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1-MÜNAFIKLAR , ALLAH’I,
RASULÜNÜ VE MÜ’MİNLERİ
ALDATIRLAR…

Yüce Allah (cc) şöyle
buyuruyor: "İnsanlardan bir kısmı da vardır
ki, biz Allah'a ve âhiret
gününe inandık derler.
Hâlbuki onlar asla inanıcı değildirler. (Bunlar
sadece lisanen iman et�k demeleriyle) Allah’ı
ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Hâlbuki
(böyle yapmakla), ancak
kendilerini alda�rlar da
(bunun) farkına varmazlar. " (Bakara-8,9)
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Ayet-i
Kerime
Meâl ve Tefsiri

MÜNAFIKLIK ÜZERİNE-2
1- MÜNAFIKLARIN GENEL HALLERİ, ALÂMETLERİ
VE KISIMLARI…
Müna�klık, zahirin ba�na
uymaması demek�r. Sözü,
özüne uymaz. Yani, dili ile
kalbi farklıdır. İ�kadî meselelerde müna�klık yapmak
küfürdür, halis müna�k kâﬁrdir. İşlerinde ve sözlerinde müna�klık yapmak ise
haramdır, küfür olmaz. Rabbimiz Kur’an’da en az 111
defa müna�klardan bahsetmiş ve bunların Cehennemin en alt tabakasında
olduklarını haber vermiş�r.
Peygamberimiz vahiy yoluyla kimlerin müna�k olduğunu bildiği halde onların
kimler olduğunu herkese
açıklamamış ve onlardan
bazılarının cenaze namazlarını dahi kıldırmış�r. Ancak
onlara hiçbir zaman önemli görevler vermemiş�r. Hz.
Peygamber (sav) den sonra
insanlar için böyle bir bilgi
kaynağı (vahiy) söz konu-

su olmadığından, müna�k
dünyada genelde bir müslüman gibi muamele görür
ise de, Ahire�e ebedi ve
çok şiddetli bir azaba uğrayacak�r. "Şüphesiz ki müna�klar, cehennem ateşinin
en aşağı tabakasındadırlar.
Onlara hiçbir yardımcı da
bulamazsın. " (Nisa-145)’’
(Müna�k) İslâm toplumu içinde menfaa� gereği,
müslüman olmadığı halde,
kendini Müslüman göstererek Allah'a, Rasûlüne ve
mü'minlere düşmanlığını
gizleyen kimsedir. Bunlar
şeksiz- şüphesiz halis kâﬁrdirler. Âlimlerimiz müna�kları iki kısma ayırmışlardır.
A) Birinci kısım: İ�kadî
müna�klar ve bazı özellikleri:
1- Müslümanlar ile sürekli alay eder, hakare�e
bulunurlar. Cenab-ı Hak
onlar hakkında şöyle buyurmuştur. "Müslümanların
inandıkları gibi inanın, diye
örnek verilince; Biz de o be-

yinsizlerin inandığı gibi mi
inanacağız? Diye i�raz ederler. İnananlarla yan yana
gelincede; Sizinle beraberiz,
derler. Fakat reisleri ve şeytanlarıyla baş başa kalınca;
Biz onları alda�k, diye alay
ederler."
(Bakara-13,15).
Kime seﬁh/beyinsiz diyor
bu müna�klar? Seﬁh dedikleri sahabeydi. Sahabeye
seﬁh diyorlardı. Bu seﬁhler gibi mi iman edeceğiz?
Onları akılsızlıkla, beyinsizlikle itham edebiliyorlardı.
Mü'min aynadır, bakıyorlar
aynaya ve kendilerini görüyorlardı.
Hâlbuki gerçek seﬁhler
kendileridir. Adamlar imanı fakirlere, düşkünlere
mahsus kabul ediyorlar ve
onlara seﬁh diyerek hakare�e bulunuyorlar. Bugün
de bu münâ�k karakterli
insanların aynı şeyleri söylediklerini görüyoruz. Adama diyorsun ki; “Arkadaş,
sahabe böyleydi, gel biz de
onlar gibi olalım!..” Onlar
sahabeydi efendim! Biz onlar gibi yapamayız ki! Diyerek adeta (Onlar seﬁh�r…)
diyen müna�klarla aynı safta yer alıyorlar. Bunlara, bilerek böyle diyorlarsa halis
müna�k, cahilane konuşuyorlarsa müna�k hastalığına yakalanmış gaﬁllerdir,
diyoruz.
2- Müna�klar bozguncudurlar… Fesat; ıslahtan
sonra yapılan şeyi bozmak-

�r. Allah (cc) (Ben arzı ve
ondakileri düzenledim, sakın onu bozmayın…) buyuruyor. "Sakın ha, (her türlü) ölçüde taşkınlık ederek
haksızlık yapmayın, (dengeyi ve düzeni bozmayın.)"
(Rahman-8) Öyleyse işimiz
küfür ve isyan değil iman,
isyan değil itaat, bozmak
değil yapma, fesat değil ıslah olmalıdır. Ayrıca, insanların kendi neﬁslerinde ve
kendi aralarında da bir düzen/mizan yara�lmış�r. Kan
dökmeyin!
Adam öldürmeyin! Zina
etmeyin!
Küfretmeyin!
Münâ�klık etmeyin! Namaz
kılın! Oruç tutun! Buyrulmuş, düzenin bozulmaması emredilmiş�r. Ama Hz.
Âdem’in oğlu Kabil ile başlayarak, Allah’ın koyduğu
düzen bozulmaya çalışılmış�r. Düzeni bozmak demek;
Allah’ın emirleri dışına çıkmak, Allah’ın istediklerinden farklı yaşamak demek�r ve bu münâ�kların işidir.
Onlar arzı da, üstündekileri
de bozarlar… Müna�kların bulundukları yer, daima
müminlerin arasıdır. Başka bir yerde var olamazlar.
Müslüman toplumları, cemaatleri bütün güçleriyle
içten ifsat etmek, bozmak
için uğraşırlar. "…Onlar (sinsi ve tehlikeli) düşmandırlar,
bu yüzden onlardan kaçınıp
sakının (müna�kları tanımaya çalışın ve onlara karşı
tedbirli ve dikkatli olun.) "
(Münaﬁkun-4) Cenab-ı Hak

şerlerinden muhafaza buyursun.
3- Müna�klar sürekli Allah’ın yolundan sap�rmaya
çalışırlar… İnsanları Allah’ın
doğru yolundan döndürmek için yalan yere yemin
ederler. Cenab-ı Hak onlar
hakkında şöyle buyurmuştur: "Kendileri de (açıkça
bu gerçeği) bildikleri halde, yalan üzere yemin edip
durulmaktadır (ve bunlar
mü’minleri alda�p oyalamaya çalışmaktadır). "
(Mücadele-14). Herkes onları müslüman zanne�kleri
için, yeminlerle, yalan-dolanlarla müslümanları aldatmaya çalışırlar. Bu gün de
İslam konusunda fazla bilgisi olmayan insanlara karşı,
vallahi biz de Müslümanız,
billahi biz de inanıyoruz,
diyerek insanları, çevresindekileri, tanıdık, eş dost,
hısım, akrabalarını veya talebelerini, arkadaşlarını, kadınlarını, çocuklarını Allah
yolundan sap�rıyorlar, Allah yolundan alıkoyuyorlar.
(Biz de Müslümanız! Biz
de Allah’ın dinini biliriz! Biz
de âyet ve hadis okuduk! Biz
de bu işin tahsilini yapmışız!..) diyerek kalben inanmadıkları halde, dilleriyle
ve tavırlarıyla müslümanlık
gösterisinde bulunan pek
çok müna�k, bugün yığınları arkalarından sürüklemektedirler.
4- Müna�klar
müslümanların ekonomik du-
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rumlarının
kötüleşmesine çalışırlar… "Müna�klar,
Medineli hemşehrilerine,
“Allah’ın elçisinin yanında
bulunan Mekkeli Müslümanlardan maddî desteğinizi kesin ki, böylece onun
etra�ndan dağılıp gitsinler!
" diyorlar. (Münaﬁkun-7) Bu
adamları sahiplenmeyin. Yiyecek içecek vermeyin de
peygamberin
etra�ndan
dağılıp gitsinler, diyorlardı.
Bu Müslümanlara ambargo
koyun ki yok olup gitsinler. Bakıyoruz, şu anda tüm
dünya münâ�klarının, izledikleri metot da aynı metottur. Ekmekleri kesilince bu
müslümanların dinlerinden
dönüvereceklerini zannediyorlar. Kendileri maddeci
oldukları için Müslümanların da öyle olduklarını zannediyorlar. Hâlbuki göklerin
ve yerin hazinelerinin sahibi
Allah'�r. Kendi ellerindekileri onlara veren de Allah'�r. Kendilerine veren Allah Müslümanlara veremez
mi? Lâkin münâ�klar bunu
bilmiyorlar, bilemezler. Onların eği�minden geçen, onların propagandalarından
etkilenen Müslümanların
da, aynen onların sözlerini
tekrar e�klerini görüyoruz.
“Efendim işte bütün mal,
mülk onlarda, bütün ekonomik güç onlarda, biz de onlar gibi olmalıyız…”
5-Müna�klara
namaz
kılmak ölüm gelir… "Hem
(onlar) namaza kalk�kları
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zaman tembel tembel kalkarlar; insanlara gösteriş
yaparlar… " (Nisa-142) Rasul-i Ekrem Efendimiz (sav)
döneminde namazını beş
vakit düzenli olarak kılmayan bir kişi müslüman sayılmazdı. Onun için müna�klar her gün müslümanların
mescidinde müslümanlarla
beraber olmak, müslümanlarla beraber namaz kılmak
zorunda kalıyorlardı. Yani
kendilerini ele vermemek
için istemeye istemeye namaz kılmak zorunda kalıyorlardı. İnanmadıkları bir şeyi
yapma azabına katlanmak
zorunda kalıyorlardı.
Onlar Allah için, Allah rızası için değil sadece inanlara gösteriş olsun diye,
insanlar görsünler, duysunlar diye namaz kılıyorlardı.
Ama insanlardan bir tenhada Allah’la baş başa kaldıkları zaman da terk ederler.
Evet, yap�klarının tümünü
bu dünyada karşılığını görmek için yaparlar. Peki, şu
müslümanların içinde yaşayan, Allah’ı tanıdığını iddia
eden, biz de Müslümanız diyen münâ�klara ne oluyor?
Tıpkı müna�k kâﬁrler gibi
namazlarına üşene üşene,
tembel tembel, isteksizce,
zorla kalkıyorlar. Bilelim ki,
ancak inanmadığı bir şeyi
yapmak insana azap verir.
6- Müna�klar zina yapar
ve yap�rırlar… Müna�klar
maddi kazanç sağlamak için
sınır tanımazlar. En adi ah-

lak dışı yollara dahi başvururlar. Nitekim müna�kların
başı Abdullah İbn Ubeyy
b. Selûl, kazanç sağlamak
amacıyla cariyelerini zinaya zorluyordu. Bu maksatla
bir nevi fuhuş merkezi de
kurmuştu. Bu olayı yasaklayan âyet nazil olmuştur.
"Dünya haya�nın geçici
menfaa�ni elde etmek için,
iﬀetli kalmak isteyen cariyelerinizi fuhuşa zorlamayın!... " (Nûr-33) Medine’de
kölelerinin ve cariyelerinin
namuslarını satarak para
kazanmaya çalışan müna�klara Rabbimiz buyuruyor
ki, sakın sizler onları şu dünya haya�nın basit ve geçici
metaları karşılığında fuhuşa
zorlamayın, zinaya zorlamayın. Hem onları hem de
kendinizi cehenneme göndermeyin. Bu aye�n nüzulü
sonrası müna�kların başı
Abdullah b. Ubeyy b. Selul
bağırıp çağırarak, “Bizi kim
Muhammed’den kurtaracak, cariyelerimizi elimizden alıyor?” demiş�r.
7- Müna�klar
hayırda
çok cimridirler… "Onlar kötülüğü (küfrü, günahı) emrederler, iyilikden (iman,
ibadet ve ihsandan) vaz geçirmeye uğraşırlar, ellerini
(cimrilikle sımsıkı) yumarlar. " (Tevbe-67) Kötülüğü,
münkeri emrederler ve iyiliği, marufu men ederler.
İyiliklerin engellenmesi, kötülüklerin yayılması için çırpınırlar. Kötülük tara�arıdır

onlar. Kötülük onların vazgeçilmez özellikleridir. İyiye
düşmandırlar, iyilikten nefret ederler. İyileri iyilikten
vazgeçirmek için çırpınırlar.
Elleri de sıkıdır onların. Hayırlı hiç bir işe zerre kadar
bir harcama yapmazlar.
Mallarını kötülük ve haram
yollarda tüke�rler. Bugün
de nice müslüman, Allah’ın
kitabını öğrenmek ve öğretmek, mescidleri tamir ve
bina etmek, küfre ve kâﬁrlere karşı mücadele etmek
için bir araya gelemiyor, gelenler ise hayır ve ihsan söz
konusu olduğunda çok kısa
sürede ortadan kayboluyorlar. Münâ�klığın belki en
belirgin alametleri işte bunlardır. Bu özellikler kimde
varsa önünde sonunda onu
münâ�klığa götürür. Allah
(cc) cümlemizi muhafaza
buyursun.
8- Müna�klar boy postça yakışıklı, hitabetleri tesirlidir…"Onları gördüğünde
cüsseleri hoşuna gider. Ve
konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar (duvara)
dayanmış keresteler gibidirler! Her (kuvvetli) sesi
(nifaklarından dolayı)aleyhlerinde sanırlar. Onlar düşmandır; ar�k onlardan sakın! Allah onları kahretsin!
(Haktan) nasıl çevriliyorlar?
" (Münaﬁkun-4)
Cisimleri, cüsseleri yakışıklıdır. Bu adamların cisimleri Rasûlullah’ın hoşuna gidiyormuş, “Keşke şu

adamlar müslüman olsaydı,” diyormuş. Konuşmaları yaldızlıdır. Rabbimiz
buyuruyor ki, "Konuştukları zaman neredeyse onları dinlemek istersiniz. "
Fasih konuşurlar, düzgün
konuşurlar dinleyenleri etkilerler. Konuştukları zaman kulak verirsin. Acaba
hayırdan, haktan yana bir
şey söyleyecekler mi? Diye
düşünürsün. Şimdi de görüyoruz işte, ciddi ciddi konuşuyorlar.
Dinleyince bayağı bayağı
düşünen birisi ﬁlan zannediyorsunuz, ama adamların
ciğeri beş para etmiyor.
"Onlar kasılmış/dayanmış
kereste gibidirler." Âye�eki
kereste, kütük benzetmesinden şunu anlıyoruz: A)
Onlar Rasûlullah’ın (sav)
yanına geldiklerinde büyük
büyük, iddialı iddialı laﬂar
ediyorlar. Ama kalplerinde
hiçbir şey yoktur, kafaları
bomboştur. Söylediklerine
kendileri bile inanmazlar.
Mükemmel bir yalancılardır.
Ruhu olmayan cesetler gibidirler. B)Bu adamlar Rasûlullah’ın meclislerine gelir,
gayet ciddi, ağırbaşlı bir
şekilde Allah’ın Resûlü’nü
dinler görünürlerdi. Ama
kulaklarına asla söz girmez,
kalplerine inmezdi. Çünkü
onlar duvara yaslanmış kütükler, keresteler gibidirler.
Duvara yaslanmak, mallarına, mülklerine, adamlarına, par�lerine, makam-

larına güvenip, dayanmak
manalarınadır. Allah (cc) en
doğrusunu bilir. Onlar aynı
zamanda çok korkaklardır.
Yüreklerinde o gösterişli
bedenlerine uygun cesaret
yoktur. Herkesi kendileri
gibi hain zanne�klerinden,
herkesten ve her şeyden
şüphe duyar korkarlar. Nerde bir ses, nerde bir sayha
duysalar bunu kendi aleyhlerine zanneder ve hemen
korkarlar. Her sesi, her feryadı, her hareke�, kendi
tepelerine inecek zannederler. Bir öksürük sesi duysalar, acaba uyanıyorlar mı,
münâ�klığımız anlaşıldı mı,
maskemiz düştü mü diye
ödleri patlar. Kalplerindeki
ve ağızlarındaki yeminlerle
gizlemeye çalış�kları münâ�klıklarının her an açığa çıkacağı korkusunu yaşamaktadırlar. Öyleyse onlardan
sakın, onların yanına yaklaşma, bulaşma onlara peygamberim!.. Allah kahretsin
onları.
Allah belâsını versin onların. Bu, ya bir bedduadır, ya
da mü'minlere onlar hakkında böyle demeleri konusunda bir emirdir. Allah belâsını versin, Allah kahretsin,
nereye gidiyor bu adamlar?
Ne elde etmeye çalışıyor
bu adamlar? Neyin peşinde
koşuyorlar? Rabbimiz hayret ifade eden bir ifadede
bulunuyor onlar için. Nasıl
da haktan yüz çeviriyorlar?
Kimden kime kaçıyorlar? Al-
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lah’tan kaçıp kime kul olmaya çalışıyor bu adamlar?
9- Müna�klar kendilerini
gizlemekte çok mahirdirler.
İnanmadığı halde inanmış
gibi göründükleri için müna�klar, iki yüzlüdürler. Dili ile
mü'min veya dost görünür,
kalbinde küfür ve düşmanlığı gizler. "(Bu müna�klar)
mü'minlerle karşılaş�kları
vakit, (Biz de) iman e�k,
derler.
(Kendilerini sap�ran) Şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise, Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (mü'minlerle)
sadece alay ediyoruz. " derler. (Bakara-14).
Kur'ân-ı Kerim bu konuda bir başka inceliğe daha
dikka�mizi çekiyor; müna�kların meslek edindikleri nifak konusunda oldukça mahir olabileceklerini,
uzun zaman her iki tarafa
da kendilerini kabul e�rebileceklerini haber veriyor. "Çevrenizdeki bedevî
Araplardan ve Medine halkından birtakım müna�klar
vardır ki, müna�klıkta maharet kazanmışlardır. Sen
onları bilmezsin, Biz biliriz
onları. Onlara iki kez azap
edeceğiz, sonra da onlar
büyük bir azaba i�leceklerdir." (Tevbe-101). Müfessir
Hamdi Yazır, bu aye�n tefsirinde şöyle demiş�r. Bunun
manası, onlar müna�klıkta
son derece maharetlidirler,
sırlarını gizlerler, takıyye yaparlar, açığa çıkmaktan da-
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ima kurtulurlar, daima yağ
gibi suyun üstüne çıkarlar.
Yani onlar hallerini sizden
öyle gizlerler ki ka�yyen
onların hakika�nden haberdar olamazsınız. Ancak
Allah (cc) bilir ve bildirir,
demek�r. Allah (cc) onların
şerlerinden ve onlara benzemekten korusun… Amin.!
B) İkinci kısım: Ameli
ve kavli müna�klar ve bazı
özellikleri:
Bu �p müna�klar halis
müna�k değildir. Ama basit
menfaatlar ve bazı sebebler
karşısında değişip durdukları için, içleri dışına uymayan
iki yüzlü karakterdedirler.
Söz ile olan bu müna�klık
küfür değil, haramdır. (Hadîka) Yani bu manadaki
müna�k kişi kâﬁr değildir.
Alimlerimiz bunlar hakkında
ameli müna�k demişlerdir.
İman kalplerine yerleşmemiş, iman e�kleri Allah’ı
(cc) sıfatlarıyla tanımamışlardır. Sürekli iman ile küfür
arasında gidip gelirler, şüphe içinde bocalarlar. Zihinleri karışık, iradeleri zayıf
olduğundan, bir o tarafa
bir bu tarafa yalpalar dururlar. Allah (cc) onlar hakkında şöyle buyurmuştur. "
(O münâ�klar, imanla küfür
arasında bocalayıp duranlardır. Ne onlara (mü'minlere), ne de bunlara (kâﬁrlere
mensubdurlar.) Ar�k Allah
kimi (kendi küfrü sebebiyle) dalalete atarsa, o takdirde onun (kurtulması) için

asla bir yol bulamazsın!..."
(Nisa-143) Bunlar imandan
çok küfre yakın, insanlardır.
(Âl-i İmrân-167) Hayata dair
endişe ve korkuları pek fazladır. Ne ibadetlerinde bir
ihlas ve is�krar vardır ne de
sözlerinde. Kısaca bunların
müna�klıkları söz ve amellerindedir. Mesela, bazen
yalan söylerler, emanete
hıyanetlik ederler, namazlarını terk ederler, kıldıklarında vak�ni gecik�rirler,
özürsüz cemaa� terk ederler… Bu alametlerin biri bir
kimsede bulunsa, o kimseye müna�k denmez, onda
müna�klık alametleri vardır
denir. Müna�kların işlediği
bir işi işlemiş olurlar. Yine
mesela, birine mal, söz veya
sır emanet edilse, o kimse
de bu söz veya sırrı başkalarına söylese yahut emanet edilen mala zarar verse,
çalsa, yani hıyanet etse, bu
işler müna�klık olur. (Berika) Ne�ce i�bariyle, i�kadî
halis nifaka kısmi bir benzeyiş içinde bulunmakla beraber, inançlarında açık bir
nifak söz konusu değildir.
Hadislerde geçen müna�k
türü, genelde ameli (ahlaki)
yönden olan bu �p nifakları
vurgulamaktadır. "Müna�ğın alame� üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler,
vade�ğinde vaadinden döner, kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder." (Tirmîzî, İman,
14) gibi hadisler i�kadi nifaka yaklaşılmaması için

tenbihler
mahiye�ndeki
emirlerdir. Zira ameli nifaklar çoğalınca, müslümanın
i�kadi halis nifaka düşmesi
muhakkak�r. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun!
Özet olarak, imanda müna�k olanların da, amellerinde müna�k olanların da
kalplerinde maraz (hastalık)
vardır. (Bakara-9) Hakkı kabul edemezler. Allah’ın kitabına teslim olamazlar, her
meselede şek ve şüphede
içindedirler. Dünyevi korku
ve endişelerinden bir türlü
rahat edemezler. Allah-u
Teâlâ onların marazını (hastalığını) her gün ziyadeleş�rmiş�r. Çünkü küfrü saklayıp, imanı izhar (açıklamak)
sure�yle yalan söylemeleri
küfürden daha büyük günah�r. Unutmayalım ki bir
mümin için yalan söylemek,
günahların en kötüsü ve
bütün masiyetlerin başıdır. Kalpleri bulandıran ve
kişiyi imandan son derece
uzaklaş�ran kötü bir ahlak�r. Müna�klar zarar verme
noktasında pirincin içindeki
beyaz taş misali gibidirler.
Yani dikkatli olunmaz ise
dişleri kırabilir. Müna�klarla usulü dairesinde mücadele etmek müslümanlar
üzerine bir farzdır. " Yâ eyyühân-nebiyyü
câhidi-lküﬀâra
vel-münâﬁkîne…
Ey peygamber! Kâﬁrlere ve
müna�klara karşı cihad et…
" (Tevbe-73) Hem, Allah-u
Teâla, Kur’an da müna�kla-

rın isimlerini zikretmeden
sıfatlarını beyan etmiş�r.
Bunun manası, her devirde
müna�klar olacak, nifak ve
bozgunculuk man�ğı kıyamete kadar devam edecek,
demek�r. Efendimiz (sav)
müna�kları genelde vahiy
yoluyla bildiği halde, onları
ismen teşhir edip, rezil etmemiş�r. "Şayet dilersek,
biz onları sana gösterirdik
de sen de onları simalarıyla
tanırdın. (Nitekim bazılarını
bildirdik ve onları yakinen
tanıdın.) Fakat sen onları,
(Her zaman) sözlerindeki
edadan tanırsın..." (Muhammed-30) İmanın kemaline eren Allah dostları da
ferasetleriyle müna�kları
söz ve tavırlarından tanırlar.
Çünkü onlar, Allah'ın nuruyla bakarlar.
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Üseyr ibn Amr-ibn Cabir
de denilir şöyle anla�:
“Ömer ibnü’l-Ha�ab radıyallahu anh, Yemen’den
destek bölükleri geldikçe
onlara,
—Aranızda Üveys ibn
Âmir var mı? Diye sorardı.
Bu şekilde sora sora sonunda Üveys’i buldu. Onu
bulunca aralarında şöyle
bir konuşma geç�;
—Sen Üveys ibn Âmir
misin?
—Evet!
—Murâd kabilesinin Karen kolundan mısın?
—Evet!
—Sende alaca hastalığı
vardı ondan kurtuldun.
Sadece bir dirhem kadar
bir yer kaldı değil mi?
—Evet!
—Annen var mı?
—Evet!
—Ben
Resulallah
(s.a.v)’in, “Yemenlilerin
destek bölükleri içinde
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size Üveys ibn Âmir gelecek�r. O, Murâd kabilesinin Karen kolundandır.
Alaca hastalığına tutulmuş ve iyleşmiş�r. Ancak
bir dirhem kadar bir yerinde kalmış�r. Bir annesi
vardır ve ona son derece
iyi bakar. O, Allah’tan bir
şey istese, Allah onun duasını kabul eder. Eğer senin için is�ğfar dilemesini
sağlayabilirsen hiç durma
bunu hemen değerlendir!” buyurduğunu işi�m.
O halde şimdi benim için
is�ğfar ediver.
Üveys Hz. Ömer için is�ğfar e�. Daha sonra
Üveys’e,
—Nereye gitmek is�yorsun? Diye sordu. O da,
—Kûfe’ye, diye cevap
verdi. Ömer,
—Senin için Kûfe valisine bir mektup yazayım
mı, diye sordu.O,
—Fakir halkın arasında
yaşamak benim için daha
iyi, dedi.

Bir yıl sonra Kûfe’nin ileri gelenlerinden biri hacca
geldi. Orada Ömer radıyallahu anh ile karşılaş�.
Hz. Ömer ona Üveys’i sordu. O da,
—Ben buraya geldiğimde kırık dökük bir evde
yaşıyordu, diye karşılık
verdi. Hz. Ömer,
—Ben
Resulullah
(s.a.v)’in, “Yemenlilerin
destek bölükleri içinde
size Üveys ibn Âmir gelecek�r. O, Murâd kabilesinin Karen kolundandır.
Alaca hastalığına tutulmuş ve iyleşmiş�r. Ancak
bir dirhem kadar bir yerinde kalmış�r. Bir annesi
vardır ve ona son derece
iyi bakar. O, Allah’tan bir
şey istese, Allah onun duasını kabul eder. Eğer senin için is�ğfar dilemesini
sağlayabilirsen hiç durma
bunu hemen değerlendir!” buyurduğunu işi�m.
Kûfeli adam hac dönüşü
Üveys’e uğradı. O’na,
—Benim için is�ğfarda

bulun, diye is�rhamda
bulundu. Üveys,
—Fakat sen hayırlı ve
mübarek bir yolculuktan
geldin; sen benim için
dua ve is�ğfarda bulun,
dedi. (Adam ısrar edince)
Üveys,
—Sen Ömer’le karşılaş�n mı? diye sordu.
Adam “Evet!” diye karşılık verince Üveys adam
için is�ğfarda bulundu.
Bu hadise üzerine insanlar
Üveys’in kim olduğunun
farkına vardılar. Üveys de
başını alıp gi� (Kûfe’yi
terk e�). 95
Müslim’in yine Üseyr
ibn Câbir radıyallahu anh’den yap�ğı diğer bir rivayet şöyledir.
“Kûfe halkından bir heyet Hz. Ömer’e geldiler.
Bunların arasında Üveys
ile alay eden bir kişide
vardı. Hz. Ömer,
—Burada Karanilerden
kimse var mı? Diye sordu.
Hemen o alay eden adam

çıkıp geldi. Bunun üzerine
Hz. Ömer şöyle dedi;
—Hiç kuşkusuz Resulullah (s.a.v), “Yemenden size
Üveys adında biri gelecek.
Yemen’den ayrılmamasının sebebi (annesinen
başka kimsesi olmadığından) sadece annesine
hizmet etmesidir. Alaca
hastalığına tutulmuş, ancak Allah’a dua etmiş, bir
dinar veya dirhem yer büyüklüğü dışında Allah onu
o hastalıktan kurtarmış�r.
Sizden kim ona rastlarsa
ondan is�ğfar dilesin.”
Buyurmuştur. 96

95 Müslim, Fezâilü’s-sahabe, 225
(nr. 2542).
96 Müslim, Fezâilü’s-sahabe, 223 )
nr. 2542). Ayrıca bk. Ahmed, el-Müsned, 1/38, Haâkim, el-Müstedrek, nr.
5719.
97 Müslüm, Fezâilü’s-sahabe, 224.
Ayrıca bk. Ahmed, el*Müsned, 1/38;
3/480; Deylemi, el-Firdevs, nr. 2886;
Hâkim, el-müstedrek, nr. 5720; Heysemi, ez-Zevaid, 10/22.

Müslim’in başka bir rivaye�nde Hz. Ömer’in şöyle
dediği nakledilmiş�r:
Ben, Resulullah (s.a.v)’i
şöyle buyururken işi�m:
“Hiç şüphesiz tâbiîlerin
en hayırlısı Üveys adında biridir. Onun bir anası
vardır, alaca hastalığı geçirmiş�r. Ona rastlarsanız,
sizin için is�ğfar etmesini
isteyiniz!” 97
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Sünnet-i Seniyye
Borç ve ödeme usulleri
Kişinin ölüme hazırlıklı
olması gerekir. İmkan bulduğunda borçlarını ödemiş olması, ödeyememiş
olduğu borçları ödeyebilmek için gayret sarf etmesi gerekir. Ödeyemeyeceği
borçları için mal bırakmaya önem vermesi sünnete
uygun olandır. Peygamber
Efendimiz s.a.v “Allah’ın
yasakladığı büyük günahlardan sonra Allah ka�nda
kulun karşısına çıkacak en
büyük günah, kişinin borçlu ve borcunu karşılayacak
mal bırakmadan ölmesidir.” Buyurdu. Şehit dahi
olsa borçlarını ödemeye
gayret etmesi veya varislerinin ödemesi gerekir.
şehit olmak kul haklarını
düşürmez.
Borç alırken ilk �rsa�a
ödeme niye� taşıması gerekir. Ödemeye aldırmadan borç almaktan uzak
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durmak lazımdır. Peygamberimiz s.a.v “herhangi bir
kimse ödememek niye�yle
borç alırsa Allah’a hırsız olarak kavuşur.” Buyurmuştur.
Kim ödemek niye�yle insanlardan mal alırsa Allah
onun namına öder (ödemesini kolaylaş�rır) buna inanarak borcu ödemeye çalışmalıdır.
Borcunu ödeme imkanı
olanın gecik�rmemeye gayret etmesi, borcu gecik�rmenin kul hakkı olduğuna
inanması, alacaklı olanın
alacağı zengin birine havale edildiğinde kabul etmesi
sünnetle sabi�r. Muhtaç
olanlara borç vermek sünne�r. Devle�n muhtaçlara
faizsiz borç vermek üzere
karz-ı hasen müessesi kurması gerekir. Bir topluluğun
bunu yapması da büyük sevap ve sünne�r.
Borçluyu sıkboğaz etme-

mek, darda olana süre tanımak, veremeyenin borcunu
silmek sünne�r, bunların
büyük bir amel olduğuna ve
günahların bağışlanmasına
sebep olacağına inanmak
gerekir.
Bir adamın borç dağıtma
dışında hiçbir iyiliği yoktu.
Tahsildarına: “Durumu iyi
olanlardan al. Olmayanları geçiver ki; Allah da bizim
günahlarımızı bağışlasın”
derdi. Öldüğünde Allah
Teala ona: “Hiç iyi amelin
var mıdır?” diye sordu. O
da: “Hayır, fakat insanlara
borç verirdim. Ödeme vak�
geldiğinde tahsil için gönderdiğim tahsildarıma da
şöyle derdim: “durumu iyi
olanlardan tahsil et, olmayanları bırak, onları geçiver
ki; Allah da bizim günahlarımızı bağışlasın” dedi. Allah
Teala: “Ben de seni geçip
günahlarını bağışladım” bu-

yurdular.” (Buhâri: 2078)
Peygamberimiz
s.a.v:
“Kim zor durumdaki borçlusuna süre tanıyarak veya
borcunu silerek onu göze�rse Allah Teala'nın sağlayacağı gölge dışında hiçbir
gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala
onu arşın gölgesinde gölgelendirir.” (Tirmizi:1306)
Borçlunun darda olup olmadığını kontrol edildiğinde borçlunun yemin etmesi
sünne�e vardır. Borçlunun
kaçmayıp alacaklısına durumu doğru olarak anlatması
gerekir. Borcu en iyi şekilde
ödemek sünne�r. Alacaklısının zaman kaybından doğan zararını gözetmesi sünnete uygun olanıdır. Borç
alan kişi, borcunu zamanında ödediğinde alacaklısına
teşekkür etmesi sünne�r.
Alacaklı alcağını istediğinde
yine ona teşekkür etmesi
sünne�r. Alacaklıya Allah
Teala malına bereket versin
demesi ve borcunu ödeyebildiği için Allah Teala’ya
hamdetmek sünne�r.

anında borç vermek sadakadır. İkinci kez vermek verdiği miktarınca sadaka vermiş gibidir. Muhtaç olana
borç vermek, bazı durumlarda sadaka vermekten üstün bir sünne�r.
Peygamber
Efendimiz
s.a.v buyurdular ki: “Cennete giren bir adam kapısının üzerinde şu yazıyı
gördü: ‘Sadaka on misliyle,
borç vermek ise onsekiz
misliyle karşılanır.’ (Teberani, Mu’cemu’l-Kebîr: 8/249
hadis no: 7976)
Kişinin üzerinde borç bulunmadan yaşamaya çalışması sünne�r. Darda olan
borçlusunu
aﬀetmenin
veya ertelemenin duanın
kabul olmasına müessir olduğuna inanmak gerekir.
Peygamber Efendimiz s.a.v
buyurdular ki: Duasının kabul edilmesini ve sıkın�sının
giderilmesini isteyen kişi,
darda kalan borçlunun sıkın�sını gidersin.
Kaynak: 4000 Maddede Cem Edilen Sünnet, Müstehab Ve Edepler

Ölü defnedilmeden önce
borçlarının ödenmesi, ödeyemeyen varisleri cenaze
günlerinde sıkış�rmamak,
kimsesi olmadan ölen kişinin borcunu ödemek, ödeyecek imkanı olmayan varisler adına ölünün borcunu
ödemek sünnete uygun
olandır.
Bir

Müslümana

darlık
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Kâina�a en büyük hadise
hiç şüphe yok ki, Efendimizin (sav) dünyaya teşriﬂeri
hadisesidir. Çünkü, hilkat
ağacının çekirdeği odur.
Kâdir-i Zülcelâl, onun gelişini takdir etmemiş olsaydı,
kâinat da insan da olmayacak�. Dolayısıyla im�han
dünyasının kapısı da açılmayacak�.
Alemlere rahmet olarak
gönderilen (sav) Efendimiz
Kureyş kabilesinden ve asil
ailesinden gelmiş�r. Muhterem babasının adı ‘Abdullah”, dedesinin adı “Abdulmu�alib’ annesinin adı da
“Âmine” dir.
Hem baba hem de ana tara�ndan mübarek nesebleri
şöyledir: Hazre� Muhammed (sav- ibni Abdillah b.
Abdulmu�alib, Haşim, Abdi
Menaf, Kusay, Hakim (Kilab),
Mürre, Keab, Lüey, Galib,
Fihr, Mâlik, Nadr, Kinane,
Huzeyme, Müdrike, İlyas,
Mudar, Nizar, Mead, Adnan. Adnan da İsmail (a.s)’in
oğlu “Kiyzar’ın neslindendir.
Adlarını yazdığımız bu zatlardan her birinin çocukları
bir çok kabilelere ayrılmış,
Malik’in oğlu Fihr’in çocuklarından da Kureyş kabilesi
oluşmuştur.

16

Resulu Ekrem (sav) Efendimiz’in annesi tara�ndan
yüksek nesebleri de şu şekildedir: Hz. Muhammed
(sav) b. Amine, Bin� Vehb,
b Abdi Menaf, b. Zühre, b.
Hakîm (Kilab)..
Demek ki Peygamber
(sav) Efendimiz’in babası
tara�ndan mübarek nesebiyle anası tara�ndan neseb-i şeriﬂeri Mürre oğlu Hâkim’de birleşiyor.
Peygamber
Efendimiz
(sav)’in dedesi ve zamanında Kureyş kabilesinin
reisi bulunan Abdulmu�alib, Ka’be-i Muazzaman’nın
idaresiciydi. Ebu Talib, Ebu
Leheb, Haris, Zübeyr, Hamza, Abbas, Abdullah ve başka isimlerde on üç oğlu var
idi. Fakat bunlardan en fazla Abdullah’ı severdi. Çünkü onda başka bir güzellik,
başka bir nuraniyet vardi.
Abdulmu�alib, bu sevgili
oğluna Zuhreoğulları reisi
Vehb’in kızı olup Kureyş kızları içinde her yönüyle seçkin bulunan Hz. Amine’yi
nikâhla aldı. İşte bu iki kıymetli insanın evlenmesinden de Peygamberi Zişan
(sav) Efendimiz dunyayı şereﬂendirdi.
Abdullah,

Peygamber

(sav) Efendimizin doğmalarından iki ay evvel bir �caret kaﬁlesiyle Medine-i
Münevvere’ye gidip, orada hastalanıp vefat e� ki,
daha yirmi beş yaşında bulunuyordu. Bunun için Fahr-i Alem (sav) Efendimiz ye�m kalmış�.
Hz Muhammed (sav)
Milâddan sonra 571 senesi, Fil Yılı’nda, 12 Rabiulevvel (20 Nisan) Pazartesi
gecesi sabaha karşı, Mekke’nin doğusunda bulunan
“Hâşimoğulları mahallesinde babasından kendisine
miras kalan evde doğdu.
Arapların takvim başı olarak kullandıklari “Fil Vak’ası” Peygamberimiz (sav)’in
doğumundan 52 gün kadar
önce olmuştu.
Abdulmu�alib, torunun
doğumu şereﬁne verdiği
ziyafe�e çocuğun adını soranlara:
“Muhammed adını verdim, Dilerim ki, gökte Hakk,
yeryüzünde halk, O’nu hayırla yâdetsinler…” cevabını
verdi. Annesi’de “Ahmed”
dedi. (Muhammed, üstünlük ve meziyetleri anılarak
çok çok övülüp senâ edilen;
Ahmed de Cenab-ı Hakk’ı
yüce sıfatları ile öven, ham-

Hz. Muhammed (Sallalahu Aleyhi Vesellem)’in
nesebi ve doğumu.
Hz. Muhammed sav
deden kimse demek�r.)

Abdullah

Efendimiz (sav)’in dünyaya teşriﬂeri esnasında bir
takım olağanüstü olaylar
meydana gelmiş�r. O gece
İran Kisrâsı (Hukumdarı)’nın
Medâyin şehrindeki sarayının 14 sütûnu yıkılmış, mecusilerin İran’da İstahrabah
şehrinde bin yıldan beri
yanmakta olan “ateşgede’leri sönmüş, Save (Taberiyye) gölü yere batmış bin
yıldan beri kurumuş olan
Semâve vadisinde sular
taşmış, mecusilerin büyük
bilgini Mûdibân korkunç
bir rüya görmüş, Kâbe’deki
putların yüz üstü devrildikleri görülmüştü. Gerçekten
O’nun doğması ile bütün
dünyada hüküm sürmekte
olan cehalet ve küfür ateşi
sönmüş, putperestlik yıkılmış, zulmün baskısı son bulmuştur.

Abdulmu�alib

Rabbim bizleri Efendimiz (sav)’in nurlu yolundan
ayırmasın. Ahlakı ile ahlaklanabilmeyi ihsan eylesin.
Mahşerde kendisi ile (sav)
beraber haşreylesin. Amin!
Kaynak: Dini bilgiler

Haşim
Abdi Menaf
Kusay
Hakim (Kilab)
Mürre
Keab
Lüey
Fihr
Galib
Mâlik
Nadr
Kinane
Huzeyme
Müdrike
İlyas
Mudar
Nizar
Mead
Adnan
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Kur’an-ı Kerim'de Geçen
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Duâlardan Seçmeler
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GÜNAH-I KEBÂİR
(BÜYÜK GÜNAHLAR)
Kur’an-ı Kerim’de buyrulur ki:
Eğer yasakladığımız şeylerin büyüklerinden (büyük
günahlarından) sakınırsanız,
sizin (diğer) kabahatlerinizi
(küçük günahlarınızı) örteriz ve sizi çok güzel bir yere
(Cennet’e) girdiririz. (Nisa
31)
İmam-ı Vahidi der ki:
En doğru görüşe göre,
büyük günahların herkesin
anlayacağı şekilde net bir
tariﬁ yoktur. Zira eğer böyle
olsaydı insanlar küçük günahları mübah görerek onlara dalarlardı. Lakin Allahü
Teala, kullar büyük günahlardan sakınma ümidiyle
bütün günahlardan kaçınmaya gayret etsinler diye
günahları gizlemiş�r.
İbn Abbas (r.a.) “Allah’a
isyan edilen her şey kebiredir. Allahü Teala’nın Cehennem’le veya gazapla yahut
lanet veya azapla tehdit et�ği her şey büyük günah�r”
buyurur.
Hadis-i şeri�e de bu şart
zikredilir.
Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuş-
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tur; “Beş vakit namaz, bir
cuma diğer cuma’ya kadar,
bir ramazan diğer ramazana
kadar araların (daki küçük
günahlar)ı silerler, (ancak
kişi) büyük günahlardan sakınırsa.” Müslim, Taharet:5
No:233,1/209
Büyük günahların nev’i
(çeşitleri) çoktur. Bu mahalde yetmiş ikisi beyan olunmuştur.
— Adam öldürmek
— Zina etmek
— Livata etmek
— Şarap içmek
— Hırsızlık etmek
— Keyif verecek (esrar, eroin gibi) şey yemek
— Elin (yabancı kişinin) malını cebren (zorla) almak
— Yalan yere şahadet etmek (şahitlik yapmak)
— Ramazan orucunu özürsüz yemek
— Riba (faiz) yemek— çok
çok yemin etmek
— Valideyne (anne-babaya)
asi olmak
— Sıla-ı rahmi terk etmek
— hin-i muharebede (muharebe esnasında) bir müminin bir kaﬁrden kaçmak
— Ye�m malını yemek
— Kilesini (ölçü) ve terazisi-

ni hak üzere uydurmamak
— Namazı vak� geç�kten
sonra kılmak
— Mümin kardeşinin kalbini kırmak

arsındaki cinsi sapıklık) et�rmek
— Ölmüş hayvan e� (leş)
yemek
— Emanete hıyanet etmek

— Resulullah’a (s.a.v) hilaf
(gerçek dışı) söz isnat etmek

— Gıybet etmek

— Rüşvet almak

— Allahü Azimüşşan’a şirk
koşmak

— Hakk şehade�ne varmamak
— Malının zeka�nı vermemek
— Münkeri (kötülüğü) menetmemek (engellememek)
— Ruh sahibi olan (canlı
olan) hayvanı ateşte yakmak
— Kur’an-ı Azimüşşan’ı ezberleyip yine unutmak
— Allahü Azimüşşan’ın rahme�nden ümidi kesmek
— Aleme (mahlukata) hıyanetlik etmek
— Hınzır (domuz) yemek
— Resulullah s.a.v’in Ashabına seb’etmek (kötü söz
söylemek)
— Karnı doyduktan sonra
yemek
— kadınların, kocalarının
yatağından kaçması
— Kadınların kocalarından
izinsiz bir yere gitmeleri
— Saliha hatuna fahişe demek
— Koğuculuk etmek (laf taşımak)
— Kendine livata (erkekler

— Haset etmek

— Yalan söylemek
— Tekebbür etmek (kibirlenmek)
— Varisten mal kaçırmak
— Buhul (cimrilik) üzere
musir (inatçı) olmak
— Dünyaya muhabbet etmek
— Allahü Teala’nın azabından korkmamak
— Haramı haram bilip i�kat
etmemek
— Helali helal bilip i�kat etmemek
— Falcıların falına inanmak

sının oyluğuna benzetmek
— Padişaha asi olmak (müslüman devlet reisinin günah
olmayan emrine karşı gelmek)
— Hanımının anasına sövmek
— Birbirine nişan dökmek
(dövme yap�rmak gibi)
— Köpek ar�ğını yemek
— Bir adama iyilik edip sonra başına kalkmak
— Erkeklerin ipek giymesi
— Allahü Teala’dan başkasına yemin etmek
— Cahil kalmak ( yani dini
hükümleri öğrenmeyen, rahatlıkla harama düşebilir)
— Cahillik üzerine musir (ısrarcı) olmak
— Cahillik ne musibe�r
bilmemek (yani bilmediğini
bilmeyen kimse de rahatlıkla harama düşebilir)

— İslam dininden dönmek

— Çok çok günahına musir
olmak

— Özürsüz elin avradına
(yabancı kadına) nazar etmek

— Zaruri olmayarak kahkaha ile çok gülmek
— Cünüp gezmek

— Kadınların erkek elbisesi
giymesi

— Hayız ve nifas halinde
avre�ne yakın olmak (eşine
cinsi münasebe�e bulunmak)

— Erkeklerin kadın elbisesi
giymesi
— Haram-ı Kâbe’de günah
işlemek
— Namazı vak�nden evvel
kılmak
— Ehlinin oyluğunu (avret
ve mahrem yerlerini), ana-

— Teganni etmek (şarkı ve
türkü söylemek)
— Kendine zina e�rmek.
Kaynak: Kadın ve Aile ilmihalİ
Mızraklı ilmihal
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Faziletli İbadetler
Îsar
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Aşk ve muhabbe�n kantarı, fedakarlık�r. İnsanlar
en büyük bedeli, muhabbetleri uğrunda öderler.
Gerçek muhabbete erebilmek için ise fânî muhabbetlerden
vazgeçmekle
kavuşur. Bir mü’minin izzet
ve fazile�, kendinden önce
din kardeşinin huzur ve saade�ni düşünebilmesidir.
Yani benlikten diğer gamlığa geçip “önce ben” yerine
“önce sen” veya “önce o”
diyebilmesidir.

den fedakarlık yaparak veya
hakkından vazgeçerek, kendisinin de muhtaç olduğu
hakkı veya imkanı, diğer bir
mü’mine devredebilmek�r. Hak dostlarının bu güzel
amel/ahlaka sevk eden en
kuvvetli âmil; onların �tratlarının merhamet hamuruyla yoğrulmuş olmasıdır. Yine
onların Mü’minler ancak
kardeş�r…” (el-Hucurât,10)
ilahi mesajını, bilhassa zor
zamanlarda bir ibadet heyecanıyla ifa etmeleridir.

“Îsar” sözlükte ikram ve
kendisi muhtaç olduğu halde nefsinden ferağat edip
bir başkasını tercih etme
anlamlarına gelmektedir.
Îsar, cömertliğin zirvesidir.
Zira cömertlik, malın fazlasından kendine lazım olmayanı vermek�r. Îsar ise,
kişinin muhtaç olduğu ve
kendisine de lazım olan her
bir şeyi, kendisinden koparıp verebilmesidir. Nefsin
i�razlarını susturup ih�raslarına set çekerek kazanılan
ruhani bir zaferdir. Bu da
her yiğidin harcı değildir. Bu
güzel haslet, peygamberlere ve Hakk’ın veli kullarına
mahsus fedakarlık ve cömertliğin zirvesidir. Nefsin-

Her hususta olduğu gibi
isar bahsinde de en güzel örneğimiz, Peygamber
Efendimiz (sav) ve O’nun
nebevi terbiyesi al�nda ye�şmiş olan güzide sahabilerdir.
Allah rasulü (sav) Efendimiz’in kendinden bir şey
isteyeni boş cevirdiği görülmemiş�r. Kendisinden bir
şey istenildiği zaman, o an
verecek hiçbir şeyi olmasa
bile muhakkak imkanını bulur, infaktan geri kalmazdı.
Nitekim bir gün muhtaç bir
kimse gelerek bir şeyler istedi. Allah Rasulü (sav):
“-Yanımda sana verebileceğim bir sey yok, git benim

adıma sa�n al, mal geldiğinde öderim.” dedi.
Bunu duyan Hazre� Ömer
(ra):
“-Ey Allah’ın Rasûlü! Yanında varsa verirsin, yoksa
Allah Sen’i gücünün yetmeyeceği şeyle mükellef kılmamış�r.” dedi.
Peygamber
efendimiz
(sav) Hazre� Ömer’in bu sözünden hoşnud olmadı. Ensar’dan biri:
“-Anam, babam Sana
feda olsun yâ Rasûallâh!
Ver! Arş’ın Sahibi azal�r
diye korkma!” dedi.
Bu sahabinin sözleri Efendimiz’in hoşuna gi�. Tebessüm ederek:
“-Ben de bununla emrolundum.” buyurdu. (Heysemi, X, 242)
Yani Peygamber Efendimiz, borç alarak infâk edebilecek kadar cömer�. O’nun
diğer gamlıktaki bu kâ’bına
varılmaz incelik ve zarafe�,
biz ümme� için ne güzel ﬁili
kıstas�r.
Abdullâh bin Câfer -radıyallâhu anh- bir seyahat
esnâsında, bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin
hizmetçisi siyahî bir köle
idi. Köleye üç adet ekmek
ge�rmişlerdi. Bu sırada bir
köpek geldi. Köle, ekmeklerden birini ona a�. Köpek
ekmeği yedi. Öbürünü a�.
Onu da yedi. Üçüncüyü de
a�. Onu da yedi.

Bunun üzerine Abdullâh
bin Câfer -radıyallâhu anhile köle arasında şöyle bir
konuşma oldu:
“–Senin ücre�n nedir?”
Siyahî köle:
“–İşte gördüğünüz üç ekmek.”
“–Niçin hepsini köpeğe
verdin?”
Köle:
“–Buralarda hiç köpek
yoktu. Bu köpek uzak yerden gelmiş�r. Aç durmasına
gönlüm razı olmadı.” dedi.
Abdullâh
anh-:

-radıyallâhu

“–Peki bugün sen ne yiyeceksin?”
Köle:
“–Sabredeceğim,
günlük hakkımı Rabbimin bu
aç mahlûkuna devre�m.”
dedi.
Abdullâh
anh-:

-radıyallâhu

“–Sübhânallâh!
Benim
çok cömert olduğumu söylerler. Bu köle benden daha
cömertmiş!” buyurdu.
Ardından da o köleyi ve
hurma bahçesini sa�n aldı
ve köleyi âzâd edip, hurmalığı ona bağışladı. (Gazâlî,
Kimyâ-yı Saâdet, s. 440)
Allah Rasulü’nün ahlakıyla
ahlaklanan Hak dostları da,
�pkı sahabenin sergilediği
gibi nice numuneleri sergilemişlerdir. Bunlardan birini

Hak dostlarından Ubeydullah Ahrâr Hazretleri de şöyle anla�r:
“Bir gün pazara girmiş�m, Cok fakirdim. Bir kişi
yanıma gelerek aç olduğunu söyledi. O vakit hiçbir
imkanım yoktu. Sadece eski
ve ﬁ�l ﬁ�l olmuş bir sarığım
vardı. O aç insanı alıp bir aşhaneye götürdüm. Aşcıya:
“-Şu sarığımı al. Eski, fakat
temizdir. Bulaşıklarını kurularsın. Yalnız bunun karşılığında şu aç insanı doyurur
musun?” dedim.
Aşcı, o fakire yemek verdi; sarığımı da bana iâde
e�. Fakat söz verdiğim için
almadım. Kendim de aç olduğum halde o fakir doyuncaya kadar bekledim.” (Hadâiku’l-Verdiye)
Ubeydullah Ahrâr Hazretleri, sonradan büyük bir
servete sahip oldu. Öyle ki,
çi�liklerinde binlerce işçi
calışıyordu.
Rabbim bizlerede Efendimizin (sav), ashabının (ra)
ve varislerinin örnek hayatlarından, örnek alıp haya�mıza geçirebilmeyi ihsan
eylesin. Kendini değil evvela kardeşini düşünenlerden
eylesin! Amin!
Kaynak
Hak dostlarının örnek ahlakından 1
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2

24

KİŞİ DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ MEMLEKETİNİ AİLESİYLE
BERABER TERK EDİP, BAŞKA BİR BELDEYE YERLEŞECEK OLSA ESKİ MEMLEKETİNE ON BEŞ GÜNDEN AZ
KALMAK ÜZERE GELDİĞİNDE SEFERİ SAYILIR MI?
Kişi başka bir şehre yerleşecek olsa köyünü, memleke�ni terk etmeye niyet
etmedikçe orası vatan-ı asli
olmaktan çıkmaz. Yani gün
gelir buraya dönerim, burası memleke�mizdir, yazları
buraya geliyoruz, emekli
olunca memleke�me döneceğim gibi hala doğup
büyüdüğü yeri vatan kabul
eden, göç e�ği şehirde �cari veya başka bir amaçla
duran kişiler memleketlerine velev ki ziyaret için döndüklerinde bile namazlarını tam yani mukim olarak
kılmalıdırlar. Bir yerde eşi
olan kişi, başka bir beldede oturmak üzere ikinci bir
eş ile evlenecek olsa her
iki belde de vatan-ı aslî olmuş olur. Bu şekilde vatan-ı
aslînin birden çok olmasında âlimlerimiz arasında
herhangi bir görüş ayrılığı
yoktur. İh�lafa mevzu olan
mesele ise şudur: Mesken
ve tarlasını satmadan, hanımı ve çocuklarıyla birlikte
göç ederek başka bir yeri
vatan edinen kişinin, önceki
vatanı hala asli vatan mıdır?
Bazı âlimler, bu kişinin geriye bırak�ğı gayrimenkulüne
i�bar etmemişler, bir yerin
vatan olmasındaki aslî unsurun evlenmek olduğunu
söylemişlerdir. Buna göre;
“on beş günden daha az
kalma niye�yle önceki va-

tanlarına (memleketlerine)
gi�klerinde namazlarını kısal�rlar” demişlerdir. Diğer
bazıları ise bir yerin vatan-ı
aslî olmasında evliliğin etkisiyle birlikte orada mesken
edinmesinin de etkili olduğunu söylemişlerdir. Buna
göre; on beş günden daha
az kalma niye�yle önceki
vatanlarına (memleketlerine) gi�klerinde namazlarını tam kılarlar, demişlerdir.
İmam Muhammed (Allah
ona rahmet etsin) in el-Asi
adlı eserinde ki “evini sa�p
ailesiyle birlikte göç ederse... ” ifadesi bu görüşü
desteklemektedir. Esasen,
gayrimenkule i�bar edilip-edilmeyeceği hakkında
vuku bulan ih�laf, doğup
büyüdüğü yerle ilgili değil
sonradan evlenerek vatan
edindiği yerle ilgili olmalıdır.
Zira kişinin evlenmeksizin
doğup büyüdüğü, meskeninin bulunduğu yerin asli
vatan olduğunda kimsenin
ih�la� yoktur. Bu vatanın
iptal olması için ön görülen
şart sadece evlenip başka
bir şehre yerleşmek olmamalıdır. Yani doğup büyüdüğü, arazisinin bulunduğu
vatanını terk etmeye niyet
etmedikçe asli vatanı olmaktan çıkmamalıdır. Terk
etmeye niyet etmesi ise
orada az da olsa yaşamaya
veya günün birinde dön-

meye niye�nin olmamasıdır. Burada şunu da ifade
etmek isteriz ki; bu şekilde
suâl eden kişiye memleke�ne dönmeye niye�n var
mı diye sorduğumuzda, nereden bilebilirim, Allah bilir gibi cevap vermektedir.
Evet, vakıada memleke�ne
dönmesinin nasip olup olmayacağını Allah bilir. Ancak kişiye sorduğumuz suâl,
vakıanın ne olacağı değildir.
Bilakis niye�dir. Niyet ile
vakıayı birbirine karış�rmamak gerekir. bir yerin vatan
olması için orada yılın belli bir zamanı ikamet etme
şar� yoktur. Şayet böyle bir
şart olsaydı, 3-5-10 sene çalışıp memleke�ne dönmek
için gideceği yer de vatan-i
aslî’si olması icap ederdi.

Hâlbuki bunu söyleyen olmamış�r. Bir yerin vatan-i
aslî veya vatan-i ikâme olmasında en önemli faktör
hiç kuşkusuz niye�r. Bu
yüzden aslî vatanından göç
eden kişinin geriye bırak�ğı
ev-bark, tarla emsali gayrimenkulün o yerin vatan-ı
aslî olarak kalmasında veya
kalmamasında etkisi niyete
bağlıdır. Şayet kişi evini-barkını satmadığı halde terk et�ği bu diyara bir daha dönmeyeceği şeklinde bir niyet
taşıyarak göç etmişse o yer
onun aslî vatanı olmaktan
çıkmış�r. Zira kişinin bir
yerde mülkü olması orasının vatanı olma anlamını taşımaz. Mümkündür ki
orada hiç yaşamayı kastetmediği halde arsayı ya�rım

amaçlı saklayıp daha sonra
satmayı düşünebilir. Fakat
evini-barkını, tarlasını satan
kişiler genellikle bu şekilde
terk e�kleri yere bir daha
dönüp yaşamayı kastetmezler. Bu şekilde yaşadığı
diyarı terk edenler günün
birinde oraya ziyaret amaçlı
gidecek olsalar orası onlar
için aslî vatan olmayacak�r.
Ӧzet olarak ; Ticari veya
başka amaçla büyük şehirlere
veya başka yerlere giden kişiler, orada evlensinler veya evlenmesinler memleketlerini
terk etmeye niyet etmedikleri
müddetçe, doğup büyüdükleri yerler onların aslî vatanlarıdır. Velev ki bir günlüğüne
dahi oraya gidecek olsalar namazlarını tam kılmalıdırlar.

MEMURİYET GİBİ GÖREV İCABI SÜREKLİ YER DEĞİŞTİREN KİŞİLERİN
VAZİFE YAPTIKLARI YER, ÜÇ TÜRLÜ VATANDAN HANGİ KISMA DÂHİL OLUR?
Memuriyet emsali, sürekli gurbe�e kalmayı gerek�ren meslek sahiplerinin 3-5
sene ikamet edecekleri yer-

ler, doğup büyüdüğü yerleri
yani aslî vatanlarını iptal etmezler. Bilakis memur, amirinin atamasıyla yurt değiş�-

receğinden vazife yap�ğı yer,
aslî vatanı değildir. Orada on
beş gün veya fazla kalacaksa
ikame vatanıdır.

EVİYLE İŞ YERİ ARASI, SEFERİ MESAFE OLAN KİŞİ İŞ YERİNDE MUKİM SAYILIR M I?
Şayet kişinin evi ile yani
ikamet e�ği yer ile çalış�ğı
işyeri arasında seferi mesafe olsa bu kimse işyerin-

de seferi sayılır. Her gün iş
yerine gidip gelmesi onun
adına seferi olma hükmünü kaldırmaz. Çünkü kişinin

mukim sayılması, gecelediği yere i�barladır. Gündüz
vak�ni geçirdiği yere değil.

SEFERDE OLAN KİŞİ BULUNDUĞU YERDEN YARIN, ÖBÜR GÜN DÖNERİM
DİYEREK ON BEŞ GÜNDEN FAZLA KALACAK OLSA MUKİM SAYILIR MI?

Seferde olan kişi bulunduğu yerden yarın çıkarım
veya yarından sonra çıkarım diyerek senelerce kalsa
bile mukim olmaz. Bu görüş
âlimlerin genelinin de görü-

şüdür. Ebu Davut ve Beyhakınin rivayet etmiş oldukları
bir hadîs-i şeri�e şöyle buyrulmaktadır:

Cabir b. Abdullah’tan riva-

ye edildiğine göre Peygamber Efendimiz (Sallallahu
aleyhi ve sellem) Tebuk’te
yirmi gün kaldığı halde namazlarmı kısal� (seferi olarak kıldı).
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İbrahim el-Halebi (Ö.956),
Ğunyetu’l-Mütem ellî/Haleb-î Kebîr adlı kitabında,
el-Fetâvâ’l-Ğıyasiye isimli
eserden şunları nakleder:

Seferde olan kişi, maksadı
ne zaman hâsıl olursa çıkma
niye�yle bir şehre girecek
olsa, orada senelerce kalsa
bile mukim olmaz. Ancak

bu kişi işinin on beş günden
az bir zamanda bitmeyeceğini bilmesi durumunda her
ne kadar ikamete niyet etmese de mukim sayılır.

ON BEŞ GÜN KALMAYA NİYETLİ OLDUĞU BİR YERDE, ÜÇ GÜN KALDIKTAN
SONRA NİYETİNİ DEĞİŞTİRİP ERTESİ GÜN MEMLEKETİNE DÖNMEYİ
KASTEDEN KİŞİ, BUNDAN SONRAKİ NAMAZLARINI NASIL KILMALIDIR?
On beş gün veya daha
fazla kalmaya niyet edilen
yer vatan-ı ikamedir. Vatanı
ikame, vatani asli ve bir de
sefere çıkmakla ba�l olur.
Sefere bil ﬁil çıkmaksızın,
sefere çıkmaya niyet etmek, vatan-ı ikameyi bozmaz. Tıpkı kullanmak için
almış olduğu bir malı satmaya/�carete niyet edecek olsa o malı satmadıkça
ondan zekât vermesinin
gerekmediği gibi." Sefer bir
ﬁildir, terk değildir. Bunun

için mücerret niyet ile seferi olmak gerçekleşmez. Bilakis o niye�, icraata dökmek
gerekir. Buharı ve Müslim
in rivayet etmiş olduğu bir
hadîs-i şeri�e şöyle buyruluyor:
Rivayete göre Enes b. Malik (Allah ondan razı olsun)
şöyle buyuruyor: “Peygamber Efendimiz (Sallalahu
Aleyhi ve Sellem)’le beraber
Medine’de öğle namazını
dört rekât, İkindi namazını
ise Zulhuleyfe’de iki rekât

olarak kıldım.”
İbrahim el-Halebî (Ö.956),
Ğunyetu’l-Mütem ellî/Haleb-i Kebir adlı eserinde bu
hadîs-i şeriﬁ nakle�kten
sonra şunları söylemiş�r; Bu
hadîs-i şeri�en de anlaşıldığı
üzere kişi mücerret niyet ile
yolcu olmaz. Şayet niyet ile
yolcu olunsaydı Hazre� Enes
b. Malik (Allah ondan razı olsun) Peygamber Efendimiz
(Sallallahu Aleyhi ve sellem)
ile beraber öğle namazını
Medine’de iki rekât kılardı.

ON BEŞ GÜNDEN AZ KALMA NİYETİYLE YAZLIĞINA
GİDEN KİMSE NAMAZLARINI NASIL KILMALIDIR?

İbn Nuceym (Ö.970), elBahru’r-Râik adlı eserinde

şöyle der: Yazlık ve kışlık
evi olan kişi her iki yerde

mukimdir. Yani namazlarını
tam kılacak�r.

SEFERi OLAN KİŞİNİN SEFERİ OLMA HÜKMÜ NE ZAMAN NİHAYETE ERER?
Yolcunun seferi olma hükmü, vatanına girmedikçe
veya vatanının haricinde ki
bir köy veya şehirde on beş
gün kalmaya niyet etmedikçe nihayete ermez. Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere
yolcu, ikamete niyet etmese
bile vatanına girmesiyle mukim olur. Ancak vatanının
haricindeki bir yere girer ise
mücerret girmesiyle değil, on
beş gün veya daha fazla kal-
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maya niyet etmesiyle mukim
olur. Yani vatanına girdiğinde mukim olması için niyet
gerekli değilse de vatanının
haricindeki bir köy veya şehre girme durumunda mukim
sayılması için niyet gereklidir.
Yolcu, iki beldede toplam on
beş gün kalmaya niyet etmesiyle mukim olmaz. Ancak on
beş günün tamamında bunlardan birinde gecelemeye
niyet edecek olursa mukim

olur. Zira geride de ifade et�ğimiz gibi i�bar gecelediği
mekânadır.
Suâlin cevabına gelince;
misaﬁr kişi, mukim olan imama uyduktan sonra namazı
fasit olacak olsa misaﬁr bu
namazı iki rekât olarak kılar.
Zira her ne kadar mukim olan
imama uymuş olsa da bu uyması geçersiz sayılacağından
namazı dört rekâta in�kal
etmeyecek�r.

Resul'ün Gülü ; Hz.Fatıma
Peygamberimizin en küçük kızıdır. Annesi Hz. Ha�ce’dir. Hz. Fa�ma, ömrü
boyunca, peygamber efendimiz tara�ndan hep sevilerek, yoğun bir baba sevgisi
al�nda büyüdü.Peygamberimizden iyiliği, doğruluğu,
güzel ahlakı öğrendi. Hz. Ali
ile Allahın emri ne�cesinde
evlenmiş�r. Hz. Fa�ma’nın
çeyiz bohçasında ih�yacı
olan üç beş eşya dışında bir
şey yoktu. Sade, gösterişsiz
ve isra�an kaçınan bir tutumla yaşamını sürdürdü.
Tıbkı alemlerin efendisinin
istediği gibi. Bu evlilikten
Hasan, Hüseyin, Şaban,
Muhassin, Ümmü Gülsüm
ve Zeynep isimli çocukları
dünyaya gelmiş�.
Hz. Fa�ma, hakkında peygamberimiz, ‘’Allah, onu ve
neslini kıyame�e Cehennem ateşinden ayırmış�r,’’
buyurur(Nisaburi, 2002, III,
165).
Hz. Fa�ma, annemizin
haya� bir takım sıkın�lar
içerisinde geçmiş�r. Pek çok
cefa çekmiş�r. Ancak haya�ndaki zorluklara rağmen
hiçbir zaman, kendi sorumluluklarını yapmaktan, ilim
öğrenmekten ve öğretmekten, müşriklerin kötü söz ve
davranışlarına karşı tavrını

ve tepkisini ortaya koymaktan geri kalmamış�r.
Bir gün el değirmeninde
un öğütmekten usandığını ve bu işin pek zahmetli
olduğunu peygamberimize söyleyerek, kendisine
bir yardımcı göndermesini
talep etmiş�r. Ancak peygamberimiz
uyumadan
önce otuz üçer defa ‘Sübhanallah, Elhamdulillah,
Allahüekber’ demesinin bir
hizmetçiden daha hayırlı
olacağını söylemiş�r.
Hz. Fa�ma annemiz adeta bir edep ve haya �msaliydi. O yıllarda cenazelerin
üzerine bir bez örtülürdü ve
o şekilde mezarlığa götürülürdü. Ancak Hz. Fa�ma bu
duruma pek hoş bakmıyordu bu sebebten kendi cenazesinin gece defnedilmesini
ve kimseye haber verilmemesini istemiş�r.
Hz. Fa�ma, peygamberimizin vefa�nın yaklaş�ğını,
peygamberimizden
öğrendiği zaman ağlamaya
başlamış�r. Bunun üzerine
peygamberimiz ailesinden
kedisine ilk onun kavuşacağını söyleyince, Hz. Fa�ma
sevinmiş�r. Aynı zamanda
peygamberimiz, müslüman
kadınların hanımefendisi olduğunu da söylemiş�r.

Hz. Fa�ma’nın Vefa�
Hz. Fa�ma, bir gün rüyasında peygamber efendimizden o günün dünyadaki
son günü olduğunu öğrenir.
Halsiz ve hasta olarak yatağından kalkar. Hasan ve
Hüseyin’in başlarını yıkar.
Çünkü o günden sonra anneleri olmayacak, ye�m
kalacaklardır. Daha sonra
evdeki yapılması gereken işleri yapar. Kendisi de abdest
alır, namaz elbiselerini giyer
ve yanında bulunan Esma
bint-i Umeys’e sürdüğü kokuyu ve bir örtü ge�rmesini
söyler. Örtüyü üzerine serdi
ve şöyle dedi: ’’ Biraz bekle,
sonra beni çağır cevap verirsem bir şey yok demek�r,
ama cevap vermediysem
bil ki babamın yanına gitmişim, o zaman hemen Ali’yi
çağır’’.
Esma bint-i Umeys seslenir ve cevap gelmez. Müminlerin annesi, sabır ve
fadakarlık örneği olan Hz.
Fa�ma, Rahme� Rahman’a
kavuşmuştur. Selat ve selam Resule ve Ehli Beyt’e olsun. Mevla şefaatlerine nail
eylesin
İslam Ansiklopedisi
Buhari,Fezailü
Ashabi'n-nebi
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ELFÂZ-I KÜFÜR

Akâid

Bir mü'mini küfre düşüren sözler üçe ayrılır. Bunlar:
1. İs�hza; dinin esaslarından birini alaya
almak.
2. İs�hfâf; inanılması gereken ve zarurat-ı
diniyye denilen prensipleri küçümsemek,
haﬁfe almak.
3. is�hlal ; Bir islâmî hükmü açıkça inkâr
etmek veya dince mukaddes olan şeylere
küfretmek�r.
Allah Teâlâ'nın za�, sıfatları, ﬁilleri, isimleri, emirleri, yasakları hakkında şaka yollu da
olsa alay ederek konuşmak, bunları küçümseyici sözler söylemek ve Allah'a sövmek kişiyi dinden çıkarır. (Fetâva-yı Hindiyye)
Aye�e şöyle buyurulmuştur:

“And olsun ki onlara (niçin
alay ettiklerini) sorsan, elbette: “Biz ancak (lâfa) dalıp
şakalaşıyorduk” derler. De ki:
“Allah ile, O’nun âyetleriyle ve
O’nun peygamberiyle mi alay
ediyordunuz?” (Tevbe 65)
Şaka olarak dahi olsa yukarıda belir�lmiş
olan üç hale düşen insanın küfre gireceği
ayet ile sabi�r.
Fakat içinden kötü bir niyet geçirilerek
söylenen “inşallah olmaz” sözü ile, kötü bir
niyet olmaksızın bir anlık dalgınlıkla bu tarz
hatalı sözler söylemek elbe�e aynı değildir.
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İstemeden ve hata ile insanı küfre götüren sözleri sarf eden kimsenin mürted sayılmayacağına dair şöyle bir hadis nakledilmiş�r:
"Allah, ümme�mden hata, unutma ve zorlanma ile yap�ğı şeylerden sorumluluğu kaldırdı." (İbni Mâce)
ӦNEMLi ; İnsanı dinden çıkaran sӧzlere
geçmeden ӧnce sizlere şunu söylemeyi zorunlu hisse�m. Bu sӧzleri veya halleri duyduktan sonra bu sӧzleri sӧyleyen kişilere
direk kaﬁr dememenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ehli sünnete gӧre bir kişi dinden çıkaran bir sӧz söylese, o sӧylenen sӧzün 100
manası olsa, doksan dokuzu dinden çikarsa
ve bir manası dinden çikarmasa biz o doksan dokuz manaya bakar o sӧzü söylemeyiz
lakin sӧyleyen kisi için yüz manadan o dinden çıkarmayan bir manayı düşünerek o kişiye kaﬁr demeyiz.
Bu yüzden konuşan kişinin niye�ni bilmiyorsak, neyi kaste�ğini bilmiyorsak bu
elfazı küfürden birini söylese bile ona direk
kaﬁr oldun sen dememenizi tavsiye ediyoruz. Ҫünkü o kişi yüz manadan dinden çıkarmayan bir manayı kastetmişse Allah muhafaza kaﬁr diyenin imanı gider. Bir kişi birine
kaﬁr dese ve dediği kişi kaﬁr değilse kaﬁr
diyen kişi kaﬁr olur Allah muhafaza… işte
bu yüzden biri size şu sӧz elfazı küfür müdür
diye sorsa evet bu söz elfazı küfürdür diyin
(tabi elfazı küfürse) ama şu kimse bu sӧzü
sӧyledi o kimse kaﬁr midir diye sorulursa ,
ben onu bilmem ve karışmam şeklinde cevap vermenizi şiddetle tavsiye ederiz…

Allah’a İman Meselesinde İnsanı Küfre Götüren Haller
* Allahü Teala'yı za�na uygun olmayan bir
şeyle vasıﬂandırmak; yahut, Allahü Teala'nın
isimlerinden veya emirlerinden biriyle alay
etmek. "Allah bize zulmediyor", "Allah beni
mi görüp duracak?", "Ben Allah, mallah tanımam", "Namaz neymiş sanki?", "Beni burada Allah bile göremez" gibi sözler söylemek.
* Allahü Teala'nın cennetle mükafatlandıracağı ve cehennemle azap edeceği vaadlerini inkar etmek.
* "Allah'ın ortağı vardır", "Allah'ın hanımı,
oğlu, kızı vardır" demek.
* Allah'a cahillik nispet etmek, veya "şu
işe Allah'ın gücü yetmez" demek.
* "Allah'ın eli uzundur" demek, ve bu söz
île Allah'ın da bizim elimiz gibi eli olduğunu
kasdetmek. Fakat Allah'ın kudre� kastedilirse küfür olmaz.
* "Eğer, Allah bana şunu emretseydi yine
yapmazdım" demek. "Buranın Allah'ı benim" demek. * "Allah'ın kendisinde hikmet
olmayan şeyleri yaratması caizdir" demek.

* Bir kimsenin, geçmişte yapmış olduğu
bir iş için "Eğer bu işi ben yapmış isem kaﬁrim" demesi. Bu fert o işi yap�ğını ve bu söz
sebebiyle kaﬁr olacağını bildiğinden küfre
razı olmuş olur. Küfre rıza ise, küfürdür.
* Gaybı bildiğini iddia etmek.
* Karısı veya başka birisi için, "Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim?" demek.
* "Allahım, bana, rahme�ni vermek hususunda cimrilik etme" demek.
* Herhangi bir şey için, "Allahın hiç işi kalmamış da bunun gibi şeyleri mi yara�yor?"
demek.
* Bir fakirin, "Allah falan kuluna şu kadar
zenginlik veriyor; bana ise az veriyor. Böyle
adalet olur mu?" demesi.
* "Ben sevap ve azaptan beriyim"demek.
* "Allah dilerse bu işi yaparsın" diyen kimseye karşılık olarak, "Allah dilemese de yine
yaparım" diye cevap vermek.

* Allah'a mekan izafe etmek, "Allah yukarıdadır, aşağıdadır, ayakta duruyor, oturuyor" gibi sözler söylemek.

* Alacaklı olduğu kimseye, "Eğer ahire�e,
Allah hak ve adaletle hüküm verirse, senden
hakkımı alırım" demek.

* "Allah'tan korkmaz mısın?" denilince
ö�e ile, "Korkmuyorum" demek ve bu söz
ile cidden Allah'tan korkmadığını kasdetmek.

* Ölenlerin ruhunun başka birisine girdiğini söylemek. Tenasüh nazariyesine inanmak.
* Allah'ın ruhunun herhangi bir kimseye
hulul e�ğini (girdiğini) söylemek.

* "Allah, gelse seni elimden alamaz" demek.

* "Ben Allah'ı uyanık iken gördüm" "Allah'tan şifahen emir aldım, alıyorum" demek.

* Hasta olmayan birisine, "Seni Allah
unu�u" demek.
* "Ben, Allah'ın takdiri olmadan yaparım"
demek.
* Hanımına, "Sen, bana Allah'tan daha
sevgilisin" demek. Fakat bu sözü söyleyen,
kendi şehve�ni kasdetmişse kaﬁr olmaz.

Diğer sayılarımızda elfazı küfürlere kaldığımız yerden devam edeceğiz , ӧnemli bir
konu olduğu için bu konuyu birkaç sayıda
iṣleyeceğiz inşallah…
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Kalplerin Keşﬁ
Nefsi Yenmek Ve Şeytanı Düşman Bilmek
Akıllı olan mümin kişinin
yapması gereken, nefsinin
arzularını açlıkla bas�rmak
ve onlardan kultulmak�r.
Çünkü açlık Allah düşmanına karşı zafer kazanmanın
vasıtasıdır. Şeytanın silahları nedir? Bunlar nefsin arzuları, yemek ve içmek�r.
Rasulûllah s.a.v. şöyle buyurmuştur: "Şeytan, insanın karnının dolaş�ğı yerlerde dolaşır. Sizler açlıkla
onun yolunu �kayın! (Buhari 2038)"
Kıyamet günü Allah
Teâlâ'ya en yakın olanlar en
fazla aç ve susuz kalanlardır.
Adem oğulları için en büyük
tehlike mideyi fazla doldurmak ve yeme-içme hırsıdır.
Adem a.s. ve Havva validemiz bu yüzden nimetlerin
sınırsız olduğu cenne�en
çıkarıldı. Zillet ve ih�yacın
bâki olduğu dünyaya gönderildi. Çünkü, Allah Teâlâ
onları bir ağacın meyvesini
yemekten men etmiş�. Fakat neﬁslerinin arzularına
uyarak yasak meyveden yediler ve çırılçıplak kaldılar.
Gerçekten mide bütün kötü
arzuların kaynağıdır. Nefsi
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azgınlaş�randır.
Allah Teâlâ canlıları üç sınıf olarak yaratmış�r.
Melekler: Onlara yanlız
akıl vermiş fakat nefsin arzularını vermemiş�r.
Hayvanlar: Onlara yanlız
nefsin arzularını vermiş fakat akıl vermemiş�r.
İnsanlar: İnsanlara hem
aklı hem de nefsin arzularını birlikte vermiş�r.
Bu nedenle insanlar; nefsin arzuları akla galip gelenler hayvanlardan aşağadır.
Aklı nefsin azularına galip
olanlar ise meleklerden
daha hayırlıdır.
İbrahim el-Havvas anla�r:
Lükâm dağında bulunuyordum. Bir nar ağacı gördüm. Canım nar çek�. Bir
nar kopardım ikiye böldüm
ve yedim. Bak�m henüz
olgunlaşmamış�. Narı bırak�m ve yoluma devam
e�m. biraz ileride, başına
iri eşek arıları toplanmış
olan yere uzanmış bir adam
gördüm. Kendisine "Esselamu eleyküm!" dedim. "Ve
aleyküm selam ey İbrahim!"

diye karşılık verdi. "Beni nereden tanıyorsun" dedim.
Bana "Allah'ı tanıyana hiçbir şey gizli kalmaz" dedi.
Ona dedim ki: "Sen Allah'a
yakın birine benziyorsun,
eşek arılarından kurtulmak
için hiç Allah'a yalvarmadın
mı?" Şöyle dedi: "Bende
seni Allah'a yakın biri olarak
görüyorum! Acaba sen nar
yeme hırsından kurtulmak
için Allah'a hiç yalvarmadın
mı? Çünkü nefsin arzusuyla nar yiyen acısını ahire�e
çeker. Fakat eşek arılarının
verdiği acı bu dünyada kalır. Arılar bedene zarar verir
oysa nefsin arzuları kalbe
zarar verir!". Bu söz üzerine
adamı orada bırakarak yürüyüp gi�m.
Rasûlullah s.a.v. Efendimiz demiş�r ki: "Cihadın
en faziletlisi nefsi terbiye
etmek için yapılan cihaddır.
(Es-Suyu�, el-Cami'u's-Sağir
1247)".
Sahabe-i Kiram r.a. kaﬁlelerle savaşmaktan döndüklerinde "Küçük cihaddan büyük cihada döndük!"
derlerdi. Onlar neﬁs, hevave şeytan ile yapılan cihadı

büyük görürlerdi. Çünkü bu
cihad kesin�siz yapılmak zorundaydı. Oysa kaﬁrle cihad
zaman zaman yeri geldikçe
yapılıyordu.
Biri görünen düşman diğeri ise görünmeyen düşman idi. Görünmez düşman
ile savaşmak zordur. Görünen düşman ile savaşmak
kolaydır. Çünkü saldırıyı
görmekteyiz.
Kaﬁre karşıyapılan cihadda galip olunursa ganimet
elde edilir. Mağlup olunursa
şehit olup cennete gidersin.
Oysa neﬁs ve şeytana karşı yapılan cihad da mağlup
olunursa iman elden gider
ve cehenneme müstehak
olur, Allah'ın gazabına uğraarsın. Galip olursan imanın
artar ve Allah'ın ihsanına
kavuşursun.
İmansız kalmaktan Allah'a
sığınır, yine nefsimize ve
şeytana uymaktan Allah'a
sığınırız. Amin
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Ubeydullah-ı Ahrâr’ın torunu
Hâce Muhammed Kasım’dan
şöyle nakledilmiş�r:
Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri bir Perşembe günü öğleden sonra, aniden a�nın hazırlanmasını istedi. A� hazırlanınca, a�na binip Semerkand’dan süratle çık�. Talebelerinden bir kısmı onunla gi�. Biraz yol aldıktan sonra talebelerine; “Siz
burada durunuz” buyurdu. Sonra a�nı Abbas sahrası denilen bölgeye sürdü Mevlana Şeyh namıyla tanınmış bir talebesi bir müddet peşinden takip e�.
Bu zat şöyle anlatmış�r:
Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr hazretleri ile sahraya vardığımızda, a�nı sağa sola sürmeye başladı. Sonra birden bire gözden kayboldu.”
Eve dönüldüğünde Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr hazretlerine nereye ve niçin gi�ğini soran talebelerine: “Türk sultanı Sultan Muhammed Han (Fa�h Sultan Mehmet) kaﬁrlerle harp ediyordu. Benden yardım istedi. Ona yardım etmeye gi�m. Allah’ın izniyle galip geldi. Zafer kazanıldı” dedi.
Bu hadiseyi nakleden Hâce Muhammed Kasım’a
babası Hâce Abdülhadi şunları anlatmış�r:
Anadolu’ya gi�ğimde, Sultan Muhammed Fa�h Han oğlu Bâyezid Han bana babam Ubeydullah-ı Ahrâr’ın şeklini ve şemailini tarif e�. Sonra da bana, “O za�n beyaz bir a� var mıydı? dedi. Ben de Bâyezid Han’a tarif e�ği za�n babam olduğunu, sorduğu a�nın da babama
ait olup bazen bindiğini söyledim. Bunun üzerine Sultan Bâyezid Han bana şöyle anla�:
Babam Sultan Muhammed Fa�h Han bana şöyle bir hadise anla�: İstanbul’u fethetmek üzere savaş�ğım sırada savaş çok şiddetlendi, ben de Şeyh Ubeydullah-ı Ahrâr Semerkandi’nin yardımıma ye�şmesini istedim” dedi. Şeklini ve ve şemalini tarif e�kten
sonra şöyle vası�a ve şu şekilde bir ata binmiş bir zat yanıma geldi ve bana “Korkma”
dedi. Ben de “Nasıl endişelenmeyeyim düşman çok” dedim. Ben böyle söyleyince elbisesinin yeninden bakmamı söyledi. Bak�m büyük bir ordu gördüm. Bana “İşte bu
ordu ile sana yardıma geldim. Şimdi sen ﬁlanca tepenin üzerine çık, üç defa kös vur ve
orduna hücum emri ver” buyurdu. Emirlerini aynen yerine ge�rdim. O da bana gösteridiği ordu ile hücuma geç�. Düşman yenildi. Böylece İstanbul’un fethi gerçekleş�.
Kaynak: İslam Alimleri Ansiklopedisi
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Her kim Allahu Teâlâ’dan
korkmaz, Relulullah s.a.v.’den
utanmaz, Allah’ın azabından
sakınmaz yada çekinmez ve
Cennete de heves etmez ise
o kimse çok talihsiz bir kimsedir. Bu kimsenin yeryüzünde
gezip yürümesinin hiçbir faydası yoktur. Çünkü her yerde
bir isyan eder, bir yanlış söz
söyler ve bulunduğu yer dahi
ona lanet eder. Yaşadığı ömür,
geçirdiği zaman bu kimse üzerinden hayırla geçmez. Ahirete hayırla göçmez.

S
o
h
b
e
t
l
e
r
i

Ebu Derda r.a. buyuruyor ki:
“Cenne�e salihlerin içecekleri
şaraba bir kişi parmağını ba�rsa ve o parmağını dünyaya
ge�rerek şöyle uzaktan bir
koklatsa, dünyada ne kadar
canlı varsa hepsine o koku
ulaşır. Bütün canlılar o kokuyu
koklamak için ister ve elde etmek için birbirlerini kırar, yarış eder, deli olurlardı.
İşte bu şarabı dünyada iken
içmiş olanlar vardır ki onunla şarhoş olup bu dünyadan
geçmişlerdir. Daima dost ile
beraber olmak istemişlerdir.
Allah’a kavuşmayı çok arzu
etmişlerdir. Çalışmışlar ve iki
cihanı ardlarına almışlardır.
Bilmiş ol ki, mü’minlerin
Cenne�e içecekleri suyun adı
Tesnim’dir. Tesnim, cenne�e
akan pınardır. Bu suya Tesnim denilmesinin nedeni, bu
su bardaklara dökülür ve bütün bardaklar dolar, ar�k bardaklar dolmaz olur. Onu yal-

nız mukarrepler içer. Diğer
cennet ehli de içerler fakat
mukarreplerden farklı olarak şerbet ederek içerler.
Çünkü mukarrepler dünyada iken Allah’tan başkasına
gönül verip meşgul olmadılar. Şimdi ise rıza kadehleri
ile hazâ’ir-i kuduste, marifet
meclisinde, dildâra karşı o
şarabı dolu dolu içerler.
Bu şarabın lezze�ni anlatabilmek için bir misal verelim: Bir iğneyi o şarabın
içine soksalar ve çıkararak
dünyada olan acı tüm denizlere daldırsalar, hepsi şeker şerbe�nden daha tatlı
olur. Bu denizlerde yaşayan
tüm vahşi hayvanlar ve canlıların tamamı da sakinleşir,
mest olurlardı.
Bu şarabı içmek istersen
dünya şaraplarını terk etmelisin. Dünya şarabını içene ahiret şarabı helal olmaz.
Terk etmek tövbe etmek ve
sonra bir daha içmemek�r.
Resulullah s.a.v. Efendimiz
buyurmuştur:
“Dünyada
şarap içen ve sonra tövbe
etmeyenlere, Allahu Teâlâ
ahire�e Kevser şarabını haram eder.”
Allah C.C. cümlemize rızasını kazanmayı ve cennet
şaraplarından kana kana içmeyi nasip eylesin. Amin.
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Mektubat-ı Rabbani
65. MEKTUP

Konu: İslam’ın zayıﬂığına, Müslümanların acizliğine teessüf edip

üzülmek, kederlenmek,
Müslümanları desteklemeye, güçlendirmeye teşvik,
Dinin hükümlerinin yerine ge�rilmesine çağrı hakkındadır.
Bu mektup; Han-ı Azam’a yazılmış�r.
İslam’ın hükümlerini yayarken karşılaş�ğın İslam düşmanlarına karşı, Allahü
Teala sizlere yardım etsin, sizleri desteklesin.
Dosdoğru ve sadık peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu:
[İslam, garip olarak başladı. Sonlara doğru yine garip olacak�r. Öyleyse ne
mutlu gariplere!]
İslam’ın garipliği o hadde ulaş� ki kaﬁrler toplum içinde İslam’a küfrediyorlar, Müslümanları kötülüyorlar. Hiç çekinmeden küfrün hükümlerini icra
ediyorlar pazarlarda, sokaklarda kaﬁrleri medh edip övüyorlar.
Müslümanlar ise, İslam’ın hükümlerini yaşamakta çaresizler ve zaten bu yasaklanmış da. Şeriata uyanlar, ibadet edenler, kaﬁrler tara�ndan ayıplanıyor,
kötüleniyor. Sübhanallah, Ya Rabbi sana hamd ediyorum.
[Şeriat, kılıcın al�ndadır] diye, demek bu nedenle söylendi.
Şeria�n ih�şamı, sultanlara, padişahlara ve yöne�cilere bağlıdır. Şu an ise,
durum tam tersine döndü. Farklı muamele yapılıyor. Bu hale yazıklar olsun!
Teessüﬂer olsun! Pişmanlıklar olsun!
Biz şu gün, sizin mübarek varlığınızı bir nimet olarak sayıyoruz. Bu zayıﬂık,
kırıklık halinde bu meydanda savaşabilecek sizden başka biri olduğunu zannetmiyorum.
Allahü Teala sevgili habibinin hürme�ne, sizlere yardım etsin ve sizi desteklesin. Dualar, selamlar ve ikramlar onun ve yakınlarının üzerine olsun.
Şöyle bir söz işi�ldi:
—Bir kimseye deli denmedikçe, onun imanı tamam olmaz.
Bu zamanda İslam sevgisinin, İslam’i gayre�n alame� olan delilik, sizin şahsınızda görülmektedir. Bundan dolayı Allah'a hamd olsun.
Bugün öyle bir gün ki, az bir amel ve ibadet, büyük bir ibadet, büyük bir
i�bar görür, ecir ve sevap alır. Ashab-ı Kehf’in bu kadar kıymet ve şöhret kazanmasının nedeni, kaﬁrlerden kaçmaları ve hicret etmeleriydi.
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İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk Serhendi
Farkında değil misin, düşmanın galip geldiği ordunun askerlerinin, düşmana doğru a�kları az bir adım, ufak bir hareket çok dikkat çekici ve kıymetlidir. Büyük tal�ﬂeri gerek�rir.
Fakat barış zamanında, askeri bir üstünlüğün olmadığı zaman da böyle bir şey olamaz.
Bugün size nasip olan sözle, cihadın kıyme�ni bilmeli ve “daha yok mu” diye sormalısınız.
Çünkü bu cihad, savaşarak, öldürerek yapılan savaştan kat kat üstündür.
Bizler, ellerimiz ve ayaklarımız kesilmiş gibi aciz olarak oturup duruyoruz. Bu büyük devle�en mahrumuz.
Şiir:

Nimet ehline nimetleri aﬁyet olsun,
Miskin aşık da birkaç damla ile doysun…

Hazre� Hace Abdullah Ahrar (k.s) şöyle söyledi:
—Eğer ben, şeyhlik ve irşad makamında oturup şeyh olsaydım, dünyada hiçbir şeyh, mürid bulamazdı. Fakat bilinmeyen alemden, başka bir emir aldım. Bu da şeria� yayma ve
Müslümanları savunmadır. İşte bunun için sultanlara, yöne�cilere gidip onlarla sohbet etmeyi ve onlara nasihat etmeyi seç�. Onların tasarrufuyla kendisine itaatkar hale ge�rdi.
Onların vasıtasıyla, şeria�n yayılmasını sağladı.
Allahü Teala sizlerin sözlerini tesirli, etkili kıldı. Bu kesime karşı olan sevginizden dolayı,
onun bereke�yle sözlerinizin tesirini onlarda yara�. (ks)
Dinimize olan bağlılığınız, arkadaşlarınızın nazarında heybetli hale ge�rdi. Bu hususta ki
çalışmalarınıza devam ediniz.
Müslümanlar arasında yayılan küfrün hükümlerinin pek çoğu yıkılmış olsa da Müslümanlar bu tür kötülüklerden korunma al�na alınıncaya kadar, çalışmalarınıza devam ediniz. Allahü Teala bizden ve diğer Müslümanlardan yana, sizleri mükafatların en güzeli ile mükafatlandırsın.
Bundan önceki yöne�ciler, sultanlar zamanında Hazret, Muhammed Mustafa’nın (s.a.v)
nime�ne açıkça bir inat olduğu anlaşılıyordu. Böyle bir inat, bu sultanda, yöne�cide gözükmüyor. Eğer bir şeyler varsa, onlar da bilinmiyordu. Biz, durum tekrar geriye döner, inada
döner diye endişeliyiz. Öyle bir şey olursa, Müslümanlara yapılacak muameleler çok ağır
olabilir.
Mısra:

Yok dinimden başka, herhangi bir tasa,

Allahü Teala bizleri ve sizleri, peygamberlerin efendisine tabi olmakta devamlı eylesin.
Dualar, saygılar onun ve yakınlarının üzerine olsun.
Bu fakir, buralara birtakım sebeplerden dolayı geldi. Buralara gelişimi size haber vermemeyi, faydalı bazı şeyleri yazmamayı, değerli zatlardan birine olan sevgimden sizleri haberdar etmemeyi doğru bulmuyorum. Ki bu sevgi, Peygamberimizin de belir�ği üzere yara�lış
münasebe�nden kaynaklanıyor.
[Her kim kardeşini severse, ona bildirsin.]
Selam, size ve tüm Hakka tabi olanların üzerine olsun.
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Sufilerin Makam Ahlak ve Halleri
Şüpheli Şeyleri Terk Etmektir.
Ebu Zer r.a. tara�ndan
rivayet edildiğine göre Hz.
Peygamber sav şöyle buyurmuştur: Bir kimsenin
kendisini ilgilendirmeyen
şeyleri terk etmesi onun güzel Müslümanlığının alame�dir. (Tirmizi, Zühd 11;İbni
Mâce, Fiten,12)
VERA şüpheli şeyleri terk
etmek�r.
Hz. Ebubekir r.a. demiş�r
ki: ''Biz bir harama düşeriz
korkusuyla yetmiş tane helali terk ederdik.''
Hz.Peygamber s.a.v. Ebu
Hureyre'ye şöyle buyurmuştur: ''Vera, sahibi olup
şüpheli şeylerden uzak dur
ki, insanların en güzel ibadet edeni olasın.''
Ebu Süleyman Dârâni
demiş�r ki: ''Vera zühdün
başlangıcıdır. Aynı şekilde
kanaat da rızadan bir parçadır.''
Yahya b.Muâz şöyle demiş�r:''Vera, iki şekilde olur.
Biri zahirde olur. Bu kulun
ancak Allah için hareket etmesidir. Diğeri ise, kulun iç
aleminde olur. Bu da kalbinde yüce Allah'tan başka
kimsenin girmemesidir.''
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Süfyân-ı Sevri ise şöyle
demiş�r.: ''Vera'dan daha
kolayını görmedim. İçini
rahatsız eden her şeyi terk
edersin. İşte vera budur.''
Hasan-ı Basri demiş�r
ki:''Gösteriş ve kendini beğenme gibi afetlerden uzak
zerre kadar vera, binlerce
miskal ağırlığınca oruç ve
namazdan hayırlıdır.''
Allah Teâlâ, Hz.Musa aleyhisselama şöyle vahyetmiş�r: ''Bana yaklaşanlar, vera
ve zühd ile yaklaş�kları gibi
hiçbir şey ile yaklaşmamışlardır.''
Ebu Osman-ı Hiri'ye veranın ne olduğu sorulunca şu
olayı anlatmış�r: ''Ebu Salih
Hamdûn ölüm halinde olan
bir yakın arkadaşının yanındaydı. Adam vefat e�. Ebu
Salih hemen orada yanmakta olan ışığı söndürdü.
Kendisine bunu niçin yap�ğı sorulunca, ''Bu ana kadar
bu ışığın yağı vefat eden
kimseye ait idi. Ölünce varislerinin oldu. Siz başka yağ
ge�rin.'' dedi.
Hasan b. Ebu Sinan uzanıp yatmazdı. Yağla yapılmış
yemek yemezdi. Soğuk su

içmezdi. Altmış sene böyle
devam etmiş�. Vefa�ndan
sonra rüyada görüldü.
Rüyasında gören kişi
kendisine ''Allah sana ne
muamele yap�? diye sorduğunda cevaben ''Güzel
muamele e�. Ancak, borç
olarak alıp da sahibine geri
vermediğim bir iğne yüzünden cenne�en uzak tutuluyorum'' demiş�r.
Hz. İsa aleyhisselam bir
kabristana uğradı. Orada
yatanlardan birine seslendi. Yüce Allah adamı diril�.
Hz.İsa adama, ''Sen kimsin?''
diye sordu. Adam, ''Ben bir
hamal idim. İnsanların yüklerini taşırdım. Bir gün bir
adamın odunlarını taşıyordum. Ondan bir çöp kırarak
dişlerimi temizledim. Öldüğüm günden bu yana bana
bunun hesabı soruluyor''
dedi.
Kuşeyri Risalesi
İmam Kuşeyri
Zeynülislam Abdülkerim b.Hevâzin
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Selman -ı Farisi r.a.
ŞEMÂİLİ ŞERİFLERİ
Mübarek Efendimiz; uzun
boylu, güler yüzlü ve buğday
benizliydi. Sakalının çoğu
siyah azı beyazdı. Herkese
karşı hürmetkârdı. Bu sebepten yaşadığı her yerde
sevilir sayılırdı. Gayet haﬁf
giyinir, bir sarık iki örtüden
ibare�. Uzunca gömlek giyinirdi. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri,
"Selman ehl-i beyi�endir."
buyurmuşlardır.
HAYATINDAN KESİTLER
Selman-ı Farisi hazretleri,
esbabı kiramın büyüklerinden ve meşhurlarındandır.
Silsilet-üz Zeheb diye bilinen "Al�n silsilenin" (Büyük veliler silsilesinin) ikinci
halkasıdır. Aslen İranlı olup,
İsfehan yakınında bir köyde
doğup, büyüdü. Gençliğinde Mecusi iken, Hıris�yan
rahipleriyle tanışıp, Mecusiliği terk e�. Kiliseye girip
hıris�yan oldu. Çok ilim öğrenip âlim oldu. Sonra da
uzun yıllar değişik yerlerde
kaldı.
Nihayet Medine'ye ge-
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lip Peygamber efendimiz
(s.a.v.) hicret edince maksadına kavuşup Müslüman
oldu ve Ehl-i bey�en sayıldı.
Müslüman olmadan önce,
ismi Mabeh idi. Müslüman
olunca,
Peygamberimiz
O'na Selman ismini verdi,
İran'lı olduğu için de Farisi
denildiğinden ismi Selman-ı
Farisi olarak meşhur oldu.
Nesebi ise; Mabeh bin Buzahşah bin Mursilan bin
Behbudah bin Firüz'dur. Lakabı Selman-ül Hayr, künyesi ise Ebu Abdullah'�r.
Ebü'l-Ferec buyurdu ki:
Abdullah ibn-i Abbas'ın yanında idim. Bana Selman-ı
Farisi'nin bir gün haya�nı
şöyle anla�:
Selman dedi ki: "Ben Faris (İran)'ın, İsfahan şehrinin
Cey köyündenim. Babam
köyün en zengini olup, arazimiz ve malımız çoktu. Ben
babamın tek çocuğu idim.
Beni herkesten çok severdi. Bunun için beni kız gibi
ye�ş�rdi. Evden çıkmama
izin vermezdi. Babam Mecusi (ateşperest) olduğu
için mecusiliği de bana evde
tam bir şekilde öğre�. Evde

devamlı bir ateş yanar biz
ona tapar secde ederdik.
Babamın malı ve mülkü çok
olduğu için beni bir ara dışarıya çıkardı ve dedi ki:
"Yavrum ben öldüğüm zaman bu malların sahibi sen
olacaksın, onun için git mallarını ve arazilerini tanı".
Ben de "peki" deyip bahçelerimizi dolaş�m. Bir gün
tarlalara bakmaya gi�ğimde bir Hıris�yan kilisesine
rastladım. Onların seslerini işi�m, gidip bak�m ki,
içerde ibadet ediyorlar. Ben
daha önce öyle bir şey görmediğim için çok hayret et�m. Zira bizlerin ibade� bir
miktar ateş yakar ve ona
secde ederdik. Fakat onlar görünmeyen bir Allah'a
ibadet ediyorlardı ve kendi kendime dedim ki, bunların dini hak�r ve bizimki
ba�ldır. Onun için akşama
kadar onları seyre�m. Tarlalarımıza gitmedim, akşam oldu. Onlara dedim ki:
"Bu dinin aslı nerededir?"
Bana, "Bu dinin aslı Şam'dadır" dediler, "Peki dedim.
Ben de Şam'a gitsem beni
de bu dine kabul ederler

mi?" "Evet kabul ederler"
dediler. "Sizlerden yakında
Şam'a gidecek kimseler var
mıdır?" diye sordum "Bir
müddet sonra bir kervanımız Şam'a gidecek�r." Diye
cevap verdiler (İsfahan’daki
bu Hıris�yanlar, İsfahan’a
Şam'dan gelmişlerdi ve sayıları da az idi.)
Ben bunlarla meşgul olurken vakit geç oldu. Babam
benim dönmediğimi görünce, beni aramak için adam
göndermiş. Beni aramışlar
bulamamışlar ve bulamadıklarını babama söylemişler. Tam bu sırada, ben de
eve döndüm. Babam "Bu
zamana kadar nerede kaldın. Seni aramadığımız yer

kalmadı" dedi. Ben de "Babacığım ben bugün tarlaları
dolaşmak için yola çık�m,
fakat yolda karşıma bir Nasranî kilisesi çık�. Ben de içeri girdim, bak�m ki; görmedikleri ve her şeye hâkim ve
kadir olan bir Tanrıya iman
ediyorlar. Onların ibadetlerine şaş�m kaldım. Akşama
kadar onları seyre�m. Anladım ki onların dini daha
doğrudur." dedim. Babam
"Ey oğlum sen yanlış düşünüyorsun senin babalarının
ve dedelerinin dini, onların
dininden daha doğrudur.
Onların dini bozuktur. Sakın
onlara aldanma, inanma"
dedi. Ben de "Hayır babacığım onların dini bizim-

kinden daha hayırlıdır ve
onların dini hak�r. Bizimki
(ateşperestlik) ise ba�ldır."
dedim. Babam buna çok
kızdı ve beni el ve ayaklarımdan bağlayıp eve hapse�. Ben daha önce "kilisede hıris�yan rahiplere; bu
dinin aslının nerede olduğunu sormuştum. Onlar da
Şam'da olduğunu söylemişlerdi. Ben evde hapis iken
devamlı Şam'a gidecek olan
kervanı beklerdim. Nihayet
hıris�yan rahipler Şam'a gidecek kervanı hazırlamışlardı. Bunu haber alınca beni
bağlayan iplerimi çözüp
kaç�m ve kervanın bulunduğu kiliseye gi�m.
Buralarda duramayacağı-
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mı anla�m. O kervanla beraber Şam'a gi�m. Şam'da
hıris�yan dininin en büyük
âlimini sordum. Bana bir âlimi tarif e�ler. Onun yanına
gi�m. Ona durumu anlat�m.
Onun yanında kalmak istediğimi, ona hizmet edeceğimi söyleyip, ondan bana
nasranîliği öğretmesini rica
e�m. O da kabul e�.
Ben de Ona hizmet etmeye, kilisenin işlerini yapmaya başladım. O da bana dini
öğretmeye başladı. Fakat
sonradan Onun kötü kimse
olduğunu anladım. Çünkü
hıris�yanların fakirlere vermesi için ge�rdikleri sadaka
al�n ve gümüşleri kendine
alır, fakirlere vermezdi. Böylece şahsına yedi küp al�n
ve gümüş birik�rdi. Fakat
bunu benden başka kimse
bilmezdi. Bir müddet sonra
o âlim vefat e�. Nasranîler
onu defnetmek için toplandılar. Onlara "Neden buna
bu kadar hürmet ediyorsunuz, o hürmete layık bir
insan değildir." dedim, "Sen
bunu nerden çıkarıyorsun"
dediler ve bana inanmadılar. Ben de birik�rdiği al�nların yerini bildiğim için onlara gösterdim. Nasranîler
yedi küp al�nı ve gümüşü
çıkardılar ve "Bu, defne ve
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techize layık bir kimse değildir" dediler ve bir yere
a�p üzerini taşla kapa�lar.
Sonra onun yerine başka bir
âlim geç�. Çok âlim zahid
bir kimse idi.
Dünyaya hiç ehemmiyet
vermezdi. Hep ahiret için
çalışıyordu. Gece-gündüz
hep ibadet ederdi. Onu çok
sevdim ve uzun zaman yanında kaldım. Onun ve kilisenin hizme�ni yapar ve
de onunla ibadet ederdim.
Vefat zamanı geldi ve ona
"Ey benim efendim, uzun
zamandan beri yanınızdayım ve sizi çok sevdim. Çünkü sen Allah’ın emirlerine
itaat ediyorsun ve men et�klerinden kaçıyorsun. Sen
vefat e�ğin zaman ben ne
yapayım. Bana ne tavsiye
edersin" diye sordum. Bana
"Oğlum Şam'da insanları ıslah edecek bir kimse yok.
Kime gitsen seni ifsad ederler. Fakat Musul'da bir zat
vardır. Ona gitmeni tavsiye
ederim" dedi.
"Ben de peki efendim"
dedim. O zat vefat edince
Şam'dan Musul'a gi�m.
Onun tarif e�ği za� buldum, başımdan geçenleri
anla�m. Beni hizme�ne
kabul e�. O da diğer zat
gibi çok kıymetli zahid, abid
bir kimse idi. Onun vefat za-

manı aynı soruları ona da
sordum. O da bana Nusaybin'de bir za� tavsiye e�. O
vefat e�kten sonra ben de
derhal Nusaybin'e gi�m.
Bahsedilen kimseyi bulup
yanında kalmak istediğimi
söyledim, isteğimi kabul
e� ve bir müddet de onun
hizme�nde kaldım. Bu zat
da vefat etmek üzere iken,
beni başka birine göndermesini söyledim. Bu sefer
bana Amuriye'deki bir Rum
şehrinde bulunan başka bir
kimseyi tarif e�. Vefa�ndan sonra da oraya gi�m.
Tarif edilen bu son şahsı da
bulup, hizme�ne girdim.
Uzun bir zaman da onun
yanında kaldım. Ar�k onun
da vefa� yaklaşmış�. O'na
da beni birine havale etmesini rica edince, şimdi böyle
bir kimse bilmiyorum. Fakat
ahir zaman Peygamberinin
gelmesi yaklaş�. O Arablar
arasından çıkacak, vatanından hicret edip, taşlık içinde
hurması çok bir şehre yerleşecek. Alametleri şunlardır:
Hediyeyi kabul eder, sadakayı kabul etmez, iki omuzu
arasında nübüvvet mührü
vardır, diyerek alametlerini
saydı.
Yanında bulunduğum son
zat da vefat edince, onun
tavsiyesi üzerine, Arab diya-

rına gitmeye hazırlandım.
Ben Amuriye'de çalışıp,
birkaç öküz ile bir miktar koyun sahibi olmuştum. Beni
Kelb kabilesinden bir kaﬁle Arap beldesine gitmek
üzere idi. Onlara dedim ki,
bu sığırlar ve koyunlar sizin
olsun, beni Arap vilaye�ne
götürün. Kabul edip beni
kaﬁlelerine aldılar. Vadiyül
Kura denilen yere gelince
bana ihanet edip, köledir
diyerek beni bir yahudiye
sa�lar. yahudinin bulunduğu yerde hurma bahçeleri
gördüm. Ahir zaman Peygamberinin hicret edeceği
yer herhalde burasıdır diye
düşündüm. Fakat kalbim
oraya ısınmadı. Bir müddet
yahudinin hizme�nde kaldım. Sonra beni köle olarak
amcasının oğluna sa�. O
da alıp Medine'ye ge�rdi.
Medine'ye varınca, sanki
bu beldeyi önceden görmüş
gibiydim, öylesine ısındım.
Ar�k günlerim Medine' de
geçiyor, beni sa�n alan yahudinin bağında bahçesinde çalışıp, ona hizmetçilik
yapıyordum. Bir tara�an
da asıl maksadıma kavuşma
arzusuyla bekliyordum.
''Bir gün beni sa�n alan
yahudinin bahçesinde bir
hurma ağacı üzerinde çalışıyordum. Sahibim, yanın-

da biri ile bir ağaç al�nda
oturup konuşmakta idi. Bir
ara dediler ki, Evs ve Hazreç kabileleri helak olsunlar.
Mekke'den bir kimse geldi.
Peygamber olduğunu söylüyor. Ben bu sözleri işi�nce
kendimden geçip az kalsın
ağaçtan yere düşüyordum.
Hemen aşağı inip, O şahsa
ne diyorsun? dedim. Sahibim bana bir tokat vurdu
ve "Senin nene lazım ki soruyorsun, sen işine bak"
dedi. O gün akşam olunca
bir miktar hurma alıp, hemen Kuba'ya vardım. Resulullah'ın yanına girip "Sen
salih bir kimsesin, yanında
fakirler vardır. Bu hurmaları sadaka ge�rdim" dedim.
Resulullah yanında bulunan Eshaba "Geliniz hurma
yiyiniz" buyurdu. Onlar da
yediler. Kendisi asla yemedi. Kendi kendime işte bir
alamet budur. Sadaka kabul
etmiyor dedim. Eve dönüp
bir miktar hurma daha alıp,
Resulullah’a ge�rdim. Bu
hediyedir dedim. Bu defa
yanındaki Eshab ile birlikte
yediler, işte ikinci alamet
budur dedim. Götürdüğüm
hurma yirmi beş tane kadar idi. Hâlbuki yenen hurma çekirdekleri yüzlerceydi.
Resulullah’ın mucizesiyle
hurma artmış�. Kendi ken-

dime bir alame� daha gördüm dedim. Resulullah’ın
yanına ikinci defa varışımda bir cenaze defnediyorlardı. Nübüvvet mührünü
görmeyi arzu e�ğim için
yanına yaklaş�m. Benim
muradımı anlayıp, gömleğini kaldırdı. Mübarek sır�
açılınca Nübüvvet mührünü
görür görmez varıp öptüm
ve ağladım. O anda Kelime-i
şehade� söyleyerek müslüman oldum. Sonra da Resulullah’a uzun yıllardan beri
başımdan geçen hadiseleri
bir bir anla�m.
Hâlime teaccüb edip,
bunu Eshab-ı kirama da anlatmamı emir buyurdu. Eshab-ı kiram toplandı, ben
de başımdan geçenleri bir
bir anla�m..."
Selman-ı Farisi iman e�ği
zaman Arap lisanını bilmediği için tercüman istemiş�.
Gelen yahudi tercüman,
Selman-ı Farisi'nin Peygamber efendimizi methetmesini aksi şekilde söylüyordu.
O esnada Cebrail Aleyhisselam gelip Selman'ın sözlerini doğru olarak Resulullah’a
bildirdi. Durumu yahudi anlayınca, Kelime-i şehadet
ge�rerek müslüman oldu.
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Suﬁlerin bütün davranışları iki özellikte toplanır.
Bunlar suﬁnin değişmez vasıﬂarıdır. Bu vasıﬂarı Allah
Teâlâ aye�nden işaret buyurmuştur:
Allah, dilediklerini kendisi
için seçer ve O’na yönelenleri hidayete erdirir. (Şûrâ
13)
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Suﬁlerin bir kısmı Cenab-ı
Hakk tara�ndan seçilir. Bir
kısım suﬁler ise, önce tevbe, Hakk’a yönelme şar�yla
hidayete ulaş�rılırlar. Seçilme kulun çalışmasına bağlı
değildir. Bu hâl Allah tara�ndan sevilen yani murâd
olan kimsenin halidir. Allah
bu kulunu sırf kendi irade
ve seçmesiyle kendisine
dost eder. Bu suﬁler ilahi
lü�a mazhar olmuşlardır.
Kalplerindeki perdeler kaldırılmış, yakîn nurları her
yanlarını sarmış olduğu için
bu hâl onlarda çalışma ve
amel etme arzusunu ar�rır.
Onlar salih amellerin tadına
varmışlardır. Bu keşf onlarda çalışmayı kolaylaş�rmış�r. Nitekim, Firavun’un
iman eden sihirbazlarına
verilen irfan nuru, kendilerine, Firavun’un tehdit ve
eziyetlerine dayanmayı kolaylaş�rmış�r. Kur’an diliyle
şöyle demişlerdir:
Ey Firavn! Bize gelen bunca mucizelere (ve bizi yara-

tana) karşı, asla seni tercih
edemeyiz. Ar�k neye hükmün geçiyorsa hükmünü
ver! (Tâhâ 72)
Ebu Abdurrahman es-Sülemi den nakil ile Ebu Said
el-Harrâz şöyle demiş�r:
Murad (Allah tara�ndan
sevilen ve seçilen kimse),
halinde ve hizme�nde ilahi
rahmete kavuşmuş, şuhûd
ve nazar aleminin kötülüklerinden korunmuş kimsedir.
Allah’ın dostluğuna seçilen bu kimseler farz ve
bütün ibadetlere devam
etmişlerdir. Çünkü bu kimselerin huzur ve sevinci ibadetlerdir.
Diğer yol ise müridlerin
yoludur. Bu yolda müridler için önce inabe (Allah’a
yönelme) şart koşulmuş ve
“Allah kendine dönenleri hidaye�ne ulaş�rır. (Şûra 13)”
aye�nde işaret edildiği gibi
bu kimselerden, keşf sahibi olmadan evvel bu yolda
gayret ve amel etmeleri istenmiş�r.
Başka bir aye�e de: “Bize
itaat uğrunda mücâhade
edenlere gelince; muhakkak biz onları, bize gelen
yollarımıza ulaş�rınız. Şüphesiz Allah iyilik sahipleri ile
beraberdir. (Ankebût 69)”
Allah Teâlâ onları, çeşit-

li mücâhade ve riyâzatları,
geceleri uykusuz, gündüzleri oruçla susuz geçirmeleri
sebebiyle, yavaş yavaş Allah
nezdinde makama kavuşurlar. İçlerinde Hakk’ı talep
ateşi yanar. Dertleri gizli, ih�yaçları başkalarına kapalıdır. Yalnızca Allah Teâlâ’dan
beklerler. Bütün adet ve
alışkanlıklarından vazgeçmişlerdir. Bütün bunlar Allah’ın şart koştuğu ve hidayete ulaşmalarına sebep
kıldığı inabenin gerekleridir.
İnabe bilinen mü’minlerin
ulaş�ğı hidaye�en ayrı bir
şey olup, sonuç olarak inabeye sahip olanı özel bir hidayete ulaş�rmaktadır. Bu
suﬁler bu hale pek çok sıkın� ve mücâhadeden sonra ulaşmışlardır. Bu nedenle
bu suﬁlerin çalışmaları keşiﬂerinden öncedir. Murad
olunan kimseler ise önce
keşfe ulaş�rılır, sonra amel
ve taate sevk edilirler.

tur. Kendi haline terk
edilmiş kimsedir.

Bunlar dışında iki yol daha
vardır. Bunlar gerçek tasavvufun elde ediliş yollarından
değildir. Birincisi, ilahi keşfe
kavuştuktan sonra, cezbe
halinde kalıp amel ar�rmayan meczubların yolu,
ikincisi ise devamlı taat ve
ibadet içinde olduğu halde,
keşfe ulaşmayan abidlerin
yoludur.

İşte suﬁlerin hali ve
yolu budur. Bu yolun
ve anlayışın dışında
başka bir hâl ve ilim
iddia eden kimse, ﬁtneye düşmüş yalancının birisidir. Allah
hidaye�ne kavuştursun. Amin.

Şunu mutlaka bilelim ki,
kim, sünnet yoluna uymadan, herhangi bir maksada
ulaşacağını veya istediğini
elde edeceğini zannederse
aldanmış�r. Hüsran olmuş-

Ebu’n-Necib es-Sühreverdi, Ebu Said Harrâz’dan şöyle nakletmiş�r: “Zahir ilme
ters düşen her bâ�ni
hâl ve ilim, bâ�ldır.”
Cüneyd el-Bağdâdi
(rah.) şöyle demiş�r:
“Bizim bu ilmimiz, Hz.
Râsulullah’ın hadisleri
ile iç içe ve tamamen
onlara bağlı bir durumdadır.”
Unutulmaması
gereken en önemli
nokta ise Râsulullah
(s.a.v.) Efendimizden
öğrenilen hiç bir edebi (sünne�) terk etmemek�r.
Sehl b. Abdullah
(rah.) demiş�r ki: “Kitap ve sünne�n kabul
etmediği her vecd
(cezbe) hali bâ�ldır.”
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Peygamberlerin
Hayatından
Musa

ile

Hızır

(Aleyhimesselam)
Musa
(Aleyhisselam) Israiloğulları
arasında hutbe okumaya çıkmış� ki, orada hazır
bulunanlardan bir tanesi
Kendisine bir soru yönel�.
Ve:
- insanların en alimi kimdir? diye sordu.
Musa (Aleyhisselam) da:
-Benim, diye cevap verdi.
Bunun üzerine Allah-ü
Teâlâ, Musa (Aleyhisselam)'a sitem e�. Çünkü ilmi
Allah'a havale etmiş değildi.
Binaenaleyh vahiy buyurdu
ki:
-Ey Musa! En alim benim
diyorsun. Lakin iki denizin
birleş�ği bir yerde Benim
bir kulum var ki, O Senden
daha alimdir.
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Hz.
Musa:
- Ya Rabbi!
Senin bu kuluna nasıl
ulaşabilirim? diye sordu.
Mevla Teâlâ:
-Yanına bir balık alıp onu
zenbiline koy. Balık nerede
canlanıp zenbilden çıkar ve
gözden kaybolursa, o kimseyle buluşacağın yer işte
orasıdır, buyurdu.
Musa
[Aleyhisselam)
Mevla Teâlâ’nın buyurduğu üzere zenbiline bir balık
koydu. Yanına da Kendisine
arkadaş ve yardımcı olmak
üzere, aynı zamanda yeğeni olan Yuşa b. Nûn'u aldı.
Beraberce yola çık�lar. Yolculuklarına devam ederken
bir kayanın bulunduğu yere
geldiler. Onun gölgesinde
is�rahat etmek için oturdular. Yorgun oldukları için
olsa gerek uykuya daldılar.
İşte o kayanın dibinden �şkıran Âb-ı Hayat adı verilen
bir su kaynağı vardı. Onun
suyundan her ne şeye isabet

ederse, o şey
hayat buluyor
ve dipdiri oluyordu.
İşte o pınarın suyundan
zenbildeki balığa isabet e�.
Böylece balık canlanarak
zenbilden çık� ve denize
dalıp gi�.
Bütün bu hayret verici
olayı Yuşa b. Nûn görmüştü. Musa [Aleyhisselam)
uykudan uyanınca tekrar
eski minval üzere yollarına
devam e�ler. Tabi Musa
(Aleyhisselam)'ın genç arkadaşı, görmüş olduğu "balığın canlanıp denize dalması" hadisesini Ona anlatmayı
unutmuştu. Epey bir müddet yollarına devam e�ler.
iyice acık�klarında Musa
[Aleyhisselam) o delikanlıya:
-Hadi şu yemeğimizi ge�r
de yiyelim, dedi. Tabi yemekleri zenbildeki balıktan
başka bir şey değildi.
Bunu üzerine Yuşa b. Nûn:
ﬁlan yerdeki kayaların üzerinde is�rahat edip uykuya
daldığımız vaki�e, zenbildeki balık canlanıp denize �rladı. Ben de bunu Sana söylemeyi unu�um, dedi.

Musa (Aleyhisselam) balığın canlanıp suya atladığını
işi�nce: işte ben de bu haberi bekliyordum, dedi.
Tekrar beraberce geri
döndüler ve iki suyun kesiş�ği o kayalığın bulunduğu yere geldiler. Kayalıklara
vardıkları zaman orada elbisesine bürünmüş vaziye�e
uzanmış bir kimse ile karşılaş�lar. İşte o kimse, buluşmak için bu kadar yol geldiği Hızır (Aleyhisselam) idi.
Musa (Aleyhisselam) selam verdi. O da selamını
aldı. Musa (Aleyhisselam)
Kendisini tanı�nca, Hızır
[Aleyhisselam):
-İsrailoğullarının Musa'sı
mı? diye sordu.
Musa (Aleyhisselam):
-Evet! Mevla Teâlâ’nın
Sana bildirmiş olduğu ilimlerden bir şeyler öğretesin
diye sana geldim, dedi. Bunun üzerine Hızır (Aleyhisselam):
-Evet. Bende Allah’ın bana
ihsan edip senin bilmediğin
ilimler var. Muhakkak Sende de Allah’ın sana öğre�ği
ve benim bilmediğim ilimler
vardır. Fakat sen benimle
sabretmeye asla güç ye�remezsin, diye cevap verdi.
Musa (Aleyhisselam):

sın ta ki ben sana anla�ncaya kadar.
Bu konuda anlaş�lar ve
böylece ikisi de deniz kenarında yürüyerek yola
çık�lar. Sahilde bir gemiye
rastladılar. Gemiye binmek
için sahipleriyle görüştüler.
Gemi sahipleri bak�lar ki,
iki tane nur gibi kıymetli insan, onları saygı ve minnetle gemiye aldılar. Bu yolculuk için kendilerinden hiç bir
ücret de almadılar.
Gemiye bindikten sonra epeyce bir müddet yol
almışlardı ki Hızır (Aleyhisselam), Musa (Aleyhisselam)'ın hayret e�ği ve müdahale etmekten kendisini
alamadığı bir şey yap�. Bir
baltayla geminin dibindeki
bir tahta parçasını keserek
kopardı. Ve orada bir delik
açarak gemiye hasar verdi.
Tabi Musa (Aleyhisselam)
dayanamayıp buna tepki
gösterdi:
-Bu adamlar bizi ücretsiz
olarak gemilerine aldılar. İnsanlık yap�lar. Sen ise onların gemilerini tahrip ederek
deldin, hasar verdin. Hem
geminin içinde bu kadar
insan var, bunlar da boğulabilirdi. Bu yap�ğın çok
kötü bir iş�r, dedi. Tabi Hızır
(Aleyhisselam) dedi ki:

-İnşaAllah beni sabredenlerden bulacaksın. Sana her
hususta da itaat edeceğim.

-Hani bana hiçbir şey sormayacak�n. Sana, benimle
sabredemezsin demedim
mi?

-Öyleyse şunu bilmelisin
ki; Bana her hangi bir şeyden kesinlikle sormayacak-

Musa (Aleyhisselam) yap�kları anlaşmayı ha�rlayarak:

- Sen durduk yere gemiyi
delince, birden anlaşmamız ha�rımdan çık�. Unuttuğum şeyden dolayı beni
muaheze etme. Seninle
olan arkadaşlığımızda bana
güçlük çıkarma, diye özür
beyan e�.
Bir süre sonra ikisi de gemiden indiler. Tekrar sahilde yürümeye başladılar, O
esnada yolda arkadaşları ile
oyun oynayan bir çocuğa
rastladılar. Hızır (Aleyhisselam) o masum çocuğu tuttuğu gibi başını koparıp canına kıydı. Tabi bu dehşetli
olay karşısında sabredemeyen Musa (Aleyhisselam)
yine müdahale e�:
- Sen ne yap�n böyle?!
Hiçbir sebep yokken, suçsuz
yere bir çocuğun canına niçin kastediyorsun? dedi.
Hızır Aleyhisselam):
- Ben sana demedim mi
ki, sen bana sabredemezsin! Hani bir şey sormayacak�n, dedi.
Musa (Aleyhisselam) tekrar özür beyan ederek:
-Şayet bundan sonra yine
sana i�raz edecek olursam,
o takdirde arkadaşlığımızı
bi�rebilirsin, dedi.
Böylece yine yollarına devam e�ler. Derken bir kasabaya geldiler. Karınları iyice
acıkmış�, yiyecek bir şeyleri
de olmadığı için kasaba halkından yemek için bir şeyler istediler. Fakat kasaba
halkından hiç kimse Onlara
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yemek vermedi ve onları
nedense misaﬁr etmekten
kaçındılar. Böylece oradan
aç ve yorgun olarak ayrılırken, kasabanın çıkışında bir
yere geldiler. Orada neredeyse yıkıldı, yıkılacak bir
harabe duvarına rastladılar.
Hızır (Aleyhisselam) hemen duvarın yanına geldi.
Çalışmaya başlayıp o duvarı
tamir ederek doğrul�u. Duvarı muhkem bir hale ge�rip
yıkılmasına mani oldu. Tabi
bu durumu gören Musa
Aleyhisselam) dayanamadı
ve dedi ki:
- Bu kasabanın halkından
bir kimse bile bizi misaﬁr
etmedi ve bir lokma ekmek
dahi yedirmedi. Sen ise onların yıkılmaya yüz tutmuş
duvarını doğrultun, İsteseydin buna karşı karnımızı doyuracak bir ücret alabilirdin.
Bunun üzerine Hızır [Aleyhisselam) dedi ki:
- Bana yine müdahale et�ğine göre, ar�k ayrılmamızın vak� gelmiş demek�r.
Senin sabredemediğin olayların hakika�ni sana anlatayım, dedi ve anlatmaya
başladı:
- Tahtasını kopardığım o
gemi, denizde çalışan ve ekmeğini bu gemiyle kazanan
çok iyi insanlardı. Fakat onların gi�ği yerde çok zalim
bir hükümdar vardı. O zalim, her sağlam gemiyi gasp
ederek kendisine alıyordu.
Ben o geminin tahtasını koparıp onu ayıplı ve kusurlu
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bir hale ge�rdim. Böylece
onların gemisini bu gasptan
kurtarmak için iki şerden
ehven olanını seç�m ve onlara böylece yardım etmiş
oldum.
İkincisine gelince, o oğlan çocuğu, çok salih anne
ve bananın evladıydı. Bu
çocuk ilerde azgın bir kaﬁr
olup, anne ve babasını dahi
yoldan çıkarma tehlikesi
vardı. Böylece o çocuğu büyüyüp azgın hale gelmeden
öldürdük ki, ana ve babasının imanına zarar vermesin.
O çocuğa bedel olarak da
o anne ve babaya Allah-ü
Teâlâ hayırlı bir evlat ihsan
eylesin. Onların böyle hayırlı bir bedele kavuşmaları
da ancak bu çocuklarının
ölümlerine bağlı idi.
(Rivayet edilir ki; o anne
babaya, bu çocuklarına bedel olarak Mevla Teâlâ bir
kız çocuk ihsan e�. Ve bu
kız Peygamber annesi olmakla şereﬂendi.)
Üçüncüsü ise; o kasabadaki yıkık duvar iki ye�m
yavrunun arsasında idi.
Onun al�nda onlar için
gizlemiş kıymetli bir hazine
vardı. Babaları salih bir kimseydi, Bu hazineyi çocukları
için buraya gömmüş ve Allah'a emanet etmiş�. Şayet
bu çocuklar büyümeden
duvar yıkılsaydı, o deﬁneyi
bu kasaba halkı bulacak ve
zayi edeceklerdi. Mevla Tealâ murad e� ki, bu çocuklar olgunluk çağına gelsinler

ve kendilerine miras bırakılan bu hazinelerini çıkarsınlar.
Tüm
bunlar
Mevla
Teâlâ’dan bir rahmet olarak yapılmış�r. Ben tüm bu
yap�klarımı kendi irademle
yapmadım. Bu benim bir
vazifem idi. İşte Senin sabredemeyip sorduğun meselelerin hakikatleri bunlardan ibare�r.
Musa (Aleyhisselam) ile
Hızır (Aleyhisselam) arasında geçen bu hadise,
Kehf süresinin 65. ayet-i
kerimesinden başlayıp 82.
aye� kerimesine kadar anla�lmaktadır.
Rivayet edilir ki:
Musa (Aleyhisselam)'n üç
meselenin izahı hakkında
müşkülü vardı. Bunlar:
1. Annesi onu, Firavun'un
adamlarının öldürmesinden
korkarak bir sandığa koyup
Nil nehrine bırakmasına
rağmen, o sandık batmamış, Musa(Aleyhisselam)
boğulmamış�.
2. Musa (Aleyhisselam)
israiloğullarindan birini, ﬁravun hanedanından olan
bir kıp�’den korumak isterken, koruma içgüdüsüyle ona bir yumruk a�nca,
bir takdiri ilahi eseri vurur
vurmaz adam düştü öldü.
Öldürme kas� olmaksızın
kazara adam öldüren Musa
(Aleyhisselam) buna çok
üzülmüştü.

3. Musâ (Aleyhisselam),
kuyu başında koyunlarını sulamak için bekleyen Şuayb
(Aleyhisselam)’in kızlarına
yardım ederek, hiçbir ücret
ve karşılık beklemeden onların koyunlarını sulamış�.
Rivayete göre, bu üç mesele hakkındaki müşkülün
izahı için Mevla Teala Onu,
Hızır’a göndermiş�.
1. Hızır (Aleyhisselam) gemiyi delince, Musa [Aleyhisselam) müdahale etmiş�.
- Ne yapıyorsun? Geminin
içinde bu kadar insan var,
bunlar boğulabilir. Bu yap�ğın doğru bir iş midir?
Hızır (Aleyhisselam):
Ey Musa! Annen, Seni bir
sandık içinde suya bırakmış� da, o sandık batmamış ve
boğulmamış�n. Seni muhafaza eden Allah-ü Teâlâ
bu halkı da muhafaza eder,
dedi.
2. Gemiden inip yürürlerken, Hızır (Aleyhisselam) sokakta oyun oynayan çocuklardan birini öldürmüştü.
Musa Aleyhisselam) yine
müdahale edip:
-Ey Hızır! Kabahatsiz çocuğu öldürdün. Senin bu yap�ğın ka�llik değil midir?
O zaman Hızır (Aleyhisselam):
- Bu durum, kazara senin
Kıb�yi öldürmen gibidir. O
gün Kıb�nin ölmesini murad
eden Allah-ü Teâlâ bu gün
de bu çocuğun ölmesini

murad e�.
3. Kasabada hiç bir kimse
onlara yiyecek bir şey vermemiş ve misaﬁr etmekten
kaçınmış olmasına rağmen,
Hızır (Aleyhisselam) kasabanın bir yerinde yıkılmaya
yüz tutmuş bir duvarı tamir
edip doğrultmuştu.
Bunun üzerine
(Aleyhisselam):

Musa

- Ey Hızır! Acayip işlerin
var. Kasabada kimse bize bir
şey yedirmediği halde, Sen
onların duvarını doğrul�un.
İsteseydin bunun için bir ücret alabilirdin.
Bunun üzerine Hızır [Aleyhisselam) şöyle dedi:
- Bu durum senin Şuayb
(Aleyhisselam)'in kızlarının
gü�üğü koyunları Allah rızası için sulaman gibidir.
Bundan ücret alınmaz.
Böylece Musa (Aleyhisselam)'ın üç müşkülü de Hızır
(Aleyhisselam)'ın bu izahlarıyla çözülmüş oldu.
Değerli okurlarımız, her
kıssada olduğu gibi Allah'u
teala bu kıssada da hikmetler gizlemiştir.
Musa as Rabbimizin bildirmesiyle Ledün ilmin’den
haberdar oluyor ve bu kutsal ilime tâlip oluyor. Ledün
ilmi mânâ ilmidir, Allah’ı tanıma sanatı olan ‘marifetullah’ içinde barındıran uzun
bir yolculuktur.
Bu yolun günümüzdeki adı

‘Tasavvuf’. Rabbim bize bu
yolu nasip ettiği için sonsuz
hamdü senalar olsun. Ama
Musa as Hızır’a as teslimiyet göstererek bedel ödediği gibi bizden de bedeller
istenecek. Hikmete binaen
teslim olmak, “Vardır bunda da bir hayır” deyip yola
mutmain bir şekilde devam
etmek her adamın işi değil,
derviş işidir.
Pekiii ney’e ve kime teslim olacağız?: Allah’a teslim
olacağız..
Nasıl: Elimizden geleni yaparak tedbirleri yerine getirdikten sonra Rabbimizin
bize nasip ettiklerine Razı
olmamız gerekiyor, yani ‘kadere iman’.
Peki bu bahsedilen rıza
makamına rehbersiz ulaşabiliniyor mu?
Zinhar!: Her mesele de olduğu gibi insanoğlu rehbersiz, yol gösteren olmadan
bir konuda mahir olamaz.
Büyükler (alimler) hakiki
manada Müslüman olabilmemiz için tasavvuf yolunu tavsiye etmişlerdir. Bu
yol’da mürit (talep eden)
mürşidine (yol gösteren)
teslim olmalıdır ki hikmetlere mazhar ve en nihayetinde
bu ilimlere vakıf olabilsin.
Rabbim bizleri de muvaffak eylesin.. Âmin!

Kaynak
İbret Tobloları
Mustafa Özşimşekler
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Şimdi Bir Hikaye... Halid B. Zeyd Hikayesi...
Şöyle anla�ldı: Halid b.
Zeyd'in künyesi Ebû Eyyub
'dur. Allah ondan razı olsun.
Yemen meliklerine, yani
padişahlarına :''Melik-i Tübba'' derlerdi. Bunlara bütün
dünya ehli tâbi olurdu. Çünkü cahiliyet zamanında, yemen padişahları büyük meliklerdendi.
Bu Tübbe padişahlarından birinin künyesi: Ebû
Kerb, ismi dahi, Es'ad idi.
Rasûlullah s.a.v. Efendimizden dörtyüz yıl evvel
gelmiş olup zamanında
puta taparladı.
Sonra Nasara bilginlerinden iki kişi geldi. Tevrat'tan
ve İncil'den Rasûlullah s.a.v.
Efendimizin güzel huylarını, üstün vasıﬂarını, güzel
menkıbelerini beyan e�ler.
Böylece Ebu Kerib(Es'ad)
padişahı Hak yoluna irşad
eyleyip Rasûlullah s.a.v.
Efendimize müştak (düşkün, aşık) eylediler.
Sonra o iki bilgine sordu:
-Acaba, O şanlı Rasûlü görebilir miyim?. Şöyle dediler:
-Mümkün değildir. Çünkü
İsa a.s. veilen habere göre,
dörtyüz sene kadar bir zaman vardır.
Melik tekrar şöyle dedi:
-Bâri, onun zuhur edeceği
yeri haber verin ki, oraya bir
nişan bırakayım.
O iki bilgin şöyle dedi:
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-Mekke-i Mükerreme'de
doğacak�r. Orada kendisine peygamberlik gelecek�r.
Mekke'de kavminden eza
gördüğü zaman, Allah'ın
emriyle Medine-i Münevvere'ye hicret edecek�r.
Ve...orada ebedi aleme teşrif edecek�r.
Onlardan bu haberi dinleyen Melik Es'ad, Rasûsullah
s.a.v. Efendimize tam mânâsı ile aşkından ve şevkinden
Mekke-i Mükerreme'ye geldi. Be�ullah'ı ziyaret e�.

KÂBE'NİN İLK ÖRTÜSÜ
Beytullah'a ilk defa örtü
örtüp tazim eden zât budur; yedi tülü kisve (kılık) ile
kisveledi. Sonra, çokca ihsanlar eyledi. Çeşitli hayırlar yap�; oradan Medine-i
Münevvere'ye geldi. Burada da, çeşitli ihsanlar eyledi.
Sonra Medine'de bir ev
sa�n aldı. Çocuklardan birini o eve yerleş�rdi. Rasûlullah'a verilmek üzere bir de
mektup bırak�.

EYYUB SULTAN'A
KALAN MEKTUP
- Yâ Rasûlallah, senin vasıﬂarını, dinini, şevke�ni,
ümme�nin cümle ümmetlerden makbul ve mükerrem olduğunu ehl-i kitaptan işi�m. Görmeden sana
aşık oldum. Nübüvvet ve risale�ni tasdik, dinini ih�yar,
ümmetliğini kabul e�m.
Ancak, zaman-ı saade�ne

erişmek mümkün olmadığı, ömrüm vefa etmediği
için zarûrî olarak Cenâb-ı
saadet menabınızdan niyaz
ederim beni kabul buyurun,
kıyamet günü sancağınızın
al�na alarak ümme�nizin
zümresine ka�n.
Yazdığı bu arzuhalini, anberle birkaç yerinden mühürledi. İpeklere sarıp, bir
küçük kutuya koyarak oğluna teslim edip şöyle dedi:
-Ey oğul, ben senin ayalini
(eşini) Yemen'den sana gönderirim. Burada kalıp bu kutuyu sakla.
Vasiye�ni böylece yap�.
Kendisine bol bol yetecek
kadar şeyler tâyin e�. Daha
sonra oğluna şu vasiye�
yap�.
-Ömrün tamam olduğu
zaman, bu kutuyu oğluna
teslim et. O da kendi oğluna teslim eylesin. Mekke'li
Arabî Haşimi Kureyşî Muhammed Mustafa s.a.v. nübüvvet ve risâletle şerefyâb
olup kavminin eziye�nden
ötürü izzet ü ikbal ile buraya hicret edip teşrif buyurduğu zaman,kendisine
verilmek üzere benim bu
kutumu birbirinize teslim
ediniz.
İşte... Ebû Eyyub (Eyub
Sultan) Es'ad Melik'in yedinci göbekten cocuğudur.
Bu kutu kendisinde idi.
Ancak, aradan nice za-

man geçmiş�. Büyük babasının tâyin e�ği eşyalar da
tükenmiş, kendisine maddi
sıkın� ve fakirlik gelmiş�.
Ar�k kendi hali ile meşgul
olduğundan, o kutu, yapılan sözle rve nasihatler tamamen ha�rından çıkmış�.

RASÛLULLAH'IN S.A.V.
MEDİNE'YE GİRİŞİ
Sonra...
Rasûlullah s.a.v. Efendimiz uğur ve ikbal ile saadet
ve iclâl ile Medine-i Münevvere'ye girdi. Allahü Teâlâ,
oranın şereﬁni ar�rsın; orayı ziyaret etmeyi bizlere nasip eylesin.
Hanımı Ebû Eyyub'e şöyle
dedi:
-Sende öbürleri gibi kapının önüne yemi bırak. Belki
Rasûlullah'ın s.a.v. devesi
bizim kapımızın önünde çöker; bu saadete biz ereriz.
Hz. Halid r.a hanımına:
-Mümkün değil. buraya
gelinceye dek şu kadar evler
var. Elbet, onlardan birine
çöker. Bu saadet bizim için
imkânsız... Ve hüzünlendi.
Medineliler, sağdan ve
soldan deveye nice şeyler
verip çökmesi için sesler et�ler. Ancak deve hiçbir şekilde onlara il�fat etmedi.
Çünkü, Cebrâil inmiş, onun
yularından tutmuş çekiyordu. Halid b. Zeyd'in kapısı
önünde hiçbir şey yoktu.
Cebrâil deveyi oraya çökert�. görenler Halid b. Zeyd'e
haber verdiğinde, o ve ha-

nımı seviçten ağladılar. dışarı çıkıp tam tazim ve çok
tekrim (saygı) ile Habib-i
Ekrem Nebiyy-i Muhterem
Rasulullah s.a.v. Efendimizi
içeri buyur e�.
Allahu Teâlâ ona susanların ve konuşanların sayısı
kadar izzet ve ikram eylesin.
Rasûlullah s.a.v. içeri girdikten sonra doğruca alt
odaya gi�. Bunu gören Halid r.a niyaz edip şöyle dedi:
-Yâ Rasûlullah, yukarıdaki
odaya teşrif buyurun.
Rasûlullah s.a.v. Efendimiz şöyle buyurdu:
-Bizi ziyarete gelenler için
burası daha uygundur; hemen sendeki emane� ge�r.
Halid r.a sordu:
-Ya Rasûlullah, nasıl bir
emanet?
Rasûlullah s.a.v. şöyle buyurdu:
-Büyük ceddin melik
Es'ad'ın kutu içindeki kağıdını ge�r.
Rasûlullah s.a.v. Efendimiz o kağıdı istemekle mücizelerini göstermiş oldu.
Halid r.a. ha�rına geldi.
Salât ve selamla gi�; o kağıdı ge�rip teslim e�. Rasûlullah s.a.v. Efendimiz açıp
oku�urmadan şöyle buyurdu:
-Dinimi seç�ğini, Resûl
olduğumu, ümme�mden
olmayı kabul e�ğini şânı
yüce Rabbim kabul buyurdu. Ben de onu ümmetliğe
kabul e�m.
Böylelikle ikinci bir mucize

daha izhar eyledi. Bundan
sonra, o alt odada yemek
yiyip is�rahat buyurdu. Halid r.a. ve hanımı üst odanın
kapısı önüne geldiklerinde,
birbirlerine şöyle dediler.,
-Bu odanın al�nda evvellerin ve âhirlerin efendisi
nebilerin ve rasûllerin en
faziletlisi mü�ekilerin imamı âlemlerin Rabbi Yüce
Allah'ın habibi kalsın! Biz
onun üstündeki odaya nasıl
ayak basalım!
Böylece kapının önünde
el bağlayıp uyumadan durdular. Sabaha kadar Efendimizin s.a.v. hizme�nde bulundular. Sabah olunca da:
-Ya Rasûlullah, yukarıya
teşrif buyurun. Çünkü, biz
sabaha kadar yüce za�nıza
tazim için uyumadık.
Bu tutumları Efendimiz'in
s.a.v. hoşuna gi�. Onlara:
-Ya Halid, Yüce Hak seni
dünyada ve ahire�e muazzez, mükerrem ve muhterem eylesin.
İşte Rasûlullah s.a.v. Efendimizin duasının eseridir ki,
Rum'da ve sair beldelerde
bu kadar sahabe yatarken,
ona olan tazim, tekrim bir
başkasına olmamış�r.
Yüce Hak, onun ve cümlesinin şefaatlerini cümlemize
müyesser eylesin. Amin...
Ebî Bekîr b. Süleyman Cezulî
Delâil-i Hayrat Şerhi
Karadavut
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Salih zatların bir hasle� var ki; zaten bunlara da
bak�ğımız zaman hepsinde
farklı farklı güzellikler var.
Allah; Allah dostlarına, kendi veli kullarına, bir şey de
daha fazla her birine tecelli
etmiş�r. Fazla ihsan etmiş�r. Kimisi zahit olmuştur,
kimisi alim olmuştur, kimisi
âşık olmuştur.

halleri farklıdır ama güneş
doğup güneş ba�ktan sonra, bunların hepsi bir potada birdir. Hangi pota bu?
Seher potası-gece potası.
Hepsi aynıdır. Hepsi aynı.

Yani illa her Allah’ın veli
kulu, işte böyle dünyadan
elini eteğini çekmiş, kocaman kafasına sarığını sarmış, sakal bir karış diye
düşünmeyin! Öyle kullar
vardır; ama üstü yır�k pır�k böyle, sır�nda bir çuval.
İnsanların i�p kak�ğı bir
kulda, Allah’ın ka�nda çok
büyük makamları olabilir.
Onda da çok farklı bir özellik vardır çünkü. Anlatabiliyor muyum? Ama hepsinde
bir özellik vardır ortak, bu
nedir? Seher ahalisi, gece…

Hepsi nerededir? Rabb’ine karşı ya münaca�a ya
secdede ya zikirlerinde ya
murakabelerinde, zikirlerinde, tefekkürlerinde. İnim
inim inlemekte. Böyle bir
halde ne yaparlar? Mutlaka geceden nasipleri vardır.
Yani nasipleri vardır. Bizim
güç ye�remediğimiz… ha�a
şöyle söyleyeyim; bizim güç
ye�rdiğimiz, baya az oluyor.
Öyle diyelim. Güç ye�remediğimiz baya oluyor, dersek
olmaz. Baya biz bu işe, güç
ye�rdiğimiz baya az oluyor.
Bu gece ibadetlerinden, o
adamlar bir gün ayrı kaldı
mı, inim inim inliyorlar. Akşama kadar huzur bulamazlar.

Hangi veliyi alırsanız alın,
zahidini alın, alimini alın
yani dünyaya arkasını dönmüşünü alın. Hangisini alırsanız alın. Onların, belki bu

Yaşadığım olayı anlatayım size: kendi üstadım halinden; Konya. Evvelki sene
Konya da olanlar vardır
aramızda. Mazhar gil felan
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vardı herhalde. Ben de buradan uçakla gi�m mübareğin yanına. Kadir kardeşle
beraber oraya vardık. Ertesi
gün hemen yola çıkılacak.
Otobüsle gece yolculuğu
yap�k. Buradan uçtuk falan, derken tabi Konya’ya
gi�k. Konya’dan geri dönüş… bir hesap e�m ki; elli
al� saat falan. Birkaç saat
uyumuşum. Uyuma imkânı yok. Ben ve Hacı Baba
da benle aynı durumda hiç
uyumadık. Kadir ayrıldı. Biz
bu tarafa döndük. Yani bide
benim burada uçak yolculuğum sohbet ede ede de git�k. İlahiler, sohbet. Konya
geri dönüşte, özel arabayla
geldik Kayseri’ye. Derken
saat on bir buçuk arkadaşlar. Akşam evine gi�k. O,
Hacı Anne, bir de bir kardeş
var. Kardeşi uğurladık. Saat
on bir buçuk ama, beni itsen uyurum. Şöyle itsen,
uyurum. Hacı Baba benden
daha kötü. Yetmiş yaşında
mübarek. Bir yatak yap�lar
ayrı yere, odaya. Ben zaten
yarım metre kala, yas�ğa
hoop gi�m. Yas�ğa bile kavuştuğumu ha�rlamıyorum
yani. Ama en son ben yat�m. Yani mübarek gi�. En
son ben, abdest aldım, lavaboya gi�m neyse ya�m.
Biraz erken kalkabildim.
Ezanlar okunur okunmaz

ben kalkabildim. Salona girdim. Salonun ortasında bir
sandalye duruyor. Salonun
ortasında bir tane sandalye
duruyor. Allah Allah, dedim.
Ya; yani ben zaten hiçbir
şey duymadım. Bir kafamı
koydum. Bir ezanları duydum. Bu sandalye burada
yoktu, dedim. En son ben
ya�m. Ya; o yorgunluğa, o
uykusuzluğa mübarek nasıl
kalk� ki? Dedim. Ya; aldım

sandalyeyi ama kafamda
bu dönüyor… nasıl! acaba
kalk�. Nasıl! güç ye�rdi.
Kahval� yaparken, ben biraz irdeledim. Hacı Baba
dedim. Çok yorulmuşum,
ya�m hiçbir şey duymadım, dedim. İs�yorum ki;
o da belki, ben şöyle e�m
der mi? Ama gönülde bir
şey yok, samimiyet. Dedi ki;
ya bende çok yorulmuşum,
dedi. Ama birkaç saat kalk�m. Kalkabildim dedi. Şura-

da biraz tesbihimi çekeyim,
biraz teheccüd kılayım dedim, dedi. Ha�a! uyumuş
kalmışım. Çekya�n üzerinde. Ders çek�ği yerde. Falan konuyu kapa�.
Kalkmış bak. O halinde yetmiş yaşında kalkmış
yani. Uyku galebe çalıncaya
kadar orada uyumuş kalmış. Geri kalkmış falan gördünüz mü? Yetmiş yaşında.
Ey! taşı sıkıp ta suyunu çıkaranlar. Bana, sen nasıl laf
söylersin diyenler. Dışarıda
birbirine aslan kesilenler,
uykudan ayrılamıyorsunuz.
Elveda diyemiyorsunuz şöyle iki rekât namaz için. Bu
mu pehlivanlık? Asıl pehlivanlık, asıl yiğitlik, gece Allah’ın huzuruna durmak�r.
Allah’ın erlerinin özelliği, ortak özelliği budur. Arkadaşlar işte burada birleşirler.
Biz onların bu hallerini
anla�yoruz. Hz. Rasulullah
s.a.v’in, bunların hallerini
öğrenelim. Bizde uygulayalım. Bizde yapmaya çalışalım. Onların izine basmadıktan sonra bir şeye
erişemeyiz. Onların yap�ğını yapmadıktan sonra bizden hiçbir şey olmaz.

Bir genç, Beyazıd-ı Bistami’nin peşinden koşar.
Niye koşar biliyor musunuz?
Cübbesini alabilmek için.
Ha�ra olarak giyecek işte
kendince mübarek bir cübbe. Tabi mübarek bir gün
dönüyor yine böyle arkasından dolaşırken. Hani alabilir
miyim? İstesem. Bir de ayak
izlerine basıyormuş böyle,
hani ayak izlerine basarmış.
O bas�ğı yere o da basarmış. Sabah namazına giderlerken, dönüyor ar�k diyor
ki; değil diyor, ayak izlerime
basmak. Değil bu cübbemi
almak. Derimi yüzsem, sana
giydirsem, benim yap�ğımı
yapmadığın müddetçe Beyazıd olamazsın, diyor müridine. Yani boş konuşmakla
olmaz. Yani Allah’a kulluk
laf işi değil… laf nerede vardır. Laf müna�kta vardır.
Mümin de ne vardır? Müslüman da amel vardır. Müna�k konuşur. Mümin amel
eder. Bize de bu yakışır. Bize
de, Rasulullah’ın, şeyhimizin
ameliyle amel sahibi olmak
yakışır.
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Hayâtü's Sahabe'den
Hz. Peygamber'in sahabileriyle Musafahalaşması
Hz. Peygamber sav sahabileriyle karşılaş�klarında onlar selam vermezden önce musafaha yapmazdı (ellerini sıkmazdı).
Ebu Zerr'e ''Sana Hz. Peygamber'le ilgili
birşey sormak is�yoruz'' denildi. O da ''Eğer

sır olarak saklanılması emredilen birşey değilse söylerim'' dedi. Bunun üzerine ''Hz.
Peygamber sizinle karşılaş�ğında elinizi sıkar, sizlerle musafaha yapar mıydı?'' diye
sordu. Ebu Zerr'de ''Benimle karşılaşıp da
elimi sıkmadığı (musafaha yapmadığı) vâki
olmamış�r'' cevabını verdi.

Hz. Peygamber'in baş eğerek selam vermeyi ve
kucaklaşmayı yasaklayıp musafahayı serbet bırakması
Enes (r.a) şöyle anla�yor: Hz. Peygamber'e
''Ey Allah'ın Rasûlü! Karşılaş�ğımızda birbirimize başlarımızı eğebilir miyiz?'' diye sorduk. ''Hayır'' buyurdular.Bu kez ''Ey Allah'ın

Rasûlü! Birbirimize sarılıp kucaklaşalım mı?''
dedik. Yine ''Hayır'' deye cevap verdiler.
''Peki musafaha yapalım mı?'' dediğimizde
''Evet'' buyurdular.

Birbirini uzun bir zaman görmeyen ya da
yolculuktan dönen sahabilerin birbirlerine sarılması
Hz. Peygamber'in sahabileri karşılaş�klarında musafahalaşırlar; bir yolculuktan
döndüklerinde de birbirlerinin boyunlarına
sarılırlardı.
Hz. Ömer, geceleri arkadaşlarından birisini ha�rladığında ''Bu gece amma da uzadı''
der; sabah namazını kıldıktan sonra da onu
aramaya çıkardı. Buluncada boynuna sarılırdı.
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Hz. Ömer Şam'a geldiğinde oranın ileri
gelenleriyle büyük bir halk kitlesi onu karşılamaya çık�. Hz. Ömer ''Hani, kardeşim
nerededir?'' diye sordu. ''Kardeşin kimdir?''
dediler. Hz. Ömer'in ''Benim kardeşim Ebu
Ubeyde'dir'' demesi üzerine de ''Birazdan
gelir'' diye cevap verdiler. Ebu Ubeyde geldiğinde Hz. Ömer a�ndan inerek onun boynuna sarıldı.

Can içinde kaynatan var
Can dilime söyleten var
Azaların oynatan var
Sırrı Sübhan'a kurbanım
Her dem haşye�nle dolsam
Sel gibi göz yaşı silsem
Erenlere yoldaş olsam
Sırrı Sübhan'a kurbanım
Cana düşerse ateşi
Yanar kavrulur, o kişi
Maşuk ile olur işi
Sırrı Sübhan'a kurbanım
Her azanın sırrı vardır
Sır içinde sırrı vardır
Can içinde gözü vardır
Sırrı Sübhan'a kurbanım
Bu sevda beni yakıyor
Aldı başımı gidiyor
Rasûlü önder ediyor
Sırrı Sübhan'a kurbanım
Aşkı olan bilir bunu
Söyler marife�en dili
Kalp içinde onun yeri
Sırrı Sübhan'a kurbanım
Kemal diler maşuğunu

Hacı Kemal Aslankaya

Mevla sever aşığını
Sallar kalbin beşiğini
Sırrı Sübhan'a kurbanım
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VELİLERDEN
DER SLER
Abdullah-ı Tercüman Hazretlerinin
kendi kitabında
şöyle yazılmış�r:
Bugün İsa aleyhisselama inen İncil, hiçbir
yerde yoktur. Hris�yanların ellerinde dört
İncil vardır. Bunları yazanlar Ma�a, Luka,
Markus ve Yuhanna’dır. İncili ilk değiş�ren
bunlardır. Bu kişiler açıkça yalan söylemekten çekinmemişlerdir. Dört incil arasında
çok ih�laf vardır. Hz. İsa as. İndirilen incilde
ise tenakuz, ih�laf ve yalan yoktur. Bu dört
İncil arasında Allah’a ve Resulu Hz. İsa as.
İçin o kadar çok i�ira ve birbirinin zıddı ih�laf vardır ki Hris�yanlar bile bunları inkar
edecek durumda değillerdir.
Ma�a, kendi incilinin 12. Faslında hikaye
e�ği üzere sözde Hz. İsa as. “Benim cesedim
vefa�mdan sonra arzın içinde (toprak al�nda) üç gün üç gece kalacak. Hz. Yunus’un cesedinin balığın karnında kaldığı gibi” şeklinde yazmış�r. Bu hikaye Ma�a’nın incilinde
yazdığı en alçakça i�ira ve yalanlardan biridir. Çünkü Ma�a da diğer İncil yazanlar ile
birlikte şu hususda mü�eﬁk�r ki: Hz. İsa as.
Cuma günü saat 6’da vefat etmiş, Cumartesi gecesinin ilk saa�nde toprağa verilmiş ve
Pazar günü sabahleyin de ölüler arasından
kalkmış�r. Bu uydurma hesaba göre Hz. İsa
arzın içinde yalnızca 1 gün 2 gece kalmış�r.
Bu da Ma�a’nın naklinde yalan ve tanakuz
olduğuna açık bir delildir.
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Dört incil sahibinin de bu mesele hakkında
yalan söylemiş olduklarında şüphe yoktur.
Çünkü İsa as. ölümü konusunda hiç kimseye
hiçbir şey söylememiş�r. Ayrıca Allahu Zülcelal hazretleri de kitabı İncil’de bu konudan
haber ve bilgi vermemiş�r. Hakikat Hz. Muhammed s.a.v’e indirilen Kur’an-ı Kerim’de
yazılıdır. “Biz Allah’ın peygamberi olan Meryem’in oğlu İsa’yı öldürdük demeleri sebebiyle kendilerini lanetledik, rahme�mizden
kovduk. Halbuki onlar, İsa’yı öldürmediler
ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Esasen İsa’nın katli hakkında
kendileri de ih�lafa düşüp, kesin bir şüphe
içindedirler. Onların bu öldürme hadisesine
ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Onu gerçekten öldürmemişlerdir. Doğrusu Allah, onu yüksel�p himayesine almış�r. Allah azizdir, hükmünde hikmet
sahibidir. (Nisa suresi 157-158)”
Kaynak: İslam Alimleri Ansiklopedisi

Velilerden
Öğütler

Allah Teâlâ
âlimleri her devirde,
yaşadıkları zamandaki insanların
amellerine uygun konuşturur.
Ebû Türâb-i Nahşebi

Kim fakirlik halinde takvâ ile
hareket etmezse, kesin haram yer.
İbnü'l Cellâ
Bütün mârifet,
insanın gerçekte cahil olduğunu
i�raf etmesidir.
Ebû Said b.Arâbî

Sen, Sana iyilik yapan Rabbi'ne itaat etmiyorsun;
Sana kötülük eden kimseye nasıl iyilik yapacaksın?
Abdullah b. Hubeyk
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Evliya ile Birlikte olmak
Mevlana hazetlerinin (K.S)
yaşadığı beldede biri vardı
ki mübareklere münkirlik
yapardı. Ka�ldığı meclislerde o velinin aleyhinde ileri
geri konuşurdu. Bir gece
rüyasında, Cehenneme sürüklenerek götürüldüğünü
gördü. Zebaniler Taceddin
ismindeki bu kişiyi cehennemin kapısına ge�rip bırak�lar. Orada elleri ve ayakları
bağlı birini gördü. Zebaniler
bu kişiyi bir Cehennemden
diğerine a�p duruyordu.
Cehennemin başka bir kapısından bu eziyet çekeni
izleyen dört kişi daha vardı.
İçlerinden biri eziyet çeke-

ni gören adama, ''Senin bu
cehennemden kurtuluşun
yok. Evliyanın kelâmından
birkaç söz söyle ki kurtulasın'' dedi. Eziyet çeken kişi
de, ''Bilmiyorum! Bana birkaç söz öğre�n de kurtulayım'' diye cevap verdi.
Mesneviden birkaç söz
öğre�len bu adam, o beyitleri söyleyince bir anda
elleri ayakları çözülüverdi.
Zebaniler de onu serbest
bırak�lar; o da Cennete
doğru yol almaya başladı.
Cehennemin
kapısından
tüm bu olanları izleyen Taceddin adındaki şahıs büyük bir korkuyla nâra ata-

rak uyandı. Uyandığında
sabah ezanlarının okunduğunu duydu. Mevlana hazretlerinin dergâhına doğru
koşmaya başladı. Derken,
yolda mübarekle karşılaş�. Mevlana hazretleri (K.S)
''Taceddin insanın cehennemden kurtulmasına bir
evliyanın sözünü söylemesi
vesile oluyorsa, onlarla beraber olmak, onlarla sohbet
etmek insana daha neler
kazandırır, bir düşünsene''
dedi. O kişi hemen tövbe
edip Mevlânâ hazlerinin talebeleri arasına ka�ldı.

Evliyanın Vefa�na Dayanamayan İncir Ağacı
Muhammed Raşid hazretleri (K.S) (1930-1993)
vefat etmeden sekiz-on ay
kadar önceydi. Sevenlerinin akşamları bir araya gelip sohbet e�kleri bir çay
ocağı vardı. Bir akşam içlerinden biri, çay ocağının
bahçesinde meyve vermeyen incir ağacını göstererek
''Arkadaşlar, şu incir ağacına aşı yapalım da ki meyve
versin'' dedi. Ertesi gün aşılı
bir incir ağacından alınan
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yedi kalem geirildi. Her bir
kalem, Muhammed Raşid
hazretleri (K.S) ve kardeşi
Abdülbaki hazretleri (K.S)
için dikilen aşılar, diğerlerinden çok daha fazla büyüyüp
serpilmeye başladı. Takvimler, 1993 yılının Ekim ayının
22'sini gösteriyordu. Sabah
on sularında aniden çıkan
şiddetli bir rüzgâr, ortalığı
birbirine ka�. Rüzgar kesildikten sonra çay ocağından
dışarı çıkanlar, incir ağacın-

da sadece Muhammed Raşid Hazretleri (K.S) için aşıladıkları kelemin kırıldığını
gördüler. Bazıları nemlenen
gözlerini siliyorlardı ki çay
ocağının telefonu çaldı. Telefondaki ses Muhammed
Raşid Hazretlerinin (K.S)
ahirete göçtüğünü söylüyordu.
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SEÇKİN DOSTLAR
Otuzuncu Menâkıb
Ebûl Ferec el Cevherî, Hasen Basriden rivayet eder.
O da imam-ı Hasen bin Alî
“keremallahü vecheh” bir
gün hutbe okuyup, halkı
gaza ve cihada teşvik e�.
Bir şahıs ayak üzere kalkıp,
dedi ki, ya imam! Bana ﬁ sebilillah cihadın ve gazaların
sevabından haber ver. Hz.
Ali buyurdular ki, bir gün
Resulü ekrem s.a.v hazretleri ile gazaya gidiyorduk.
Senin benden sual e�ğin
gibi, ben de hazret-i Resulü ekremden sual e�m;
dedim ki, ya Resulallah!
Bize gaza ve cihadın sevabından haber ver. Hazret-i
server-i kâinat buyurdular
ki; bir kavim kazaya niyet
eylese, Hak Sübhanehü ve
teala onlar için Cehennem’
den kurtuluşuna berat yazar. Kaç kişi sefer için hazırlansa, Allahü Teala onlar ile
meleklere öğünüp, buyurur
ki, görün benim kullarımı.
Benim yolumda gazaya hazırlanırlar. Ehline(hanımına)
ve evladına veda eylerken,
evi ve duvarları onlar için
ağlar. Ve günahlarından temizlenip, anadan doğmuş
gibi olurlar. Yılanın derisinden çık�ğı gibi olurlar.
Hak Sübhanallahü ve te-
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ala her adıma kırk bin melek verir. Dört tara�ndan
hıfz ederler. İşledikleri her
hasene ve her sevap iki kat
yazılır. Öyle âbid ki, bin yıl
ibadet etmiş olur. Harbe
gitmek üzere yola girdiği
zaman Hak Sübhanallahü
ve teala o kadar sevap verir
ki, dünyada bütün insanlar
kâ�p olsalar, onun sevabında aciz olurlar. Düşmana
karşı olup da harbe başlasalar, melekler onları çevirip, üzerlerine durup Nusret
(Cenab-ı Hakk’ın yardımı)
ve zafer için dua ederler.
Arşın al�ndan bir melek,
(El-Cennetü tahte zılâl-issuyuf) yani Cennet kılıçların
gölgesi al�ndadır, diye nida
edip çağırır. Kılıç dokunup
her şehit olana, sıcak günde
soğuk su içmiş gibi, lezzetli
gelir. Her kılıç darbesi yiyip,
a�ndan yere düşmezden
evvel, Hakk teala huri gönderir. Sağından ve solundan
ye�şip, müjde verirler. Hakk
Sübhanehü ve tealanın
onun için, Cennet’te hazır
eylediği keramâ� (ikramları) ve sevabı haber verirler
ve müjdelerler. Ondan sonra yere düşse, bir ses gelip,
der ki, “Merhaba ey temiz
ruh! Temiz bedeninden çık-

�n. Müjdeler olsun sana ki,
Allahü teala senin için Cennet’inde o kadar sevap ve
ecirler, mülk ve nimetler
hazırlamış�r ki ne gözler
görmüştür ne de kulaklar
işitmiş�r. Ne de kimsenin
ha�rına gelmiş�r.
Hazret-i Resulü Ekrem
s.a.v buyurdu ki; Allahü teala o şehit hakkında buyurdu
ki, onun ehline ve evladına
halifeyim. Her kim onu razı
eder, beni razı eder. Her
kim onu inci�r, beni inci�r.
Hak Sübhanehü teala hazretleri, şehitlerin ruhlarını
yeşil kuşların kursağına koymuştur. Cennet’e girip, yemişlerinden yerler. Şehide
Cennet-ül ﬁrdevste yetmiş
kasr verirler. Her iki kasrın arası San’a ile Tehame
arası mesafe kadardır. O
kasrların nuru şark ve garb
(doğu-ba�) arasını doldurur. Her kasrın yetmiş kapısı
vardır. Al�ndandır. Her kapıda perde asılmış�r. Kapının üstünde bir köşk vardır.
herbir köşkün içinde yetmiş
çadır vardır. Her çadırda
yetmiş kanepe (serir) vardır.
Her seririn ayakları inciden,
yaku�an ve zebercedtendir. Her serir üzerinde kırk

Her şehit evladından ve
ehlinden, akrabasından
ve ahval ettiği
ahbabından yetmiş bin
kişiye şefaat edecektir.

Sağından
ve solundan
yetişip,
müjde
verirler.
Hakk
Sübhanehü
ve tealanın
onun için,
Cennet’te
hazır
eylediği
keramâtı
(ikramları) ve
sevabı haber
verirler ve
müjdelerler.

“Merhaba ey temiz ruh! Temiz bedenin-

den çıktın. Müjdeler olsun sana ki, Allahü
teala senin için Cennet’inde o kadar sevap
ve ecirler, mülk ve nimetler hazırlamıştır ki
ne gözler görmüştür ne de kulaklar işitmiştir. Ne de kimsenin hatırına gelmiştir.
döşek vardır. Her döşeğin
yüksekliği kırk arşındır. Her
döşekte bir huri ayn ve her
huri aynın kırk cariyesi vardır. Başlarında inciden taçlar ve boyunlarında mendiller, ellerinde murassa leğen
ve ibrik tutarlar.

Hazret-i Resulullah s.a.v
yemin edip buyurdu ki; Kıyamet gününde, şehitler
yerlerinden kalkıp, mahşer
yerine gelirken, yollarında Enbiya aleyhimüsselam
olur. Onlar geldikte, ayak
üzerine kalkarlar. Şehitler

gelip, mücevherlerle süslü
kürsüler üzerine otururlar.
Her şehit evladından ve ehlinden, akrabasından ve ahval e�ği ahbabından yetmiş
bin kişiye şefaat edecek�r.
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Bir Velinin Hayatı
HACI BAYRAM-I VELİ HAZRETLERİ
2. BÖLÜM
Hacı Bayram-ı Veli hazretleri Edirne de bulunduğu
müddet içinde, camilerde
vaaz verip, halka nasihatlerde bulundu. Edirneliler
de onu çok sevdiler. Onun
hangi camide nasihat et�ğini öğrenip, oraya akın
akın giderlerdi. Padişah da
onun Edirne de kalmasını

çümseme ve haﬁfe alma.
İnsanlığında kusur etme,
sırrını hiç kimseye açma,
iyice yakınlık peyda etmedikçe, kimsenin arkadaşlığına güvenme. Cimri ve alçak
insanlarla ahbaplık kurma.
Kötü olduğunu bildiğin hiçbir şeye ülfet etme. Seninle
başkaları arasında bir top-

is�yordu. Fakat Hacı Bayram-ı Veli, Ankara’ya talebelerinin başına dönüp,
onları ye�ş�rmeye devam
etmek istediğini bildirdi. O
zaman Sultan Murad Han,
ondan nasihat istedi. Hacı
Bayram-ı Veli, nasihat olarak buyurdu ki; “Teb’an
içinde herkesin yerini tanı,
ileri gelenlere ikramda bulun. İlim sahiplerine hürmet
et. Yaşlılara saygı, gençlere
sevgi göster. Halka yaklaş
fasıklardan uzaklaş, iyilerle
düşüp kalk. Hiç kimseyi kü-

lan� akdedilir veya insanlarla aranızda bazı meseleler
görüşülürse, yahut onlar bu
meselelerde bildiğinin hila�nı iddia ederlerse, onlara
hemen muhalefet etme.
Sana bir şey sorulursa, ona
herkesin bildiği şekilde cevap ver. Sonra bu meselede
şu veya bu şekilde görüş ve
delillerin de bulunduğunu
söyle. Senin bu türlü açıklamalarını dinleyen halk,
hem senin değerini, hem de
başka türlü düşünenlerin
değerini tanımış olur. Sana
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bu görüş kimindir? Diye sorarlarsa, fakihlerin bir kısmınındır, de. Onlar verdiğin
cevabı benimserler ve onu
sürekli olarak yaparlarsa,
senin kadrini daha iyi bilir
ve mevkiine daha çok hürmet ederler. Seni ziyarete
gelenlere ilminden bir şey
öğret ki, bundan faydalansınlar ve herkes, öğre�ğin
şeyi belleyip tatbik etsin.
Onlara umumi şeyleri öğret, ince meseleleri açma.
Onlara güven ver ahbaplık
kur. Zira dostluk ilme devamı sağlar. Bazen de onlara yemek ikram et. İh�yaçlarını temin et. Onların
değer ve i�barlarını iyi tanı
ve kusurlarını görme. Halka yumuşak muamele et,
müsamaha göster. Hiçbir
kimseye karşı bıkkınlık gösterme, onlardan biri imişsin
gibi davran.” Bu nasiha�en
sonra, küçük Fa�h’i kucağına aldı. Onun gözlerine bakarak, uzun uzun teveccühlerde bulundu. Sonra Sultan
Murad Han’ın verdiği fermanı alarak vedalaş�, yola
koyuldu. Hacı Bayram önce
Gelibolu’ya geldi. Orada
Yazıcızade Ahmed Bican ve

Muhammed Bican kardeşler ile görüştü. Bir Müddet
onları ye�ş�rmek için orada
kaldı. Onların Bayramiyye
yoluna girerek, tasavvu�a
ilerlemelerine sebep oldu.
Muhammed Efendi, yazmış
olduğu eseri Muhammediyye’yi hocası Hacı Bayram-ı
Veli’ye takdim e�ğinde;
“Ey Muhammed! Bu kitabı
yazacağına, kalbinin nurlanması için çalışsan, nefsini
terbiye etmek için uğraşıp
onu yola ge�rse idin daha
iyi olmaz mı idi?” buyurduğunda, Muhammed Bican
bir “Ahh!” çek� ki, o anda
kitabın açık olan sahifesi
“Ahh”ın ateşinden kararıp
simsiyah oldu. Hacı Bayram-ı Veli, kısa zamanda bu
iki kardeşe icazet vererek,
insanları ye�ş�rme vazifesi
verdi.
Hacı Bayram-ı Veli, Ankara’ya Sultan Murad Han’ın
verdiği ferman ile geldi.
Fermanda, Hacı Bayram-ı
Veli hazretlerinin talebeleri-

nin, yalnız ilim ile meşgul olmaları için, onların vergi ve
askerlikten muaf tutulduğu
bildiriliyordu. Bunu duyan
birçok kişi vergi askerlikten
kurtulmak için Hacı Bayram-ı Veli talebesi olduğunu
söylemeye başladı. Bunlar o
kadar çoğaldı ki, Ankara’nın
mali ve askeri düzeni bozuldu. Bunun üzerine Sultan,
Hacı Bayram-ı Veli’den talebelirinin bir listesini istemek
zorunda kaldı.
Bunu üzerine Hacı Bayram-ı Veli, Ankara’nın Kanlıgöl mevkiinde bir çadır kurdu ve; “bize in�sab edenler
burada toplansın” diye ilan
e�. Hacı Bayram-ı Veli’nin
talebesi olduğunu söyleyen herkes, akın akın gelip
meydanı doldurdu. Hacı
Bayram-ı Veli; “Dervişlerim, müridlerim! Bana in�sab eden talebelerimi bugün burada kurban etmem
gerek. Canını, malını bana
feda eden, çadıra girsin”
buyurdu. Bütün talebele-

ri bir korku aldı. Bir uğultu
yükseldi. Hacı Bayram-ı Veli
de, elinde keskin bir bıçak
ile çadırın kapısında beklemeye başladı. Bu sırada
topluluktan, bir erkek ile
bir kadın kalabalığı yararak
doğruca çadırın içine girdiler. Arkalarından Hacı Bayram-ı Veli de girdi. Daha
önceden çadıra koyduğu
koyunu içeride hemen kes�. Kırmızı bir kan çadırdan
dışarı ak�. Kanı gören herkes hemen kaç�. Meydanda
kimse kalmadı. Daha sonra
dışarı çıkan Hacı Bayram-ı
Veli buyurdu ki; “Anladık
ki, bu kadar talebemiz varmış. Bunlardan başka herkes vergi vermek ve askerlik
yapmak sure�yle, devlete
karşı olan borcunu ödemelidir.”
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Hacı Bayram-ı Veli, ömrünün sonuna kadar İslamiye�
yaymak için uğraş�. Talebelerine ve sohbete gelen herkese, Allahü Teala’nın emirlerini bildirip, yasaklarından
kaçınmanın şart olduğunu
anla�. Haya� hep vera ve
takva üzere, haramlardan
şiddetle kaçıp, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını dahi terk etmekle geç�.
Hacı Bayram-ı Veli, son
hastalığında
talebelerini
yanına çağırdı. Onlara nasiha�e bulundu. Başucunda
ve sağ tara�nda en önde
gelen talebelerinden Akşemseddin, biraz gerilerde
yine gözde talebelerinden
Bıçakçı Ömer Efendi bulunuyordu. Herkes Kur’an-ı
Kerim okuyup, sevaplarını
hocalarına bağışlıyorlardı.
Bir ara talebeler; “Acaba
hocamı son hastalıklarında yerine kimi vekil olarak
bırakacak?” diye düşünürler iken, Hacı Bayram-ı Veli
hazretleri, gözlerini açıp;
“Emir! Su ge�r” buyurdu.
Talebelerden biri koşarak
bir bardak su ge�rdi. Hacı
Bayram-ı Veli suyu alıp, yanında bulunan çiçek saksının içine döktü. Tekrar ya�p
gözlerini yumdu. Bir müddet sessiz ve dalgın bir halde
bekledi. Sonra tekrar gözlerini açıp; “Emir! Su ge�r”
buyurdu. Yine bir bardak su
ge�rdiler. Onu da alıp, saksıya döktü. Tekrar dalgınlaş�. Bir ara yine gözlerini açıp
su istedi. O zaman Akşem-
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seddin; “Ömer! Suyu sen
ge�r” dedi. Bıçakçı Ömer
Efendi, gidip bir bardak su
ge�rdi. Suyu alan Hacı Bayram-ı Veli, biraz içip; “Kalanı
sen iç ki, emanet-i kübraya
nail olasın” buyurdu. Ömer
Efendi de bu suyu iç�. Hacı
Bayram-ı Veli tekrar dalgınlaş�. Bir ara gözlerini aç�.
Bütün talebelerine teker
teker bakarak sessizce vedalaş� ve “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne
Muhammeden abdühü ve
Rasülühü” dedi ve mübarek

Onun vefa�ndan sonra
“Bayramiyye kolunun talebelerinden Akşemseddin ve
Bıçakçı Ömer Efendi devam
e�rdiler.

gözlerini yumdu. Talebeler, Akşemseddin ve Ömer
Efendi’nin riyase� al�nda
cenaze hazırlığına başladılar. Bunu işiten bütün Ankaralılar, Hacı Bayram-ı Veli’ye
karşı son vazifelerini yapmak için koştular. Cenaze
namazını Akşemseddin kıldırdı. Bu günkü türbesinin
olduğu yere defne�ler.
Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin, Allahü Teala’nın pek
çok ihsanlarına kavuştuğunu, zamanının Kutb-ül Aktabı olduğunu pek çok alimlerimiz bildirmişlerdir.

Bayram-ı Veli’nin türbesine ge�rdi. Türbeyi ziyaret edip; “Ya Hazre� Hacı
Bayram-ı Veli! Beni vatani
vazifemi yapmak için çağırdılar. Annemden ve babamdan kalma şu ha�raları
emanet edecek bir kimse
bulamadım. Bu küçük çekmeceyi za� alinize emanet
olarak bırakıyorum. Eğer
askerden dönersem, gelir
alırım. Şayet dönemezsem,
istediğiniz bir kimseye verebilirsiniz!” diye münacaat
e�. Sonra çekmeceyi sandukanın kenarına koyarak

Hacı Bayram-ı Veli’nin
doğduğu Zülfadl köyünden
bir genç askere çağırıldı.
Ye�m olan bu temiz genç,
babasından kalma birkaç
al�nını, annesinden kalan
ha�ra bilezik ve küpeleri
emanet edecek bir kimse
bulamadı. Hepsini küçük
bir çekmeceye koyup, Hacı

ayrıldı. Aradan yıllar geç�. Gencin askerliği bi� ve
emane�ni almak üzere Hacı
Bayram-ı Veli’ye geldi. Ziyare�ni yap�ktan sonra,
çekmeceyi koyduğu yerde
buldu. Hiç dokunulmamış�. Orada türbeyi bekleyen
türbedara; “bu çekmece
benimdir. Askere gitmeden
önce emanet bırakmış�m.
Şimdi alıyorum” dedi. Türbedar; “Tabi, alabilirsen al.
Çünkü ben, bir defasındabu
çekmecenin yerini değiş�rmek istedim. Fakat bütün
uğraşmalarıma rağmenyerinden bile oynatamadım.
Bunda bir hikmet olduğunu
düşünerek, bir daha elimi
bile sürmedim” dedi. Genç
çekmecenin yanına gelip,
Hacı Bayram-ı Veli’ye teşekkür e� ve emane�ni alarak
köyüne döndü.
Hacı Bayram-ı Veli’nin,
Akşemseddin ve Bıçakçı
Ömer Efendi’den başka halifeleri de vardı. Göynüklü
Uzun Selahaddin, Yazıcızade Muhammed ve Ahmed
Bican kardeşler, İnce Bedreddin, Hızır Dede, Akbıyık
Sultan, Muhammed Ü�ade
Hazretleri bunlardandır. Birisi de, damadı Eşrefoğlu
Rumi (Abdullah Efendi) dir.

Hacı Bayram-ı Veli’nin
talebelerine
nasihatlerinden bazıları şunlardır:
- İnsanların ﬁtnesinden kurtulmak is�yorsanız,
çarşı ve pazarlarda sık sık bulunmayınız.
- Hiddet ve kin, hakikatleri gören gözleri kör eder.
Ö�e, iyi düşünmeyi daral�r, yanıl�r.
- Allahü Teala’ya isyan yolunda, hiçbir kimseye
yardım etmeyin.
- Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayınız. Onları sevindiriniz ki, Peygamber Efendimizin emrini yerine ge�rmiş olasınız.
- Çarşıda ve cami avlusunda bir şey yemeyiniz. Yol
ortasında durmayınız. Ticaret erbabının dükkanlarında uzun müddet oturmayınız.
- Hiçbir günahı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş
gezenler, zengin dahi olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri
şeytanın konağı olur.
- Çok gülmeyiniz ki, kalbiniz kararmasın. Sakin ve
ağırbaşlı olunuz ki vakarınız bozulmasın.
- Nefsinizi daima kontrol al�nda tutunuz. Onu boş
bırakmayasınız ki, sizi ateşe sürüklemesin.
- Helalinden kazanıp, ondan fakirlere cömertçe
veriniz.
- Ölümü çok ha�rlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki, aﬀa kavuşasınız.
- Alim ve evliyaların kabirlerini ziyaret ediniz. Zira
o büyükler, kendilerini ziyaret edenlere şefaat ederler.
- Dünya gamından, nefsin sıkış�rmasından haﬁfleyip kurtulmak is�yorsanız, kabristanları sık sık ziyaret ediniz.
- Ayıp ve kusurlarını gördüğünüz arkadaşlarınızın,
komşularınızın sırlarını ifşa etmeyiniz. Çünkü gördüğünüz bu sırlar size emane�r. Emanete hıyanet ise,
çirkin bir hareke�r.
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DAHA KUR’AN NE DESİN!
Ey insan! Yaşıyorken, hem de Kur’an çağında;

O münezzeh ruhundan, ruh vermekle insana;

Çırpınıp duruyorsun, cehalet batağında.

Erişilmez bir şeref, bahşe� Allah sana,

Kalbin ka�… Gözün kör… Başın kibir dağında

Ne kadar sevdiğini, buradan anlasana!

Kur’an sana gel diyor, bak bendedir adresin,

Sen ki; taparcasına, kendine kul kölesin,

Ey eşref-i mahlukat!.. Daha Kur’an ne desin!..

Nefsini put yapana… Daha Kur’an ne desin!..

Özgürce seçmen için, iki yoldan birini;

Bir gün var ki; çok yakın, dağların yürüdüğü,

Apaçık bildiriyor, bütün ayetlerini.

Göklerin, güneşleri önünde sürüdüğü,

Ya Peygamber, ya şeytan… Seç diyor rehberini;

Kâina� toz duman, dehşe�n bürüdüğü;

Öyle seç ki; sıra�an rüzgar gibi geçesin,

Kıyamet senaryosu, oyun değil bilesin;

İlle şeytan diyorsan... Kur’an sana ne desin!..

Hâlâ ürpermiyorsan… Daha Kur’an ne desin!..

Ya Cennet bahçesidir, ya ateş�r o mezar,

O büyük mahkemede, bütün diller susacak;

Mekan var mı dünyada, öyle derin, öyle dar?

Konuşacak bu defa, göz, kulak, el, kol, bacak.

Hiçbir şey yakın değil, insana ölüm kadar.

Uzuvlar birer birer, haramları kusacak;

Diyor ki; hesabı var, aldığın her nefesin;

Açılacak önünde, de�erleri herkesin;

Mezarlar konuşurken… Daha Kur’an ne desin!..

Kendine gelmen için… Daha Kur’an ne desin!..

Malın, mülkün, şöhre�n, dünyada herşeyin var; O gün, buyruk verenler, buyruğa baş eğecek,
Ya dünyadan Rabb’ine, götürecek neyin var?

Cehennem ö�esinden, köpürüp kükreyecek,

Bana yeter diyorsan, şu üç günlük i�bar;

Ve doldun mu dedikçe, daha yok mu diyecek;

Bir dördüncü gün var ki; çok çe�ndir bilesin,

Yandıkça o deriler, değişecek bilesin;

Bunlar masal diyorsan… Daha Kur’an ne desin!.. Hâlâ secde yok ise… Daha Kur’an ne desin!..
Âyet diyor ki; eğer, dağa insaydi Kur’an;

Gör ki, dünya sır�nda, nice insan taşıyor;

Paramparça olurdu… Dağ, Allah korkusundan.

Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor.

Hangi insan durup da, ibret almaz ki bundan?

Kimi Arş-ı Âlâ’ya dolu dizgin koşuyor;

Sen ki, bir dağ yanında, ne kadar da cücesin,

İşte Cennet… İşte sen… Gayret et ki giresin;

Haddini bilmen için… Daha Kur’an ne desin!..

Ey! Eşref-i mahlukat!.. Daha Kur’an ne desin!..

Cengiz Numanoğlu
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İnsanı bedenden ibaret sanma
Gönülden vazgeçip aklına kanma
Sen bu bir damlasın amma
O’nu sığdırırsın gönlündeki tahta
Ömür dediğin bir nefestir gerçekte
Ecel gölgen gibi ha arkada ha önde
Hele bir bak bakalım ne var heybende
O’na varacaksın elbet birgün sende
Sakın ola yaratılmıştan meded bekleme
Sonu olan hiç bir şeye gönlünü verme
Sonsuzluk makamından ümidi kesme
O’na dost ol aziz etsin iki alemde
İsmail Seviç
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Bir Dua
َ ُ ْك َوأ َ ْﻟ َﺟ ﺄ ﺗ
ُ ﺿ
ُ آﻟ ﻠﱣ ُﮭ ﱠم أ َ ْﺳ ﻠَ ْﻣ
ظ ْﮭ ِرى
ْ ْك َوﻓَ ﱠو
َ ت أ َ ْﻣ ِرى ِإﻟَ ﯾ
َ ت َو ْﺟ ِﮭ ﻰ ِإﻟَ ﯾ
ُ ْك ٰا َﻣ ْﻧ
ت
َ  َﻻ َﻣ ْﻠ َﺟ ﺄ َ َو َﻻ َﻣ ْﻧ ٰﺟ ﻰ ِﻣ ْﻧ َك ِإ ﱠﻻ ِإﻟَ ﯾ.ْك
َ ْك َر ْھ ﺑَ ﺔً َو َر ْﻏ ﺑَ ﺔً ِإﻟَ ﯾ
َ ِإﻟَ ﯾ
ْ ِﺑ ِﻛ ﺗ َﺎ ِﺑ َك اﻟﱠ ِذى أ َ ْﻧ
ت
َ ﺳ ْﻠ
َ ت َو ِﺑ ﻧَ ِﺑ ِﯾ
َ زَﻟ
َ ّك اﻟﱠ ِذى أ َ ْر
Allahümme eslemtü vech� �leyke vefevvedtü emr�
�leyke veelce’tü dahr� �leyke rahbeten ve rağbeten
�leyke. La melcee ve la menca m�nke �lla �leyke amentü b�k�tab�kellez� enzelte ve neb�yy�kellez� erselte.
Berâ �bn� Azîb (r.a) şöyle anlatmıştır:
B�r kere Resulüllah (s.a.v) bana: “Yatağına geld�ğ�nde namaz abdest� g�b� abdest al; sonra sağ yanının üzer�ne yat ve:
“Ey Allah! Yüzümü sana tesl�m ett�m; �şler�m� sana havale ett�m; Senden korkarak ve Sana rağbet ederek sırtımı
Sana dayadım (ancak sana güvend�m). Senden (gelecek azaptan) kurtuluş ve sığınma y�ne ancak Sana’dır. Ben Sen�n �nd�rd�ğ�n k�tabına ve gönderd�ğ�n Nebî’ne �man ett�m” de.
Eğer o gece ölürsen, (�slam) fıtratı üzere ölürsün ve bu sözler� (yatarken) söyleyeceğ�n en son söz yap. Buyurdu.
Ben bunları ezberlemek �ç�n tekrar edey�m derken “gönderd�ğ�n Neb�” yer�ne “gönderd�ğ�n Rasul” ded�m.
O zaman Rasulallah s.a.v: “Hayır! ‘Gönderd�ğ�n Neb�’ne (�nandım) de.’ Buyurdu.
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