AVVÂM “radıyallahüanh”:HuveyledbinEsedbin
Abd il’uzz â bin Kusay torunudur. Esh âb-ı kirâmın büyükl erind en ve aşere-i
mübeşşeredendir.Hazret-iHadîceninerkekkardeşininveResûlullahınhalasıolan
hazret-iSafiyyeninoğludur.Onsekizyaşındadördüncüolarakîmânageldi.İslâmdailkkılıncçekenbudur.Bütüngazâlardabulundu.Çokyaralandı.Mısrınfethindedebulundu.Zenginidi.BütünmalınıAllahiçindağıtdı.Eshâb-ıkirâmşehîd
olunca,yetîmlerinevasîolur,onlarıbeslerdi.Devevak’asındahazret-iTalhave
hazret-iÂişeilebirlikde,hazret-iAlîyekarşıidi.Harbdençekilipnemâzkılarken,İbniCermuztarafından[36].cısenede,şehîdedildi.Altmışyediyaşındaidi.
Hazret-i Alî bunu işitince, çok üzüldü. Nemâzını kendi kıldırdı. Zübeyr bin
Ebül’ulâmüceddidî,MuhammedNakşibend-isânîninhafîdiolup1152deSerhenddevefâtetdi.133,509,510,621,1066,1098,1164,1182,1185.
1014 —ZÜFER “rahmetullahiteâlâaleyh”:ZüferbinHüzeyl,Hanefîfıkhâlimlerindendir. İmâm-ı a’zam Ebû Hanîfenin talebesindendir. [110] da İsfehânda
tevellüd,158[m.775]deBasradavefâtetdi.Zarûrethâlindeimâm-ıZüferinsözü
ileamelcâizdir.120,304,439,443,806,863.
1015 —ZÜHDÜ PÂŞA “rahmetullahiteâlâaleyh”:AhmedZühdüpâşaseyyiddir. Me’ârif nâzırı idi. 1319 [m. 1901] da vefât etdi. Türkçe (Mecmû’at-üzZühdiyye) fıkhkitâbıçokfâidelidir.1311deİstanbuldabasılmışdır.
1016 —ZÜLKARNEYN:496.cısırada,İskenderisminebakınız!62,482,740,
1110.
1017 — ZÜLYEDEYN “radıyallahü anh”: Resûlullahın bir öğle veyâ ikindi
nemâzında,ikincirek’atdeselâmverdiğiniedeblesoran,buzâtdır.Resûlullah“sallallahüaleyhivesellem”,sonrakalkıpikirek’atdahâkıldıvesecde-isehvyapdı.506.
1018 —ZÜNNÛN-İ MISRÎ “rahmetullahiteâlâaleyh”:EbülfadlSevbânbinİbrâhîm,Sôfiyye-ialiyyedendir.Sehl-iTüsterîninmürşididir.Mısrda,tesavvufuilk
olarakaçıklıyanbuzâtdır.245[m.860]devefâtetdi.609,788,1115.
1019 —ZÜVVÂR HÜSEYN “rahmetullahiteâlâaleyh”:PâkistândaKaraşi
şehrininNâzımâbâdkısmında,1401[m.1981]devefâtetmişdir.PâkistândaHaydarâbâdüniversitesiprofesörlerindengulâmMustafâhânınmürşididir.Muhammed Sa’îd-i Kureyşînin halîfesidir. İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkînin “rahmetullahialeyh”üçcildfârisî(Mektûbât) kitâbını1392[m.1972]senesindeve
Muhamm ed Ma’sûm-i Fârûkînin “rahm etull ahi aleyh”, üç cild fârisî (Mek tûbât)ını1396[m.1976]senesinde,PâkistândaKaraşişehrindetab’etdirdi.İstanbuldaHakîkatKitâbevi,birincininhepsini1397[m.1977]deofsetyoluilebasdırmış,buüçcilddenseçdiğiyüzelliüçmektûbuvearabîlerindenseçdiğiyüzdoksandört mektûbu (El-müntehabât) ismi ile ayrı birer kitâb hâlinde basdırmışdır.
Ma’sûmiyyedenseçdiğiyüzaltmışbeşmektûbuda,(Müntehabât-i Ma’sûmiyye) ismi ile, 1399 [m. 1979] da basdırmışdır. Altıyüzaltmışsekizinci sırada MuhammedOsmânisminebakınız!1146.
1020 —ZÜVÂVÎ ÎSÂ “rahmetullahiteâlâaleyh”:Mâlikîfıkhâlimidir.İbniTeymiyyeyi red eden risâlesi ve (Müdevvene) şerhı meşhûrdur. 743 [m. 1342] de
Kâhiredevefâtetdi.
___________________
Yâ Allah! Yâ Rahmân! Yâ Rahîm! Yâ Afüvvü yâ Kerîm! Fa’fü annâ, vagfirlenâ, verhamnâ, vensurnâ alel-kavmil kâfirîn!
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Se’âdet-i Ebediyye kitâbına ilâve edilen meşhûr insanların ismleri ve kitâbdaki
sahîfe numaraları aşağıdadır. Parantez içindeki rakamlar, vefât târîhleridir:
–A–
Abbâs Hilmi Pâşa (1332), 1062.
Abdal Mûsâ (hurûfî babası) 502.
Abd-i Yesû (1318), 367.
Abdüddâr 1068, 1128.
Abdül’azîz Bâz vehhâbî 471, 1219.
Abdül’azîz bin Abdüllah 1181.
Abdül’azîz bin İbrâhîm (1222), 489.
Abdül’azîz Debbâg (1131 Fasda)
Abdül’azîz Dîrî (694), 1209.
Abdül’azîz Ferhârevî (1239), 511, 1116, 1155, 1210,
1217.
Abdül’azîz Menâfî (703 Kâhire).
Abdül’azîz Mervân (85), 1135.
Abdülcebbâr Râzî Esterâbâdî (415), 409.
Abdül Ehad (1007), 93, 946, 962, 1064, 1163.
Abdül Ehad müceddidî 1168, 1212.
Abdül Ehad Nûrî Sivâsî (1061), 390.
Abdülesed bin Hilâl Mahzûmî 1095.
Abdülgafûr-i Lârî (912), 739.
Abdülganî 887.
Abdülganî Müceddidî (1296), 1095.
Abdülhakîm Arvâsî 1061.
Abdülhamîd Harpûtî (1320), 701, 1218.
Abdülhalîm (Abdüllah-i Tercümânın oğlu) 1067.
Abdülkâdir Cezâirî (1301 [m. 1883] Şâmda)
Abdülkâdir efendi (seyyid şehîd) 399, 1181.
Abdülkâdir Enbâlî 911.
Abdülkâdir Gazzî (1005), 308, 1211.
Abdülkâdir Taberî (1033), 1077.
Abdülkâhir Ebû Mensûr Bağdâdî (429).
Abdülkerîm ibni Sem’anî (562), 419.
Abdülkerîm Muhammed (1405), 1217.
Abdüllah (hazret-i Mehdînin babası) 1134.
Abdüllah (Kânûnînin oğlu) 1167.
Abdüllah Abdî bin Destân Mustafâ Manâstrî (1303),
1213, 1217.
Abdüllah bin Abdürrahmân 1210, 1216.
Abdüllah bin Ebî Zeyd mâlikî (386), 739, 740, 1213.
Abdüllah bin İbâd 489.
Abdüllah bin Sebe’ 61,62, 1127, 1248.
Abdüllah bin Zeyd bin Sa’lebe 204.
Abdüllah Desûkî 366.
Abdüllah Geylânî Hakkârî (1383), 1181.
Abdüllah Efendi [sarı] (1071 [m. 1661]), 1155, 1215,
1218.
Abdüllah Efendi “Yenişehrli” (1156), 542, 1067,
1174, 1208, 1215.
Abdüllah-i Gaznevî 1176.
Abdüllah-i İlâhî (896), 1180, 1185.
Abdüllah-i Kâşgârî (1174), 1191.
Abdüllah-i Mekkî 1132.
Abdüllah-i Menûfî Şâzilî 632, 1070.
Abdüllah-i Semerkandî (875), 1185.
Abdüllatîf Harezmî 755.
Abdüllatîf Halvetî Halebî 1153.
Abdülmecîd bin Muhammed Hânî (1319 İstanbul)
1210, 1212.
Abdülmelîk bin Abdüllah (478), 1122.
Abdülmelîk bin Mervân (86), 204, 1066, 1135, 1136,
1160.
Abdülmugnî (1291), 1095.
Abdülvehhâb-ı Buhârî 1064.
Abdürrahîm Ayntablı (1303), 1182.
Abdürrahmân (III. Endülüs sultânı) (350), 532.
Abdürrahmân Abdüllah-i Süheylî (581), 1114.
Abdürrahmân bin Ebî Bekr (53), 506, 1035, 1068.
Abdürrahmân bin Muhammed İmâdî 487, 629, 639,

1068, 1210, 1211.
Abdürrahmân bin Yûsüf 1059, 1213.
Abdürrahmân Cezîrî (1360), 807, 1210, 1214.
Abdürrahmân Erzincânî 1175.
Abdürrahmân Hasen-i Vehhâbî (1258), 447, 1211.
Abdürrahmân ibni ebû Leylâ (83), 621.
Abdürrahmân Şeref 297, 1219.
Abdürraûf Münâvî (1031), 398, 419, 448, 465, 631,
1149.
Abdürrâzık Pâşa 1117.
Abdürreşîd İbrâhîm efendi (1363 Japonyada) 484.
Abdürrezzak (Seyyid) (603), 1061.
Abdüssâdık Âmir bin Ubâde 1162.
Abdüssamed Sultânpûrî 429.
Abdüsselâm Semerkandî 1141.
Abdüsselâm kadyânî 310, 462, 499.
Âdem Benûrî müceddidî (1054 Medînede).
Adî (Yezîdîliği yayan Suriyeli) 489.
Adnan Menderes (1381), 1092, 1125, 1156, 1173.
Ahmed Allân-i Mekkî (1031), 1075.
Ahmed Berkî (1028), 1108.
Ahmed bin Alî Harîrî (1048), 638, 1106.
Ahmed bin Alî Makrîzî (845), 802.
Ahmed bin İdrîs (1253 Yemen) 1183.
Ahmed bin Muhammed Nişâpûrî (427).
Ahmed bin Muhammed Şelbî (1301), 218, 262, 314,
1196, 1218.
Ahmed bin Mûsâ ibni Merdeveyh (410), 1165, 1214.
Ahmed bin Süleymân Ervâdî (1264), 1198.
Ahmed Dâvüdoğlu (1403 [m. 1983]), 9, 1136, 1141.
Ahmed Didad 310, 462, 499.
Ahmed Efendi (Tecvîd yazarı) 1125.
Ahmed Gazâlî (520), 1087.
Ahmed Hamdi Akseki [m. 1951], 1105, 1162.
Ahmed Rızâ Hân Berîlevî (1340), 455, 472.
Ahmed Sâvî Mâlikî halvetî (1241), 209, 1175, 1219.
Ahmed Zeyneddîn İhsânî (1241), 1097.
Ahmed Ziyâ Beğ (1355), 171, 179, 185, 187, 188,
194, 198, 361, 379, 1213, 1217.
Ahmed Ziyâeddîn (Gümüşhânevî) (1311), 399, 460,
1197, 1158.
Ahterî Mustafâ bin Şemsüddîn (968), 1208.
Alâ bin Hadremî (14), 1090.
Alan Bean 553.
Alâüddîn Keykûbad (700), 1158.
Alâüddîn Muhammed Semerkandî (540), 1126, 1142,
1220.
Alâüddîn Pâşa (737), 1158.
Aleksandr “birinci” (1241), 533.
Aleksandr (İskenderiyenin yeni başpiskoposu) 1080.
Alevî şâfi’î (1008 Mekke).
Alî Arşî “şî’î” 765.
Alî bin Ebil Hazm (687), 538.
Alî bin Muhammed hanefî (1184), 1210.
Alî bin Muhammed Şimşâtî (380), 1180, 1218.
Alî bin Müzeyyen 91, 1093.
Alî bin Nu’aym Bağdâdî 1070.
Alî bin Osmân Bağdâdî 187, 1212, 1246.
Alî bin Yahyâ Ziyâdî (1024), 633, 638, 1156, 1197,
1216.
Alî Fuâd Beğ 1059.
Alî Harâzem
Alî Mahfûz (1361), 219, 366, 1210.
Alî Muhammed Beblâvî 469.
Alî Nakî (254), 62, 1107.
Alî Pâşa “silâhdâr” (1244), 1174.
Alî Septî 1132.
Alî Şevberî 638.
Alî Yektâ efendi (1320), 1104.
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Aliyyül Havâs 1068.
Allâme Abdül’azîz Ferhârevî (1239), 511, 1116, 1155,
1210, 1217.
Allâme Abdürrahmân (Şâm müftisi) 487, 629, 639,
1068.
Allâme Kullî 638.
Allâme Muhammed Abdülhayy Ketânî İdrîsî Fâsî
469.
Allâme Muhammed Beşîr 350.
Allâme Seyyid Ahmed Beğ şâfi’î 469.
Allâme Şeyh Muhammed Halebî şâfi’î 469.
Amr (hazret-i Ömerin amcası) 1165.
Amr bin Abdürrahmân-i Kirmânî (458), 538.
Amr bin Şuayb 621.
Amr Câhiz Basrî 409.
Andreas 1108, 1161.
Arbeyrry 543.
Arfece bin Esa’d 133, 1090.
Ârif Hikmet Beğ (1275), 1061.
Ârif Allâme Süleymân Şübrâvî şâfi’î 469.
Âsâf (Süleymân aleyhisselâmın vezîri) 1172.
Âsiye (Fir’avnın zevcesi) 1105, 1151.
Âs bin Vâil-i Sehmî 1064, 1078.
Âşık efendi “küçük” 460.
Âşık Pâşa (710), 1182.
Atâ bin Ebî Rebâh (115), 391.
Âtıf beğ 305, 535, 823, 865, 1078.
Âtike 1186.
Atâüllah Şeyhul-islâm (1228), 454, 1218, 1220.
Attâbî Ahmed Buhârî (586), 255, 1211, 1219.
Avnî Pâşa (1293), 1059.
–B–
Baba Haydar (957), 1082, 1173, 1185.
Baba Kemâl Cündî halîf-i Necmeddîn-i Kübrâ 1178.
Bâcûrî İbrâhîm (1256 Kâhire), 1020.
Bagirof 527.
Bahtiyâr Uşî Buhârî (633 Delhî), 1148, 1177.
Baltacı Muhammed Pâşa (1124), 1167.
Barbaros Hayreddîn Pâşa (952), 1137, 1173.
Bâyezîd Hân II. (918), 504, 1099, 1167, 1174, 1180,
1192, 1195.
Bedîuddîn Sehârenpûrî 1034.
Bedî’uz zemân Hibetullah Usturlâbî Bağdâdî (534).
Bedrüddîn-i Serhendî 20, 1057, 1121, 1141, 1145.
Behâullah 483, 1060, 1082.
Behlül Dânâ (190 Bağdâd)
Bekrî Muhammed Tevfik Sadefî (1350), 469.
Belkînî Ömer şâfi’î (805).
Beowart-Smith 543.
Berre (Resûlullahın halası) 1095.
Berzencî Ca’fer şâfi’î (1317 Medîne)
Beşîr (Kâdiyânînin oğlu) (1385), 484, 485.
Bezzâr Ahmed Remlî (292), 340, 424, 1070.
Bezzâz Muhammed kerderî 1009, 1127, 1211.
Bilâl bin Hâris (60), 451.
Bosnalı İbrâhîm Pâşa (1010), 487.
Brejnev (1983), 524.
Bryan William Jennings (1925), 484.
Bunsen (1317), 549.
Burhânüddîn İbrâhîm Halebî (1190), 1074.
Bükâ’î İbrâhîm şâfi’î (885).
–C–
Câbir bin Hayyân (160), 538, 1068, 1084.
Câhız mu’tezilî (255), 409.
Câlût 479, 1182.
Cehm bin Safvân (124), 66.
Celâleddîn Melikşâh 441, 1095, 1134.
Celâleddîn Muhammed Mısrî (864).
Cemâleddîn Hüseyn 933.
Cemâleddîn İsfehânî (589), 350.

Cemâleddîn Muhammed Müzcâcı 1117.
Cemil Sıdkî Zehâvî (1357), 459.
Cem sultân (900 Bursada), 1174.
Cezerî 1113, 1213, 1249.
Cezzâr Ahmed Pâşa (1219), 1154.
Cihângir sultân (960), 1174, 1176.
Claparede 405.
Cübeyr bin Mut’im (57), 1187.
–Ç–
Çelebi Halîfe Muhammed Cemâlî 1087, 1174, 1175.
Çelebi Sultân Muhammed 1080.
Çivizâde Muhyiddîn (954), 1125.
Çorlulu Alî Pâşa (1112), 1150, 1153, 1189.
Çörçil (1384), 27.
–D–
Dârâ Şekve 1075.
Dârendeli Hilmi efendi 460.
Dâtâ Genc Bahş Alî (465), 1214.
Dâvüd-i Antâkî (1008), 652, 1220.
Dâvüd-i Bağdâdî (1299), 1114.
Dâvüd bin Alî İsfehânî (270), 1114.
Dâvüd Pâşa (1032), 1167.
Demir hâfız Muhammed Efendi 1007.
Derviş Habîb Hâdim 748.
Derdır Ahmed Mâlikî (1201).
Desûkî İbrâhîm (676).
Desûkî Muhammed Mâlikî (1230).
Dırâr bin Amr 66.
Diyâuddîn Ebû Necib-i Sühreverdî (563), 1079, 1087,
1154, 1163, 1180.
Dr. Alvan L.Barache 985.
Dr. Domarrus 660, 1212.
Dr. Gautier 986, 1212.
Dr. Muhammed Harb 1159.
Dr. Necmüddîn Ârif beğ 21, 1208.
Dr. Sâlih Efendi (1081), 664.
Domityanus (Dokyanus) 783.
Dost Muhammed Kandihârî (1284), 1057, 1146.
–E–
Ebâ Müslim Horâsânî (137), 1091.
Ebbân bin Osmân (86), 204.
Ebû Abdüllah Muhammed Şemsüddîn Ukaylî
Behnesî (1001), 47.
Ebû Abdürrahmân Sülemî (412), 415, 1172, 1215,
1219.
Ebû Alî Cübbâî (303), 409.
Ebû Alî Ahmed Rodbârî (321 Mısr), 1087.
Ebû Âmir Şa’bî (104), 392, 1175.
Ebû Âsım Muhammed (458), 465.
Ebû Azîz (eshâb-ı kirâmdan) 506.
Ebû Bekr Ahmed Râzî (370), 82, 444, 538.
Ebû Bekr bin Sa’d bin Zengî (638), 1164.
Ebû Bekr Cürcânî 439, 1094.
Ebû Bekr Muhammed ibnül’arabî mâlikî (543), 391.
Ebû Bekr ibni Ebî Şeybe (234), 211.
Ebû Bekr Kermânî (697), 1178.
Ebû Bekr Muhammed Gülâbâdî 927, 963, 1093.
Ebû Bekr Muhammed Râzî (311), 538.
Ebû Bekr [Muhammed bin] Râzî hanefî (660).
Ebû Bekr Şatâ (Şeyh-i Ezher 1310), 1213.
Ebû Berze (61), 640, 1091.
Ebû Ca’fer Mensûr (158), 441, 444, 1091, 1092,
1106.
Ebû Ca’fer Muhammed bin Hasen (460), 1085.
Ebû Ca’fer Muhammed Kummî (381), 1085.
Ebû Ca’fer Muhammed Ya’kûb Kuleynî (329), 1084,
1085.
Ebû Hafs-ı Kebîr Ahmed (217 Buhârâda), 565.
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Ebû Hâmid bin Merzûk 459, 468.
Ebû Hayyân Esîrüddîn Muhammed (745), 497, 1098.
Ebû İshak Kâzrûnî (426).
Ebû İshâk-ı Şîrâzî (476), 1093, 1193.
Ebû Lübâbe 349.
Ebû Lü’lü Fîruz (23), 1160.
Ebû Medyen Şu’ayb Endülüsî (594).
Ebû Muhammed Abdüllah bin Sa’îd 409.
Ebû Muhammed Halîl 458.
Ebû Muhammed Viltôrî 1213.
Ebû Muhammed Yûsüf Cürcânî 1122.
Ebû Mutî’ Belhî 598.
Ebû Nasr-ı Iyâd 439, 1094.
Ebû Necîb-i Sühreverdî (563), 1079, 1087, 1163.
Ebû Osmân Magribî (373), 1090.
Ebû Sa’îd Abdüllah 1193.
Ebû Sa’îd Ebül-hayr (440), 1090.
Ebû Sa’îd Muzafferüddîn Kükbûrî (630), 378, 1095,
1120.
Ebû se’âdet Muhammed Ömer (1258), 1072.
Ebû Süleymân Mûsâ Cürcânî (201), 439, 1095.
Ebû Şa’bî 392.
Ebû Şâme Abdürrahmân şâfi’î (665).
Ebû Şekür Muhammed Sülemî 1155, 1172.
Ebû Tâhir Süleymân Kırmıtî (332).
Ebû Tâhir Muhammed Enbârî (596).
Ebû Ümâme (81), 365.
Ebû Zühre 453, 494, 877, 1219.
Ebû Zur’a Irâkî Râzî Ahmed (375).
Ebûl Abbâs-ı Hadremî 456.
Ebûl Âs bin Rebî (12), 506, 1196.
Ebûl-Esfâr Alî (1370 [m. 1935]), 1081, 1219.
Ebûl Hasen Alî bin Muhammed Müzeyyen 91.
Ebûl Hasen Bahâdır 505.
Ebülhattâb Ömer Endülüsî (633).
Ebûl Hayr Ahmed Efendi (1154), 1150.
Ebülhayr müceddidi 1072.
Ebûl Kâsım Gürgânî (450), 1090.
Ebûl Kâsım Abdülkerîm Kuşeyrî (465), 1008, 1090,
1120.
Ebûl Kâsım Ahmed Saffâr (336), 1216, 1220.
Ebûl Yüsr Muhammed Pezdevî (493), 409, 444,
1099, 1214.
Ebünnecîb Sühreverdî (563), 1079.
Edebâlî (726 Bilecikde), 1158.
Edîb İshak (1302), 1086, 1209.
Efdalzâde Hamîdüddîn Efendi (908), 1174.
Ehî-zâde Abdülhalîm (1013), 85, 454, 1137, 1192.
Elkâî Hibetullah şâfi’î (418).
Emîr Ahmed Buhârî (922), 1185.
Emîr Hüsrev Dehlevî (725), 1156.
Enver Ören 628, 1098, 1220.
Enver Şâh (1352), 485, 486, 1183, 1208, 1213,
1218, 1215.
Ertuğrul Gâzî (680), 1157, 1158.
Eşref Kaytbay (901), 350, 504.
Evhâdeddîn-i Hâmid Kezmânî 1193.
Ezrâ’î Ahmed şâfi’î (783).
–F–
Fâdıl Allâme Şeyh Sa’îd-i Mûcî şâfi’î 469.
Fadl bin Hasen Taberî (554), 1181, 1215.
Fadl-ül-Hak çeştî (1278), 1211.
Fadl-ür-Resûl Bedâyûnî (1289), 458, 1218.
Fahreddîn-i Irâkî (709), 1178.
Fahreddîn Kerîm (Dr) 781.
Fâkihânî Ömer mâlikî (734), 1210.
Fâtıma-i Huzâiyye bint-i Hamza 1014.
Fâzıl Ahmed Pâşa (1087), 1188.
F.D. Ruzvilt (h. 1366), 27.
Fehmi efendi 399.
Ferezdak Hümâm şâir (110).

Ferîdûn Ahmed beğ [târîhci] (991), 1216.
Ferişteh oğlu Abdüllatîf 500.
Ferişteh oğlu Abdülmecid (874), 500, 1099, 1101.
Ferrûh Şâh Kâbilî 1121.
Feth Hân 288.
Feyzi Efendi (1302), 1075.
Feyzullah Kemâhlı (1323), 579.
Firdevsî 1131.
Fisagors 758.
F.P. Sozzini 1080.
Francis David (h. 987), 1080.
–G–
Gagarin 1126.
Gâlib bin Fihr (Kureyş) 390, 1101, 1124.
Gazân Hân (703), 1158.
Gevher Mülûk Sultân 1167.
Gelenbevî İsmâ’îl (1205), 185, 1215.
Genç Osmân Hân (1031), 1100, 1128, 1150, 1189.
Gregoryos 533.
Greguvar (h. 124), 1177.
Gülâbâdî Muhammed bin Ebû İshak Buhârî 927,
928, 963, 1093, 1219.
Gulâm Muhammed Ma’sûm (1161), 1121.
Gülnûş Emetullah (1127), 1071.
–H–
Habîb bin Abdürrahmân 204.
Habîb-ül-Hak permûlî Hindistânî 1116.
Haccâc bin Yûsüf (95), 172, 1066.
Hâce Ahmed Sâdık Kâbilî 1149.
Hâce Cemâleddîn Hüseyn 933.
Hâce Ebûl Mekârîm 850.
Hâce Hasen Mevdûdî 765.
Hâce Kudbiddîn Bahtiyâr (633), 1148, 1177.
Hâce Mahdûm Alî Sâbîr (664), 1085.
Hâce Muhammed Abdüllah 764, 775.
Hâce Muhammed Eşref (1117), 425.
Hâce Muhammed Fadlullah (1238), 1121.
Hâce Muhammed Sa’îd 425.
Hâce Muhammed Ubeydullah (1083), 959.
Hâce Muhammed Yahyâ 751.
Hâce Osmân-ı Hârûnî 1148.
Hâcer 1118, 1123.
Hâce Şerâfeddîn Hüseyn 77, 100, 747.
Hâce Şerîf Zendenî 1148.
Hâcezâde Ahmed Hilmi 1121.
Hâcı Emîn Efendi (Divrikli) 1123, 1154.
Hâcı Firketi 947.
Hâcı Kemâleddîn Efendi 1099.
Hâcı Mürtazâ Efendi (1160), 1191.
Hâcı Yûsüf 209.
Hadîce Sultân (Yavuz Sultân Selîmin kızı) 1167.
Hafâcî Ahmed hanefî (1069).
Hafsa Sultân 1167.
Hâfız Ahmed Pâşa (1040), 1150.
Hâherzâde Muhammed Kerderî (651).
Hâherzâde Muhammed Ebû Bekr Buhârî (483).
Hakem bin Ebil’ As 1135.
Hakem bin Uteybe 211.
Hakîm Muhammed Tirmüzî (320 de şehîd oldu)
1104.
Hakîm Nureddîn (1332), 484.
Haldane 81.
Hâlide 1084.
Halîl Hilmi Efendi 1143.
Halîl Si’ridî şâfi’î (1259), 135, 155, 1214, 1217.
Halîme-i Sa’diyye 378.
Havle bint-i Ca’fer bin Kaysıl Hanefiyye 1114.
Hâm 1154, 1157.
Hâmid-i Akserâyî (Somuncu baba) 1103.
Hammâd [İmâm-ı a’zamın oğlu] 444.
Hammâd-i Debbâs 733.
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Hamza Efendi 640, 797, 845, 873, 1106, 1208.
Hân-ı Cihân 54, 425.
Hanım Sultân 1167.
Hârizmî Muhammed bin Mahmûd (665), 442.
Hasen bin Ammâre 467.
Hasen bin Muhammed Çelebî (866), 1164.
Hasen bin Muhammed Nîşâpûrî (728), 1219.
Hasen bin Zeyd bin Hasen 1171.
Hasen-i Bulgârî 1079.
Hasen el-Bennâ (1949), 409, 842.
Hasen Can Fârûkî (1349), 454, 455.
Hasen Fehmî (1294), 1086.
Hasen Hayrullah Efendi (1316), 147, 870, 1215.
Hasen Hüsâmeddîn Efendi 202.
Hasen Hüsâmeddîn Uşâkî (1003), 1088.
Hasen Hüsnü Erdem 46.
Hasen Necmüddîn (1019), 1135.
Hasen Sabbâh (518), 488, 500, 1107, 1110, 1157.
Hasen-i Sekân 1079.
Hasen Sencerî (707), 1156.
Hasen Sezâî 1103.
Hasîb beğ 183, 358, 761, 1177, 1214.
Hasnî Ebû Bekr şâfi’î (839).
Hatîb hoca (Burdurda) 463.
Hattât Şeyh Hamdullah (920), 1108.
Haydar Baba (957), 1082, 1173, 1185.
Hayâtî zâde M.Emîn Efendi (1160), 666.
Hayderî-zâde İbrâhîm Fasîh (1299), 1153, 1211,
1215, 1218.
Hayderî-zâde İbrâhîm (1352 [m. 1933]).
Hayri Aytepe (1387 m. 1967]), 713.
Hayri Ürgüblü (1921), 399.
Hayyât-i Vehbî Abdülvehhâb Erzincânî (1264), 1158,
1216.
Hempher (İngiliz câsûsu) 447, 482, 1109, 1142.
Hezargradlı Hasen Şevki 187.
Hısnî Ebû Bekr şâfi’î şâmî (829).
Hızır Dede 1088.
Hindüvânî Muhammed (362 Buhârâda) 250.
Humeynî (1409 [m. 1989]), 499, 1102, 1181.
Hüneys bin Huzâfe 1104.
Hunne 1122, 1194, 1135.
Hurrem Şâh Cihân 1167.
Husrev Pervîz şâh (6), 382.
Hübeyre bin Amr 1186.
Hümâ Şâh Sultân 1176.
Hürmüz 1090.
Hüsâmeddîn Peçeli (1925 İst. Kozlu) 399.
Hüsâmeddîn-i Nakşibendî (1282), 202, 1183, 1218.
Hüseyn Ahlâtî 1081.
Hüseyn bin Talâl 1066.
Hüseyn Cürcânî 242, 1105.
Hüseyn Hilmi Işık 1111.
Hüseyn Kâmil Pâşa (1335), 1063.
Hüseyn Mensûr (306), 94, 497, 765, 943, 1105.
Hüzeyme 390.
–İ–
İbni Abdil Hâdî Muhammed (774), 469.
İbni Abdüsselâm Sülemî (660), 448.
İbni Bâdis (1358), 410.
İbni Batûta Muhammed (780).
İbni Cermuz 1198.
İbni Dakîk Takıyyüddîn 314.
İbni Dakîk-ul-Iyd (702), 632.
İbni Ebî Hâtem Nîşâpûrî (320).
İbni Ebî Leylâ (83), 621.
İbni Ebî Şeybe Muhammed (234), 392, 457, 476,
477, 1113.
İbni Ebî Zeyd Kayrevânî (386), 739, 740, 1213.
İbni Hâcib Osmân Mâlikî (646), 465.
İbni Halîfe Alivî 494.

İbni Hibbân Muhammed (354), 1009, 1114.
İbni Hilligân 378.
İbni Huzeyme Muhammed (311), 313, 391, 1142.
İbni Kâsım şâfi’î Ezherî Ahmed (994), 1020.
İbni Kesîr İmâd 881, 1120.
İbni Mercâne Ubeydullah (67), 1138, 1191.
İbni Merdeveyh Ahmed Isfehânî (410), 1165, 1219.
İbni Merzûk Hanbelî (564), 1115.
İbni Müflih Muhammed hanbelî (762).
İbni Mülcem (40), 1075.
İbni Mulkın Sirâcüddîn Ömer (804), 1160.
İbni Nâsır-üd-dîn 388.
İbni Revâha 719, 1195.
İbni Rüsülan Ahmed Remlî (844).
İbni Sabbâg Abdüsseyyid Şâfi’î (477).
İbni Sa’d Muhammed Basrî (320).
İbni Salâh Osmân şâfi’î (643), 1164.
İbni Sebe’ 61, 62, 1127, 1248.
İbni Seb’în Abdülhak Endülüsî (699 Mekkede), 497.
İbni Şâhin Ömer (385).
İbni Şâtır (777), 188, 1210.
İbni Ukayl Abdüllah hanbelî (769), 497.
İbni Uyeyne Süfyân (198 Mekkede) 91, 443, 1172.
İbni Veheb Abdüllah mâlikî (197).
İbni Zemlikânî Muhammed (727), 454, 1209.
İbni Ziyâd 1107.
İbnül’amîd Circîs (671), 1087.
İbnül Arabî (Şeyh Muhyiddîn Arabî), 1148.
İbnülhâc Muhammed Mâlikî (737), 1215.
İbnül imâdî Abdürrahmân (1051), 1068.
İbnül-Kâsım Abdürrahmân Mâlikî (191), 159, 1210,
1216.
İbni Kayyım Cevziyye 1015, 1115.
İbnül-münzir Muhammed şâfi’î (318).
İbn-ün-nefîs (687), 538.
İbrâhîm Arvâs (1965), 1061, 1218.
İbrâhîm Esterâbâdî (958), 61.
İbrâhîm Ezrak (895), 652, 1194, 1220.
İbrâhîm Fasîh Hayderî (1299), 1153, 1211, 1215,
1218.
İbrâhîm Fezârî Bağdâdî 1214, 1246.
İbrâhîm Muhammed Neşet 272, 1213.
İdris Bitlîsî (930), 1212.
İlyâs Dehlevî 499.
İmâm-ı Muvaffak Nîşâpûrî 1107.
İmâm-ı Refî’üddîn 1121, 1129.
İmrân (Hazret-i Mûsânın babası) 1151.
İmrân (Hazret-i Meryemin babası) 1122, 1135, 1189,
1194.
İmrân bin Husayn 471, 694.
Îsâ Çelebî Sultân 1143.
Îsâ Efendi 1101.
İsâmüddîn İbrâhîm İsferâyîni 1084.
İsfehânî Ahmed Ebû Nu’aym 70, 208, 881, 1014,
1070.
İsfendiyâr Beğ (864) 1081.
İsfendiyâr Şâh Îrânî [m.ö. 549] 1195.
İshâk Dehlevî vehhâbî 1176.
İskender Beğ (Nesli şâhın zevci) 1167.
İskender Pâşa 1067, 1174.
İskilipli Âtıf Efendi (1926), 110, 625.
İsmâ’îl bin Ca’fer Sâdık 488, 1084, 1107.
İsmâ’îl bin Osmân 1106.
İsmâ’îl Cîlâtî (749), 489.
İsmâ’îl Dehlevî vehhâbî 1176.
İsmâ’îl Fehîm bin İbrâhîm Hakkı 185, 1216.
İsmâ’îl Ferrûh Kırîmî (1256), 1112, 1219.
İsmâ’îl Hâmî Danışmend 1187.
İsmâ’îl Süddî 391, 1218, 1219.
İsmihân Sultân 1144, 1172.
İstikrârî 409.
İys (İshak aleyhisselâmın oğlu) 1122, 1190.

–1202 –

İzzeddîn ibni Cemâ’a (733), 1117.
İzzeddîn Abdül’Azîz bin Abdisselâm (660), 136.
İzzeddîn Muzaffer 802.

Lokmân-ı Horâsânî 503, 1103.
Lübâbe 1098.
Lüveyy bin Gâlib 390, 1124.

–J–

–M–

Jûles Masserman 544.
Juryö (1125), 534.
–K–
Kabakçı Mustafâ (1223), 461.
Kâ’bi Mu’tezilî 409.
Kâdî Abdüllah bin Ömer (696), 1082.
Kâdî Bedrüddîn Muhammed Şeblî (769), 741, 1124,
1208.
Kadîbüllân Hasen Mûsulî (570 h.)
Kâdî Ebû Bekr Bâkıllânî (403), 431, 1090.
Kâdî Hüseyn şâfi’î (462), 243, 465.
Kâdî imâm-ı Ebû Zeyd Debbûsî (432), 279, 308,
1089.
Kâdî Nasrullah 763.
Kâdî Şüreyk (87), 1180.
Kâdî-zâde Muhammed Ârif Erzurûmî (1173), 1208.
Kahramân Ağa 1191.
Kara Ahmed Pâşa (962), 1100.
Kara Çelebî-zâde Abdül’azîz (1068), 275.
Kara Dâvüd Muhammed Efendi 1143.
Kara Dâvüd Pâşa (1032), 1100.
Kara Kemâl İsmâ’îl Kemâli (920), 1124.
Karakoyunlu Yûsüf (923), 1137.
Kara Mustafâ Pâşa (1053), 1119.
Kara Sa’îd 1150.
Kardâvî Yûsüf 262, 263, 877, 1210.
Kâsım bin Katlûbuga hanefî Mısrî (879), 136.
Katerina (Kraliçe) (997 [m. 1589]), 534, 1177.
Kaya Bilgegil 1086.
Kayı Hân (İys bin İshak) 1157, 1158, 1190.
Kays 1077.
Kazzaz Muhammed Harîrî (1050), 1087.
Kedüsî 171, 187, 200, 1213.
Kemâl Pâşa 1071.
Kemâleddîn Efendi (Fâtih zemânı) 1099, 1189.
Kemâleddîn Kişmîrî 1061.
Kepler (alman 1040 h, 1630 m), 184, 545.
Keyhâtu (Îrân şâhlarından) 802.
Keyhüsrev (m. dan 530 yıl önce) 1175.
Kızıldeli (hurûfi babası) 502.
Kirchof [1304 (m. 1887)], 549.
Kinâne (Resûlullahın dedelerinden) 386, 390, 1133.
Kinâne Hakîk 1164.
Kindî Ya’kûb 361, 409, 1115.
Klavdiyos (m. 54), 1155.
Klâvun Sâlihî (689), 350.
Koca Mustafâ Pâşa (918 Bursada), 1174.
Kromwell (h. 1068), 1137.
Krutçef 524.
Ksenefon (m.dan 355 yıl önce), 377, 1171.
Kubat (Îrân şâhı) (m. 531), 528.
Kufrevî Şeyh Muhammed 1158.
Kurretül’Ayn (1288) 1097.
Kutbeddîn Bahtiyâr Ûşî (633), 1148, 1177.
Kutbüddîn Muhammed ibnü Seb’în 497.
Kürkçübaşı Ahmed Beğ 1087.
–L–
Lala Şâhin Pâşa 1149.
Lalkâî Ebülkâsım Hıbetullah (418), 458, 1214, 1218.
Lamartine 544.
Lâmi’î Mahmûd 1137.
Lawrence (1343 [m. 1925]), 473, 1159.
Leibniz 545.
Leylâ 522, 765.
Leys bin Sa’d (175 Kurâfe)

Mahmûd Bedreddîn 504, 1081.
Mahmûd bin Ahmed (855), 738, 872, 1079, 1114.
Mahmûd bin Ebû Bekr 1084, 1219.
Mahmûd Çelebî (938), 1173.
Mahmûd Hân I (1168), 666, 1092, 1100, 1127, 1150.
Mahmûd Pişâvürî 443.
Mahmûd Sâhib (Hindistân âlimlerinden) 459.
Mâhpeyker Kösem Sultân 1119, 1132, 1150, 1184.
Makkarî Ahmed Mâlikî (1041).
Maksimilyan Bütner 489.
Malenkov 526.
Mâlik bin Nüveyre 1090.
Mâlik bin Sinân (Uhûd şehîdi) 1095.
Marmaduke Pickthall 543.
Mariot (1096 [m. 1684]) 1083.
Markos (İncîl yazarı) 1109, 1133.
Max planck (m. 1947), 494, 544, 545.
Me’add bin Adnân 387, 390, 1157.
Mecnûn Âmirî 765.
Medenî Mehmed Efendi 1153.
Medîneli Osmân Efendi (1387 [m. 1967]), 82.
Mege-Mourié 657.
Mehdî (Abbâsî halîfesi) 348, 350,
Mejdek mecûsî 528, 1195.
Melîk Eşref Kaytbay (901), 350, 504.
Melîk Nâsır bin Mensûr 204.
Me’mûn bin Hârûn (218), 52, 350, 538, 783, 1059,
1066, 1070.
Mensûr Halîfe (158), 444, 1092.
Merzifonlu Kara Mustafâ Pâşa (1059), 1188.
Mesîh Hâdim Alî Pâşa (917), 1100.
Mesleme bin Mahled (62), 204.
Mes’ud bin Tâcüşşerî’a Ömer 1084.
Mevdûd-i Çeştî (527), 1136, 1149.
Mevlânâ Abdülfettâh 853.
Mevlânâ Abdülgafûr 753.
Mevlânâ Abdürreşîd (1287), 1073.
Mevlânâ Alîmullah 267.
Mevlânâ Bingâlî 902.
Mevlânâ Hâcı Muhammed 753.
Mevlânâ Hamdullah Sehârenpûrî 1017.
Mevlânâ Hâmid Ahmedî 116.
Mevlânâ Hayder Hirevî 1081.
Mevlânâ Hüseyn 915.
Mevlânâ Nizâmeddîn-i Hirevî 1197.
Mevlânâ Sâdık Kişmîrî (1018), 745, 763.
Meyân Şeyh Tâhir 1035.
Michael H.Hart 544.
Midhat Pâşa (1300 [m. 1883]), 51, 1059, 1063, 1137.
Mihâel-i Süryânî (594 [m. 1199]), 490, 1137.
Mi’mâr Sinân Kayserili (996) 1173.
Mimşâd-ı Dîneverî (299), 1087.
Mirgün oğlu Yûsüf Pâşa (1049), 1062.
Mîr Abdürrahmân 756.
Mîr Muhammed Emîn 115.
Mîr Mensûr 925, 947.
Mîr Muhibbullah 69, 79.
Mirzâ Ahmed (899), 1095.
Mirzâ Ebû Sa’îd bin Muhammed (873), 1095.
Mirzâ Kılıcullah 427.
Mirzâ Mahdûm 1142.
Mirzâ Menû Cehr 116.
Mirzâ Muzaffer Hân 427.
Mirzâ Şemseddîn 754, 948.
Mirzâ Ubeydullah 89.
Miskîn Mu’în Muhammed (954), 1182.
M.Loeper 655.
Molla Ahmed Ciyû Hindî (1130), 1219.
Molla Ahmed Şemdînî 1181.
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Molla Alî Keşmî 428.
Molla Maksûd Alî Tebrîzî 70.
Molla Arab Bursavî (938), 504.
Molla Ârif-i Hutenî 372.
Molla Bedi’uddîn 1035.
Molla Bedreddîn-i Serhendî 87.
Molla Fenârî (834), 1097, 1100, 1127, 1146.
Molla Gürânî Ahmed (893), 1137.
Molla Halîl Si’ridî 135, 155, 1214, 1227.
Molla Hızır beğ oğlu Ahmed Pâşa 1135.
Molla İbrâhîm 68.
Molla Muhammed Çelebî (998), 1191.
Müeyyed-zâde Arvâsî (922), 1211.
Mugayre 691.
Mugîre bin Şu’be (50), 1160.
Muhammed Abdüllah 764, 775, 940.
Muhammed Abîd-i Semânî (1160), 1168, 1169.
Muhammed Abdülkâdir Medenî 1073.
Muhammed Abdürrahmân 1073.
Muhammed Abdürrahmân Silhetî 459, 1218.
Muhammed Alî Kadyânî 1161.
Muhammed Alî Zemlikânî (727), 454, 1209.
Muhammed Âşık Çelebî Nitâ’î (979), 1014.
Muhammed Atâullah (1226), 454.
Muhammed Bahît hanefî Ezherî (1354), 495, 876,
1116.
Muhammed Berhurdâr Mültânî 917.
Muhammed Berzencî (1103), 1142.
Muhammed Beşîr bin Bedreddîn (1323), 1071.
Muhammed bin Abdül’azîm (1051).
Muhammed bin Abdüllah Cevzakî (388), 1210.
Muhammed bin Abdülvehhâb Necdî 447, 1142.
Muhammed bin Ahmed Halef 1179.
Muhammed bin Alî 1067.
Muhammed bin Alî (386), 689, 1096.
Muhammed bin Alkamî (929), 1007.
Muhammed bin Allân (1031), 1179.
Muhammed bin Ebil Kâsım Taberî (525), 1181.
Muhammed bin Hamza Ayntâbî (1111), 1219.
Muhammed bin Hasen ibni Haysem (430), 538.
Muhammed bin Hasen Şeybânî (183), 413.
Muhammed bin Hîsûm 409.
Muhammed bin İbrâhîm (318).
Muhammed bin Mensûr Buhârî 1209.
Muhammed bin Muhammed Hânî (306), 188.
Muhammed bin Muhyiddîn Eslemî 1060.
Muhammed bin Nasr Merûzî (294 Semerkand).
Muhammed bin Nûr Halvetî 1087.
Muhammed bin Ömer (320), 1214, 1244.
Muhammed bin Receb Beykozlu (1070), 1040.
Muhammed bin Safvân 620.
Muhammed bin Sa’îd (549), 1116.
Muhammed bin Süleymân-ı Bağdâdî (1234), 453.
Muhammed bin Vâsi’ (112), 1008.
Muhammed bin Yâr Muhammed (1160), 1121.
Muhammed bin Yûsüf (942), 443.
Muhammed Bitlîsî (982), 1112.
Muhammed Cemâleddîn Efendi (899), 1087, 1174,
1175.
Muhammed Cân Mekkî Bâcûrî (1266), 1143.
Muhammed Demir Hâfız 1007.
Muhammed Ebû Bekr Semerkandî (552).
Muhammed Efendi 1132.
Muhammed Emîn Darîr 876.
Muhammed Ensârî 1103.
Muhammed Enver Şâh (1352), 485, 486, 1183,
1208, 1245.
Muhammed Es’ad 392, 702, 1143.
Muhammed Es’ad bin Mahmûd Sâhib (1347 [m.
1928]) 701.
Muhammed Fadl Alî Şâh (1354), 1146.
Muhammed Fadl-ı Hak Hayr-âbâdî (1278 [m. 1861])
Muhammed Fadlullah 1121.

Muhammed Fenâ’î 1103.
Muhammed Ferruh müceddidî (1122), 1142.
Muhammed Geylânî 1164.
Muhammed Hân IV. 664, 1076, 1103, 1153, 1184,
1188.
Muhammed Hanîf Kâbilî (1075), 118, 119.
Muhammed Hamîd 460.
Muhammed Hasen Cân Serhendî (1349), 454, 455.
Muhammed Hâşim Sâhib 1144.
Muhammed Hızır Efendi 1181.
Muhammed Hilmi (1334), 460.
Muhammed ibnür-reşîd (1338), 1060, 1065.
Muhammed ibnür-rüşd (520), 462, 532, 1118.
Muhammed İshak (1262), 1176.
Muhammed Kandihârî (1284), 1057, 1146.
Muhammed Kehvâkî 639, 1127.
Muhammed Kutty (Kerelada Prof.) 460.
Muhammed Mâzerî 497.
Muhammed Mazhar Fârûkî (1301), 1072.
Muhammed Mazhar Vânî (m. 1962), 157.
Muhammed Mehdî (64), 62, 1064.
Muhammed Mü’min 943.
Muhammed Miskîn (954), 1077.
Muhammed Murâd-ı Bedahşî 289.
Muhammed Murâd Kâzânî (1352), 1121, 1145.
Muhammed Münib Efendi (1238), 786, 1149.
Muhammed Nureddîn Efendi (1384), 1132.
Muhammed Râzî 1079.
Muhammed Sâdık 282, 943, 1147.
Muhammed Sa’îd Kureyşî (1363), 1146.
Muhammed Sa’îd Pâşa (1172), 1152.
Muhammed Semerkandi (1117), 892, 1126, 1191.
Muhammed Sıddîk Hasen hân (1307), 410, 484,
887, 1176.
Muhammed Sirâcüddîn (1333), 1146.
Muhammed şâh (1161 Delhî)
Muhammed Şerîf-i Abbâsî (1002), 1075.
Muhammed Ubeydüllah Serhendî (1083), 651.
Muhammed Üftâde (989), 1088, 1132.
Muhammed Takî 79, 480.
Muhammed Tarsûsî 638, 1148.
Muhammed Vâsi’ 477.
Muhammed Viltorî 259.
Muhammed Yahyâ bin imâm-ı Rabbânî (1098), 1067.
Muhammed Yûsüf Benûrî (1398), 485, 486, 1183.
Muhammed Yûsüf Dehlevî 499.
Muhammed Yûsüf Keşmîrî 745.
Muhammed Zeccâc 1087.
Muhsin bin Alî 1100.
Muhyiddîn bin Muhammed Fenârî (954), 1101.
Muhyiddîn Muhammed (956), 1148.
Muhyissünne Begavî Hüseyn (516), 507, 1081, 1141.
Mü’inüddîn-i Şahrûh (850), 1183.
Müjdek Nişâpûrî (m. 531), 528.
Mukavkas (17), 1118.
Münzirî Abdül’azîm (656), 458, 1059, 1144.
Murâd Hân II. (855), 1099.
Murâd Hân V. (1321 [m. 1904]), 1059, 1184.
Mürtedâ Alî (436), 61.
Mürtedâ efendi (1160), 1061, 1191.
Mus’ab bin Umayr 506.
Mûsâ bin Hüseyn İznikî (850), 1094.
Mûsâ Çelebî (816), 1081, 1143.
Mûsâ Hâdî (170), 1106.
Mûsâ Kâzım (1920), 147, 399.
Mûsâ Şeybânî 1163.
Mustafâ Âsım (Namık Kemâlin babası) 1154.
Mustafâ bin İbrâhîm Siyâmî 459.
Mustafâ Ebülfeyz 664, 666.
Mustafâ Fehîm bin Osmân Akşehrî 1216.
Mustafâ Fevzi (1934), 399.
Mustafâ Hân I. (1048), 1144.
Mustafâ Hân III. (1178), 1153, 1167, 1176, 1184.
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–P–

Mustafâ Hilmi 187, 1244.
Mustafâ Kırîmî (1164), 453.
Mustafâ Pâşa (1175), 1136, 1174.
Mustafâ Rüşdü (1260), 638.
Mustafâ Sabri (1954), 399, 461, 485.
Mustafâ Şatti Hanbelî 458.
Mustafâ Zihnî Pâşa 1072.
Mustansır (Fâtımî hükümdârı) (487), 1107.
Müstekîmzâde Süleymân (1202), 1184.
Mü’tesım bin Hârûn (227), 1143.
Müneccimbaşı Mustafâ efendi 195.
Müstagfirî Ca’fer (432).
Mutî Halîfe (364), 1157.
Muttalib (Abdülmuttalibin amcası) 1067, 1108.
Muzafferüddîn Kükbûrî (630), 378, 1095, 1120.
Müzenî Bekr şâfi’î (264), 443.

Papa v. sixtüs 1080.
Patrona Halîl (1143), 1119.
Perestû sultân 1063.
Peter 1080.
Petro (deli) (1725), 1071.
Pir Muhammed Erzincânî (976), 1087.
Pîrî zâde Osmân Sâhib (1183), 1100.
Polherya (m. 453), 1135.
Prens Eugen (1149), 1080.
Ptolema (m. 167), 1080.
–R–

–N–
Nâdir Şâh (1160), 1174.
Nadr bin Kinâne 390, 1133.
Nâfi’ 733, 1008.
Nahc›vânî Ni’metullah (920), 1219.
Napier (1026 [m. 1617]), 171, 191.
Napolyon III. (1290 [m. 1873]), 657.
Nâs›r Salâhuddîn 204.
Nâs›reddîn Mahmûd Dehlevî (757), 1129.
Nâs›r-üddîn Seyyid Ebülkâs›m Semerkandî 286.
Nasr-ül Mukaddesî (490), 465.
Nasr bin Muhammed (373), 1094.
Nasreddîn hoca (683), 1154, 1183.
Nasûh Dede 1087.
Nazzâm ‹brâhîm Mu’tezilî (231), 409.
Neccâr Hüseyn bin Muhammed (230), 66.
Neccârzâde Mustafâ R›dâüddîn (1159). Hâl tercemesi (Eshâb-› kirâm) kitâb›m›zdad›r.
Necibeddîn-i Alî Şirâzî 1165.
Nesli-şâh sultân 1167.
Nevfel bin Abd-i Menâf 1068.
Nevreddîn Alî Ziyâdî (1024), 633, 638, 1156, 1197,
1216.
Nevfel bin Hâris (15), 506, 1059.
Nezîr Hüseyn Dehlevî (1320), 1176.
Nîşâpûrî ‹mâmül haremeyn Abdülmelik Nuaym bin
Hammâd Merâzî (229).
Nizâmeddîn-i Hâmûş (830), 1137, 1185.
Nu’mân bin Beşîr Ensârî (64), 621.
Nûr Abdürrahmân 756.
Nûreddîn Alî şâfi’î (749), 458.
Nûreddîn Alî bin Abdüllah (654), 1093.
Nûreddîn Arslan şâh (607), 1081, 1120.
Nûreddîn Batrûcî (581), 1048.
Nûreddîn şehîd sultân 1116, 1120, 1132.
Nûreddîn Cerrâhî (1133), 1087.
Nûr Muhammed Tehârî 755, 919.
Nusret Efendi (1208), 1217.
Nûşirvân (m. 593), 528.
–O–
Orhân Hân (761), 622, 802, 1103, 1149, 1158, 1159.
Osmân bin Ebil’âs 993.
Osmân bin Huneyf “radıyallahü anh” (56), 450.
Osmân efendi (At pazarlı) (1103), 1123, 1167.
Osmân sultân II. (1031) 1100, 1128, 1189.
–Ö–
Öklid 1078, 1171.
Ömer Dağıstânî 1079.
Ömer Fehmi efendi 1161.
Ömer Fûlî 1214.
Ömer ibni Nüceym (1005), 1115.
Ömer Hayyâm (517), 1107.
Ömer Rûşenî (892), 1103.
Ömer Sekî 1088.

Râbi’a sultân 1062, 1184.
Radî bin Tâhir “şî’î” (406), 61, 765.
Rag 1080.
Râgıb-ı Isfehânî Hüseyn (500).
Râmizül-mülk 287.
Râşid efendi 1181.
Râtıb bin Osmân (1175), 1154.
Raûf Ahmed (1253), 1067.
Rebîa 353.
Reîs-ül-küttâb Mustafâ efendi 390, 741.
Reşîd Ahmed Kenkuhî (1323), 1176.
Rızâ Nûr (m. 1943), 21.
Ribâh 1083.
Rişliyö 27.
Romen Diojen (463 [m. 1071], 533, 1074.
Rozen 538.
Rûm (İys oğlu. İshak aleyhisselâmın torunu) 1190.
Rükneddîn İbrâhîm-i Zâhid 1087.
Rükneddîn Muhammed Sencâsî 1087.
Rüstem Pâşa (968), 1100, 1137.
Rüstem (Zaloğlu) 1175.
Rûz-i behân (606), 1154.
–S–
Sâbit (İmâm-ı a’zamın babası) 441.
Sâbunî Ahmed Buhârî (580), 1208.
Sa’d bin Mu’az (5), 506, 693, 1003, 1163.
Sâdık Keşmîrî (1018), 745, 763.
Sadr-üş şerî’a Ahmed bin Ubeydullah (630), 1164.
Sa’düddîn-i Kaşgârî (860), 720, 1137, 1163.
Sa’dül Haremeyn 350.
Safiyye Sultân 1133, 1149.
Sa’îd bin İsmâ’îl-i Ebû Osmân (298), 449.
Sa’îd bin Müseyyib (93), 66, 628, 641, 1014, 1165.
Sa’îd bin Sa’d 844.
Salâh bin Mubârek 1210.
Sâliha Sultân 1136, 1153, 1184.
Sâm 1157.
Sâmirî 1151.
Sârâ 1118, 1122.
Sarı Abdüllah Efendi (1071), 1155, 1215, 1218.
Sâriye 447, 448.
Seccâd imâm-ı Zeynel’Âbidîn 62, 1126, 1141, 1197.
Sefîne “radıyallahü anh” 1014.
Sehâvî Şemsüddîn Muhammed (902), 415, 1177.
Selâhaddîn-i Eyyûbî (589 Şâmda), 1120, 1132, 1180.
Selîm Hân II (982), 1149, 1173.
Sersem Alî (hurûfi) 502.
Seyfeddîn-i Fârûkî (1096), 969, 1169.
Seyyid Ahmed (Molla Ahmed) 1181.
Seyyid Ahmed Buhârî (922), 1173.
Seyyid Ahmed Efendi 1135.
Seyyid Ahmed Rif’at beğ 500.
Seyyid Ahmed-i Semerkandî 1088.
Seyyid Abdülbâkî Sârenkpûrî 913.
Seyyid Abdülkâdir Efendi (1344), 1181.
Seyyid Abdürrahmân 1061.
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Seyyid Alevî 458.
Seyyid Alî Fenâî (1151), 1167.
Seyyid Ekber Alî Dehlevî 1146.
Seyyid Gâzî (122), 1136.
Seyyid İbrâhîm 1181.
Seyyid İsmâ’îl Efendi 769.
Seyyid Muhammed Ârif 176, 177, 185.
Seyyid Muhammed Sâlih (1281), 922, 969.
Seyyid Mürtezâ Hanefî 458.
Seyyid Mustafâ Efendi (1158), 1191.
Seyyid Osmân Efendi (1103), 1123, 1167.
Seyyid Ömer 738.
Seyyid Ubeydullah 1061, 1158, 1181.
Seyyid Yahyâ-i Şirvânî (868), 1087, 1103.
Sîbeveyh Amr nahvî (194).
Sıddîk Hasen Hân (1307), 410,484, 887, 1176.
Sıddîk Muhammed Emîn Darır 876.
Sinân Pâşa (Kaptân-ı Deryâ) (961), 1137.
Somuncu Baba (815 Akserâyda), 1103.
Spinoza (1089 [m. 1677]), 92.
Sultân II. Bâhâdır Şâh (1274), 1073.
Sultân Cihangîr bin Süleymân (960), 1174, 1176.
Sultân Muhammed Burhâneddîn 1085.
Sultân Muhammed Hârizm Şâh (617), 1086.
Sultân Mustafâ IV. (1223), 1062.
Sultân Orhân Hân (761), 622, 802, 1103, 1149,
1158, 1159.
Sultân Serhendî 914.
Sultân-ul-meşâyıh 733, 767, 1156.
Sultân Veled Çelebî (712), 1085.
Sun’ullah-ı Halebî 455, 1218.
Süddî İsmâ’îl “müfessir” (127), 391, 1218, 1219.
Süfyân bin Avf 1091.
Süheylî Abdürrahmân (581), 1114.
Süleymân Amedî 1149.
Süleymân bin Abdüllah Si’rîdî 155.
Süleymân bin Hasen 489.
Süleymân Cezûlî (870 Merâkeşde), 1143.
Süleymân Efendi (Gelibolulu) 1068.
Süleymân Efendi (Kemâlpâşazâde) 1071.
Süleymân Fadıl bin Ahmed (1134), 1083.
Süleymân (Yıldırım oğlu) (813), 1080.
Süleymân Şâh (626), 1157, 1158.
Süveybe 378, 1095.
–Ş–
Şâh Abbâs (Şâh İsmâ’îlin torunu) (1038), 1150.
Şâh Abdül’azîz (1239), 455, 765, 903, 993, 1011,
1176.
Şâh Abdülganî (1227), 1176.
Şâh Abdülkâdir (1230), 1176.
Şâh Abdüllatîf 1066.
Şâh Ahmed Sa’îd-i Dehlevî (1277), 455, 459, 1004,
1095, 1146, 1210, 1215.
Şâh Behik bin Zeki bin Ebû Hanîf bin Abdül’ehad bin
Muhammed Saîd Fârûkî 113.
Şâh-ı Âlem Behâdır (1124), 1075.
Şâh-ı Cihân (1076), 769, 1074.
Şâh Ferîdûn (Cemşîdin torunu) 1175.
Şâh İsmâ’îl bin Abdülganî Dehlevî (1246), 1176.
Şâh Refi’uddîn (1233), 1176.
Şâh Rızâ Pehlevî (1401), 61, 1102, 1181.
Şahsuvar oğlu Alî Beğ (926), 1167.
Şahsuvar Sultân 1159.
Şakik-i Belhî (174), 1108.
Şaltut “câmi’ulezherde” 861.
Şarlkent (966 [m. 1558]), 1173, 1177.
Şarlman (199 [m. 814]), 1107, 1177.
Şarl Russel (1334 [m. 1916]),490.
Şeddâd 850, 1086.
Şehîd Alî Pâşa (1128, mezârı Belgradda), 1136.
Şehrdâr bin Ebû Şücâ’ (558), 1020, 1089.

Şelbî (1031), 218, 262, 314, 1196, 1218.
Şemseddîn Ahmed Efendi (940), 1071.
Şemseddîn Ahmed Sürûcî Hanefî (710).
Şemseddîn Alî Halhalî 917.
Şemseddîn Efendi 1181.
Şemseddîn Günaltay (1961), 399.
Şemseddîn Hanefî 738.
Şemseddîn Hurûfî 1099.
Şemseddîn Muhammed bin Kemâleddîn (791), 1104.
Şemseddîn Sivâsî (1006), 1114, 1150.
Şemseddîn Türk Çeştî (715 Pânîpütde), 1085.
Şerefüddîn Hüseyn 77, 100, 425, 747.
Şerefüddîn Kürdî (701), 1070.
Şerhabîl bin Âmir 204.
Şerîf Hüseyn bin Alî (1349 [m. 1931]), 461, 1060,
1066, 1111.
Şevk-efzâ vâlide Sultân 1063.
Şeybe (2), 353.
Şeyh Abdüllah 68.
Şeyh Abdülkerîm Râfi’î 469.
Şeyh Abdülvedûd (860), 1103.
Şeyh Abdürrahmân Şerbînî 469.
Şeyh Ahmed Besyânî Hanbelî 469.
Şeyh Ahmed Hüseyn Şâfi’î 469.
Şeyh Alî Mahfûz 219, 366, 1210.
Şeyh Bedreddîn (823), 504, 1081, 1143.
Şeyh Ber’î 1070.
Şeyh Cüneyd (760), 1175.
Şeyh Ebülfeyz Muhammed Abdürrahmân 1073.
Şeyh Ebülhasen 632, 1206.
Şeyh Ebû Zühre 453, 494, 877, 1219.
Şeyh Ezrâ’î 1171.
Şeyh Hasen Yezîdî 489, 1120.
Şeyh Haydar 1175, 1176.
Şeyh İsmâ’îl Sencidî 638.
Şeyh Muhammed bin Fadlullah 1148.
Şeyh Muhammed Nihrîrî 632, 638.
Şeyh Muhammed Tâhir (1040), 754.
Şeyh Mustafâ 1035.
Şeyh Mustafâ Muslihüddîn 1180.
Şeyh Nizâm Mu’înüddîn-i Nakşibendî 1075, 1211.
Şeyh Ömer 1079.
Şeyh Resülan (540 Şâmda).
Şeyh Rükneddîn-i Sencâsî 1087.
Şeyh Sâdık Efendi 1075, 1208.
Şeyh Sa’îd-i Mûcî Şâfi’î 469.
Şeyh Şa’bân-ı Velî (977), 1125, 1156, 1175.
Şeyh Tâhir-üz Zâvî 586, 618, 858.
Şeyh Üdebâlî (726), 1158.
Şeyh-ül-islâm Ârif Sühreverdî (632), 927, 1180.
Şeyh-ül-islâm Muhammed Atâüllah (1126), 454,
1218, 1220.
Şeyh-ül-islâm Muhammed Behnesî (987), 1079.
Şiblî Ebû Bekr Muhammed (334), 50, 60, 109, 1087,
1112.
Şiblî Nu’mânî Hindî 499, 1211.
Şihâbüddîn Haffâcî 458, 1218.
Şu’ayb Aleyhisselâm 482, 1151.
Şücâ’eddîn (hurûfî babası) 502.
–T–
Tâcüddîn-i Nakşibendî (1050), 1181.
Tâhâ Efendi 1181.
Tâhâ Habîb (Nûrül-islâm mecellesi yazarı) mezhebsizdir.
Tâhir Müneccimbaşı 185.
Tâhir Sünbül 458, 1213.
Takıyyüddîn Husnî Şâmî (829).
Talâl bin Abdüllah Hâşimî 1066.
Tabdık Emre 1192.
Tahsin Yılmaz Öztuna 1220.
Tatar Ahmed Efendi (1156), 1162, 1191.
Teodos II. (m. 450), 783, 1099, 1135.
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Terkî 1065.
Terzi Baba (Hayyât-ı Vehbî) (1264), 1158, 1216.
Tevfik Fikret (1332), 1072.
Tevfîk Pâşa (Hidiv) (1309), 1062.
Thomas (Havârîlerden) 1108, 1109.
Timürtaş Pâşa 52, 379.
Tuğrul Beğ Selçûkî (455), 1074.
Tuhayla bin Hüveylid 1185.
Turtûşî 497.
Tüsterî Sehl bin Abdüllah 22, 607, 689, 694, 788,
1166, 1178.
–U–
Ubeydullah Serhendî (1083), 651, 1185, 1212.
Ubeyye İbnül-Ka’b-il Hazrecî (22), 440.
Uluğ Beğ bin Şahrûh (853), 361, 362, 1076, 1183.
Uteybe bin Ebî Leheb 1186.
Utîhâ 490.
Uzun Hasen (Akkoyunlu) (882), 1095, 1100.
–Ü–
Übeyy ibni Halef 479.
Üc bin Unk 1151.
Üftâde Efendi (989), 1088, 1132.
Ümeyme bint-i Abdülmuttalib 1065, 1185, 1195,
1196, 1197.
Ümeyye bin Abd-i Şems 1096, 1108, 1179, 1185.
Ümeyye bin Halef (2), 1083.
Ümm-i Eymen 1186, 1195.
Ümm-i Hirâm (Eshâb-ı kirâm kitâbında).
Ümm-i Sinân Muhammed (1068), 1087.
Ümmül Fadl 1143.
Ümmül Hakîm binti Hâris bin Hişâm 1074.
Üstüvânî Muhammed (1072), 1186.
–V–
Vahîdüzzemân Hindû vehhâbî (1338), 1212.
Vâkıdî Muhammed (207), 1014.
Vâsıtî Abdürrahmân Şâfi’î Rufâ’î (734).
Vâsıtî Ebû Bekr Muhammed bin Mûsâ (320).
Veheb bin Abdümenâf 1078.
Veki’ Muhammed (306 Bağdâd).
Velîd bin Abdülmelik (96), 348, 350, 1110, 1136,
1197.
Velîd bin Velîd 1104.

–W–
William Courton 1155.
–Y–
Yahyâ Gâlip (1360 [m. 1941]), 399, 1087.
Yahyâ Tevfîk 282.
Yakaza bin Mürre 1129.
Ya’kûb-i Berdeî (m. 578), 490.
Ya’kûb Kindî 361, 409, 1115.
Yâm (Ken’ân) 1157.
Yâ-Vedûd=Abdülvedûd 1103.
Yesârî-zâde 1092, 1145.
Yezdi-cerd 1126.
Yezîd bin Ebî Süfyân (19), 1090.
Yezîd Enîse 489.
Yezîd-i Şeyh Emâvî 489, 490.
Yûsüf Benûrî (1398), 485, 486, 1183, 1184, 1210.
Yûsüf Erdebilî Şâfi’î (799), 1210.
Yûsüf-i Kardâvî 262, 263, 877, 1210.
Yûsüf-i Neccâr 485, 1122, 1135, 1136.
Yûsüf-i Sekafî 62.
Yûsüf Sinân Efendi (989), 1135.
Yûşa’ aleyhisselâm 482, 1151, 1152.
–Z–
Zâhidî, Tergîb kitâbı müellifidir 283, 1142, 1219.
Zâkirzâde Abdüllah 1167.
Zâti Efendi (876), 213.
Zekeriyyâ Ensârî Şâfi’î (926),
Zekeriyyâ Kazvînî (765), 1089, 1208.
Zelihâ 522.
Zendevistî Hüseyn (400), 466.
Zeyd bin Erkam (61), 392, 1066.
Zeyd bin Hattâb (11), 1152.
Zeyneb Sultân bint-i Ahmed-i Sâlis 1071.
Zeyn-üddin Alî bin Ahmed Ermevî 68, 1219.
Zihnî Efendi (1332 [m. 1914]), 462, 1067, 1148.
Ziyâ Gökalp (1341), 1029.
Zübeyr bin Harb 211.
Muhammed Zübeyr bin Hucetullah-i Nakşibend bin
M.Ma’sûm 1152 de vefât etdi. Tabûtü Delhîden
Serhende götürüldü.
Zühre bin Kilâb 1129.

Çok mühim ilâve: Peygamberlervâs›tas›ile,Allahtaraf›ndanbildirilmişolan
yaşamakyoluna(Din) denir.‹nsanlar›nyapd›ğ›yaşamakyoluna(Kanûn) denir.Din,anadan,babadanvekitâbdanöğrenilir.Dinsizinsanolamaz.Herinsan,dînininemrlerineuygunolarakyaşar.Dînineuyan›n,dünyâdarâhatyaşayacağ›naveâh›retdeCennetegiderek,sonsuzse’âdetekavuşacağ›na,başkadindeolanlar›n,dünyâdas›k›nt›çekeceklerineveâh›retdeCehennemateşindesonsuzyaşayacaklar›nainan›r.Herkes,dîniniövmekdedir.Propagandalarla,reklâmlarlaherkesikendidînineçağ›rmakda,böylecekendidîninindoğruolduğunainanmakdaveherkesiinand›rmakdad›r.‹nsan›ndünyâveâh›retse’âdeti,dîninebağl›olduğuiçin,insan,anas›ndan,babas›ndanöğrendiğidîninebağl›kalmamal›vepropagandalaravereklâmlaraaldanmamal›,mevcûddinlerinhepsiniincelemeli,doğruolduğunuanlad›ğ›dînesar›lmal›d›r.
HakîkatKitâbevininç›kard›ğ›kitâblar,bütündinleritarafs›zolarakbildiriyor. Uzun senelerin tedkîki netîcesinde, bütün dinleri okuyucular›na haber
veriyor.‹slâmdînininise,hiçdeğişdirilmemişhakdinolduğunu,bütüninsanlarase’âdetyolunugösterdiğini,inan›lacakdîninyaln›zislâmiyyetolduğunubildiriyor.Tahsîlli,akll›hergencin,HakîkatKitâbevininkitâblar›n›muhakkakokumalar›n›tavsiyeederiz.Akl›ile,ilmiile,vicdân›ilekarârvererek,se’âdetekavuşmalar›, yalan ve hîleli yaz›lar ile okuyucular›n› aldatanlar›n tuzaklar›na
düşmemeleri,dünyâdaveâh›retdefelâketlere,sonsuzazâblarauğramamalar›
içindüâederiz.
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SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE K‹TÂBINDA ADI GEÇEN K‹TÂBLAR
Kitâb isimlerinin karş›s›ndaki rakamlar sahîfe numaras›d›r.
Her kitâb›n müellifi parantez içinde yaz›l›d›r.
Birâlimkitâbyazarsa,bukitâba(te’lîf),yazana(müellif)denir.Bunukendiveyâbaşkas›aç›klarsa,buna(şerh)veaç›kl›yana(şârih)vebukitâba(metn)denir.Şerhdeaç›klan›rsa, (hâşiye) olur. Hâşiyeyi yazana (Muhaşşî) denir. Kur’ân-› kerîm âyetlerini yaln›z
Peygamberefendimizaç›klar.Buaç›klamalara(Tefsîr)denir.Tefsîrlerideislâmâlimleri
aç›klar.Buaç›klamalara(Meâl)denir.
–A–
Abdülhakîm Arvâsî kasîdesi 291, 917.
Abdestin âdâbı (Şeyh Sâdık Efendi) 1075.
acâ’ib-ül-Kur’ân (Mahmûd) 419.
acâ’ib-ül-mahlûkât (Zekeriyyâ Kazvînî) 360, 1089.
âdâb-ül müridîn (imâm-ı Rabbânî) 1121.
âdâb-ı tarîkat (Hâlid-i Bağdâdî) 1075, 1187.
âdâb-ı tarîkatin-nakşibendiyye (Murâd-ı Münzâvî)
1150.
ahbâr-ül-ahyâr (Abdülhak Dehlevî) 1129, 1178.
âhırül işârât (İbni Sînâ) 497.
âhıretnâme (hurûfî babası) 503.
ahlâk-ı alâî (Alî bin Emrullah) 719, 730, 758, 1075.
ahlâk-ı celâlî (Celâleddîn-i Devânî) 1085.
ahlâk-ı islâmiyye esâsları (Ahmed Na’îm) 1072.
ahlâk-ı muhsinî (Hüseyn vâ’ız) 1112.
ahkâm-üd-dîniyye (Hüseyn Şirvânî) 1175.
ahkâm-üs-sultâniyye (Mâverdî) 1133.
ahsen-ül kelâm fî isbât-ı mevlid-i vel-kıyam (şâh
Muhammed Ma’sûm-i Ömerî) 1073.
ahterî lugat kitâbı (Mustafâ) 1199.
ahvâl-i etfâl-il-müslimîn (Birgivî) 388, 449, 1008,
1083.
akâid-i Adudiyye şerhi (Celâleddîn-i Devânî) 1085,
1117.
akâid-i Celâliyye (........) 759.
akâid-i nesefiyye (Nesefi Ömer) 48, 736, 1155, 1164.
akâid-i nizâmiyye (M. Fahrüddîn) 1101, 1156.
akâm-ül-mercân (Kâdî Bedrüddîn Şeblî) 741, 1124.
akdes (Behâullah) 483.
akdül-cümân (Aynî) 1079.
âkıbet (İşbilî) 1015.
akîdet-ül-islâm (Enver Şâh Keşmîrî) 485.
akîdet-ün-necâh (.....) 284.
akîdetüs-selef-i vel halef (İbni Halîfe) 494.
alâmet-ül Mehdî (İbni Hacer-i Mekkî) 63, 1134.
âlem-i islâm (Abdürreşîd) 484.
alî efendi fetvâsı 167, 901, 1076.
amelî cerrâhî (Necmüddîn Ârif) 21.
amel-i bil-üsturlâb (İbrâhîm Fezârî Bağdâdî) 1246.
âmentü şerhi (Kâdî-zâde Ahmed) 108, 110, 1007,
1125.
ankaravî fetvâsı (Muhammed bin Hüseyn)
arâis-ül-mecâlis (Ahmed Nîşâpûrî) 1157.
asr-ı se’âdet târîhi (Ömer Rızâ) 499, 1161.
aşk kasîdesi 173, 446, 585, 639, 928.
aşknâme (Ferişteh oğlu) 500, 503, 1099, 1101.
atıyyet-ül vehhâb firreddi alel mu’terıdı Ahmed-el
Fârûkî (Muhammed Burhan pûrî) 1121.
avâmil (Abdül-kâhir Cürcânî) (474).
avâmil (Muhammed bin Alî Birgivî) 1083.
avârifül me’ârif (Şihâbüddîn) 748, 749, 927, 953,
958, 1180.
aynî [(Kenz) ve (Hidâye) şerhleri] (Aynî) 269, 1114.
aynî târîhi (Aynî Mahmûd) 738.
aynül-hakîka (Feyzi Efendi) 1075.
azîziyye Vikâye tercemesi (Fehîm pâşa) 1214.
–B–
Baba dağı (İbrâhîm bin Abdüllah) 743.
bahr-ül-fetâvâ (Kâdî-zâde Muhammed Ârif) 167,
207, 576, 591, 813, 828, 890.
bahr-ül-mevrûd (Abdülvehhâb-i Şa’rânî) 458.

bahr-ür-râ’ık (ibni Nüceym) 135, 264, 286, 315, 316,
317, 318, 319, 320, 355, 589, 594, 779, 795,
822, 826, 827, 872, 996, 1001, 1115.
bahr-üz-zehhâr (Ahmed bin Yahyâ) 1179.
barnabas incîli (Barnabas) 42, 1079, 1109.
basîret-üs-sâlikîn (Muhammed Osmân) 82, 421.
basît (Vâhidî) 1187.
battâlgâzî (Hurûfîler) 501.
bedâyı’ (Kâşânî) 258, 260, 321, 337, 612, 620, 855,
1126.
behcet-ül-esrâr (Alî bin Yûsüf) 420.
behcet-ül-fetevâ (Abdüllah-ı Rûmi) 224, 237, 319,
328, 392, 393, 394, 395, 490, 541, 542, 579,
591, 592, 602, 624, 782, 813, 862, 886, 1010,
1029, 1067.
behcet-ül-merdıyye (Süveydî) 1174.
bektâşî sırrı (A.Rıfkı) 503.
berâet-ül eş’ariyyîn (Ebû Hamîd bin Merzûk) 459,
468, 1116.
berâhîm-ül ahmediyye (Ahmed Kadıyâni) 486.
berekât (Muhammed Hâşim-i Keşmî) 696, 741, 742,
1005, 1121, 1144, 1145, 1164.
be re kât-i ma’sû miy ye (Se fer Ah med) [(Um det-ül
makâmât) sahîfe 387].
beşâretnâme (Ebul Hasen Harkânî) 1093.
berîka (Hâdimî) 21, 23, 39, 70, 72, 123, 135, 164,
205, 206, 219, 226, 237, 241, 242, 243, 246,
252, 263, 264, 280, 365, 397, 398, 414, 436,
442, 461, 462, 465, 490, 599, 603, 618, 622,
629, 631, 634, 638, 699, 729, 730, 734, 781,
826, 873, 880, 891, 892, 900, 908, 909, 1019,
1028, 1033, 1052.
ber’ul-eskâm (Mustafâ Bekrî) 458, 1153.
ber’üs-sâ’a (Ebû Bekr-i Râzî) 538.
beyân-ül-hak (Rahmetullah Hindî) 389, 1161.
beydâvî hâşiyesi (Abdülhakîm-i Siyalkûtî) 1062.
beydâvî hâşiyesi (Burhâneddîn-i Mergınânî) 1084.
beydâvî hâşiyesi (Ehî Çelebi) 1192.
bey’ ve şirâ risâlesi (Hamza Efendi) 640, 693, 791,
797, 845, 873, 899, 1106.
bidâye muhtasar-ı hidâye (Sâbûnî)
birgivî vasıyyetnâmesi (Birgivî) 52, 433, 477, 740,
743, 744.
birgivî vasıyyetnâmesi şerhi (Kâdî-zâde) 89, 110,
140, 164, 431, 434, 435, 462, 613, 740, 743,
770, 908, 1007, 1019, 1020, 1125, 1170.
bostân (Sa’dî Şîrâzî) 1164.
bostân-ül-ârifîn (Ebülleys) 44, 621, 780, 781, 993,
1094.
bugünkü islâm âlemi (The İslamic World today)
1089.
bugyet-ül-ahkâm (Nureddîn Alî) 458.
bugyet-ül-vâcid (Muhammed Es’ad) 701.
buhârî-yi şerîf (Buhârî Muhammed bin İsmâ’îl) 20,
210, 300, 313, 386, 407, 423, 442, 447, 449,
451, 467, 470, 476, 502, 633, 641, 643, 644,
646, 695, 737, 765, 787, 892, 909, 1079, 1083,
1085, 1104, 1152, 1187.
buhârî tercemesi (Ahmed Na’îm) 1072.
burhân-ı kâtı’ (Hüseyn bin Halef) 528, 761, 802,
1070, 1097.
bülûğ-ul merâm (İbni Hacer Askalânî) 1114.
bürde kasîdesi (Busayrî) 1084.
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–C–
Câliyet-ül-ekdâr (Hâlid Bağdâdî) 332, 506, 604,
1105.
câmi’ul-beyân (Taberî) 1180.
câmi’ul-fetâvâ (Ebul-Kâsım-ı Semerkandî) 275, 307,
452, 611, 1004, 1094.
câmi’ul-kebîr “fıkh” (Muhammed Şeybânî) 1076,
1089, 1178.
câmi’ul kebîr şerhi (Debbûsî) 1089.
câmi’ul kebîr “hadîs” (Süyûtî) 418.
câmi’ul-kebîr (Serahsî) 1169.
câmi’ul-kebîr (Kerhî) 1127.
câmi’ul-kebîr şerhi (Zeylâ’î) 1196.
câmi’u-kerâmât-il-Evliyâ (Yûsüf Nebhânî) 456, 469,
1013, 1070, 1132, 1145, 1183, 1189.
câmi’ul-mebânî (Kuhistânî) 1128.
câmi’ul-mudmerât (Yûsüf bin Ömer) 1192.
câmi’ur-rümûz (Kuhistânî) 143, 216, 218, 269, 299,
1084, 1128.
câmi’us-sagîr (Kerhî) 1127.
câmi’us-sagîr “fıkh” (Muhammed Şeybânî) 268,
1076, 1178, 1194.
câmi’us-sagîr “hadîs” (Süyûtî) 418, 458, 465, 1007.
câmi’us-sagîr (Serahsî) 268, 1169.
câmi’us-sagîr şerhî (Münâvî) 448, 631.
câmi’us-sahîh “hadîs” (Buhârî) 423, 1083.
câmi’us-sahîh “hadîs” (Müslîm) 423.
câmi’us-sahîh “hadîs” (Tirmüzî) 424.
câmi’ul-ezher mecellesi (Yûsüf-i Decvî) 461.
câvidân (Fadlullah-ı Hurûfî) 500, 501, 502, 503, 504,
1076, 1099.
celâl-ül hak (İskenderiyyede) 633.
cem’ül-esrâr (Abdülganî Nablüsî) 458.
cennete götüren ilmihâl (Muhammed bin Kudbüddîn) 1129.
cerîde-i ilmiyye (Meşîhat-i islâmiyye) 859.
cevâb-üs-sâil ve delîl-ül âkıl (Muhammed-ül Müftî)
1179.
cevâb veremedi (İshak efendi) 41, 89, 368, 371,
372, 400, 696, 710, 1123.
cevâhir (Kâdî Adûd) 1124.
cevâhir-ül akdeyn (Semhûdî) 458, 1168.
cevâhir-ül-bihâr (Yûsüf Nebhânî) 1116.
cevâhir-ül fetâvâ (Kirmânî) 247, 1127.
cevâhir-ül-fıkh (Muhammed bin Mensûr Buhârî) 569,
725.
cevâhir-ül-me’ânî (Alî Ticânî) 1183.
cevâhir-üz-zekiyye (Ahmed bin Türkî) 296.
cevâzüt-tevessül (Ahmed bin Zeynî Dahlân) 460.
cevhere-tün-neyyire (Ebû Bekri Alî) 69, 140, 168,
206, 222, 275, 279, 281, 283, 294, 319, 323,
325, 328, 344, 620, 626, 796, 811, 858, 872,
1006, 1019, 1090.
cevheret-üt-hakâik (.....) 1183.
cevhere-üt-tevhîd (Lakânî) 1090.
cezb-ül-kulûb (Abdülhak-ı Dehlevî) 349, 350, 457.
cihân sulhu ve islâm (Seyyid Kutb) 310.
cilâ-ül-ayneyn (Âlûsî Nu’mân) 469, 1077.
cilâ-ül-kulûb (Birgivî) 1006, 1019, 1020, 1033.
cilâ-üz-zulâm (Seyyid Alevî bin Ahmed) 458.
cürcâniyyât (Muhammed Şeybânî) 268.
cüzdân-ı kavânîn-i Osmâniyye (Kasbaryan) 1034.
cüz’ün minel-ehâdîs (Süyûtî) 63, 1134.
–Ç–
Çehl hadîs (İmâm-ı Rabbânî) 1122.
–D–
Da’vâyı kavmiyyet (Ahmed Na’îm) 1072.
dâmâd (Abdürrahmân bin Muhammed) 294, 337.
delâil-ül-hayrât (Cezûlî) 332, 420, 1143.
delâil-ün-nübüvve (Müstagfirî)
delâil-ün-nübüvve (Beyhekî) 740, 1082.

delâil-ün-nübüvve (Sicstânî) 1171.
der Mensch (Almanca) 971.
der stern mecmû’ası 626.
der Strom (Max Planck) 494, 545.
dictionnaire thérapeutique (L.Perlemuter) 665.
dîn-i mübîn-i islâm (Reşîd Pâşa) 1162.
din tahrîbcileri (A.Dâvüdoğlu) 1136, 1141, 1170.
din ve ahlâk (Bergson) 27, 1082.
dînî sözlük (Türkiye gazetesi) 1994 de İstanbulda basılmışdır.
dînî tecribeler (William Ceyms) 27, 1189.
dîvân-ı cezrî (Ahmed bin Muhammed) (1050).
dîvân-ı mevlânâ Hâlid 1105.
diyâ-ül-kulûb (Harputlu İshak efendi) 372, 1123.
diyâ-ül-ma’nevî (Ebülbekâ) 309, 440, 1093.
dürer (Molla Husrev) 127, 232, 239, 285, 316, 338,
586, 616, 617, 723, 834, 858, 1019, 1138.
dürer hâşiyesi (Şernblâlî) 97, 279, 393, 796, 1000,
1179.
dürer şerhi (İsmâ’îl Nablüsî) 629, 1123.
dürer-ül-hükkâm (Alî Haydar Beğ) 28, 800, 806,
812, 830, 836, 897, 901, 1076.
dürer-ül-meknûnât (Murâd-ı Kazânî) 1146.
dürer-üs-seniyye (Ahmed Zeynî) 349, 450, 453,
1071, 1077.
dürerüs-seniyye fî-fedâil-i devletil-Osmâniyye
(Muhammed bin Velî İzmir müftîsi) (1165).
dürer-ül-mültekıte (Abdül’Azîz Dîrî) 166.
dürret-ül-beydâ (Dürr-i zâde Mustafâ efendi) 835.
dürret-ül-fâhire (İmâm-ı Gazâlî) 18, 108, 1102.
dürret-ül-madiyye firred-i alâ ibni Teymiyye
(Muhammed ibni Zemlikânî) 454.
dürret-ün-nâsıhîn (Osmân Hopavî) 419, 1159.
dürr-i yektâ (Muhammed Es’ad) 59, 110, 119, 136,
186, 300, 307, 308, 392, 393, 702, 1143.
dürr-ül-me’ârif (Abdüllah-ı Dehlevî) 721, 957, 1019,
1067.
dürr-ül-muhtâr (Alâ-üd-dîn-i Haskefî) 20, 39, 72,
133, 148, 154, 159, 160, 167, 204, 210, 217,
218, 219, 224, 226, 229, 231, 236, 241, 246,
249, 260, 262, 269, 272, 275, 278, 279, 282,
284, 285, 294, 297, 300, 307, 315, 318, 321,
323, 333, 335, 336, 339, 348, 392, 393, 434,
437, 440, 441, 442, 445, 462, 477, 490, 577,
586, 595, 600, 612, 616, 622, 629, 637, 638,
695, 723, 731, 740, 770, 783, 795, 808, 826,
833, 855, 856, 858, 869, 872, 874, 879, 994,
1010, 1019, 1020, 1074, 1109, 1112, 1123.
dürr-ül muhtâr hâşiyesi (Tahtâvî) 134, 286, 468,
595, 635, 740, 869, 1182.
dürr-ül-müntekâ (Alâ-üd-dîn-i Haskefî) 141, 143,
226, 229, 275, 281, 292, 294, 299, 342, 620,
718, 722, 731, 817, 1023, 1025.
dürr-üs-sukûk (Muhammed Azîz) 826, 836, 863, 1029.
–E–
Ecvibe (Muhammed Necmüddîn Gıtî)
ecvibet-ül merdiyye (Abdülvehhâb-ı Şa’rânî) 458.
eczâcılık mecmû’ası 650, 661, 986.
edebiyyât (Alî Cânib beğ) 1155.
edeb-ül-kâdî (Hassâf) 1108.
ed-da’ve mecmû’ası 350.
ed-dürer (Edîb İshâk) 1086.
ed-dürer ül-kâmine (İbni Hacer Askalânî) 1117.
ed-dürret-üs semine fî isbât-il vâcib-i teâlâ (Abdülhakîm-i Siyalkûtî) 1062.
efkâr-ı ceberût (Hayâtî Zâde Halîl) 538, 1138.
ehâdîs-ül-mevdû’at (Alî-ül-kârî) 418, 1077.
ehl-i sünnet kasîdesi 114.
el-akâidüssahîha (Hasen Cân) 454.
el-a’lâm (Alî bin İsmâ’îl) 1014, 1076.
el-berâet-ül-eş’ariyyûn (Ebû Hâmid) 459, 468.
el-besâir (Hamdullah-ı Hindî) 459, 468, 1017.
el-burhân (Süyûtî) 1159.
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el-câmi’ (Hatîb-i Bağdâdî) 472.
el-câmi’ul kebîr (imâm-ı Muhammed) 268.
el-câmi’us-sagîr (imâm-ı Muhammed) 268.
el-cevâhir (Süveydî) 1174.
el-cevher-ül-munzam (İbni Hacer-i Mekkî) 458, 1117.
el-cürcâniyyât (imâm-ı Muhammed) 268.
el-ecvibe-tül ırâkıyye (Âlûsî) 1077.
el-ecvibe-tül-irâniyye (Âlûsî) 1077.
el-edilletül-kavâtı’ (Muhammed Viltorî) 259, 724.
el-envâr (Yûsüf Erdebîlî) 181, 192, 250, 296, 323,
604, 1019, 1022.
el-esmâ’i Ehl-i Bedr (Abdürrahmân) 506.
el-fârûk (Şiblî Nu’mânî) 499.
el-fasl (İbni Hazm Alî bin Ahmed) 538.
el-fâz-ı küfr (Ehî Çelebi) 1192.
el-feth-ul kebîr (Yûsüf Nebhânî) 469.
el-fecr-üs-sâdık firredd-i alel-münkir-i-tevessül-i
vel havârık (Cemil Sıdkı) 459.
el-fıkh-u alel-mezâhib-il erbe’a (Abdürrahmân Cezîrî)
130, 155, 158, 163, 212, 221, 229, 238, 250,
271, 568, 604, 807.
el-fütûhât-ül islâmiyye (Dahlân) 454, 1071, 1134.
el-habl-ül-metîn (Sa’îd-ürrahmân) 455, 734.
el-hakâikul-İslâmiyye (Mâlik bin Dâvüd Beh) 460.
el-hakk-ul-mübîn (Ahmed Sa’îd) 455, 457, 1004,
1073.
el-halâl-vel-harâm (Y.Kardâvî) 262, 263, 605, 877,
900.
el-hâmil-ül-fil-fülk (Abdülganî Nablüsî) 419.
el-hârûniyyât (imâm-i Muhammed) 268.
el-hayât (N.Batrûcî) 1048.
el-hediyye fil ibârât-il fıkhiyye (Abdürrahmân İmâdî)
1069.
el-hedy-ül-islâmî (Câmi’a-tül-islâmiyye) 586, 618,
724, 858, 876, 877.
el-hikem-ül Atâiyye (Tâcüddîn) 279.
el-hikem-ül-ilâhiyye ve mevârîd-ül behiyye (Mustafâ
Bekrî) 1153.
el ibdâ’ (Alî Mahfûz) 219, 338, 366.
el-i’lâm (ibni Hacer-i Mekkî) 1114.
el îmân (Hâlid-i Bağdâdî) 1105.
el-insâf (Şâh Veliyyullah) 467.
el-intisâr (Tâhir Sünbül) 458.
el-isâbe (İbni Hacer-i Askalânî) 1112, 1113, 1165.
el-isti’âb fî ma’rife-til-eshâb (İbni Abdülberr) 1112.
el-işfâk alâ ahkâm-ı talâk (Zâhid-ül Kevserî) 1194.
el-kavl-ül-fasl (Muhyiddîn Muhammed) 491, 1077,
1148.
el-kavl-ül muhtasar (ibni Hacer) 63, 1134.
el-kevâkib-üd-dürriyye fî menâkıb-il ibni Teymiyye
(Mer’î bin Yûsüf) 1135.
el-kîsâniyyât (imâm-i Muhammed) 268.
el-kitâbül-madnûn (Gazâlî) 497.
el-lübâb (Abdülganî ganîmî Meydânî) 1090.
el-makâmât-i Harîrî (Kâsım bin Alî) (516).
el-mebsût (imâm-ı Muhammed) 268.
el-medâricüsseniyye firred-i alel vehhâbiyye (Âmirül-kâdir Pakistânî) 351, 455.
el-mekâsıd-fî-fedâil-il-mesâcîd (Molla Arab) 504.
el-mekâsıd-ül-hasene (Sehâvî) 415, 465.
el-mesâil-ül müntehabe (Kâdî Habîbülhak) 455.
el-metâlib-ül-âliyye (Fahrüddîn-i Râzî) 480.
el-mevrid fî-amelil-mevlid (fâkihânî) 1201.
el-muallim (Hindistân âlimleri) 46, 250, 593, 724.
el-müdevvene (İbnül-Kâsım Abdürrahmân) 159.
el-müfredât-ül Kur’âniyye (Murâd-ı Münzâvî) 1150.
el-mugnî (ibni Cevzî) 210, 1068.
el-muhâverât (Reşîd Rızâ) 1162.
el-mukaddemet-ül-hadremiyye (Abdüllah bin Abdürrahmân) 221, 250, 296.
el-mukaddemet-ül-izziyye (Ebül-Hasen Alî bin
Nâsırüddîn Şâzilî Mâlikî) 146, 192.
el-mühezzeb (Ebû İshak İbrâhîm) 1093.

el-münkızü aniddalâl (Gazâlî) 41, 105, 116, 758,1055,
1116, 1148.
el-münîre (Ahmed ibni Kemâl) 740, 909, 1071.
el-müsannef (San’ânî) 1166.
el-müstened (A.Rızâ hân) 391, 468, 1077.
el-mütenebbi-ül-kâdıyânî (Müfti Mahmûd) 486, 1072.
el-müttefak (Muhammed bin Abdüllah)
el-muhtârât (Zenbilli Alî Efendi) 1195.
el-mu’temed (Türpüştî) 1184.
el-tebsire filhey-e (Muhammed Merûzî) (533).
el-ubûdiyyet (ibni Teymiyye) 1116.
el-üstâd-ül-Mevdûdî (M.Yûsüf Benûrî) 1136.
el-varakat fil’amel-i bi-rub’il-mukantarât (Abdüllah
Mardîni) (779), 1245.
el-vasiyyet-ül-celiyye (Mustafâ Bekrî) 1153.
el-vasıyyet (Ahmed Kadıyânî) 484.
el-yevâkît (Şa’rânî) 388, 458.
emâlî “fıkh” (Velvâlicî) 1189.
emâlî “fıkh” (Ebû Yûsüf) 268.
emâlî kasîdesi (Alî Ûşî) 4, 89, 479, 699, 758, 1070,
1076.
emâlî şerhı (Tahâvî) 307.
emâlî şerhı (Ahmed Âsım) 699, 758, 1007, 1070.
enbâ-ı fadl (ibni Hacer-i Askalânî) 500.
endless Bliss (Hakîkat Kitâbevi) 9.
enîs-ül-celîs (Alî Hullî) 418.
enîs-ül-ervâh (M.Çeştî) 1148.
enîs-ül-va’ızîn (Hindli Ebû Bekr) 355.
enîs-üt-tâlibîn fî-menâkıb-i Şâh-ı nakşibend Behâüddîn (Salâh bin Mubârek Buhârî 793), 1081.
en-nâhiye (Abdül’azîz) 511.
en-nefehât-üş-şâziliyye (Hasen-i Advî) 458, 1107.
en-nef’ul’âm fil’amel-i birrub’ittâm il-mevâlît-il-islâm
(İbni Şâtır) (777), 188.
en-ni’met-ül-kübrâ (ibni Hacer-i Mekkî) 390, 459,
1096, 1116.
envâr (Bâbertî) 1142.
envâr li-a’mâl-il-ebrâr (Yûsüf Erdebîlî) 181, 192,
250, 296, 323, 604, 1019, 1022.
envâr-ül Muhammediyye (Yûsüf-i Nebhânî) 33, 374,
390, 450.
envâr-ül kudsiyye (Abdülvehhâb-ı Şa’rânî) 1068.
envâr-ül-uyûn (Abdülkuddüs) 1064.
envâr-üt-tenzîl (Beydâvî) 1082, 1180.
erâzî kanûnu (Âtıf Beğ) 305, 1076.
erâzî kanûnu şerhı (Alî Haydar Beğ) 1076.
erba’în (Nevevî) 628, 1144.
erba’în-i selmânî (Nesefî Ömer) 856.
erravdurrâid (Alî bin Muhammed Hanefî) 579.
erreddü alel-imâmiyye (Süveydî) 1174.
erreddü li-ibni Teymiyye (Sübkî) 348.
erreddül cemîl (Gazâlî) 372, 1102.
erriyâd-ut tesavvufiyye (Abdülhakîm Efendi) 486.
errukıyyât (imâm-ı Muhammed) 268.
esâs-ül-belâga (Zemahşerî) 1194.
eshâb-ı kirâm (Abdülhakîm Efendi) 50, 61, 348, 387,
434, 454, 516, 701, 1059, 1067, 1146, 1176,
1192, 1193, 1196.
eshâb-ı kirâm kitâbı 1212.
esmâ-i ehl-i bedr (Kabânî) 506, 783.
esmâ-ül-müellifîn (İsmâ’îl Pâşa) 22, 61, 714, 1124,
1181, 1184.
esmâ-üs-sahâbe (ibni Mende) 1115.
esnel-metâlib (ibni Hacer-i Mekkî) 420.
esrâr (Debbûsî) 1089.
esrâr-ı melekût (Molla Kudsî) 538, 1138.
esrâr-ı sülûk (Ebül-Hasen Harkânî) 1093.
es-sahîfe fî-menâkıb-i Ebî Hanîfe (Zehebî) 443, 1194.
es-seâdetül-ebediyye (Abdülmecîd bin Muhammed)
(1319). 103.
es-sebe’ül-esrâr fî medâric-il-ahyâr (Şâh Muhammed Ma’sûm bin Abdürreşîd) 1073, 1132.
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es sedât-fî fedâil-il-cihâd (Molla Arab) 504.
es-sevretül-Hindiyye (M.Fadlül-Hak Hayr-âbâdî)
1201.
esseyf-üs-sakîl tekmilesi (Zâhid-i Kevserî) 454, 1194.
essırât-ul-müstekîm (ibni Teymiyye) 1116.
es-sırât-ul-müstekîm (İbrâhîm Hayderî) 372.
es-sihâm-üs-sâibe (Yûsüf-i Nebhânî) 454.
es-sîretünnebeviyye (Şiblî Nu’mânî) 499.
es-siyer-üs-sagîr (imâm-ı Muhammed) 268.
es-siyer-ül-kebîr (imâm-ı Muhammed) 268, 1149.
essulhu beynel-ihvân (Nablüsî) 629.
eşbâh (ibni Nüceym) 154, 167, 282, 284, 285, 301,
310, 321, 324, 334, 341, 344, 443, 618, 629,
737, 825, 827, 845, 859, 900, 998, 1115.
eşbâh hâşiyesi (Abdülkâdir Gazzî) 308.
eşbâh hâşiyesi (Hayreddîn Remlî) 1109.
eşbâh şerhı (Karaçelebizâde) 275.
eşbâh şerhı (Hamevî) 245, 250, 388, 623, 629, 1071.
eşedd-ül-cihâd (Dâvüd bin Süleymân) 1114.
eşi’at-ül-leme’ât (Abdülhak-ı Dehlevî) 252, 258, 263,
314, 422, 456, 605, 633, 730, 733, 844, 1022,
1061.
eş-şakîkân 499.
eşşihâb mecmû’ası 287.
etfâl-ül-müslimîn (Birgivî) 449, 1008, 1083.
et-te’akkub-ül-müfîd (Ebû Hâmid) 459.
ettergîb vetterhîb (Abdül-azîm) 313, 419, 458, 1059.
ettergîb vetterhîb (İsmâ’îl İsfehânî) 419.
et-tevessülü bin nebî (Ebû Hâmid) 459, 468, 492,
1016, 1116.
et-tıbb-ün-nebevî (Zehebî) 652, 715, 1194.
evkâfda muvâda’a (Alî Haydar) 1076.
evrâd (Behâeddîn-i Buhârî) 1081.
evrâd (Abdülganî Nablüsî) 1061.
evsat (Taberânî) 289, 1180.
ey oğul ilmihâli (Süleymân bin Cezâ’) 110, 132,
1173.
eyyühel veled (imâm-ı Gazâlî) 1053, 1102.
ezhâr-ül Fıdda 1179.
ezkâr (Nevevî) 47, 352, 1057, 1156.
ez-zehîre lil kurâfî (Ahmed) (684), 159.
ez-ziyâdât (imâm-ı Muhammed) 268.
–F–
Fadl-üz-zâkirîn (Abdülganî) 887.
fâ ide li bil gi ler (A.Cev det Pâ şa) 27, 89, 113, 165,
310, 348, 391, 412, 417, 448, 458, 466, 499, 970,
1029, 1059, 1074, 1077, 1086, 1087, 1106, 1117,
1135, 1136, 1138, 1152, 1162, 1170, 1176, 1179.
faslül-hitâb (Muhammed Pârisâ) 1146.
faust (Göte) 1103.
felsefe dersleri (Ahmed Na’îm) 1072.
fenn-i hitân (Rızâ Nûr) (1943), 21.
ferâid (imâm-ı A’zam Ebû Hanîfe) 441.
ferâid-ül fevâid (Kâdî-zâde) 395, 1007, 1125.
ferâid-ül fevâid (Nizâmüddîn-i Evliyâ) 1156.
ferâid-us-sirâciyye (Muhammed Sicâvendî)
ferhat-ül müderrisîn (Abdülhay Lüknevî) 1179.
ferhengi fârisî (Dr. Muhammed Mükrî) 802.
fetâvâ-i Alî Efendi 167, 901.
fetâvâ-i attâbî (Ahmed Attâbî) (586), 255.
fetâvâ-i bezzâziyye (Muhammed Kerderî) 143, 154,
167, 168, 206, 220, 227, 234, 241, 269, 292,
303, 308, 309, 338, 395, 410, 413, 414, 434,
582, 590, 596, 611, 618, 696, 743, 770, 779,
792, 796, 826, 839, 1002, 1009, 1023, 1127.
fetâvâ-i burhânî (Mahmûd Buhârî) 1131.
fetâvâ-i ebülleys (Ebülleys) 567.
fetâvâ-i Ebüssü’ûd (Ebüssü’ûd) 156, 233, 244, 248,
271, 305, 897.
fetâvâ-i feyziyye (Şeyh-ül-islâm Feyzullah efendi)
241, 536, 576, 579, 591, 822, 828, 839, 862,
869.

fetâvâ-i fıkhiyye (ibni Hacer-i Mekkî) 47, 172, 245,
280, 297, 453, 477, 784, 996, 1010, 1011.
fetâvâ-i garâib (Ahmed bin Muhammed) 268.
fetâvâ-i hadîsiyye (ibni Hacer-i Mekkî) 135, 458,
496, 498, 739, 908, 1011, 1108, 1116, 1193.
fetâvâ-i hâmidiyye (Hâmid Konevî) 471.
fetâvâ-i hâniyye (Kâdîhân) 241, 568, 808, 890, 1124.
fetâvâ-i haremeyn (Ahmed Rızâ Hân) 455, 472.
fetâvâ-i hassî (Yûsüf Hârezmî) (634).
fetâvâ-i hayriyye (Hayreddîn-i Remlî) 39, 128, 135,
164, 330, 390, 393, 395, 487, 536, 573, 575,
591, 592, 616, 809, 825, 828, 837, 862, 880.
fetâvâ-i hindiyye (Şeyh Nizâm) 143, 205, 207, 219,
226, 228, 240, 241, 242, 245, 247, 259, 260,
292, 294, 301, 315, 316, 318, 319, 395, 409,
434, 462, 465, 466, 568, 575, 590, 591, 620,
648, 727, 729, 783, 786, 812, 815, 817, 827,
837, 839, 844, 858, 870, 878, 880, 999, 1011,
1032, 1075, 1124.
fetâvâ-i ibni nüceym (ibni Nüceym) 998.
fetâvâ-i imâdiyye (Abdürrahmân-ı İmâdî) 487, 830.
fetâvâ-i Kâdîhân (Kâdîhân) 133, 158, 163, 226, 281,
245, 315, 316, 435, 583, 611, 827, 838, 900,
1011, 1028, 1032.
fetâvâ-i kâri-ül hidâye (Ömer bin İshak) 247, 366,
780.
fetâvâ-i kerhî (imâm-ı Kerhî) 611.
fetâvâ-i kübrâ (Hüsâmeddîn Ömer) 593, 1111.
fetâvâ-i kübrâ (ibni Hacer) 223, 284, 722, 724, 1162.
fetâvâ-i Müeyyed-zâde (Abdürrahmân Arvâsî) 998.
fetâvâ-i Radeviyye (Ahmed Rıdâ hân) 472, 1207.
fetâvâ-i rûmiyye (Nişâncı-zâde) 1156.
fetâvâ-i sirâciyye (Alî Ûşî) 148, 242, 243, 269, 364,
1076.
fetâvâ-i şemseddîn (Şemseddîn-i Remlî) 183, 323.
fetâvâ-i tatârhâniyye (Âlim bin Alâ) 216, 242, 264,
287, 299, 448, 465, 477, 567, 695, 718, 1076.
fetâvâ-i zahîriyye (Kâdî Muhammed bin Ahmed Zahîreddîn-i Buhârî) (619), 802.
fetâvel-Rüstagfenî (Alî Saîd hanefî)
feth-ûl bârî (ibni Hacer-i Askalânî) 458.
feth-ul kadîr (ibni Hümâm) 43, 120, 134, 154, 207,
262, 274, 583, 809, 826, 858, 1020, 1114, 1125.
feth-ul-mecîd (Vehhâbî Abdürrahmân) 442, 447,
450, 451, 453, 454, 457, 484, 717, 887, 1013,
1016.
feth-ur-rahîm (Mes’ûd Kânevî) 632, 1136.
fethurrahmân (Bir kelimenin hangi âyetde olduğunu
bildirir. Feyzullah. 1323 h. Beyrut)
fetvâ (Muhammed ibni Süleymân) 453.
fevâid-i câmi’a (Abdül’azîz Dehlevî) 650.
fevâid-i Ebî Hafs-il kebîr (Ahmed 217), 565.
fevâid-i Osmâniyye (Muhammed Osmân müceddidî) 662, 783, 993, 1146.
fevâid-ül behiyye (Muhammed Abdülhay Lüknevî)
1179.
fevâid-ül-füad (Muhammed bin Mahmûd Celâleddîn
Pâni-putî) (765), 733, 767, 1085, 1156.
fevâid-üs-sâlikîn (Ferîdüddîn Genc-i Şeker) 1177.
fezleke-i Târîh-i Osmânî (Matbaa-i âmire) 1136,
1149.
fıkh-ı ekber (Ebû Hanîfe) 388, 490, 491, 1077, 1148.
fıkh-ı gîdânî (Lutfullah) 127, 419.
fıkh-ı gîdânî şerhı (Kuhistânî) 127, 419, 1128.
fid-difâ’an turuk-ı ehl-il-hüdâ (Muhammed Ticânî)
1183.
filozofi zoolojik (Lamarck) 540.
fir redd-il vehhâbiyye (Dâvüd bin Süleymân) 453.
fir redd-i alel vehhâbiyye (Ahmed Zeynî Dahlân)
450, 1071.
fir redd-i ales-sübkî (İbni Abdül-Hâdî) 469.
fitnet-ül vehhâbiyye (Ahmed Zeynî Dahlân) 250,
1071, 1170.
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fî-zilâl-il-Kur’ân (Seyyid Kutb) 409, 410, 887, 1170.
formulaire (Doktor Gautier) 986.
formulaire medical (Lemoine) 652, 1130.
friedrich târîhi (Karlayl) 1125.
furûk nîşâpûrî (Es’ad) (539).
füsûl-i imâdî (Abdürrahîm) 1068.
füsûl-i sitte (Muhammed Pârîsâ) 106.
füsûs (Muhyiddîn-i Arabî) 93, 388, 390, 927, 928,
1165.
fütûhât-ı mekkiyye (Muhyiddîn-i Arabî) 79, 388, 696,
739, 970, 1148.
fütûh-ul-gayb (Geylânî) 278, 357, 771.
fütûh-ul gayb şerhi (Abdülhak-ı Dehlevî) 357.
–G–
Gadâ-ül-mülâhazât (papas kitâbı) 41.
gâliyye-tül-mevâ’iz (Âlûsî) 60, 349, 441, 443, 450,
467, 1006, 1013, 1044, 1077, 1159.
gavsiyye (Abdülkâdir-i Geylânî) 929.
gâyet-ül beyân (İtkânî) 1124.
gâyet-ül beyân (Alî Echürî) 632.
gâyet-ül-emânî (....) 1183.
gâyet-ül-itkân (Doktor Sâlih efendi) 664, 674.
gâyetüt-tahkîk (M.Hayât Sindî) 208, 1144.
gayri tabî’i aşklar (F.Kerîm Gökay) 781.
gerçek islâmiyyet (Beşîr Kadıyânî) 484.
geschichte (Brockelmann) 22.
gıyâsıyye (Dâvüd bin Yûsüf) 269.
grundriss der inneren medzin (Dr. Domarrus) 660.
gunyet-ül-fükahâ (Sicstânî) 1192.
gunyet-üt-tâlibîn (Abdülkâdir Geylânî) 60, 66, 90,
132, 510.
gurer (Hâkim ve Molla Hüsrev) 138, 338, 1104.
gurer şerhi (Şernblâlî) 815.
gülbün-i irşâd (Osmân Bedreddîn) 1158.
gülistân (Sa’dî) 1164, 1190.
gülşen-i vahdet (Abdülehad Serhendî) 1169.
gülzâr-ı sâminî (Osmân Bedreddîn) 1158.
–H–
Hadâik-ül-hakâik (Ömer bin Alî) 383.
hadarât-ül-kuds (Bedreddîn-i Serhendî) 20, 1057,
1113, 1121, 1141, 1145.
hadâik-ül-verdiyye (Abdülmecid bin Muhammed
Hânî 1319 İstanbul). 188, 1105, 1121, 1145, 1148.
hâd-id-dâllîn (hâcı Tûsî) 70, 208, 637.
hadd-i fâsıl der hak ve bâtıl (Muhammed Ferruh)
1142.
hadîka (Abdülganî Nablüsî) 8, 19, 21, 23, 45, 70, 72,
90, 96, 113, 123, 135, 142, 155, 168, 211, 226,
237, 238, 239, 241, 248, 249, 252, 263, 264,
280, 281, 310, 338, 340, 365, 394, 397, 408,
409, 413, 414, 434, 435, 436, 438, 448, 449,
465, 468, 469, 470, 471, 490, 497, 536, 546,
588, 593, 594, 595, 596, 599, 602, 603, 611,
621, 631, 635, 638, 642, 692, 699, 718, 721,
724, 726, 729, 730, 731, 734, 739, 781, 789,
790, 794, 801, 802, 810, 824, 826, 843, 851,
873, 885, 886, 890, 891, 896, 898, 900, 908,
909, 1004, 1005, 1028, 1033, 1061.
hadîka-tün-nediyye (Muhammed Bağdâdî) 594.
hadîkat-ül-cevâmi’ (Hüseyn bin Alî) 1092, 1152,
1189.
hadîkat-ül evliyâ (A.Hilmi) 1121, 1145.
hadîkat-üs-serâir (Abdüllah Bîtûşî) 1065.
hadîs-i erba’în (Nevevî) 113, 422.
hadîs-i erba’în tercemesi (Ahmed Na’îm) 422, 1072.
hâdîyyi mudillîn (Hâcı baba İbrâhîm Tûsî) (1044).
hakâyık-ı manzûme (Mahmûd bin Muhammed
Buhârî) 352, 1131.
hakîkat-ül-yehûd (Füâd efendi: Kuveytde mektebetü-Sahâbet-il-islâmiyyede)
hakîkatnâme (hurûfîler) 503.

hak sözün vesîkaları (Süveydî) 61, 94, 110, 434,
596, 696, 701, 992, 1072, 1121, 1146, 1174.
halebî-yi kebîr (Halebî İbrâhîm) 127, 133, 153, 154,
166, 175, 207, 216, 217, 223, 235, 237, 240,
241, 244, 248, 251, 252, 266, 272, 274, 281,
285, 603, 729, 743, 996, 1003, 1005, 1104.
halebî-yi sagîr (Halebî İbrâhîm) 122, 123, 125, 149,
156, 212, 217, 222, 237, 249, 270, 274, 275,
283, 284, 729, 743, 784, 1000, 1019.
hâlid-i bağdâdî divânı (H.Bağdâdî) 4.
halîmî (Hüseyn bin Hasen Cürcânî) 242.
hamriyye kasîdesi (Ömer bin Fârıd) 1160.
hamza efendi risâlesi [Bey’ ve şirâ risâlesi] 575,
811, 824.
hamzanâme (hurûfîler) 501.
hâniyye (Kâdîhân) 241, 567, 809, 890, 1124.
hasenât-ül-ebrâr (Dârâ şekve) 1075.
hâtem-ün-nebiyyîn (Enver şâh Keşmirî) 485.
hâtırât-ı Abdülhamîd hân-ı sânî (Es’ad beğ) 1063.
hatm-i hâcegân (Hâlid-i Bağdâdî) 1075.
havenet-ül islâm (Aga Şûriş Keşmîrî) 486.
hâvî (şâfi’î) (Mâverdî) 241, 1133.
hâvî (hanefî) (Zâhidi) 241, 873, 1193.
hâvî şerhi (Alî bin İsmâ’îl) 1076.
hayât-ül hayvân (Demîrî) 418, 668, 741, 742, 778,
1089.
hayâtüssahâbe (Muhammed Yûsüf) 499.
hayrât-ül hisân (ibni Hacer-i Mekkî) 440, 442, 443,
1114.
hazâne (Debbûsî) 1089.
hazâne-i Celâlî (Kutb-i zemân) 1129.
hazânet-ül fıkh (Ebülleys Semerkandî)
hazânet-ül-müftîn (Hüseyn bin Muhammed) 324,
440.
hazânet-ür-rivâyât (Kâdî Hindî) 269, 592, 1005.
hazînet-ül-esrâr (Muhammed Hakkı) 277, 279, 395,
418, 740, 741, 993, 1009, 1010, 1143.
hazînet-ül-me’ârif (Ubeydullah Serhendî) 207, 651.
hazret-i Muhammed (Davenport) 534, 1088.
hediyye (Muhammed Behâeddîn-i Buhârî) 1081.
hediyye (İmâdî) 629.
hediyye-tül-ihvân türkçe zikr (Muhammed Saîd)
hediyyet-ül-mehdiyyîn (Ehî Çelebî) 90, 467, 648, 1192.
hediyyet-ül-mühdî (Vahîdüz-zemân)
hedy-ül-islâmî (Libya evkâf dâiresi) 586, 618, 724,
858, 876, 877.
hest behişt (İdrîs Büdlîsî) Osmânlı târihî
hemziyye (Busayrî) 390, 1084.
herkese lâzım olan îmân (Feyzullah) 32, 34, 368,
482, 499, 579, 740, 1178, 1184.
hey’et-i felekiyye (Mustafâ Hilmi) 187, 1244.
hicâb-ül-aktâr (Fudayl bin İyâd) 1102.
hidâye “fıkh” (Burhâneddîn-i Mergınânî) 20, 224,
271, 392, 444, 477, 628, 1084, 1114, 1181.
hidâye “fizik” (Esîreddîn-i Ebherî) 538, 1098.
hidâyet-ül-hâlık (Cemâleddîn Muhammed) 1117.
hidâyet-ül ibâd (Molla Arab) 504.
hidâyet-ül-mübtedî fî-ma’rifetil-evkat (Alî bin Osmân) 187, 1246.
hidâye şerhî (Aynî, Tacüş-şerî’a) 872, 1078, 1181.
hidâyet-üt-tâlibîn (Ebû Sa’îd) 1095.
hikem-i atâiyye (Tâcüddîn) 1144, 1181, 1187.
hikmetül’ayn fil-mantık (Alî Kazvînî) (675).
hilye-tül-mücellî (ibni Emîr Hâc) 134, 1001, 1113.
hilye-tül-ebrâr (Nevevî) 1035, 1156.
hilyet-ül-Evliyâ (Ahmed bin Abdüllah) 70, 208, 786,
1070.
hilyet-ül-Evliyâ (Ebû Muhammed Halîl) 458.
hilyet-ün-nâcî (Muhammed Es’ad) 1143.
hindistânda ingiliz hâkimiyyeti (W.J.Bryan) 484.
hindiyye (Fetâvâ-i hindiyye) 226, 228, 240, 241, 245,
260, 294, 301, 315, 316, 318, 325, 327, 328, 337,
395, 434, 435, 462, 465, 568, 575, 590, 591, 620,
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727, 729, 786, 812, 815, 817, 827, 837, 839, 844,
858, 870, 878, 880, 999, 1011, 1032.
hıristiyanlık (İncîl hey’eti) 42, 372.
hısn-ül-hasîn (İbni Cezerî) 449, 457, 1007, 1113,
1249.
hizb-ül-bahr (Şâzilî) 497, 1093.
hizb-ül-kebîr (Şâzilî) 497.
hucce (ibni Nasr) 448, 465, 1115.
huccet-ül-bâliga (İsmâ’îl Hakkı) 433, 500, 501, 1075.
hucce-tüllahi alel’alemîn (Yûsüf Nebhânî) 43, 62,
374, 378, 458, 459.
hucec-ül-beyyinât (Alî Belhî) Hadîka ile cildlidir.
hucec-i kat’iyye (Süveydî) 1174.
huccet-ül-islâm (Mahmûd Pişâvürî) 443.
hukûkul-islâm (Senâüllah-i Pâniputî)
hulâsa-i gîdânî (Nesefî Lutfullah) 1155.
hulâsat-ül-fetâvâ (Tâhir-i Buhârî) 134, 269, 464,
618, 643, 729, 1010.
hulâsat-ül-kelâm (Ahmed Dahlân) 450, 453, 454,
461, 462, 595, 871, 1071.
hulâsat-ül-vefâ (Semhûdî) 458, 1168.
hulâsat-üt-tahkîk (Abdülganî) 409, 1061.
hurûfî kitâbları (hurûfîler) 503, 504.
hüsniyye şî’î kitâbı (mürteda) 61, 732.
hüsn-üt-tenebbüh (Necmüddîn M.Gazzî) 72.
hüsn-üt-tekadî (Zâhid-ül-Kevserî) 1194.
hüvelganî (Abdülganî Fârûkî) 957, 1095.
hüvallah (Behâullah) 1082.
–İ–
Işık kasîdesi 89, 114.
İ’ânet-üt-tâlibîn (Ebû Bekr Şatâ) 223.
ibni Haldun Târîhi (ibni Haldun) 541.
ibrâz-ül-hak (Ömer Fehmi) 372, 1160.
ibrîz (İbnulmubârek Fâsî (te’lîf 1129).
ibtâl-ül-menhec (Fadl bin Ruzbehân) 1098.
ibtigâül-vüsûl (Viltorî)
i’câz (Mahmûd Konevî) (777).
ifâdet-ül-ahyâr (Muhammed Arabî) 461, 1141.
ifsâh-ül-metîn (M.Tâhir Sünbül Mekkî) 101.
igâset-ül-lehfân (İbni Kayyım) 469, 1083.
ihtiyâr-i cüz’î (Akkermânî) 698, 701.
ihtiyâr (Abdüllah-i Mûsul) 444, 617, 838, 1065.
ihvân-us-safâ [51 risâle] (Ebû Süleymân Muhammed
ve arkadaşları) 497.
ihyâ-ül-ulûm (Muhammed Gazâlî) 365, 409, 420,
468, 607, 610, 679, 680, 698, 1008, 1045, 1102,
1180.
ikdül-cevherî (Hâlid-i Bağdâdî) 701, 1105.
ikdül ceyyid (Şâh Veliyyullah) 300, 302, 467.
ikfâr-ül-mülhidîn (Enver Şâh Keşmirî) 485, 486.
iknâ’ (Alî bin Abdüllah) 1173.
ilcâm-ül-avâm anil kelâm (Gazâlî) 490, 491.
ilm ile dînin çatışması (William Draper) 537.
ilm-i hey’et (Ahmed Ziyâ) 178, 191, 379.
ilm-i nokta (Mahmûd) 500.
ilmiyye sâlnâmesi 188.
ilm-ün nefs (Ahmed Na’îm) 1072.
imâd-ül-islâm (Abdürrahmân) 304, 320, 1059.
îmân ile ibâdet (Demir Hâfız) 1007.
îmân vel-islâm 1105.
imdâd [Merâkıl-felâh] (Şernblâlî) 219, 255, 260, 277,
279, 308, 356, 1178.
imdâd hâşiyesi [Tahtâvî] 134, 135, 142, 154, 182,
219, 221, 238, 278, 283, 287, 330, 628, 729, 999.
inâye [vikâye şerhı] (Alî bin Ömer) 127, 1084.
inâye [hidâye şerhı] (Muhammed bin Mahmûd
Bâbertî) 1084, 1142.
inâye hâşiyesi (Sa’dî Çelebî) 1084, 1125, 1142,
1164.
incîl (Îsâ aleyhisselâma nâzil olan kitâb) 33, 42, 43,
104, 368, 369, 372, 382, 388, 498, 570, 704,
706, 718, 724, 773, 1043, 1044, 1078, 1122,

1133, 1161, 1168, 1190.
ingiliz câsûsunun i’tirâfları 372, 447, 1142.
inkazülhâlikin (Birgivî) 1033.
insân-ı kâmil (şeyh Sâdık efendi) 1075.
insan ve kâinat (Türkiye Gazetesi) 639.
intikâl kanûnu şerhı (Alî Haydar) 1076.
irâde-i cüz’iyye (Akkermânî) 698, 701.
irâde-i cüz’iyye (Hâlid-i Bağdâdî) 701, 1075.
irân edebiyyât târîhi (Edvard Braun) 1175.
irgâm-ül-merîd (Muhammed Zâhid Kevserî), 1074,
1076, 1194.
irşâd (Muhammed Bâbertî) 1142.
irşâd (İsmâ’îl bin Hibetullah) 620.
irşâd-ül-avâm (Ahmed Şemseddîn) 1114.
irşâd-ül-hiyâra (Yûsüf Nebhânî) 372, 595.
irşâd-ül-mürîd (Hasen Advî) 1107.
irşâd-üt-tâlibîn (Senâ-ullahi Dehlevî) 1052, 1057,
1168.
irtifâ-ı şems risâlesi (Kedûsî) 187.
is’âf 1171.
îsâgûcî (Esîrüddîn-i Ebherî) 538, 1098.
isbâtü-kerâmâtil-Evliyâ (Abdüllah Kayrevânî) 739.
isbât-ün nübüvvet (imâm-ı Rabbânî) 1121.
islâm ahlâkı (Hakîkat Kitâbevi) 110, 121, 207, 355,
430, 434, 450, 587, 645, 1047.
islâma giriş (Hamîdullah) 307, 310, 571, 1106.
islâm dîni ve diğer dinler (Hakîkat Kitâbevi) 368.
islâm kültürü (İbrâhîm Neşet) 272.
islâm Peygamberi (Hamîdullah) 1106.
islâm yolu (İskilipli Âtıf efendi) 110.
istibsâr (Muhammed bin Hasen Tûsî) 1085.
istinâd (Alî Arşî) 765.
i’tikâdnâme (Hâlid-i Bağdâdî) 579, 1105.
îzâh [Kudûrî şerhi] (Kermânî) 292, 309.
îzâh-ul-hak (Nüzhet efendi) 372, 1157.
îzâh-ul-menâsik (İbni Hacer-i Mekkî) 452.
îzâh-ul-merâm fî keşf-izzulâm fî-esâs-ı dîn-i Nasârâ
(Abdüllah Abdî bin Destân) 372.
izâlet-ül-hafâ (Şâh Veliyyullah) 193, 1176, 1184.
izhâr-ul-esrâr finnahv (Birgivî) 1083.
izhâr-ül-hak (Hindli rahmetullah) 372, 1157, 1160,
1161.
izziyye (Zerkânî) 633.
–K–
Kâdîhân (Hasen bin Mensûr) 133, 158, 163, 226,
245, 282, 315, 316, 435, 583, 611, 727, 827,
838, 900, 1011, 1028, 1032.
kâfî (Hâkim şehîd) 268, 1104.
kâfî (Kuleynî) 1084.
kâfî (Nesefî Abdüllah) 229, 1093, 1155.
kahramanlar ve kahramanlara saygı (Karlayl) 1125.
kalâid-ül-ukbân (ibni Hacer Mekkî) 443, 1114.
kâmil târîhi (ibni Esîr) 992, 1113.
kâmûs-i kavânîn (T.Andonyadi) 1034.
kâmûs-ul a’lâm (Şemseddîn Sâmî) 52, 145, 381,
388, 390, 431, 441, 490, 514, 532, 714, 742,
1011, 1079, 1084, 1086, 1099, 1109, 1155, 1173,
1175, 1177, 1192.
kâmûs (Fîrûzâbâdî) 323, 390, 698, 699, 1070, 1101,
1164.
kanûn (ibni Sînâ) 737.
karabaş tecvîdi (Abdürrahmân) 1125, 1156.
kara dâvüd (Delâil tercemesi) 1143.
kasîde-i bürde (Busayrî) 993, 1084, 1180.
kasîde-i emâlî (Alî Ûşî) 4, 89, 479, 699, 758, 1070,
1076.
kasîde-i hamriyye (Ömer bin Fârıd) 1160.
kasîde-i hemziyye (Busayrî) 386, 1084.
kasîde-i tâiyye (Ömer bin Fârıd) 1160.
kâşif-ül-esrâr (İshak Tokatlı) 499, 501, 502, 503,
1122.
kavâid-ül-islâm (İsmâ’îl İbâdî) 489.
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kavâid-üt-tarîkatil cem’-i beyneşşerî’at-i vel hakîka
(Ahmed Zerrûk) 1073.
kavâid-üt tesavvuf (Ahmed Zerrûk) 1073.
kavlüssedîd (Muhammed bin Abdül’Azîm)
kazâ ve kader (Ebüssü’ûd) 698, 714.
kebâir (ibni Nüceym) 284, 1053, 1115.
kebîr “hadîs” (Taberânî) 1180.
kedûsî (Süleymân Murâd) 187, 200.
keffür-reâ’an muharremât-il lehvi vessimâ’ (İbni
Hacer) 247.
kelimât-i tayyıbât (Muhammed Murâd-âbâdî) 1134.
kenz (Abdüllah bin Ahmed Nesefî) 444, 1116.
kenz-i mahfî (İsmâ’îl Hakkı) 90, 420, 1123.
kenz-üd-dekâık (Nesefî Abdüllah) 504, 1155.
kenz-ül-hidâyât (Muhammed Bâkır) 1141.
kerâmât-ül Evliyâ (Lâlkâi) 458.
kerhî muhtasarı [kudûrî şerhi] (Ubeydullah) 206.
keşf-i rümûz-i gurer (Şâm kâdîsı Abdülhalîm) 297,
796.
keşf-ü gavâmız (Ebû Ca’fer Hindüvânî) (693).
keşf-ü hücubil-mahcûb (Dâtâ Genc bahş Alî)
keşf-ül-esrâr (Pezdevî)
keşf-ül-kınâ’ân ma’rifet-il-vakt minel-irtifâ’
(Muhammed Hânî) 188.
keşf-ül-lisân (Aynî) 1079.
keşf-ül-mahcûb (Dâtâ-Genc bahş Alî Hecvîrî Gaznevî
lâhorî) (465).
keşf-ün-nûr (Nablüsî) 419, 452, 458, 463, 1061.
keşf-üş-şübühât (İbni Abdülvehhâb) 106, 468.
keşf-üz-zünûn (Kâtib Çelebi) 22, 1114, 1116, 1124,
1126.
keşkül (Abdülhakîm Efendi) 454, 656, 735.
keşşâf (Zemâhşerî) 416, 513, 1125, 1194.
kınyetülfetâvâ (Zâhidî) 852. 1020, 1193.
kırk hadîs (Ahmed ibni Kemâl) 727, 1014.
kırk hadîs (imâm-ı Birgivî) 923.
kırk hadîs (imâm-ı Rabbânî) 1121.
kısas-ı enbiyâ (Kisâî) 418.
kısas-ı enbiyâ (Cevdet Pâşa) 387, 514, 1063, 1065,
1084, 1086, 1087, 1103.
kıyâmet ve âhıret (imâm-ı Gazâlî) 108, 113, 401,
448, 452, 461, 478, 717, 742, 784, 923, 993,
1016, 1089, 1102.
kibrît-i ahmer (Şa’rânî) 388.
kifâye (Âmir Şa’bî) 1175.
kifâye (Alî Mardînî) (750).
kifâye (Mahmûd hafîd-i Tâcüşşerî’a) 120.
kimyâ-i se’âdet (Muhammed Gazâlî) 22, 34, 38, 64,
65, 108, 127, 297, 323, 383, 430, 570, 600, 605,
607, 622, 677, 679, 700, 719, 720, 725, 728,
732, 766, 788, 789, 840, 845, 847, 1102.
kimyâ-i se’âdet mukaddimesi (Muhammed Zihnî)
1148.
kîsâniyyât (Muhammed Şeybânî) 268.
kitâb-ı mukaddes 327, 1130.
kitâbül’amel-i bil-üstürlâb (Muhammed bin Ömer)
1245.
kitâb-ü fil’amel-i bil-üstürlâb (İbrâhîm Fezârî) 1246.
kitâb-üd-derc-il-münîfe (Süyûtî) 390.
kitâb-ül-celve (ibâhîler) 489.
kitâb-ül-envâr (Ruzbehân) 1163.
kitâb-ül-eymân (ibni Âbidîn) 454.
kitâb-ül-ferâid (Ahmed ibni Kemâl) 365.
kitâb-ül-fıkh alel-mezâhibil-erbe’a (Abdürrahmân
Cezîrî) (1360), 130, 155, 158, 163, 212, 221, 229,
250, 271, 568, 604, 807.
kitâb-ül-harâc (Ebû Yûsüf) 300, 1096.
kitâb-ül-hâvî (Ebû Bekr-i Râzî) 538.
kitâb-ül-irşâd (İsmâ’îl bin Hibetullah) 620.
kitâb-ül-izâ’a (Sıddık Hasen Hân) 484.
kitâb-ül-kefâle (Alî Haydar beğ) 1076.
kitâb-ül-kırâe (Kâdî Yahyâ) 727, 1190.

kitâb-ül-mikyâs-iz-zevâl (İbrâhîm Fezârî) 1246.
kitâb-ül-müncelî (Süyûtî) 1016.
kitâb-ül’ulûm (Eş’arî) 1093.
kitâb-ül-ümm (Şâfi’î) 1175.
kitâb-ün-nil (Abdül’azîz İbâdî) 489.
kitâb-ür-rahme (Süyûtî) 128, 662, 673, 741.
kitâb-ür-remâh (Ömer Ticânî) 1183.
kitâb-ür-rûh (ibni Kayyîm) 1015.
kitâb-üs-sünnet (Zâhid-i Saffâr) 366.
kitâb-üs-sünnî (Muhammed Kutty) 460.
kitâb-üs-sünnet-i vel cemâ’at (İbrâhîm) 366.
kitâb-üt-tevhîd (Abdülvehhâb oğlu) 447, 1176.
kitâb-üt-tıbyân (Nevevî) 394, 1009.
kitâb-üz-zühd (Ahmed bin Hanbel) 458.
knaurs lexikon (T.H.Knaur Nacht) 1109.
kozmografya (Hasîb beğ) 183, 358, 761, 1177.
kudûrî muhtasarı (Ahmed bin Muhammed Bağdâdî)
(428), 69, 444, 826, 858, 1090, 1194.
kudûrî muhtasarı tercemesi (M.Emîn Fehîm pâşa)
kudûrî şerhı (Ebû Nasr-ı Aktâ’) 161.
kudûrî şerhı (Zâhidî) 1193.
kudûrî şerhı (Yûsüf bin Ömer) 1192.
kuhistânî nikâyesi (Kuhistânî) 1024, 1128.
külliyât (Bakîbillah) 1141.
kur’ân-ı kerîm ve incîller (Hakîkat Kitâbevi) 368.
kurret-ül-ayneyn (Şâh Veliyyullah) 516, 1176.
kurret-ül-uyûn (Ebülleys) 213, 718.
kût-ül-kulûb (Ebû Tâlib-i Mekkî) 420, 515, 1096.
kübrâ (Hüsâmeddîn-i Ömer) 269.
küfr ve kebâir risâlesi (Abdülhakîm Arvâsî) 1053.
künüz-üd-dekâık (Münâvî) 114, 194, 212, 340, 398,
419, 452, 465, 616, 627, 723, 949, 1004, 1009,
1010, 1054, 1149.
küriyet-ül-Erd (Ebû Bekr Râzî) 82.
kütüb-i sitte (Buhârî, Müslîm) 407, 423, 486.
–L–
Lâmiyye (ibni Verdî) 1118, 1136.
larousse (Claude Aaugé) 725.
larousse medical (Fransız akademisi) 142.
lem’u berk-il makâmât (Mustafâ Bekrî) 458.
les franco-macons (Serge Hutin) 1086.
letâif-ül işârât fittefsîr (Kuşeyrî) 142.
letâif-ül-minen (Tâc-üd-dîn) 419, 1068, 1181.
letâif-ül-minen (Abdülvehhâb-i Şa’rânî) 1068.
levâih-ul-envâr (Remlî) 1109.
levh-il-mahfûz (Ahmed ibni Kemâl) 698.
lüzûm-ü ittibâ’ı mezâhib (Muhammed Hâmid) 460.
lübâb-üt-te’vîl (Alâüddîn) 418, 699.
lügat-ı Nâcî (muallim Nâcî [1893]) 604.
lü’lu’iyyât (Ebû Mutî Belhî) 598.
–M–
Maddet-ül-hayât (Akşemseddîn) 1074.
madde ve hâfıza (Bergson) 27, 1082.
ma’den-ül cevâhir (Sefer Ahmed) [(Umdet-ül makâmât) sahîfe 251, 387, 526.]
ma’füvât (Molla Halîl) 135, 154, 155.
ma’füvât şerhı (Süleymân bin Abdüllah) 135, 155.
mahbûbül-muhibbîn (Sa’düddîn-i Muhammed
Hamevî) 1163.
mahşernâme (Emîr Alî) 503
mahzen-ül-esrâr (M.Safiyyullah müceddidî) (1212).
mahzen-ül-ulûm (Muhammed Tâhir) 422,
makâlât (Zâhid-ül Kevserî) 454, 1194.
makâlâtüssüneniyye fî-keşfi dalâlâti Ahmed İbni
Teymiyye (Câsûs S.98).
makâmât (Ebû Bekr-i Belhî) 1090.
makâmât-ı Ahmediyye (Muhammed Hâşim) 1121,
1144.
makâmât-ı Ahyâr (Zeyd-i Fârûkî) 1072.
makâmât-ı Dehleviyye (Abdülganî) 1095.
makâmât-ı Mazheriyye (Abdüllah-ı Dehlevî) 21, 351,
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395, 459, 462, 466, 616, 623, 721, 903, 957,
1018, 1057, 1133, 1134, 1142.
makâmât-üs-sa’îdiyye (Muhammed Mazher) 1072.
mâ-lâ-büdde (Senâullah Dehlevî) 266, 365, 1028.
ma’lûmât-i nâfi’a (Cevdet Pâşa) 1087.
ma’nevî (Gülşenî) 1103.
mantık (Ahmed Na’îm) 1072.
mantık-ut-tayr (Ferîdüddîn) 1101.
manzûme-i Nesefî (Ömer Nesefî) 1131, 1155.
ma’rifetnâme (İbrâhîm Hakkı) 24, 33, 42, 77, 78,
82, 94, 170, 217, 236, 241, 284, 360, 419, 541,
599, 775, 1044, 1048, 1119.
me’âlim-üt-tenzîl (Begâvî) 389, 507, 1081.
me’âric-ül-hidâye (Alî bin Ebî Bekr Alevî) (Misbâh)ın
90, 96, 111.ci sahîfeleri.
me’âric-ün-nübüvve (Molla Miskîn Muhammed
Mü’în) (954 h.) 1182.
me’ârif-i ledünniyye (imâm-ı Rabbânî) 909, 918,
962, 1122.
me’ârif-üs-sünen (Enver şâh) 1102, 1183, 1184.
mebde ve me’âd (imâm-ı Rabbânî) 1073, 1121,
1147.
mebsût (Hulvânî) 1178.
mebsût (Serahsî) 268, 1169.
mecâlis-i sâminiyye (Osmân Bedreddîn) 1158.
mecd-i tâlid (İbrâhîm Hayderî) 1105.
mecelle (Cevdet Pâşa) 28, 57, 67, 120, 221, 226,
288, 535, 571, 594, 597, 605, 623, 806, 812,
817, 821, 822, 827, 828, 830, 833, 843, 865,
872, 883, 884, 890, 898, 899, 1034, 1076, 1086.
mecelle-i menâr (Reşîd Rızâ) 1162.
mecelle şerhı (Alî Haydar beğ) 616, 798,
mecellet-üş-şübhân (Ahmed İbrâhîm) 876.
mecistî (Batlemyus) 538, 1080.
mecma’ul âdâb (Hasen Hulûsî) 392, 393, 395, 1107.
mecma’ul bahreyn (İbnissâ’ati) 279, 444, 1093,
1116.
mecma’ul beyân (Fadl bin Hasen) 1181.
mecma’ul enhür (Abdürrahmân Şeyhîzâde) 70, 164,
182, 260, 274, 287, 316, 436, 452, 579, 593,
603, 634, 722, 823, 858, 899, 1006, 1020, 1023,
1068.
mecma’ul-fetâvâ (Ahmed bin Muhammed) 392,
mecmû’at-ül fevâid (Kefevî) 741,
mecmû’a-i cedîde (H.Hayrullah) 147, 244, 304, 816,
827, 870.
mecmû’a-i zühdiyye (Ahmed Zühdü) 110, 133, 316,
325, 344, 437, 444, 445, 573, 582, 1198.
mecrel-enhür (Bâkânî) 1079.
medâric-ün-nübüvve (Abdülhak-ı Dehlevî) 204, 219,
284, 374, 478, 783, 784, 1061, 1078.
medâric-üs-seniyye firreddi alel-vehhâbiyyeyi
Hindiyye (Âmirül-Kâdirî) 351, 455.
medhal (Ubeydullah Kerhî)
medhal (İbnülhac Muhammed Mâlikî) (737).
mefâtîh-ul-cinân (Ya’kûb bin Seyyid Alî) 1190.
mefâtîh-ul gayb (Fahreddîn Râzî) 417,
mekârim-i ahlâk (ibni Ebiddünyâ) 418,
mekâsıd (Teftâzânî) 1164.
mekâsıd-ül-hasene (Şemseddîn Muhammed Sehâvî) (902), 415, 465.
mekâtîb-i şerîfe (Abdüllah Dehlevî) 120, 238, 486,
718, 765, 766, 771, 783, 992, 1016, 1018, 1053,
1056, 1081, 1085.
mektûbât (Muhammed Kandihârî) 1146.
mektûbât (Rükneddîn Çeştî) 1163.
mektûbât-i Ahmediyye (Ahmed Sa’îd) 459, 1073,
1077.
mektûbât kasîdesi 131, 617, 920, 1002.
mektûbât-i Ma’sûmiyye (Muhammed Ma’sûm) 11,
115, 230, 472, 512, 596, 616, 696, 898, 903,
923, 957, 997, 1001, 1053, 1067, 1145.
mektûbât-i şerîfe (imâm-ı Rabbânî) 9, 10, 11, 19, 33,

43, 48, 78, 135, 148, 314, 408, 419, 420, 438, 462,
510, 530, 617, 754, 761, 772, 776, 784, 908,
910, 920, 924, 926, 951, 1009, 1048, 1050, 1063,
1086, 1120, 1121, 1129, 1141, 1144, 1146, 1148,
1193, 1198.
mektûbât-i sa’îdiyye (Muhammed Sa’îd) 1147.
mektûbât-i seyfiyye (Seyfüddîn Fârûkî) 1169.
mektûbât tercemesi (Hüseyn Hilmi Işık) 10, 16, 78,
351, 512, 710, 722, 1120, 1174, 1179.
menâfi’ (Muhammed Semerkandî) (656).
menâfi’un-nâs tıb kitâbı (Derviş Nidâî) 128, 676,
menâhic-ül-ibâd (Sa’îdeddîn) 126, 150, 155, 283,
323, 324, 564, 1018, 1165, 1174.
menâhic-üs-seyr (Zeyd-i Fârûkî) 1072.
menâkıb-ı Abdülkâdir (Yâfi’î) 1189.
menâkıb-ı çıhâr yâr-ı güzîn (Eyyüb bin Sıddîk) 61.
menâkıb-ı imâm-ı a’zam (Ebûlbekâ) 1093.
menâkıb-ı imâm-ı ebî hanîfe (Kerderî) 1127.
menâr (Nesefî Abdüllah) 413, 1142, 1155.
menâr şerhı (ibni Melek) 279, 473, 474, 1115.
menâr şerhı (ibni Nüceym) 1115.
menâzil-üs-sâlikîn (Yûsüf Hemedânî) 1193.
menâzil-üs-sâyirîn (Abdüllah-i Ensârî) 749, 1067.
menâzil-üs-sâyirîn (Yûsüf Hemedânî) 1193.
menhel (ibni Âbidîn) 139, 1083.
men’i müskirât (İskilibli Âtıf Efendi) 625.
men-lâ-yahdur (Muhammed bin Ahmed Alî) 1084.
mensek (Halîl Mâlikî) 458,
merâkıl-felâh (Şernblâlî) 141, 154, 206, 224, 237,
274, 279, 281, 298, 314, 349, 450, 623, 1001,
1003, 1020, 1178.
merâkıl-felâh hâşiyesi (Tahtâvî) 134, 135, 142, 154,
181, 186, 200, 207, 218, 275, 283, 316, 318,
344, 349, 364, 450, 623, 638, 767, 1182.
merâk-ıs-se’âde (Şernblâlî) 1179.
merâsıd (İsmâ’îl Gelenbevî) 185,
merec-ül-bahreyn (Rükneddîn-i Çeştî) 1163.
merec-ül-bahreyn (Abdülhak-ı Dehlevî) 50, 515,
627, 1052, 1061, 1187.
mesâbîh (Begâvî Hüseyn) 241, 383, 787, 1081, 1141.
mesâil-i erba’în (Muhammed İshak) 1073, 1176.
mesâil-i vikâye (Abdülhak Sücâdil) 137, 181, 1061,
mesalik-ül hünefâ (Kastalânî) 458,
mesânîd (Çeşidli) 424.
meslek-i müceddid (Cemîl Ahmed Şarkpûrî) 1121.
mesmû’ât (Mîr Abdülevvel) 66, 112, 1074, 1148,
1163.
mesnevî (Celâleddîn-i Rûmî) 93, 388, 402, 420, 732,
953, 1085, 1156.
mesnevî şerhı (Âbidîn Pâşa) 732, 1069.
mesnevî şerhı (Sarı Abdüllah Efendi) 1155.
meşârık-ul-envâr (Kâdî İyâd) 1125, 1179.
meşârık-ul-envâr (Radıyuddîn Hasen Sagânî) 1179.
metâli’ul-envâr [fil-mantık] (Mahmûd Ermevî) 1052.
metâli’un-nûr (Abdüllah-i Rûmî) 390,
metâlib-i âliyye (Fahreddîn-i Râzî) 458, 1014.
metâlib-ül-mü’minîn (Fıkh-ı hanefî) 365,
mevâhib-i aliyye (Hüseyn Vâ’ız) 355, 392, 475, 479,
731, 1112.
mevâhib-i ledünniyye (Kastalânî) 33, 110, 166, 204,
329, 374, 381, 387, 391, 422, 439, 450, 458,
465, 511, 553, 620, 621, 648, 693, 695, 701,
718, 719, 734, 761, 782, 783, 785, 992, 1045,
1100, 1126, 1195.
mevâkıf (Kâdî Adud) 1048, 1124.
mevdû’ât-ül-ulûm (Kemâleddîn Muhammed) 22, 48,
183, 424, 440, 441, 442, 443, 1045, 1082, 1127,
1182.
mevkıf-ül-akl vel-ilm vel-âlem (Mustafâ Sabri) 461,
485, 1154.
mevkûfât (Muhammed Mevkûfâtî) 110, 228, 255,
302, 306, 583, 811.
mevlid kitâbı (ibni Hâcer Mekkî) 1114.
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mevlid-ün-Nebî (Ahmed Şemseddîn) 1114.
mevlid manzûmesi (Süleymân Çelebi) 386, 1173.
mevlid-i şerîf (Abdülhakîm Efendi) 378.
meyer Lexikon (Meyer) 1175.
miftâh-ul-Cennet (Muhammed bin Kutbiddîn) 110,
207, 1129.
miftâh-ul felâh (Tâcüddîn) 1068, 1116.
miftâh-ul felâh (Tarîkat-i Muhammediyye özeti) 1083.
miftâh hâşiyesi (Kâdîzâde) 1125.
miftâh-ul-hayât (Aliyyül-a’lâ) 500,
miftâh-ul-kenz (Hayyât Vehbî)
miftâh-un-necat (Ahmed Câmî) 18, 19, 419, 1037,
1070.
miftâh-us-se’âde (Kemâleddîn-i Şirvânî) 299.
miftâh-us-se’âde (Taşköprü-zâde) 22, 1182.
milel-nihâl (Şihristânî) 19, 63, 211, 408, 416, 419,
476, 487, 489, 491, 736, 1114, 1116, 1180.
minâh-ul-gaffâr (Timürtâşî) 1109, 1178.
minhâc (Nevevî) 1064, 1156, 1162.
minhâc (şî’î) 50.
minhâc (Alî bin İsmâ’îl) 1076.
minhâc-ül-âbidîn (Gazâlî) 766.
minhâcüddîn (Halîmî) 242, 1105.
minhâc-üs-sünne (ibni Teymiyye) 1179.
minhâc şerhı (Rafi’î) 1064.
minhâc şerhı (Ziyâdî) 1197.
minhat-ül-ilâhiyye (Mahmûd Şükrî) 1077.
minhat-ül-vehbiyye (Dâvüd bin Süleymân) 453, 463,
512, 741, 1016, 1089.
mir’ât-ı kâinât (Nişancı Zâde) 382, 388, 440, 441,
443, 504, 1156, 1159, 1175, 1182.
mir’ât-i medîne (Eyyûb Sabrî) 222, 348, 1070.
mir’ât-i mekke (Eyyûb Sabrî) 737, 1096.
mir’ât-ül cenân (Muhammed Abdüllah Yâfi’î) 1117.
mir’ât-ül haremeyn (Eyyûb Sabrî) 204, 377, 447,
461, 525, 802, 1092, 1098.
mir’ât-ül mekâsıd (Ahmed Rif’at) 19, 500.
mirsâd-ül ibâd fârisî (Necmüddîn Ebû Bekr Râzî)
(654).
misbâh-un-necât (Muhammed Mazher) 157, 250, 296.
misbâh-ul-enâm (Habîb Alevî) 460, 1144.
misbâh-uz-zulâm (Ebû Abdüllah) 458, 1090.
misbâh-uz-zulâm (Kilâ’î Süleymân) 458, 1127.
misbâh-uz-zulâm (Muhammed Merâkışî 683)
mişkât-ül-envâr (Gazâlî) 497, 766.
mişkât-ül-mesâbîh (Muhammed bin Abdüllah
Tebrîzî) 20, 212, 261, 458, 1141, 1147, 1182.
mişkât şerhı (Abdülhak-ı Dehlevî) 365, 455, 1061,
mi’yâr-ül-evkat (İsmâ’îl Fehîm) 185, 189.
mi’yâr-ül-hak (Nezîr Hüseyn Dehlevî) (1320)
mîzân-ül hak (papas yazmışdır)
mîzân-ül i’tidâl (Zehebî) 1194.
mîzân-ül-kübrâ (Abdülvehhâb) 135, 166, 192, 300,
303, 324, 439, 440, 443, 444, 445, 465, 468,
471, 566, 567, 575, 725, 744, 825, 1005, 1068.
mîzân-ül-mevâzin (Alî bin Hasen) 372, 1131, 1152.
mîzân-üş-şerî’a (Muhammed Hilmi) 460.
mızraklı ilmihâl (Muhammed bin Kutbüddin) 1129.
mu’ad (ibni Sînâ) 758, 1116.
mudmerât (Yûsüf bin Ömer) 269, 1192.
muhammediyye (Gelibolulu Muhammed) 1187.
muharrer “şâfi’î” (Râfi’î) 1064, 1156, 1197.
muharrer (Hasen bin Ziyâd) 268.
muhâverât (Reşîd Rızâ) 1105, 1162.
muhît (Serahsî) 787, 1169.
muhît (Mahmûd Buhârî) 268, 269, 365, 622, 1131.
muhtâr (Abdüllah bin Mahmûd) 444, 1065, 1113.
muhtar-ul-fetâvâ (Alî Mergınânî) (593).
muhtasar (Kudûrî) 1128.
muhtasar (Tahâvî) 1169.
muhtasar (ibni Hâcib) 465,
muhtasar (Halîl Efendi) 1016, 1105.

muhtasar (Kerhî) 1127.
muhtasar-ı kurtûbî (Abdülvehhâb-ı Şa’rânî) 80, 718,
726, 1129.
muhtasar-ı mevâkid (Muhammed bin Abdürresûl)
muhtasar-ı tuhfe (Âlûsî) 1060.
muhtasar-ı tuhfe (Süveydî) 1160.
mukaddimet-ül-edeb (Zemahşerî) 1194.
mukaddimet-ül-hadremiyye (Abdüllah bin Abdürrahmân) 221, 250, 296,
mukaddimet-ül-hakâyık (hurûfî babası) 503.
mukaddimet-ül-izziyye (Ebül Hasen bin Nâsır) 146,
192,
mukaddimet-üs-salât (Kutbiddîn İznikî) 175, 1129.
mukaddime (Ebülleys) 1094.
mukaddimet-üs-seniyye (Şâh Veliyyullah) 1073.
mutavvel (Teftâzânî) 1062, 1163.
mutavvel hâşiyesi (Abdülhakîm Siyalkûtî) 1062.
muvâfaka-tül-ukûl-fittevessüli lirresûl (Muhammed
bin Sa’îd mâlikî)
muvattâ (Mâlik bin Enes) 423, 424, 467, 1133, 1195.
mücteba (Zâhidî) 242, 1193.
müdevvene (İbnül-Kâsım Abdürrahmân Mâlikî) (191),
159.
müdevvene şerhi (Ebül Hasen) 632.
müdevvene şerhi (Züvâvî Îsâ) 1198.
mükâşefât (imâm-ı Rabbânî) 1122.
mültekâ (Halebî) 39, 137, 281, 314, 318, 335, 634,
725, 858, 1019, 1104.
mültekıt (Debbûsî) 308, 1094.
mültekıt (Ebûl-Kâsım Ahmed Saffâr) 448,
müncid (Louis Ma’lûf) 45, 61, 70, 247, 473, 487, 490,
502, 538, 604, 1109, 1155, 1162.
münîre (Ahmed ibni Kemâl) 740, 909, 1071.
münşeât-üs-salâtîn (Ahmed Ferîdûn) (991 Eyyûbde)
müntehabât-i Ma’sûmiyye (imâm-ı Ma’sûm) 1145,
1198.
müntehabât (H.Hilmi Işık) 1121, 1146, 1198.
müntekâ (Hâkim) 1104.
münye-tül-müftî (Yûsüf Sicstânî) 242, 243, 1192.
münye-tül-musallî (Sedîdeddîn) 134, 1113, 1166.
mürşid-ül-müteehhilîn (Muhammed İznîkî) 570, 585,
599, 1129.
mürşid-ün-nisâ (Mustafâ Fehîm bin Osmân Akşehrî)
34, 139, 585,
musaffâ muhtasar-ı şerh-i manzûme (Abdüllah Nesefî)
müsâmere (Muhyiddîn-i Arabî) 727, 1136.
müslim merks mecmû’ası (Pâkistân) 1079.
müslim sahîhi (Müslim) 193, 262, 312, 386, 388,
407, 423, 434, 442, 467, 476, 478, 633, 641,
642, 644, 646, 728, 765, 790, 880, 1104, 1152.
müslim şerhi (Nevevî) 248, 513,
müslimânların iki gözbebeği (Veliyyullah-ı Dehlevî)
348, 516, 1176.
müslimâna nasîhat (Hakîkat Kitâbevi) 452, 454, 461,
478, 717, 1016, 1089.
müslimânlık ve hıristiyanlık (Hakîkat Kitâbevi) 368.
müsned (Ahmed, Dârimî, Deylemî, Ebû Ya’lâ) 392,
424, 476, 1070, 1088, 1089, 1096.
müsned-i kebîr Ebû Hanîfe (Câmî Muhammed bin
Mahmûd Hârezmî) (665).
müsned (ibni Ebî Şeybe) 1113.
müsned (Şâfi’î) 1175.
müsned (Yahyâ bin Muhammed) 1190.
müstasfâ (Abdüllah Nesefî) 1020, 1155.
müstatraf (Muhammed bin Ahmed) 418, 1142.
müstedrek (Hâkim) 1104.
müstevfâ (Abdüllah Nesefî)
müstezad (ibni Sînâ) 962, 1116.
müyessir (Tür-püştî) 1184.
müzekkin-nüfûs (Eşrefzâde Abdüllah) 1055, 1098.
Müzekkiratü Sultân Abdülhamîd (...) 1159.
müzîlüşşübehât fî-isbâtilkerâmât (İsmâ’îl 635)
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–N–
Nâhiye (Abdül’azîz Ferhârevî) 511.
na’îmâ târîhi (Na’îmâ) 1133.
nasaratüz-zâkirîn (Ganalı Ahmed Bâbe) 1183.
nâtıfî (Ahmed bin Muhammed) 133,
nebrâs (Muhammed Abdül’azîz Ferhârevî Hindî)
758, 917, 1117.
nebrâs hâşiyesi (Berhurdâr) 758, 917, 1116.
necât-ül-müsallî (Ahmed Şevkı) 115, 1007, 1249.
nefehât-ül kudsiyye (Âlûsî) 1077.
nefehât-ül kurb vel-ittisâl (Ahmed Hamevî) 460,
1071.
nefehât-i şâziliyye (Hasen Advî) 458, 1107.
nefehât-ül üns (Molla Câmî) 91, 486, 1085, 1093,
1172, 1179, 1197.
nef’ul-enâm (Süleymân bin Abdüllah Hâlidî Es’irdî)
1020, 1022.
nehc-ül-belâga (Radî Râfızî) 765.
nehc-ül-enâm fil’akâid (Halîl Si’ridî şâfi’î) (1259).
nehc-us-selâme (Âlûsî) 1077.
nehr-ül-fâik (ibni Nüceym Ömer) 135, 308, 1115.
nemâz risâlesi (Abdülhakîm Efendi) 146.
nemâz risâlesi (ibni Sînâ) 962.
neşr-ül-mehâsin (Yâfi’î) 419, 458, 938, 1189.
nevâdir (Hulvânî) 1178.
nevâdir-i fıkhiyye (Muhammed Sâdık) 282, 1147.
nevâdir-ül-üsûl (Hakîm Muhammed bin Alî Tirmüzî)
(320), 1104.
nevâkıd (Mirzâ Mahdûm) 1142.
nevâzil (Ebülleys-i Semerkandî) 268, 465.
nevhatül’uşşak (Muhammed Beykozlu) 1013, 1040.
nev’lerin menşe’i (Darwin) 540.
nihâye (Hüseyn bin Alî) 224, 250, 1084.
nihâye (Tâc-üş-şerî’a) 809, 1181.
nihâye (Molla Arab) 504.
nikâye (Ubeydüllah bin Mes’ud) 224, 250, 269, 586,
588, 1084, 1164.
ni’met-i islâm (Muhammed Zihnî) 135, 154, 167,
220, 236, 266, 281, 314, 339, 450, 462, 566,
568, 571, 574, 580, 583, 599, 901, 1003, 1148.
ni’met-ül-kübrâ (ibni Hacer-i Mekkî) 390, 459, 1096,
1116.
nisâb-ül-ahbâr (Muhammed Ûşî) 239.
nisâb-ül-fıkh (Tâhir Buhârî)
niyâz-i mısrî dîvânı (Niyâzi Mısrî) 1156.
nuhab-ül mültekıta (Süleymân bin Hasen) 489.
nuhbet-ül-le’âlî (Muhammed bin Süleymân) 89, 479.
nükûl-üş-şer’ıyye (Mustafâ Şattî) 458.
nûr-ul-ebsâr (Mü’min bin Hasen bin Mü’min Şeblencî) 1171.
nûr-ül-islâm (Abdülkerîm Muhammed) 450.
nûr-ül-îzâh (Şernblâlî) 229, 249, 269, 316, 1019, 1178.
nûr-ül-îzâh Tahtâvî şerhı (Tahtâvî) 243, 249, 259,
282, 285.
nûr-ül-yakîn (Mustafâ bin İbrâhîm Siyâmî) 459, 1006.
nusret efendi risâlesi (Harputlu Nusret) 652.
nüzhet-ül-ebdân (Mustafâ Ebülfeyz) 626, 664, 666,
675.
–O–
Osmânlı târîhî (İsmâ’îl Hâmî) 1187.
–P–
Peygamberler ve mu’cîzeler (imâm-ı Rabbânî) 1121.
pezdevî şerhi (Ekmelüddîn) 636.
plantes medicinales (Dr. A.Heraud) 637.
–R–
Râbıta-i şerîfe (Abdülhakîm Efendi) 421, 528, 1015,
1057.
râbıta-i şerîfe (Hâlid-i Bağdâdî) 1075.
râhat-ül-kulûb (Genc-i şeker) 1177.
râhat-ül-kulûb (Kutbuddîn İznîkî) 1129.

râhat-ül-muhibbîn (Nizâmüddîn Evliyâ) 1156.
râmûz-ül-ehâdîs (Ziyâ-üd-dîn) 789, 1198.
ravda-tül-ulemâ (Hüseyn Buhârî) 466.
ravda-tüt-tâlibîn (Nevevî) 1156.
ravd-ul-enf (Süheylî) 1114.
ravd-ur-rıyâhîn (Yâfi’î) 1189.
redd-i alel-imâmiyye (Süveydî Alî) 1174.
redd-i revâfıd (imâm-ı Rabbânî) 509, 1121.
redd-i vehhâbî (Müfti Mahmûd) 51, 120, 459, 465,
467, 1055.
redd-ü alâ-men-enkeret tesavvuf (Ahmed Cezâirî)
(1034).
redd-ül-cemîl (Gazâlî) 372, 1102.
redd-ül-muhtâr (ibni Âbidîn) 9, 19, 20, 21, 34, 35, 43,
50, 51, 52, 54, 72, 80, 96, 112, 115, 123, 124, 130,
132, 134, 135, 142, 143, 148, 156, 157, 158,
159, 160, 163, 165, 177, 181, 182, 184, 200,
204, 205, 207, 210, 211, 215, 216, 217, 218,
221, 230, 231, 236, 237, 238, 243, 244, 249,
253, 257, 263, 275, 277, 278, 280, 281, 282,
283, 285, 287, 288, 294, 296, 300, 301, 302,
304, 309, 314, 317, 320, 321, 323, 330, 335,
336, 338, 352, 356, 357, 363, 364, 382, 388,
407, 408, 409, 410, 422, 432, 434, 435, 437,
440, 441, 443, 444, 445, 448, 450, 453, 462,
463, 468, 487, 546, 568, 572, 575, 577, 579,
583, 588, 592, 593, 594, 598, 599, 601, 602,
613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 622, 624,
626, 634, 635, 646, 692, 695, 696, 722, 726,
734, 740, 760, 779, 780, 781, 783, 784, 796,
809, 812, 816, 817, 838, 863, 865, 869, 872,
873, 874, 876, 880, 886, 889, 892, 897, 899,
923, 994, 1006, 1025, 1029, 1044, 1112.
redd-ül-muhtar tercemesi (Ahmed Dâvüdoğlu) 9.
reşehât (Alî bin Hüseyn) 458, 501, 720, 745, 751, 943,
1075, 1079, 1093, 1126, 1137, 1143, 1146, 1179.
revâ’iulbeyân (Muhammed Alî) 887.
risâle-i bedreddîn (Hurûfi babası) 503.
risâle-i gavsiyye (Abdülkâdir Geylânî) 929.
risâle-i hurûf (Hurûfî babası) 503.
risâle-i kudsiyye (Muhammed Pârisâ) 1146.
risâle-i kuşeyriyye (Kuşeyrî) 448, 788, 1129.
risâle-i mevkûd (Alî Haydar) 1076.
risâle-i nokta (Hurûfî babası) 503.
risâle-i samsâmiyye fî reddin-nasârâ (Abdüllah bin
Destân Mustafâ)
risâle-i ünsiyye (Ya’kûb-i Çerhî) 132, 1174, 1190.
risâletü fişşürût-is salât il cum’a (Bâkânî) 1079.
risâle-tül-eş-ariyye (Beyhekî) 465.
risâle-tül-kırâe (Yahyâ) 727, 1190.
risâle-tün-nûriyye (Akşemseddîn) 1074.
risâle-tüs-sünniyyîn fî redd-i alel-mübtedi’în (Mustafâ
Kırimî) 453.
riyâd-ün-nâsıhîn (Muhammed Rebhâmî) 47, 64, 164,
182, 210, 212, 231, 265, 286, 312, 313, 316,
352, 364, 375, 383, 420, 569, 598, 627, 628,
641, 728, 786, 856, 1046, 1058, 1146.
ri yâ düs sâ dât fî-is bât-il-ke râ mât lil-Ev li yâ-i hâ lelhayât ve ba’del memât (Abdülhalîm bin Muhammed Siyâlkütî) 85, 454, 1192.
riyâdussâlihîn (Nevevî) 364, 1156.
rubâ’ıyyât (Muhammed Bâkî) 970, 1121.
rub-ı dâirenin sûret-i isti’mâli (Ahmed Ziyâ Beğ)
187, 189, 198.
rubu’ı mukantarât (Abdüllah bin Alî Mardînî) 1245.
rûh-ul-beyân (İsmâ’îl Hakkı) 281, 355, 390, 418,
531, 782, 783, 1124, 1155.
rûh-ul-meânî [Âlûsî tefsîri] (Âlûsî) 451, 1077.
rûh-ul-mecelle (hâcı Reşîd Pâşa) 816, 884, 1162.
–S–
Sabbül’azâb (Mahmûd Şükrî Âlûsî) 1077.
sadrüşşerî’a şerhı (Sadrüşşerî’a) 1084.

–1217 –

Se’âdet-iEbediyye3-F:77

safahat (Muhammed Âkif) 1140.
safve-tüs-safve (ibni Cevzî) 458.
safve-tüs-safve (ibni Merzûk)
sagîr (Taberânî) 1180.
sahîhayn 212, 993, 1153.
sahîh-i meslek (Redd-i vehhâbiyyet Şems-ül-hak
Efgânî)
sakal bıyık risâlesi (Muhammed Hakkı) 1143.
salât-ı Mes’ûdî (Mes’ûd bin Muhammed Semerkandî) 419.
sârim-ül-Hindî fî-unuk-in-Necdî (Atâi Mekkî) Misbâh 4.
savâ’ik verru’ûd redden aleşşakiyyî Abdül’azîz Su’ûd
(Afîfuddîn) Misbâh 6.
savâ’ik-ul-ilâhiyye (Süleymân bin Abdülvehhâb) 454,
1172.
savâ’ik-ul-muhrika (ibni Hacer-i Mekkî) 465, 472,
495, 1114, 1184.
se’âdet-i ebediyye 3, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 131, 208,
280, 401, 713, 1052, 1112.
se’âdet-üd dâreyn (Âlûsî) 1077.
se’âdet-üd-dâreyn (Yûsüf Nebhânî) 458, 1132.
sebe’ul-esrâr (......) 1132.
sebîl-ün-necât (Abdürrahmân Kuttî) 455, 1114.
sebîl-ür-reşâd (Mecmû’a) 197.
sedâd-üd-dîn (Muhammed bin Abdürresûl) 1077.
sefer-i âhıret (Abdülhakîm Efendi) 988.
sefer-üs-se’âdet şerhi (Abdülhak-ı Dehlevî)
sefînet-ül-Evliyâ (Dârâ Şekve) (1070) 1075.
segâir ve kebâir (ibni Nüceym) 365, 1053, 1115.
sell-ül-hisâm-il-hindî (ibni Âbidîn) 448.
semerât-ül-füâd (Sarı Abdüllah) 1054, 1155.
serhend-i şerîf (Ahmed Tuncer)
seyâhatnâme-i Kâsım Bağdâdî (İbrâhîm Arvas) 1061.
seyf-ül-bâtır (Alî bin Ahmed Hîtî) 1075.
seyf-ül-cebbâr (Fadl-ı Resûl Bedâyûnî) 458, 1117.
seyf-ül-cihâd reddü alel-müddeî-fil ictihâd (Abdüllah bin Abdüllatîf) Misbâh 5.
seyf-ül-ebrâr (M.Abdürrahmân) 459, 468, 889.
seyf-ül-Hak (Ahmed Bâbe) 460.
seyf-ül-hindî (San’ânî) 1166.
seyf-ullah (Sun’ûllah-ı Halebî) 455.
seyfüssârim (Birgivî) 1033.
sırât-ül-müstekîm (İbrâhîm Fasîh Hayderî) (1299),
372.
sırât-ı müstekîm (İsmâ’îl Dehlevî) 1176.
sırr-ı fürkan (Sırrı Pâşa) 367, 1171.
sirâc-ül-vehhâc (Ebû Bekr) 1007, 1090.
silsile-i aliyye (Hâlid-i Bağdâdî) 966, 993, 1075.
silsile-tül-ârifîn (Kâdî Muhammed) 1148.
simtul’abkarî (Abdülhamîd Harpûtî) 701.
siret-i ibni Hişâm (ibni Hişâm) 374, 1114.
siret-i resûlullah (ibni İshak) 374, 1114, 1189.
siret-i şâmî (Muhammed bin Yûsüf) (942), 443.
siret-ün-nebeviyye (Ahmed Dahlân)
siyerül-aktâb (Hediyye bin Abdürrahîm Çeştî) 722,
1064.
siyer-ül evliyâ (Muhammed bin Mahmûd) 733, 767,
1177.
siyer-ül-kebîr (Muhammed Şeybânî) 268, 786, 1149,
1178.
siyer-üs-sagîr (Muhammed Şeybânî) 268.
siyâlkûtî hâşiyesi (Abdülhakîm Siyâlkûtî) 1062.
siyânet-ül insan (Muhammed Beşîr) 1071.
surre-tül-fetâvâ (Muhammed Sâdık) 1003, 1147.
süâl-cevâb (Niyâzî Mısrî) 1075.
sübül-üs-selâm (Emîr Muhammed bin İsmâ’îl
San’ânî) 1114.
süddî tefsîri (İsmâ’îl Kûfî) 391.
sükertah (Muhammed Bahît) 876.
sülûk risâlesi (Tokatlı Muhammed Emîn) 419.
sünen (Dâre Kutnî) 424, 1088.

sünen (Sicstânî) 424, 1171.
sünen (Şâfi’î) 1175.
sünen (Yahyâ bin Muhammed) 1190.
sünen “hadîs kitâbları” (Ebû Dâvüd, Tirmüzî, Nesâî,
ibni Mâce, Beyhekî) 63, 313, 424, 534, 1057,
1082, 1115, 1155, 1183.
sünen (ibni Cüreyc) 1113.
süyûf-i müşrika (Âlûsî) 1077.
süyûf-ullahil-ecille (Muhammed Âşık-ur-rahmân) 250.
–Ş–
Şâfî (Ebülbekâ) 1093.
şahnâme (Firdevsî) 1131, 1175.
şakâ’ık-i nu’mâniyye (Taşköprü-zâde) 22, 504, 1182.
şâm târîhî (ibni Asâkir) 1113.
şemâil-i şerîfe (Tirmüzî) 620, 1183.
şemâil-i şerîfe tercemesi (Hüsâmeddîn) 202.
şems-ül-hakîka (İshak Harputlu) 1123.
şems-üş-şümûs (Hasen Şükri) 1105.
şerh-ı akâid (Teftâzânî) 782, 1062.
şerh-ı akâid hâşiyesi (Hayâlî) 1062, 1109.
şerh-ı akâid tercemesi (Sırrı Pâşa) 1171.
şerh-ıl ihyâ (Seyyid Mürtedâ Hanefî) 458,
şerh-ı hadîs-i erba’în (ibni Kemâl) 286, 1071.
şerh-ı hizb-il bahr (Ahmed Zerrûk) 458, 1073.
şerh-ı mekâsıd (Teftâzânî) 472, 479.
şerh-ı menâr (ibni Melek) 279, 473, 474, 1115.
şerh-ı mevâkıf (Seyyid Şerîf) 20, 82, 232, 411, 419,
431, 1043, 1048, 1052, 1081, 1124, 1125.
şerh-ı mevâkıf hâşiyesi (Abdülhakîm Siyalkûtî) 1124.
şerh-ı muhtasar-il Vikâye (Bâkânî) 1079.
şerh-ı mühezzeb (Nevevî) 632.
şerh-ı rubâ’ıyyât-ı Abd-il Bâkî (imâm-ı Rabbânî) 968,
1122.
şerh-ı sirâcî (Seyyid şerîf Cürcânî) 996.
şerh-ı şifâ (Şihâbeddîn Haffâcî) 458.
şerh-ul ma’fûvât (Süleymân Es’ırdî) 397.
şerh-ul metâli’il envâr hâşiyesi (Seyyid Şerîf) 1052.
şerh-ul menâzil (ibn-ül Kayyım) 1172.
şerh-ül mevâhib (Muhammed Zerkânî) 43, 281, 378,
387, 458, 783.
şerh-ul şathıyyât (Ruzbehân-ı Baklî) 1163.
şerh-ul-vasâya (Fadl) 1098.
Şerh-ün-nikâye-muhtasar-il-vikâye (Bâkânî) 1079.
şerh-ur-risâlet-ir-reddiyye alâ târifet-il vehhâbiyye
(Şeyh-ul-islâm Muhammed Atâullah) 454, 1206.
şerh-uş-şemâil (Münâvî) 458.
şerh-us-südûr (Süyûtî) 1005.
şerh-us-sünne (Begavî ve Lalkâî)
şevâhid-ül hak (Yûsüf Nebhânî) 443, 449, 451, 454,
458, 469, 471, 1077, 1116, 1193.
şevâhid-ün-nübüvve fârisî (Câmî) 387, 1137.
şevâhid-ün-nübüvve tercemesi 1137, 1169.
şifâ-i şerîf (Kâdî İyâd) 458, 1125.
şifâ-üs-sikâm (Alî Sübkî) 348, 450, 454, 492, 499,
1092.
şir’at-ül-islâm (Muhammed bin Ebû Bekr) 19, 286,
329, 365, 366, 401, 439, 440, 601, 615, 634,
1005, 1008, 1009, 1142.
şir’at-ül-islâm şerhı (Ya’kûb bin Seyyid Alî) 127, 209,
219, 271, 392, 476, 595, 596, 598, 605, 648, 728,
730, 888, 1003, 1009, 1036, 1142, 1190.
şu’âbül-îmân (Beyhekî) 1082.
şürût (Ebû Hanîfe) 441.
şu’ûrun vergileri (Bergson) 27, 1082.
–T–
Tabakât-i sôfiyye (Abdürrahmân Sülemî) 1172.
tabakât-ül kübrâ (Abdülvehhâb-ı Şa’rânî) 1068,
1171.
taberî târîhi (Alî bin Muhammed Şimşâtî) 1181.
tâciyye fî isbât-i râbıta (Tâcüddin-i Hindî) 1181.
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tâc-ül-asfiyâ (....) 1132.
tahkîk ve îzâh (Abdül’azîz Bâz vehhâbî) 471.
tahkîkât (Muhammed Pârîsâ) 1146.
tahkîkiyye (Sünbül Sinân) 1174.
tahkîk-ul-burhân (Mer’î) 633, 1135.
tahkîk-ul hakk-ıl mübîn (Ahmed Sa’îd) 455, 457,
1004, 1073.
tahrîr (ibni Hümâm) 629, 636, 1113, 1114.
tahrîr şerhı (ibni Emîr Hâc) 134, 148.
tahtâvî İmdâd hâşiyesi (Tahtâvî) 126, 204, 218, 219,
221, 226, 250, 251, 259, 262, 279, 360, 445,
465, 1003, 1019.
tahzîr-ül-müslimîn (Ezherî Muhammed Beşîr) 419.
tâ’iyye kasîdesi (Ömer bin Fârıd) 1160.
takrîb-ül-üsûl (Ahmed Dahlân) 458,
takrîr (ibni Emîr Hâc) 120, 1113.
takrîr (Muhammed Bâbertî) 1142.
takvîm-i Ebüzziyâ (Ebüzziyâ Tevfîk) 358, 361, 761.
takvîm-i Ziyâ 197.
takviyet-ül-beyân (Gulâm Resûl Dervâzî) 1176.
takviyet-ül îmân (İsmâ’îl Dehlevî) 1176.
ta’lîkât-ül-avârif (imâm-ı Rabbânî) 1122.
talmud (Yehûdîler) 1152.
ta’lîm-üs-sübyân (M.Yûsüf Horasân) 1117.
tanrı buyruğu tefsîri (Ömer Rızâ) 1161.
ta’rifât (Seyyid Şerîf) 489.
târîh-i celâlî (Melikşâh) 1134.
târîh-i evliyâ (Ebül-esfâr Alî) 1081.
târîh-i devlet-i Osmâniyye (Abdürrahmân Şeref) 297.
târîh-i hanbelî (Ahmed ibni Hanbel) 390,
târîh-i isbehân (ibni Mende) 1115.
târîh-i vehhâbiyyân (Eyyüb Sabri pâşa) 458, 1098.
târîh-ul-islâm (Zehebî) 1194.
târîh-ul-ümem (Taberî) 1180.
târîh-ul-mezâhib-il-islâmiyye (Ebû Zühre) 453, 494,
tarîkat-i bektâşiyye (Münci baba) 504.
tarîkat-i Muhammediyye (Birgivî) 337, 640, 646,
736, 1061, 1083.
tarîk-un-necât (Hasen Cân) 455,
tâtârhâniyye (Âlim bin Alâ) 242, 264, 269, 287, 299,
448, 465, 477, 567, 695, 718, 1076.
tathîr-ul-cenân (ibni Hacer-i Mekkî)
tathîr-ul-füâd (Muhammed Bahît) 492, 495, 1116.
tavâli’ul envâr (Beydâvî) 457, 1082.
te’arrüf (Ebû İshâk Gülâbâdî) 927, 928, 962, 1067,
1082, 1093.
te’arrüf şerhi (Alî bin İsmâ’îl) 1075.
tebsîr-ür-rahmân (Zeyn-üddîn Alî bin Ahmed) 68,
tebyîn (Zeylâ’î) 204, 262, 996, 1196.
tebyîn hâşiyesi (Şelbî) 218, 262, 314, 1196.
tecnîs (Burhâneddîn-i Alî Mergınânî) 264, 269, 285,
392, 393, 395, 1084.
tecribî kimyâ (F.Arnd) 41.
tecrîd (Zehebî) 1194.
tecrîd (Mahmûd Nasîrüddîn Tûsî)
tecrîd “fıkh” (Mahmûd Buhârî) 1125, 1131.
tecrîd hâşiyesi (Kâdîzâde) 1125.
tecrîd-i sarîh (Zübeydî) 66, 1083, 1194.
tecvîd (Abdürrahmân) 1125.
tefhîmât (Şâh Veliyyullah) 165, 263,
tefsîr Ahmedî fârisî (Ahmed ciyû Hindî) (1130).
tefsîr-i Alî Cürcânî (Alî Cürcânî) 375,
tefsîr-i Âlûsî (Âlûsî Şihâbüddîn) 451, 1077.
tefsîr-i arâyis (Ruzbehân) 1163.
tefsîr-i Attâbî (Ahmed Hanefî) (586).
tefsîr-i azîzî (Abdül’azîz-i Dehlevî) 82, 530, 903, 993,
1060.
tefsîr-i basît (Vâhidî) 311, 1187.
tefsîr-i begavî (Begavî) 389, 507, 1081.
tefsîr-i beydâvî [envâr-üt-tenzîl] (Kâdî Beydâvî) 45,
82, 379, 389, 390, 463, 475, 825, 992, 1082,
1125, 1180.

tefsîr-i celâleyn (Süyûtî) 390, 1175.
tefsîr-i çerhî (Ya’kûb-i Çerhî) 992
tefsîr-i ebülleys (Semerkandî) 45, 1094.
tefsîr-i ebüssü’ûd (Ebüssü’ûd) 417, 604, 1165.
tefsîr-i hakâik (Sülemî) 415, 1172.
tefsîr-i hâzin (Alâüddîn-i Bağdâdî) 418, 699, 1074.
tefsîr-i hüseynî (Hüseyn Vâ’ız) 9, 70, 355, 475, 479,
1165.
tefsîr-i ibni cüreyc (Abdülmelik) 1113.
tefsîr-i ibni kesîr (ibni Kesîr) 887.
tefsîr-i ibni Merdeveyh (ibni Merdeveyh) 1165.
tefsîr-i kebîr (Fahreddîn Râzî) 417, 480, 1013, 1165.
tefsîr-i kelbî (Kelbî) 415,
tefsîr-i kurtubî (Kurtubî) 264, 1110, 1129.
tefsîr-i mazherî (Senâüllah) 9, 175, 252, 261, 262,
390, 391, 427, 448, 461, 476, 479, 553, 604,
770, 784, 992, 993, 1044, 1165, 1168.
tefsîr-i me’âlim-üt-tenzîl (Begavî) 389, 507, 1081.
tefsîr-i medârik (Nesefî Abdüllah) 731, 1155.
tefsîr-i mevâkıb (İsmâ’îl Ferrûh) 45, 392, 475, 604,
731, 1112.
tefsîr-i mugnî (ibni Cevzî) 210, 211, 311, 1068.
tefsîr-i mukâtil (Mukâtil) 415,
tefsîr-i nahcıvânî (Ni’metullah) (920), 1205.
tefsîr-i nesûhî (Muhammed bin nesûh) 1156.
tefsîr-i nişâpûrî [Garâib] (Hasen bin Muhammed)
tefsîr-i rûh-ul beyân (İsmâ’îl Hakkı) 281, 355, 390,
418, 530, 782, 783, 1124, 1155.
tefsîr-i Rüstagfenî (Abdürrezzak Hanbelî) (661).
tefsîr-i sa’lebî (Sa’lebî) 416,
tefsîr-i sâvî (Ahmed bin Sâvî) 82, 209, 1117.
tefsîr-i sülemî [Hakâik] (Sülemî) 415, 1172.
tefsîr-i süddî (İsmâ’îl Kûfî) (127), 391.
tefsîr-i şeyhzâde (Şeyhzâde) 82, 491, 825, 1180.
tefsîr-i taberî (ibni Cerîr) 1180, 1181.
tefsîr-i tabersî (Fadl Şî’î) 1181.
tefsîr-i teysir (Nesefî Ömer) 1182.
tefsîr-i tibyân (Muhammed bin Hamza) 45, 604,
784, 1165.
tefsîr-i Vâhidî [Vesît] (Vâhidî) 311, 416, 629, 1187.
tefsîr-i vecîz (Vâhidî) 1187.
tefsîr-i zâhidî (Muhammed bin Abdürrahmân Buhârî)
(546), 375.
tehâfü-tül-felâsife (Gazâlî) 82, 1103.
tehlîliyye (imâm-ı Rabbânî) 1122.
tehzîb (Hüseyn Begavî) 809, 1081.
tehzîb (tehzîb şerh-i câmi’ussagîr Şeybânî) (Mutahhar Yezdî) (591).
tehzîb (Molla Arab) 504.
tehzîb (Ebû Ca’fer) 1085.
tehzîb-i siyer (ibni İshak) 1115.
telhîs (Muhammed Kazvînî) 1164.
telvîh şerh-ı tenkîh (Sa’deddîn Teftâzânî) 630, 1163.
temhîd (Ebû Şekür Muhammed Sülemî) 1155, 1172.
temhîd (Meymûn bin Muhammed Nesefî) 1155.
temrînât (Ahmed Na’îm) 1072.
tenbîh-ül-gabî (Süyûtî) 463.
tenbîh-ül-gâfilîn (Ebülleys) 442, 598, 644, 1009,
1094.
tenkîh (Sadrüşşerî’a-i sânî) 1164.
tenkîh-ül-kelâm (Abdüllatîf) 543, 1067.
Tenvîh (Sadrüş-şerî’a) 1164.
tenvîr-ül-ebsâr (Şemsüddîn Tîmûrtaşî) 452, 462,
1178.
tenvîr-ül-ezhân (Mustafâ) 204,
tenvîr-ül-halek (Süyûtî) 463,
terceme-tül-muhtasar (Celâleddîn) 884, 1084.
tergîb (Abdül’azîm Münzirî) 1144.
tergibüssalât (Muhammed bin Ahmed Zâhid) 98,
110, 154, 164, 175, 236, 238, 239, 242, 244,
250, 263, 265, 269, 283, 427, 723, 725, 727,
742, 1142.
te’sîs (Debbûsî) 1089.
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teshîl-ül-menâfî (İbrâhîm Ezrak) 626, 649, 652, 656,
661, 665, 666, 670, 673, 734, 741, 783, 784,
1194.
tetimme-tül-mazher (......) 384.
tetimmet-ül-fetâvâ (Mahmûd Buhârî) (616).
tevdîh şerh-ı tenkîh (Sadrüşşerî’a) 1164.
tevrât (Mûsâ aleyhisselâma nâzil olan kitâb) 33, 43,
104, 368, 382, 388, 389, 498, 704, 714, 715,
724, 773, 1043, 1044, 1126, 1151, 1182, 1189,
1194.
tezekkürü âsâril-vâride (ibni Hacer) 741.
tezkire-tül Evliyâ (Ferîdeddîn-i Attâr) 312, 395, 787,
1093, 1101.
tezkire-i kurtubî (Ebû Abdüllah Kurtubî) 80, 442,
477, 738, 740, 775, 1025, 1044, 1129, 1197.
tezkire-i şu’arâ (Lutfullah) 1131, 1155.
tezkiretü-ülil-elbâb (Dâvüd Antâkî) 652,
tezkiye-i Ehl-i beyt (Mevlevî Osmân efendi) 61, 732,
the gospel in many tongues (İngiliz İncîl Cem’iyyeti)
376.
the Proof of Prophethood (Hakîkat Kitâbevi) 1121,
1181.
tıbbî nebâtlar (Dr. Heraud) 674,
tıbbınnebevî (Zehebî) 652, 693, 719, 734, 1194.
toprak (Şemseddîn Sâmî) 514.
tuhfe (Behâeddîn-i Buhârî) 1081.
tuhfe (ibni Hacer-i Mekkî) 269, 1064.
tuhfe hâşiyesi (İsmâ’îl Nablüsî) 1123.
tuhfe-i isnâ aşeriyye (Şâh Abdül’azîz Dehlevî) 61,
765, 992, 1059, 1181.
tuhfe-i Vehbî (Muhammed Mer’aşî) 1145.
tuhfe-tül-ebrâr (Muhammed Bâberti) 1142.
tuhfe-tül-erîb (Abdüllah-i Tercümân) 372, 1067,
1131.
tuhfe-tül-fükahâ (Muhammed Semerkandî) 269,
811, 892, 1126.
tuhfe-tül-ihvân (Halîl bin Osmân) 418,
tuhfe-tül-ihvân (Mustafâ Rüşdü) 638.
tuhfe-tül-muhtâc (ibni Hacer-i Mekkî) 462, 1114.
tuhfe-tül-uşşak (Hayder-i zâde İbrâhîm) 1055.
tuhfetürrâgıb (Ahmed bin Selâme eş-şâfi’î) 1197.
tuhfe-tüs-sâlikîn (Muhammed Pârisâ) 470, 1146.
tuhfe-tüs-sâlikîn (Tür-püştî) 1184.
tuhfe-tûz-züvvar (ibni Hacer-i Mekkî) 458.
turâbnâme (hûrûfî babası) 503.
türkiye gazetesi (Enver Ören) 162, 187, 471, 628,
654, 802.
türkiye târîhi (T.Yılmaz Öztuna) 1063.
türpüştî risâlesi (Fadlullah) 89,
turub-ül-emâsil (Abdülhay Lüknevî) 1077.
tüzük bâbürî (Bâbür Şâh) 1079.
–U–
Ukûd-üd-dürriyye (ibni Âbidîn) 205, 334, 341, 471,
575, 591, 638, 731, 734, 825, 1005,
ukûd-ül cem’ân fî vefiyyât-il a’yân (Zerkeşî) 1195.
ulemâ-ül müslimîn vel muhâlifîn (Hakîkat Kitâbevi)
458, 492, 512, 1143.
umdet-ül-akâid (Abdüllah Nesefî) 1155.
umdet-ül-islâm (Abdül’azîz) 163, 255, 256, 275,
283, 401, 742, 1059.
umdet-ül-kitâb (Ebülkâsım Yûsüf) (415).
umdet-ül-makâmât (M.Fadlullah) 1121, 1145, 1146,
1193.
umdet-ül-müftî (Sadr-üş-şehîd Ömer) 269, 1111.
urvet-ül-vüskâ (Muhammed Bâkır) 1141.
uyûn-ül-besâir (Hamevî) 157, 232, 248, 254, 279,
285, 287, 338, 391, 594, 629, 802, 900, 1071.
–Ü–
Ünsiyye (Ya’kûb Çerhî) 132, 1174, 1190.
üns-üt-tâibîn (Ahmed Câmî) 60, 419, 1070.
üss-i zafer (Muhammed Es’ad) 1143.
üstüvânî risâlesi (Üstüvânî) 207, 1186.

üsüd-ül-gâbe (ibni Esîr) 1014, 1113.
üsûl (Serahsî) 1169.
üsûl-i fıkh (ibni Melek) 1115.
üsûl-ül-erbe’a fî-terdîd-il vehhâbiyye (Muhammed
Hasen Cân) 442, 447, 448, 466, 468,
üsûl-üt-tevhîd (Ebül-Kâsım Ahmed Saffâr) (336).
–V–
Vâfî (Abdüllah Nesefî) 1093, 1155.
vakfunniyyât (Ahmed ibni Kemâl) 444.
vâkı’at (Hulvânî) 1178.
vâkı’at (Muhammed Buhârî) 1131.
vâkıdî târîhi (Muhammed bin Ömer) 1014.
vankuli (Lügat) 1119.
vâsıta (ibni Teymiyye) 491, 496, 499,
vasıyyetnâme (Abdülhâlık) 1062.
vasıyyetnâme (Birgivî) 52, 110, 140, 164, 434, 1023,
1044, 1083.
vecîz (Vâhidî) 1187.
vehbâniyye şerhı (Şernblâli) 629,
vehhâbi mezhebinin iç yüzü (Ebül-Hâmid
Muhammed Ziyâ) 1179.
vehhâbîlere reddiyye (Atâullah) 454,
velvâliciyye (Zahîrüddîn-i İshak) 257, 260, 269, 1194.
vesîlet-ül-kabûl (Nakşibend-i sânî’nin Mektûbâtı)
vesîlet-ün-necât (Süleymân Çelebî) 1173.
vesit (Vâhidî) 1187.
vikâye (Burhân-üş-şerî’a Mahmûd) 444, 858, 1019,
1084, 1125, 1164.
vikâye şerhı (Abdülhak-ı Sücâdil) 269, 1061.
vikâye şerhı (Sadr-üş-şerî’a) 1084, 1164.
vikâye şerhı (Şeyhzâde Muhammed) 1180.
vikâye şerhı (Timurtâşî) 1178.
vilâyetnâme (hurûfî babası) 503.
virân abdal risâlesi (hurûfî) 503.
–Y–
Yahyâ efendi fetvâsı (Yahyâ Efendi) 339, 631,
yenâbî’ (Muhammed İsferânî) (747).
yeni dünyâ nizâmı (Beşîr Kâdıyânî) 485.
yeni türkçe lügat (M.Behâüddîn)
yevâkît-ül-Haremeyn (Muhammed Ma’sûm) 1145.
yüz karası (Hilmi Işık) 8.
–Z–
Zâd-i me’âd (Fahr-üd-dîn-i Râzî) 1014.
zâd-ül-ebrâr (Celâleddîn-i Hindî) 1085.
zâd-ül-lebib (Abdülhakîm Siyalkütî) 456.
zâd-ül-me’âd (ibni Kayyım-ı Cevziyye) 1115.
zâd-ül-mukvîn (...) 211, 384, 1058.
zahîret-ül fetâvâ (Mahmûd Buhârî) 834, 1131.
zahîre (Nesefî) 292, 1155.
zahîretül-fıkh-il-kübrâ (Tâhir Muhammed Mâlikî)
296, 453, 1117.
zahîret-ül-ukbâ (Ehî Çelebî) 1084, 1192.
zebûr (Dâvüd aleyhisselâma nâzil olan kitâb) 104,
368, 773, 1043, 1089.
zehîre lil-Kurâfî (Şihâbüddîn Ahmed Mâlikî) 159.
zemahşerî tefsîri (Zemahşerî) 416, 513, 1125, 1194.
zend (Zerdüşt) 1195.
zentrall Blatt (Alman Kimyâ Merkezi) 1078.
zevâcir (ibni Hacer-i Mekkî) 132, 238, 453, 603,
627, 1114, 1144.
zeyc-i Fezârî (İbrâhîm Fezârî Bağdâdî 1246.
zeyniyye (ibni Nüceym) 1115.
zikrullah (Allâme Habîb-ül-Hak) 1116.
zînet-ül hayât (Yûsüf Hemedânî) 1193.
ziyâdât (Muhammed Şeybânî) 268, 292.
ziyâ pâşa (Kaya Bilgegil) 1086.
ziyâret-ül kubûr (Birgivî) 1083.
zuhrul-müteehhilîn (Birgivî) 1083.
zübdet-ül-ahbâr (Rükneddîn Bağdâdî) 1045.
zübdet-ül-makâmât (Muhammed Hâşim Keşmî)
1002, 1121, 1144, 1145.
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SE’ÂDET-‹ EBED‹YYE F‹HR‹ST‹
Rakamlar sahîfe numaralar›d›r
Parantez içindeki sahîfe numaras›, madde baş› olduğunu göstermekdedir.
–A–
Abbâsîler 52, 119, 350, 489, 515, 535, (1059), 1135.
abdest almak (122), 123, 124, 149, 150, 151, 161,
643.
abdestin edebleri (123).
abdestin farzları (122).
abdestin sünnetleri 86, (122).
abdest suyu nasıl olmalı 155, (160), 161, 162.
abdesti bozan şeyler (125), (126), 127, 129, 130.
abdestsiz nemâz (122), 127.
abdest bozmak âdâbı 122, 123, 124, (125), 242.
Abdülhakîm efendinin bir mektûbu 10.
Abdülhâlık Goncdüvânînin oğluna nasîhati 1062.
abes (236), 399, 518, 594, 601, 637, 721, 750, 853.
açık gezenler 35, (163), 164, 165, 166, 167.
açlık kerâmeti artdırır (749), 1169.
âd kavmi 1110, 1166.
adak sadaka (330), 448.
adak kurbanı 325, (332), 479, 778.
adak orucu 314, (330), 336.
adâlet 28, 39, 315, (403), 523, 527, 532, 533, 840,
1046.
adam öldürmek 54, 728, 874, 881, 882, (892), (893),
894, 895, 1005.
adem 73, 521, (754), 755, 911, 912, 930, 932, 963,
964.
âdet ve ibâdet (51), 52, 67, 96, 113, 164, 165, 286,
(302), 336, 337, 723, 862, 1000.
âdetler delîl-i şer’î olamaz 67, (302).
âdet-i ilâhiyye 433, (434), 478, 479, 518, (683), 684,
685, (747), 788, 963, (1015).
âdet-i islâm 28, (52), 165, 302.
âdetde bid’at 52, 70, (630), 631.
âdet zemânı (136), 137, 138, 139, 602, 889.
adevîler 489.
âdil kime denir 133, 315, (403), 884.
adliyye câmi’i 1131.
âfâk 372, 522, 764, 924, (933), 934, 936, 937, 938,
939.
âfiyet nedir (695).
afv-ı ilâhî 17, 59, (98), 99, 132, 357, (519), 846,
910, 989, 991.
afyon otu 618, 626, 627, (632).
ağırlığın sakımı kanûnu 539.
ağır su 556, 557.
ağız ile niyyet etmemelidir 123, 214, (215).
ahdnâme yazmak 1012, (1034).
âhıret senesi (68), 1044.
âhır zemân 118, (775), 970, 1145.
âhır zuhûr nemâzı (258).
âhıret hayâtı 32, 68, (88), 89, 283, 682, 707, 988.
âhıret kardeşi 570.
âhırete inanmak 27, 40, 58, 107, 700, (707).
âhırete inanmıyanlar 31, 107, (758).
ahkâm-ı islâmiyye 9, (18), 20, 23, 25, 30, 34, 42, 48,
50, 57, 63, 68, 95, 100, 103, 230, 401, (437),
469, 959, 1048.
ahkâm zemânla değişir (28), 57, (67), 148, 470, 493.
ahlâk 24, 28, 42, 430, 532, 601, 760, 788, 842,
1045, 1046, 1047.
ahmaklık 32, 37, 41, 66, 67, 104, 470, 520, 601,
(650), 758, 762, 771, 842, 907, 912, 1045, 1170.
ahmediyye câmi’i 1124.
ahmediyye fırkası (484), 1072.
ahmed pâşa câmi’i 1100.

aids hastalığı 140.
akâid bilgisi (103).
akar sular (161).
akça denilen para 297.
akîka kesmek (329).
âkıl ve bâlig olmak 175, 226, (1021).
akl nedir 32, 40, 78, 102, 106, (404), 405, 482, 491,
(529), 530, 736, 762, 973, 988, 1057, 1248.
akla uymak 26, 27, 32, 104, 252, 404, (405), 492,
646, 679, 680, 729, (762), 771, 782, 928, 1044,
1117.
akl göz gibidir (762).
akl hastası için ilâç (992), 993.
aklın alâmeti 27, 41, 66, 307, (762), (899).
aklın hudûdu (41), 404, (405), 406, 467, 482, 492,
753, 756, 761, 962, 1117.
akl-ı sakîm (405).
akl-ı selîm 32, (405), 530, 1248.
akllı [âkıl] çocuk 226, 307, (797), (898), 1001.
akrabâyı ziyâret 118, 266, 356, 365, 590, 595, (699).
aksırmak 231, 363, (365).
aks-i sadâ (724), 725.
akşam nemâzı 121, (178), 182.
alay etmemeli 39, (99), 1020.
albüminüri (652).
âlem 101, (116), 371, 756, (759), 926, 928, 930,
947, 967, 968, 1041.
âlem-i ecsâd (87), 88.
âlem-i emr 719, 914, (915), 916, 917.
âlem-i ervâh (87), 88, 719, 915.
âlem-i halk 914, (915), 916, 917.
âlem-i kebîr 86, (914), 915, 916, 917, 929.
âlem-i misâl 79, 80, 84, 85, 86, (87), 88, 764, 928,
929, 933.
âlem yokdan var edilmişdir 1043.
âlem-i mülk ve melekût (756), 758, 915.
âlem-i sagîr (86), 914, 916.
âlem-i şehâdet 80, 84, 87, (915).
alev (548), 735.
alevîler 61.
alfa ışınları 549.
alın yazısı 682.
alış veriş 337, 607, 610, 786, (792).
alış verişde aldanmak 642, (807), (808), 841, 845, 846.
alış verişde kâfire inanılır (622), 817, 835.
alış verişde muhayyer olmak (806), 810, 821, 870.
alkol pisdir 153, (154), 155, 624, 626.
alkollü içkiler 39, 98, 154, 274, 357, 487, 618, (624),
625, 673, 718, 721, 782, 880, 888.
Allah baba diyenler 36, 104.
Allahdan ümmîdi kesmek küfrdür 401.
Allahü teâlânın kulundan râzı olması 60, 785, (950).
Allahdan başka ism ile yemîn edilmez 335, (338).
Allahdan başkası için hayvan kesilmez 333, 334,
(778).
Allahü teâlâ çalışana verir 698, 760, 788, (789),
(805), 891.
Allahü teâlâ hulûl etmez 55, (104), 372, 755, 943,
965, 969.
Allahü teâlâ vardır 56, (103), 116, 372, 541, 902,
(906), 931, 962, 963, 1043.
Allahü teâlâ zulm etmez (30), 75, (403), 404, 481,
519, 701, 715, 955, 956.
Allahü teâlânın fi’lleri 86, (101).
Allahü teâlânın ismleri 47, 56, 86, 95, 327, 335,
338, (431), 432, 434, 521, 935, 943, 954, 955, 956.
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Allahü teâlânın kudreti 4, 42, (73), 74, 75, 80, 117,
442, 456, (478), 479, 519, 520, 541, (685), 756,
930, 945, 963.
Allahü teâlânın ni’metleri 5, 6, 30, (31), (102), 113,
478, 683.
Allahü teâlânın sevdikleri 21, 29, 43, 85, 118, 338,
426, (448), 456, 695, (904), 922, 946, 1057.
Allahü teâlânın sıfatları 43, (55), 86, 101, (103), 335,
433, 743, 744, 905, 929, 935, 936, 943, 955,
963.
Allahü teâlânın şerîki olmaz 55, 66, 76, 86, (103),
209, 372,403, 432, 475, 478, 744, 756, 757, 778.
Allahü teâlâya yaklaşmak 92, 99, (113), 278, (449),
1057.
Allahü teâlânın yakın olması 55, 95, 99, (113), 373,
743, 749, 752, 904, 925, (930), 943, 1057.
Allahü teâlâyı görmek 56, (104), 252, 265, 354, 379,
(756), 757, 769, 926, 927, 928, 947, 956.
Allahü teâlâyı sevmek 21, 118, (426), (428), 610, 719,
733, 767, 768, (917), 923, 938, 950, 965.
altı günde yaratılanlar 915.
altın diş 133, 142, 143, (144).
altın eşyâ kullanmak 133, 134, 143, 146, (620), 621.
altın oluk 348.
altın para basılması 622, (802).
altın yüzük 292, 378, (620), 621.
altın zekâtı 115, 292, (294).
a’mâl-i şer’ıyye (109).
amel (19), 102, 480, 1249.
amel defteri (58), 913.
amel üçe ayrılır (19), 139, 143.
ameliyat olmak 39, 895.
âmentü (579), 1001.
amonyak gazı 155, 688.
ampul 433, 548.
ana baba hakkı 164, 312, 351, 357, 591, (595), 596,
601, 710, 790, 888, 892, 900, 1008.
anaya, babaya ve hükûmete karşı gelmek büyük
günâhdır 601, (842).
ana babanın vazîfeleri 13, 34, 35, (595), 888, 895.
anadolu hisârı 1080.
anadolu kavağı câmi’i 1133.
anâsır-ı erbe’a (917), 924.
and vermek 335, 336, 337, (338).
anemi hastalığı (653).
angstrom uzunluk birimi 548.
anlamamak ve anlıyamamak 941.
anti-biotik ilâclar 666, 667, 671, 673, 690, 692.
anti-septik ilâclar 690.
anti-toksinler 977, (983).
antropoloji 541.
anyon 547.
apartman hayâtı (604), 810, 819, 822.
apollo fezâ gemisi 552.
arab edebiyyâtı 45, 46, 47, 376.
arab ne demekdir (375), 376, 1128.
arab câmi’i 1136, 1153.
arab kabîleleri 1070, (1128), 1166.
arabada nemâz kılmak (223).
arabî ayın birinci günü (359).
arabî ilmler 45, 47.
arabî öğrenmek çok sevâbdır 47.
arafât meydânı 140, 203, 258, 266, 343, 344, 345, 346.
arefe gecesi 346, (352), 356, 357.
arefe günü 140, 266, 326, 339, 343, 346, 352, (357),
360.
arı sokması (674).
ârif kime denir 430, 679, 717, 927, 929, 940, 942,
950, 965, 1037, (1051), 1055, (1057).
âriyet vermek (606), 800, 827, 837, 853, 869.
arkadaşlık 35, 38, 118, 365, 378, 627, (645), (646),
1062.

arnavutköy câmi’i 1132.
arraf (falcı) (890).
arş-ı ilâhî 55, 354, (915), 916, 917.
artıklar (162).
asâ-ı mûsâ 372, 1151.
ashâr (882).
asr-ı sânî (178).
asr-ı sânî [ikindi] vakti 178.
astronomi ilmi 20, (42), 239.
âsûrîler 431, 1083, (1166).
aşere-i mübeşşere (510), 752, 1066, 1068, 1091,
1095, 1098, 1158, 1160, 1165, 1182, 1198.
aşı (24), 318, 692.
âşir (307), 308, 309, 310.
aşk ne demekdir 32, (520), 721.
aşûre gecesi (356).
aşûre günü (356).
at zekâtı (306).
ateistler (tanrısızlar) 525, 1044, 1130.
ateşe tapanlar 240, 325, (488), 577, 578, 736, 770,
1044, 1084, 1195.
atf-i beyân 389.
atîk vâlide câmi’i 1150.
atlet, fanilâ ile nemâz 236,
atmosfer (979).
atom bombası 25, 556, (560), 561.
atom dinamosu 973.
atom generatörü 558.
atom nedir 432, (546), 759, 971, 972, (973).
atom pili 558.
atom reaktörü 558, 559.
atomun yapısı (550), 560, 561, 973, 1083, 1138,
1162.
atomun yarılması 554, 560, 561.
av etleri 328, 536, (619), 650.
avret yeri 141, (163), 165, 166, 593, 598, 603, 880.
avret yerini açmak harâmdır 35, 125, 132, 141,
(163), 166, 593, (603), 891.
avrupa taklîdciliği 7, 24, 26, 36, 404, 529, (542),
589, (891), 1045, 1057.
avukat tutmak 683, 836.
ay tutulması 63, 82.
ay yolculuğu 315, (551), 987.
aya tapanlar 483.
ayak bastı parası 340, (875).
ayak açık nemâz kılmak 237.
a’yân-ı sâbite (947), 964.
ayasofya câmi’i (1099), 1128, 1144, 1172, 1194.
âyât-i hırz (741), 742, 782.
ayazma câmi’i 1153.
âyet-el kürsî 70, 111, (218), 258, 476, (741), 783,
784, 970, 993, 1002.
âyeti, hadîsi inkâr edenler 107.
âyet-i kerîmeler iki dürlüdür (389).
âyise kadın (137).
ayn denilen mal 300, 301, (793), 794, 800, 851, 855.
ayın ilk gününü bulmak (359).
ayn-ı sâbite 95.
ayn-ül-yakîn 87, (765).
aynada görülen kendisi değildir, benzeridir 88, 101,
905, (925), 944.
ayvanın fâidesi (650), 693.
ayvanserây sultân câmi’i 1103.
azâbkapı câmi’i 1171.
azâbkapı çeşmesi 1153.
azâb niçin yapılır 20, 32, 40, 43, 404, 519, (680),
955.
âzâd etmek 19, 385, (820), 1164.
a’zânın şehâdet etmesi (58).
azîmet ile hareket etmeli 72, (426).
azot gazı 688, 980.
azrâîl “aleyhisselâm” 312, 695, 699, 743, 988.
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–B–
Baba haydar câmi’i 1173.
bağdâd katl-iâmı 377, 388, 1110, 1150.
bâgî (âsî) (473), 512, 813, 999.
bahriye (deniz) mektebi 1168.
bakması câiz olmayanlar (163), 167.
bâlig olmak 121, 164, (226), 227, 292, 339, (797), (899).
balığın her cinsi avlanıp yinir 619.
ban otu (bak benç otu) 627, (632), 637, 881.
bankalar 833, (851), 859, 864.
bâsur hastalığı 126, 158, (665), 666, 977.
baş açık nemâz kılmak 217, (236), 240.
baş ağrısı 668, 695.
başkası için ibâdet yapmak 341, 477, (1010).
bâtıl satışlar 795, (808), 809, 855.
bâtın 416, 745, (904).
bâtınıyye fırkası 416, (462), 487, 736.
batman denilen ölçek 323.
bâyezîd câmi’i 4.
bâyezîd kulesi 1100, 1131.
bayılmak 127, 141, 274, 344.
bayrağın şekli ve rengi (52), 379, 506, 1059.
bayram gecesi (352), 356.
bayram ne demekdir 52, (266).
bayram nemâzı 199, (266), 322, 326.
bayram tekbîrleri 255, (266).
bayramlaşmak (364).
beden fenâsı (918).
bedevî tarîkatı 1070. 1087.
bedr gazâsı 313, 478, 506, 510, 519, 621, 1059,
1068, 1081, 1091, 1095, 1162, 1165, 1185, 1196.
behâîler (483).
bekâ-billâh 428, (521), (912), 934, 949, 952.
belâ ve derdler 75, 110, 229, 291, 425, 426, 427,
(518), 694, 695, 960, 1034.
benc (jüskiyam) otu 627, 632, (637), 881.
benî-asfer 1190.
benî-isrâîl 63, 419, (1151), 1190.
berât gecesi 253, (352), 356, 357, 420, 699.
berehmenler 94, 410, (411), 483, 1011, 1044.
bereket 242, 265, 477, 642, 649, 805, (841), 842,
1009.
besmele düâsı 54, 427, (742).
besmele ne zemân okumalı (3), 54, 121, 260, 357,
619, 648.
besmelenin fâidesi (3), 54, 742, 1009.
besmelenin ma’nâsı (3), 54, 98, 1009.
beş cevher (917).
beşiktaş ismi 1137.
beş vakt nemâz (121), 122, 175, 210, 279, 379.
beta ışınları 550, 556.
beykoz dere-seki mescidi 1101.
beylerbeyi câmi’i 347, 1062.
beylerbeyi serâyı 1063, 1131.
beyt-ül-mâl 290, 305, 306, (309), 310, 311, 435,
438, 527, 536, 591, 790, 811, 817, 871, 877, 997.
bey’ ve şirâ 159, 337, 608, 609, 611, 622, (792).
bey’ ve şirâda fâiz (854).
bıyık kesmek 262, (264), 502.
bî’at (766).
bî’at-ı rıdvân (507).
bid’at ne demekdir 51, 69, (70), 91, 204, 205, 207,
215, 247, 250, (252), 254, 261, 286, 334, 356,
364, 408, 448, 470, 472, 473, 630, 631, 726,
776, 887, 1003, 1006, 1009.
bid’at işlememek için sünnet terk edilir 123, 262,
264, (286).
bid’at sâhibleri 8, 16, 19, 23, 37, 38, 51, (66), 91,
107, 250, 252, 260, 262, 280, 286, 315, 345,
365, 408, 448, 470, 472, 473, 496, 726, 776,
887, 1043.
bid’at üç dürlüdür (70), 630.

bilgisayar 10, 563.
bilmece çözmek 614.
bilmemek özr değildir 19, (52), 408, 615.
bioloji ilmi 20, 432.
bira içmek harâmdır 623, 625.
bira kanser hastalığı yapmakdadır 626.
bira mayası (625), 626, 655.
bi’ri me’ûne şehîdleri (1106).
birleşelim-sevişelim 8, 364, 465.
bir şeye kavuşmak için (291).
bono senedi 292, 801, 805, 824, (829), (832), 856,
859.
borç ödemek 97, 98, 294, 295, 339, 801, 804, 824,
832, 836, (846), 853.
boşamak 330, 335, 336, 436, 568, 572, 574, 575,
(580), 581, 582, 583, 605, 837, 890, 897.
boza içmek câizdir 625.
bozuk dinler (483).
bölünmiyelim 364, 464.
breeders atom reaktörü 557.
buda dîni 410, 483, 1044.
Budin şehri (Cevâb Veremedi) s.363.
buğd-ı fillah (38), 90, 91, (92), 94, 276, 1051.
buhârî-i şerîf (423), 892.
bulama denilen tatlı 625.
bulaşıcı hastalıklar 667, 982, 1007, 1035.
bulunan çocuk [Lakît] (591).
bulunan şey [Lukata] 310, 780, (817).
burak denilen hayvan 354.
bükreş mu’âhedesi 460.
bursa ulu câmi’i 1081.
büyü (sihr) yapmak 483, 739, (748), (782), 783, 784,
890, (993), 1151.
büyük âlimler 457, 783, (969), 993.
büyük günâhlar 64, 276, 277, 283, 884, (892).
–C–
Ca’ferî fırkası 62, 408, 416, (1084).
ca’ferî şerîfler 1100.
câhil din adamları 20, (23), 103, 112, 145, (147), 244,
249, 259, 269, 277, 309, (410), 442, 472, 491,
638, 726, 727, 744, 777, 1019, 1062, 1170.
câhillere îmânı sormamalı 1001.
câiz ne demekdir 38, 146, 249, 885.
cam 547, 1062.
câmi’ yapmak 19, 40, 100, (244), 330, 350, 613.
câmi’de ayakkabıları arkaya bırakmamalı (241).
câmi’de ho-parlör 205, 206, (207), 231, 253, 255,
722.
câmi’ ile mescid arasındaki fark (235), 251.
câmi’de yasak şeyler 142, 237, 243, (244), 245,
246, 364, 637.
câmi’lere hurmet 20, 140, 142, 243, (244), 245,
637, 726, 1001.
câmi’lerin efdali (246).
câmi’ulezher medresesi 272, 469, 1072, 1107, 1160,
(1178), 1193.
canlı resmi 163, 168, (239), 240, 365, 411.
canlılarda tekâmül teorisi 80, 81, (540), 1129.
câriye 13, 166, 490, 577, 593, 813, (875), 885, 890.
cebel-i nûr 379.
cebîre sargı üzerine mesh (130).
cebrâîl aleyhisselâm 24, 43, 45, 58, 95, (353), 354,
355, 357, 376, 379, 528, 612, 706.
cebriyye fırkası 420.
cehâletin zararı 8, 10, 196, 316, 595, (988).
cehennem 26, 32, 34, 40, (58), 66, 68, 354, 406, 408,
529, 681.
cehennem azâbı 32, 34, 40, (58), 66, 67, 68, 87, 107,
(108), 265, 311, 520, 714, 728, 842, 990, (1044).
cehennemden kurtulmak için 22, 31, 34, 37, (40), 43,
54, 59, 89, 92, 94, 103, (110), (112), 164, 276,
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282, 481, 776, 785.
cehennemin yedi tabakası (1044).
cehl özr değildir 19, 37, 52, 272, 275, 408, (436),
615, 760.
cehmiyye fırkası 66.
celâlî takvîmi 1134.
celâlî vak’aları 1071, 1144, 1150, 1167.
celvetî tarîkati 1087.
cemâ’ati islâmiyye fırkası (499).
cemâ’at-üt-teblîgıyye (499).
cemâ’at ile nemâz 21, 63, 118, 136, 147, 204, 205,
212, 218, 243, (248), 261, 276, 289, 290, 768.
cenâze görülünce ayağa kalkılmaz 1003.
cenâze nemâzı 91, 204, 252, 266, 330, 477, (999).
cenâze taşımak 91, 330, (1003).
cenâze yıkamak 140, 151, (994), 1001.
cennet 26, 38, (58), 59, 265, 353, 354, 404, 529, 681,
(1044).
cennet ni’metleri (58), 66, 98, 107, 353, 518, (949),
990, 1007.
cennete gidecek on kişi (510), 1066.
cennetde güneş yokdur 68.
cennetde hayât sonsuzdur (58), 407.
cennetde konuşma dili 374.
cevher 759.
cevşen-i kebîr (şî’î düâsı)
cezbe ve sülûk 919, 933, 937, (954), 955.
cezrî kâsım pâşa câmi’i 1185.
cihâd 23, (38), 89, 90, 91, 95, 290, 377, 400, 437,
516, 546, 596, 618, 786, 788, 841, 865, 879,
885, 901, 951, 1159, 1170.
cihâd-ı ekber 32, 92, 748, (950).
cihâd sevâbı (35), 38, 92, 107, 138, 139, 290, 311,
437, 546, 641.
cihângir câmi’i 1173.
cilbâb uzun gömlek (ya’nî manto)dur 604.
cimâ’ 140, 141, 244, 345, (602), 603, 628.
cimrilik 384, (640).
cinâyetler (892).
cin çarpmasına karşı 427, 740, (741), 742.
cin görünmesi 84, 85, 240, (739), 740, 741.
cine tapanlar 483, 778.
cinni öldürmek 240, 893.
cinnîler 26, 84, 141, 240, 251, 543, (735), 785.
cins 793, 854, 856, 857.
cism nedir 433, (546), 971, 1041.
cizye 29, 39, (310), 437, 577.
computer (elekt. beyin) 987.
cömertlik 377, 383, (644), 1108, 1159.
cum’a günü 257, (265), 477, 1008.
cum’a hutbeleri (259), 265, 752, 900.
cum’a nemâzı 204, 254, (257), 261, 265, 1018.
curie ölçü birimi 559.
cünüb olmak 122, 132, (140), 149, 206, 244.
cüz’i lâ yete-cezzâ 973.
–Ç–
Çalgı çalarak kur’ân-ı kerîm okumak 36, (725).
çalgı harâmdır 39, 98, 115, 239, 241, 357, 365, 596,
602, (721), 727, 731, 732, 769, 885.
çalışmak lâzımdır 8, 24, 25, 30, 37, (42), (50), 546,
607, 618, 641, 646, (682), 772, 786, 790, 805,
(848), 850, 852, 891, 1018, 1057.
çarşaf giymek 165, 166, 590, (604).
çek ile ödeme 796, (810), 859.
çemen (buy) tohmu 665, (673).
çengelköy kuleli câmi’i 1119.
çeşidli bilgiler (817).
çeştiyye tarîkati 733, 767, (1087), 1118, 1129, 1156,
1177.
çihâr yârıgüzîn 66.
çıkık (675).

çırağan serâyı 1063, 1131.
çiçek aşısı (668).
çiçekci câmi’i 1168.
çiğ dâneleri 85.
çinili câmi’i 1133.
çin seddi 1123.
çocuk aldırmak (781), 896.
çocuk hakkı 34, 110, 434, 578, (579), 591, 595,
616, 781, 789, 839, 898, 901, 1023.
çocuk kaçırmak 900.
çocuk oyuncağı 240, 790.
çocuk terbiyesi 34, 35, 103, 110, 115, 210, (365),
398, (579), 595, 596, 600, 730, 805, 888, 900.
çocuğa inanılır mı? (159), 172, 206, 229, 307, 790,
797, 900.
çocuğa ism koymak (434), 1001.
çocuğu dövmek 115, (210), 888, 895, 900.
çocuğun dîni (404), 579, 612, 900.
çocukların sünnet edilmesi 21, (167), 263.
çok yemîn etmek 337, 338.
çokluk gösteren sözler 284, (848).
–D–
dabaglar mescidi 1150.
dabbe-tül-erd 62.
dağ başında yetişenler 404.
dağlama 677, (686), 690, 693, 694.
dahve-i kübrâ vakti (179), 314, 318.
dâire-i hindiyye (181).
dâmâd seçmek 605.
damarlar 653, (976).
dank südüs dirhemdir
dans etmek 90, 602, (732), 769.
dargınları barışdırmak 337.
dâr-ül-harb 13, 45, 70, 224, 257, 274, 435, 438,
490, 577, 578, 579, 594, 612, 615, 616, 837,
856, 858, 859, 864, 876, 877, 880, 896, 897.
dâr-ül-islâm 257, 292, 435, 439, 577, 578, 615,
837, 876, 877, 880, 882, 893.
dâr-ün-nedve 1128.
dâr-üş-şifâ mescidi 1150.
darwin teorisi 540.
da’va etmek (883), 884, 900.
da’vete gitmek 365, 574, (730).
davul çalmak 574, (734), 872.
deccâl (62), 63.
dedeler mescidi 1168.
dedi-kodu [söz taşımak] 39, 107, (115), 782, (1014).
defn 478, (1003).
defn ruhsatiyyesi 1024.
dehrîler 81, (410), 758, 1043.
deli olmak 125, (127), 229, 322.
delîllerin te’vîlleri 9, 23, (83), (389), 390, 403, (414),
435, 472, 492, 754, 771.
dellâl ile satış 799, 836, (874).
derdlerden ve belâlardan korunmak için düâ 65,
427, (741), 742, 783, 784, 970, 992.
derd ve elemler 111, 229, 265, 291, 385, 427, 479,
517, (518), 519, 696, 961, 992, 1035, 1037, 1046.
derezîler (dürzîler) 327, (487), 1090, 1106.
derviş 746.
deve zekâtı (306).
devlet toprakları (305).
devr hatmi 1010.
devr, iskât (1019).
devrî sistem (549).
deyn olan mal 294, 295, 300, 301, (793), 804, 805, 855.
deyr-i za’ferân kilisesi 368.
deyyûs 887.
dezenfeksiyon 626.
dırâriyye fırkası 66.
dilencilik 245, 309, 320, 527, (613), 788.
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din âlimleri (23), 46, 82, 244, 269, 281, 311, (410),
414, 439, 461, 467, 470, 754, 886, 1046.
din bilgileri 25, (45), 65, 281, (413), 414, 480, 887,
(1043), 1053, 1056.
din bilgisi lâzımdır 18, 20, 21, (23), 25, 35, 45, 52,
102, (409), 439, 444, 529, 530, 543, 593, 595,
608, (886), 887.
din câhilleri 7, (23), 28, 36, 41, 59, 81, 94, 103, 144,
243, 249, 257, 259, 270, 277, 309, 316, 319,
388, 402, 414, 421, 430, 437, 470, 475, 529,
542, (604), 637, 684, 725, (865), 1029, 1048,
1052, 1054, 1056.
din düşmanları iki kısmdır 6, 27, (39).
dîne karşı olanların siyâseti 7, (24), 25, 26, 35, 36,
49, 81, 82, 210, 239, 380, 388, 418, 430, 438,
(485), 492, 533, (539), 727, 1047, 1048, 1086,
1106, 1117, 1125, 1130, 1160, 1179.
din işlerinde kâfire inanılmaz 120, (172), 316, 399,
410, 621, (623), 626.
din kardeşini sevmek 36, (38), 118, 845.
din kitâbları 7, 22, 45, 82, (110), 112, 119, 316,
410, (413), 444, 461.
din ne demekdir (18), 102, 528, 1048, 1207.
din öğretmek sevâbı 34, 35, (288), 397, 595.
din ve akl 25, 27, 41, 42, (402), 406, 414, 481, 757.
din ve dünyâ 30, 425, 463, (528).
din ve fen 7, 24, 25, 42, 81, 82, 402, 532, (537), 538,
761, 1045.
din zemânla değişmez 25, 28, 42, (57), 67, 468, 776.
dinde kolaylık 28, 30, (57), 147, 465.
dinde reform 7, 25, (37), 70, 309, 464, 473, 722,
(776), 864, 887, 1043, 1117, 1170.
dinde reformcular 7, (37), 410, 413, (491).
dîni dünyâya âlet edenler 7, 23, 244, 464, 473,
(493), 617.
dîn-i islâm 17, 18, (528).
dîni nereden öğrenmeli 9, 21, 23, 46, 52, 54, 82, 100,
103, 110, 112, 118, 120, 244, (408), 410, 413,
461, 494, 770, 849, (1047), 1048.
dînini dünyâya satanlar 7, 23, 35, 67, 244, (493), 859,
(1056), 1117, 1176, 1191.
dinlerin hepsinin temeli birdir (18), 102, 106.
dinsiz milletler 5, 762, (1086), 1126, 1130.
dinsizlere aldanmamalı 4, 7, 8, 23, 24, 26, 29, 36, 61,
117, 119, 147, 166, 168, 210, 316, 319, 398,
(410), 413, 477, 541, (542), 761, 808, 891, 962,
(1045), 1149.
dinsizliğin sebebi 24, 28, 35, 47, 66, 410, (541),
758, 778, (886), 1044.
dînâr denilen para (802).
dirhemin çeşidleri 123, 153, 154, (296), 802.
dirhem-i şer’î 153, (296), 516, 802, 881.
diş doldurtmak (133), 134, 135, 142, 146, 147.
diş kaplatmak 71, 72, (133), 135, 142, 146, 147, 251.
dişlerin bağlanması 133, 134, (142), 143, 145.
diş temizliği 133, (142), 145, 649.
divânhâne mescidi 1100.
diyânât (159), 172.
diyânet işleri başkanlığının ta’mimi 723.
diyet cezâsı (874), 883, 893, 894, 895, (896), 900.
doğru yol 37, 43, 66, 89, (95), 264, 288, 481, 770, 864.
doktor sözü 145, (149), 162, 215, 618, 630, 985.
dolmabağçe serâyı 1067.
domuz 39, 155, 162, 435, 593, 613, 615, (619),
655, 695, 856, 898.
dört evlilik 571, (599).
dört halîfe 37, 59, 60, 66, 109, 259, (480), 505.
dört mezheb imâmları (50).
dört mezheb rahmetdir (136), 302, (464), 467, 492.
dört ana madde (646), 758, 917, 924, 951.
döteryum gazı 556, 557.
duhâ nemâzı (111), 179, (200), 201, 1186.
düâ belâyı önler, giderir 400, 427, (698), 1036, 1170.

düâ etmek ibâdetdir 100, (1036).
düâ nasıl yapılır 73, 142, 212, 218, 219, 259, 338,
(395), 449, 450, 451, 456, 457, 477, 607, 784,
993, 1000, 1002, 1010, 1018, (1036).
düânın en kıymetlisi 211, 218, 219, 262, 265, 356,
357, 400, 427, 450, 607, 784, 1018, (1036).
düânın kabûl olması için (73), 100, (111), 401, 1036.
dünyâ âhıretin tarlasıdır 32, 40, (77), (78), 287, 425,
988.
dünyâ hayâtı (77), 1057.
dünyâ âhıretin zıddıdır 30, (32), 77, 89, 517, 731.
dünyâ imtihân yeridir (517), 518.
dünyâ lezzetleri 20, 30, 32, 40, 77, 96, 100, 118, 425,
(517), 719, 1056, 1094.
dünyâ ne demekdir (30), 77, 118, 607, 988.
dünyâ sevgisi (77), 607, 609, 641, (720), 748, 790,
1057.
dünyâ sıkıntıları 32, 77, 89, 425, (426), 427,516, 748.
dünyânın dönmesi (82), 188, 972, 1048, 1102, 1127.
dünyânın hakîkati 37, (77), 116, 925, 930, (944),
945, 947, 988.
dünyâyı terk etmek 30, (77), 100, 609, (848), 1094.
düşman karşısında okunacak düâ (291).
düşmana yalan câizdir (337).
düşmandan alınan ganîmet (310).
–E–
Ebced hesâbı 359.
ebrâr 420, (921).
ecdâdımız 5, 6, 7, 8, 36.
ecel-i kazâ (699), 1036.
ecel-i müsemmâ (699).
ecnâdeyn zaferi 1066, 1091.
ecr 19, (681).
edâ 52, 214, 257, (272).
edeb (20), 90, 123, 237, (355), 383, 388, 394, 434,
440, 751, 767, (1062), 1134, 1140, 1158, 1160.
edille-i şer’ıyye 25, 50, 136, (230), 271, (437), 472,
493, 1054.
edirnekapı câmi’i 1137, 1167.
ef’âl-i mükellefîn (18), 413.
efes konferansı 43.
efsûn okumak 677, (686), 690, 692, 784.
eğilmek 366.
egoist kimdir (430), 903.
ehîler 1149.
ehl-i beyt 4, 476, 513, 769, (989), 1064, (1075),
1100, 1111, 1168.
ehl-i kıble 68, 252, 315, (408), 411, 472, 473, 1007.
ehl-i kitâb 27, 72, (327), 372, 411, 570, 858, 1043.
ehl-i sünnet âlimleri (22), 23, 31, 54, 58, 59, 81, 89,
115, 118, 309, 408, 420, 461, 462, (464), 469,
470, 476, 491, 494, 759, 762, 864, 1007, 1054.
ehl-i sünnet i’tikâdı lâzımdır (22), 54, 58, 89, 95,
110, 115, (286), 408, 445, (468), (470), 471, 510,
513, 640, 784, 864, 886.
ehl-i sünnet kasîdesi “kısa” 114.
ehl-i sünnet kasîdesi “uzun” 89.
ehl-i sünnet kitâbları (110), 115.
ehl-i sünnet nedir (54), 56, 57, 63, 94, 286, (408),
415, 420, (464), 466, 468, 491, 492, 493, 964,
1044, 1055.
ehl-i sünnetin dört mezhebi 49, 50, 408, 415, (437),
444, 466, 468, 471, 473.
ehl-i sünnetin kıymeti 22, 61, (89), 94, 95, 356,
(408), 453, 462, 470, 491, 532, 865, 1053.
einstein hesâbı 554, 968.
ekber-i kebâir 276, 283, (892).
ekmek öpülür 365.
ekviproduktif molekül 81.
ekzema (668).
el ile selâm vermek (365), 366.
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elbise nasıl olmalı 112, 153, 164, 166, 217, (593),
604.
eldiven ile abdest ve nemâz (149), 240.
elektrik nedir 432, 971, 1050.
elektromanyetik dalgalar 548, 550,
elektron 432, 550, (551), 554, 560, 971.
elektronik âletler 558, (986).
eleman (element) 432, (546), 547, 549, 557, 759,
971, 973, 1138.
elem çekmek 426, (517), 716, 960, 1006, 1035.
ellidört farz 121.
elliüçüncü gece 1001, 1006.
el öpmek 365.
emânet vermek 97, 309, 363, 536, (605), 611, 794,
800, 803, 832, 835, 875.
emekli sandığı 877.
emevî ve abbâsî halîfeleri 1138
emevîler 513, 532, 535, 1135, (1138).
emîr buhârî tekkesi mescidi 1191.
emîrgân bağçesi 1062.
emîrgân câmi’i 1062.
emperyalist devletler (525), 526.
emr-i ma’rûf farzdır 20, 35, (89), (90), 91, 94, 95, 259,
290, 397, 437, 529, 714, 847, (885), 888, 959,
1170.
emri yapmak edebi gözetmekden öncedir (765).
emvâl-i bâtına (309), 310.
emvâl-i zâhire (309), 310.
endülüs devleti 532, 1048, 1177.
enerji 548, 551, 554, 560, 759, 968, 971, 976, 1083.
enfüs 372, 521, 522, (764), 924, (933), 934, 936, 937.
ensâr-ı kirâm (507), 621, 1066.
erâzî kanûnu 305.
erd ile güneş arasındaki mesâfe 202.
erd küresinin dönmesi (82), 189, 537.
erd küresinin ömrü (79), 116.
erkeklerin kadınlar gibi olması 165, 263, (593).
erken kalkmak için (110).
eserden müessiri anlamak (763), 965.
eshâb-ı ferâiz (1025), 1030.
eshâb-ı kehf 63, 398, (783), 1134.
eshâb-ı kirâm âlim idi 45, 47, 50, (60), 61, 109, 467,
470.
eshâb-ı kirâm birbirini sever idi (60), 61, 67, 93,
(109), 464, 507, 509, (512).
eshâb-ı kirâm fakîr değildi (621).
eshâb-ı kirâmın hepsini sevmeliyiz 60, (61), 93,
(109), 252, 467, 507, 508, 767, 1187.
eshâb-ı kirâmın büyüklüğü 48, 60, (61), 63, 377,
442, 445, 466, 468, 473, 476, 505, (506), (508),
509, 510, (516), 517, 564, 717, 913, 1045, 1046,
1051, 1054, 1090, 1197.
eshâb-ı soffa (621).
eshâb-ı şimâl (solcular) 633, (913).
eshâb-ı yemîn (sağcılar) (913).
esîr 506, (820), 875.
eski serây 1100, 1131.
eski vâlide câmi’i 1137, 1167.
esmâ-ül-hüsnâ (431).
esmâ-i ilâhiyye 431.
esnemek 238.
esrâr içmek 618, 626, 627, (632).
estagfirullâhel’azîm çok okumalı 65, (110), 785, 970.
eş’arî mezhebi 409, 490, 491, 492, 679, (701), 1090.
etabekler devleti 1164.
e’ûzünün fâidesi (3), 1009.
e’ûzünün ma’nâsı (3).
e’ûzü okumak (3), 260, (1009).
evâmir-i teklifiyye, evâmir-i tekvîniyye (680).
evde cemâ’at ile nemâz 194, (205).
evlâd edinmek (899), 1195.
evlâdı terbiye etmek 34, 35, 94, 110, 164, 210, 242,
365, 398, 413, 578, 579, (595), 600, 605, (644),

731, 805, 900, 1147.
evlilik hayâtı (564), 585, 599.
evliyâyı sevmenin fâidesi 398, 458, 459, 479, 717,
739, 887, 938, 952, 990, 1010, (1050), (1051),
1145, 1187.
evliyâ islâmiyyetden ayrılmaz 50, 94, 449, (750),
946, 949.
evliyâlık nedir 53, 78, 95, (113), 486, 748, (749),
750, 902, 934, 938, 952, 1055, 1145.
evliyânın kerâmeti hakdır (85), 398, 449, 456, 457,
479, (747), 1013, 1145.
evs kabîlesi 1128.
evsâf-ı peygamberî 706.
evvâbîn nemâzı (183).
eyyûb câmi’i 1092, 1096, 1145.
eyyûb yazılı medresesi 1096, 1171.
ezân-ı cavk (205).
ezân okumak 70, (204), 205, 206, 207, 247, 254,
261, 382, 432, 722, 726, 769.
ezânın ma’nâsı 204, (209).
ezândan sonra düâ (207).
ezânî sâat makinesinin ayârını tashîh 188.
ezânî sâati vasatîye çevirmek 194.
ezik (675).
–F–
fadl-ı dâir zemânı (187), 195, 202.
fâidesiz şeylerden vazgeçmelidir 30, 282, 384, (480),
(481), 614, 637, 720, 748, 764, 769, 782, 841,
1094.
fâiz harâmdır 39, 118, 302, 336, 357, 607, 608, 611,
(640), 641, 787, 844, 851, 859.
fâiz ne demekdir 333, 794, 801, 810, 814, 824, 827,
(851), 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859.
fakîh (437), 439.
fakîr kimdir (307), 324, 592.
fakîrliğin kıymeti 68, 400, 687, (695), 787.
falaka, islâmiyyetde yokdur (210).
falcıya inanmamalı 357, 677, 686, 693, (782).
faraziyye 79, (81), 83, 402.
farz ile sünnetin farkı 99, 111, 223, 275, (276), 277,
280, 282, 357, 449.
farz ne demekdir (17), 52, 94, 98, 100, (230).
farz olan ilmler 25, (413), 414, 546, (886), 1043.
farz-ı kifâye 25, 410, (413), 437, 438, 729, 847,
887, 994, 997, 999, 1001, 1004.
farzı yapmamak büyük günâhdır 94, 132, 210, (272),
274, 275, 276, 278, 339, 357.
farzı yapmıyanın sünneti kabûl olmaz 19, 213, (277),
278, 279, 357.
farzların ehemmiyyeti 99, 100, 110, 132, (210), 272,
273, (276), 278, 279, 280, 282, 283, 351, 357.
fâsid satışlar harâmdır 608, 611, 613, 801, 803,
804, 806, (810), 811, 812, 844, 846.
fâsık 30, 38, 98, 108, 157, 159, 206, 211, 249, 259,
284, 340, 470, (608), 609, 789, (886), 896, 899.
fâsıklardan kaçınmak (38), 39, 120, (1170).
fâtih câmi’i 1069, 1099, 1153.
fâtiha sûresi şifâdır 400, 427, (992).
fâtıma sultân mescidi 1100, 1198.
fâtımîler 119, 487, 532, 729, 740, 1089, 1104, 1106.
fayans kanûnu 550.
fecr-i sâdık (176), 319.
fels denilen para (796), 797, 854.
felsefeciler 41, 42, 55, 56, 68, 93, 117, (409), 410,
479, 490, 491, 492, 532, 541, 736, 758, (761), 763,
928, 931, 962, 1043, 1072, 1078, 1097, 1120.
fen adamları (27), 1044.
fen taklîdcileri 8, 402, 492, (541), 563.
fen ve islâmiyyet 7, 24, 25, 41, 42, 80, 81, 82, 238,
315, 402, 409, 413, 433, 531, 533, (537), 542,
543, 783, 891, (971), 1015, 1045.
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fen ve medeniyyet 413, 534, (537), 563, 891.
fen yobazları 8, 81, 473, (541), 758, 1043.
fenâ arkadaşın zararları 35, 94, (645), 720.
fenâ fillâh 78, 428, (521), 749, 755, 764, 772, 902,
(911), 912, (918), 933, 940, 949, 961, 1056, 1057.
fenârî câmi’i 1101.
fenâyî câmi’i 1167.
ferâg etmek (813).
ferâhlık ilâcı 229, 427, (741).
ferâiz hesâbları (1025), (1030).
fer’iyye serâyı 1059, 1063.
fes giymek 52.
fetvâ (120), 133, 145, 147, 148, 268, 271, 324, 393,
394, 395, 397, (444), 462, 586, 611, 632, 872, 894.
fey-i zevâl (182).
fey denilen mal 435, (577), 578.
feyz almak (113), 927, 1049, (1053), 1055, 1057.
fezâ gemisi 972, 987.
fıkh âlimleri (444).
fıkh ilmi 103, 268, 413, (437), 438, 439, 467, 480,
770, 879, (886), 1092.
fıkh kitâbları 46, 110, 118, 257, (268), 269, 439,
(462), 480, 1112, 1175.
fıkh öğrenmek lâzımdır 49, 50, 100, 110, 145, 268,
413, (437), 438, 439, 444, 462, 468, 480, 608,
612, 615, 640, 851, 864, (886), 1062.
fırka-i dâlle 401.
fırsat ganîmetdir (747).
fısk (169), 602, 727, 728, 730, 734, 767, (886), 887,
1004.
fıtra vermek 266, 307, (322), 323, 324.
fidye 272, 321, (1019), 1020, 1023.
fil hastalığı (670).
film seyr etmek 36, (168).
firâset 747, (748), 749, 939.
fir’avn 105, 452, (1101), 1151.
fitne çıkarmamalı 8, 28, 96, 164, 167, 263, 276,
326, 397, 398, (399), 437, 495, 590, 595, 599,
(602), 604, 751, 842, 888, 959, 1170.
fizik ilmi 20, 27, 239, 402, 432, (971), 1120.
flüoressan lâmbası 548.
fransanın osmânlılara sığınması 1173.
frekans 548, 986.
fudûl ile uğraşmak 18, (428), (480), 594, 748.
fuhş söylemek 641, (891).
fükahâ-i seb’a (66), 1106.
fülûs denilen para 299, 300, 302, 321, 337, 793,
(796), 815, 821, 855.
füze 551, 562.
–G–
Gaben-i fâhiş 151, (807), 811, 845, 846, 877.
gaben-i yesîr (az aldanmak) (808).
gadab sıfatı 267, (530).
gadabı ilâhiyye 4, (64), 337, 628.
gaflet uykusu (112), 290, 472, 609, 747, 788.
gâib, şâhide kıyâs edilmez (404), 757, 930.
galata serây lisesi 1059, 1072, 1132.
galata yeni câmi’i 1071.
ganj nehri 1011.
gamma ışınları 550, 554, 561, 974.
ganîmet 292, 307, 310, (577), 796, 882.
garba [batıya] uymak 7, 533, (534).
gasb etmek 96, 97, 276, 292, 326, 339, (536), 608,
611, 613, 881.
gassân devleti 1128.
gayb olan şeyi bulmak için 452, 739, 749, (780), 991.
gaybı kimse bilemez 25, 26, 48, 739, 782, (961).
(gâye irtifâ’ı-gölge boyu) cedveli (197).
gayr-ı müslim vatandaş (39), 817, 888.
gazete okumak 4, 36, 1131.
gaznevîler 535.

gece gündüz 915.
gece ibâdetleri 628.
geiger sâati 558.
geldânîler 1118.
gelincik hastalığı 670.
gemide nemâz (172), 215, (223), 224.
gençleri yetişdirmek 26, (35), 36, 82, 210, 398, 410,
539, (595), (891), 892, 1134, 1170.
gençlikde ibâdet 115, 747.
genç osmân 1150.
gericilik (891), 1056.
gîbet 39, 99, (115), 317, 318, 363, 365, 398, 449,
612, 630, 720, 766, 769, 782, 1020, 1188.
gitmesi câiz olmıyan yerler (365), 596.
göbek kaçması ilâcı 662.
gökde hilâli aramak 314, (315).
görülmiyen şeye yok denemez 26, (736), 1041.
gösteriş yapmak 20, 339, 365, (594), 620, 1005.
göz ağrısı ilâcı 650, (693).
gözlüğün keşfi 547.
göze mi, akla mı uymalı (26), 736, 1041.
gramofonda Kur’ân-ı kerîm 229, (726), 728.
gusl abdesti 71, (132), (133), 134, 140, 141, 146,
149, 150, 158, 160, 162, 262, 265, 349.
gusl abdesti almıyanlar (132), 888.
gusle sebeb olan şeyler 127, (140).
guslün farzları 72, (132), 140.
guslün sünnetleri (133).
gübre satmak (612).
gül câmi’i 1168.
gülşenî tarîkati (1087).
gümüş eşyâ kullanmak 143, 144, 146, (620), 621.
gümüş zekâtı (294).
günâh ne demekdir 18, 19, 64, 65, 249, (519), 608.
günâha devâm edenler 19, 59, (98), 260, 428, 470,
840, 1188.
günâha sebeb olanlar (276), 609, 1005.
günâhı gizlemelidir 64, (274), 398, 958.
günâhların tadı zehrdir 30, 63, (96), 115.
güneş tutulması 63, (82), 1048, 1118.
güneşe tapanlar 239, 431, (483), 1044, 1189, 1195.
güneşin sıcaklığı 549, (560).
gürgâniyye devleti (1079).
güzel huylar 8, 29, 96, 430, 532, 767, 842, (1047).
güzellik nedir 754, 780, (1050), 1139.
–H–
Habbe 803, (854).
haberci 159, 623, 695, 798, (828), 834, 835, (837),
888.
habeşler 376.
habîs nelerdir 97, 292, 303, (611), 613, 629, (630).
habs cezâsı 584, 590, (828), 853, 870, 871, 872, 874,
880, 884, 885, 886, 888, 891, 894, (896), 899, 900.
hacâmat olmak 319, 637, (693), 871, 895.
hac için vasiyyet 293, 340, (341), 342, 1028.
hac nedir 63, 111, 172, (339), 340, 341.
hac parası 295, (339).
hacc-ı ekber (339), 346.
hacer-i esved denilen taş (345), 347.
had cezâları 280, 438, 624, 626, 632, 640, (879),
989, 998, 999, 1187.
hadesden tahâret 19, (122).
hadîs âlimleri 418, (423), 466, 478, 1083, 1152.
hadîs ilmi (413), 417, 422, 423.
hadîs-i kudsî 43, (422), 915, 955.
hadîs-i şerîfler (413), 418, 419, (422), 423, 465,
470, 472, 476, 477, 603, 607, 727, 1043.
hafaza melekleri 239, (240), 364.
hâfız ahmed pâşa câmi’i 1150.
hâfız ne demekdir 313, (423), 872, 873, 886, 1009,
1113.
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hakîkat kitâbevi (531).
hakîkat kitâbevindeki 10 kitâb, eshâb-ı kirâm kitâbında yazılıdır 1210.
hakîkî müslimân nasıl olur? 20, 21, 36, 112, (115).
hak satılmaz (810), 832.
hakayıkıl eşyâ 101, 944, (967).
hâkimlik 884.
hakkı bâtıldan ayırmak (891).
hakkın büyük ni’meti (531).
hakkulyakîn (87), 765.
halâl kazanmak 97, 112, 565, 600, (607), 643, 786,
(788), 789, 805, 851, 864.
halâl ne demekdir 18, 97, (406), 613.
halâya girmek âdâbı 20, 122, 123, (125), 240, 242.
halef-i sâdıkîn ne demekdir 492, 768, (1051).
halîfe ne demekdir (1138).
halîfeler 59, 60, 108, 109, 305, (480), 505, 509, 511,
1059, 1072, 1075, 1090, 1158, 1160.
halîl-ür rahmân ziyâreti (1010), 1118.
halvet 167, 252, 568, (570), 603, 885, 900.
halvetî tarîkatı (1087).
hamâma gitmek (141), 241, 343, 603.
hamd etmek (3), 54, 96, 102, 716.
hammallık 87, (874).
hanbeli mezhebi 50, 101, 127, 132, 136, 141, 154,
166, 167, 168, 203, 211, 215, 221, (271), 272,
296, 299, 300, 336, 341, 570, 582, 584, 588,
604, 869, 872, 881, 1008.
hanefî mezhebi (49), 50, 71, 101, 122, 123, 125, 127,
128, 132, 133, 136, 140, 141, 146, 151, 154,
166, 167, 170, 172, 178, 202, 211, (258), 267,
269, 270, 271, 280, 296, 299, 302, 336, 341,
393, (441), 466, 570, 575, 581, 582, 584, 588,
604, 858, 872, 881, 1008.
harac (güçlük) ne demekdir? 57, 72, 134, (135),
144, 397.
harâc vermek 257, 293, 296, (310), 575, (611).
harâm işleyenler 19, 30, 64, 65, 95, (286), 406, 472,
594, (604), 605, 608, 617, 784, 786, 885.
harâm mal ile ibâdet 19, 292, 339, (613).
harâm malı geri vermeli (97), 99, 288, 292, 339,
609, 613, (615), 1029.
harâm malı satmak (97), 611, 613.
harâm ne demekdir (18), 98, 100, 230, (406), (607),
610, 627, 718, 782, 787, 885.
harâma aldırış etmiyenler 30, 66, (111), 164, 252,
290, 570, 578, 598, 612, 613, 781, 787, 805,
852, (885), 887.
harâmda şifâ yokdur (695), 782, 790.
harâmdan kaçmak önce gelir 30, (98), 99, 118, 133,
157, 159, 167, 262, 277, 282, (286), 342, 365,
608, 621, 730, 785, 790.
harâmlar zehrdir 30, (64), 99, 607, 784, (787).
harâmlar›n tad›na aldanmamal› 30, 96, (100), 164,
730.
harâret (ısı) 759.
harbîler 93, 571, 595, (880).
harbiyye mektebi 1131.
hareket enerjisi 555.
hâricîler 66, (472), 489.
hârika (748), 749.
hasenât 19, 101, 339, (681).
hasîslik 357, 384, (640).
hasta yemekleri (652).
hasta ziyâreti 39, 330, 365, 377, 384, (990).
hastalık ni’metleri 427, (695).
hastalık sirâyeti 696, (782), 982.
hasta tedâvîsi lâzımdır 111, 427, 741, (784), 970, 993.
hastalıkda nemâz 125, 149, (215), 217, 223, 261,
273, 274, 1023.
hastanın satış yapması (816).
haşevîler (420), 486.
hâşimîler 1108, 1128.

haşr ve neşr 23, 58, (107), 481, 700.
hatîm denilen yer (241), 344, 348, 1123.
hatm okumak 216, 314, 440, 443, 478, 1005, (1009),
1010, 1023.
hatm okumak parası (872), 873, 1009.
hatm-i tehlîl 341, 1005, (1018), 1023.
hava (atmosfer) (979).
hava parası ile satış câiz değildir 813.
havâle 813, 820, 824, 828, (830), 831, 832, 833,
991.
havârîler 42, 389, 448, 534, (1108), 1122, 1161, 1190.
havf ve recâ 26, 31, (97), 165, 178.
havl (lâhavle) 207, 684, (741), 977, 993.
havz-ı kebir (161).
hayâ (29), 355, 377, 383, 528, (891), 1096, 1134,
1158, 1159.
hayâllere aldanmamalı (89), 93.
hayâlin ehemmiyyeti (86), 89, 373, 521, 738, 905,
922, 925, 930, 944.
hayât müşterekdir (589), 591, 790.
hayât nedir? 433, 540, (975).
hayber gazâsı 166, 1065, 1095, 1164.
haydar baba mescidi 1185.
hayr ve şer 642, (707).
hayrât, hasenât 20, 100, 101, 292, 339, 607, (681),
839, 877.
hayvan etleri 162, (327), 328, 618, 619, 623.
hayvan hakkı (39).
hayvanı ve insanı kısırlaşdırmak (166), 781.
hayvan kesmek 54, (327), 778, 779.
hayvanda nefs yokdur (950).
hayvan üstünde nemâz 172, (222), 223.
hayvan zekâtı 292, (306).
hayz hâli 132, (136), 137, 138, 139, (140), 320, 337,
345, 602, 889.
hazrec kabîlesi 1091, 1128.
hediyye almak 151, 378, 611, 612, (616), 817, 826,
838, 839, 872.
hediyye vermek 151, 155, 267, 325, 333, 378, 449,
568, 613, 616, 699, 810, 813, 816, 819, (838),
839, (851), 852, 872, 878.
helium madeni 560.
hendek gazâsı 1164, 1168, 1196.
herkese mubâh şeyler 809, (818), 867.
heroik maddeler 626, (632).
herşey yokdan yaratıldı (116), 432, 539.
hesâb günü (58), 640, 748, 780, 841, 849.
heykellere tapınmak 66, 232, 238, (411), 431, (462),
483, 906, (1154), 1157, 1166, 1189, 1192.
heyûlâ (911), 964.
hıçkırık (661).
hıristiyanlar 22, 27, 35, 36, (42), 365, 366, (372), 411,
490, 532, 535, 537, 564, 578, 1001, 1005, 1044,
1108, 1155.
hıristiyanlık bozuldu (42), 1248.
hırka-i se’âdet 1189.
hırka-i şerîf câmi’i 1074, (1189).
hırsızlık 610, (611), 691, 692, 779, 780, (881), 882,
888, 999.
hıyânet 337, 342, 605, (611), 780, 841, 842, 843,
(848), 863, 874, 887, 1086, 1196.
hibe 96, 536, 566, 581, 794, 805, 811, 814, (823),
828, (838), 839, 851, (877), 1029.
hîle-i bâtıla 28, 36, 93, 301, 302, (844), 899.
hîle-i şer’ıyye 301, (844), 859.
hicr 645, (898), 899.
hicret 91, 379, 842, (1139), 1169.
hicrî, kamerî ve şemsî seneler 355, (358), 379, 1139.
hicrî yılı mîlâdîye çevirmek (358), 362.
hidâne (585).
hidâyet 30, 59, (961), 1036.
hidâyet câmi’i 1131.
hidivler (1062), 1119.
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hidrogen bombası 562.
hidrogen gazı 556, (557), 562.
hil denilen yer (343), 348.
hilâfet 59, 108, 508, 509, (768).
hilâf-ı evlâ (241).
hilye-i se’âdet (374).
himmet etmek (751).
himyer devleti 1082, 1128.
hindiler tekkesi câmi’i 1100.
hind sultânları 1073, 1074, (1079), 1097, 1101,
1111, 1121, 1129, 1131, 1137, 1167.
hipnotik (uyutucu) maddeler (632).
hipotez (81).
hirâ dağı 379.
hîre devleti 1128.
his organları ve akl 26, 31, 41, 646, 753, (782), 962.
his ve vehm mertebesi 521, 905, 925, (926), 930,
944.
hisse senedi (aksiyon) 292, (859).
hisse-i fecr, hisse-i şefak (198), 315.
hisse-i şâyi’a 804, (818), 822, 865.
hişâmiyye fırkası (61).
homoseksüel olmak harâmdır (781).
ho-parlör 70, (168), (204), 205, 206, 207, 208, 218,
231, 243, 247, 250, 253, 260, 337, 722, (723),
724, 776.
ho-parlör ile ezân ve nemâz 70, (168), 204, (205),
218, 247, 250, 302, (727).
horoz döğüşdürmek (769), 813.
hubb-i fillah 29, (38), (92), 94, 276, 1051.
huccet’ül islâm (423).
huceyre (selûl) 80, (975).
huddâm 486.
hudeybiye gazâsı 1068.
hukbe denilen zemân 98, (283).
hukemâ (1043).
hul’ (584), 837.
hulefâ-i râşidîn “radıyallahü anhüm” 66, (480), 510.
hulle 436, 568, (581), 584.
huluk-i azîm 23, (383).
hulul etmek (85).
huneyn gazâsı 1059, 1066, 1096.
hunlar (431), 532, 1079.
hûriler (381), 989.
hurmet-i musâhere (167), 568.
hurûfîler 61, (499), 500, 501, 502, 503, 504, 1099,
1101, 1155, 1188.
hurumiyye fırkası (488).
huşû 208, (241), 966, 1064.
hutbe okumak 244, (259), 260, 261, 345, 752.
huzâ’a hükûmeti 1078, 1129.
hücre-i se’âdet 261, (348), 349, 1071, 1122.
hükûmete isyân edilmez 8, 9, 29, 257, (399), 437,
599, 631, (842), 897.
hükûmet reîsleri 257, 397, (751).
hükûmete karşı gelmek câiz değildir (397), 438,
595, 599, 616, 751, 1170.
hükûmetin câmi’ yapdırması farzdır (244), 331.
hüsn-i zan etmek (29), 65, 68, 251.
–I–
ısmarlama satış 810, (822).
ışığın dalga boyu (548).
ışık nedir (548), 759.
ışık usûlü ile ayın ilk gününü bulmak 326, (359).
ışıma (548), 973.
ıyâl 308, (789), 850.
–Î–
Îmâ ile nemâz kılmak 130, (215), 222, 224, 274,
275, 1024.

îmân artar mı? (59), 407.
îmân düâsı (436), 698.
îmân ile küfr birbirinin zıddıdır (29).
îmân nasıl olmalı 18, 23, 30, 41, 52, 54, 58, 91, 98,
113, 372, (407), 435, 436, 445, 461, 464, 467,
481, 613, 678, 682, (753), 758, 778, 842, 907,
931, 947, 952.
îmân nedir? (17), 18, 20, 21, (58), 63, 100, (108),
(407), 408, 409, 435, 579, 678, 770, 948, 950,
1043, 1048, 1056.
îmân etmek çok kolaydır (100).
îmân son nefesde belli olur 59, (108), 627, 628,
698, 988.
îmânın alâmeti 24, 29, 30, (38), 58, 63, 92, 113,
210, (373), 842.
îmânın altı şartı (103), 108, 117, (703), 704.
îmânsız gitmeğe sebeb 18, 45, (64), 91, 147, 168,
211, 435, 445, 627, (640), 715.
îsâ “aleyhisselâm” tanrı değildir (369), (370), 371,
529.
îsâr (845).
–İ–
İbâdât beşe ayrılır (437).
ibâdet başka, âdet başkadır (51), 52, 67, (70), 432,
723, 1003.
ibâdet değişdirilemez 28, (67), 102, 205, 237, 249,
259, 432, (723), 727, 1000.
ibâdetin sebebi dörtdür (52).
ibâdet etmemek sebebi (113), 787.
ibâdet için kime inanılır 110, (120), 134, 143, 145,
158, 159, 205, 228, (315), 316, 317, 466, 623,
962, 1001.
ibâdet için ücret alınmaz 252, 341, 728, (784), 872,
1023, (1033).
ibâdet on derecedir (607), 786.
ibâdet sevâbı hediyye edilir 341, (477), 479, 922,
1006, 1010, 1023.
ibâdet üç kısmdır (340), 1008.
ibâdet yapana kolaylık gösteren 72, 262, (313), 314,
430.
ibâdet zemânı takvîmle anlaşılır mı? (172), 183, 198,
315, 360.
ibâdete vekîl tutmak 337, (340), 341, 1000, 1010.
ibâdetin kıymetlisi 64, 92, 95, 99, (101), 111, 115,
210, 284, 356, 357, 429, (439), 607, 779, 786.
ibâdetin ma’nâsı 19, 20, 98, 162, 260, (289), 316,
339, 357, 373, 430, (452), 789, 840, 902, 906,
943, 948, 961.
ibâdetin sahîh olması için 20, 215, 432, (889).
ibâdetleri sonraya bırakanlar (98), 99, 166.
ibâdîler (489).
ibâha etmek (839).
ibâhî fırkası 420, 462, (500).
iblîs 64, 489, (739), 932, 1069, 1109.
ibrâhîm aleyhisselâmın babası 375, 387, (389), 390,
391, 1118, 1182.
ibrâhîm ağa câmi’i 1118.
icâre 819, (869).
icmâ’-i ümmet 46, 50, 243, 407, 408, (437), 470,
(473), 474, 634, 1019.
ictibâ yolu (748), 953.
ictihâd 28, 48, 49, (50), 60, 120, 393, 408, 444, 464,
466, 468, 470, 493, 506, 512, 634, 635, 862.
ictimâ’-ı neyyireyn (314), 360.
içki harâmdır 64, 154, 357, 365, 618, (624), 637, 695,
734, 782, 809, 880, 888, 898.
iddet zemânı 340, 436, (584), 591, 890, 995.
idrâr içmek harâmdır 618, (626), 640.
idrâr kaçıranlar (126), (128), 130, 148, 672.
idrâr sıçratanlar 107, (1014).
idrârda şeker aramak 659.
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idrîsîler 532.
iftâr zemânı 186, (314), 316, 317.
iftitâh tekbîri (215), 255.
iftirâ 15, 39, 60, 143, 147, (398), 491, 493, 495,
508, 509, 511, 512, 516, 523, 529, 603, 633,
760, 769, (781), 903, 1020, 1045, 1047, 1149.
ihlâs 10, 16, 20, (113), 212, 486, 788, 887, 904,
971, 1048, (1057), 1064, 1075, 1249.
ihlâs sûresini okumak 218, 219, 357, (892).
ihrâm 339, (343), 348.
ihsân 377, 404, 595, 765, 768, (845), 952, 1159.
ihsâniyye câmi’i 1159.
ihtikan 318, (319), 586, 624.
ihtikâr 813, (840), 843, 899.
ihtilâm olmak 140.
ihtiyâç eşyâsı (295), 322, 323, 324, 339, 593, 851,
876, 899.
ihtiyârî hareket 57, 433, 679, (701), 714, 715.
ikâle (846).
ikâmet okumak (204), 254.
iki nemâzı cem’ etmek 147, (172), 173, 203, 223,
271.
iki rûhlu insan olmaz (737).
iki yüzlü insan 531.
ikindi nemâzı 121, (178), 182.
ikrâh (tehdîd) 618, 814, 889, (897).
ikrâmiyeli satışlar 614, 813, 858.
ilâ (584).
ilâc kullanmak lâzımdır 131, 162, 318, 586, (618),
(652), 692, 693, 694, 699, 840, 992.
ilâhiyyât (409), 413, 414, (491), 492, 563.
ilericilik 529, (891), 1056.
ilhâd (93), 416, 488, 955, 1144.
ilhâm 49, (93), 909, 955, 1052.
ilk insanlar (80), 83, 541, 1069, 1157.
ilk üniversite (532).
illet ne demekdir (122).
illizyon (736), 739.
ilm ma’lûma tâbi’dir (715).
ilm sıfatı 55, (104), 411, 715, 756, 757.
ilm iki kısmdır (25), 924, (1043), 1054.
ilm-i hâl kitâbları 103, 414, (462).
ilm-i kelâm (103), (409), 413, 414, 439, 480, 490,
491.
ilmin kıymeti 16, 20, 25, 28, 257, 260, 401, (410),
467, 476, 533, 535, 546, 596, 598, (641), 848,
909, 1045, 1046, 1047, 1054, 1249.
ilm öğrenmek lâzımdır 18, 19, 20, 25, 35, 46, 52, 402,
(409), 413, 438, 439, 461, 468, 469, 541, 545,
(595), 602, 608, 611, 615, 740, 849, 864, 886,
952, 1064.
ilm-ül-yakîn (87), 681, 763, 764, 765.
ilm ve akl 40.
ilm ve amel 33.
imâm olmak 69, 131, 205, 213, 248, (249), 250,
251, 252, 253, 259, 848.
imâma uymak 213, 215, (249), 257, 276, 726.
imâma geç yetişmek 136, 214, 233, 254, (255).
imâmeyn kimlerdir (803), 861.
imâm-ı a’zamın büyüklüğü 22, 23, 49, (439), (440),
441, 442, 443.
imâm-ı Rabbânînin düâsı (742).
imâmın yüksek sesle okuması 207, (216).
imâmiyye fırkası 62, (416), 467.
imsâk vakti 176, 198, (316).
inâbet (748).
inân şirketi (866).
incirin fâideleri 656.
îne (iyne) denilen satış (826), 827, 844, 859.
ingilizlerin islâm düşmanlığı 8, 27, (51), 316, 401,
447, 460, 471, 472, 473, 484, 492, 529, 952,
1047, 1060, 1142, (1159), 1213.
ingilizlerin hindistânı işgâli 484, 1073, 1079, 1213.

insan döğülmez 39, 210, (288), 377, 886.
insan kıymetlidir (74), 115, 433, 534, 589, 618, 736.
insan sevdiği ile olur 54, 764, 913, 946, (957).
insan ve maymun 75, (540), 541.
insan birşey yaratamaz 57, 66, 74, 105, 116, 373,
(433), 434, 456, 540, 542, 962, 963, 1130.
insanın kudreti 41, 57, 74, 106, (433), 456, 479,
745.
insanın yapısı 41, 74, 433, 697, 738, 754, (917).
insanın siyâh olması kusûr değildir (376), 377.
insan ile hayvan arasındaki fark 26, (541), 950.
insanların birbirine bakmaları 163, (165), 167.
insanlık vazîfesi 38, 64, 103, 586, (595), 746.
internet 563.
intihar büyük günâhdır 897, (999).
intikâm 64.
ipek giymek 34, 163, 406, (594), 622.
irâde-i cüz’iyye 4, 57, 75, 106, 429, 679, (701), 714.
irâde-i ilâhiyye 4, 429, (679).
irisân beğleri (377), 1189.
irşâd 30.
(irtifâ-gölge uzunluğu cedveli) (197).
isfirâr-ı şems 200, (201).
ishâl hastalığı 656, (659).
iskât 333, (1019).
islâm ahlâkı 36, 96, (365), (383), 430, 533, 842,
891, 1046, 1098, 1102.
islâm âlimleri 23, 45, 49, 50, 52, (54), 81, 91, 120,
260, 265, 278, 279, 399, 410, 413, (414), 437,
463, 464, 469, 470, 475, 537, 543, 754, 759,
766, 887, 949, (956), 1148, 1193.
islâm bankası 860, (864).
islâm bilgileri 24, (25), 28, 44, 110, 119, 120, 260,
309, 315, 409, (413), 414, 891, (1043), 1045,
1053.
islâm düşmanına aldanmamalı (100), 316, 529,
1248.
islâm iyiliklerin kaynağıdır 5, 6, (28), 399, (528),
533, 864, 892, 1134, 1181.
islâm dîni herkes içindir (22), 28, 30, 39, 528, 532,
(589), 1140.
islâm câhiline cevâb 24, (25), 26, 41, 108, 380, 414,
438, 535, 685, (788), 808, 891.
islâm hukûku (28), 589, 791.
islâm kadınının hürriyyeti 572, 583, (589), (598),
790.
islâm, önceki günâhları yok eder 946.
islâm üniversiteleri 376, (532), 1048.
islâmda âile 28, 564, 585, (598), 790.
islâmda adâlet 28, 39, 41, (403), 528, 529, 533,
535, 842, 1046, 1096, 1160.
islâmda ilk kitâb yazan (1113), 1196.
islâmda mülkiyyet hakkı 159, 292, 303, (523), 528,
535, 611, 613, 798, 799, 808, (818), 870, 1028,
1046.
islâmda sosyal hükmler 28.
islâmın beş şartı 18, 63, 109, (703), 782.
islâmiyyet dünyâ zevklerini yasak etmedi (100),
1056.
islâmiyyet fazîletdir 6, 29, 40, 41, 96, (528), 529, 530,
531, 532, 1046.
islâmiyyet garîb olacakdır 7, 470, 472, (775).
islâmiyyet nedir? (18), 25, 41, 57, 102, 411, (528),
529, 579, 909, 1140, 1248.
islâmiyyet hayâllere inanmak imiş (24).
islâmiyyetin temeli 16, (38), 1249.
islâmiyyet sıhhati korur 28, 528, 586, (1046).
islâmiyyet ve fen 5, 7, 24, 25, 28, 41, 42, 81, 82, 239,
332, 402, 433, 532, (537), 541, 542, 563, 847,
891, 1045.
islâmiyyet ve kadın 572, 589, (598), 601, 790, 791,
1029.
islâmiyyetde felsefe yokdur 41, 407, 532, (762),
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1102.
islâmiyyetde kâr haddi yokdur 616, (808), 811.
islâmiyyetde mûsikî 596, 626, (718), 731, 908.
islâmiyyeti işitmiyenler 403, (404).
ismâ’îl ağa câmi’i 1123.
ismâ’îlî fırkası 416, 420, (487), 503, 736, 1084, 1106,
1107, 1110, 1152.
ism-i a’zam 64.
ispirto necsdir 153, 154, 156, (624), 626, 632, 880.
isrâf etmemeli 69, 118, 133, 308, 383, 384, 636,
(640), 641, 644, 645, 899.
isrâfın ilâcı (645), 646.
isrâîl oğulları 42, 63, 419, (1151), 1190.
istanbul surları 1128.
istanbulun fethi (1099), 1138, 1185.
istekli hareketler 105, (701).
istibrâ 146, (158), 670.
istidlâl 404, (763).
istidrâc nedir? 16, 31, 40, 95, 288, 517, (748), 749.
istifâ câiz midir? (787).
istigâse (449), 451, 453, 454, 457, (479), 1016,
1061, 1172.
istigfâr 64, (65), 96, 98, (110), 118, 218, 219, 265,
401, 427, 519, 531, 669, 780, 921, 969, 992.
istigfâr düâsı 15, (65), (110), 265, 401, 652, 785, 969,
970.
istihâre nemâzı (923).
istihâza (137), 139, 140.
istikbâli kazanmak 110, (805).
istikbâl-i kıble (170).
istimnâ (el ile) 64, (880).
istincâ (157), 158, 242, 282.
istinye câmi’i 1167.
istisnâ’ 809, (822).
iş elbisesi ile câmi’e girmemeli (236).
iş görenler arasında Kur’ân okunmaz 246, 728,
(729).
işçilik 788, (873), 874.
işçi sigortaları (877).
işi sonraya bırakmamalı (99).
işrâk nemâzı vakti 199, (200), 201, 266.
iştibâk-ün-nücûm vakti (178).
iştirâkiyye mezhebi (523), 1195.
itâ’at kime edilir? 357, (397), 595, 938.
i’tikâd nedir? 54, 102, (103), 112, 445, 480.
i’tikâf 20, (246), 819.
ittihâdcılar 147, (399), 1063, 1138.
ittikâ (96), 440.
iyi insan olmak 970.
iyiyi kötüden ayırmak 32.
iyon şebekesi 432, 547, 974.
izn alarak okumalıdır (784).
izn almadan içeri girilmez 159, (365).
izotop atomlar 550, 554, 556, 557.
izzet-i nefs (113), 118.
–J–
Jüpiter füzesi 562.
jüskiyam (ban-benç) otu (627), 632, 637, 881.
–K–
Kabataş molla çelebi câmi’i 1191.
kâ’be içinde nemâz (345),440.
kâ’be-i mu’azzama 170, 172, 245, 267, 339, 344,
345, 346, (347), 348, 354, 440, 1069, 1120, 1123,
1128, 1150, 1180.
kâ’be perdesi 346, (347), 1071.
kâ’be resmi bulunan halılar (239).
kâ’be taşı (1153), 1172.
kabr azâbı 23, 57, 86, 88, (107), 119, 204, 213,
265, 449, (762), 984.
kabrden feyz almak (459), 1052.
kabr hayâtı (88), 265, 449, 452, 476, 481, (1034).

kabr-i se’âdet 349, (350), 458, 1008.
kabr kazılması (1004).
kabr sü’âli 107, (1007).
kabr yanında nemâz kılmak (241), 443.
kabr ziyâreti 447, 448, 455, 456, 457, 475, 476,
477, 478, 479, (1008), 1010, 1011, (1013), 1016,
1134, 1147, 1149.
kabrde çürümek 623, (998), 1004.
kabz olmağa karşı ilâc 656.
ka’de-i ahîre (218).
kadere îmân 75, 402, (411), 698, (707).
kaderiyye fırkası (735), 736.
kadıköy iskele câmi’i 1153.
kadıköy ismi 1158.
kadıköy toplantısı (43), 490, 1089.
kâdî [hâkim]lik 883, (884).
kadîm olmak (55), 84, 103, 963, (1043), 1117.
kadın cennetde kocası yanındadır (380), 949.
kadının çalışıp kazanması 589, 592, (598), 1029.
kadının kendini erkeğe benzetmesi 164, 263, (593).
kadınlara âid bilgiler (136), 137, 138, 139, 158, 163,
164, (166), 220, 252, 264, 340, 585, (778).
kadınlara bakmamalı 64, 98, 99, 146, 163, (164),
165, (166), 167, 363, 437, 438, 603, 781, 899.
kadının nemâz kılması (220).
kadınların câmi’e gitmesi 129, 130, 140, (249), 252,
259, 260, 602.
kadınların uzun yola gitmesi 167, (226), 340, 342,
437, 575, 602, 901.
kadının hacca gitmesi (340), 901.
kadınların hakları 588, (598), 600, 790, 888, 1029.
kadınların örtünmesi 35, (163), 164, 165, 166, 249,
263, 437, 570, 578, 589, 593, (598), 603, 604,
781, 880, 888, 901.
kadınların saç kesmesi 144, 164, 263, (593).
kadınların seslerini erkeklere duyurmaları harâmdır
(164), 720, 781.
kadınların süslenmesi 164, 168, (593), 603, 781,
869, 888.
kâdirî tarîkatı 767, 1063, (1087).
kâdıyânî fırkası (484), 1072.
kadr gecesi 4, 43, 253, 313, (352), 356.
kadsiye zaferi 1126.
kâfirler aldanmakdadır 7, 21, (23), 24, 26, 27, 36, 40,
(66), 103, 105, 244, 475, (520), 604, 621, 906.
kâfirlere aldanmamalı (100), 316,529.
kâfirler cehennemde sonsuz kalacak 27, 30, 31,
58, 59, (68), 103, 107, 476, 478, 517, 520, 531,
(1044).
kâfir çocukları (404), 1001.
kâfir hakkı (39), 874.
kâfir kime denir? (17), 24, 30, 65, 98, 252, 408,
411, (464), 484, 598, (1043), 1140.
kâfir sevilmez 23, 24, 30, (32), 39, 65, (92), 259, 363,
778.
kâfir ile evlenilmez 565, (570), 577, 605.
kâfirin evlenmesi (577).
kâfirler pisdir 29, (71), 72, 387, 610.
kâfirlere gelen ni’metler (31), 520.
kâfirlere ibâdetler emr edilmedi (101), 211, 338,
519.
kâfire inanılır mı? 24, 26, 27, 36, 39, (159), 172,
316, 542, (622), 835, 1047.
kâfirlere uymak 7, 24, 51, (52), 165, 232, 237, 238,
241, 257, 265, 364, 626, (770), 778, 869, 891,
1003, 1005.
kâfirlerin çeşidleri 7, (27), 39, 553, 579, (758).
kâfirlerin iftirâları 5, 6, 7, (24), 26, 36, 61, 166, 316,
413, 520, (525), 542, 603, 761, 765, 903, 1043,
(1045), 1080, 1148.
kâfirlerin yapdıkları iyilikler 40, (101).
kâğıd paralar 298, 299, 300, 302, 796, (802), 813,
821.
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kâğıd para zekâtı (299), 300, 301, 302, 839.
kahbe 887.
kâhinler 553, (739), 782.
kahve içmek (631), 1173, 1184, 1191.
kalb bilgileri (914), 951.
kalb (yürek) çalışması (976).
kalb, his organlarına tâbi’dir 721, 781, 923, (1050).
kalb nakli 593, 618, (699), (1049).
kalb (gönül) nedir? (31), 78, 646, 719, 720, 923,
(1049).
kalb istigfâr ile temizlenir 64, 65, (67), (110), 401.
kalb kırmak harâmdır 167, (612), 767, 782, 824,
(914).
kalbin fenâsı 904, 918, (924), 949, 1057.
kalbin hasta olması 31, 78, 95, (110), 111, 426,
607, 623, 645, 719, (720), 722, 731, 750, 767,
788, 903, 1057.
kalbin temiz olması (19), 70, 95, 119, (288), 401, 476,
(720), 730, 767, 921, 923, 933, 1050, 1056, 1058.
kalbin üstünlüğü (914), 915, 927.
kalenderler (486).
kan 126, 153, 154, (977).
kanâ’at 99, (787), 1165.
kandil geceleri (352), 356.
kandilli câmi’i 171, 1150.
kandilli serâyı 1150.
kan grubları (978).
kan kanseri 977.
kanlıca câmi’i 1067, 1174.
kanser [seretan] hastalığı 626.
kan tansiyonu 693, (977).
kan vermek (586), 593, 618, 809, 869.
kanûnlara karşı gelmemelidir 8, 9, (29), 37, 96, 574,
599, (842), 897.
kapı çalmak âdâbı (365).
kapitalizm (523), 527, 1126.
karabaş mescidi 1125.
kara borsacılık (840), 843.
kara kediye arab demek çok fenâdır (376).
karaköy ismi 1136.
karâmitalar 488, (500), 1099, 1105.
kâr haddi yokdur 616, (808), 811.
karın ağrısı (661).
ka’riyye câmi’i 1095.
karz-ı hasen (824), 825, 826, 860, 864.
kasabdan et almak (327).
kâsımpâşa câmi’i 1126.
kaşgarî tekkesi 1190, 1191.
kaşları yolmak (264).
katalizör madde 80, 433.
katl 727, 874, 879, 882, 885, (892), 894, 1033,
1107, 1111, 1130, 1154, 1173.
katot ışınları 549, 551.
katyon 547.
kaved (893), 894.
kavme (289), 768, 780.
kaylûle uykusu (20), 439, 648.
kazâ ve kader (402), (411), 425, (698), 702, (707),
(714).
kazâ ve kader iki kısmdır (698), 699, 1154.
kazâya rızâ lâzımdır 38, 425, (426), 427, 696, (1035),
1154.
kazâ nemâzı nasıl kılınır? 98, 205, 254, (272), 275,
276, 285.
kazâ nemâzı kılmak 98, 111, 205, (272), 273, 275,
278, 280, 281, 531, 1019.
kazf haddi 398, 584, (881), 888.
kefâlet 824, (830), 875, 900.
kefen 643, (996), 1034, 1149.
keffâretler 274, 318, 319, 320, 333, (334), 337, 584,
643, (896), 900.
keffâret orucu 314, (318), 336.

kefil olmak 812, 824, (830), 900.
kefîr denilen içki (625).
kehânet (890).
kehkeşân yıldızları (972).
kelâm kitâbları 46, 103, 409, (413), 414, 418, 480.
kelâm sıfatı 43, (55), 56, 103, 104, 929.
kelime-i şehâdet (109), 124, 313, 994, 1001.
kelime-i tehlîl (218).
kelime-i temcîd (427), 434, 741, 785, 977, (993).
kelime-i tenzîh (111), 434.
kelime-i tevhîdin fâidesi 119, 373, 401, 842, (902),
910, 943, 994, 1018.
kelime-i tevhîdin ma’nâsı 372, 373, 450, 678, 902,
(906), 943.
kemâlât-ı nübüvvet 522, (902), 904, 938, 951, 952.
kemâlât-ı vilâyet (902), 951, 1145.
kemik hastalığı (671).
kerâhet zemânı 178, (201), 202.
kerâmetin çok olması (748), 1169.
kerâmet 73, 85, 398, 449, 456, 717, 739, (747), 748,
749, 1014, (1057), 1061, 1066, 1070, 1144, 1193.
kerbelâ: Bağdâd civârında bir şehr 1111.
kerbelâ vak’ası (356), 769, 1111, 1191.
kesb 32, 56, (57), 105, 479, 680, 697, 702, (786),
789.
kesret-i vücûd (93), 94, 946, 962.
keşfde hatâ 50, 88, 93, (373), 770, 928, 1185.
kıble sâati (171).
kıbleye dönmek 124, (170), 171, 172, 223, 242,
270, 769, 921.
kıbrıs adası 1138.
kîl-ü kal 213, 396.
kılları yolmak (264).
kına sürmek (693).
kırâet 47, 109, (216), 227, 233, 236, 241, 248, 252,
255.
kırâ’et-i şâzze (47).
kırat (ağırlık birimi) 154, 295, (296), 802, 854.
kırkıncı gece (1000), 1006.
kısa kollu gömlek ile nemâz 217, (236).
kîsâniyye fırkası (61).
kısas (48).
kısâs 874, (880), 893, 998, 999.
kısıklı câmi’i 1064.
kıyâm (ayakda durmak) 159, (215).
kıyâmet alâmetleri 23, 58, (62), 63, 107, 158, 190,
398, 611, (727), 775.
kıyâmetde dirilmek 27, 40, 58, (80), 86, 476, (700).
kıyâs-ı fükahâ 48, (437), 464, 468, 471, 473, 474,
506, 634.
kıymetli geceler (352).
kıymetli yerler 245, (267).
kızılbaş (408), 1062, 1150.
kibr 64, 99, 286, 357, (429), 494, 622, 638, 739, 789,
885, (932), 951, 1126, 1187.
kilâbiyye fırkası (66).
kilisede nemâz (241), 334.
kimyâ ilmi 20, 64, 239, 432, 539, (549), 550, 560,
1068, 1120.
kimyâ olayı 432, 433, 551, 560, (971), 1130.
kinin ilâcı 692.
kirâcılık 805, (869), 870, 871, 872, 873.
kirâmen kâtibîn 132, (240), 364, 476, 848.
kireç iskelesi câmi’i 1099.
kitâblara îmân 56, 108, (705).
kitâblı kâfirler 27, (72), 372, 619, 622, 736, 1043.
koca mustafâ pâşa câmi’i 1108.
kocasının malını çalan kadın (780).
kohezion kuvvetleri 975.
kokmuş et yinmez (811).
koku sürünmek 20, (262), 343.
kolesterin 652, 654, 667, 672.
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kolları açık nemâz kılmak 217, 232, (236).
kolonya ile nemâz (154).
komisyoncu 799, 836.
kompütür 10, 987, 1207.
komşu hakkı 118, 535, (596), 602, 818.
komünistler 26, 411, 489, (523), 524, 525, 526, 598,
604, 792, 1043, 1098, 1125, 1130, 1172.
konuşmak âdâbı (384), 886.
konyak 624.
korkulu yerlerde okunacak düâ (291), 427, 457,
784, 991.
koyun zekâtı 298, (306).
kozmik şuâ’lar 974.
kölelik 71, 593, 790, (820), 1027.
köle azâd etmek 19, 320, 337, (820).
köpek bulunan ev (132), 162, 240.
kötü huylar (640).
kromanyon iskeleti (541).
kubâ mescidi (246), 349.
kucaklaşmak 364, (365).
kudret-i ilâhiyye 55, 103, (432), 433, 553, 560, 561,
563, 968, 970, 1043.
kudret nârı kıymetli ilâcdır (661).
kudüs 170, (246), 354, 379, 769, 1083, 1089, 1108,
1122, 1161, 1166.
kullanması harâm olanlar 365, 586, 594, 613, 614,
(618), 620.
kulleteyn denilen ölçü (72), 161, 271.
kul hakkı 16, 65, (98), 99, 276, 288, 289, 294, 295,
337, 438, 441, 531, 536, (597), 610, 612, 790,
874, 888, 903, 952, 989, 1020.
kumandanlar 531.
kumâr harâmdır 39, 54, 239, 292, (614), 637, 813,
858, 874.
kumis denilen içki (625).
kunût düâsı 227, (228), 255, 393.
kur’a çekmek (614), 1192.
kur’ân-ı kerîm Allah kelâmıdır 33, 43, 46, 56, (367),
368.
kur’ân-ı kerîm dinlemek 245, 246, 724, (726), 731,
1009, 1010.
kur’ân-ı kerîmdeki âyetler iki kısmdır (389).
kur’ân-ı kerîmdeki bilgiler üç kısmdır (48).
kur’ân-ı kerîm mahlûk değildir 43, (367), 368.
kur’ân-ı kerîm mu’cizedir 33, (43), 44, 475, 493.
kur’ân-ı kerîm nedir? (43), 367, 368, 1158.
kur’ân-ı kerîm okunması 33, 36, 47, 130, 142, 206,
216, 229, 231, 253, 260, 277, 340, 429, 440,
477, 722, 726, 727, 728, (731), 784, 872, 873,
(1008), 1009.
kur’ân-ı kerîm öğrenmeli 33, 34, 248, 253, 311, 477,
(728), 1010.
kur’ân-ı kerîm satmak (873).
kur’ân-ı kerîm tefsîrleri 23, (44), 45, 68, 309, 390,
391, (413), 461, 471, 475.
kur’ân-ı kerîm tercemeleri 23, 44, (45), (46), 82,
461, 543, 1160.
kur’ân-ı kerîme saygı 3, 36, 125, 127, 140, 142,
242, (243), 246, 368, 434, (726), 727, 728, 729,
886, 1009, 1010.
kur’ân-ı kerîm şifâdır 6, 886, 991, (992), 1049, 1051.
kur’ân-ı kerîmi değişdirmek 23, (46), (393), 394,
395, 462, 475, 1099.
kur’ân-ı kerîm kursları 311, 351, (595).
kur’ân-ı kerîmin ma’nâsı 23, 43, (45), 260, 389, 390,
449, 462, 464, 469, 471, 475, 487, 544.
kur’ân-ı kerîmi yazmak 44, 47, 723, 726, (1158),
1161, 1173, 1196.
kurban adamak 325, 326, (332).
kurban hayvanı (326), 327.
kurban kesmek 54, 222, 323, (324), 325, 326, 332,
339, 343, 345, 346, 829, 1123.
kurbet (19), 161, 449, (702), 722, 861, 1010.

kureviyyin üniversitesi [ilk üniversite] 532.
kureyş dili (43), 47.
kureyş kabîlesi 420, 1067, 1101, 1124, (1128).
kurtuluş yolu 22, 60, 95, (100), 482.
kuş yuvası bozmak (247).
kuşluk nemâzı (111), 179, 201, 1186.
kutb-i aktâb (909), 1064.
kutb-i irşâd (909), 1064, 1145.
kutb-i medâr 486, (909).
kutub (909), 1064.
kutublarda ibâdet vakti (315).
kübrevî tarîkatı 1074, (1087), 1154, 1163.
küfr alâmeti (52), 66, 70, 94, 212, 241, 370.
küfr îmânın zıddıdır 23, (776), 1172.
küfr nedir? (17), 54, 67, 78, 252, (408), 467, 483,
537, 578, 907, 955, 957, 1000.
küfr-i hükmî (53), 232, 770, 897.
küfre sebeb olan şeyler 18, 23, 24, 30, 36, 47, 52, 54,
58, (59), 64, 65, (67), 81, 94, 119, 120, 211, 212,
232, 233, 239, 252, 290, 334, 335, 336, 348,
355, 363, 365, (408), 411, 413, 429, 432, 434,
435, 436, 472, 484, 485, 486, 507, 516, 543,
578, 579, 598, 603, 611, (612), 623, 626, 723,
731, 735, 739, 743, 769, 770, 778, 782, 852,
877, 887, 943, 1000, 1004, 1019, 1053.
küfrün cezâsı 40, 54, 58, (67), 103, 107, 519, (520).
küfv 211, 567, (573), 899.
kümûn ve bürûz (85).
kürdler 489.
kürk giymek 164, (593).
kürsiyyi ilâhi (915).
kütüb-i sitte 407, (423), 486.
kvant parçacıkları 548, 976.
–L–
Lâ havle okumak 207, 684, (741), 785, 993.
lâ’b [oyun] 546, (601), 637, 721, 725, 782.
lâf taşımak 107, 115, 782, (1014).
lahd kazmak 1004, (1005).
lâhor şehri 852, 1067, 1167.
lakît (sokakda bulunan bebek) (591).
lâleli câmi’i 1153, 1168.
la’net etmek 383, 512, (513).
latîfe (84), 918, 924.
lazer şu’âları (559).
lavazye teorisi (539), 968.
lehv 546, (602), 637, 721, 782.
leş 80, (153), 154, 155, 156, 159, 327, 610, 613, 618,
619, 630, 636, (809), 898.
levh-il mahfûz 3, 23, 43, 352, (698), 699, 964.
levlâke-levlâk (33), 450, 955.
li’ân (584).
liberal iktisâd sistemi (792), 1069, 1126.
li-îlâfi sûresi (291).
limmî yolu ile anlama (103).
lipoid maddeler 654, 673.
lise ne demekdir? 1078.
livâta (140), 141, 357, 880, 885, 887.
livâ (bayrak) (52), 379.
logaritma hesâbları 170, 1150.
lohusalık (139), 781, 998.
lokman hakîmin nasîhati (99), 1130.
Lozan sulhunun gizli maddeleri 484.
lökositler 561, 977.
lösemi hastalığı 977.
lukata (yerde bulunan) (310), 780, 817, 877, 1011.
lüzûmsuz şeyleri sormamalı (740).
–M–
Madde nedir? (546), 735, 755, 759, 968, (971),
1041, 1130.
maddenin aslı 101, 412, 944, (945), 946, 968, 1042.
maddenin enerjiye dönüşmesi (539), 554, 968, 1042.
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maddîciler 22, 27, 540, (758), 760, 962.
mahalle câmi’i (251).
mahkemede da’vâ nasıl açılır? (883).
mahlûkların hakîkatı 24, 101, 755, 925, 943, 944,
(947).
mahrem olan kadınlar 167, 307, (569), 590, 602.
mâ-ı cârî (160).
mâide sûresi 969.
makâm sâhibi olmak 99.
makâmât-i aşere (938), 939, 1189.
mal kötü değildir 30, 77, (641), 1057, 1094.
mâlâya’nî 282, (384), 480.
malazgirt muharebesi 533.
mâl-ı habîs (96), 292, 303, (611), 613, 629.
mâlikî mezhebi 50, 101, 122, 123, 124, 126, 128,
130, 132, 135, 136, 140, (146), 151, 153, 154,
(158), 159, 166, 170, 172, 178, 211, 221, 223,
228, 253, 271, 288, 296, 299, 303, 322, 323,
336, 341, 570, 581, 582, 583, 584, 604, 619,
825, 844, 872, 881, (889), 1001, 1133.
mâlikî mezhebini taklîd 125, 130, 135, 136, 145,
(146), 147, (158), 233, 825.
mâliye bakanlığı 1131.
mantık ilmi 637, (759).
maraz-ı mevt 693, (816), 988, 989, 1028.
margarin yağı 657.
marko pâşa 1133.
ma’rifet 94, (749), 761, 766, 767, (909), 936, 956,
1052, 1054, 1056, 1169.
maronî denilen hıristiyanlar 490.
ma’rûf nedir (90).
ma’sıyet (19), 702.
mâ-sivâ 78, 764, (924), 949.
masonlar (25), 35, 94, 147, 411, 461, 503, 533, 604,
887, 967, (1043), 1059, 1140, 1143, 1159, 1197.
masonların islâm düşmanlığı (25), 531, 969.
matba’a açılması (542), 1119.
mâtem tutmak 356, 1004, (1005), 1111.
mâ-türîdî mezhebi 439, 490, 491, (701), 702.
mâverâ-ünnehr (431), 1034.
mâverâ-ünnehr âlimleri (921), 1034.
maymun ve insan 75, (540), 541.
mazmaza ve istinşak (122), 132, 262.
meâl, Kur’âna âlimlerin verdiği ma’nâlar (1208).
mebde-i te’ayyün (95), 522.
mebî’ (794).
mecnûn için ilâc (992).
mecûsîler 240, 325, 366, 411, (488), 528, 577, 578,
736, 770, 901, 1043, 1084, (1195).
medeniyyet nedir? (532), 792, 881, 882, 1248.
medînenin bombalanması (1060).
medyum (rûhlara vâsıta olan) (84).
mehdî 62, 63, (1134).
mehr parası 288, 295, (568), 571, 585, 839, 991, 1028.
Mekkenin fethi 507.
mekke şehri 267, 345, 346, 347, (348), 378, 379, 612.
mekr-i ilâhî (31), 698.
mekrûh işlememek için sünnet terk edilir (157), 244,
(254), 275, 277, 730.
mekrûh nedir? (18), 157, 216, 230, (236), 259, 261,
596, 635, 1002.
mekrûh satışlar (813).
mektûbla sözleşme (573), 798.
melâmîler (486), 499.
melekler 26, 27, (58), 85, (106), 210, 335, 543, 633,
735, 738, 743, 848, 989, 991, 1069.
meleklere inanmak 58, 85, (106), 704, 735.
mendûb 123, (240).
menn denilen ölçek (323).
merhale denilen ölçü (221), 222.
merhamet-i ilâhiyye 4, 31, (98), 102, 212, 338, 387,
479, 531, 846, (910), 917, 949, 991.

meryem ana ayazması (875).
mesbûkun nemâzı 233, (255).
mescid-i aksâ (246), 1082, 1172, 1194.
mescid-i nebî (246), 348, 349, 369, 1004, 1010.
mescid-il-harâm 241, (246), 252, 345, (347).
mescidin yeri değişdirilemez 862.
mest üzerine mesh (128), 129, 130, 253.
meşakkat ne demekdir? 144, (147).
meşveret sünnetdir 94, (506).
metafizik (402), 563.
metres hayâtı 387, (599).
mevdû’ hadîs 82, (417), 418, 419 423, 442, 1015.
mevkı’ sâhibi olmak 99.
mevkûf satış (814).
mevlevîler (732), 1087, 1188.
mevlid kandili (352), 378, 1095.
mevlid okumak 100, 164, 246, 334, 378, 386, 398,
432, (459), 602, 609, 720, 721, 728, 731, 776,
813, 873, 1006, 1070, 1173.
mevlid okutmak çok sevâbdır (459).
meyyitden yardım istemek 338, (449), 450, 455,
(456), (457), 459, 460, 475, 477, 479, 480, 1008,
1014, 1052, 1134.
meyyit için düâ 427, 1005, (1008), 1009, 1018.
meyyit için iskât (1019).
meyyit için ibâdet 293, 477, 872, 1000, 1008, (1023).
meyyit için mâtem 356, 1004, 1005, 1111.
meyyit için sadaka (452), 477, 613, 1001, 1005,
1006, 1008, 1018.
meyyite hizmet 307, 427, 455, (475), 477, 873,
(990), 994, 1000, 1009, 1010, 1011.
meyyitin borçları 901, 989, (991), 1020, 1029.
meyyitin çürümesi 998, (1003).
meyyitin işitmesi (456), 478, 1008, 1010, 1014, 1015.
mezâr taşına yazı (1005).
mezârlara adak 333, 398, (449), 479, 778.
mezâr toprağını öpmek
mezheb değişdirmek (148), 889.
mezheb taklîdi 71, 72, 125, 130, (134), 136, 145,
(147), 148, 159, 172, 223, 397, 445, 464, (468),
469, 470, 581, 582, 602, 604, 825, 843, 882,
889, 901.
mezhebler 49, 50, 136, 145, 147, 272, 323, 324, 408,
(437), 463, (464), 465, 466, 471, 492.
mezhebleri telfîk câiz değildir 72, 135, 136, 468,
(470), 602, 604, (843), 889, 1061.
mezhebsizler 143, 244, 252, 302, 310, 315, 466, 470,
472, 490, (491), 492, 494, 496, (499), 621, 887,
1013, 1054, 1115, 1179.
mi’de hastalığı (660), 661, 662.
midye yimek harâmdır (619).
mihrâb nedir? (238).
mihrican günü 314, (770).
mîkât denilen yerler 341, 342, (343), 344.
mikrop 433, 626, 693, (981).
mil ölçüsü 149, 151, (221), 222.
mîlâdî yılı hicrîye çevirmek (358).
milletleri idâre edenler 27, (67), 952.
minâ denilen yer (345), 346.
minâre (204).
minârelerde kandil yakılması (204), 334, 1135.
minârelerde mahya kurulması (1092).
minârelerde salât okunması (204).
minber-i nebevî (267).
mini etek modası (1097).
mi’râc mu’cizesi 105, (353), 379, 420, 1139.
mi’râc gecesi 210, 224, (352), 364, 381, 420, 1106,
1187.
mîrâs taksîmi 97, 591, 611, 613, 816, 839, 901,
1023, (1025), (1030).
mîrî topraklar 304, (305), 536, 1028.
mıska kullanmak 125, 740, (741), (783), 873.
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miskal denilen ağırlık 123, 154, 295, (569), 686,
796, 881.
miskin kime denir (307).
misvâk kullanmak (124), (142), 262, 266, 375, 630.
misyoner teşkilâtı 460, (490), 492, 527, 535.
mîzân hakdır 23, (58), 762.
mizmâr 70, (168), 247.
mizyâ’=radyo dinlemek 206, 722, (730).
modaya uymak 67, 113, 364, (533), 534, 805.
molekül 432, 547, (974).
molla çelebî câmi’i 1191.
monazit minerali 559.
monofîsiye inancı (490), 1089.
mu’âmelât (159), 172, 438.
mu’âmelâtda bir kişiye inanılır (159), 172, 619, 622.
mu’âmele ile satış (827), 844.
mubâh nedir? (18), 19, 20, 30, 51, 67, 96, 409, 428,
594, 609, 615, 618, 626, 631, 634, 636, 647,
727, 818.
mubârek geceler (352).
mubârek yazıları ve resmleri yere sermemeli (239).
mu’cize 43, 371, 383, 478, 717, (747), 752, 1151,
1166, 1186, 1192.
mufâvada (müsâvât) ortaklığı (866).
muhabbet 32, 53, 78, 92, 95, 119, 364, (716), 764,
765, 767, 890, 936, 938, 952, 960, 961, 1050.
muhâcirîn-i kirâm 400, (506), 621.
muhammed aleyhisselâm beyâz idi 33, (375), (1139).
muhammed aleyhisselâm habîbullahdır (33), 354,
378, 450, 956, (1139).
muhammed aleyhisselâm misk kokardı (374), 384.
muhammed aleyhisselâm resûlullahdır 41, 57, 353,
(370), 379, 531, 1043, (1139).
muhammed aleyhisselâma salevât okumak (382).
muhammed aleyhisselâma uymak 17, 21, 23, 24, 32,
33, 39, 43, (53), 69, 90, 92, 94, 287, 382, 747, 754,
909, 957, 1051.
muhammed aleyhisselâmın ahlâkı 33, (383), 384,
1139, 1140.
muhammed aleyhisselâmın ana ve babaları 375,
(386), 387, 388, 389, 390, 391, 1069, 1077, 1123.
muhammed aleyhisselâm hâtem-ül enbiyâdır 45,
(106), 352.
muhammed aleyhisselâmın hayâtı 32, 33, (374),
375, 376, 377, 383, 1114, 1139.
muhammed aleyhisselâmın nûru 375, 376, (386),
387, 1069, 1140, 1157.
muhammed aleyhisselâmın ta’ziye mektûbu. (1017).
muhammed aleyhisselâm ümmî idi 33, 382, (1140).
muhammed aleyhisselâmın çocukları 380, 1118,
(1139).
muhammed aleyhisselâmın zevceleri 349, (380),
381, 952, 1103, 1139, 1169, 1186, 1196.
muhammed pâşa câmi’i 1172.
muharrem ayı 314, (355), 375.
muhasebe (94).
muhtâriyye fırkası (61).
mukaddes kitâblar 81, (327), 724, 1130.
mukallidin bilgisi delîl-i şer’î olamaz 148, 268, (269),
279, 470, (471), 586.
mukarrebler 420, 610, (913), 921.
mukâyada satışı (795), 798, 802, 855.
mukîm olmak 128, (222), 255.
mum adamak (333), 334.
murâbitîn devleti (532).
murâd hâsıl olmak için (780), 784.
murâd pâşa câmi’i 1100.
murâkabe 765, 912, (966), 1016, 1034, 1147.
mushaf [mıshaf] (44), 125, 127, 142, 242, 243, 336,
365, 726, 728.
mushafa [mıshafa] saygı 3, 36, 98, 125, 127, 140,
142, 217, 242, 243, 246, 365, (726), 728, 729,
996, 1009, 1012.

mûsikî 90, 233, 357, 432, (718), 732, 782, 872, 908.
muska [mıska] taşımak 125, 740, (783), 873.
muska [mıska] yazmak 740, 770, (784), 873.
mûte gazâsı 1085, 1104, (1195).
mu’tezile sapık fırkası 55, 56, 66, 161, (409), 420,
433, 448, 477, 497, 701, 729, 735, 747, 928,
969, 1194.
muvahhidîn devleti (532).
muzâre’a ortaklığı 819, 860, (868).
mübâhele âyet-i kerîmesi (369).
mücâhede 636, 748, (933), 938, 955, 961, 1169.
müceddidler 51, (120), 1051.
mücessime fırkası (409), 486, 494, 753, 1102.
müctehid 16, 23, 48, 49, (50), 120, 145, 169, 302,
415, 423, (444), 464, 470, 471, 492, 493, 586,
631, 633, 634, 1051, 1102, 1147, 1175.
müctehide uymak lâzımdır 49, (50), 72, 120, 145,
269, 279, 586.
müd denilen ölçek (133), 323, 516.
müdâhene harâmdır (398).
müdârâ câizdir 398, 998.
müdârebe ortaklığı 860, (867).
müekked sünnetler (52), 263, 357.
müezzinlerin bağırması (204), 219.
müftî kime denir? (119), 120, 394, 444.
mühendis mektebi 1168.
mühr-i süleymân 783.
mükellef olmak 163, 210, 292, 322, 881, 988, (1021).
müleffık (135), 602, 843.
mülessimîn devleti (532).
mülhid 94, 288, 408, (463), 473, 487, 1116.
mülk-i habîs (96), 292, (303), 611, 613, 629.
mülkiyyet hakkı 159, 292, 303, 523, 534, (535), 611,
612, 792, 799, 809, 817, 818, 870, 1028.
mü’min kime denir? (17), 435, (1043), 1140.
mü’minin alâmeti (18), 111, 210, 382, (408), 410,
603, 695, 1121, 1140.
mü’minin artığı 161, (420).
mü’minin kalbini kırmak 970.
münâcât (713), 1038.
münâfıklar (92), 210, 265, 290, 596, 678, 728, 883,
(1044), 1073, 1121, 1165.
münâkaşa etmemelidir 91, 167, (267), 343, 398,
590, 596, 740, (1062), 1170.
münker (90).
münker ve nekîr 57, 73, (107), 762, 1007.
mürâhık çocuk (226), 227, 340.
mürcie fırkası (66).
müreysî’ gazvesi 1088.
mürşid (78), 96, 743, (952), 1051.
mürted kime denir? (24), 141, 435, 436, 445, 612,
1004, (1051).
mürtedler 24, 67, 94, 211, 274, 404, (436), 438,
570, 577, 612, 619, 622, 837, 856, 861, 890,
1027, 1033, 1044, (1051).
mürûr-i zemâna kalan da’vâlar (884).
mürüvvet (640), 891.
müsâfeha 167, (363), 364, 383.
müsâfir nemâzı 206, (221), 222, 224, 256, 261.
müsâfir olmak 128, (221), 319, 321, 322, 365, 779.
müsâfirin su araması (151).
müskirât 627, (632).
müslimân çalışır 10, 24, 25, 29, 36, 37, (39), 40, 42,
47, 445, 607, 618, 641, (645), 646, 682, 696,
772, 788, (790), 805, 849, 851, 1018.
müslimân çocukları 26, (35).
müslimân yaşadığı memleketde hükûmete isyân etmez 28, (397), 438, 574, 595, (842), 890, 1170.
müslimân kadını (163), 165, 166, 202, 249, 565,
570, 578, 585, 593, (598), 599.
müslimân kime denir? 17, (18), 21, 63, 103, (408),
430, 486, 579, 612, 691, 766, 768, 769, 778,
1043, 1048, 1086, 1140.
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müslimân olmak için 21, 36, 37, 38, 39, 63, 78, 99,
109, 111, 115, 290, 292, 311, 373, 385, 414,
433, 434, (445), 530, 572, 577, 579, 604, 691,
769, 778, 785, 994, 1001, 1048, 1056.
müslimân temiz olur 20, 71, (989).
müslimâna hüsn-i zan olunur 29, (68), 98, 250, 610,
779, 959.
müslimânın beş hakkı (365).
müslimânın birinci vazîfesi 20, 22, (28), 35, 37, 69,
98, (103), 109, (288), 382, 430, 480, (531), 538,
546, 579, 615, 754, 805.
müslimânın kıymeti 43, (99), 251, 534, 612, 618,
(787).
müslimâna eziyyet edenler 19, 26, 27, 35, (36), 38,
65, 94, 212, 245, 252, 262, 357, 430, (525), 535,
612, 641, 751, 782, 841, (885), 886, 887, 890,
1088, 1107, 1144, 1174.
müslimânların parçalanması 401.
müsta’mel su 141, (155), 160, 161, 162, 996.
müstehab 18, 121, (123), 133, 149, 241, 248, 262,
308, 326, 329, 363, 398, 594, 887, 1002.
müste’min 439, (874), 875.
müşebbihe fırkası (66), 486.
müşrik kimdir 71, 76, (327), 372, 410, (411), 452,
475, 529, 570, 628, 907, 967, 1043, 1044, 1171.
müşrik pisdir 29, (71), 72, 529, 610.
müvakkit efendiler (193).
müt’a nikâhı (575), 880.
müteşâbihât 48, 389, (754), 913, 925, 940, 962.
müzdelife denilen yer 344, (346).
müzik 90, 233, 432, (718), 731, 732, 782, 908.
–N–
Nabz atması 976.
nafaka 295, 300, (588), 589, 590, 591, 592, 593, 618,
647, 789, 850, 899, 901, 997, 1023.
nâfile hac ve umre 111, (348), 351.
nâfile ibâdet (52), 64, 111, 278, 279, 280, 281,
(282), 283, 314, 324, 341, 348, 351, 356, 357,
887.
nâfile nemâz 111, (202), 222, 224, 227, 252, 254,
258, 273, 278, 279, 280, (282), 449, 477.
naklî ilmler 25, 41, (413), 543, 1043.
nakl-i sadâ (724).
nakşi kadem-i nebî (769), 1062, 1092.
na’leyn ile nemâz kılmak 236, (237), 245, 265.
nasârâ (42), 63, 262, 265, 411.
nasîhat kime verilir? 90, (398), 437, 699, 885, 888,
959.
nasîhat nasıl olmalı 14, 96, (398), 959.
nasîhatların birincisi (115), (288), 430, 480, 754,
775.
nas olunca ictihâd yapılmaz 48, 67, 93, (252), 393,
492, 757.
nautilus deniz altısı 558.
nazar değmesi (783), 784, 785, 993.
nazariyye (81).
nebî ne demekdir (18).
necâset iki dürlüdür (154).
necâsetden tahâret 122, (153), 154, 155, 156, 232.
neccâriyye fırkası (66).
necdî fırkası (401).
nefse uymak (31), 32, 77, 99, 168, 210, 279, 428,
470, (530), 565, 731, 747, 938, 1050, 1057.
nefs-i emmâre (31), 32, 109, 113, (428), 429, (529),
530, 647, 730, 755, 949, 1057.
nefsi nâtıka (754), 917, 950.
nefsin itmi’nânı 53, 521, 908, (918), 924, 949, 950.
nefsin tasfiyesi 40, 748, 765, 939, (1056), 1166.
nefsin tezkiyesi 401, 918, 924, (939), 1050, 1166.
nehavend zaferi 1126.
nehy-i anil münker 28, 35, (89), (90), 94, 95, 96, 165,

259, 398, 437.
nemâz dînin direğidir (109), 118, 212, 283, (287),
848.
nemâz farz-ı ayndır 63, 98, (118), 121, 210, 212, 272,
768.
nemâz için iskât 274, (1019).
nemâz içindeki sünnetler dahâ kıymetlidir (277).
nemâz kılmamak büyük günâhdır 64, 98, 111, 118,
210, (276), 284, 357, 430, 989.
nemâz mü’minin mi’râcıdır 119, 287, (768), 902,
956.
nemâz nasıl kılınır 121, (214), 251, 252, 289, 780.
nemâz rek’atları (121), 254, 255, 471.
nemâzdan sonra düâ 70, 111, 218, (219), 892.
nemâzdan sonra secde etmek (230).
nemâzdan sonra tesbîh okumak 70, (218), 219.
nemâza ehemmiyyet vermiyenler 63, 98, 119, (211),
212, 217, 280, 284, 289, 357, 430.
nemâzda abdestin bozulması (127), (232), 253.
nemâzda gülmek (127).
nemâzda otururken parmak kaldırmak 218, (267),
268, 269, 270, 271, 1147.
nemâzda şaşırmak (227).
nemâzı bozan şeyler 108, 153, 207, (231), 232, 233,
234, 235, 238, 253.
nemâzı bozmağa özr 110, 237, (242), 253, 254.
nemâzı en iyi elbise ile kılmalı 112, (217).
nemâzı gecikdirmeğe özr 138, 172, 272.
nemâzın farzları (122), 214, 260.
nemâzın hakîkati 119, (768), 942, 943, 950, 965,
(966).
nemâzın ehemmiyyeti 98, (210), 713, 768.
nemâzın mekrûhları 163, 216, (236), 237, 238, 239,
240, 241, 260.
nemâzın sünnetleri 163, 214, (240), 277.
nemâzın vâcibleri (227), 288.
nemâz kılanın önünden geçmek (235), 252.
nemâz vaktleri (175), 176, 177, 180, 186, 190, 202.
nemâzları cem’ etmek 147, (172), (203), 223, 271.
Nemçe, Macaristanın eski ismidir.
nemîme [lâf taşımak] harâmdır (115), 1014.
neptünün ma’deni 555.
nesh ne demekdir 18, (57), 72, 389, 471, 770.
nesli şâh câmi’i 1167.
nestûrî fırkası 1155.
nesûhî tekkesi mescidi 1103.
nevâdir haberleri (268), 269, 578.
nevruz günü 53, 314, 503, 769, (770), 778, 1086.
newton prensibi 539.
ney çalmak 602, 721, (732), 733, 767, 1085.
nezr 282, 322, 325, (330), 332, 449, 479, 778, 819,
898.
nısf fadla zemânı (191).
nısfünnehâr 172, (177), 182, 199.
nifâs 132, 136, (139), 140, 320, 345.
nikâh 122, 246, (564), 565, 566, 567, 568, 570, 572,
574, 575, 820, 900.
nikâh için vekîl (566), 567, 573, 574.
nikâhı câiz olmıyanlar 167, 364, 462, (569), 586.
nikâhın bozulması 159, 167, 435, 436, (567), 570,
572, 578, 579, 587.
nikâhlanmada küfv olmak 211, 573.
nikâr ne demekdir 91.
nikotin 635, 978, 985.
ni’met-i ilâhiyye 5, 6, 30, 289, 641, 1048.
nisâb mikdârı 292, 298, 303, 306, 322, 324.
nişân yüzüğü 622.
nişancı câmi’i 1156.
nitrik asid (kezzab) 688.
niyyet kalb ile olur 52, 123, (214), (215), 253, 293.
niyyetin ehemmiyyeti 19, 20, 111, 123, 135, 149,
150, 214, 215, 250, 258, 263, 282, 284, 290,
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292, 325, 339, 357, 477, 594, 610, 617, 638,
842, 847.
niyyet kuyusu 1190.
niyyet etmekle mülk gitmez 691.
noel gecesi 42, 53, 355, 761, 769, 778, 1128.
nokta-i cevvâle (926), 945.
nötron 554, 555, 556, 560, 561, 973.
nûh “aleyhisselâm” tufânı 26, 81, 83, 356, 1157.
nûr 939, 941, 1009, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054,
1140, 1145.
nûr-ı osmâniyye câmi’i 1159, 1161.
nusayrîler 98, 327, 1116.
nusratiyye câmi’i 1131.
nükleer enerji 556, 558, 561.
nükleon 560.
–O–
Oğlanlara bakmak 163, (164).
oğuz türkleri (533), 1157.
ok meydanı câmi’i 1100.
oksidlenme 432, 548, 981.
oniki imâm (62), 919, 1084, 1087, 1111, 1143, 1162.
on latîfe (917), 924.
organ nakli 593, 618, (699), 1050.
ortaklık 536, 818, (865).
ortodoks kilisesi 1137.
oruc bozmak için özr 140, 222, 319, 320, (594),
1023.
oruc kazâsı 319, (320).
oruc keffâreti 272, 314, (320), 332, 1022.
oruc nasıl tutulur 198, (314), 429.
oruc tutanlara kolaylık gösterenler 313, (314), 751.
oruc tutmak farzdır 63, (313), 314.
orucu bozanlar 39, (317), 318.
orucu bozmayan şeyler (318).
orucun çeşidleri (314).
orucun ehemmiyyeti 92, 99, 111, (313), 320, 779.
osmân ağa câmi’i 1158.
osmânlılar 22, 28, 302, 305, 460, 461, 492, (533),
534, 574, 595, 604, 621, 622, 1060, (1159).
osmânlılarda ilk takvîm 316.
osmânlı türkleri 460, 463, 532, 1059, 1143, 1144,
1149, (1159).
otobüsde nemâz (223).
otobüsde yer ayırmak (246).
oturarak nemâz (215).
otuzüç farz 18, (121).
oyunla vakt geçirmemeli (118), 365, 438, 546, (601),
(602), 614, 637, 769.
–Ö–
Ödem [su toplanması] 652, 657, (670).
ödeme senedi (134), 300, 796, 805, (824), 832.
ödünç vermek 134, 294, 572, 645, 801, (824), 825,
827, (828), 837, 844, 846, 852, 857, 858.
öğle nemâzı 121, (177), 182.
öğrenmesi lâzım olan bilgiler 25, 51, 339, 365, (413),
616, 886.
öğrenmesi lâzım olmıyan şeyler 414, (740).
öğünmek 20, (594), 614, 620, 1005.
ölçü birimleri 222, 296, (323), 881.
ölmek ne demekdir 80, 88, 89, 455, 479, 480, (988),
1014, 1018.
ölüden yardım istemek 85, 338, (448), (450), 451,
456, 457, 459, 460, 476, 477, 478, 1014, 1015,
1052, 1134.
ölü için adak 332, 398, (449), 778.
ölü için ağlamak 479, (1012).
ölüleri yakmak harâmdır 455, (1001), 1004, 1011,
1131.
ölülere yardım 308, 427, 455, (475), 478, 852, 872,
991, 994, 1000, 1008, 1009, 1010, 1011, 1018.

ölüm hastalığı 693, 816, 989, (990).
ölüm ışınları 974.
ölüme hâzırlık 98, 477, 695, (988), 989.
ömr 98, 312, (699), 784.
örf ve âdet 28.
özr ne demekdir? (130), 172, 264, 274, 276.
özr sâhibi olmak 126, (130), 137, 148, 233, 249.
–P–
Paleontoloji (541).
panteizm=vahdet-i vücûd 92, 93, 94, 768, 935,
(943), 944, 947, 959.
papa 534, 1108, 1189.
papaslar 27, 45, 238, 532, 564, 1019.
para bozdurmak (815), 827, 854, 855.
para çeşidleri 296, (802), 824.
para karşılığı ibâdet 340, 783, (872), 873, 1023.
parada resm, yazı 142, (729), 802.
parayı halâl yere harcetmeli 99, (118), 787.
parmak izi (700).
parmakla selâmlaşmak (365), 366.
paşabağçe incirliköy câmi’i 1153.
patrona halil vak’ası 1119.
pazarlık etmek 341, 843, (846).
pazar tekkesi mescidi 1087, 1100.
pekmez 625.
penicilin ilâcı 667, 690.
perhîz etmek (652), 660, 661, 992.
peruk (takma saç) (593).
peygamber gelmesi ni’metdir 23, 31, 34, 41, 92,
(102), 106, 290, 480, 481, (681), 729, 762, 907,
955, 956.
peygamber yan›labilir 48, (505), 506.
peygamberimizin “aleyhisselâm” şefâ’ati 38, 58,
(476), 479, 910.
peygamberimizin yolu 49, (50).
peygamberler harâm olacak birşeyi yapmaz (71),
946, 1188.
peygamberlere inanmak 40, 57, 58, 63, 95, 106,
481, (482).
peygamberlik 18, 41, (481), 486, 748, 750, 760.
pil nedir 556.
piramidon ilâcı kanser yapmakdadır 626.
piyango çekmek (614), 813, 858.
plâk ile ezân (206).
plutonium bombası 561.
plutonium ma’deni 556, 557, 561.
polaris denizaltısı 558, 562.
polaris füzesi 562.
poliçe 833, 860.
pragmatizm (27), 1189.
prezervatif kullanmak 141, 781.
prostat hastalığı 126, (670).
proteinler 688, 980.
proton 554, 560, 973, 1138.
protoplazma 975.
pusula ile kıble ta’yîni 25, (171), 172, 183.
puta tapanlar 66, 238, 411, 431, 452, (462), 476,
479, 483, (529), 570, 628, 728, 736, 737, 769,
907, 1044, 1151, 1157, 1166.
–R–
Râbıta 113, 457, (904), (922), 1050, (1053), 1055,
1057, 1184.
(râbıtat-ül-âlem-il-islâmiyye) merkezi (471), 1176.
rad ölçü birimi 559.
radar (551), 562.
radium ma’deni 559.
radyoaktiflik sâati 80.
radyo aktivite (549), 550, 556, 559, 560, 1042, 1162.
radyo izotoplar 557.
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radyo dinlemek 100, 605, 724, (725).
radyoda kur’ân-ı kerîm, ezân 168, 204, 206, 246,
247, 337, 726, (728), 776.
râhib 564.
rahmet melekleri 240, (989).
rahmet-i ilâhiyye 32, (107), 212, 324, 357, (465), 682,
1035, 1062.
rakı içmek harâmdır 154, (624), 626.
raks etmek 90, 627, (732), 733, 769, 904, 1085.
ramezân nasıl başlar 172, (314), 315, 360.
ramezânın kıymeti (313), 315, 321.
rasadhâne 1150.
rasyonel ilmler (413).
râşid târîhi 1191.
ravda-i mutahhera 267, (348), 1016.
reaktör 555, 556, 557.
receb ayı (355), 357, 359, 375, 376, 420.
receb ayının ilk cum’ası (355), 357, 375.
reformcular 25, 37, (66), 70, 142, 252, 310, 414, 463,
466, 491, (776), 861, 864, 887, 1043, 1105, 1116,
1136, 1140, 1160, 1170.
regâib kandili 253, (355), 357, 375.
rehn 825, 834, (853), 857.
rek’at (nemâz rek’ati) (121), 253, 254.
renkli elbise giymek (594).
resm bulunan ev 132, 238, 239, (240), 990.
resm yapmak 168, (238), 239, 769.
resmli elbise giymek 238, 239.
resûl ne demekdir (18).
resûle tâbi’ olmak 21, 34, 40, 43, (52), 53, 92, 95,
407, 470, 471, 481, 603, 747, 754, 762, 788,
955, 1111.
resûlîler 119, (532), 729.
resûlullahın bayrağı 379.
resûlullahı ziyâret (348), 380, 457, 458, 476.
resûlullahın dedeleri 375, (386), 388, 390, 740,
1067, 1068, 1069, 1101, 1118, 1123, 1124, 1127,
1128, 1133, 1139, 1151, 1157.
resûlullahın çocukları 380, (1064), 1118, 1126.
resûlullahın kâğıd istemeleri 505, (506), 507.
resûlullahın papaslara cevâbı (370).
reşîd olmak (899).
revâtib sünnetler (263), 284.
rezonans enerjisi 555.
rıdâ (586).
rıtl denilen ölçü birimi (133), 323, 516.
rızk ezelde ayrılmışdır 30, 433, (687), 787, 791, 805.
rızk gökden iner 74, (688), 1042, 1151.
rıfâi tarîkati (1087).
riyâ 101, 240, 339, 365, (645), 735, (778), 885, 890,
1001, 1049.
riyâzet çekmek 647, (748), 749, 765, 770, 933, 938,
955, 961, 1169, 1185.
robot 558, 987.
roket 552, 558, 562.
roma felsefesi 758, (761).
röntgen ışınları (550), 974, 1138.
rub’ı dâire (187), 188, 190, 198, 199, 203, 1245.
rûh nakli (84), 85.
rûh nedir? 85, 87, 455, 480, 917, (929), 1183.
rûhânîler 27, (740).
rûhlar tecessüm eder 84, 354, 459, 480, 739, (745),
957, (1016), 1182.
rûhlardan yardım 84, 85, 395, 421, 454, (459), (480),
739, 745, (922), 957, 993, 1016, (1052), 1081, 1134.
ruhsatla hareket (72), 426, 843.
rûhun fenâsı (918).
rûhun gıdâsı 718, 731, (732).
rûhun hastalığı 96, (720).
rukye (783), 873.
rumlar 1190.
rumatizma hastalığı (663), 692.

rumeli hisârı ve câmi’i 1099.
rumeli kavağı câmi’i 1103.
rusların türkistânı işgâli 388.
rükn (122), (228), 233, 347.
rükü’ (216), 235, 241, 255, 287, 288, 289, 365, 780.
rüşvet 340, 611, (615), 616, 630, 727.
rü’yâ nedir 87, (88), 989.
rü’yâya güvenmemeli (87), 88, 89, 93, 467, 1000,
1052.
rü’yet (757), 927, 928.
–S–
Sâat ayârlaması 189.
sâat farkları 188.
sâat makinaları 184, (188), 1107.
sâ’ denilen ölçek 133, 303, (323), 337, 1022.
sabâh-akşam düâsı (111), 436.
sabâh nemâzı (176), 194, 202, 273, 275, 276, 281, 284.
sâbikûn [sâbıklar] 530, (913).
sabr 36, 313, 426, 645, 690, 1007, (1017), 1034.
saç boyamak 375, 594.
saç dökülmesi (674).
sadaka vermek 19, 96, 245, 303, 307, (309), 345,
356, 384, 449, 589, 600, 607, (641), 644, 652,
794, 837, 838, 845, 878, 1197.
sadaka istemek 245, (309), 613.
sadaka sevâbı 97, 98, 101, 308, 325, 607, 613,
(641), 644, 840.
sadaka vermiyenler (211).
sadaka-i fıtr 298, 307, (322).
sa’dî tarîkati (1087).
sağdan başlamalıdır 248, 648, (738).
sahûr vakti 198, (316), 319.
sahv hâli (958).
sa’îd olanlar (680).
sâime zekât hayvanı 299, (306), 307.
saint pierre kilisesi 1108.
sakal boyamak (263), 375, 594.
sakal traşı 249, (262), (263), 264, 286, 326, 375, 454.
sakız çiğnemek (142), 319.
sâlihler (78), 118, 476, 608, 610, 636, 743, 1008,
(1051).
sâlik (87), 515, 517, 911, 912, 929, (933), 949, 955,
1134.
sallanan dişleri bağlamak 133, (143), 144.
san’at edinmeli 534, 595, (786), 788, 847, 848.
sandalyada oturarak nemâz kılmak câiz değildir
(274).
sanem (put) 411, (452), 529, 628.
sapıklar 66, 327, 445, (1043).
sapma açısı (171).
sar’a hastalığı 127, 620, 737, 740, (741), 998.
sarf satışı (sarraflık) 299, 794, (814), 837, 855.
sargı üzerine mesh 129, 135, (151), 253.
sarık sarmak 129, (217), 378.
sarılık hastalığı (656), 666.
sâsânî devleti 1126.
satması câiz olmıyan şeyler 612, (808), 809, 810,
811.
sa’y yapmak 339, (344), 345.
se’âdete kavuşmak için 21, 23, 28, 29, 30, 32, 34,
37, 39, 43, 93, 95, 102, 107, (118), 287, 383,
401, 528, (531), 762, 777, 792, 805, 849, 891,
921, (1051), 1052.
sebbiyye fırkası 61, (488).
sebebe yapışmak lâzımdır 73, 398, (432), 433, (451),
456, 479, 519, 680, 683, 693, (696), 746, 784,
(787), 993, 1015, 1042, 1054.
secâvend (234).
secde (217), 218, 237, 239, 241, 254, 289, 364,
768, 780.
secde yerine yüksek şey koymamalı 217, (218),
237, 274.
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secde-i sehv 147, 202, 216, 224, (227), 255, 261.
secde-i şükr (230).
secde-i tilâvet 100, 103, 201, 207, (229), 255, 724,
1010, 1020.
sedd-i zülkarneyn 1123.
sedef otu 634.
sefâhet (645), 762.
sefer-der-vatan (937).
seferî olmak 147, 172, (221), 225, 226, 293, 325,
471, 901.
sefîh kime denir? (645), 762, 813, 887, 899.
seher vakti 118, 219, (316).
sekr hâli (957), 958.
seks bilgileri 731, (891), 892.
selâmlaşmak 39, 91, 219, (363), 364, 571.
selçûkî devletleri 1074.
selef-i sâlihîn 47, 286, 309, (407), 408, 437, 490, 491,
492, 493, 495, 498, 766, 768, 1013, (1051).
selefiyye (silfiyye) (408), (490), 491, 494, 1117.
selem satışı 794, 795, 800, 807, 814, (821), 856.
selîmiyye kışlası ve câmi’i 1168.
semen (fiyât) 97, (794), 797, 798, 800, 801, 802, 810,
855.
semûd kavmi 1128, 1166.
sene başının hangi gün olduğu (358), 379.
sene başında tebrîkleşmek (355), 356.
sened yazmak 572, 801, (824), 829.
serhend şehri Hindistândadır 1120.
serhoş olmak 125, 127, 141, 154, 249, 624, 626,
(627), 879, 880, 881, 998.
serum 977.
setr-i avret 35, 39, 122, 124, 125, 132, 157, (163),
164, 263, 589, (593), 598, 604.
sevâb kazanmak 18, (20), 101, 325, 357, 617, 1048,
(1049).
sevâb neye denir (18), 19, (702).
sev’eteyn 127, 136, (165), 166, 604.
sevk-i tabî’î (405), 646.
sevmenin alâmeti 17, 30, 92, 427, 518, 519, 716,
720, 764, 767, 949, 965, (1036), 1050, 1051.
seyr-i âfâkî ve enfüsî 87, 522, (933), 934, 935, 936,
938, 939.
seyr-i fillah 522, (949).
seyr-i ilallah 934, 939, (949).
seyyidler 376, (377), 1061, 1111, 1169, 1171, 1181.
sıddıklar 355, (609), 942, 1007.
sıfât-ı selbiyye 55, (104).
sıfât-ı sübûtiyye 55, (103), 905.
sığır zekâtı (306).
sıhhatli olmak 20.
sıkıntıdan kurtulmak için 229, 427, (742), (784), 993.
sıla-i rahm 167, 302.
sırât köprüsü 3, 23, (58), 98, 107, 158, 211, 762.
sıtma hastalığı 692, (695).
sidre-tül müntehâ 354, (420).
sigara içmek 54, 124, 125, 246, 598, (629), 646, 647,
985, 986, 1093, 1097, 1102, 1106, 1123, 1127,
1136, 1184.
sigortacılık 309, (874).
sîh kâfirleri 411.
sihr (büyü) 483, 739, 741, (747), (748), (782), 783,
784, (890), 908, (993), 1151.
silâh yapmak farzdır 546.
silis-ül-bevl hastalığı (128), 672.
silsile-i aliyye 783, (969), 970, 993.
simâ’ 90, 627, 721, (767), 904, 1062, 1174.
sinan pâşa câmi’i 1137.
sinemaya gitmek 605, 730.
sinir hastalığı 601, (669), (784), 993.
sirkatin cezâsı 276, (881).
sis 85.
siyâh başlık ve elbise 378, (593).

siyâh derili olmak kusûr değildir (376).
siyer kitâbları (374).
skolastik ilmler (413).
snap atom pili 558.
sôfîler 90, (486).
sôfiyye-i aliyye (91), 103, 390, 395, (749), 751, 761,
943, 944, 1119, 1144.
sohbetin fâideleri 4, 93, 118, 402, (515), 517, 755,
(1053), 1112, 1126, 1140, 1147, 1158, 1168.
son nefes 108, 715, (988).
sorması câiz olmıyan şeyler (740).
sosyal adâlet 309, (523), 535.
sosyalizm (523), 528, 792, 1125, 1130.
sömürücülük 523, (527), 860, 864.
söz taşımak [dedi-kodu] harâmdır 39, 107, (115),
168, 782, (1014).
spektroskopi 548, 551, 559.
spor-toto (615).
sputnik 972.
stronsium ma’deni 558.
su buhârı 85, 971.
suç ne demekdir 253, (519), 537.
suların çeşidleri 156, (160), 161.
sultân ahmed câmi’i 347, 1071.
sultân selîm câmi’i 1067, 1167, 1173.
sun’î ilkah (605).
sun’î katı yağlar (656), 657.
sun’î peyk 25.
sûret (86).
surre alayları 1144.
süâl hakdır (58), 762, 780, 841.
süâl melekleri 58, 73, (107), 762.
sübhâ nemâzı (124).
sübhâne rabbike âyeti 219, (392).
süftece havâlesi (834).
sühreverdî tarîkati (1087).
sû’i zan (29), 99, 453, 517, 610, 612, 958.
süleymâniyye câmi’i 1173, 1197.
sülfamid ilâcları 666, 671, 692.
sülûk 902, 919, (933), 936, 937, 954, 955, 956, 961,
1064.
sünbül efendi câmi’i 1174.
sünen-i hüdâ (52), 240, 263, 264.
sünen-i zevâid (52), 240, 263, 264, (357).
sünnet neye denir? 18, 49, (52), 69, 230, 240, 263,
286, 357, 465, 471, 476.
sünnet olmak (21), (167), 263, 378, 420, 890.
sünnet nemâzları ne demekdir 276, (279), 280, 281,
282, 285, 287.
sünnet yerine kazâ kılmalıdır 276, 278, (280), 281,
282, 283, 285.
sünnete yapışmak 18, 52, 215, (286), (401), 473,
766, 1170.
sünneti beğenmiyenler 18, 52, 249, 280, (287),
(768).
sünnet kazâ edilmez (273), 275.
sünneti terk edenler 52, 123, 251, (275), 287, 316,
(768).
sünneti terk etmek için özr 157, 262, (277), 316.
sünnî olan müslimânlar 22, 23, 89, 270, 439, 492,
(1043).
sürme çekmek 164, 356, 375, (693).
süryânîler (490), 1166.
süslenmek 593, (594), 603, 620, 781, 869.
süt kardeşlik 134, 159, 167, 569, 570, (586), 869.
sü’ûdi arabistân 1143, 1174.
–Ş–
Şa’bân ayı (357), 359.
şafak 178.
şâfi’î imâma uymak 228, (250).
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şâfi’î mezhebi 50, 71, 101, 122, 123, 126, 135, 136,
140, 141, (146), 153, 154, 157, 166, 178, 211,
214, 215, 221, 222, 223, 253, 271, 280, (288),
296, 303, 322, 323, 324, 336, 341, 477, 570,
581, 582, 584, 586, 590, 598, 602, 604, 619,
637, 738, 770, 825, 844, 853, 854, 872, 882,
889, 998, 1003, 1175.
şâfi’î mezhebini taklîd 71, 72, 133, (134), (135),
136, 140, 145, (146), 172, 250, 296, 341, 581,
590, 602, 882, 901.
şâhid olmak 159, 194, 284, 315, 566, 567, 573,
587, 805, 828, (884), 886.
şâh sultân câmi’i 1167.
şâhzâde başı câmi’i 1137, 1173, 1176.
şakî olanlar (680), 1073, 1121.
şakk-ı sadr hâdisesi (354).
şâm rumlarının müslimân olması 532, 1096.
şâmânîler (483).
şâmda ümeyye câmi’i 1110, 1122, 1190.
şapka kânûnu [m. 1925].
şarkı söylemek 357, 728, (731), 733, 769.
şart ile söylenen şeyler 282, 330, 568, 573, 583, 811,
815, (819).
şâzilî tarîkati (1087), 1093, 1143.
şefâ’at 58, 107, 286, 385, 438, 451, 457, (475),
476, 477, 478, 785, (910).
şehîd kime denir? 290, 438, (998), 1034.
şehîd sevâbı kazananlar 219, 286, 290, (397), 695.
şehremini câmi’i 1099.
şehvet (164), 166, 167, 168, 530, (628), 681, 721,
781, 950.
şeker hastalığı (657), 658.
şemsi pâşa câmi’i 1131, 1178.
şerâb içmek ve kullanmak harâmdır 487, 613, 618,
(624), 626, 627, 808, 809, (880), 888, 890, 898,
998.
şerâb necsdir 154, 155, (624), 626, 627.
şerîfler (377), 1107.
şey ne demekdir? (964).
şeyhayn kimlerdir? (60), (324), 516, 821.
şeyh-ul hadîs (423).
şeytân nedir? 64, 95, (738), 739, 932.
şeytân tersi reçinesi (742).
şeytânın aldatması 32, 72, (89), 95, 111, 164, 211,
279, (280), 428, 470, 513, 701, 739, (741), 776,
787, 848, 990, 1052, 1054, 1109.
şık giyinmek (20).
şifâ âyetleri ve düâlar 65, 783, 784, (992), 1113.
şî’î fırkası (61), 122, 217, 220, 269, 364, 416, 434,
(701), 1043, 1060, 1098, 1111, 1116, 1174, 1175,
1183.
şî’î kitâbları 50, (61), (765), 1085, 1180.
şî’îlere nasîhat kitâbları 61, 509, (512), 1077.
şi’r okumak 33, 44, 246, 378, 718, (730), 731, 733,
1188.
şira içmek 155, (624).
şirk 54, 76, 373, 436, (452), 529, 628, 769, (778),
784, 907.
şirketler (865).
şişmanlık perhîzi 669.
şöhretde âfet vardır 101, 165, 594, (1062).
şuâ’ (ışın) nedir? 548, 549, 550, 559, 560, 759.
şübheli şeyler 30, 96, 99, 118, 127, 158, 228, 365,
(607), 608, 610, 611, (623), 633, 849.
şüf’a hakkı (536), 818.
şühûd-i hak 373, (763), 764, 931, 956.
şükr (4), 98, 100, 111, 118, 429, 640, 642, 716,
752, 785, (938), 940, 1017, 1035.
şükr düâsı (111).
şükr kurbanı 339.
şükr nemâzı 349.
şükr secdesi (230), 331.
şükr islâma uymakdır 4, (102), 785.

–T–
Tâ’at (19), 20, 1159.
tabî’at kuvvetleri 25, 82, (117), (432), 433, 747,
1041.
tabîb-i hâzık 130, 149, 320, (618), 632, 809.
tâbi’în 66, 441, 464, 490, (492), (495), 511, 516,
564, (768), 1046.
tabî’iyyeciler 22, 81, 117, 409, 433, (758).
tabut 997, 998, (1003), 1004, 1005.
tâc mahal 1167.
ta’dîl-i erkân 63, 77, 227, 287, (289), 1064.
ta’dîl-i zemân (184), 193.
tafdîliyye fırkası (61).
tağrîr [aldanmak] (807).
tahâretlenmek 123, 133, (157).
tahkîm yolu ile da’va açmak 884.
tahrîme [iftitâh tekbîri] (215), 255, 282.
tahta minâre câmi’i 1100, 1180.
tahvîl senedi [obligasyon] 292, (859).
takdîm ve tehîr ile nemâz (172), 223.
takvâ (96), 99, 100, 113, 136, 300, 443, 611, 630,
782, 949, 998, 1049, (1053), 1062.
takvîm kullanmak 172, (194), 198, 316, 317, 360,
379.
takvîmi Celâlî 1134.
talâk 331, 335, 336, 435, 574, (580), 581, 582, 583,
584, 588, 605, 898.
Tanrı ismini söylemek (431).
tanrı ne demekdir 56, 371, (431).
tansiyon yükselmesi 654, 693, (978).
tanzîmat 1047, 1048, 1063.
tarafeyn kimlere denir (234), 801, (830), 831, 861.
târîh kitâbları 5, 512, 513, (515), 1114.
tarîkatcılar 7, 9, (112), 766, 768, 1053, (1058), 1062.
tarîkat, tesavvuf demekdir 53, 766, 771, 933, (949),
953.
tâ’ûn (vebâ) 696, 998, (1034), 1035, 1147.
tavâf yapmak 140, 142, (344), 345, 346.
ta’vîz ile tedâvî (783).
tavşan yimek günâh değildir (620), 650.
tavuk hastalığı 651.
tayf (spektr) 548, 549, 551, 1130.
ta’yîn edilen mal 569, (793), 795, 802, 814, 836,
851.
tayyârede nemâz, otobüsdeki gibidir (172).
ta’zîr cezâsı 39, 244, 319, 879, (884), 885, 886,
887, 888, 894, 989, 998.
ta’ziye (1006), 1017.
tazmîn etmek (97), 292, 303.
te’ayyün eden mal 569, (794), 803, 814, 836, 855.
te’ayyün-i evvel 960.
tebe-i tâbi’în 464, 490, (495), 511, 564.
teberrî etmedikce tevellî olmaz (92).
teberru’ 876, (877).
teblîgutcemâ’a fırkası (499).
tebzîr nedir (640).
tecdîd-i îmân ve nikâh (436), 566, 731.
tecellî 50, (373), 753, 763, 917, 933, 934, 938, (959),
1166, 1171.
tecessüs harâmdır (612).
tecribî ilmler 24, 25, 42, 533, (1043).
tecvîd ilmi 248, 253, 397, (729), 731, 1010.
tedâvî sünnetdir 618, (652), 693, 782, (992).
tefekkür 99, 100, (903).
tefsîr kitâbları 23, 45, 47, (413), 414, 415, 416, 417,
418, 461, 471, 475, 887, 1082, 1170.
tefsîr nedir 44, (45), 461, 471, (475), 886, 887, 1054,
1208.
tefvîd yolu ile, kadın boşanmağa hak kazanır 568,
(582), 583.
tegannî harâmdır 204, 245, (718), 721.
tegannî ile Kur’ân okumak 204, 206, 233, 245, 248,
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432, 722, (728), 1009.
tegannî ve müzik 115, 233, 432, (718), 731, 1009.
teharrî [anlamak için araşdırmak] (622).
teheccüd nemâzı 77, (110), 111, 265, 284, 290.
tehıyyet-ül-mescid nemâzı 219, (245), 283, 349.
tehlükeden kaçınmalı 631, (782).
tekbîr okumak 115, (209), 215, (266), 356, 733,
1124.
tekkeler (112), 731, 744, 908.
tekrar dirilmeğe inanmıyanlar 27, (84), 487.
telefon etmek âdâbı (365).
tele idâreli âletler 558.
televizyon 100, 168, 355, 730.
telfîk-i mezâhib 44, 72, 445, 464, 468, 470, 602, 843,
(889), 1061.
telkîn (1006), 1007.
temîme (nazarlık) 784.
te’mînât mektûbu (830), 831.
temizleme şeklleri 153.
temizlik îmândandır 20, 262, 649, 989, (1046).
temkin zemânı 186, 188, 192.
temlîk etmek 574, 582, (583).
tenâsuh yokdur 84, (85), 700, 737, 745.
tenbellik 30, 283, 528, 610, 645, (646).
teneffüs organı 979.
tenvîr dâiresi 183.
teori (81).
ter, artık gibidir (162).
terâvîh düâsı (243).
terâvîh nasıl kılınır 214, (243), 284.
terâvîh nemâzı sünnetdir (243), 313, 314.
terâvîh nemâzına kazâ niyyet ederek kılmalı (277).
terâzi (58), 107.
termik nötronlar 555, 556, 557.
tersâne 1100, 1167.
tersâne câmi’i 1153.
tertîb sâhibi (272).
terviye günü 339, 345, (356).
tesarruf sâhibleri (751).
tesavvuf büyükleri 50, 90, 91, 420, 517, 744, 746,
749, 750, (754), 909, 949, 1052, 1053, 1062.
tesavvuf dereceleri 86, 87, 95, (748).
tesavvuf nedir 10, 50, 53, 90, 96, 112, 413, 486, 640,
(768), 771, 919, 935, 1063.
tesavvuf serhoşluğu 517, 627, (957), 958, 1105.
tesavvuf yolu ikidir 95, 486, 919, 948, (953), 1063.
tesbîh kullanmak (240).
tesbîh okumak (111), 356.
teslîs (trinite) (43), 372, 1080, (1097), 1128.
teşrîk tekbîrleri 115, 255, (266).
tevâtür (782), 883.
tevâzû’ (tevâdu’) 178, (752), 932, 1134.
tevbe etmek farzdır (64), 65, 67, 68, 96, 97, 276, 356,
363, (531), 732, 989.
tevbe nasıl olmalı? 59, 65, (67), 97, 272, 276, (277),
284, 770, 923, 991.
teveccüh 85, (459), 746, 751, 935, 1015, (1016),
1018, 1067, 1147, 1154, 1166, 1171.
tevekkül 524, (677), 682, 687, 690, 696, 933.
tevessül etmek 395, (448), 450, 479, 495, (1016),
1055.
tevfîkıyye câmi’i 1132.
tevhîd (678), 768.
tevhîd düâsı (1248).
tevhîd-i şühûdî (961).
te’vîl 9, 23, 83, 389, 390, 403, 414, 435, (472), 492,
754, 771.
teyemmüm câiz olan şeyler (150).
teyemmüm ne zemân yapılır 125, 130, 141, 146,
(149), 150, 159, 162, 165, 223, 275.
teyemmümün bozulması 128, (149), 150.

teyemmümün farzları (149).
teyemmümün sünnetleri (150).
teypde kur’ân-ı kerîm 99, 100, 247, (726).
tezek 155, 245, (612), 619.
tezekkür-i mevt 922, (988).
tezkiye (933), 936, 939.
thorium ma’deni 556, 559.
tıb fakültesi 532, 1131.
tımarhâne 1150.
tırnak kesmek 127, 132, (262), 264, 326, 343, 995.
ticânî tarîkati (1088), 1183.
ticâretde adâlet 611, 787, 788, (840), 845.
ticâret eşyâsının zekâtı 293, (294).
tîmûr devleti 532, 1080, (1183).
tiryak (619).
tivele nedir? (784).
tokmak dede 1103.
tophâne çeşmesi 1127.
topkapı câmi’i 1100.
topkapı serâyı 1059.
toprak sâhibi olmak 304, (305).
transistör 558, 987.
traş olmak 127, 132, (262), 263, 344, 346.
trende nemâz 172, 215, (223).
triton denizaltısı 558.
tritium denilen madde 557.
triyod lâmbaları 987.
tuğra (621).
tumânînet 110, 287, 288, (289), 768, 780.
tüb bebek harâmdır (605).
tüccâr olmak (789), 790.
türbelere mum, bez adamak 333, 334.
türbe yapmak 241, (452), 453, 1004.
türk bayrağı (52).
türkçe kur’ân olur mu? (46), 723.
türkiye gazetesi 162, 187, 203, 529, 654.
türk kabîleleri 431, (533), 1157.
türklerin islâmiyyete hizmeti 431, (533).
tütün içmek 54, 124, 125, 246, 598, (629), 646,
647, 985, 986, 1093, 1097, 1102, 1106, 1123,
1127, 1136, 1184.
–U–
Ubûdiyyet (943).
ucb, ibâdetini beğenmekdir (429), 739.
ufk-ı şer’î (181), 186, 187.
uğursuzluk yokdur 687, 739, (782).
uhud gazâsı 356, 519, 1065, 1068, 1095, (1106),
1110, 1165, 1182, 1187.
uknum 501, 1155, (1161).
ukûbât (cezâlar) 438, 831, (879).
ulemâ-i râsihîn 53, (754), 763.
ultraviyole ışınlar 549, 1049.
ulul’azm peygamberler 426, (482), 904, 952.
ulûm-i islâmiyye 25, 402, (413), 1043.
umre sünnetdir 111, (339), 351.
umûm-ı belvâ (302).
unkapanı köprüsü 1131.
unutmak özrdür 151, (273), 275, 318.
uran bombası 561.
uran pili 561, 563.
uranium ma’deni 549, 554, 555, 556, 557, 560, 561.
urûc (764), 905.
urûz denilen eşyâ 293, 298, 323, (793), 808, 821,
856, 865.
uşâkî tarîkati (1088).
uşur (uşr) vermek 118, 293, (303), 304, 310, 869,
900.
uşur vermiyenler 100, 211, 311.
uykuda görünen şeyler 87, 89.
uykunun ibâdet olması 20, 113.
uyuşturucu maddeler 274, 618, 626, (632), 637.
uzunluk ölçü birimleri 221.
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–Ü–
Ücret 292, 611, 791, (869), 873.
ücret karşılığı ibâdet 252, (341), 783, 784, 871,
1022, 1023.
ülûhiyyet sıfatı 27, 103, 327, (452), 487, 529, (906),
948.
ülül’emre itâ’at 533, 629, (631).
ülül-emr kimlerdir? (397), 398, 631.
ümeyye câmi’i (1110), 1122, 1190.
ümmet 43, (408), 476, 910.
ümm-i veled câriye 577, (809).
ümm-ül-kitâb (698), 964.
ünesco teşkilâtı 1102.
üniversiteliye cevâb (73).
üsküdar iskele câmi’i 1137.
üsküdar kaptanpâşa câmi’i 1119.
üstâd hakkı 90, 92, (401).
üstün kime denir? 108, (516), 1140.
üstürlâb [Rub’-ı dâire] (187), 1245.
üsûl haberleri (268), 269, 480.
üsûl-i hadîs ilmi (413), 417, 418.
üveysî olmak 455, (957), 1052, 1055, 1189, 1197.
üzücü haber işitince 231, (427), 1006.
–V–
Vâcib ne demekdir (52), (230), 275, 279, 322, 324,
382, 471, 616.
vâcib-ül-vücûd 55, (103), 116, 906, 907, 943.
vahdet-i vücûd (panteizm) 92, 93, 94, 768, 936,
(943), 944, 959, 961.
vahy 43, 58, 355, (505), 506, 507, 693, 1196.
vakf 19, 241, 304, 612, 808, 811, (861), 877, 1033.
vâkıât haberleri (268), 271.
vakt, nemâzın şartı değil, sebebidir 122, (179).
vaniköyü câmi’i 1188.
vârisden mal kaçırmak (816).
vasatî sâati ezânîye çevirmek 195.
vasî ta’yîni 308, 341, 797, 839, (899), 1019, (1029).
vasıyyet 274, 320, 322, 326, 340, 387, 477, 839,
(899), 989, 1019, 1020, (1028), 1029, 1033, 1159.
vasl-ı uryâni (87), 936, 940.
vatan nedir? 89, (224).
vatan sevgisi 420.
va’z dinlemek 20, (246), 249, 885.
vazîfe ne demekdir? 102, (430).
vazîfenin birincisi 20, 22, 25, 37, 63, (69), 99, 103,
109, (288), 382, 430, 481, 537, 546, 579, 615,
759.
vazîfeden isti’fâ etmemeli 271, (787).
vebâ hastalığı 696, (1034), 1096, 1147.
vecde gelmek 627, 721, (731), 754.
vedâ haccı 388.
vedî’a 97, 363, 536, (605), 794, 831, 837, 863.
vefâ ile bey’ (814).
vehhâbî 106, 220, 347, (447), 453, 454, 455, 459,
460, 461, 471, 484, 717, 747, 777, 1043, 1071,
1117, 1119, 1131, 1143, 1168, 1173, 1176, 1184.
vehhâbîlerin Tâif katl-i âmı 1060.
vehm mertebesi 521, 905, 925, (926), 930, 944,
948, 969.
vekâhet [hayânın az olması] (891).
vekâlet 159, 799, 829, (834), 866, 900.
vekîl tutmak 259, 293, 308, 325, 338, 340, 341,
566, 572, 611, (835), 837, 853, 866.
veled-i zinâ 249, 578, 591, (605).
velî (evliyâ) 49, 78, 85, (113), 338, 445, 448, 455, 456,
486, 747, 949, 1050, (1051), 1053, (1057), 1140,
1148, 1187, 1188.
velîlik 292, 322, (797), 893, 1000, 1019.
velînin nikâh yapması (565), 572.
velî öldükden sonra da işitir 1015, (1057).
vera’ (96), 98, 99, 251, 607, 608, 609, 630, 631, 782,

(1053).
verâset i’lâmı çıkarmak 1024.
verem hastalığı (672), 1049.
veresiyye satış 799, (800), 835, 847, 849, 856.
vergileri ödemelidir 28, 29, 37, 96, 438, 790, (872).
versay serâyı 1046.
veseniyye (410), 578, 628.
vesîle aramak 401, 453, (457), 479, 922, 949, 992,
993, 1055, 1134.
vesk denilen ölçü (304).
vesvese fenâdır 126, 127, 155, 228, 428, (608),
609, 610, 619, 738, 890, 965, 1064.
vicdânî şeyler 93, 94, 939, (965).
vilâyet nedir? 50, 53, 428, 764, 902, 934, (949),
950, 952, 1064.
virüs (983).
vitaminler (676).
vitr nemâzı 121, (228), 255, 273.
viyana (hofbibliyothek) kütübhânesi 1080.
vücûd sıfatı 755, (963).
vücûd-i vehmî 412, 926, 931, (944), 945.
–Y–
Yabancı dil öğrenmeli (534), 1048.
yabancı kadına bakmamalı 64, 98, 99, 163, (164),
165, 166, 167, 570, 578, 600, (780), 901.
yabancı kadınla konuşmak (164), 165, 166, 167,
720, (721).
yağmur düâsı (İslâm ahlâkı kitâbında uzun yazılıdır)
450, (451), 457.
yahova (yehve) şâhidleri 36, (490).
ya’kûbiyye, hıristiyanlar (490), 1089.
yalan harâmdır 18, 39, 99, (115), 140, 334, 338,
(781), 841, 892.
yalan yere yemîn (334), 337, (338), 841.
yanık (674).
yara üzerine mesh 127, 129, (130).
yaratmak Allaha mahsûsdur 3, 4, 56, 66, 80, 82, 105,
116, 373, 403, 411, (432), 433, 434, 435, 451,
(456), 478, 479, 680, 683, 963.
yardım cem’iyyetleri 308, (877).
yarış etmek (614).
yasaklamak [hicr] 645, 790, 827, (897), 898.
yasîn sûresi 477, 479, 714, 723, (990), 991, 998,
1008.
yatmak âdâbı (65), 127, 365, 378, 649.
yatsı nemâzı 121, (178), 194.
yâ-vedûd câmi’i 1103.
yazının târîhcesi 450, (1069).
ye’cûc me’cûc (62), 1123.
yedikule câmi’i 1099.
yedikule zindanları 1128.
yehûdîler 22, 27, 35, 42, 94, 241, 262, 265, 365, 366,
382, 411, 529, 537, 578, 770, 888, 969, 1005,
1018, 1122, (1190), 1194.
yehûdîlerin islâm düşmanlığı 61.
yemâme cengi 1013, 1068, 1090, 1091, 1105,
(1152), 1163, 1187.
yemîn 330, (334), 337, 338, 841.
yemîn keffâreti 320, 330, 331, (334), 335, 853.
yemîn nasıl yapılır? (334), 335, 336, 337, 338.
yeni câmi’ 1133, 1153, 1184.
yeni-çeri askerleri 1103, 1131, (1143), 1168.
yeni vâlide câmi’i 1071.
yeraltı câmi’i 1136.
yer çekimi kuvveti 58.
yer küresinin dönmesi 82, (189), 537, 538, 972,
1048, 1102, 1127.
yer küresinin ömrü (79), 80, 116.
yermük gazâsı 1065, (1090), 1096, 1110, 1165,
(1187).
yeryüzünde en kıymetli yer 245, (267).
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yeryüzündeki diller 376.
yetîmler 688, 699, (888), 899, 901, 1029.
yetmişiki fırka 63, 66, (68), 103, 433, 1161.
yetmişüç fırka 54, 63, (68), 408, (419), 1180.
yezîdîler (489), 887.
yılan öldürmek (240), 684.
yılbaşı 355, 358, 379, (761), 1086, 1139, 1177.
yıldızlar birinci semâdadır (82), 553, 972.
yıldızlara tapanlar 239, 431, 462, (483), 489, 1044,
1189, 1195.
yimeği, içmeği harâm eden sebebler (630), 1029.
yimek, içmek âdâbı 110, 112, 141, 290, 378, 619,
620, 643, (648), 649, 650, 651.
yimekden sonra düâ 218, (651).
yimesi harâm etler 155, 162, 325, (619), (623), 635,
779, 813.
yimesi ve kullanması günâh olanlar 156, (618), 626,
629, 635.
yobaz 8, 81, (244), 473, 542, 758, 1056.
yol kesmek 610, (882), 885, 999, 1107.
yolcular birini emîr seçmelidir (226).
yolculukda abdest almak 149.
yolculukda iki nemâzı birlikde kılmak 134, 135, (172).
yolculukda nemâz 172, (221), 222, 223, 224, 225,
226, 256, 271.
yolda satıcılık (pazarda satıcılık) 818.
yorgunluk (984).
yunan felesofları 84, 117, 488, 926, 931, 944, 1048,
(1078), 1097, 1171.
yürürken nemâz kılınmaz (222).
yûşa’ mescidi 1152.
yüzük takmak 124, 143, 146, 378, (620), 621.
yüzün güzel olması (628), 1140.
–Z–
Zâhid 53, (486), 1094.
zâhiriyye mezhebi 1114.
zâlime beddüâ etmemelidir 90, (692).
zâlime karşı yalan câizdir (337), 398.
zâlimler 38, 310, 353, 365, 444, 519, (524), 525,
(609), 610, 611, 846, (849), 1086, 1130, 1154,
1190.
zal mahmûd pâşa câmi’i 1167, 1173.
zann-ı gâlib 151, 155, 156, (159).
zannın ibâdetde yeri 151, 156, 159, (162), 172.
zarar-ı fâhiş 151, (818).
zararlı hayvan öldürülür (39).
zararlı şeylerden sakınmalı 93, 232, 240, 247, (635).
zarûret ne demekdir 71, 134, (135), 143, 144, 145,
222, 302, 428, 593, (594), 618, 647, 852, 859.
zât-i ilâhî 86, 101, (103), 373, 914, 917, 927, 935,
938, 959, (963), 968, 970.
zehr 618, 620, (984).
zehrli gazlardan korunma (986).
zekâ (405), 406, 1189.
zekât kime verilir? 71, (307), 308, 309.
zekât malı artdırır 309, (641).
zekât nasıl verilir? 97, 100, 293, 301, 302, 303,

(308), 333, 342, 611, 835, 838, 870.
zekât vermiyenler 64, (111), 211, 276, 279, 310,
(311), 312, 322, 1126.
zekâtın ehemmiyyeti 21, 64, 92, 100, 111, 211, 302,
310, (311), 312, 527.
zellet-ül-kâri’ (233).
zekeriyya sofrası (334).
zelzele (696).
zemâna uymak (67), 113, 533, 604, 611, (805), 862.
zemherîr soğuk azâbı (108), 739.
zemzem kuyusu 246, 344, (347), 1123.
zemzem suyu 151, 160, (354), 649, 996, (1128).
zencîler 376.
zengin olmak 323, (324), 593, 641, 875.
zerre îmânı olanlar 58, 59, (910).
zevâl mahalli dâireleri (181), 182.
zevâl vakti 178, (182), 191.
zevâid sünnetler (52), 357.
zevcenin hakkı 34, 136, 322, 337, 340, 342, 346,
588, 598, (600), 628, 791, 901, 997, 1029.
zevce döğülmez 115, 592, (600), 889, 895.
zevcin hakkı 115, 140, 340, 342, 357, (590), 598,
888.
zeydiyye fırkası (61), 467.
zeyneb sultân câmi’i 1071.
zeyniyye tarîkati (1087), 1197.
zeyrek kilise câmi’i 1185.
zıhâr (584).
zıl tecellîleri 86, 101, 373, 764, (931), 935, 938,
(939), 948.
zındık kimdir? 8, 29, (50), 51, 81, 93, 94, 119, 166,
(414), 445, 462, 463, 473, 487, 541, 543, (758),
862, 887, 955, 1043.
zikr ne demekdir 78, 112, 115, (747), 765, 777,
(903), 904, 910, 921.
zikr-i hafî, zikr-i cehrî 90, 401, 767, (903), 921, 1174.
zilhicce ayı 326, 339, (356), 357, 375.
zimmî 29, (39), 293, 304, 307, 364, (437), 439, 592,
595, 602, 613, 782, 810, 812, 817, 856, 874,
880, 888, 891, 893, 897, 1011, 1027.
zinâ 39, 64, 98, 164, 357, 387, 487, 570, 578, 607,
627, 637, (780), 875, (879), 891, 893, 914.
zînet eşyâsı 297, 593, (594), 603, 620, 622, 869.
zirâ’at [çiftçilik] 24, 526, 528, 783, 786, 826, 860,
(868), 877.
ziyâfet vermek (365), 574, (643), 720.
ziyâret 91, 339, 348, 356, (365), 597, (699).
ziyânın sür’ati (202).
zoocoğrafî (83).
zrâ’ ölçüsü 149, (221), 222, 845.
zulm 5, 30, 37, 39, 76, 91, 403, 430, 438, 519,
(535), (611), 613, 640, 642, 817, 841, 881, 896,
914, 988, 998, 1154.
zühd 60, (96), 99, (686), 770, 792.
zülkarneyn seddi 1123.
zünnâr denilen kuşağı bağlamak (232), 869.
züyûf para (302), 793, 824.

K›lnemâz›,elinharâmasalma,
çokyaşar›m,dünyâhepkal›rsanma!
Beşnemâzasar›l,gençlikçağ›nda!
Ekdiğinibiçersin,Cennetbağ›nda.
‹kikişiölümühât›rlamaz,
harâmişler,biridenemâzk›lmaz!
Birgüngelir,tutmazolurbueller,
söyliyemez,Allahdemeyendiller!
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S›f›rderecedenaltm›şderecearz›nakadarveyirmibeşmetrefarkile,beşyüzmetreirtifâ’akadarhesâbolunmuştemkincedveli.
Birincisat›rdakirakamlararzderecelerinigöstermekdedir.
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‹rtifâ’: Birmahallinenyüksekyerininenaşağ›yerindeni’tibârenyüksekliğidir.Kitâb›m›z›nbirincik›sm›nda(Nemâz Vaktleri) maddesindetemkinhakk›ndabilgiverilmişdir.MuhammedbinMûsâBağdâdîveEbûBekrMuhammedbinÖmerMüneccimBağdâdî,Rub’-idâire[üstürlab]ilevaktta’yînini(El’amelü bil-üstürlâb) kitâblar›ndabildirmekdedirler.Birincisi205de,
ikincisi320[m.932]devefâtetmişdir.AbdüllahbinAlîMardînînin(Rubu’› mukantarât) kitâb›daçokk›ymetlidir.779[m.1377]devefâtetmişdir.
(Mekteb-ibahriye-işâhâne),fenn-ihey’etmuallimiyüzbaş›MustafâHilmi efendi, 1306 [m. 1888] bask›l› (Heyet-i felekiyye) kitâb›nda, nemâz
vaktlerinivearabîayibtidâlar›n›çokgüzelhesâbetmekdedir.
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Her arz derecesi için ikindi nemâz› vaktinin irtifâ’lar›
Gâye
irtifâ’ı
° '
0 15
0 30
0 45
1 00
1 15
1 30
1 45
2 00
2 15
2 30
2 45
3 00
3 15
3 30
3 45
4 00
4 15
4 30
4 45
5 00
5 30
6 00
6 30
7 00
7 30
8 00
8 30
9 00
9 30
10 00

Fey-i
Zevâl
m.
229.182
114.589
76.390
57.290
45.829
38.188
32.730
28.636
25.452
22.904
20.819
19.081
17.611
16.350
15.257
14.301
13.457
12.706
12.035
11.430
10.385
9.514
8.777
8.144
7.596
7.115
6.691
6.394
5.976
5.671

Gâye
irtifâ’ı
° '
10 30
11 00
11 30
12 00
12 30
13 00
13 30
14 00
14 30
15 00
15 30
16 00
16 30
17 00
17 30
18 00
18 30
19 00
19 30
20 00
20 30
21 00
21 30
22 00
22 30
23 00
23 30
24 00
24 30
25 00

Fey-i
Zevâl
m.
5.395
5.145
4.915
4.705
4.511
4.331
4.165
4.011
3.867
3.732
3.606
3.487
3.376
3.271
3.172
3.078
2.989
2.904
2.824
2.747
2.675
2.605
2.539
2.475
2.414
2.356
2.300
2.246
2.194
2.145

Gâye
irtifâ’ı
° '
25 30
26 00
26 30
27 00
27 30
28 00
28 30
29 00
29 30
30 00
30 30
31 00
31 30
32 00
32 30
33 00
33 30
34 00
34 30
35 00
35 30
36 00
36 30
37 00
37 30
38 00
38 30
39 00
39 30
40 00

Fey-i
Zevâl
m.
2.097
2.050
2.006
1.963
1.921
1.881
1.842
1.804
1.767
1.732
1.698
1.664
1.632
1.600
1.570
1.540
1.511
1.483
1.455
1.428
1.402
1.376
1.351
1.327
1.303
1.280
1.257
1.235
1.213
1.192

Gâye
irtifâ’ı
° '
40 30
41 00
41 30
42 00
42 30
43 00
43 30
44 00
44 30
45 00
45 30
46 00
46 30
47 00
47 30
48 00
48 30
49 00
49 30
50 00
51 00
52 00
53 00
54 00
55 00
56 00
57 00
58 00
59 00
60 00

Fey-i
Zevâl
m.
1.171
1.150
1.130
1.111
1.091
1.072
1.054
1.036
1.018
1.000
0.983
0.966
0.949
0.933
0.916
0.900
0.885
0.869
0.854
0.839
0.810
0.781
0.754
0.727
0.700
0.675
0.649
0.625
0.601
0.577

Gâye
irtifâ’ı
° '
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Fey-i
Zevâl
m.
0.554
0.532
0.510
0.488
0.466
0.445
0.424
0.404
0.384
0.364
0.344
0.325
0.306
0.287
0.268
0.249
0.230
0.213
0.194
0.179
0.158
0.141
0.123
0.105
0.087
0.070
0.052
0.035
0.017
0.000

Meselâ,‹stanbul’da2Şubâtda,Meyl-işems-16derece48dakîkaolduğundan,gâyeirtifâ’›
-16derece48dakîka+49derece=32derece12dakîka,birmetre,dikçubuğunenk›sagölgesi1.58m.veikindigölgesi2.58m.veikindiirtifâ’›21derece20dakîkaolur.Hesâbmakinesiilefadl-›dâir2sâat41dakîkabulunur.‹kindivakti,ezânî9sâat42dakîkavemüşterek3sâat9dakîkaolur.Çünki,Ta’dîl-izemân-13dakîka39sâniyedir.Yukar›dakicedvelikullanmadanda,privileghesâbâletinin90-32.12µ=tan+1=arctanMS90-MR
=¥işâretlerineparmakilebas›nca,güneşinasr-›evveldekiirtifâ’›21derece8dakîka
olur.Yâhudrub-›dâirede,hayt,kavs-iirtifâ’üzerindegâye-iirtifâ’rakam›nagetirilince,hayt›n(z›ll-imebsût)kavsinderastlad›ğ›rakam,fey-izevâlgölgeuzunluğuolur.
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TA’DÎL-‹ ZEMÂN VE MEYL-‹ ŞEMS CEDVEL‹
GÜNEŞ 1986
Oh UNIVERSAL (GREENWICH) ZEMÂNI
Târih
Ocak

Tâdil-i
zemân
dak. s

Meyl-i
şems Târih
° ’

Tâdil-i
zemân
dak. s

Meyl-i
şems Târih
° ’

Tâdil-i
zemân
dak. s

Meyl-i
şems Târih
° ’

0–0248
1 0316
2 0344
3 0412
4 0440

–2307 Şubat
2303
2258
2252
2247

15–1412
16 1409
17 1406
18 1401
19 1356

–1251 Nisan
1231
1210
1149
1128

1–0406
2 0348
3 0330
4 0313
5 0255

5–0507
6 0534
7 0601
8 0627
9 0652

–2240
2233
2226
2219
2211

20–1351
21 1344
22 1337
23 1329
24 1321

–1106
1045
1023
1001
0939

–2202
2153
2144
2134
2124 Mart
–2113

25–1312
26 1302
27 1252
28 1242
1 1231

10–0717
11 0741
12 0805
13 0828
14 0851
15–0913

Meyl-i
şems
° ’

+0420
0444
0507
0530
0553

17+0340
18 0338
19 0336
20 0333
21 0330

+1913
1926
1940
1952
2005

6–0238
7 0221
8 0204
9 0147
10 0131

+0615
0638
0701
0723
0745

22+0326
23 0322
24 0317
25 0312
26 0306

+2017
2029
2040
2051
2102

–0917
0855
0832
0810
0747

11–0115
12 0059
13 0044
14 0028
15–0013

+0808
0830
0852
0913
0935

27+0300
28 0253
29 0246
30 0238
31 0230

+2113
2123
2132
2142
2151
+2159
2207
2215
2222
2229

0934
0955
1015
1034

2102
2051
2039
2027

2–1219
3 1207
4 1154
5 1141
6 1128

–0724
0701
0638
0615
0552

16+0001
17 0015
18 0029
19 0043
20 0056

20–1052
21 1110
22 1126
23 1142
24 1158

–2014
2001
1948
1934
1920

7–1114
8–1059
9 1045
10 1030
11 1014

–0529
0505
0442
0418
0355

21+0109
22 0121
23 0133
24 0144
25 0155

+0956 Haziran 1+0221
2 0212
1018
3 0202
1039
4 0152
1100
5 0142
1121
6+0131
+1141
7 0120
1201
8 0109
1222
9 0058
1242
10 0046
1301

25–1212
26 1226
27 1239
28 1251
29 1302

–1905
1851
1835
1820
1804

12–0959
13 0943
14 0926
15 0910
16 0853

–0331
0308
0244
0220
0157

26+0206
27 0216
28 0225
29 0234
30 0243

+1321
1340
1359
1418
1437

11+0034
12 0022
13+0009
14 -0003
15 0016

+2302
2307
2311
2314
2317

30–1313
31 1322
1 1331
2 1339
3 1346

–1748
1732
1715
1658
1640

17–0836
18 0819
19 0801
20 0744
21 0726

–0133 May›s
0109
0046
–0022
+0002

1+0251
2 0258
3 0305
4 0311
5 0317

+1455
1513
1531
1549
1606

16–0029
17 0042
18 0054
19 0107
20 0120

+2320
2322
2324
2325
2326

1353
1359
1404
1408
1411

–1623
1605
1546
1528
1509

22–0708
23 0650
24 0632
25 0613
26 0555

+0026
0049
0113
0137
0200

6+0322
7 0326
8 0330
9 0334
10 0336

+1624
1640
1657
1713
1729

21–0133
22 0146
23 0159
24 0212
25 0225

+2326
2327
2326
2325
2324

9–1413
10 1415
11 1416
12 1416
13 1416

–1450
1431
1411
1352
1332

27–0537
28 0519
29 0500
30 0442
31 0424

+0224
0247
0311
0334
0357

11+0339
12 0340
13 0341
14 0342
15 0342

+1745
1800
1815
1830
1845

26–0238
27 0250
28 0303
29 0315
30 0327

+2323
2321
2318
2316
2312

14 1414
15 1412

–1312 Nisan
–1251

1–0416
2–0348

+0420
+0444

16+0341
17+0340

+1859 Temmuz 1–0339
+1913
2–0350

+2309
+2305

16
17
18
19

Şubat

Tâdil-i
zemân
dak. s

4
5
6
7
8

+2236
2242
2248
2253
2258

NOT: Budeğerler1986+4N(N=0,1,2,3...)y›llar›içindir.1987+4Niçin6sâatönceki,1988+4NiçinMartakadar12sâatöncekiMartdanitibaren12sâatsonraki,1989+4Niçin6sâatsonrakideğerlerkullan›l›r.Meselâ0Ocak1989(31Aral›k1988)için:
Meyl=–23°07'–(–23°07–(–23°03))æ6÷24=–23°06'olur.
Rub’ı dâire, ya’nî Üstürlâb âletini yaparak, güneşin irtifâ’›n› ilk ölçen müslümân, ‹brâhîm Fezârî
Bağdâdîdir.(Zeyc-i Fezârî) ve(Amel-i bil-üsturlâb) ve(Kitâb-ül-mikyâs-iz-zevâl) vediğerkitâblar›çok
k›ymetlidir.188[m.803]devefâtetmişdir.426’davefâtedenÜsbu’G›rnâtînin(Kitâb-ül-üstürlâb) ›ve
801[m.1398]deM›srdavefâtedenAlîbinOsmân Bağdâdînin(Hidâyetül mübtedî) siçokk›ymetlidir.
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TA’DÎL-‹ ZEMÂN VE MEYL-‹ ŞEMS CEDVEL‹
GÜNEŞ1986
OhUNIVERSAL(UT)
Tâdil-i
zemân
dak.s

Meyl-i
şems Târih
° ’

Tâdil-i
zemân
dak.s

Meyl-i
şems Târih
° ’

+2309
2305
2300
2255
2250

16–0424
17 0412
18 0359
19 0346
20 0332

+1354 Ekim
1335
1316
1257
1237

1+1006
2 1025
3 1044
4 1103
5 1121

0434
0445
0454
0504
0513

+2245
2239
2232
2225
2218

21–0317
22 0303
23 0247
24 0232
25 0216

+1217
1157
1137
1117
1056

11–0521
12 0529
13 0537
14 0544
15 0551

+2211
2203
2154
2146
2137

26–0159
27 0142
28 0125
29 0107
30 0049

16–0557
17 0603
18 0608
19 0612
20 0616

+2127 Eylül
2117
2107
2057
2046

21–0620
22 0623
23 0625
24 0627
25 0628

Tâdil-i
zemân
dak.s

Meyl-i
şems
° ’

–0259 Kas›m
0322
0346
0409
0432

16+1521
17 1510
18 1458
19 1446
20 1432

–1836
1851
1906
1920
1934

6+1139
7 1157
8 1214
9 1231
10 1247

–0455
0518
0541
0604
0627

21+1418
22 1403
23 1348
24 1331
25 1314

–1948
2001
2014
2027
2039

+1036
1015
0954
0933
0911

11+1303
12 1319
13 1334
14 1348
15 1402

–0650
0712
0735
0757
0820

26+1255
27 1237
28 1217
29 1157
30 1135

–2051
2102
2113
2123
2134

31–0031
1–0013
2+0006
3 0025
4 0045

+0850
0828
0806
0745
0723

16+1416
17 1429
18 1441
19 1453
20 1504

–0842 Aral›k
0904
0926
0948
1009

1+1114
2 1051
3 1028
4 1004
5 0940

–2143
2153
2202
2210
2218

+2034
2023
2011
1959
1946

5+0105
6 0124
7 0145
8 0205
9 0226

+0700
0638
0616
0553
0531

21+1515
22 1524
23 1533
24 1542
25 1550

–1031
1052
1113
1134
1155

6+0915
7 0850
8 0824
9 0758
10 0731

–2226
2233
2240
2246
2252

26–0628
27 0628
28 0628
29 0626
30 0625

+1933
1920
1906
1853
1838

10+0246
11 0307
12 0328
13 0349
14 0411

+0508
0445
0423
0400
0337

26+1557
27 1603
28 1608
29 1613
30 1617

–1216
1236
1257
1317
1337

11+0704
12 0636
13 0609
14 0540
15 0512

–2257
2302
2307
2311
2315

31–0622
Ağustos 1 0619
2 0616
3 0612
4 0607

+1824
1809
1754
1739
1723

15+0432
16 0453
17 0515
18 0536
19 0558

+0314
0251 Kas›m
0227
0204
0141

–2318
2320
2322
2324
2325

+1707
1651
1634
1617
1600

20+0619
21 0641
22 0702
23 0723
24 0744

+0118
0054
0031
+0008
–0016

–1356
1416
1435
1454
1513
–1531

16+0443
17 0414
18 0345
19 0315
20 0246

5–0602
6 0556
7 0549
8 0542
9 0534

31+1620
1 1623
2 1624
3 1625
4 1625
5+1624

10–0526
11 0517
12 0508
13 0458
14 0447

+1543
1525
1508
1450
1431

25+0805
26 0826
27 0846
28 0907
29 0927

15–0436
16–0424

+1413
+1354 Ekim

30+0947
1+1006

Târih

Tâdil-i
zemân
dak. s

Temmuz 1–0339
2 0350
3 0402
4 0413
5 0424
6
7
8
9
10

Meyl-i
şems Târih
° ’

1622
1620
1617
1613

1550
1608
1625
1643

21+0216
22 0146
23 0116
24 0047
25+0017

–2326
2327
2326
2326
2325

–0039
0102
0126
0149
0212

10+1608
11 1602
12 1555
13 1548
14 1540

–1700
1717
1733
1750
1806

26–0013
27 0043
28 0112
29 0142
30 0211

–2323
2321
2319
2316
2312

–0236
–0259

15+1530
16+1521

–1821
–1836

31–0240
32–0309

–2308
–2304

6
7
8
9

–doğu
ZevâlVakti(UT=Greenwichzemân›olarak)=12h +bat› tûlderecesikadarzemân-tâ’dîlzemân
Ta’dîl-izemân=Hakîkîzemân-Vasatîzemân
Yukar›dakideğerlerLondradaogünsâats›f›r,ya’nîbirevvelkigünsâat24(geceyar›s›)ikentesbîtedilmişdir.‹lgilitûlderecesivezemânagöredoğruorant›kabûledilerektashîhedilipkullan›l›r.
Meselâmüşterek(standard)birvakt(V)içinmeyl(∞)∞=∞1 +(∞2 -∞1)æ(V–S/15)/24formülüile
hesâbedilir.Burada,∞1 ve∞2 s›ras›ylaogünküveertesigünkümeyl,S=Standard(memleketsâatbaş›)
tûlderecesidir.‹şaretleriilekullan›l›rlar.
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Allahüteâlâ,rahmâns›fat›ile,iyişeyleri,kahhârs›fat›ilekötüşeyleriyaratmakdad›r.Dünyâdaiyi,fâidelişeylerle,kötü,zararl›şeylerkar›ş›kd›r.Allahüteâlâ,çokmerhametliolduğuiçin,insanda,iyiişlerikötülerindenay›ranbirkuvvet
yaratd›.Bukuvvete(Akl) denir.Akldabuay›rmaişinitamyapam›yacağ›için,Allahüteâlâ,kullar›naçokac›yarak,buay›rmaişinikendisiyapd›.‹yivekötüişleriay›rarakbunlar›Peygamberlerivâs›tas›ilekullar›nabildirdiveiyiişlerinyap›lmas›n›emrvekötülerinyap›lmas›n›yasaketdi.Allahüteâlân›nbuemrveyasaklar›na(Din) denildi.
Eflâtungibieskiyunanfelesoflar›n›nvebenzerlerininbozukyaz›lar›Îsevîliğe
veMûsevîliğekar›şd›.Buikidin,ilâhîolmakdanç›k›p,müşriklerindinlerihâlini
alarakzararl›oldu.Muhammedaleyhisselâm›nbildirdiğidîne(‹slâmiyyet) denir.
Dinleri, Allah›n gönderdiğine inanm›yan (Kâfir) olur. Abdüllah bin Sebe’ ve
benzerlerininbozukfikrlerideislâmiyyetekar›şd›r›lmakistendiisede,Ehl-isünnetâlimleribunamâni’oldular.Eshâb-›kirâmveEhl-isünnetâlimlerininbulunduğuyerlerdeyaş›yanlar›nakllar›,iyiyi-kötüdenay›rmaişiniçokiyiyaparakrâhat etdiler. Ortaçağda islâm medeniyyetini kurdular. Bu akllara (Akl-› selîm)
denir. Îmânlar› ayn› olan Ehl-i sünnet müslimânlar, ibâdetlerinde başka mezheblereayr›ld›lar.Ehl-isünnetindörtmezhebiböyledir.Bozukmezhebuyduranlar›nîmânlar›dabozukdur.Şî’îlerveVehhâbîlerböyledir.
Muhammedaleyhisselâmainan›pda,başkabirPeygambereinanm›yankimse,
bunadainanmam›şolur.Çünki,Muhammedaleyhisselâmainanmakiçin,Peygamberlerinhepsineinanmaklâz›md›r.Müslimânl›k,medeniyyetesebebolmakdad›r.
Medeniyyet, jet ve elektronik âletler yapmak değil, bunlar› zulm yapmak için
kullanmay›p, insanlara hizmet için kullanmakd›r. Avrupada, Amerikada ba’z›
fen adamlar›, dinlerinden uzaklaş›nca, başar›l› oldu. Müslimân ismini taş›yan
ba’z›ahmaklar,islâmiyyetdenuzaklaş›ncabaşar›s›zoluyor.Bununsebebiniiyianlamal›d›r.
_________________________
Bismillâhirrahmânirrahîm.
YâAllah,yâAllah,yâAllah,yâRahmân,yâRahîm.‹lâhî!Bihakk›
Muhammedin“aleyhisselâm”igfirlîveliebîSa’îdefendiLofcavîveliümmî
Âişehan›mveliebnâîvebenâtîveliceddîveliesâtizetîseyyidAbdülhakîm-i
Arvâsîelmerhûmsenete1943fîkaryetiBağlûmminkurâAnkaraveseyyid
Fehîm-i Arvâsî ve seyyid Tâhâ-i Hakkârî ve Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî
“r›dvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” ve lil-mü’minîne vel mü’minât vel
müslimîne vel müslimât elahyâi minhüm vel emvât birahmetike yâ
erhamerrâhimîn. Velhamdülillahi Rabbil âlemîn. Âmîn! Hüseyn Hilmi bin
Sa’îd‹stanbûlîgafarallahüteâlâlehüveliâlihiveümmehâtihiecma’în.

TEVHÎD DÜÂSI
Yâ Allah, yâ Allah. Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah. Yâ
Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm, fa’fü annî verhamnî yâ
erhamerrâhimîn! Teveffenî müslimen ve elh›knî bissâlihîn. Allahümmagfirlî
ve li-âbâî ve ümmehâtî ve li âbâ-i ve ümmehât-i zevcetî ve li-ecdâdî ve
ceddâtî ve li-ebnâî ve benâtî ve li-ihvetî ve ehavâtî ve li-a’mâmî ve ammâtî
ve li-ahvâlî ve hâlâtî ve li-üstâzî Abdülhakîm-i Arvâsî ve li kâffetil
mü’minîne vel-mü’minât. “Rahmetullahi teâlâ aleyhim ecma’în.”
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