
İMAN    VE     AMEL 

  

 “ A’mali kalbiyenin güneşi imandır. A’mali bedeniyenin fihristesi namazdır. 

A’mali maliyenin kutbu zekâttır.”1 

 İman asıldır ve esasdır. İmansızlık ise inkarı mümkün olmayan bir girdab,bir 

çıkmaz yoldur. 

 Allah-ı inkâr,kendisini inkar ilede  mümkün olmamaktadır. Nitekim;” 

İstanbulun fethinden sonra ilk kadı olan Hızır beyin oğlu Sinan bey genç yaşında 

Sofesta-i (yani her şeyi inkar ettiği gibi kendisini de inkar eden)olur. 

 Bir gün sofrada yemek yerken babası oğluna “Sinan,budalalıkta o dereceye 

vardın ki şu tabağın bakır olduğundan şüphe edeceksin.”demiş. 

 Sinan Paşa-da:” Evet,biz onu bakır görüyoruz ama başka bir şey olmak ihtimali 

de vardır!”deyince,Hızır bey sahanı kaldırıp oğlunun kafasına vurmuş. Canı acıyan 

Sinan paşa,Ay-deyince babası; 

 “Nasıl sahanın bakır olduğunu anladın mı?..”diye sormuş. 

 Daha sonra Sinan Paşa Şeyh Vefa-ya derviş olup,saçma fikirlerden 

kurtulmuş...”2 

 Çünki;her şey Allah der.3 

 Bu şuna benzer ki;Aynanın karşısına geçipte;”Benim bu yüzümü yaratan 

yoktur.”diyen insanı,evvela ayna yalanlayacak,bunu tekrarında da kendisini tekzib 

edecektir. Gerek ayna,gerek kendisi kendisine gülecek,bu safsataya 

inanmayacak,inanamayacaktır. 

 Zira akıl,inanmak için vardır. 

 “ Melekler ile aksi,nurani bir cevherden yaratılmış,melekte biri kainata ve Allah-

a ibadete,akıl ise insan bedenin de tedbir ve tasarrufa memur edilmiştir. (Melek kuş gibi 

kanat sahibi oldu. Akıl ise kanadı terk etti,irfan nuruna büründü.) 

 (Melek de-akıl da hakkı bulucudur. Her ikisi de Adem-e yardımda bulunmuş,her 

ikisi de Adem-e secde etmiştir.”4 

                                                           
1 İşarat-ül İ’caz. B. S. Nursi.41. 

2 Bkn. Mesnevi Şerhi. Tahir-ul Mevlevi. 2 / 537. 

3 Bkn.Zafer Derg. Şubat.1991.(12),Ekim.1998.(30) 

4 Mesnevi Şerhi. age. 11 / 832. 



 İman,aklın bu ilk adımından sonra kalbte yer eder. Zira”İmanın yeri 

kalb,İslâmın yeri kalıbtır. Beş çeşit iman vardır= 

1)      1)      Matbu İman=Meleklerin İmanı. 

            2)Masum İman=Peygamberlerin imanı.      

 3)Makbul İman=Mü’minlerin imanı. 

4)Mevkuf İman=Bid’atçilerin imanı.      

  5)Merdut İman=Münafıkların imanı.5                                                                                                                                                   

İman ilmi ve meselesi;ilimlerin şahı ve padişahıdır. Meselenin özü ve özetidir. Varlığın 

başlangıç ve sonudur.                            

 Hadis-de:” Hiçbir şey Allah-ın yüce adından daha ağır gelemez.”6   

Bizzat Kur’an-ı Kerim-de Tevhid ifadesi geçen 41 sure ve ayetleri mevcuttur.7 

Dünya yaratılalı beri başlayıp devam ede gelen tek mesele iman meselesidir. 

Dünyanın başlangıcında gündemi oluşturduğu gibi,kapanışında da 

ehemmiyeti,varlığı,özü ve özeti bilinecek meseledir. 

Üzerinde durulması,düşünülmesi,işlenilmesi,araştırması yapılması gereken en 

yoğun meseledir. 

Amel,iman,bütünleyici ve tamamlayıcıdır. İmanın bir tezahürü,Cenâb-ı Hak-kın 

isimlerinin de bir tecellisidir. 

“Evet,her bir alemde emir ve nehiy,sevab ve azab.. terğib ve terhib.. tesbih ve 

tahmid.. havf ve reca gibi pek çok füruat Celal ve Cemal-in tecellisiyle teselsül ede 

gelmektedir.”8 

Amelde de esas ve ruh,ihlastır. Nitekim Peygamber Efendimiz buyururlar:” İyi 

biliniz ki;üç şey mü’min ve müslümanların kalblerine kin ve kıskançlık sokmaz= 

1-Allah-a ihlas üzere amel etmek. 

2-Müslüman olan amirlere nasihat ve itaatta bulunmak. 

3-Müslümanların cemaatına –ki onlar dua ederlerse duaları müstecab ve 

arkalarındakilere de şamildir. İ’tikad ve salih amel de tabi olmak.9 

                                                           
5 İslam Tarihi. Medine Devri. A. Köksal. 6 / 265. 

6 Fezaili A’mal. Müslüman Şahsiyeti. M. Z. Kandehlev.479. 

7 Age. 468, Bkn. Nehcü’l Belağa.227. 

8 İşarat-ül İ’caz. B. S. Nursi.15. 

9 İslam Tarihi. Medine Devri. A. Köksal. 10 / 307, Bkn.Müsned. A. B. Hanbel. 4 / 80-82, Sünen. İbni Mace. 

2 / 1016, Sünen. Darimi.1 / 65. 



Güzel sıfatlar imanın bir özelliğidir. Peygamberimiz Hatemi Tâi-nin esir olan kızı 

Seffane binti Hatim-in kendisini şerefli birisinin kızı olduğundan serbest bırakılmasını 

söylerken;Kızın babasının sıfatlarını saymasına karşı; 

“ Ey kadın,bunlar,gerçekten mü’minlerin sıfatlarıdır. Keşki baban müslüman 

olsaydı da onu rahmetle ansaydık.”10 

Daha sonra Seffane müslüman olub,müslümanlığını geliştirip,güzelleştirdi.11 

Her şeyde Tevhid,ister inançta,ister amelde,her kademe de bir birliği tesis 

etmektedir. Dağınıklıkları ve çoklukları bir-de toplar,bir dürbün gibi en uzak meseleleri 

yakınlaştırır. Bir şablon gibi,her şeyin ölçüsünü belirler. 

Yaratılışın gayesi onunla belirlenir,amelle dengelenir. Bilmeyi aşıb,tanımaya 

ulaştırır. Herkes bilir,ancak herkes tanımaz. İnkar edilemeyen bir İstanbul şehri 

bile,herkes tarafından bilinirken,herkes tarafından tanınmamaktadır. Tanıyanlar da 

farklı boyutlarda tanımaktadır. 

Hz. Ali-nin dediği gibi;” İlim tek idi,cahiller onu çoğalttı.” O da marifet ve 

ma’rifet  ilmi idi. 

          29-01-2000 

         MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

 

 

CANLILAR   ALEMİNDE   BİR   ANLAŞMA 

  

 Acaba muhal olanı mı konuşuyorum? Öyle de olsa,düşünülüp hayal edilmesi 

muhal olmasa gerek. Çünkü hayalde fiiliyat ve temas durumu yok... 

 Eğer tüm hayvan ve bitkiler insanlar gibi konuşsa ve düşünse idiler nasıl ve ne 

derece anlaşabilir,uyum sağlayabilirdik? Onları kendi emrimiz altına alabilir miydik? 

Yoksa makamımızı bize kaptırmazlar mıydı? Kimler baş 

bakan,Cumhurbaşkanı,amir,kimler memur olurlardı? 

 Acaba onları biz mi kendimize ram ettik,itaatkar kıldık? Çocuğumuza 

yaptıramadığımızı,onların en büyüğüne yaptırabiliyoruz. Elbette bunları güç ve 

kuvvetimizle yaptırıyor değiliz! 

                                                           
10 Halebi. İnsanul Uyun. 3 / 224. 

11 İbn-i Esir. Üsdül Gabe. 7 / 143, İslam Tarihi.age. 9 / 111. 



 Mesela,arslan kardeş, akşama bize gel. Davetlisin... 

 Meselelerin altından gücümüzle nasıl kalkar,nasıl çözebilirdik? Zor 

görünüyor,değil mi? 

 Devler,balıklar,kuşlar ve bitkiler,bunların arasında yerimiz neresi ve nasıl 

olurdu? Üstesinden nasıl gelebilir? Ne kadar ve ne derece idare edebilirdik? 

 Kendisini idareden aciz olan bu insan,acizliğini ve güçsüzlüğünü daha iyi 

anlardı... 

 Bunlarla anlaşmak için elbette ortak bir nokta aranacaktı. 

 Bu meseleler ateistlerin kopukluğuyla,meçhuller üzerine konulan binalarla 

çözüme kavuşamazdı. 

 Kominist ve sosyalist düşünce doğrultusunda her şey eşit olarak nasıl 

paylaştırılacak? Ney?..Kime?..Nasıl verilecekti? 

 Her şeyi maddede arayan materyalistlere göre;kuvvetli olan haklı 

olursa,hayvanların haklılığına şimdiden hükmetmek gerekecekti. 

 Güçlülerin güçsüzleri yutması ile hayatın devamı düşüncesi gerçekleşecek 

olsaydı,hayattan ilk silinenin insan olması gerekmez miydi? 

 Bir referanduma gidilse,kimler kazanırdı acaba? İnsan mı? 

 O halde,bu kıymet ölçüsü neye göre belirlenmiştir de,bir kısmı ot,bir kısmı 

hayvan,bir kısmı da insan olmuştur? 

 Kim tarafından belirlendiği düşünülmesi gerekmez mi? 

 Bizleri diğerlerine karşı üstün kılan üstünlük vasfı nedir? Maddi yapımız mıdır? 

 Eğer öyle olmuş olsa idi,diğer varlıkların içinde değişik farklılıklarda geride 

kalabilirdik... 

 O halde tüm mesele o imtiyazlı noktayı yakalamakta... Onu muhafaza ve devam 

ettirmekte odaklanmış olmaktadır. Aksi takdirde elimizden kaptırabiliriz! 

 Tüm alternatifler düşünüldüğünde o mümtaz noktaların ağırlıkla insanın maddi 

cephesinde değil,manevi cihetinde temerküz edip,yerleştiğini görürüz. 

 Maddeyi ayakta tutan manadır. Lafızlar mana üzerine otururlar. Lafızlar 

mananın irer kalıp ve kılıfıdırlar. Bedenle ruh gibi... 

 Her şeyde hakim olan güç;insan ve insanlık manasının,hayvan ve hayvanlık 

maddesine üstünlüğü ile gerçekleşmekte... 

 Mâna ve ruhun da ruhu;İman ve Marifettir. 



       23-08-1995 MEHMET   ÖZÇELİK 

  

  

B U    MU     ?         K   A   P   I 

  

 Manevi kıtlığın yaşandığı bir dönemdi. Müfettişler teftişe ha geldi ,ha gelecek 

tedirginliği içerisinde idik. 

Millet olarak sanki kor ateşin üzerinde oturuyorduk. Şeyy, afedersiniz,körlerin 

içerisinde gibiydik. Bizlerinde manen kör olması istenmekteydi. Çünkü uygulamalar 

onu göstermekte idi. 

“ Selâmun aleyküm”demenin,”Takke ve sarık takmanın” ve çalıştığın yerde 

kendi imkanlarınla değil mescid açmak,tahtadan seccade yapmanın suç olduğu 

dönemlerden gelmekteyiz. Kıtlık dönemlerin insanları olup,kıtlığı yaşamış kıt 

kimseleriz. 

İşte böyle bir kıtlık senesinde,kıtlıktan çıkmış,kıt görüşlü ve kıt nazarlı,kıt kanaat 

geçinip giden biri bizi teftişe gelmişti. 

Kendilerine yardımcı olmak amacıyla bizde yanında bulunmaktaydık. Boş bir 

odaya geldiğimizde;hiç münasebeti yokken,birdenbire,bu oda ile öbür oda 

arasında,aradaki ara kapısına doğru parmağını uzatarak,birazda sert bir tavırla 

bağırarak; 

-Şu ney? Orada ne arıyor? 

-Zamansız,zeminsiz,münasebetsiz ve de yersiz bu ifadeyi oturtturacak bir yer 

bulamadığımızdan,birdenbire; 

-Bu mu? Kapı.... deyince; 

-Yersiz sözüne yer bulmaya çalışan bu vatandaş bu sefer sinirli,kızgın ve de 

kızarmış bir vaziyette dalga geçtiğimi zannederek;-O da böyle sakin  bir okulda- 

-Hayııırrr.. şunu diyorum,diyerek parmağını ve biraz da kendisini daha 

yaklaştırarak tahta seccadeyi işaret edince,ben de gayet sakin olarak,hiçbir şey yokmuş 

gibi; 

-Namaz kılmak için seccade,deyince;gümleyip çekip gitti... 

Dünya da yer-siz ve yar-sız kalıp yaşayan,belki de ölmüş olan bu insanlar 

orada,kendilerine dar ve bar olacak olan o kabir,mahşer,sırat ve cehennem de dost 

arasınlar ve varsa bulsunlar. 



Ne yar kaldı,ne de kar kaldı. Hepsi kendi derdi ve günahıyla çekip bu dünyadan 

gitti. 

Niyazi-i Mısrî-nin dediği gibi; 

Bir ticaret yapmadım,nakdi ömür oldu heba. 

Yola geldim lâkin göçmüş cümle kervan bî-haber. 

Ağlayıp nâlân edip düştüm yola tenha garip, 

Dîde giryân,sine biryân,akıl hayran bî-haber. 

Ahirette ağlamamanın yolu;maddi ve manevi ağlatmamaktan geçer. Sen bu 

dünyada ehli imanı haksız yere ağlat da,orada ağlama? Mümkün mü? 

Zulüm bir kirdir. Cennet,kiri ve kirliyi ve de kirliliği kabul 

etmez,temizlemedikçe, temizlenmedikçe.... 

  

       10-3-1996 

      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

C  A  M  İ  L  E  R  İ  M  İ  Z 

  

 Camilerimiz;imanda,amelde ve maddede birlik ve Tevhidi gerçekleştiren ulvi 

mekan ve makamlardır. 

 İnsanları dünyadan ahirete,Allah’a götüren,cehenneme gitmeye sed olan,cennete 

ulaştıran bir buraktır camilerimiz. 

 “Namaz, kul ile  Allah arasında yüksek bir nisbet,ulvi bir münasebet ve nezih bir 

hizmettir.” Bu nisbet,münasebet ve hizmet görevi gören yer camilerimizdir. 

 Camiler inişin değil,çıkışın ve kemâlata yükselişin basamaklarıdırlar. 

 Madde’de mananın,dünya’da ukbânın,gaflet ve dalalette hidayetin 

temsilcileridirler camilerimiz. 

 Birlik ve beraberliğin,sevgi ve kardeşliğin,tüm güzel hasletlerin cem olduğu 

yerlerdir camilerimiz. 



 Camiler;Ezan ve ibadetleriyle rahmet kapılarının açılıp,zahmet ve zulmet 

kapılarının kapandığı,an ve zamanların simgelendiği ulvi yerlerdir. 

 Camiler;ma’rifet ve irfanların terennüm edilmesiyle,zulüm ve zulmet bulutlarını 

yaran,feyiz,bereket ve rahmetlerin fışkırdığı nur mekanlardır. 

 Camiler,secdeleri ile Allah’a yaklaştırıcı yerlerdir. 

 Bu vesileliktir ki;secde edilen ve edilecek olan her yer mü’mini Allah’a 

yaklaştırmaktadır. Tüm yer yüzünün mescid oluşu sadece bu ümmete has kılınmıştır. 

Diğer ümmet ve din mensubları için sadece belli mekanlar mabed iken,bu ümmet 

için,,yer yüzü bir Mescid,Mekke bir Mihrab,Medine bir Minber,O zat Aleyhis-Salatu 

Vesselam bütün ehli imana imam kılınmıştır. 

 Mescid ve mabedsiz yerler;çorak,hiçbir şeyin bitib yetişmediği,kabirler gibi ölü 

yerlerdir. 

 Buna engel olmak ise tam bir vahşet ve bir zulmü azimdir. 

 Âyet’de:”Allah’ın mescidlerinde,Allah’ın adının anılmasına engel olan ve onların 

harab olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? aslında bunların oralara ancak 

korkarak girmeleri gerekir. Bunlar için dünyada bir rezillik,ahirette de büyük bir azab 

vardır.”12 

 Yapan için müjdede:”“Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe 

iman eden,namazı dosdoğru kılan,zekatı veren ve Allah’dan başkasından korkmayan 

kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.”13 

  

         MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Bakara.114. 

13 Tevbe.18. 



BUĞDAY     HIRSIZLARI 

  

Bu olay Kırşehir’in küçük bir köyü olan Çimeli köyünde,1942’de cereyan eder. 

Türkiye’nin her tarafında olduğu gibi Çimeli’de de halkın kaldırdığı buğdaylar 

toplanır. Öşür adıyla ellerinden alınır. Olay şöyle gelişir: 

 Bir öğle vakti Mehmet anasına seslenir: 

 -Anaaa! Ana,gel,gel. Öşürcüler gelmiş. 

 -Ne telaş edersin oğlum,gelcez. 

 -Bacı bu harman sizin mi? 

 -Evet oğul,çok şükür bizimdir. 

 -Nede çok kaldırmışsınız!  

 -Allah vergisi. Allah bizlere acıyor veriyor,devlet bizlere acımıyo,elimizden 

alıyo... 

 Bacı,devlet onu askere verecek tamam mı? Toplayın buğdayları... Ben bunu 

böyle işaretledim. Bundan alınmayacak. Alınırsa çok ağır ceza var,bilirsiniz. Yarın gelip 

alacaz. Tamam mı muhtar? Seninde haberin olsun.. 

 -Bey oğlum. Bize ne yiyecek kaldı,ne de tohumluk? Acıma yok mu? Biz ne 

yiyecez? Biraz merhamet edin. 

 -Bacım devletimiz sağ olsun! 

 -Bey oğlum,biz öldükten sonra devlet sağ mı olur? Biz ölürsek,oda ölür. Biz diri 

olmalıyız ki,oda diri olsun. 

 -Bu bööyle. Muhtar,buğdayı mühürledim. Yarın gelip alacağız. Hadi eyvallah... 

    *****************     

 -Ana,niye düşünürsün? 

 -Oğlum Mehmedim.Ben Hacce anan düşünmesin de kim düşünsün? Ben kendimi 

de düşünmem. Bir nefisim. Ya bu soyhalar? Bu insanlar ne yiyecekler? 

 -Ana! ana,bak hele. Be bende çalarım. 

 -Şiiişşt. Öyle delilik yapma. Hemen git yerine,karışma öyle işlere,haydii... 

    *****************         



 (Mahzun gecenin yarısında anne oğlu Mehmedi kaldırır.) 

 -Ne var ana? Beni niye gece vakti kaldırırsın? 

 -Hemen konuşmadan kalk. Torbaları getir,buğdaylarımızı alacaz. 

 -Ana sen bana kızmamış mıydın,başımızı belaya sokmayalım diyen sen değil 

miydin? 

 -Haydii...haydi ,durma. Doldur. Götür de içeri boşalt. iyi,iyi. Etraf da kimseler de 

yok... 

 -Ooff be. Ana yetmez mi? Çok götürdük? Pek bir şeyde kalmadı! Belli olur? 

 -Götür oğlum,götür. Kendi malımızın hırsızı olduk. Etrafı iyice süpür. bende 

kasaları etrafına koyayım. Şööylecene mühürledim mi,oldu işte.. Haydi gidiyoruz. Şimdi 

iyi bir yat... 

    ******************        

 -Memeed,memeeed.. 

 -(Mehmed  gözünü ovalayarak) Ne var muhtar emmi. Rahat uyuyamıyacak mıyız 

yavv. 

 -Oğlum öşür memurları geldi,sizi çağırır. 

 -(Öşür memurları şaşkın şaşkın bir buğdaylara,bir mühüre bakar,bir türlü bir 

şey anlıyamaz.) Allah ,Allaaah.. Yahu muhtar,dün buğday bu kadar değildi.. Bu buğday 

eksik görünüyor. Dün topladığımızda gayet çokdu. Ama mühürü yerinde,noolmuş 

buna? 

 -Emmi! Dün nasıl koyduysanız,öyle durur. Bak muhtar emmi beni uykudan yeni 

kaldırdı,uyurdum. 

 -Valla muhtar bunda bir yanlışlık var ya! Ama nerede? muhtar bunları sana 

teslim ediyorum. Devlet isteyene kadar sende kalacak. Tam 140 teneke buğday... 

 (Öşür memuru düşünceli düşünceli gide dursun,aynı hayretini muhtarda 

gizleyemez.) 

 -Yaav bacı. Dün gördüğümüz buğday bu kadar değildi! Bunlara nolmuş? 

 -Ne olacak muhtar. Siz topladınız,siz mühürlediniz. Bak mühür bile bozulmamış. 

 -Doğru,doğru,amma?? 

     ******************     



 (Muhtar kendisine teslim edilen köyün buğdaylarını bir yere toplar,etrafını taşla 

örerek,çamurla suvar. Her günde sabah-akşam etrafında bir gezer,acaba her hangi bir 

durum var mı?diye...) 

     *******************          

 -Oğlum Mehmed,haydi akşam oldu. Kimse görmeden şu buğdayları eşeğe yükle. 

Boztepeye değirmene götür de,öğüt. unumuz bitmiş. Kimse görmeden de geri gel. 

Kimseye görünme haaa? 

  -Sen telaş etme ana. Kimseye çaktırmam. Ruhları duymaz. Nasıl olsa işsiz 

adamım. Orada kahvede vakit geçirir,soranlara gezdiğimi söylerim. 

 -Oğlum Mehmed! Biz yeriz ya,köylüde hiçbir şey kalmamış. Ne kendileri 

yerler,nede hayvanları. Ekinlikleri bile yemiş bitirmişlerdir. Bak Hanife bacın gelir. 

Kabını da örtüsünün altında saklar. 

 -Hacce anaa! 

 -Geldim kızım. Kabını ver. Biterse gene gel. Sen neysen de o çocuklar ne yapar! 

Al ununu kızım. 

 -Allah senden razı olsun Hacce ana. Sende olmasan bizler ne yapardık? Halimiz 

nice olurdu? 

 -Aman haa kızım. Kimselere söylemeyin? 

 -Yok ana,hiç söyler miyiz. Burası bir çok kimsenin rızık kapısıdır. Bu kapımızda 

kapanırsa,biz hangi kapıya gideriz? Demek Allah bir kapıyı kaparsa,başka bir kapıyı 

açarmış. Allah kapınıda açık etsin,Hacce ana... 

 (Hacce ana un bittikçe oğlu Mehmedi Boztepe’ye geceleri yollar,üğüdür,gece 

döner. Oraya devamlı gidiş gelişinin dikkat çekmemesi için de gezdiğini,arkadaşını 

ziyarete geldiğini söyler,geçiştirirdi. 

 Değirmencide ,eğer bunlar olmasa değirmende sinek avlıyacakdı. Zira her kesin 

buğdayı bitib,kalmadığından,kimse değirmene buğday götüremez. Mehmedin devamlı 

buğday getirmesi durumunu hayretle karşılayan değirmenci fazla dayanamaz ve sorar: 

 -Yahu evlad. Sen bu buğdayları nereden alırsın? Sizin buğdaylar hiç bitmez mi? 

Millet yemeye kepek bulamazken,siz buğday yersiniz? 

 (Durumun vehametini ve kritik olduğunu anlayan,ele verilmesinden çekinen 

Mehmed) 

 -Değirmenci Emmi! Sen bu işlere karışma. Eğer karışır,başkalarına 

söylersen,beraber çaldığımızı ve ortak olduğumuzu söylerim. Bunca yol geliyom. Senin 

değirmeninden başka da yok. Paranıda veriyorum. Daha bu işe niye karışırsın? 



 -Aman oğlum,bana ne! Ben niye başkasına söyliyeyim. Ancak öğreneyim,dedim. 

Bu buğdayları nereden alıyorsunuz diye? 

     ********************      

 (Artık zamanla kendilerince yenilen ve köylülerin fakir olanlarına gizlice verilen 

buğday ve unda biter. Bunları da bir telaştır alır. Ne yapacaklarını konuşurlar.) 

 -Oğul her kesinki gibi artık bizim buğday da bitti. Bundan sonra biz ne 

yapacağız? Kimden isteyip,kimden alacağız?) 

 -Muhtar dayımdan isteriz ana,nasıl olsa onda çok... 

 -Aman oğul o devletindir. Dayın hiç verir mi? Görmüyor musun o günden beri 

her gün sabah-akşam iki defa kontrol eder. 

 -Ana,bende çalarım! 

 -Aman oğul, hiç olur mu? Görürlerse ne yaparız? 

 -Ana,sen o işi bana bırak. Herkes yatınca giderim,duvarın arkasından taşı 

söker,buğdayı alırım. Geri taşı yerine kor,suvarım. Kimse de farketmez. Nasıl olsa 

dayım dışardan bakıyo. Bir şey olmayınca,içeriye girip de kontrol etmiyor. 

 -Bilmem ki oğul. Ancak korkarım! 

 -Tamam ana,ben böyle yaparım... 

    ****************     

 (Yaza kadar hal bu minval üzere devam eder. Bu hane aç kalmaz. Artık gün 

gelmiş-çatmış,her yerlerden buğdaylar ofise götürülmek üzere istenmektedir. Çimeli 

köyüne de emir gelir. Derhal gönderilmesi-diye... 

 Muhtar etrafını duvarla çevirdiği anbarın kapısını açar. Hayret ve dehşet içinde 

dona kalır. Çünkü buğdayların yarıya yakını yoktur. Odanın belirli bir cephesinden 

buğdaylar alınmıştır. Ancak kim almış olabilir? Bu cüreti kim göstermiş olabilir ki? 

Olsa olsa şimdiye kadar açlık ve buğday sıkıntısı çekmeyen Hacce bacı gil olabilir. 

Nasılda şimdiye kadar düşünmemişdim? Devlete ne cevab verecek,kaybedilenlerin 

yerini nasıl,kimden alıb dolduracağım? 

 Sorularına cevab bulmak üzere Hacce bacı gile gider.) 

 -Bacıı! bacıı. Ne yaptınız? Ocağıma ağaç diktiniz. Bunu siz yaptınız,siz.. 

 -Dur kardeş,dur. Ne var? Kıyamet mi kpptu? 

 -Daha ne ola? Buğdaylar,buğdaylar? Hırsızladığınız buğdaylar? Başıma kıyameti 

kopardınız... 



 -Evet kardaş... Biz aldık. Ne yiyecektik? 

 -............. 

 -Madem öyle. O halde sizde bunun çaresine bakın. Ofisede siz götürün. Nasıl 

götürürseniz,götürün? İstemiş olduklarını verin? 

 (Mehmed soğuk kanlılıkla lafa karışır.) 

 -Men yaparım,dayı! Sen karışma. Bir senin selamını götürdüm mü,olur işte. 

            -Oğlum ne selamı? Oğlum sen delimisin? Bu selam-melam işi mi? 

 Allah kerimdir dayı... 

 (Mehmed birkaç kişide yanına alır,kafasındaki planı uygulamaya koyulur. Ofise 

üç sefer yapılacak. 140 torba buğday götürülecektir. 90 torba ancak vardır. Ya 

diğerleri? onu Mehmede bırakalım) 

 -Arkadaşlar! Torbaların yarısına kadar kum doldurulacak,üstüne de buğday 

konulacaktır. Ancak dört torba tamamen buğday olacaktır. O özel... 

 (birinci seferlik buğday hazır olup kağnıya konularak ofisin önüne getirilir. 

Mehmed müdürün yanına sokulur. Kulağına eğilerek,fısıltı ile: 

 -Efendim! Müdür beg! Muhtarımızın size selamı var. Şu dört torbayı size 

yolladılar. 

 (İstifini bozmayan ofis müdürü,bir şey yokmuş gibi davranarak seslice): 

 -Çimeliler!.. Siz çekilin. Bekleyin bakalım şurada... 

 -............... 

 -Çimeliler,geçin bakalım. Sizinki tamamdır,eksik yok. Kontrol edilmiştir.  

 (Fısıltı ile Mehmede) O dört torbayı bize götür bırak.. 

 (Mehmed önceden haberdar ettiği arkadaşlarına verdiği talimatı uygulattırır. Bir 

araba gidecek,boşaltmadan arkadan gidip,dönerek bir daha gelecek. Ta ki sayı 

tamamlanana kadar... 

 Nitekim 4 torba rüşvet verilen buğday hürmetine ilk posta rahat atlatılmış olur. 

Özel torbalar önceden haberdar edilmiş olan ofis müdürünün hanımına teslim edilir. 

Hanımı da akşamleyin gelenlerin blançosunu kocasına bildirir. Geldi mi diye? 

 (Mehmed köye varır,muhtara uğrar ve; 

 -Muhtar dayı,tamam teslim ettim. Müdüründe size selamı var. 



 -Ula,bire oğul! Sen hangi selamdan bahsediyorsun? Hele buğdayları ne 

yaptın,ondan haber ver? 

 -Tamam muhtar dayı. Teslim ettim. Senin dört torbayı da kendisine göndermiş 

olduğunu söyledim. Evine götürdüm. Oda sana selam gönderdi,o kadar... 

 -Oğlum,sen hangi göndermeden bahsediyorsun? Bizim buğday zaten 

eksikdi,birde müdüre mi gönderecek mişiz? 

 (Diğer iki seferi de bu şekilde bitirip,ofis müdüründen:”Tam teslim 

edildi.”Mühürlü kağıdını alıp,ayrılacak olan Mehmede sırasını bekleyen köylülerden 

birisi yanaşarak: 

 -Kardaş! Noolur,bizim şu işi de yapın. Köy komşunuzdanız. Ne yapacağımızı 

bilemiyoruz. Bir kağnılık buğdayımız eksik. 

 -...Olur kardaş. Arkadaşlar! Bunlarla bir sefer yapıp,onlara katılında işleri 

bitsin. 

 Bir çok defa geçtikleri halde kapıdakilerin dikkatini çekmeyen kağnılar bu sefer 

kapıdaki bekçinin gözünden kaçmaz. Çünkü rüşvet olan buğdayı bunlardan almamıştır. 

Bekçi: 

 -Dur hele yav! Bu demin geçen boz katır değil mi? Bu demin geçmişdi. Torbalar 

sayılsın. 

 -Etme ağam! Yapma ağam. Kulun kölen olam. Bırakda boşaldalım. Biz daha 

ilk,yeni geçiyoruz. 

 (Güç bela boşaltılır. Köye dönülür.) 

 Mehmed –Berat- kağıdı mesabesindeki “Alındı” pusulasını muhtara teslim eder. 

Muhtar yine şaşkındır. Artık her şeyin olup bittiğini,bunun ve bundan önceki 

meydandan buğdayı nasıl çaldıklarını sorar. Mehmedin annesi Hacce ana anlatmaya 

başlar: 

 -Muhtar,siz memurla konuşurken memur damgalıyor ve bırakıyordu. Bende 

onun arkasında tezek ile meşgul olup,sizlerle ilgilenmiyor görünerek,o kalın olan 

mühürü tezeğe çıkarıyor,temizleyip yerine koyuyordum. Buğdayı almak için mühürü 

bozduğumuzda,önceden tezeğe çıkardığımız mühürü vuruyordum. Memurda dikkatli 

bakmayıp,sadece mühürlenmiş olduğuna baktığı için fark etmemişti. 

 -(Mehmed’de):Muhtar emmi,bende yarısını kum doldurdum. Ofis müdürüne 

rüşvet olarak dört torba verince,kapıcılarla anlaşmış olduklarından,benim ne kadar 

getirdiğime bakmaksızın göz yumdular. Bizde hepsini geçirdik. 

 -Vay sizi gidi... Verdiği buğdayı çalan buğday hırsızları! Buğday hırsızları vayy! 

 (O yıl Türkiye’de alınan buğday torbalarının altları hep kumlu çıkar. Anbarlara 

konulan buğdaylar da küflenir ve denize dökülür. 



 Hay’dan gelen Hu’ya gider. Yani O’ndan gelen yine O’na döner. 

 İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn... 

  

         4-12-1992 

        MEHMET   ÖZÇELİK 

  

   

ÇAĞIRIRIM  HAAA! 

  

 Yer altı dünyasının,karanlık dünyanın ismidir mafya! Haklı yoldan elde 

edilemiyen hakların ve haksızlıkların hak edilme,kazanılmaya çalışılması için hakkın 

kalktığı,uygulanmadığı,uygulanmaktan aciz kaldığı yerde devreye giren bir kazanç 

yoludur mafya! 

 Hakkı mı isterim! Vermem! Ver,diyorum! Veremem! 

 Mafyayı çağırırım haa! Mafya ya söylerim haa! Baba-lara bir bildirirsem,vay 

senin haline! Yedi sülaleni silerler! Ve... iş tamam... 

 Hemen hemen her dönemde,her devlette çeşitli adlarla çıkan veya devreye giren 

mafya-cılık;hukukun eksik ve yetersizliğinden istifade etmektedirler. Boşaltılan bu 

boşluğu mafya gibi faaliyetlerle doldurmaya çalışmaktadırlar,işsiz olan ve kalanlar.. 

 İş dünyasında mafya..çek-senet mafyası..arazi mafyası..para babaları..yer altı 

mafyası..kumarhaneler kralı..siyaset mafyası..yurt içi ve yurt dışı mafyası..mafyalar 

mafyası.. mafyalar hesaplaşması..kısaca,dolaplar mafyası..döndürülecek dolaplar 

mafyası.vs.vs. 

 Evelden efeler vardı..İstanbul efesi..efeler efesi..istanbul efendisi. 

 Toplum değişip,değerler kaybedilince incelik ve estetik yerini kabalığa terk 

etmektedir. İstanbul mafyası..doğu mafyası..vs.vs. 

 Nerde o eski mafyalar!Eskiden mafyalar elle-parmakla gösterilirdi! İki 

açıdan;İstanbul efesi veya efendisi. Şimdi o kadar çok ki;artık burun ucuyla,yarında 

göz-kaşla gösterime girecek!  

 Buyurun beyefendi,ne var! Şeyy..mafya olmak istiyorum da! 

 Başka işin yok mu ,git işine! 



 İşim yok ki!hem başka işler pek gelir getirmiyor da! 

 Ancak mafya olmanın bazı ağır şartları var. Şöyle ki;Mafya olacaklar,matbu 

dilekçeyi doldurup,yabancı dilden,meslekten ve de üçüncü olarak sözlüden geçirilirler. 

Üniversite mezunu olmak tercihimizdir. Doktora yapma mecburiyeti görev süresince 

uygulamalı ve rapor halinde bir dosya da sunulacaktır. 

 Çökmemek için,Fransız mafyasının çöküş sebeblerini bilmek şarttır. Rus 

mafyasının işleyiş şekilleri bilinecek. dünyadaki mafyalar ve onlarla diyalog 

uygulamaları,bağlantı yolları ve yönleri mafyamızın proğram çerçevelerinden bir 

kaçıdır.  Kabul mü? 

 (Zaten hayatımı bir hedef tahtası haline getirdim. Hayatı anlayamadım ve 

anlayacağa da benzemiyorum. Bu durumda???) 

 Beyefendi! Sana diyorum!Tamam mı? 

 E-vet... 

 (Artık aydınlık dünyanın tünelinden karanlık yolların izbe kanalizasyonlarından 

geçiş başlamıştır.) 

 Karanlık işler..karanlık..karanlık gidişler..faili meçhul cinayetler ve sonunda da 

aynı akibete maruz kalarak..bitiş;defteri dürülerek bir kenara atılış.. 

 Karanlıkdan gelib,karanlığa uğrayan yol;karanlığa gider. 

 Nasıl oldu? 

 Öldü!!! 

 Nasıl öldü??? 

 ?????? 

          31-08-1998   

         MEHMET   ÖZÇELİK  

 

 

 

 

 

 



BİR   VARMIŞ   BİR   YOKMUŞ 

  

 Geçmiş zamanlardan bir zaman içinde,bir çağ dönemlerinde,her şeyin ilk ve ilkel 

olduğu sürelerdeydi. Bir adada değişik yapı ve özelliklerde insanlar yaşarlarmış. Bu 

insanlar hem kendilerine yabancı,hem de başkalarına karşı yabani imişler. 

 Hani ilk dünyaya gelen çocuğun etrafına bakış hali var ya..işte onun  gibi. Ancak 

o çocuk saf ve masum iken bunlar tam tersine bir yapı içerisinde... 

 Derken bu insanlar içerisinde farklı özelliklerde olanlar olunca ona karşı cephe 

alırlardı. Onun için ölüm de dahil neler yapmazlardı ki... 

 Orada kanunlar yok,kanun adamları vardı. Kanunu onlar yapar,onlar bozar. 

Filmi onlar yazar,yaparlar,başkalarını da bu oyunda oynatırlardı,piyon gibi... 

 Asırlar,görmediklerini o asırda görmüştü. Bazıları güldüler,bazıları ağladılar. 

Ancak ağlama ve feryatlar onların gülmelerini bastırınca kızdılar,kızınca da kızıl 

kıyameti kopardılar. Kıyamet devamlı masum ve mazlumların başında 

patladı,patlatıldı. Patlatanlardan oldular. 

 Tam bir keyfi ve küfri havalar estiriliyordu. Alkışlanmıyorlar da değillerdi içten 

ve de diğer adalardan... 

 Derken zamanlar zamanları kovalamış,uzun zamanlar geçmişti. 

 Ferdi fedakarlar da yok değildi. İşte bu sümbül gibi çoğaldı,kalabalıklar oluştu.  

 Yavaş yavaş tavizler koparıldı,yumuşamaya peyder pey gidildi. 

 Ancak sona doğru koparılması gereken bir tavizi vermeye nedense pek 

yanaşmadılar. Direttiler,direndiler. Direttirdiler her türlü cebir ve zorbalığı da reva 

görerek... 

 Ne mi? Bazı kadınların diğerlerinin giyindikleri gibi giyinmeyip,fazla fazla 

kumaş kullanmaları idi sebep olarak gösterilen... 

 Üstüne üstlük,bir de vücudun bir kısmının hadi neyse az kimse yapmakla 

kalmadı,bir de başlarını örttüler. Buna da tesettür-mü ne?diyorlarmış? 

 Oda bu adada,bu kumaş kıtlığı içerisinde,enflasyon mu ne imiş,onun yükseldiği 

bir zamanda... Eğer böyle bir bolluk olsa,kendilerinin de bir çok yerlerini örteceklerini 

de belirtiyorlardı. 

 Bu uğurda uzun mücadeleler verildi. Bir taraf inadı uğruna,öbür taraf inancı 

hesabına... 

 Tabii ki burada ilk çağların ilkelliği ağır basmakta idi. İşte başlarını örtmeye 

karşı başlatılan bu patlama aslında kendisiyle beraber bir çok patlamalarını da 



gündeme getirmişti. Artık örtünmeyle beraber insanca yaşama mücadelesi de başlamış 

oluyordu. 

 Artık çeşitli alanlarda bir kıpırdanma ve silkinme baş gösteriyor,gün-be gün 

ilkelliklerden kurtulma yolları ve çabaları baş gösteriyordu. 

 Bu masumane hareketleri engellemek amacıyla :”Kurdun kuzuya bahanesi 

nevinden,öküzün altında buzağı arama kabilinden”bahaneler öne sürülüyordu.  

 Âdeta deniz mayalanmaya çalışılıyordu,mayasını bulamamış ve tutamamışlarca... 

Ve o mazlum ve mağdur olanlar devamlı şunları söylüyorlardı: 

 “Hep biz mi destanlar yazacağız? Hep biz mi edebiyatlarımız da ağıtlar 

söyleyeceğiz?” 

 Bu mektub ilk çağlardan son çağların insanlarına bir armağan ve bir yadigârdır. 

  

          15-11-1995 

         MEHMET   ÖZÇELİK 

                    

 

BABA     ÇEBİŞ    ALMA 

Bir yıl önceydi. kurbanlık bir çebiş   almıştık.Altı yaşındaki oğlum Fatih , çebişi 

sevmiş ve de sevinmişti. Sevinme olayı, her ne kadar devam  etmiş ,bu yılda kendisini 

devam ettirmiş  olsa da ,  sevme olayı devam etmemişti. 

Kurban etmek üzere çebişi götürmekte idik,Birden elimizden kaçıp, bizim küçük 

Fatihi gözüne kestirmiş olsa gerek ki  onu kovalamaya, peşinden koşmaya başladı. 

Kısa bir sürede olsa, bu koşuşturma sürmüştü.Fakat küçük Fatih, korkacağını 

korkmuş,dersini almıştı. 

Bu sene kurbanda yine, kurbanlık alma söz konusu olmuştu. bir koyun 

alacaktık.Fatih sevinmişti.Çünki,koyun sakin idi.Koyun gibiydi .Artık kendisini 

kovalamıyacak , peşinden koşup, boynuzuyla vurmaya çalışmayacaktı... 

Ancak bu sevinme de çok sürmemişti. Kasap, güzel bir çebişinin olduğunu  

söyleyince, Fatih üzülmüş,bağırmaya başlayarak, koyunu istemişti. 

Bununda kendisini kovalayıp, boynuzlayacağını düşünmüştü. 

O’nun için her çebiş, kovalardı. 



O’nun için, her çebiş boynuzlardı... 

Ancak neticede bizim Fatihi memnun etmiş, çebişi alarak, kurban etmiştik.........       

  

             7-5-1996                                                                                   

      MEHMET  ÖZÇELİK 

  

    

BAŞKA       DÜNYALAR 

  

 Kur’an-ı Kerim-de yerlerin ve göklerin yaratılışı ile ilgili bir çok ayet-i 

kerimelere şahid oluruz.14 

 Gerek yer ve göklerin yaratılışı konusunda,gerekse de dünyamızdan başka 

dünyaların olup olmadığı hakkında Bediüzzaman-ın eserlerinde açık ve açıklayıcı ve net 

ifadeleri görürüz. 

 Nitekim eserlerinde:” Hakikat ve hikmet ister ki,zemin gibi,semâvâtında kendine 

münasib sekeneleri bulunsun. Lisan-ı şer’ide o ecnas-ı muhtelifeye melaike ve rûhaniyet 

tesmiye edilir. Evet,hakikat öyle iktiza eder. Zira,zemin,küçüklüğü ve hakaretiyle 

beraber,zihayat ve zişuur mahluklardan doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden 

zişuurlarla şenlendirilmesi işaret eder,belki tasrih eder ki,şu muhteşem burçlar sahibi 

müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi zişuur ve zevil idrak mahluklarla 

doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi,şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının 

mütalaacıları ve şu saltanatı rububiyetin dellallarıdırlar. Çünki,kainatı had ve hesaba 

gelmeyen tezyinat ve mehasin ve nukuş ile süslendirip tezyin 

etmesi,bilbedahe,mütefekkir istihsan edici ve mütehayyir takdir edicilerin enzarını 

ister."15 

 “Arzı da o seb’a semavat gibi halketmiş. Ve mahlukatına mesken ittihaz 

etmiş.”16 Yedi tabaka olarak halkettim ,demiyor. Misliyet ise mahlukiyet ve mahlukata 

meskeniyet cihetiyle bir teşbihtir. 

 ... Kalb,cesede mukabil geldiği gibi,küre-i arz dahi,koca hadsiz semavata karşı 

bir kalb ve manevi bir merkez hükmünde olarak mukabil gelir. 

                                                           
14 Konularına göre Kur’an-ı Kerim Fihristi. N. Yüksel.sh.16-17. 

15 Sözler. B. Said Nursi.sh.162. 

16 Age.469. 



 Hem küre-i arzımıza benziyen yedi küre-i uhra dahi bulunmasına işareten küre-i 

arz dahi,yedi tabaka âyat-ı Kur’aniyeden fehmedilmiştir. 

 “Gökleri yedi kat olarak tanzim etti.”17 ayetinde,kısa nazarlı ve dar fikirli bir 

tabaka-i insaniye,hava-yı nesiminin tabakatını fehmeder. Ve kozmoğrafya ile 

sersemleşmiş diğer bir tabaka-i insaniye dahi,elsine-i enamda seb’a-i seyyare ile meşhur 

yıldızları ve medarlarını fehmeder. Daha bir kısım insanlar küremize benzer zevil 

hayatın makarrı olmuş semavi yedi küre-i aheri fehmeder. Diğer bir taife-i 

beşeriye,manzume-i şemsiyenin yedi tabakaya ayrılmasını,hem manzume-i şemsiyemizle 

beraber yedi manzumat-ı şumusiyeyi fehmeder. Daha diğer bir taife-i beşeriye,madde-i 

esiriyyenin teşekkülatı yedi tabakaya ayrılmasını fehmeder. Daha geniş fikirli bir 

tabaka-i beşeriye,yıldızlarla yaldızlanıp,bütün görünen gökleri bir sema sayıp,onu,bu 

dünyanın  semasıdır diyerek,bundan başka altı tabaka-, semavat var olduğunu 

fehmeder. Ve nev’i beşerin yedinci tabakası ve en yüksek taifesi ise:semavat-ı 

seb’ayı,alemi şehadete münhasır görmüyor. Belki avalimi uhreviye ve gaybiye ve 

dünyeviye ve misaliyenin birer muhit zarfı ve ihatalı birer sakfı olan yedi semavatın var 

olduğunu fehmeder.”18 

 Her bir devlet de ve alem de insanlar ve varlıklar yaşamaktadır. Onlar oraya 

münasib ve münasebattardırlar.  

 İnsanlarda başlı başına bir alem olup,kendi alemine uygun bir vaziyet 

almaktadır. 

 Bunlar gibi de;meskun yani üzerinde oturulabilecek,dünyamızdan başka 

dünyaların varlığına inanıp,ancak üzerinde şu anda varlıklar var mıdır? O varlıklar 

nasıl varlıklardır? Konularında konuşulabilir. 

 Ancak insan olarak,insanların meskun oldukları yer bu dünyadır. İnsanda bir 

kalb vardır. İki kalb düşünülemez. Dünyamız da,kainat büyük insanının bir kalbi 

mesabesindedir. 

 -Hadis-de:”Hz. Abbas ibnu Abdulmuttalib (r.a) anlatıyor:”Batha nam 

mevkide,aralarında Rasulullah 8SAM)-ın da bulunduğu bir grup insanla oturuyordum. 

Derken bir bulut geçti. Herkes ona baktı. Rasulullah(SAM): 

 “Bunun ismi nedir,bileniniz var mı?”diye sordu. 

 “Evet bu buluttur.”dediler. Rasulullah (SAM): 

 “Buna Müzn-de denir”dediler. Oradakiler: 

 “Evet Müzn-de denir.”dediler. Bunun üzerine Rasulullah (SAM): 

 “Ânan’da denir.”buyurdu. Ashab da: 

                                                           
17 Bakara.29. 

18 Lem’alar. B. Said Nursi. 12. lem’a.2.sual.sh.58-62,bak.R.N. Kudsi Kaynakları. A. 

Badıllı.sh.734,bak.Aksiyon dergisi.23-29-Mart-1996,bak.Zafer dergisi.Mayıs-1996.sh.4. 



 “Evet ana da denir”dediler. Sonra Hz. Peygamber (SAM): 

 “Biliyor musunuz,sema ile arz arasındaki uzaklık ne kadardır?”diye sordu. 

 “Hayır,vallahi bilmiyoruz!”diye cevapladılar. 

 “Öyleyse bilin,ikisi arasındaki uzaklık ya yetmiş bir,ya yetmiş iki veya yetmiş üç 

senedir. Onun üstündeki sema(nın uzaklığı da) böyledir.” 

 Rasulullah (SAM) yedi semayı sayarak her biri arasında bu şekilde uzaklık 

bulunduğunu söyledi. Sonra ilave etti: 

 “Yedinci semanın ötesinde bir deniz var. Bunun üst sathı ile dibi arasında iki 

sema arasındaki mesafe kadar mesafe var. Bunun da gerisinde sekiz adet yabani keçi 

(suretinde melek) var. Bunların sınnakları (hayvan tırnağı) ile dizleri arasında iki sema 

arasındaki mesafe gibi uzaklık var,sonra bunların sırtlarının gerisinde arş var,arşın da 

alt kısmı ile üst kısmı arasında iki sema arasındaki uzaklık kadar mesafe var. 

Allah,bütün bunların fevkindedir.” 

 -Katâde ve Abdullahtan yapılan bir rivayet şöyle:”Rasulullah (SAM) ashabıyla 

birlikte otururken bir kısım bulutlar geçmişti.:”Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? 

 Bu,el-ana (denen buluttur) bu arzımızın sakasıdır. (su taşıyıcısı) Allah taala bunu 

kendisine hiç ibadet etmeyen bir kavme de göndererek (su ihtiyaçlarını görür.)dedi. Bir 

müddet sonra devamla: 

 “Bu sema nedir biliyor musunuz? Dürülmüş bir dalga,korunmuş bir tavandır. 

Bunun üstünde diğer bir sema vardır.”dedi ve böylece üst üste yedi semanın olduğunu 

söyledi. Sonra konuşmasına devamla: 

 “İkisi arasında ne (kadar uzaklık) var biliyor musunuz?” diye sorduktan 

sonra;”Beş yüz yıl”dedi. Sonra tekrar: 

“Bunun gerisinde ne olduğunu biliyor musunuz? Bunun gerisinde su var. Suyun 

gerisinde arş var. Allah,arşın fevkindedir. Adem oğlunun ef’alinden hiçbiri O’na gizli 

kalmaz.”buyurdu. Sonra tekrar: 

Bu arz nedir,biliyor musunuz? Bunun altında bir diğer arz var,ikisi arasında beş 

yüz yıl var. Böylece yedi arzın varlığını birer birer saydı.”hadisi zikretti. 

-Başka bir rivayette:Sema ve arz için aynı ifade de bulunulduktan sonra; 

“Sonun da şu açıklamayı yaptı: 

“Muhammedin nefsini elinde tutan zat-ı zül celale yemin ederim,şayet siz,en 

aşağıdaki arza bir ip sarkıtacak olsanız,bu ip Allah’ın (ilmi) üzerine 

inecektir.”Rasulullah (SAM) sözünü tamamlayınca: 



“O her şeyden öncedir,kendisinden sonra hiçbir şeyin kalmayacağı sondur,varlığı 

aşikardır,gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O,her şeyi bilir.”19[6] ayetini kıraat 

buyurdu.20 

 -Abdullah ibni Mes’ud (r.a)dan yapılan rivayette Rasulullah (SAM) şöyle 

buyurmuştur:”Allah yedi semayı yarattı. Her birinin kalınlığı beş yüz yıl yürüme 

mesafesidir.”21 

“O Allah ki,yedi semayı,arz dan da onun mislini yarattı.”22 

İbni Abbasdan rivayet edilen bir hadis de:”Yedi arz vardır. Her arzda sizin 

peygamberiniz gibi bir peygamber,Adem’iniz gibi bir Adem,Nuh’unuz gibi bir 

Nuh,İbrahiminiz gibi bir İbrahim,İsa gibi bir İsa vardır.” 

“Rabbinin katında bir gün,saydıklarınızdan bin yıl gibidir.”23 

“Melekler ve Cebrail,miktarı elli bin yıl olan o derecelere bir günde yükselir.”24 

Hadis-de:”Her şeyin mahiyetini anlamak için tefekkürde bulunun,düşünün. 

Fakat Allah’ın zatı hususunda düşünmeyin. Zira yedinci sema ile Allah’ın kürsüsü 

arasında yedi bin ışık yılı mesafesi vardır. Zatı zül-celal hazretleri (nin ilmi) bunun 

ötesini de kuşatmıştır.”25 

“Yedi gökle yer ve onların içindekiler onu tesbih eder.”26 

“Bundan başka sema ya da iradesini yöneltti ve gökleri yedi tabaka olarak 

tanzim etti.”27 

“... hem cin ve ifrit ve sair muhtelif zişuur ve zihayat mahlukların alemleri ve 

meskenleri olduğu,çok kesretli ehli keşif ve ashabı şuhudun şehadetiyle sabit yedi kat 

arzın alemleri,;”28 

                                                           
19 Hadid. 3. 

20 Kütüb-ü Sitte Muhtasarı. Prof. İ. Canan. 6 / 368-370. 

21 Age. 6 / 372. 

22 Talak.12. 

23 Hacc.47. 

24 Mearic.4. 

25 Kütüb-ü Sitte Muhtasarı. age. 6 / 376. 

26 İsra.44. 

27 Bakara.29. 

28 Lem’alar.age.59. 



Özetle;israf etmeyen Allah,her yerde,o yere münasib olan mahlukları 

yaratmıştır. Ateş,toprak,su ve hava gibi. Oralarda,oralara münasib canlıları var 

etmiş,yaratmıştır. 

Özellikle;”Meskun” (üzerinde oturulan,oturulabilecek)29 ifadesiyle 

Bediüzzaman;oturmaya elverişli ve oturulacak bir yer olduğunu da belirtmektedir. 

-Bu arada:”On sekiz bin alem”ile bir çok hikmetlerin murad edildiği de 

belirtilir.30 

“Madem,alem-i ulvide muhtelif teşkilat var,muhtelif vaziyetlerde muhtelif 

ahkamlar görünüyor;öyle ise,o ahkamların menşeleri olan semavat muhteliftir. 

İnsanda,cisimden başka nasıl akıl,kalb,ruh,hayal,hafıza gibi manevi vücutlarda 

var;elbette,insanı ekber olan alemde ve şu insan meyvesinin şeceresi olan kainatta,alemi 

cismaniyetden başka alemler var. Hem alemi arzdan,ta cennet alemine kadar her bir 

alemin,birer seması vardır.”31 

Ve bunlar hız bakımından farklılık arzederler.32 

-“Yer,yalnızca dünyamız değil;başka her dünya ihtimalini de içermektedir.”33 

der Aiberg. 

-Ve bir haberde:”Galile uzay aracının Jüpiter gezegeninin atmosferinde hayat 

bulunduğunu tesbit ettiği,ancak bu gerçeğin Amerikan hükümetince kamuoyundan 

gizlendiği öne sürüldü.”34 

-Özet ve bir cevap:Milyarlarca galaksi ve her bir galakside 200 milyar yıldızla 

beraber,aynı apartmanda oturmaktayız. 

-Dünyanın dışında canlılar var mı?sorusuna –Evet-deriz. 

-Ama,insan var mı?sorusuna –Evet-demek,büyük bir cesaret ve ihata ister. 

Olmadığını söylemekle beraber,olduğunu farz ettiğimizde,bir çok acabalar,birbirini 

kovalayacaktır; 

-Acaba teknolojiye sahiplermi? Ortak noktalarımız neler? Vs... 

                                                           
29 İşarat-ül İ’caz. B. Said Nursi. sh.216. 

30 Mektubat. B. Said Nursi. 26.mektub.4.mebhas.Birincisi.sh. 315-316,Sözler.age.31.söz.ikinci esas.sh.518-

519. 

31 Sözler.age.sh.523. 

32 Bak. Sözler.age.524-525. 

33 Arz’dan Arş’a Mi’raç. Prof. H. Von Aiberg. 1 / 50. 

34 Bak.Zaman gaz.3-4-1996. 



-Bilim ve Teknik dergisinde bir yazar,birkaç dengesiz ifadede bulunmuş.35 

Maddede boğulan,maddeyi aşamayan sayın yazar,nur hızını,düşünce hızını kabul 

etmediği gibi,ilim perdesine bürünerek bunları inkara yeltenib,teorik ve saçmalık diye 

ifade etmiş. 

“Kişi bilmediğinin düşmanıdır.”derler,doğruymuş. 

İki asırdır Darwin-in hala teorilik ve varsayımdan kurtulamıyan görüşünü –ışık 

tutma-olarak nitelerken,ışık ve düşünce hızını nasıl inkar etmektedir. 

Acaba kendilerine mi geç ulaştı,yoksa kendileri mi geç ulaştılar? 

Sayın yazar? bazı din gruplarının bunu reddettiğini,bazılarının da dinsel 

inançlarını kuvvetlendireceğinden,kabul ettiğini söylerken;şunu bilmelidir 

ki;İslâmiyetin,Kur’an-ı Kerim-in ve hakikatlarının,bizlerin kabulüne ihtiyacı 

olmayıp,bir şey kazanmıyacağı gibi,bizlerin inkarından dolayı da bir kaybı söz konusu 

değildir. 

İslamiyet ve Kur’an başlı başına bir bürhandır. Kendi kendisinin hakkaniyetini 

gösteren bir delildir. 

Ancak sayın yazar? kendileri daha yeni bu konuyu işlerken,biz oralarda 

canlıların olduğunu yıllar öncesinden iddia ediyorduk. Baştan buraya kadar ki şekilde 

de ifade ettiğimiz gibi... 

Bediüzzaman hazretleri ise;yarım asır öncesinden fazla bu hakikatları eserine 

yazmışdı,bizim şimdi yazıb,söylediğimiz gibi... 

Meselenin dinsel? veya metafizik olarak çözülemiyeceğini iddia eden sayın yazar? 

şunu bilmelidirler ki;kendilerinin yarım yamalak söylediklerini Kur’an-ı Kerim ve 

Peygamber Efendimiz bin dört yüz sene öncesinden haber vermişlerdir. 

  

  

      7-7-1996 

      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35 Tübitak.1996.Nisan.341.sayı.sh.34-41. 



BABA  BENİ   BAKAN   YAP 

  

 Baba ben bakan olmak istiyorum. Beni bakan yap. Beni de meclise gönder. 

 Beni de seçin. Eğer beni seçmezseniz,işleriniz hep kötüye gidecektir! Benim 

kazanmam,sizin kazanmanızdır. 

 Efendim! Adıyaman’da meşhur mu meşhur Belediye başkan adayı Dursun 

Çavuş’umuz vardı. 

 Bu zat PTT’den emekli olduktan sonra,adaylığını koydu. ve emekli parasını da 

bu uğurda harcadı. 

 Başkalarını ve onların mallarını değil,yıllarca biriken emekli parasını harcamıştı. 

 Her gece bir yerde davet veriyor. Etrafını gençler sararak,alkışlarla Adıyaman 

caddelerinde gezdiriliyordu. Bu alkışlar onun kazanmasını daha da pekiştiriyor,gibiydi. 

Bu gidişle kazanacak gibiydi!  

 Sadece bu etrafında dönen gençlere kalsaydı,yine de hemen hemen kazanabilirdi! 

 Ve Dursun Çavuş’dan gençlere bol bol müjdeler veriliyordu. İçlerinden en cazip 

olanı da;bekar olan gençleri evlendirecek,evli olanlara da bir tane daha alacaktı. Bir 

belediye başkan adayı olarak,seçildiğinde yapacakları önemli faaliyetlerdendi. 

 Ve nihayet Adıyaman’da belediye başkanlığı seçimleri yapıldı. Sayımlara geçildi. 

Sonuç ise; 

 -Belediye başkan adayı Dursun Çavuş,iki oy almıştı. 

 Ancak bu bir fazlalık nereden geliyordu? Mutlaka şefkatli,yaşlı bir annenin oyu 

olsa gerek! 

 Bunu da çözemeyen Dursun Çavuş’dan gelen mesaj ise; 

 Ya hu,bu biri benim de,ya şu bilmem.........diğer oy kimin? 

 Çünki hanımı bile kendisine vermemişti. 

 Ne garib bir tecelli değil mi? Ancak kendisi kaybetse,gitse de;hatırası olan 

“Dursun Çavuş Camii”ve hatıraları yaşamaktadır. 

 Hatırı ve hatırası olmayanların kulakları çınlasın!! 

  

         MEHMET    ÖZÇELİK 



AKİDE   ŞEKERİNDEN   MÜHENDİSLİĞE 

  

 Hayatın içinde bazen nokta gibi durum ve hareketler,hayatın noktalanmasında 

son noktayı koyuyor. 

 Anlatacağım olay,hanımın amcasının başından geçmiştir. 

 “Babamız vefat etmiş,abimde o imkansızlık içerisinde hiç olmazsa orta ve liseyi 

bitirmek amacıyla akrabalarımızın yanına giderek evden ayrılmıştı. 

 Evde kala kala bir ben  ve bir de yaşlı annem kalmıştık. Ben de büyük güçlükle 

liseyi bitirmiş. Üniversiteyi okumak için imtihana girerek neticeyi beklemekteydim. 

 Ancak kazandığıma dair belge hala gelmemişti. Demek ki kazanmamıştım. Zaten 

kazansam da okuyabilir miydik ki? Meçhul? 

 Demek ki kaderde ya köyde kalıp tarla sürmek veya koyun gütmekte varmış. 

Ama,okumalıydım. Fakat kazanamayınca da okunmaz ya!.. 

 Bu bekleyişler,düşünceler,ümit ve emeller süre dursun;ben akide şekerini çok 

severim. Annem bunu bildiği için eve akide şekeri almayı da ihmal etmezdi. Ortaya da 

koyacak hali olmazdı elbet! Çünkü bir anda bitebilirdi. 

 Bir gün gönlüm akide şekeri istemişti. Ancak şeker neredeydi? Annem onu 

nereye koymuştu? Etrafı aramaya başladım. Akide şekeri... Akide şekeri... Annenin 

kaybettiği evladı,Yakub’un Yusuf’unu arar gibi her tarafa bakmaya ve aramaya 

koyuldum. 

 Sanki evladını bulan anne gibi değil,Yusufuna kavuşan Yakub gibi 

değil,şekerden daha şeker bir haberle karşılaşmış,aradığımı bulmuştum: İnşaat 

Mühendisliğini kazanma belgesi... 

 Fakat burada ne arıyordu? Belli ki geleli de biraz olmuştu. Tam bir sır. Ve ona 

ulaşılan tam bir tevafuk... 

 Bir yandan sevinç umuduyla,bir yandan merak saikasıyla anneme sordum. 

Aldığım cevap gayet ilginçti: 

 -“Oğlum,gelen kazanma belgeni ben mahsustan sakladım. Okumaya 

gitmeyesin,yanımdan ayrılmayasın,diye... Eğer sen de gidersen benim yanımda kim 

kalacak? Yalnız başıma ben kiminle kalacağım? Kimin yanında kalacağım? 

 Anam kendini düşünüyordu. Hep beni düşünen,benim için çırpınan anam,böyle 

önemli bir dönüm noktasında beni unutuyor,düşünmüyordu! 

 Benim için her şeyini veren anam,bir anlık bir hatasıyla benim her şeyimi 

aldığının belki de farkında değildi... 



 Neyleyim o benim anamdı... Sebebi vücudumdu... 

 Ve bu gün orayı bitirmiş,akrabalarımdan farklı bir seviyeye gelmiştim. Köyün 

dar sokaklarında gezmiyor,derelerinde yüzmüyor,sarp kayalarına 

tırmanmıyor,tarlalarını sürmüyor,toz toprağa bulanmıyor,çamurdan-kerpiçten bir ev 

yapmıyor,ahırdaki hayvanlarla ilgilenmiyor,hasılı dar bir meskende daralmıyor,belki; 

 İnşaatlar inşa ediyor,bir çok plan ve projelere imza atıyor,hareketli ve de 

bereketli hayatın denizleri içerisinde yüzerek,büyük gemilere binip,büyük balıklarla 

seyahat ederek,hayata büyük pencereden bakıyor isem; 

 -Akide şekerine olan hayranlığımdandır. 

 -Seni o zaman seviyordum. Yine de seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. 

Sizlere de tavsiye ediyorum. 

 O zaman sadece bir akide şekeri idin,şimdi ise şekerler şekerisin ey akide şekeri... 

 Şeker olasın... Şeker kalasın,emi... 

  

        18-04-1998 

         MEHMET     ÖZÇELİK 

 

ALİ   DEDE   VE   EŞKİYALAR 

  

 İyilik her zaman iyilik,kötülük de devamlı kötülük getirir çocuklar. Hani 

atalarımız der ya!”İyilik yap denize at,balık bilmezse Hâlık bilir.” Yani Allah o iyiliği 

bilir ve boşa çıkarmaz. 

 İyilik yapmalı,iyilik bulmalı,kim kazanmış kötülükten... Bakın size başımdan 

geçen ibretli bir olayı anlatayım: 

 Bu olayın olduğu devir,araba gibi vasıtaların olmadığı altmış-yetmiş sene önceki 

dönem. Atlarla,katırlarla gidilip gelindiği zamanlar...  

 Bakkaliye işleriyle uğraşırdım O zamanlar şimdiki gibi elektrik olmadığından 

gaz lambalarıyla aydınlatılırdı. Bundan dolayı gaz çok kıymetli,ekmek kadar önemliydi. 

 Ben de Gazi Anteb’e gidip gaz almak için Adıyaman’dan yola çıktım. Nihayet 

uzun yolculuktan ve yorgunluktan sonra vardım. Her zamanki uğradığım hana geldim. 

Yanımda da epeyce yüklü bir para vardı. Ertesi günü onlarla gaz alıp,hayvanlara 

yükleyerek gidecektim. 



 Yaz mevsimi olup,havalar sıcak olduğundan otelin terasında,serin ve açık havada 

yatmaya koyuldum. Zaten hanların bir tarafı hayvanlar için,bir tarafı da insanların 

kalması için ayrılmıştı. Şimdiki gibi elbet değildi. 

 Paralarımı da emniyetli olsun diye başımın altına koydum. Bir iki saat kadar 

sonra yatağımda,yastığımın altlarına doğru bir şeylerin kıpırdanıp arandığını elin 

gezinmekte olduğunu hissettim. Hafifçe gözümü açtığımda bir elin yavaşça üzerimi 

aradığını gördüm. Ani bir hareketle adamın elini kıskıvrak yakaladım. Adam 

kaçamamıştı. Genç,babayiğit ve delikanlı birisi idi. 

 Kendisine niçin bu işi yaptığını,oysa vücudu yerinde olup,bileğinin emeğiyle 

kazanabileceğini kendisine anlattım. 

 Ancak kendisinin işsiz güçsüz biri olduğunu,ciddi ve acil ihtiyacının olduğundan 

böyle çirkin bir iş yaptığını ve yanlışlığını söyleyip,samimiyetlik gösterince;kendisini 

karakola götürmeyeceğimi,ancak bir daha da böyle bir şeye kalkışmayacağına dair söz 

aldım. Bir miktarda para vererek gönderdim. o gece böyle geçmişti. 

 Ertesi günü gazları alıp,memlekete götürmüş,satarak çok da kâr etmiştim. O 

halde işi büyültmeliydim. 

 Kısa bir zaman içerisinde bir tüccar dükkânı açmış,iyi de kazanıyordum. Tüccar 

bir arkadaşın vasıtasıyla malları Haleb’den getirttiriyorduk. Paralarını zamanında 

göndermiş olmam,Haleb’deki tüccarın itimadını kazandırmıştı bana... 

 Bir sene dükkanda pek de mal kalmamıştı. O tüccar arkadaşla beraber Halebe 

gitmeye karar verdik. Ne kadar paramız varsa yanımıza almış olup onu verecek,bir 

kısmının parasını da daha sonraki zamanlarda ödeyecektik. 

 Arkadaşla beraber Haleb yolundayız. Konuşa konuşa,konaklaya konaklaya 

gidiyoruz. Halebe iki-üç saat kala bir mesafede birden etrafımızı atlılar çevirdi. 

Hallerinden anladığımıza göre bunlar eşkıya idiler. Neyimiz varsa alacaklardı. Bunu 

biliyorduk. Bari bize dokunmasalardı? 

 Eşkiyalar üzerimizi arayıp,neyimiz varsa hepsini almaya başladılar. Ancak 

ileride eşkıya başı olduğunu tahmin ettiğimiz kişi bir yandan adamlarına emirler 

verirken,diğer yandan da yüzüme garib garib bakıyordu. 

 İşte ne olduysa o andan itibaren oldu. Henüz üzerimizde kilerini almaları bitmiş 

idi ki;-Çekilin bakalım!-diyerek yanıma doğru gelmeye başladı. Yüzüme bakıp gülerek;-

Sen beni tanıdın mı?-dedi. 

 Ben ise;Tanıyamadığımı-söyledim. O bir eşkıya,ben ise bir tüccar idim. Nereden 

tanıyacaktım? Bir eşkıya ile ne ilişkim olabilir di? Ben Adıyaman’dan geliyor,o ise 

Haleb’de! Haleb nere,Adıyaman nere? 

 -Düşün bakalım,dedi. Gazi Anteb’de başından bir olay geçmedi mi? 

Hatırlamıyor musun?  

 Bir münasebet kuramadığımdan,yine de hatırlı-yamamıştım. 



 -Hani,dedi,otel de senden para çalıp ta ,senin yakalayarak affedip,bir de üste 

para verdiğin kimse var ya,işte ben oyum,dedi. 

 -Şaşırmıştım. Fakat bir yandan da kurtulacağımız için sevinmiştim. 

Evet,hatırlamıştım. Dikkatlice baktığımda gördüm ki;bu o idi. Bana sarıldı. Yaptığım 

iyiliği tekrar be tekrar dile getirmeye başladı. Hayatında unutamayacağı bir iyilik 

olduğunu söylemişti. Bizden aldıklarını iade ettikleri gibi,bizlere ikramda bulundular. 

Hatta bana para vermeyi bile teklif etti. Ancak ben kabul etmemiştim ve de edemezdim. 

Nereye,ne için gittiğimizi sorduğunda;  

Halebe ticarete gittiğimizi söylediğimizde; 

 -Sizi oraya kadar biz götüreceğiz. Çünkü ilerde de diğer yol kesicilerle 

karşılaşabilirsiniz. Döneceğiniz zamanı da söyleyin,sizi almaya geleceğiz. 

 -Biz Halebdeki işimizi bitirmiş,döneceğimizi belirttiğimiz günde sınıra 

vardığımızda,gerçekten de bizleri beklemekte idiler. Tekrar hududa kadar onların 

koruması altında gelmiştik. 

 Yapmış olduğumuz iyiliğin daha dünyada iken karşılığını görmüş,belki de o 

iyiliğimiz öldürülmemize bile karşı bir siper olmuştu. 

 Bir de dünya da yapıp ta ahirette beklediğimiz ve karşılığını göreceğimiz 

iyilikler,kim bilir ne kadar bizleri ferahlatır ve bizlere yardımcı olur? 

  Biz iyilik yapmış ve iyilik de görmüştük. O halde iyilik yapmalı,iyilik görmeli. En 

azından iyilik beklemeye hakkımız olmalı. 

 Değil mi ? 

          6-12-1992 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

  

  

 

 

 

 

 

 



Ü   Ç   Ü   M   Ü   Z   Ü    D   E     A Ğ  L  A  T  T  I 

  

 Kurban bayramının ilk günüydü. Konyalı Hüseyin ustamla,kurban almak 

üzere,hayvan pazarına vardık. Kurbanlık hayvanların ayrıldığı bölümlere geldik. 

Ustama bir kurbanlık alacaktık. O sırada bir koç arkamızdan ustama boynuzuyla 

vurmaya başladı. 

 Ustam oradan ayrılıp diğer bölümlere gidecekti. Koç-da peşinden takib etmeye 

başladı. Bu sırada sahibi koçu alarak,tekrar yerine getirdi. Ustam bir kurbanlığa daha 

bakmakta idi. Birden arkasından yine aynı koç koçuyla ustama vurarak,ona bakmaya 

başladı. Tekrar yanımıza gelen sahibi ustama; 

 -“Bunu alın,vardır bunda bir hikmet”diyerek,ustama almasını söyledi. Hayvan 

hala orada duruyor,ustama bakmaya devam ediyordu. Ve ustam aldı. Bir arabaya 

koyarak eve getirdik. 

 Ustam,ben ve kasap. Üçümüz de orada hazırdık. 

Hayvanı kesmek için bir çukur kazdık. İçmesi için bir kova da su getirdik. 

Koç;kovaya yaklaşarak suyu içti. Arkasından kasaba bakarak,kendisi için ayrılan 

çukura gelip,boynunu çukura uzatarak beklemeye başladı. 

Bu duruma şahit olan bizler,hayrette kaldık. Kendimizi tutamayarak,ağlamaya 

başladık. 

Tekbirlerle kurbanlık koçu kestik. Kesim işi bitmiş,taksimat yapılmıştı. Kasap ise 

hala ağlamaktaydı. Çünkü;yıllardır kestiği halde,ilk defa şahit olduğunu 

söylüyordu,böylesine... 

Kurbanlık koçun bu hali üçümüzü de ağlatmıştı. 

 Hayat;ibretlerle dolu bir hayat,ibret ve ders alabilene... Bir yanda hayatını 

vermede sevdalı kurbanlık koç..diğer yan da ise;para ve dünya sevdalısı,kara sevdalı 

insan... 

 Tezatları birbirinden ayıran hayat;dünya hayatı... 

 “Vemtâzul yevme eyyühel mücrimûn”,36”Ey mücrimler,günahkarlar! Bu gün 

ayrılınız.” Kimden mi? Mükrimlerden. İkram eden kerim insanlardan. 

 Böylece dünya hayatı;mücrimleri bir yana,ikram edicileri onlardan ayrı öbür 

yana ayırmaktadır. 

 Böylece hayat;cennet hayatı ve cehennem hayatı suretinde devam etmektedir. 

                                                           
36 Yasin.59. 



 Bir yanda;Allah için kesilen kurbanlıklar,diğer yanda;nefsi için kesilen 

hayvanlar,nefse kurbanlar... 

 Birinde;terfi ve terakki,diğerinde;tenzil ve tedenni... 

 Bir taraftan;insan vücudunda yükselen hayvan,diğer taraftan;insan vücudunda 

alçalan hayvan. 

 “Onlar (İnanmayanlar),hayvanlar gibidirler. Belki (muhakkak,kesin olarak) 

onlar,hayvandan daha aşağıdırlar.”37 

 Evet,hayvandan kıymet ve ehemmiyet yönüyle daha kıymetsizdirler. 

 Hayat;insanlar ve hayvanları,insanlığa yükselenlerle,insanlıktan düşenleri 

birbirinden tefrik ve temyiz içindir. 

 Allahım! Her şeyimiz sana feda ve kurban.. Hayvanlarımız ise,kurbanlık... 

  

         7-5-1996 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 A’raf.179. 



50    SENE   SONRA 

  

İnsan fıtratı gereği şimdiki zamanın dar çerçevesinde kalmayıp,her üç zamana da  

nüfuz etmektedir. 

Bir çok özelliklere sahip olan bu insanın bir özelliği de;diğer hayvanların her 

birinin sahip olduğu (Sadakat,his gibi) özelliklerin tümüne birden sahip olmasıdır. 

Yaş 15,20,30,40 yaşları içerisinde ayrı ayrı elli yıl sonrayı düşünüyorum: 

Yaş 35 yolun yarısı demişti şair,iki yıl sonra da vefat etmişti. Ben nasıl 

değişecek,ben de ne gibi değişiklikler olacak merak ediyorum? 

Aynı şeyi dünya ve içindekiler içinde düşünüyorum! Tam kavrayamıyor,tam 

anlayamıyor,ayak bağları olabilecek,akıl bağları yol vermiyor. Oraya 

ulaşmaya,aralardakini aşmaya.. aşamazsam aşınırım... Yaşamazsam,yaşlanırım... 

Çocuktu,baba oldu,ona şimdi dede diyorlar. Yarın mı? Rahmetli veya zahmetli!. 

Yıllar çok çabuk geçiyor,yollar gibi... İkisi de birbirlerini biteviye bitirme 

peşinde... Bitmeyen ama bitiren bitiriciler... 

Elli sene nasıl geçecek? Epey bir zaman gibi görünüyor. Aslında hiç de öyle değil. 

Çünki Hz. İsa-dan bu yana geçen zaman 1998 sene,ya öncesi? Daha da uzun bir zaman... 

Okulu bitirip üniversite,askerlik,evlenmek,çoluk-çocuk,ihtiyaçların 

tedariki,bitmeyen taksitler,maaşlara yapılacak zamlar,adeta bunların koşturmacası ve 

mücadelesi,sıkıntılı geçen yıllar ve emeklilikle açılan ayrı yollar... 

Ev mi alsam? Araba mı alsam? Çocukları mı eversem? Hayaller,düşler ve 

düşünceler... Ve hayat da canlanan canlı hatıralar ve hatırlı bir roman,veya ölü 

geçen,ölmüş birinin bir hayat hikayesi... Biten yıllar bitmeyen yıllara doğru 

gitmekte,varmak için adeta kendini kendisindekiler hesabına bitirmektedir. 

Her şey fenâdan bekâya kalbolmakta,değişip dönüşmektedir. 

  

         31-07-1998 

        MEHMET  ÖZÇELİK 

  

 

 



ÜÇ   AYLAR   VE   REĞAİB   GECESİ 

  

 Mübarek üç aylar ve onların içerisinde barındırdıkları Mübarek  Geceler; 

müslümanların aleminde manevi birer atmosfer oluşturmaktadırlar. 

Sıkıcı bir atmosfer içerisine giren insan sıkılır. Bunun gibi de ferahlı ve 

rahat,Rahmet atmosferi altında bulunan kimse de o nisbette huzur bulur. İşte bu aylar 

(Receb-Şaban-Ramazan) huzur ayları,bu gecelerde huzur geceleridir. 

Nasıl ki Cenâb-ı Hak;hararetle su bekleyen,suya susamış,susuzluktan çatlamış 

toprağa sünger gibi bulutlardan Rahmetini indirip,toprağın imdadına 

koşturuyorsa,bunun gibi de;maneviyata susamış,bunalmış bir milletin ve milletlerin her 

düzeydeki ferdine de manevi rahmet feyzini akıtmakta,onları teskin etmektedir. Fasıkı 

da,kafiri de o rahmetten istifade etmektedir. Her ne kadar sıkılmaya çalışsa ve istemese 

de... Yağmurdan rahatsız olan ve zarar gören tenbel insanın kendisinden kaynaklanan 

bir eksikliğinden dolayı her ne kadar zarar görse de,dolaylı olarak o zarardan daha 

fazla fayda görmekte,bolluğa neden olmaktadır. O yağmur yine rahmettir..yine 

rahmettir..Ramazanda dolaylı her kes için bir rahmettir. 

Yağmur rahmeti yanında yer yüzünü de pisliklerden ve çör-çöpten temizler. Bu 

rahmet ayı ve gecelerde insanları manen günah kirlerinden temizler ve arındırır. 

Mü’mini cennete ehil olacak hale getirir. 

Rahmet ayı ve gecelerin cehennem ve azabından farkı;insanı 

eziyetsiz,cezasız,temiz ve pak kılmasıdır. neticede her ikisi de temizler.  

Nitekim bir mü’mini bozuk yerlerin havası nasıl rahatsız eder,kaçmaya 

çalışırsa,o bozuk havaya alışmış ve kendini alıştırmış bir insanı da –manevi yönü kapalı 

olduğundan- rahatsız edici gibi olsa da,yine dolaylı olarak onun Rahmetinden istifade 

eder. 

Yılın belirli zamanlarında fuarlar,haftanın belirli günlerinde pazarlar kurulur. 

İnsanların umumi istifadesine sunulur. İnsanlar senelik veya haftalık ihtiyaçlarını,bazen 

de ömürlük kazançlarını buradan temin ederler. 

Üç aylar ve gecelerde böyledir. İnsanların ebedi hayatlarına lazım ihtiyaçlarını 

temin ettikleri bir fuar,bir Pazar ve bir sergidir. Zad-ı ahiret buralarda,bu zamanlarda 

tedarik edilir. 

Kimini hayra teşvik eder,kimini kemâlâta uruç ettirip,çıkarır. Kiminin beraetine 

vesile olurken,kimine de seksen senelik bir ömür mahsulatı içerisinde kazanılacakları 

kazandırır. 

O halde insan nerede çok kalacaksa yatırımının da çoğunu oraya yapmalıdır. 

anne karnında pek uzun müddet kalmayacağımızdan dolayı oraya yatırım yapmadık ve 

yaptırılmadı. El-ayak-gözler burası için verilmişti. Ora için değildi. 



Bize verilen hayat ki;bu kısa dünya hayatı için değildir. İçerimize yerleştirilmiş 

olan bu manevi duygular ki;bu maddi,kesif ve dar olan alem için değildir. Belki baki ve 

ebedi bir alem içindir. 

Teşbihte hata olmasın;Devlet ve iş damları senenin belirli zamanlarında ve 

aylarında belli yerlere ve işlere yatırım yapar,işini kurar ve çalıştırır. 

Bu mübarek aylar ve gecelerde manevi ticaret ve yatırımların yoğun olduğu 

aylardır. Geri kalmak hatadır. Böyle bir hataya düşmemek gerek. Yüzümüzü ve 

nazarlarımızı dünyadan ukbaya,ebedi ahiret hayatını netice verecek hakikatlara 

çevirmeliyiz. 

  

   RECEB         AYI 

Üç ayların İlk olan Receb ayı,aynı zamanda arabi ayların yedincisidir. Ta’zim ve 

Tebcil etmek anlamınadır. 

Hadiste:”Receb şehrullahdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ise ümmetimin 

ayıdır.”buyurulmuştur. 

İbni Abbas’dan nakledildiği üzere:”Rasulullah (SAM) Receb ayında bazı yıllarda 

öyle oruç tutardı ki biz,(galiba) hiç yemiyecek (ayın her gününde tutacak) derdik. (Bazı 

yıllarda da öyle) yerdi ki biz, (galiba) hiç tutmayacak,derdik.”der.Bununla bu ayda 

tutmanın mendub 38  olduğunu söylemiş,emretmemiştir.39 

Müşriklerce de haram ay olan Zilkade,Zilhicce,Muharrem ve Receb ayları kutsal 

sayılırdı.”Bu dört ayın haram edilmesi,İbrahim ve İsmail Aleyhimus Selam’dan intikal 

etmiş adeti seniyyedir. 

“Ey iman edenler! Bu dört ayda (nefsinize) zulmetmeyiniz. Çünki,bu aylarda 

işlenecek güzel amellerin sevabı diğer aylardan fazladır. Ve bu aylarda işlenecek 

kötülüğün cezası da öteki aylardan daha büyüktür.”40 

Peygamberimiz halası oğlu Abdullah bin Cahşı,Bedir savaşından iki ay önce bir 

müfrezeyle Kureyş kabilesinin kervanını gözlemek üzere gönderdiğinde,onlar Mekke ile 

Taif arasında bulunan Batn-ı Nahl denilen yere vardılar. 

Üç kişilik bir kervanla karşılaşıp,birini öldürüp,ikisini esir alarak 

peygamberimize getirdiler. Bunun üzerine müşrikler:”Muhammed haram ayları,içinde 

korkanların bile emin olduğu kutsal ayları helal sayıyor ve o ayda kan döküyor.”dediler. 

                                                           
38 Kütüb-ü Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi.Prof.İ.Canan. 10 / 466.  

39 Zad-ul  Mead. İbni Kayyım el-Cevzi. 2 / 83. 

40 Üç aylar ve faziletleri. Abdulkadiri Geylani. Hazr. M. Güner.sh.8. 



Peygamberimiz o sahabelere:”ben size haram aylarda savaşmanızı 

emretmedim.”buyurdu. 

Abdullah bin Cahş ise:”Ya Rasulallah,biz İbnül Hadramiyi öldürdük. Sonra 

akşam olunca Receb ayının içinde mi Cumadel ahire ayı içinde mi öldürdüğümüzü 

anlayamadık.dedi. Cenâb-ı Hakkın hükmü beklenildi. Bunun üzerine inen ayette: 

“Sana haram o ayı,ondaki muharebeyi sorarlar. De ki:”O ayda muharebe etmek 

büyük günahtır;Allah yolundan men etmek,onu inkar etmek,Mescid-i harama 

gitmelerine mani olmak,onun halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha 

büyüktür. Fitne,katlden de beterdir. Kafirler,güçleri yetse,sizi dininizden döndürünceye 

kadar sizinle savaşmaya devam edeceklerdir. İçinizden kim dinden dönerse,kafir olarak 

ölürse,o gibilerin yaptığı (iyi) işler dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar 

cehennem yaranıdırlar. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.”41  

Ayeti ile müşriklerin yaptıklarının daha şiddetli olduğu ifade edilmektedir. 

Ve bu ayet cumhuru ulemaya göre de:”O müşrikleri,onları nerede bulursanız 

öldürün.”42 Ve “Müşrikler sizinle nasıl top yekun harb ederlerse sizde onlarla top 

yekün harb edin.”43 ayetleriyle de neshedilmiştir.44 

Ve”Haram ay,haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. Onun için kim sizin 

üzerinize saldırırsa sizde,tıpkı onların size saldırdıkları gibi,onlara saldırın.”45 âyetiyle 

de müdafaanın caiz olduğu bildirilmiştir.46 

Zira onlar ve onların devamı olanlar her an savaş ve fitne üzeredirler. 

Böylece:”Yahudi ve hristiyanlar,sen onların dinine girmedikçe senden razı 

olmazlar.”47[10]hükmünce de,onların dinine girme söz konusu olmayınca da bu durum 

kıyamete kadar da geçerlidir,fitne de onlardan eksik olmaz. 

  

     

 

                                                           
41 Bakara.217,Tefsir-i Kebir Tercümesi.(Heyet) 5 / 90, Ahkam Tefsiri.M. Sabuni. Terc. M.T. 1 / 215, 

(Arapçası) 1 / 190,Muhtasar Tefsir-i İbni Kesir.M. Sabuni.(Arapça) 1 / 260. 

42 Tevbe.5. 

43 Tevbe.36. 

44 Ahkam Tefsir-i Tercümesi.age. 1 / 257. 

45 Bakara.194. 

46 Tefsiri Kebir.age. 5 / 91,93. 

47 Bakara.120. 



REĞAİB    GECESİ 

Reğaib:”çok istenilecek şeyler,hediye,atiyye,çok rağbet olunan şeyler,bol bol 

ihsan etmek.”48 anlamlarına gelir. 

Bu gecede Allah’ın rahmet,bereket ve ihsanının kullarına bol bol verilip,böyle 

atiyye ve ihsanlara karşı da insanların bigane kalmayıp rağbet etmeleri gerektiği içindir 

ki,bu ad verilmiştir. 

Yapılması Müstehab olup,Peygamberimizden rivayet edilen bir hadiste:”Kim ki 

Recebin ilk Perşembe günü oruç tutar sonra akşam ile yatsı veya yatsı ile gecenin üçte 

biri arasında ve her rekatta bir fatiha,üç Kadr suresini ve on iki İhlas okumak ve iki 

rekatta bir selam vermek üzere on iki rekat Namaz kılar,selamdan sonra yetmiş 

kere:”Allahümme Salli ala Muhammedinin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala alihi.”der,sonra 

secdeye kapanır ve secdesinde yetmiş kere:”Subbûhun Kuddûsun Rabbul melâiketi ver 

ruhi.”der; 

Sonra başını kaldırır yetmiş kere:”Rabbiğfir ve erham ve tecâvez ammâ 

ta’lemu.”der,sonra tekrar secdeye kapanır ve birinci secdede okuduklarını aynı şekilde 

tekrar eder. Sonra secdede iken dilediğini isterse,bütün istekleri yerine gelir. Zira 

Peygamber Efendimiz devamla buyuruyor ki:”Bu namazı kılan kimsenin,deniz 

köpükleri,kumlar sayısı,dağlar ağırlığı kadar,ağaçlar yaprakları sayısınca günahı olsa 

da Allah-u taala bütün günahlarını mağfiret eder ve akrabasından cehennemi hak etmiş 

yedi yüz kişiye şefaat eder.”49 

Büyük müjde...Müjde-i kübrâ... 

  

        MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
48 Yeni lugat.A.Yeğin.579. 

49 İhyau  Ulumiddin. İmam Gazali. 1 / 555. 



DABBETÜL ARZ 

  

Ebu Katade radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm 

buyurdular ki: "(Kıyametin büyük) alâmetleri ikiyüz (senesin)den sonra gelecektir." 

Kıyametin kopuşu ise,tesbih ipinin kopması gibi birbirini takib edecektir. 

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "(Bir gün) Resülullah aleyhissalâtu vesselam 

yanımıza gelip şöyle buyurdular: "Ey muhacirler! Beş şey vardır, onlarla imtihan 

olacağınız zaman (artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. Onların siz hayatta iken 

zuhurundan Allah'a sığınırım. (Bu beş şey şunlardır:) l) Zina: Bir millette zina ortaya 

çıkar ve aIenî işlenecek bir hale gelirse, mutlaka o millette tâun hastalığı yaygınlaşır ve 

onlardan önce gelip geçmiş milletlerde görûlmeyen hastalıklar yayılır.                                                                                                                                                                                                

2) Ölçü-tartıda hile: Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı 

ve sultanın zulmüne uğrar.    

3) Zekat vermemek: Hangi millet mallarının zekatını vermezse mutlaka gökten yağmur 

kesilir. Hayvanlar da olmasaydı tek damla yağmur düşmezdi. 

4) Ahdin bozulması: Hangi millet Allah ve Resülünün ahdini (yani düşmanla yaptığı 

anlaşmayı) bozarsa, Allah Teâla hazretleri o millete, kendilerinden olmayan bir 

düşmanı musallat eder ve ellerindeki (servet)lerin bir kısmını onlar alır. 

5) Kitabullahla hükmetmeyi terk: Hangi milletin imamları Kitabullahla ameli 

terkederek Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine gelenleri seçerlerse, Allah onları 

kendi aralarında savaştırır."50    

Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: "Kıyametin kopmasına yakın (bazı insanlar günahları 

sebebiyle) "mesh"e (hayvan süretine çevrilme), "hasf"e (yere batma) ve "kazf'e 

(taşlanma azabı) uğrayacaktır."   

Abdullah İbnu Amr radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: "Ümmetimde hasf, mesh ve kazf olacaktır." 

İbnu Amr İbnu'l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: "Çıkış itibariyle, Kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı 

yerden doğması, kuşluk vakti insanlara dabbetu'l-arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi 

önce çıkarsa, diğeri de onun hemen peşindedir."51   

                                                           
50 Mürşid.2.CD. 7170. 

51 Müslim.Fiten.118.(2941),Ebu Davud.Melahim.12.(4310). 



“O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dâbbe 

(mahlûk) çıkarırız da, bu onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş 

olduklarını söyler.”52 

Dabbe,debelenme,kımıldama gibi anlamlara gelib,bütün hayvanlar için 

kullanılır.53  

 Bu konuda Bediüzzaman:“Amma "Dabbet-ül Arz": Kur'anda gayet mücmel bir 

işaret ve lisan-ı hâlinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise; ben şimdilik, 

başka mes'eleler gibi kat'î bir kanaatla bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim: 

 Gaybı ancak Allah bilir.”Nasılki kavm-i Firavun'a” الَ يَْعلَُم اْلَغْيَب ااِلَّ للّاُ   

"çekirge âfâtı ve bit belası" ve Kâ'be tahribine çalışan Kavm-i Ebrehe'ye "Ebabil 

Kuşları" musallat olmuşlar. Öyle de: Süfyan'ın ve Deccalların fitneleriyle bilerek, 

severek isyan ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa 

giden ve dinsizliğe, küfr ü küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek 

hikmetiyle, arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a'lem, o 

dabbe bir nev'dir. Çünki gayet büyük birtek şahıs olsa,her yerde herkese yetişmez. 

Demek dehşetli bir taife-i hayvaniye olacak. Belki  
2

ااِلَّ َدابَّةُ ْاالَْرِض تَأُْكُل ِمْنَسأَتَهُ    “Asâsını 

kemirmekte olan bir ağaç kurdu." Sebe' Sûresi, 34:14. 

”âyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbet-ül arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların 

kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. 

Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve sû'-i istimalâttan tecennübleriyle 

kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.”54 

 Burada o hayvanın konuşmasından maksad;lisanı haliyle yapılan bir 

konuşmadır.55 

 “Bakınız bu dabbetülarz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel 

deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada, geçeceği yola bir metre yakınlıkta o çocuk 

duruyor. O dabbetülarz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak tehdid 

ediyor. "Bana rast gelenlerin vay haline" dediği halde o masum yolunda duruyor. 

Mükemmel bir hürriyet ve hârika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine 

ehemmiyet vermiyor. Bu dabbetülarzın hücumunu istihfaf ediyor ve kahramancıklığıyla 

diyor: "Ey şimendifer! Sen ra'd ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni 

korkutamazsın."56 

“İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve elli sene sonra, fenlere çalışan 

kardeşlerim! Bu mâsum çocuğun yerinde, Rüstem-i İranî veya Herkül-ü Yunanî o acip 

kahramanlıklariyle beraber tayy-ı zaman ederek o çocuğun yerinde bulunduğunu 
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farzediniz. Onların zamanında şimendifer olmadığı için, elbette şimendifer bir intizam 

ile hareket ettiğine bir itikadları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden, başında ateş ve 

nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde, birden çıkan 

şimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı, o 

iki kahraman ne kadar korkacaklar; ne kadar kaçacaklar; o hârika cesaretleriyle bin 

metreden fazla kaçacaklar. Bakınız, nasıl bu dabbetülarzın tehdidine karşı hürriyetleri, 

cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar, onun 

kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için mutî bir merkep zannetmiyorlar; 

belki, gayet müthiş, parçalayıcı, vagon cesametinde yirmi arslanı arkasına takmış bir 

nevi arslan tevehhüm ederler.”57 

 Bediüzzaman dabbeyi trene teşbih etmektedir. Teşbihden amaç,onun azamet ve 

tehlikesini bildirmek içindir. Yoksa bizzat kasdedilen tren değildir. 

 Elmalı tefsirinde tren,otomobil ve bisiklet içinde kullanıldığı söylenmektedir.58 

 “Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik, cinlere onun ölümünü sezdiren 

olmadı. Yalnız bir güve böceği yere dayandığı asâsını yiyordu. Bu sebeple Süleyman 

yere yıkılınca ortaya çıktı ki, cinler eğer gaybı bilir olsalar o zilletli azab içinde bekleyip 

durmazlardı.”59 

 Kadı Beyzavi ve bazı hadisçiler bununla Hain,kötü kimseleri kasdetmişlerdir. 

 "cessâse"casuslar olarak göstermişlerdir.60 (Allahu a’lem,bundan murad 

muhabir ve medya manalarıda kasdedilebilir.) ki, bir hadiste haber verildiğine 

göre,cessâse, Deccal için haberler araştırıp toplayan casus demektir.61 

 Ebü's-Suud da diyor ki: Bu dâbbe, casustur. Bundan cins isim söylenip, bir de 

tefhîm (büyüklüğüne işaret) tenviniyle bilinmezliğinin tekid edilmesi, şanının garibliğine 

ve özelliğinin, davranışının açıklamadan uzak olduğuna delalet eder. Bundan dolayı 

hadiste bildirilen bazı garip rivayetleri kaydettikten sonra, şunu da ilave ediyor: Hz. 

Ali'den naklolundu: Kuyruğu olan bir dâbbe değil, sakalı olan bir dâbbedir, demiş bir 

erkek olduğuna işaret etmiştir. Fakat meşhur olan bir dâbbe olmasıdır.62 

  Şüphesiz Kur'ân'da {dabbeten}  denildiği için bir dâbbedir. Fakat erkek bir 

dâbbedir.   {(Dabbeten tükellimühüm-dan çıkarılmış) "Onlara söyleyen dâbbe"  

denilmesi ise, bunun bir insan olmasını belirtmek için açık bir delildir. (Burada bu 

dabbenin bir insan olması halinde her tarafa ve herkese yetişmesi ve zarar vermesi 
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durumu olacaktırki buda bir ferdin yapabileceği bir iş değildir. Ondan dolayı dabbeden 

insan manasının anlaşılması gayet uzak bir ihtimaldir.)Burada söze mecazî bir mânâ 

vermek veya   {tükellimühüm}  fiilini "söylemek" mânâsına değil de cerh (yaralama) 

mânâsına konuşma ile yorumlamak, açık beyanın zıddınadır. Garib rivayetler ile 

Kur'ân'ı açık mânâsından çıkarmak yakin ilmine zarar vermektir. 

     Kaldı ki, Ahmed Tayalisi, Naim b. Hammad, Abd b. Hamid, Tirmizî hasen hadis 

diyerek, İbnü Mâce, İbnü Cerir, İbnü Münzir, İbnü Ebi Hatim, İbnü Merduye ve 

Beyhakî gibi zatların  Ebu Hüreyre (r.a)den rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah 

(s.a.v) buyurmuştur ki: "Dâbbetü'l-arz, Musa'nın âsası, Süleyman'ın mührü yanında 

olarak çıkacak, mühür ile müminin yüzünü parlatacak, âsa ile kâfirin burnunu kıracak, 

insanlar sofraya toplanacak, mümin ve kâfir tanınacak."63 

     Bu hadise göre de, dâbbe, maddî ve manevî normalin üzerinde bir kuvvet ve saltanat 

ile ortaya çıkıp büyük bir İslâm devleti kuracak lider olmuş oluyor. Şüphe yok ki, 

Musa'nın asasına, Süleyman'ın mührüne sahip olan kimse,büyük bir şahsiyet olacaktır. 

Hem de kötülerden değil, iyi ve hayırlılardan olacak, bütün müminlerin yüzünü 

güldürecek, kâfirlerin burnunu kıracaktır. Âyette:"Onlara insanların âyetlerimize kesin 

bir iman getirmemiş olduklarını söyler" 64 buyurulması da bunu gerektiriyor. Şu halde 

buna dâbbe ismi verilmesinin sebebi, onun kâfirlere karşı acımasız olacağını ve Allah 

Teâlâ'ya göre onun meydana çıkarılmasının zor bir şey değil, yerden normal bir dâbbe 

çıkarmak gibi kolay olduğunu anlatmaktır. Burada bazı eserleri (haberleri) de 

kaydedelim: 

1- İbnü Cerir'in Huzeyfe b. Esîd'den rivayet ettiğine göre: "Dâbbe'nin üç çıkışı vardı:  

Birisinde bazı çöllerde çıkar, sonra gizlenir. Birisinde de, emirler kan dökerken bazı 

şehirlerde çıkar, yine gizlenir. Sonra insanlar mescidlerin en şereflisi, en büyüğü ve 

faziletlisi içinde iken yeryüzü kendilerini fırlatmaya başlar. Derken halk kaçışır, 

müminlerden bir grup kalır, bizi Allah'tan hiç bir şey kurtaramaz derler. Dâbbe de 

onların üzerine çıkar, yüzlerini parlak yıldız gibi parlatır. Sonra hareket eder, artık ne 

takip eden yetişebilir, ne de kaçan kurtulabilir. Bir adama varır, namaz kılıyordur, 

vallahî sen namaz ehli değilsin der. Yakalar, müminin yüzünü ağartır, kâfirin burnunu 

kırar" dedi. "O zaman insanlar ne halde olur" dedik. "Arazide komşu, malda ortak, 

yolculuklarda arkadaş olurlar" dedi.65 

2- İlim ehlinden bir çokları dâbbenin ortaya çıkması, emir bi'l-ma'rûf (iyilikleri emir), 

ve nehiy ani'l-münker (kötülüklerden menetme) terkedildiği vakittir demişler.66 

 İbnü Ömer (r.a) den rivayet edilir ki,67 âyeti emir bi'l-ma'ruf ve nehiy ani'l-
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münker terk olunduğu vakittir, demiştir. Buna göre "müslümanlar da bozulup 

aleyhlerinde hüküm hak olduğu vakit" demek oluyor.68 

 "İnsanlar din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar."69 âyeti ile işaret 

edildiği ve sahih hadislerde de bildirildiği üzere, bu ümmette de ayrılıklar çıkacak; 

aralarında emir (komuta zinciri) parçalanarak memleketler elden çıkacak; bununla 

beraber yine de Peygamber ve ashabının yolunda giden bir fırka-i nâciye (ehl-i sünnet 

ve'l cemaat denilen kurtuluşa eren bir grup), bir iyiler grubu eksik olmayacak; 

zamanlar gelecek din garib olacak, iyi insanlar garib kalacak; sonra  yine din, 

başlangıçta olduğu gibi dönüp yeniden ortaya çıkacak; peygamberlik iddiasında 

bulunacak olan otuz kadar Deccal'dan sonra ilâhlık davasına kalkışacak olan büyük 

Deccal, İsa Mesih'in yeryüzüne inmesiyle helak olacak; derken Ye'cûc ve Me'cûc 

çıkacak, yeryüzünde görülmedik fesatlar, tasvire sığmaz savaşlar yaptıktan sonra 

Allah'ın emriyle yok olacaklar. Artık salib (haç) kırılacak, domuz öldürülecek, iyi 

insanlar hakim olacak, Hz. Muhammed'in getirdiği şeriatın her tarafa yerleşmesiyle 

insanlık bir mutluluk dönemine girecektir. Nihayet küçük ve orta nice kıyametlerden 

sonrada Dâbbetü'l-arz'ın (yerden çıkacak bir hayvanın) çıkması, güneşin batıdan 

doğması ve Sûr'un üflenmesiyle büyük kıyamet kopacak ....”70 

  Zaman en büyük müfessirdir. Zaman hükmünü icra etse,elbette inkâr edilmez. 

Bu nakillerin hakikat payı taşıdıkları bir mâna olduğu gibi,AİDS mikrobu veya o 

mesabede ilikleri ağaç kurtları gibi kemiren her türlü hayvana teşmil edilebilir. İmana 

taalluk eden bir mesele olmadığı için,o mânaya tetabuk ve tevafuk eden her 

mâna,mantıklı oldukça kabul edilir,mantıklı olmazsa ferdi görüş olarak değerlendirilir. 

Herkese ulaşabilecek bir varlık ve canlı olması gerekirki,umumu alakadar eden bir 

mesele olsun. 

 Sefahet neticesinde kurtuluşu olmayan Aids hastalığına düşen insanların 

pişmanlıkları ve ikrarları hem bir ceza hem de bir ibret levhası olarak 

görülmekte,insanları intibaha sevketmektedir. 

  

        MEHMET   ÖZÇELİK 
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CUMHURBAŞKANI     OLSAYDIM ? 

  

 Mehmet dedeniz olarak ahirete giderayak bazı tavsiyelerde bulunayım dedim. 

Dedeniz olmam hasebiyle bazı babalara,liderlere,belli bir sorumluluk üstlenip de yok 

mu bize ileriyi gösterecek tavsiyelerde bulunanlarımız? 

 Bizde son demimizde bir katkımız,geride birazda olsun kalıntılarımız ve 

kırpıntılarımız olsun diye başladık babalar kralından söze... o ki;hem,hem baba,hem de 

kurtarıcı. Bugüne bugün altı kerecik! gidip yedi defa haşmetli ve haşmetle gelmiş olan 

yarım asırlık cumhurbaşkanımız.. 

 Benden soruyorlar,sen cumhurbaşkanı olsaydın ne yapardın? Madem oralarda 

gözün yok,elinde ne tavsiyelerin var? 

 Her ne kadar ben sekizinci cumhurbaşkanı olsam da,ilk cumhurun başkanı 

olan,aday olmayıp aday oldurulan,talib değil matlub yani arayan değil,aranan olan Hz. 

Ebubekir-i kendime örnek alırdım. 

 Elbette sizde takdir edersiniz ki;hasta olan bir kimse veteriner-e değil,insan 

doktoruna gider. Ehliyetliyi ve ileriyi görüp götüreni seçmeli. 

 Gelmesini bilmek gibi,gitmesini de bilmeli,neticeyi hazmetmeli. Yeni dinamiklere 

yol açmalı,önlerini tıkamamalı,tecrübe ve bilgilerinden istifadelerini sağlayarak rehber 

olmalıyım. 

 Marifetin çok kalıp,asırlık siyasetçiliği isbat etmek olmayıp,az zamanda çok iş 

yapan insan durumunda olmak,hayır ve takdirle yad edilmek olduğunu bilmeli. 

 Tıpkı hasenatı ve seyyiâtıyla,herkesin takdirini toplayan T. Özal-ın bazı güzel 

atılımlarında yaptığı gibi. 

 “Mahkeme kadıya mülk olmaz.”atasözünü kendime düstur edinip,gençliğin 

maddi-manevi alanda önünü açmak,ileriyi göstermek.. 

 İnsanlar yaptıklarıyla kalırlar. Yapmadıkları,yapamadıkları ve yapamıyacakları 

ile giderler ve yokturlar. 

 Topluma müsbet hareketi tavsiye etmek..müsbet hareket içerisinde 

olmak..siyaset,siyasi entrikalar ve politika ile değil eğitimle,birikimle,toplumla el-ele 

ileriye yürümek.. 

 Yapmadan vadetmemek..kendi yükselmemi,başkasının alçalmasına ve 

alçaltılmasına bina etmemek..hiçbir nokta da milletin değerlerine ters düşmemek,ters 

düşecek insanların tersliklerini gösterip,düzeltme yolunu tercih etmek..kendim için 

kimsenin burnunun kanamasına müsaade etmemek. 

 Adnan Menderes-in 1950-de araladığı, T. Özal-ın 1983-de açtığı kapıyı ben-de 

genişletmeye çalışır,daha çok insanın geçişini sağlarım. 



 Gerek makamımdan,gerekse dünyadan gittiğim zaman sadece ve sadece üç-beş 

çakalla,karanlık sevdaları,hırsızları sevindirip,bir an evvel güneşin batmasını arzulayan 

karanlık yolcuları,yarasa tabiatlıları sevindirmem.. 

 Her şey güneşle doğar,güneş doğmasıyla her şey hayat bulur. Batışıyla her şey 

batar,yuvasına yatar,üç-beş fıtratı bozuk kalkar,bu batışı ganimet bilir. 

 Işık olmak,nur saçmak,karanlığı örtmek,aydınlık nesillere akıl olmak,vicdan 

olup,göz olmak,hiçbir şey olunamasa da,çok şeyi sünbül veren toprak olmak,üzerinde 

çiçekler bitirmek,tohumları kucaklamak,insanların rahat basıb geçmelerini sağlamak. 

 İnsanların sırtına basıb yükselmek değil,çünki bu küçüklerin ve düşüklerin işidir. 

Değerli insanları sırtlamak,omuzlayıp yüceltmek,böylece yücelen kendimiz bir fert 

olarak kalmak değil,bir millet olmak.Çıkılacaksa milletle beraber 

çıkmak,düşülecekse,kendin düşmek,milleti düşürmemek. Hele hele milletin değerlerini 

hiç mi hiç düşürmemek. 

 Mevlâna gibi bir kucağa sahip olub insanlığı kucaklamak.mazlum ve mağdurlara 

sahiblikte bulunmak,el uzatıp,destek bulup,kaynayan veya kaynatılan İslam alemine 

sükunet ve emniyet kazandırmak..vagonu çok olan şu dünyaya lokomotif 

olmak.lokomotif bulmak. 

 Gelişen şu dünyada gelişmeye ayak uydurmak;geride ve gerisinde kalmayıp her 

alanda tam bir donanım içerisinde olmak. 

 Cehenneme çevrilmeye çalışılan şu dünyayı,her yönüyle cennete çevirmek,cennet  

gibi yapmak. 

 Yoksa Demirel-in;FP ve DYP tekrar iktidara gelirse;”devlet harekete 

geçer.”sözüyle,demokrasi olsun,ama izinli ve benimki gibi olsun! veya bir yerlere mesaj 

vererek ,hiç darbe almamış ve darbe görmemiş gibi öncesini unutmak,öncesine davetiye 

çıkarmak demektir. 

 Aklı başa almalı,uzaktan kumandayla hareket edip hareket ettirmemeli ve de 

mantıklı olunmalıdır. 

 Böylece –inşaallah meseleler halledilmiş olur. 

 Korkuya,vehme,şüpheye kapılıp,imkânatı vukuat yerinde,olmuş gibi 

değerlendirmeye gerek yok.... 

         30-08-1998   

        MEHMET     ÖZÇELİK     

 

 

 



C İ H A D 

  

Kur’an-ı Kerim’de Allah yolunda savaşmak emredilmiş,71 saldırganlara karşı 72 

savunma durumu olarak 73 cihad farz kılınmıştır.74 

Haram ayları olan Zilkade,Zilhicce,Muharrem,Receb aylarının dışında,75 toplu 

olarak,76 zulmetmeksizin 77 savaşa teşvik edilmiştir.78 

Savaş esnasında nöbet tutma,ibadetle nitelendirilmiş,79 Birlik-Beraberlik 80 ve 

samimiyet içerisinde,81 düşmana karşı kuvvet hazırlanması gerektiği 82 bildirilmiştir. 

Mal,83 hem mal ve hem canlarıyla savaşanların üstünlüğü 84 bildirilmiş,Allah 

tarafından mükâfatlandırılacakları müjdesi verilmiştir.85 Ve bu kişilerinde kendileri 

için savaşmış olduklarına işaret edilmiştir.86 

                                                           
71 Bakara.190,193,218,244,Al-i İmran.142,195,Nisa.74-76,Mâide.35,Enfal.39,Tevbe.14-

16,20,73,Hac.78,Furkan.52,Ankebut.69,Muhammed.4,Hucurat.15,Saf.10-14. 

72 Bakara.190-192,Tevbe.13-14,81,90,Hac.39,Fetih.15-16. 

73 Bakara.190-192. 

74 Bakara.216,Nisa.74-75,84,Tevbe.123. 

75 Bakara.194,217,Mâide.2,Tevbe.5,36-37. 

76 Nisa.71,Tevbe.41. 

77 Ahzab.22-24,Feth.29. 

78 Nisa.84,Enfal.65. 

79 Al-i İmran.200. 

80 Saf.4. 

81 Enfal.47. 

82 Nisa.71,Enfal.60,Tevbe.46,Enbiya.80. 

83 Bakara.195,207,245,262,Nisa.95,Enfal.60,72,Tevbe.0-22,41-42,88,111,121,Hucurat.15,Hadid.7,10-

11,Saf.10-13. 

84 Tevbe-20-22,41. 

85 Nisa.95-96,Tevbe.16,88-89,111,121,Saf.10-13. 

86 Ankebut.6. 



Bu konuda gevşeklik gösterilmemesi,87 uyanık olunması,88 Mü’minlerin 

birbirleriyle çatışmaması,89 zulme karşı koymak,ehli kitabın yanlışı 

terketmesi,savaşılma veya cizye vermeye mecbur bırakılma 90 gibi bir çok hikmete 

binaen cihad emredilmiştir. 

-Kuranda Kâfir ve münafıklara uymayın,diğerinde onlarla cihad edip,sert 

davranın 91 ifadeleri yer alır. Zıd gibi görünen bu mâna konusunda Bediüzzamanın 

talebelerinden Feyzi abi Al-i İmrandaki Rasihler,92 her asırda bu farklı âyetleri Tevcih 

edip,tevcihatta bulunurlar,der. 

Buradaki amaç;ne insanları köle yapmak,nede dini teklif ile hürriyetlerini selb 

etmek değildir. 

Zira gerçek hürriyet;Dinin boyunduruğundan çıkmak değil,dinin emir ve 

yasaklarının,teklifinin altına girmek iledir. Aksi takdirde;bir kadını,bir kocanın 

baskısından kurtarmak amacıyla,bir çok kocalara esir etmek gibi olur. 

Allahın boyunduruğunda bulunan hürdür.O’nun boyunduruğundan çıkan 

züldür. 

Vahşi bin Harb Hz. Hamzayı öldürünce hür olacaktı. Ancak sonuçta hürriyetini 

dine;amcasını öldürdüğü Hz. Muhammedin dinine teslimiyette buldu. Gerçek 

hürriyetine kavuştu. 

Dinin ve Allahın boyunduruğundan çıkanlar,insanlar ve onların fikirleri 

sayısınca boyunduruk altına girmiş olurlar. 

“Din hayatın hayatı,hem nuru hem esası. İhya-yı dinle olur,şu milletin ihyası.” 

Cihadda Allahın boyunduruğuna teslim etme ve teslim olma vardır. 

Tarih buna en büyük ve en güzel şahiddir. 

İki yüzün üzerinde Cihad ve ona teşvik eden Hadis mevcuttur. 93 

                                                           
87 Nisa.104. 

88 Hucurat.12,Mümtehine.10. 

89 Hucurat.9. 

90 Tevbe.29,Bak.Konularına Göre Kur’an-ı Kerim Fihristi.N.Yüksel.sh.183-184. 

91 BakKonularına göre Kur’an-ı Kerim Fihristi.N.Yüksel.sh.99,116,183,208. 

92 Aga.7. 

93 Bak.Mürşid.Cd.Cihad bölümü. 



Bunların bir kısmı:-964 - Tirmizî'nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: "Gerçek 

mücâhid, nefsiyle cihad edendir."  Fedâiıu'l-Cihad 2, (1621). 

-974 - Ebu Ümâme (radıyalahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) şöyle buyurdular:"Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddır."  Ebu 

Dâvud, Cihad 6, (2486). 

-977 - Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: Rasûlullah buyurdu ki: "Kâfır 

ile onu öldüren ebediyyen cehennemde bir araya gelmezler, keza bir kulun karnında, 

Allah yolunda (yutulmuş olan) tozla cehennem ateşi bir araya gelmezler, keza, bir kulun 

kalbinde imanla hased bir araya gelmezler."  Müslim, İmâret 130, 131, (1891); Ebu 

Dâvud, Cihad 11, (2495); Nesâî, Cihâd 8, (6,12-14); İbnu Mâce, Cihâd 9. 

-979 - Hz. Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki:    "Allah iki kişi hakkında güler: Bunlardan biri diğerini 

öldürmüş olduğu halde ikisi de cennete gider. Bunlardan diğeri, Allah yolunda cihad 

eder ve şehid olur. Allah katile mağfiretini ulaştırır, o da Müslüman olur, sonra Allah 

yolunda cihâda katılır ve şehid olur (Böylece her ikisi de Cennette buluşurlar)."  Buharî, 

Cihâd 28; Müslim, İmâret 128,129, (1890); Muvatta, Cihâd 28, (2, 460); Nesâi, Cihâd 37, 

(2, 38); İbnu Mâce, Mukaddime 13, (191). 

-1001 - Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki:"Emîriniz, fâzıl veya fâcir her nasıl olursa olsun, (onun emri 

altında) cihad etmeniz size farzdır. Keza, namazı da fâzıl veya fâcir ve hatta kebâir 

işlemiş bile olsa her Müslümanın, arkasında kılması bütün Müslümanlara farzdır."  

Ebu Dâvud, Cihâd 35, (2533). 

-1002 - Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle 

cihad edin."  Ebu Dâvud, Cihâd 18, 2504); Nesâî,Cihâd 1, (6, 7). 

-1012 - Ka'b İbnu Mâlik (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) gazveye çıkmaya karar verdiği zaman, şaşırtarak başka bir zan uyandırır ve: 

"Harb bir hiledir" derdi."  Ebu Dâvud Cihad 101, (2637); Buharî, Cihad 157; Müslim, 

Cihâd 18, (1740). 

-1013 - Muâz İbnu Cebel (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki:Gazve iki çeşittir: Birincisi kişinin Allah'ın rızasını aramak için 

yaptığı gazvedir. Bu maksadla gazve yapan imama da itaat eder, en kıymetli şeyini 

harcar, ortağına kolaylık gösterir, fesaddan kaçınır. Bunun uykusu da uyanıklığı da 

tamamen kendisi için ücret olur. Bir de övünmek, riyâkârlıkta bulunmak ve kendini 

satmak için savaşan, imama isyan eden, arzda fesad çıkaran kimse vardır. Böyle 

gazveden asgarî ücreti bile elde edemez."  Ebu Dâvud, Cihad 25, (2515); Nesâî, Cihad 

46, (6, 49); Muvatta Cihad 18 (2, 466). 

-1016 - Ebu Musa (radıyallahu anh) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'e, şecaat olsun diye veya hamiyyet (kavmi, ailesi,dostu) için veya gösteriş için 

mukâtele eden kimseler hakkında sorularak bunlardan hangisi "Allah yolunda"dır? 

dendi. Resûlullah: "Kim, Allah'ın kelamı yücelsin diye mukâtele ederse, o Allah 

yolundadır" diye cevap verdi."  Buharî, Cihad 15, Hums 10, İlm 35, Tevhid 28; Müslim, 



İmâret 149,(1904); Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 16, (1646); Ebu Dâvud, Cihâd 26, (2517); 

Nesâî, Cihâd 21; İbnu Mace, Cihâd 13, (2783). 

-4195 - Büreyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

onaltı gazve yapmıştır."  Buhari, Megazi 89, 1, 77; Müslim, Hacc 218, (1254), Cihad 147, 

(1814); Tirmizi, Cihad 6, (1676). 

-4196 - Müslim'in rivayetinde: "(Büreyde radıyallahu anh) Resülullah'la birlikte 

onaltı gazveye katıldığını söyler."  Müslim, Cihad 146, 147, (1814). 

-4197 - Yine Müslim'in bir rivayetinde: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm  

ondokuz gazve yaptı, bunlardan sekizinde savaştı" denmektedir.  Müslim, Cihad 146, 

(1819); Buhari, Megazi 87. 

-4200 - İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor:"Bana Ömer İbnu'l-Hattab 

radıyallahu anh anlattı. Dedi ki: "Bedir günü olunca, Aleyhissalatu vesselam müşriklere 

bir baktı. Onlar bin kişiydiler. Halbuki ashabı üçyüzondokuz kişi. Hemen kıbleye 

yönelip, ellerini kaldırdı. Rabbine sesli olarak şöyle dua etmeye başladı:"Ey Allahım! 

Bana vaadettiğin (zaferi) yerine getir. Allahım! Bana zafer ver! Ey Allahım, eğer ehl-i 

İslam'ın bu bölüğünü helak edersen artık yeryüzünde sana ibadet edilmeyecek!"Ellerini 

uzatmış olarak yakarmalarına öyle devam etti ki, rıdası omuzundan düştü. Bunu gören 

Ebu Bekir radıyallahu anh yanına gelerek rıdasını aldı omuzuna attı, sonra arkasından 

yaklaşıp: "Ey Allah'ın Resûlü! Rabbine olan yakarışın yeter. Allah Teala Hazretleri 

sana vaadini mutlaka yerine getirecek!" dedi. O sırada aziz ve celil olan Allah şu vahyi 

inzal buyurdu: "Hani siz Rabbinizden imdâd taleb ediyordunuz da O da: "Muhakkak 

ki ben size meleklerden birbiri ardınca bin(lercesi ile) imdad ediciyim" diyerek duanızı 

kabul buyurmuştur" (Enfal 9). Gerçekten Hak Teala Hazretleri o gün melerlerle 

yardım etti."  Müslim, Cihad 58, (1763); Buhari, Megazi 4; Tirmizi, Tefsir, Enfal (3081); 

Ebu Davud, Cihad 131, (2690).    

-4209 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm Beni'n-Nadir hurmalığını kesti ve yaktı. Bu hurmalığa el-Büreyre deniyordu. 

Büreyre hakkında Hassan İbnu Sabit radıyallahu anh şöyle demişti:"Büreyre'de 

tutuşan yangın, Beni Lüey reislerine ehemmiyetsiz geldi."     Ebu Süfyan İbnu'l-Haris 

İbni Abdilmuttalib ona şöyle cevap verdi: "Allah bu yapılanı (yangını) devam ettirsin. -

Büreyre'nin etrafını da cehennem yaksın. Yangından hengimizin uzakta olduğunu 

bileceksin.- Mekke, Medine'den hangisinin zarardide olduğunu göreceksin."     

Müslim'in rivayetinde şu ziyade var: "Şu ayet bu hadise hakkında naziyl olmuştur: 

"İnkarcı kitap ehlinin yurtlarında hurma ağaçlarını kesmeniz veya onları kesmeyip 

gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah yoldan çıkanları böylece 

rezilliğe uğratır" (Haşr 5).  Buhari, Megazi 14, Hars 6, Cihad 154, Tefsir, Haşr; Müslim, 

Cihad 29, (1746); Tirmizi, Tefsir, Haşr (3298); Ebu Davud, Cihad 91, (2615).    

-4245 - Ebu zabyan anlatıyor: "Üsame İbnu zeyd radıyallahu anh'ı dinledim, 

diyordu ki:"Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm bizi huruka'ya gönderdi. Sabah baskını 

yapıp hezimete uğrattık. Ben ve Ensardan biri, Hurukalı bir adama rastladık. Adama 

galebe çalmıştık. Lailahe illallah dedi. Adam bunu söyler söylemez Ensari savaşmayı 

bıraktı, ben devam ettim ve mızrağımı saplayıp öldürdüm. Medine'ye geldiğimiz zaman 

benim yaptığım, Resûlullah'ın kulağına ulaşmış. (Beni çağırttı ve:) "Ey Usâme! Sen, 

lailahe illallah dedikten sonra adam mı öldürdün?" diye sordu. Ben: "O bunu, canını 



kurtarmak için söyledi" dedim. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: "Sen onu Lailahe 

illallah dedikten sonra öldürdün mü?" dedi. Bu cümleyi o kadar çok peşpeşe tekrar etti 

ki, keşke bugünden daha önce müslüman olmasaydım (müslüman olarak böyle bir 

cinayeti işlememiş olurdum) diye temenni ettim."  Buhari, Diyat 2; Müslim İman 158, 

(96). Ebu Davud, Cihad 104, (2643).     Müslim'in Cündeb'ten kaydettiği bir diğer 

rivayet şöyle: "Sen Lailahe illallah diyeni öldürdün mü? Kıyamet günü Lailahe illallah 

gelince ona nasıl hesap vereceksin?" Bunu ona çok tekrarladı."    

-4492 - İmran İbnu Husayn radıyallahu anhüma anlatıyor: ""Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Ümmetimden bir grup (taife), hak üzerine 

savaşmaya devam edeceklerdir. Onlar kendilerine meydan okuyanlara karşı 

muzafferdirler. Öyle ki, bunların sonuncuları Mesih-Deccal'le de savaşırlar."  Ebu 

Davud, Cihad 4, (2484). 

-4984 - İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki:"Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş 

dahi: "Ey müslüman! işte yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!" diyecek."  

Buhari, Cihad 94, Menakıb 25; Müslim, Fiten 79, (2921); Tirmizi, Fiten 56, (2237). 

 Risale-i Nurlarda Bediüzzaman Cihad ve Anarşi konularında şu tesbitleri 

yapmaktadır:”Cihad ve hem gazâya, bagy ismi takılmış. Esaret-i hayvanî, istibdad-ı 

şeytanî; hürriyet nam verilmiş. Zıdlarda emsal olmuş, suretlerde tebadül, isimlerde 

tekabül, makamlarda becayiş-i mekânî. 

 Eski zamandan beri istiklal-i İslâm'ın bekası, hem Kelimetullah'ın i'lâsı için, 

farz-ı kifaye-i cihadı; o lâzime-i diyanet 

Deruhde ile, kendini yekvücud-u vahdanî, İslâm'ın âlemine fedaya vazifedar, hilafete 

bayrakdar görmüş olan bu devlet, Şu millet-i İslâm'ın felâket-i mazisi, getirecek de elbet 

İslâm'ın âlemine saadet ve hürriyet.”94 

 “Bediüzzaman'ın bu hali de, bütün İslâm mücahidlerine ve umum Müslümanlara 

bir örnektir. Yani, cihad ile ubudiyet ve takvayı beraber yapıyor; birini yapıp, diğerini 

ihmal etmiyor. Cebbar ve zalim din düşmanlarının plânıyla hapishanelere sevk edilip, 

tecrid-i mutlakta ve gayet soğuk bir odada bırakılması ve şiddetli soğukların ve 

hastalıkların ızdırabları ve titremeleri ve ihtiyarlığın tâkatsızlıkları içinde bulunması 

dahi, te'lifata noksanlık vermemiştir.”95 

 Gerçek cihadı deruhte etmiştir. 

 “Fakat o elîm acılar, Bediüzzaman'ı asla ye'se düşürmemiş, bilakis öyle küllî ve 

umumî bir dinî cihada ve dua ve ubudiyete sevk etmiştir ki: "Kurtuluşun çare-i 

yegânesi, Kur'ana sarılmaktır." demiş ve sarılmış.”96 

                                                           
94 Sözler.711,Mektubat.473. 

95 Age.757. 

96 Age.761. 



 “Tarihte eşine rastlanmayan bir istibdad-ı mutlak ve eşedd-i zulüm altında ve 

dehşetli bir esaret içinde bırakılan ve kendini ve eserlerini imha etmeye çalışan din 

düşmanlarına mukabil, bir şahs-ı manevî olan Bediüzzaman Said Nursî, Resul-i Ekrem 

(Aleyhissalâtü Vesselâm) Efendimizin sünnetine tam ittiba' ederek yaptığı dinî cihad-ı 

ekberinde, beşer tarihinde misli görülmemiş bir tarzda muvaffak ve muzaffer 

olmuştur.”97 

 “Evet Bediüzzaman Said Nursî'ye, yalnız âlem-i İslâm değil, Hristiyan dünyası da 

medyun ve minnettardır ki; dinsizliğe karşı umumî cihadında mazhar olduğu 

muvaffakıyet ve galibiyetten dolayı Roma'daki Papa dahi, kendisine resmen tebrik ve 

teşekkürname yazmıştır.”98 

 Düşmanı içten ve kalbinden fethederek öldürmekle cehenneme 

göndermemiş,İslâma teveccühünü sağlayarak yönünü cennete çevirmiştir. 

 Cihaddan amaç düşmanın şerrini ve hücumunu defetmektir. 

“Cihadda hayr-ı kesîr var ki, İslâm küffarın istilasından kurtulur.”99 

 “İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve 

tefrik için, şeytanların hilkatıyla ve sırr-ı teklif ve ba's-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan 

ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, 

maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidadlar, beraber kalacaktı. 

A'lâ-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i Sıddık'ın ruhu, esfel-i safilîndeki Ebu Cehl'in ruhuyla bir 

seviyede kalacaktı.”100 

“Tevrat'ın diğer bir âyeti daha:« 

 

İşte şu âyet gösteriyor ki: "Sahib-üs seyf ve cihada memur bir peygamber 

gelecektir." Kadîb-i Hadîd, kılınç demektir. Hem ümmeti de onun gibi sahib-üs seyf, 

yani cihada memur olacağını, Sure-i Feth'in âhirinde  

 

                                                                                                                                           
                

 
 

 

                                                           
97 Age.769. 

98 Age.772. 

99 Mektubat.43. 

100 Age.44 



âyeti, İncil'in şu âyeti gibi, başka âyetlerine işaret edip, Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm sahib-üs seyf ve cihada memur olduğunu İncil ile beraber ilân ediyor.”101 

 “Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm demiş:  

 

buyurmuştur. Hem İncil'de, Esma-i Nebevîden "Sahib-ül Kadîbi ve-l Herave" yani 

"seyf ve asâ sahibi." Evet sahib-üs seyf enbiyalar içinde en büyüğü; ümmetiyle cihada 

memur, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'dır.” 102 

           Cihadı manevi cihad olarak değerlendiren Bediüzaaman103,bu zamanda asayiş 

ve emniyeti muhafaza etmek gerektiğini söyleyip,talebelerine müsbet hareket dersini 

vermekte,güç ve kuvvetin dahilde sarfedilemiyeceğini bildirmektedir. 

            “Herkes; kendi âleminde bir kumandan olduğundan, âlem-i asgarında cihad-ı 

ekber ile mükelleftir ve ahlâk-ı Ahmediye ile tahalluk ve sünnet-i nebeviyyeyi ihya ile 

muvazzaftır.”104 

         “Amma maddî cihadın muktezası ise; o vazife şimdilik bizde değildir. Evet ehline 

göre kâfirin veya mürtedin tecavüzatına sed çekmek için topuz lâzımdır. Fakat iki 

elimiz var. Eğer yüz elimiz de olsa, ancak nura kâfi gelir. Topuzu tutacak elimiz 

yok!..”105   

“Zulüm, başına adalet külâhını geçirmiş; hıyanet, hamiyet libasını giymiş; cihada 

bagy ismi takılmış, esarete hürriyet namı verilmiş. Ezdad, suretlerini mübadele 

etmişler.”106 

Savaşın İslâm alemine fayda değil zarar getireceğini ifade eden Bediüzzaman: “Biz, 

ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz. Fakat kâfirlerin kılıncı ile değil. Kâfirlerin 

kılınçları başlarını yesin; kılınçlarından gelen faide bize lâzım değil. Zâten o 

mütemerrid ecnebilerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları 

yetiştirdiler. Hem harb belası ise hizmet-i Kur'aniyemize mühim bir zarardır. Bizim en 

fedakâr ve en kıymetdar kardeşlerimizin ekserisi kırkbeşten aşağı olduğundan, harb 

                                                           
101 Age.167. 

102 Age.170,Lem’alar.32. 

103 Age.412,480,Lem’alar.155,Şualar.271,Barla Lahikası.41,45,110,Emirdağ Lahikası. 2 / 241 

104 Tarihçe-i Hayat.58,53. 

105[35] Lem’alar.104. 

106 Mektubat. Age.471. 



vasıtasıyla vazife-i kudsiye-i Kur'aniyeyi bırakıp askere gitmeye mecbur 

olacaktılar.”107 

Bununla beraber bir çok masumun yanacağı veya bir tarafa meyille zulme ortak 

olunabileceğini ifade etmiştir.108 

Osmanlıyı cihadında muvaffak kılan sır;topraklarını genişletmek değil,Allah’ın 

yüce adını yaymak olmuştur.“Meşhurdur ki: Bir zaman İslâm kahramanlarından ve 

Cengiz'in ordusunu müteaddid defa mağlub eden Celaleddin-i Harzemşah harbe 

giderken, vüzerası ve etbaı ona demişler: "Sen muzaffer olacaksın, Cenab-ı Hak seni 

galib edecek." O demiş: "Ben Allah'ın emriyle, cihad yolunda hareket etmeye 

vazifedarım, Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam; muzaffer etmek veya mağlub etmek 

onun vazifesidir." İşte o zât bu sırr-ı teslimiyeti anlamasıyla, hârika bir surette çok defa 

muzaffer olmuştur.”109 

 “Evet evvelâ: Başta       cümlesi, makam-ı cifrî ve 

ebcedî ile bin üçyüz elli (1350) tarihine parmak basar ve mana-yı işarî ile der: Gerçi o 

tarihte, dini dünyadan tefrik ile dinde ikraha ve icbara ve mücahede-i diniyeye ve din 

için silâhla cihada muarız olan hürriyet-i vicdan, hükûmetlerde bir kanun-u esasî, bir 

düstur-u siyasî oluyor ve hükûmet lâik cumhuriyete döner. Fakat ona mukabil manevî 

bir cihad-ı dinî, iman-ı tahkikî kılıncıyla olacak. Çünki dindeki rüşd-ü irşad ve hak ve 

hakikatı gözlere gösterecek derecede kuvvetli bürhanları izhar edip tebyin ve tebeyyün 

eden bir nur Kur'an'dan çıkacak diye haber verip, bir lem'a-i i'caz gösterir.”110 

 “Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, 

saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi.. “111 

 “«  'nin  ye tercihan zikrinden anlaşılıyor ki; sefk, zulmen 

yapılan katldir. Bu ise fesada daha münasibdir. Çünki katlin ifade ettiği mana, katlin 

mubah kısmına da şamildir. Cihadda veya bir cemaatı kurtarmak için yapılan katiller 

gibi ki; bu katl, fesada münasib olmaz.”112 
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 “İnsanın Allah'a karşı ubudiyet, vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve 

şeytanla uğraşması, cihadıdır.”113 

“Kâfir ve münafıkların Cehennem'de yanmalarını ve azab ve cihad gibi 

hâdiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevile sapmak; Kur'anın ve edyan-ı 

semaviyenin bir kısm-ı azîmini inkâr ve tekzib olduğu gibi, bir zulm-ü azîm ve gayet 

derecede bir merhametsizliktir. Çünki masum hayvanları parçalayan canavarlara 

himayetkârane şefkat etmek, o bîçare hayvanlara şedid bir gadir ve vahşi bir 

vicdansızlıktır. Ve binler müslümanların hayat-ı ebediyelerini mahveden ve yüzer ehl-i 

imanın sû'-i akibetine ve müdhiş günahlara sevkeden adamlara şefkatkârane tarafdar 

olmak ve merhametkârane cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehl-i 

imana dehşetli bir merhametsizlik ve şeni' bir gadirdir.”114 

 “Haricî tecavüze karşı kuvvetle mukabele edilir. Çünki düşmanın malı, çoluk-

çocuğu ganîmet hükmüne geçer. Dâhilde ise öyle değildir. Dâhildeki hareket müsbet bir 

şekilde manevî tahribata karşı manevî, ihlas sırrı ile hareket etmektir. Hariçteki cihad 

başka, dâhildeki cihad başkadır. Şimdi milyonlar hakikî talebeleri Cenab-ı Hak bana 

vermiş. Biz bütün kuvvetimizle dâhilde ancak asayişi muhafaza için müsbet hareket 

edeceğiz. Bu zamanda dâhil ve hariçteki cihad-ı maneviyedeki fark, pek azîmdir.”115 

 “Hem dâhildeki cihad-ı manevî; manevî tahribata karşı çalışmaktır ki; maddî 

değil, manevî hizmetler lâzımdır.” 116 

 “cihad-ı haricîyi, şeriat-ı garrânın berâhin-i katıasının elmas kılınçlarına havale 

edeceğiz; zira, medenîlere galebe çalmak, ikna iledir; söz anlamayan vahşiler gibi icbar 

ile değildir. Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur!...”117 

 “Eskidenberi İ'lâ-yı Kelimetullah ve beka-yı istiklâliyet-i İslâm için farz-ı kifaye-i 

cihadı deruhte ile, kendini yekvücut olan Âlem-i İslâma fedaya vazifedar ve hilâfete 

bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslâmiyenin felâketi, Âlem-i İslâmın saadet-i 

müstakbelesiyle telâfi edilecektir.”118 
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Anarşi 

  

 “Alâmet-i kıyametten olan Ye'cüc ve Me'cüce ve Sedde dair, bir risalede bir 

derece tafsilen yazdığımdan ona havale edip şurada yalnız şunu deriz ki: Eskiden 

Mançur, Moğol ünvanıyla içtimaat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden taifeler ve Sedd-i 

Çinî'nin yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistlik gibi bir fikirle 

medeniyet-i beşeriyeyi zîr ü zeber edecekleri, rivayetlerde vardır.”119  

 “O dehşetli beladan birisi: Hristiyan Dinini mağlub eden ve anarşiliği yetiştiren, 

şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı bu vatanı manevî istilâsına karşı Risale-i Nur 

bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'anî vazifesini görebilir.”120 

 “Evet komünist perdesi altında anarşistliğin, emniyet-i umumiyeyi bozmağa 

dehşetli çalışmasına karşı, Risale-i Nur ve şakirdleri iman-ı tahkikî kuvvetiyle bu 

vatanın her tarafında o müdhiş ifsadı durduruyor ve kırıyor.”121 

 “Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı içtimaiyesi bu acib zamanda anarşilikten 

kurtulmak için beş esas lâzım ve zarurîdir: Hürmet, merhamet, haramdan çekinmek, 

emniyet, serseriliği bırakıp itaat etmektir.”122  

“Hem beklerdim ki; "vatanımızda anarşiliğe inkılab eden komünist tehlikesine karşı 

Nurların hizmeti ne derecededir ve bu mübarek vatan bu dehşetli seyelandan nasıl 

muhafaza edilecek?" gibi dağ misillü mes'elelerin sorulmasının lüzumu varken, sinek 

kanadı kadar ehemmiyeti olmayan ve hiç bir medar-ı mes'uliyet olmayan cüz'î ve şahsî 

ve garazkârların iftiralarıyla habbe, kubbeler yapılmış ...”123 

“kırk seneden beri İslâmiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli bir zındıka komitesi ve bu 

vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi bolşevizm namına bilerek veya bilmeyerek bizimle 

bir mücadeledir ki, üç mahkeme cem'iyetçilik cihetinde bütün Nurcuların ve Nur 

risalelerinin beraetlerine karar vermişler.” 124 

“din terbiyesi olmasa, Müslümanlarda istibdad-ı mutlak ve rüşvet-i mutlakadan 

başka çare olamaz. Çünki nasıl bir Müslüman, şimdiye kadar hakikî Yahudi ve Nasrani 
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olmaz belki dinsiz olur, bütün bütün bozulur. Öyle de bir Müslüman, Bolşevik olamaz. 

Belki anarşist olur, daha istibdad-ı mutlaktan başka idare edilmez.” 125 

“şimaldeki dehşetli anarşistlik tohumu saçan ve nesil ve milliyeti mahveden ve 

herkesin çocuklarını kendine alıp karabet ve milliyeti izale eden ve medeniyet-i 

beşeriyeyi ve hayat-ı içtimaiyeyi bütün bütün bozmağa yol açan kızıl tehlikeyi kabul 

etmekle ancak Nur şakirdlerine medar-ı mes'uliyet cem'iyet namını verebilir.”126 

 “Kur'anın lisan-ı semavîsinde Ye'cüc ve Me'cüc namı verilen Mançur ve Moğol 

kabileleri, eski zamanda Çin-i Maçin'den bir kısım başka kabileleri beraber alarak kaç 

defa Asya ve Avrupa'yı herc ü merc ettikleri gibi, gelecek zamanlarda dahi dünyayı zîr 

ü zeber edeceklerine işaret ve kinayedir. Hattâ şimdi de komünistlik içindeki anarşistin 

ehemmiyetli efradı onlardandır. Evet, ihtilâl-i Fransavîde hürriyetperverlik tohumuyla 

ve aşılamasıyla sosyalistlik türedi, tevellüd etti. Ve sosyalistlik ise bir kısım mukaddesatı 

tahrib ettiğinden, aşıladığı fikir bilâhere bolşevikliğe inkılab etti. Ve bolşeviklik dahi çok 

mukaddesat-ı ahlâkiye ve kalbiye ve insaniyeyi bozduğundan, elbette ektikleri tohumlar 

hiç bir kayıd ve hürmet tanımayan anarşistlik mahsulünü verecek. Çünki kalb-i 

insanîden hürmet ve merhamet çıksa; akıl ve zekâvet, o insanları gayet dehşetli ve 

gaddar canavarlar hükmüne geçirir, daha siyasetle idare edilmez. Ve anarşistlik fikrinin 

tam yeri ise; hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette ve hâkimiyette geri kalan 

çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise, Çin-i Maçin'de kırk günlük 

bir mesafede yapılan ve acaib-i seb'a-i âlemden birisi bulunan Sedd-i Çinî'nin binasına 

sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız kabileleridir ki, Kur'an'ın mücmel 

haberini tefsir eden Zât-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü Vesselâm) mu'cizane ve 

muhakkikane haber vermiş.”127 

“Sedd-i Zülkarneyn'in tahribiyle, Ye'cüc ve Me'cüclerin dünyayı fesada vermesi 

gibi; şeriat-ı Muhammediye (A.S.M.) olan sedd-i Kur'anînin tezelzülüyle de Ye'cüc ve 

Me'cüc'den daha müdhiş olarak ahlâkta ve hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir 

dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor.”128 

Hadiste:”7193 - Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah 

aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki:"Ye'cüc ve Me'cüc (seddi) her gün kazarak 

nihayet güneşin ışığını görmeye yakın, başlarındaki kişi onlara: "Haydi dönün, kazımıza 

yarın devam ederiz!" der. Allah Teâla hazretleri, sabah oluncaya kadar seddi eski güçlü 

haline iade eder. Bu hal onların müddetleri doluncaya kadar devam edecek. Vakit dolup 

da Allah onları insanların üzerine göndermek istediği zaman, aynı şekilde yine 

kazacaklar, güneşin ışığını görecekleri gedik açılacağı zaman, başlarındaki "haydi 

dönün inşaallah yarın kazmaya devam ederiz" diyecek. Onlar da "inşaallah!" 

diyecekler; ertesi günü gelecekIer. Bu sefer seddi bıraktıkları gibi bulacaklar. Yine 

kazacaklar, bu sefer insanların üzerine çıkacaklar ve (uğradıkları) suyu içip 

tüketecekler. İnsanlar, onlara karşı kalelerine çekilecekler. Bu sefer onlar da oklarını 
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göğe atacaklar. Okları, üzeri kanlı olarak geri dönecek. Bunun üzerine Yecüc ve Mecüc: 

"Biz yeryüzündeki insanları kahrettik ve göktekilere de galebe çaldık" diyecekler. 

Sonra Allah, onların enselerine musallat olacak deve kurtlarını gönderecek, bunlarla 

onları öldürecek."      Resülullah aleyhissalatu vesselam devamla dedi ki: "Nefsim elinde 

olan Zât-ı Zülcelâl'e yemin olsun ki, yerdeki hayvanlar onların etlerini yemek suretiyle  

muhakkak ki iyice semirecek ve memeleri sütle dolacaktır."    

 “Değil Müslümanlarla, belki dindar Hristiyanlarla dahi dost olup adaveti 

bırakmağa çalışıyorum. Harb-i Umumî ve komünizm altındaki anarşistlik tehlike ve 

tahribatlarının lisan-ı haliyle "Dünya fânidir, firaklarla doludur. Ey insanlar adaveti 

bırakınız, Kur'an dersini dinleyip birleşiniz; yoksa sizi mahvedeceğiz" diye beyanıyla bu 

zamanın şartları ve îcabları karşısında tarz-ı hizmeti yine Kur'anın nuruyla göstererek 

hakîmane irşadın ve tevfik-i İlahiyeye muvafık hareketle isabetli hizmetin îfası gibi 

noktalardan Risale-i Nur'un lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettiriyor.”129 

 “Biz, bütün kuvvetimizle anarşiliğe bir sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'anî 

tesisine çalışıyoruz. Bize ilişenler, anarşilik ve belki komünistliğe zemin ihzar 

ediyorlar.”130 

 “Birinci tehlike: Bu memlekette, hariçten kuvvetli bir surette girmeğe çalışan 

anarşiliğe karşı sed çekmek.”131  

“doğrudan doğruya hakaik-i Kur'aniye ve imaniyeyi tervice çalışmazsanız, size 

kat'iyyen haber veriyorum ve kat'î hüccetlerle isbat ederim ki; âlem-i İslâmın muhabbet 

ve uhuvveti yerine, dehşetli bir nefret ve kahraman kardeşi ve kumandanı olan Türk 

milletine bir adavet ve şimdi âlem-i İslâmı mahva çalışan küfr-ü mutlak altındaki 

anarşiliğe mağlub olup, âlem-i İslâmın kal'ası ve şanlı ordusu olan bu Türk milletinin 

parça parça olmasına ve şark-ı şimalîden çıkan dehşetli ejderhanın istila etmesine 

sebebiyet verecek.”132 

“komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik; doğrudan doğruya anarşistliği intac 

ediyor.”133 

“Şimdi bu zamanda en büyük tehlike olan zındıka ve dinsizlik ve anarşilik ve 

maddiyyunluğa karşı yalnız ve yalnız tek bir çare var: O da Kur'anın hakikatlarına 

sarılmaktır. Yoksa koca Çin'i, az bir zamanda komünistliğe çeviren musibet-i beşeriye; 

siyasî, maddî kuvvetler ile susmaz. Yalnız onu susturan hakikat-ı Kur'aniyedir.”134 
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 “Eskiden Hristiyan devletleri bu ittihad-ı İslâma tarafdar değildiler. Fakat şimdi 

komünistlik ve anarşistlik çıktığı için; hem Amerika, hem Avrupa devletleri Kur'ana ve 

ittihad-ı İslâma tarafdar olmağa mecburdurlar.”135 

 “Anarşi hiçbir hakkı tanımaz, insaniyet seciyelerini canavar hayvanların 

seciyesine çevirir. Âhirzamanda gelecek Ye'cüc ve Me'cücün komitesi, anarşistler 

olduğuna Kur'an işaret ediyor.”136 

“Üstadımız diyor: "Madem iman hizmetinde ihlas-ı etemle, anarşiliği 

durdurmakla, asayişi muhafaza etmekle sabır ve tahammül gerektir. Ben de bunun için 

rahatımı, haysiyetimi feda ediyorum. Onları da helâl ediyorum."137 

 "Eğer Demokrat Parti düşse, ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. 

Halbuki Halk Partisi, İttihadçıların bozuk kısmının cinayetleri ve hem cumhuriyetin 

birinci reisinin Sevr Muahedesiyle ve çok siyasî desiselerin icbarıyla, onbeş senede 

yaptığı icraatının kısm-ı a'zamı tamamıyla eski partiye yüklendiği için, bu asil Türk 

milleti ihtiyarıyla o partiyi kat'iyyen iktidara getirmeyecek. Çünki Halk Partisi iktidara 

gelecek olursa, komünist kuvveti aynı partinin altında bu vatana hâkim olacaktır. 

Halbuki bir Müslüman kat'iyyen komünist olamaz, anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir 

zaman ecnebilerle mukayese edilemez. İşte bunun için hayat-ı içtimaiye ve vatanımıza 

dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için, Demokrat Parti'yi, 

Kur'an ve vatan ve İslâmiyet namına muhafazaya çalışıyorum" dedi.”138 

“âleme ve nev'-i beşere rahmet olmasına bir nükte, bir işarettir ki; o manevî 

cehennemden dünyada da onları bir derece kurtarmış. Halbuki şimdi fen ve felsefenin 

dalalet kısmı; yani Kur'anla barışmayan, yoldan çıkmış, Kur'ana muhalefet eden kısmı, 

küfr-ü mutlakı komünistler tarzında neşre başladılar. Komünistlik perdesinde 

anarşistliği netice verecek bir surette münafıklar, zındıklar vasıtasıyla ve bazı müfrit 

dinsiz siyasetçiler vasıtasıyla neşir ile aşılanmağa başlandığı için; şimdiki hayat, dinsiz 

olarak kabil değildir, yaşamaz. "Dinsiz bir 

millet yaşamaz" hükmü bu noktaya işarettir. Küfr-ü mutlak olduğu zaman, hakikat-ı 

halde yaşanmaz. Onun için Kur'an-ı Hakîm, bu asırda bir mu'cize-i maneviyesi olarak 

Risale-i Nur şakirdlerine bu dersi vermiş ki; küfr-ü mutlaka, anarşistliğe karşı sed 

çeksin. Hem çekmiş. Evet Çin'i, hem yarı Avrupa'yı ve Balkan'ları istilâ eden bu 

cereyana karşı bizi muhafaza eden Kur'an-ı Hakîm'in bu dersidir ki; o hücuma karşı 

sed çekmiş, bu suretle o tehlikeye karşı çare bulmuştur.”139 
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“Bu memlekette, bu asırda, bu milleti anarşilikten, tereddi ve tedenni-i 

mutlaktan kurtaracak yegâne çâre, Risalet-ün-Nurun esasatıdır.”140 

“Bizim îman derslerimiz anarşiye karşıdır, bozgunculuğa karşıdır, farmasonlara 

ve komünistlere karşıdır.”141 

 “Hakikî bir Müslüman, samimî bir mü'min hiçbir zaman anarşiye ve 

bozgunculuğa taraftar olmaz. Dinin şiddetle menettiği şey fitne ve anarşidir. Çünkü, 

anarşi hiçbir hak tanımaz. İnsanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar 

hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhir zamanda "Ye'cüc" ve "Me'cüc" komitesi 

olduğuna Kur'ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.”142 

“Bir mekteb-i irfan olan Risale-i Nur'un müellifi ve şâkirdleri âsayişin, nizam ve 

intizamın fahrî ve mânevî bekçileridir. Mânevî sahada, kalblerde ve dimağlarda 

anarşinin, bozgunculuğun kalkmasına çalışmaktadırlar.”143  

 “Hayattaki düsturu, cidal kıtal yerine, düstur-u teavündür. O düsturun şe'nidir 

ittihad ve tesanüd; hayatlanır cemaat.”144 

“  Kuvve-i şeheviye ile Arz'da fesad hasıl olur, kuvve-i gazabiyenin 

tecavüzüyle katl ü kıtale mahal olur. Halbuki Arz, takva üzerine tesis edilmiş bir mescid 

hükmündedir.”145 

“Evet ey insan! Sende iki cihet var: Birisi, icad ve vücud ve hayır ve müsbet ve fiil 

cihetidir. Diğeri; tahrib, adem, şer, nefy, infial cihetidir. Birinci cihet itibariyle; arıdan, 

serçeden aşağı.. sinekten, örümcekten daha zaîfsin. İkinci cihet itibariyle; dağ, yer, 

göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izhar-ı acz ettikleri bir yükü kaldırırsın. 

Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünki sen iyilik ve icad ettiğin vakit, 

yalnız vüs'atin nisbetinde, elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve 

icad edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrib etsen, o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar 

eder.”146 

“Beşeriyeti dehşetli sadmelere uğratan, tehdid eden anarşiliğin ifsad ve tahribin 

yegâne çaresi ancak ve ancak İlahî, semavî bir dinin ezelî ve ebedî hakikatlarıdır, 
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hakikat-ı İslâmiyettir. Risale-i Nur, hakikat-ı İslâmiye ve Kur'aniyeyi müsbet ve 

müdellel bir şekilde insanlığın nazar-ı tahkikine arz ve ifade etmektedir.”147 

“Mesleğimiz, müsbet hareket etmektir. Değil mübareze, belki başkaları 

düşünmeye de mesleğimiz müsaade etmiyor.”148 

Hayatı boyunca en küçük bir harekete bile tahammül edemeyen 

Bediüzzaman,hizmetin hatırına en büyük tehdide ve hücuma aldırış etmemiş,bir bekçi 

ve jandarmanın dahi çıkmayacaksın,sözüne aynen uymuş,menfi hareketten kaçınmıştır. 

“Ben eskiden beri tahakküme ve terzile karşı boyun eğmemişim. Hayatımda 

tahakkümü kaldırmadığım, bir çok hâdiselerle sabit olmuş. Meselâ: Rusya'da 

kumandana ayağa kalkmamak, Divan-ı Harb-i Örfî'de i'dam tehdidine karşı 

mahkemedeki paşaların suallerine beş para ehemmiyet vermediğim gibi, dört 

kumandanlara karşı bu tavrım tahakkümlere boyun eğmediğimi gösteriyor. Fakat bu 

otuz senedir müsbet hareket etmek, menfî hareket etmemek ve vazife-i İlahiyeye 

karışmamak hakikatı için; bana karşı yapılan muamelelere sabırla, rıza ile mukabele 

ettim. Cercis (A.S.) gibi ve Bedir, Uhud muharebelerinde çok cefa çekenler gibi sabır ve 

rıza ile karşıladım.”149 

“Zaman, zemin, Risale-i Nur'un müsbet mesleği, ehl-i bid'a ile değil fiilen, belki 

fikren ve zihnen dahi meşgul olmağa müsaade etmez. İhtiyat her vakit lâzım.”150 

“Şimdiye kadar gizli münafıklar, Risale-i Nur'a kanunla, adliye ile ve asayiş ve 

idare noktasından hükûmetin bazı erkânını iğfal edip tecavüz ediyorlardı. Biz müsbet 

hareket ettiğimiz için, mecburiyet olduğu zaman tedafüî vaziyetinde idik. Şimdi plânları 

akîm kaldı. Bilakis tecavüzleri Risale-i Nur'un dairesini genişlettirdi.”151 

“Risale-i Nur'un bu vatan ve millete temin ettiği asayiş ve emniyettir ki; İslâm 

memleketlerinde, hususan Fas'ta, Mısır ve Suriye ve İran gibi yerlerde vuku' bulan 

dâhilî karışıklıkların bu vatanda görülmemesidir. İşte nasılki bu vatan ve millette 

Risale-i Nur -emniyet ve asayişin ihlâline sair memleketlerden daha ziyade esbab 

bulunmasına rağmen- asayişi temin etmesi gösteriyor ki; o Doğu Üniversitesi'nin tesisi, 

beşeri müsalemet-i umumiyeye mazhar kılacaktır. Çünki şimdi tahribat manevî olduğu 

için ona mukabil tamirci manevî bir atom bombası lâzımdır. İşte bu zamanda tahribatın 

manevî olduğuna ve ona karşı mukabelenin de ancak tamirci manevî atom bombasıyla 

mümkün olabileceğine kat'î bir delil olarak üniversitenin mebde' ve çekirdeği olan 

Risale-i Nur'un bu otuz sene içerisinde Avrupa'dan gelen dehşetli dalalet ve felsefe ve 
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dinsizlik hücumlarına bir sed teşkil etmesidir. O manevî tahribata karşı Risale-i Nur 

tamirci ve manevî bir atom bombası olmuş.”152 

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı 

İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler 

asayişi muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı 

sabırla, şükürle mükellefiz.”153 

“Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. 

Asayişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz. İşte bu gibi hakikatlar 

itibariyle, bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz.”154 

“Kardeşlerim! Hastalığım pek şiddetli, belki pek yakında öleceğim veyahut bütün 

bütün konuşmaktan -bazan men'olduğum gibi- men' edileceğim. Onun için benim Nur 

âhiret kardeşlerim, ehven-üş şerr deyip bazı bîçare yanlışçıların hatalarına hücum 

etmesinler. Daima müsbet hareket etsinler. Menfî hareket vazifemiz değil. Çünki 

dâhilde hareket menfîce olmaz. Madem siyasetçilerin bir kısmı Risale-i Nur'a zarar 

vermiyor, az müsaadekârdır; ehven-üş şerr olarak bakınız. Daha a'zam-üş şerden 

kurtulmak için; onlara zararınız dokunmasın, onlara faideniz dokunsun.”155 

“Vatan ve millet düşmanları, gizli dinsizler, bahanelerle hücuma geçip aleyhte 

tahriklerde bulunduklarını; "Fakat biz müsbet hareket etmeye mecburuz. Elimizde Nur 

var, siyaset topuzu yok. Yüz elimiz de olsa, ancak Nura kâfi gelir" diyerek Nur'un din 

düşmanlarını mağlûp edeceğinden müsbet hareket etmenin atom bombası gibi tesiri 

bulunduğundan, Risale-i Nur'un siyasetle hiçbir alâkası bulunmadığını; mesleğimizin en 

büyük esasının ihlâs olduğunu, rıza-i İlâhîden başka hiçbir maksat ittihaz 

edilemeyeceğini, Nur'un kuvvetinin işte bu olduğunu; ihlâsla, müsbet hareket etmekle 

inayet ve Rahmet-i İlâhiyenin Risale-i Nur'u himaye edeceğini.. ilâ âhir.. beyan 

ederdi.”156 

“Bu zamanda fen ve felsefeden gelen dalâlet ve şüpheleri Risale-i Nur kökünden 

kesmiştir. Risale-i Nur bunu yaparken de müsbet bir usûl takip etmiştir.”157 

“Üstadımız sık sık der ki: Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten Kur'ân bizi 

menediyor.”158 
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“Evet İstanbul siyaseti İspanyol gibi bir hastalıktır. Fikri hezeyanlaştırır. Biz 

müteharrik-i bizzât değiliz. Bilvasıta müteharrikiz. Avrupa üflüyor, biz burada 

oynuyoruz. O tenvim ile telkin eder. Biz kendimizden hayal edip, esammane 

tahribimizde eser-i telkini icra ederiz. Mademki menba' Avrupa'dadır. Gelen cereyan, 

ya menfî veya müsbettir. Menfîye kapılan, harf gibi  yahut 

 tarif edilir. Demek bütün harekâtı, bizzât haric hesabına geçer. 

Çünki iradesi hükümsüzdür. Hulûs-u niyeti faide vermez.”159 

Üç büyük savaş olan Bedir,Uhud,Hendek savaşlarında saldıran taraf müşrikler 

olmuş,Peygamberimiz ve müslümanlar müdafaada bulunmuşlardır.  

Savaşı benimsemeyen Peygamberimiz:”Ey insanlar,düşmanla karşılaşmayı 

temenni etmeyin,Allahtan âfiyet dileyin. Ancak karşılaşacak olursanız sabredin,bilinki 

cennet kılıçların gölgesindedir.” 

Kavga ederken dahi yüze vurmaktan sakındıran bir peygamber ve onun dininin 

ne kadar müsbet bir din olduğu anlaşılır. 

Cihad;zulüm ve terör değil,mazlumun hakkını korumak,zalimi 

cezalandırmak,hak ve doğruyu hakim kılmak amacıyla gösterilen cehd ve gayrettir. 

İslâmı yaşamak ve yaşatmak,bunun içinde mani olacak manileri defetmek veya 

bu amaçla hicret etmektir. 

Cihad’da kin ve intikam yoktur. Asrı saadette,müslümanların safında Kuzmanda 

savaşa katılır. Peygamberimiz ise onun kahramanca dövüşmesine karşı;-Kuzman 

cehennemliktir-diye tekrarla ifade eder. Ve Kuzman yaralanır,atından düşer. Bunu 

takib etmekte olan bir sahabi işin hikmetini anlamak amacıyla yanına yaklaşıp tebrik 

eder. Kuzman ise bunu Allah rızası için yapmadığını,kabilesinin şanını yükseltmek 

amacıyla yaptığını söyleyerek,artan acıya dayanamayıp,kendi damarını kesip intihar 

eder. Rasulullahı tasdik etmiş olur. Çünki burada Allah rızası ve İla-yı kelimetullah 

yoktur. 

Eğer savaşmak ve savaş için hazırlık yapmak bir terörist hareket olarak 

değerlendirilecek olmuş olsaydı,bugün dünyada terörist olmayan devlet olmazdı. 

Bugün ABD,Bush kendisine karşı yapılan faaliyetlere karşı bir Haçlı seferi 

düzenliyor yani Crusade;hem Haçlı seferleri anlamına hemde bir ilke için mücadele ve 

savaş vermek anlamına. 

Veya; İtalyan başbakanı Silvio Berlusconi'nin söylediği-İslâm-karşıtı'sözler ki: 

"İnsan haklarına ve dine saygı duyulmasını garanti eden, ülkelerimizdeki zenginliğin de 

temelinde yatan değerlerin oluşturduğu uygarlığımızın üstünlüğünden kuşkumuz 

olmamalı. İslâm Dünyası'nda böyle bir saygı yok ve bu sebeple geri. Üstün değerlere 

sahip Batı yeni insanları Batılaştırıp (Occidentalize) fethetmek zorunda. Komünist 
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Dünya ile İslâm Dünyası'nın bir bölümünde bu oldu, ama maalesef İslâm Dünyası'nın 

bir bölümü 1400 yıl geride." 

Ve:”Batı uygarlığı İslâm uygarlığından üstündür.”sözüne tüm batı dünyası 

ahmakça ve cahilce sözler olarakda değerlendirse,bu kimseler bunu bir ideal uğruna 

söylemişlerdir. 

Bir müslümanında inancı uğruna, müsbet olarak yaptığı cehd ve gayret cihad 

olarak değerlendirilmektedir. 

Yahudi dünyası 1992 yılında 500. yıllarını kutladılar. Çünki 1492’de hristiyan 

batılılar onları İspanyadan kovunca Osmanlı onlara kucak açtı. 

Bir batılının dediği gibi;Osmanlının girdiği yerlere bizler girmiş,onlar orada 

bulunmuş olsaydı,onlardan eser kalmazdı. 

Haçlı seferleri gibi bir zulmü başlatan batı,Selahaddin-i Eyyubi gibi,1514-1917’ye 

kadar sürecek olan Kudüsü kazandırmış,onun gibi kahramanları çıkartmıştır. 

Dünden bugüne batı tüm senaryolarını,ilhamlarını tevrat ve incile 

dayandırmaktadır. Değerlendirmeleride o yöndedir. 

Anarşi deyince Yecüc ve Mecüc akla gelir. 

Hz.Ebu Hureyre:Hz. Peygamber'in (a.s.): "Bu gün Ye'cüc ve Me'cüc seddinden 

şunun gibi bir delik açıldı" buyurdu. Ravi Vuheyb, eliyle doksan işaretini yapmıştır.  

Sahih-i Müslim'deki hadis numarası [Sadece Arapça]: 5130  

Hz. İbn-i Amr RA;”Ye'cüc ve Me'cüc, Adem AS'ın sulbündendir. Şayet onlar 

insanlar üzerine gönderilirse insanların yaşayışlarını ifsad ederler. Onlardan hiç kimse 

geride bin veya daha fazla zürriyet bırakmadıkca ölmez. O Ye'cüc ve Me'cüc'ün 

arkasından üç ümmet daha olacaktır. Te'vil, Te'ris ve Mensek.  

Hz. Ebû Hüreyre RA;”Kıyamet kopmaz, ilim kabz olunmadıkça, zelzeleler 

çoğalmadıkça, zamanda yakınlık olmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, herc 

çoğalmadıkça ki, o öldürmedir ve aranızda mal çoğalır, taşar.” 

Hz. Ebû Hüreyre RA;”Size benden sonra dört fitne gelecektir, dördüncüsü 

geldiğinde kulağa bir şey girmez, göz görmez ve her tarafı fitne sarar. Ümmet bir belâya 

mübtelâ olur, yılanın çöreklenmesi gibi. Öyle ki onda ma'ruf inkâr edilir, münker 

ma'ruf sayılır. Ve bu fitnede insanların bedeni öldüğü gibi, kalbleri de ölür.” 

  

  

       MEHMET  ÖZÇELİK 

 



CİNLER    VE   ŞEYTANLAR 

  

 “ Cinni ise Hâlis ateşten yarattı.”160 

 Cinler ruhani varlıklardır.161 

 Kur’an-ı Kerim’de 13 surede haklarında bilgi verilmektedir.162 

 Bunlar da insanlar gibi ibadet için yaratılmışlardır.163 

 İçlerinde iman edip-etmeyenler 164 yani Mü’min cinler 165 ve Kafir cinler 166 

vardır. 

 Peygamberimiz Hz. Muhammed hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak 

gönderilmiştir. Ondan dolayı kendisine ‘Rasulüs Sakaleyn’ yani yer yüzünün iki ağırlığı 

olan insan ve cinlerin peygamberidir. 

 Kur’an-ı Kerim cinlere de gelmiş ve onlar Kur’an-ı dinlemişlerdir.167 

 Kur’an-ı Kerim’de onların adıyla adlandırılan Cin suresi mevcuttur. Bu adla 

adlandırılması;Kur’an-ı dinleyip hidayete geldiklerinden dolayıdır.  

 Abdullah b. Amr b. As’dan rivayette:”Hz. Adem’in yaratılmasından 2000 sene 

önce cinlerin yer yüzünde bulunduğuna işaret edilmektedir.168 
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 İbni Abbastan rivayette:”Allah yer yüzünün zimamını önceleri cin taifesine 

vermişti. Fakat onlar;isyan edip,peygamberlerini öldürdüler. Daha sonra gökten 

melekler geldi ki,aralarında cinlerin kendi cinslerinden olan İblis’de vardı,bu 

isyankarları yer yüzünden sürdüler.Onlar da denizlere kaçtı ve oralara taht kurdular. 

“169 

 Cinnin farsça karşılığı,peridir. 

 İslâmdan önce Kahinler vardı. Bunlar halka,ileride olabilecek bazı bilgileri haber 

verirlerdi. Bunlar ise;gökte kulak hırsızlığı yapan cinlerden istifade ederlerdi. 

İslâmiyetten sonra ise,bu kapı kapatılmış,cinlerin istifadesine sed çekilerek 

recmedilmişler,koğulmuşlardır.170 

 Cahiliye döneminde Sabiiler, Süryaniler, Eski Yunan ve Romalılar cinleri ilah 

derecesine çıkarmış ve dev, peri, şeytan adlarıyla anılan bu varlıklara tapınmışlardır. 

 Hadiste:”Kim bir kahine gelir,bir şeyler sorar ve söylediklerine de inanır,onu 

tasdik ederse,kırk gün namazı kabul edilmez.” 

 Diğer bir hadiste:”Muhammede indirilenden beri olur.”buyurulmuştur. 

 Cinler gaybı bilmezler.171 

 Onlara sığınıp,onlardan yardım beklenilmemelidir.. Âyette:”Şu da gerçek 

ki,insanlardan bazı kimseler,cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların 

(şımarıklıklarını ve) azgınlıklarını arttırırlardı.”172 

 Çünkü onlarında bir çoğu insanlar gibi cehennemliktir. Ayette:”Kalbleri 

vardır,gerçeği kavramazlar. Gözleri vardır,hakikatları görmezler. Kulakları 

vardır,işitmezler. Onlar hayvan ve ondan daha aşağıdırlar.”173 

 Cinlerden olan Şeytandan sığınıldığı gibi,cinlerin kötülüklerinden de Allaha 

sığınmak gerektir. 

 Onlar manevi üstünlükte bulunan insanlara zarar veremezler. 
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 Erkek ve dişilikleri olan bu cinler,174 Teshir edilebilirler.175 Nitekim Süleyman 

Peygamber onları Teshir etmiş ve en ağır işlerde çalıştırmıştır.176 

 Taşköprüzade ve Kâtib Çelebi Sultan Mahmud-u Gaznevinin bir kaleyi azâimle 

aldığını söyler. 

 Azâim;Cinleri tesir ve emir altına alma ilmi. Bir kimsenin kalbini bir şeye 

bağlayarak bütün manevi ve ruhi gücüyle ona yönelmesine denir. 

 Peygamber Efendimiz ordusuyla Semud kavminin bulunduğu bölgedeki Hicr 

mevkiinden geçerken şöyle buyurdu:”Buranın suyundan içmeyiniz,Namaz için abdest 

almayınız,o su ile yoğurduğunuz hamurları develere yediriniz,siz o hamurdan 

yemeyiniz,arkadaşsız dışarıya çıkmayınız.” 

 Herkes denileni yaptı. Ancak (Said oğullarından) biri,bir ihtiyaçtan,diğeri 

devesini aramak için dışarı çıkmışlardı. İhtiyaç için çıkan bir cin tarafından çarpıldı. 

Diğeri fırtınaya kapılıp Tayy kabilesinin dağlarına kadar sürüklendi. Daha sonra 

bulundu. 

 Bu durum Peygamberimize bildirildiğinde:”Tek başınıza çıkmaktan sizi men 

etmedim mi?”buyurdu. Daha sonra dua etti,çarpılan kurtuldu. 

 Ona:”Uhruc ya aduvvallah”(Ey Allahın düşmanı çık)dedi. 

 Peygamberimiz Hz. Enes’le Mekke dağlarında gezerken bir cinniyle 

karşılaşıp,yaşını sorduğunda cin:”Pek azı müstesna,dünyanın ömrünü yedim (yaşadım). 

Ben,Kabil Habil’i öldürürken,tepeler arasında geziyordum.”der.  

 Bu cin Ham ibni Heym ibn Lakıs ibn İblistir. 

 Ve devamla:”Bana İsa ibni Meryem;”Eğer Muhammedle karşılaşırsan,benden 

ona selam söyle.”dedi. Ben de,selamını şu anda sana tebliğ ettim ve sana da iman 

ettim.”dedi. 

 Bunun üzerine Hz. Peygamber (SAM):”İsa’ya selam olsun. Ey Hâme,sana da 

selam olsun. İhtiyacın nedir?”deyince,o,”Musa bana,Tevrat’ı,İsa’da bana,İncili öğretti. 

O halde,sende bana Kur’an-ı öğret.”dedi. 
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 Bunun üzerine Hz. Peygamber(SAM) ona,on sure öğretti. Hz. Peygamber (SAM) 

ahirete göçtüğünde,bu cin yaşamaya devam ediyordu. Zira vefat haberini Hz. 

Peygamber (SAM) bildirmemiştir. Ömer ibnül Hattaba da:”Ben onun hala yaşadığını 

sanıyorum.”demiştir.”177 

Hadiste:"Elinize geçen, üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş her kemik, olabildiği 

kadar bol etli olarak sizindir. Her deve ve at mayısı da hayvanlarınızın 

yemidir"buyurmuşlar. Sonra Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bize şu tenbihte 

bulundu: "Sakın bu iki şeyle (kemik ve kuru hayvan mayısı) abdest bozduktan sonra 

istinca etmeyin, çünkü onlar (cinnî olan) din kardeşlerinizin yiyecekleridir."  178 

 - Abdullah İbnu Abdirrahman İbni Ebî Sa'sa'a anlatıyor: "Ebü Saîd (radıyallâhu 

anh) bana dedi ki:"Seni, koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla 

birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zîra, 

müezzinin sesini insan, cin ve sair her ne işitirse en uzağı" bile Kıyâmet günü onun 

lehinde şehadet eder." 

 Peygamberimiz cinlerle konuşmuş,hatta namazını bozmaya çalışan bir cini 

yakalamış ve onu ashaba göstermek için bir yere bağlamak istemişse de,daha sonra 

bundan vazgeçip serbest bırakmıştır. 

 Diğer bir rivayette,Peygamberimiz geceleyin onlarla oturup Kur’an 

okumuş,ertesi günü ashabına anlatıp,yaktıkları ateşin kalıntılarını da 

göstermiştir.(Buhari-Müslim) 

 Umum görüşe göre;insanlara gönderilen peygamberler cinler içindir de... 

 Kaynaklarda cinler;insan,yılan,kedi,köpek ve inek şekline girebilir denilmiş. Ve 

onlar;harabe,dağlık,deniz,çöl,çöplük ve mezar gibi yerlerde yaşarlar. 

 Peygamberimiz onlardan gelen bir davetçi üzere onlarla gitmiş,Kur’an okumuş 

ve onlara yiyeceklerini sormaları üzerine;elinize geçen,üzerine Allah’ın ismi zikredilmiş 

her kemik,olabildiği kadar bol etli olarak sizindir.”buyurmuştur.  

 Çoğunluğa göre;Mü’min cin cennetliktir. Ebu Hanifeye göre;Cehennemden 

kurtulma mükafattır,diyerek,hayvan gibi yok olacaklarını,cennete girmeyeceklerini 

söyler. 

 Cinler konusunda Bediüzzman Said Nursi ise;  
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 “İşte beşerin, san'at ve fennin imtizacından süzülen, maddî ve manevî fevkalâde 

hassasiyetinden tezahür eden ispirtizma gibi celb-i ervah ve cinlerle muhabereyi şu âyet, 

en nihayet hududunu çiziyor ve en faideli suretlerini tayin ediyor ve ona yolu dahi 

açıyor. Fakat şimdiki gibi; bazan kendine emvat namını veren cinlere ve şeytanlara ve 

ervah-ı habiseye müsahhar ve maskara olup oyuncak olmak değil, belki tılsımât-ı 

Kur'aniye ile onları teshir etmektir, şerlerinden kurtulmaktır.”179 

      “Hayvanat taifesi, ölüler taifesi, cinler taifesi, melaikeler taifesi o Zât-ı Mübarek'i 

tanıyorlar ve nübüvvetini tasdik ediyor.”180 

“Veladet gecesinde, yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki; şu yıldızların sukutu, 

şeyâtîn ve cinlerin gaybî haberlerden kesilmesine alâmet ve işarettir. İşte madem 

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm vahiy ile dünyaya çıktı; elbette yarım yamalak 

ve yalanlar ile karışık, kâhinlerin ve gâibden haber verenlerin ve cinlerin ihbarâtına 

sed çekmek lâzımdır ki, vahye bir şübhe îras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet 

bi'setten evvel kâhinlik çoktu. Kur'an nâzil olduktan sonra onlara hâtime çekti. Hattâ 

çok kâhinler imana geldiler. Çünki daha cinler taifesinden olan muhbirlerini 

bulamadılar. Demek Kur'an hâtime çekmişti. İşte eski zaman kâhinleri gibi, şimdi de 

medyumlar suretinde yine bir nevi kâhinlik Avrupa'da ispirtizmacıların içlerinde baş 

göstermiş. Her ne ise...”181 

“Nasılki meselâ gayet merhametli, sehâvetli, gayet kerim âlîcenab bir zât, fıtratındaki 

âlî seciyelerin muktezasıyla büyük bir seyahat gemisine, çok muhtaç ve fakir 

insanları bindirip, gayet mükemmel ziyafetlerle, ikramlarla o muhtaç fakirleri 

memnun ederek denizlerde Arz'ın etrafında gezdirir ve kendisi de onların üstünde, 

onları mesrûrâne temaşa ederek o muhtaçların minnettarlıklarından lezzet alır ve 

onların telezzüzlerinden mesrur olur ve onların keyiflerinden sevinir, iftihar eder. 

Madem böyle bir tevziat memuru hükmünde olan bir insan, böyle cüz'î bir ziyafet 

vermekten bu derece memnun ve mesrur olursa.. elbette bütün hayvanları ve 

insanları ve hadsiz melekleri ve cinleri ve ruhları, bir sefine-i Rahmanî olan Küre-i 

Arz gemisine bindirerek; rûy-i zemini, enva'-ı mat'umatla ve bütün duyguların ezvak 

ve erzakıyla doldurulmuş bir sofra-i Rabbaniye şeklinde onlara açmak ve o muhtaç 

ve müteşekkir ve minnetdâr ve mesrur mahlukatını aktar-ı kâinatta seyahat 

ettirmekle ve bu dünyada bu kadar ikramlarla onları mesrur etmekle beraber, dâr-ı 

bekada Cennetlerinden her birini ziyafet-i daime için birer sofra yapan Zât-ı Hayy-ı 

Kayyum'a ait olarak o mahlukatın teşekkürlerinden ve minnetdârlıklarından ve 

mesrûriyetlerinden ve sevinçlerinden gelen ve tabirinde âciz olduğumuz ve me'zun 

olmadığımız şuûnat-ı İlâhiyeyi, "memnuniyet-i mukaddese" "iftihar-ı kudsî" ve 

"lezzet-i mukaddese" gibi isimlerle işaret edilen maânî-i  
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ububiyettir ki, bu daimî faaliyeti ve mütemadi hallakıyeti iktiza eder.”182 

         “Bütün ins ve cinleri ve hayvanı ve ruhanî ve melekleri haşr-i ekberin meydanına 

ve mizan-ı a'zamın önüne getirir. Bir iş bir işe mani olmaz.”183 

 “ Nasılki şimdi ispirtizmacılar "cinler ile muhabere" namıyla şarlatanlık 

yapıyorlar; dinin zararına âlet ederler diye çokça medar-ı bahs edilmez. Hem Hâtem-ül 

Enbiya'dan sonra, cinlerde peygamber gelmemiş.”184 

 “Cinlere halife olmakla beraber, beşerde de kuvve-i gazabiye ve şeheviye 

halkedilmiştir. Bunlar, cinlerden daha ziyade fesad yapacaklardır.” 185 

(Halife): Bu tabir, Arz'ın insanların hayatına elverişli şeraiti haiz olmazdan evvel 

Arz'da idrakli bir mahlukun bulunmuş olduğuna ve o mahlukun hayatına o zamandaki 

Arz'ın evvelki vaziyetleri muvafık ve müsaid bulunduğuna işarettir. .  tabirinin 

bu manaya delaleti, mukteza-yı hikmettir. Amma meşhur olan manaya nazaran, o 

idrakli mahluk, cinlerden bir nev' imiş; yaptıkları fesaddan dolayı insanlar ile mübadele 

edilmişlerdir.”186 

 Kur'an Arabistan'ın basit bedevilerini öyle bir istihaleye uğratmıştır ki, bunların 

âdeta meshur olduklarını zannedersiniz. Hristiyanların telakkisine göre Kur'anın nâzil 

olmuş bir kitab olduğunu söyleyecek olsak bile, Kur'an putperestliği imha, Allah'ın 

vahdaniyet akidesini tesis, cinlere, perilere, taşlara ibadeti ilga, çocukları diri diri 

gömmek gibi vahşi âdetleri izale, bütün hurafeleri istîsal, taaddüd-ü zevcatı tahdid ile, 

bütün Arablar için İlahî lütuf ve nimet olmuştur.”187 
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Şeytan  

 Şeytanla ilgili Kur’an-da bir çok ayet zikredilmektedir.188  

“Nefis ve hevâ, cin ve ins şeytanlarına karşı mücahede edip günahlardan ve 

ahlâk-ı rezileden kalb ve ruhunu helâket-i ebediyeden kurtarmak.”189 

 “Cennet ve Cehennem'in vücudunu iktiza eden isim ve ünvan ve şe'n ise; kanun-

u tenasül, kanun-u müsabaka, kanun-u teavün gibi pek çok umumî kanunlar misillü, 

kanun-u mübarezenin dahi bir derece tamimini isterler... Kalb etrafındaki ilhamat ve 

vesveselerin mübarezelerinden tut, tâ sema âfâkında melaike ve şeytanların 

mübarezesine kadar o kanunun şümulünü iktiza eder.”190 

 “Müzahrefat-ı arziyenin mümessilât-ı habiseleri olan casus şeytanları, temiz ve 

temizlerin meskeni olan semayı telvis etmemek ve nüfus-u habise hesabına tecessüs 

ettirmemek için, edebsiz casusları korkutmak için atılan mancınıklar ve işaret fişekleri 

misillü, o şeytanları ebvab-ı semadan o şahablarla red ve tarddır.”191 

“Melaikelerin Âdem'e secdesiyle beraber, Şeytan'ın secde etmemesi olan hâdise-i 

cüz'iye-i gaybiye, pek geniş bir düstur-u külliye-i meşhudenin ucu olduğu gibi, pek 

büyük bir hakikatı ihsas ediyor. Şöyle ki: Kur'an, şahs-ı Âdem'e melaikelerin itaat ve 

inkıyadını ve Şeytan'ın tekebbür ve imtinaını zikretmesiyle; nev'-i beşere kâinatın ekser 

maddî enva'ları ve enva'ın manevî mümessilleri ve müekkelleri müsahhar olduklarını ve 

nev'-i beşerin hassalarının bütün istifadelerine müheyya ve münkad olduklarını ifham 

etmekle beraber, o nev'in istidadatını bozan ve yanlış yollara sevkeden mevadd-ı şerire 

                                                           
188 Şeytan:Bakara.14,168,Enfal.48,Hicr.1718,Nahl.98,Şuara.210,221-222, 

Yaratılışı:A’raf.12,Hicr.27,Sad.76,Hayasızlık ve kötülüğü: Bakara.14,169,268,Nisa.14,18-

19,60,120,En’am128,A’raf.200,Enfal.48,Tevbe.56,62,Nur.21,Neml.24,Saffat.28-30,Sad.82-

83,Zuhruf.37,Haşr.16,İnsanın kalbine vesvese vermesi.A’raf.201,Yusuf.24,Nas.5,Ondan Allaha 

sığınmak.A’raf.200,Nahl.98,Mü’minun.97-98,Fussilet.36,Nas.1-6,Şeytanlar kime iner?:Şuara.221-222,O 

ateşe çağırır:Fatır.6,O insanın düşmanıdır:Bakara.168,208-209,En’am.142,A’raf.16-

17,27,Yusuf.5,Hicr.39-40,İsra.53Taha.116-117,Hac.52,Fatır.6,Yasin.60-64,Zuhruf.62,Onlar kafirlerin ve 

Münafıkların dostu olup,dost edinmemek:A’raf.27,30,201-

202,Enfal.48,Bakara.257,Nisa.38,76,En’am.71,Meryem.83,Furkan.55,Şuara.221-

223,Fussilet.25,Mücadele.19-20,Haşr.16-17,Yaldızlı söz söyleyip,peşlerine 

düşmemek:Bakara.168,208,En’am.112-113,Nur.21,A’raf.200,Fussilet.36,Allaha dayananlara karşı 

güçsüzdür:A’raf.201,İbrahim.22,Hicr.39-40,42,Nahl.99-100,İsra.65,Saffat.40,Sad.82-83,Etkili olduğu 

kişiler ise:Hac.52-55,Hilesi fakirlikle korkutmak ve kuruntuya düşürmek:Bakara.268,Nisa.19-21,İsra.63-

64,Gözetirler:A’raf.27,Enfal.48,Şeytana tanınan süre:A’raf.14-15,Hicr.36-38,İsra.62,Sad.79-81,Kur’an-

dan yüz çevirene yönelmesi ve arkadaşlığı:A’raf.175,Zuhruf.36-38,Nisa.38,Fussilet.25,Kaf.27,Şeytanın 

Allaha baş kaldırması:Meryem.44.Bak.Mürşid.2.CD,Mu’cemul Müfehres.M.Fuad Abdulbaki.sh.342-

343,Konularına göre Kur’an-ı Kerim Fihristi.N.Yüksel.sh.11-13,89,146,149,246. 

189 Sözler.23. 

190 Age.179. 

191 Age.182. 



ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri, o nev'-i beşerin tarîk-i kemalâtında ne 

büyük bir engel, ne müdhiş bir düşman teşkil ettiğini ihtar ederek, Kur'an-ı Mu'ciz-ül 

Beyan, bir tek Âdem'le (A.S.) cüz'î hâdiseyi konuşurken bütün kâinatla ve bütün nev'-i 

beşerle bir mükâleme-i ulviye ediyor.”192 

“Sakın siz de terakkiyatınızda şeytana uyup hikmet-i İlahiyenin semavatından, 

tabiat dalaletine sukuta vasıta yapmayınız. Vakit be-vakit başınızı kaldırıp esma-i 

hüsnama dikkat ederek, o semavata uruc etmek için fünununuzu ve terakkiyatınızı 

merdiven yapınız. Tâ fünun ve kemalâtınızın menbaları ve hakikatları olan esma-i 

Rabbaniyeme çıkasınız ve o esmanın dûrbîniyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.”193 

 “Şeytan evvelâ şübheyi kalbe atar. Eğer kalb kabul etmezse, şübheden şetme 

döner. Hayale karşı şetme benzer bazı pis hatıraları ve münafî-i edeb çirkin halleri 

tasvir eder. Kalbe "Eyvah" dedirtir. Ye'se düşürtür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi, 

Rabbine karşı sû'-i edebde bulunuyor. Müdhiş bir halecan ve heyecan hisseder. “194 

 “İfrata varmamak, hem galebe çalmamak şartıyla, asl-ı vesvese teyakkuza 

sebebdir, taharriye dâîdir, ciddiyete vesiledir. Lâkaydlığı atar, tehavünü def'eder. Onun 

için Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı imtihanda, şu meydan-ı müsabakada bize bir kamçı-yı 

teşvik olarak, vesveseyi şeytanın eline vermiş. Beşerin başına vuruyor. Şayet ziyade 

incitse, Hakîm-i Rahîm'e şekva etmeli, "Eûzü billahi mineşşeytanirracim" demeli.”195 

 “Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen, esfel-i safilîne düşersin. Eğer Hak ve 

Kur'an'ı dinlersen, a'lâ-yı illiyyîne çıkar, kâinatın bir güzel takvimi olursun.”196 

 “Cin ve insin hattâ şeytanların netice-i efkârları ve muhassala-i mesaîleri olan 

medeniyet ve hikmet-i felsefe ve edebiyat-ı ecnebiye, Kur'anın ahkâm ve hikmet ve 

belâgatına karşı âciz derekesindedirler, demektir. “197 

 “Kâinattaki şerlerin, zararların, beliyyelerin ve şeytanların ve muzırların halk ve 

icadları, şer ve çirkin değildir; çünki çok netaic-i mühimme için halkolunmuşlardır. 

Meselâ: Melaikelere şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları yoktur; 

makamları sabittir, tebeddül etmez. Keza hayvanatın dahi, şeytanlar musallat 

olmadıkları için, mertebeleri sabittir, nâkıstır. Âlem-i insaniyette ise meratib-i 
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terakkiyat ve tedenniyat nihayetsizdir. Nemrudlardan, firavunlardan tut, tâ sıddıkîn-i 

evliya ve enbiyaya kadar gayet uzun bir mesafe-i terakki var.”198 

 “İşte kömür gibi olan ervah-ı safileyi, elmas gibi olan ervah-ı âliyeden temyiz ve 

tefrik için, şeytanların hilkatıyla ve sırr-ı teklif ve ba's-i enbiya ile, bir meydan-ı imtihan 

ve tecrübe ve cihad ve müsabaka açılmış. Eğer mücahede ve müsabaka olmasaydı, 

maden-i insaniyetteki elmas ve kömür hükmünde olan istidadlar, beraber kalacaktı. 

A'lâ-yı illiyyîndeki Ebu Bekr-i Sıddık'ın ruhu, esfel-i safilîndeki Ebu Cehl'in ruhuyla bir 

seviyede kalacaktı. Demek şeyatîn ve şerlerin yaratılması, büyük ve küllî neticeye 

baktığı için icadları şer değil, çirkin değil; belki sû'-i istimalattan ve kesb denilen 

mübaşeret-i hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, kesb-i insana aittir; icad-ı İlahîye ait 

değildir.”199 

 “İşte nev'-i beşer bi'set-i enbiya ile, sırr-ı teklif ile, mücahede ile, şeytanlarla 

muharebe ile kazandıkları yüzbinlerle enbiya ve milyonlarla evliya ve milyarlarla asfiya 

gibi âlem-i insaniyetin güneşleri, ayları ve yıldızları mukabilinde; kemmiyetçe kesretli, 

keyfiyetçe ehemmiyetsiz hayvanat-ı muzırra nev'inden olan küffarı ve münafıkları 

kaybetti.”200 

 “Hazret-i İmam-ı Ahmed İbn-i Hanbel, Ebî Said-il Hudrî'den tahric ve tashih 

eder ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Katade İbn-i Nu'man'a karanlıklı, 

yağmurlu bir gecede bir değnek verir ve ferman eder ki: "Sana lâmba gibi, onar arşın 

her tarafta ışık verecek. Evine gittiğin zaman, bir siyah şahıs gölge göreceksin. O, 

şeytandır. Onu hanenden çıkar, tardet." Katade değneği alır, gider. Yed-i beyza gibi ışık 

verir. Evine gider; o siyah şahsı görür, tardeder.”201 

 “Ehl-i siyer ve hadîs, müttefikan haber veriyorlar ki: Kureyş kabilesi, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı öldürtmek için, kat'î ittifak ettiler. Hattâ insan suretine 

girmiş bir şeytanın tedbiriyle, Kureyş içine fitne düşmemek için, her kabileden lâakal 

bir adam içinde bulunup, ikiyüze yakın, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in taht-ı hükmünde 

olarak, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın hane-i saadetini bastılar. Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın yanında Hazret-i Ali vardı. Ona dedi: "Sen bu gece 

benim yatağımda yat." Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm beklemiş, tâ Kureyş 

gelmiş, bütün hanenin etrafını tutmuşlar. O vakit çıktı, bir parça toprak başlarına attı. 
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Hiç birisi onu görmedi, içlerinden çıktı gitti. Gâr-ı Hira'da iki güvercin ve bir örümcek, 

bütün Kureyş'e karşı ona nöbetdar olup, muhafaza ettiler.”202 

 “Altıncı Desise-i Şeytaniye şudur ki: İnsandaki tenbellik ve tenperverlik ve 

vazifedarlık damarından istifade eder. Evet şeytan-ı ins ve cinnî her cihette hücum 

ederler.”203 

“ Şeytan-ı ins ü cinnin kâinattaki müdhiş âsâr-ı tahribkâraneleri ve enva'-ı küfür 

ve dalalet ve şerr ve mehaliki yaptıkları halde, zerre mikdar icada ve hilkate 

müdahaleleri olmadığı gibi, mülk-ü İlahîde bir hisse-i iştirakleri olamıyor. Ve bir iktidar 

ve bir kudretle o işleri yapmıyorlar, belki çok işlerinde iktidar ve fiil değil, belki terk ve 

atalettir. Hayrı yaptırmamakla, şerleri yapıyorlar. Yani, şerler oluyorlar. Çünki 

mehalik ve şerr, tahribat nevinden olduğu için, illetleri, mevcud bir iktidar ve fâil bir 

icad olmak lâzım değildir. Belki bir emr-i ademî ile ve bir şartın bozulmasıyla koca bir 

tahribat olur.”204 

 “Mecusilerde inkişaf etmediği içindir ki; kâinatta "Yezdan" namıyla bir hâlık-ı 

hayır, diğeri "Ehriman" namıyla bir hâlık-ı şerr itikad etmişlerdir. Halbuki onların 

Ehriman dedikleri mevhum ilah-ı şerr, bir cüz'-i ihtiyarıyla ve icadsız bir kesble şerlere 

sebebiyet veren malûm şeytandır.”205 

 “İşte ey ehl-i iman! Şeytanların bu müdhiş tahribatına karşı en mühim silâhınız 

ve cihazat-ı tamiriyeniz istiğfardır ve "Eûzü billah" demekle Cenab-ı Hakk'a ilticadır. 

Ve kal'anız Sünnet-i Seniyedir.”206   

 ALTINCI İŞARET: Şeytanın en tehlikeli bir desisesi şudur ki: Bazı hassas ve 

safi-kalb insanlara tahayyül-ü küfrîyi tasdik-i küfürle iltibas ettiriyor. Tasavvur-u 

dalaleti, dalaletin tasdiki suretinde gösteriyor. Ve mukaddes zâtlar ve münezzeh şeyler 

hakkında gayet çirkin hatıraları hayaline gösteriyor. Ve imkân-ı zâtîyi, imkân-ı aklî 

şeklinde gösterip imandaki yakînine münafî bir şekk tarzını veriyor. Ve o vakit o bîçare 

hassas adam, kendini dalalet ve küfür içine düştüğünü tevehhüm edip imandaki 

yakîninin zâil olduğunu zanneder, ye'se düşer, o ye'sle şeytana maskara olur. Şeytan 

hem ye'sini, hem o zaîf damarını, hem o iltibasını çok işlettirir, ya divane olur yahud 

"herçi bad âbad" der, dalalete gider.”207 
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 “Hem bazan şeytan, kalb üstündeki lümmesi cihetinde Cenab-ı Hak hakkında 

fena sözler söyler. O adam zanneder ki; onun kalbi bozulmuş ki, böyle söylüyor. 

Titriyor. Halbuki onun titremesi ve korkması ve adem-i rızası delildir ki: O sözler, 

kalbinden gelmiyor, belki lümme-i şeytaniyeden geliyor veya şeytan tarafından ihtar ve 

tahayyül ediliyor.”208 

 “Hem insanın letaifi içinde teşhis edemediğim bir-iki latife var ki, ihtiyar ve 

iradeyi dinlemezler; belki de mes'uliyet altına da giremezler. Bazan o latifeler 

hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama 

telkin eder ki: "Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil ki, böyle ihtiyarsız bâtıl 

şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin, seni şekavete mahkûm etmiştir." O bîçare 

adam, ye'se düşüp, helâkete gider.”209 

 “İşte şeytanın evvelki desiselerine karşı mü'minin tahassüngâhı: Muhakkikîn-i 

asfiyanın düsturlarıyla hududları taayyün eden hakaik-i imaniye ve muhkemat-ı 

Kur'aniyedir. Ve âhirdeki desiselerine karşı; istiaze ..”210 

 “Fenalık ve hevesat yolu, tahribat olduğu için gayet kolaydır. Şeytan-ı ins ü cinnî 

çabuk insanları o yola sevkediyor.” 211 

 “Şeytanlar tahribat cihetinde sevkettikleri için, az bir amel ile çok şerleri 

yaparlar. Onun için tarîk-ı hakta ve hidayette gidenler, pek çok ihtiyat ve şiddetli 

sakınmaya ve mükerrer ihtarata ve kesretli muavenete muhtaç olduklarındandır ki, 

Cenab-ı Hak o tekrarat cihetinde binbir ismi ile ehl-i imana muavenetini takdim ediyor 

ve binler merhamet ellerini 

imdadına uzatıyor. Şerefini kırmıyor, belki vikaye ediyor. İnsanın kıymetini küçük 

düşürtmüyor, belki şeytanın şerrini büyük gösteriyor.”212 

“İblis'in en mühim bir desisesi: Kendini, kendine tabi olanlara inkâr 

ettirmektir.”213 

İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesedli ervah-ı habise bilmüşahede bulunduğu 

gibi, cinnîden cesedsiz ervah-ı habise dahi bulunduğu, o kat'iyyettedir. Eğer onlar 
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maddî cesed giyseydiler, bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan 

suretindeki insî şeytanlar cesedlerini çıkarabilse idiler, o cinnî iblisler olacaktılar. Hattâ 

bu şiddetli münasebete binaendir ki, bir mezheb-i bâtıl hükmetmiş ki: "İnsan 

suretindeki gayet şerir ervah-ı habise, öldükten sonra şeytan olur." ....Evet cinnî 

şeytanın vücuduna kat'î bir delili, insî şeytanın vücududur.”214 

 “Kâinattaki umûr-u hayriyedeki kanunların mümessili, nâzırı hükmünde olan 

meleklerin vücudu, ittifak-ı edyan ile sabit olduğu gibi, umûr-u şerriyenin mümessilleri 

ve mübaşirleri ve o umûrdaki kavaninin medarları olan ervah-ı habise ve şeytaniye 

bulunması, hikmet ve hakikat noktasında kat'îdir; belki umûr-u şerriyede zîşuur bir 

perdenin bulunması daha ziyade lâzımdır. Çünki Yirmiikinci Söz'ün başında denildiği 

gibi: Herkes, herşeyin hüsn-ü hakikîsini göremediği için, zahirî şerriyet ve noksaniyet 

cihetinde Hâlık-ı Zülcelal'e karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve 

hikmetini tenkid etmemek ve haksız şekva etmemek için, zahirî bir vasıtayı perde 

ederek, tâ itiraz ve tenkid ve şekva, o perdelere gidip, Hâlık-ı Kerim ve Hakîm-i 

Mutlak'a teveccüh etmesin. Nasılki vefat eden ibadın küsmesinden Hazret-i Azrail'i 

kurtarmak için hastalıkları ecele perde etmiş. Öyle de: Hazret-i Azrail'i (A.S.) kabz-ı 

ervaha perde edip, tâ merhametsiz tevehhüm edilen o haletlerden gelen şekvalar, 

Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Öyle de: Daha ziyade bir kat'iyyetle şerlerden ve 

fenalıklardan gelen itiraz ve tenkid,Hâlık-ı Zülcelal'e teveccüh etmemek için, hikmet-i 

Rabbaniye, şeytanın vücudunu iktiza etmiştir.”215 

 “-İnsanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir âlet-i vesvese ve 

kuvve-i vâhimenin telkinatıyla konuşan bir şeytanî lisan ve ifsad edilen kuvve-i vâhime, 

küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiblerinin ihtiyarına zıd ve arzusuna muhalif 

hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, âlemde büyük şeytanların 

vücuduna kat'î bir delildir.”216 

 “Ve bu lümme-i şeytaniye ve şu kuvve-i vâhime, bir kulak ve bir dil 

olduklarından, ona üfleyen ve bunu konuşturan haricî bir şahs-ı şerirenin vücudunu 

ihsas ederler.”217 

belki fesaddan ve alçaklıktan ve tahribden ve ehl-i hakkın ihtilafından istifade 

etmesinden ve içlerine ihtilaf atmaktan ve zaîf damarları tutmaktan ve aşılamaktan ve 

hissiyat-ı nefsaniyeyi ve ağraz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten ve insanın mahiyetinde muzır 

madenler hükmünde bulunan fena istidadları işlettirmekten ve şan ü şeref namıyla 

riyakârane nefsin firavuniyetini okşamaktan ve vicdansızca tahribatlarından herkes 
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korkmasından geliyor. Ve o misillü şeytanî desiseler vasıtasıyla muvakkaten ehl-i hakka 

galebe ederler. Fakat - Akıbet takvâ sahiplerinindir." A'râf Sûresi, 7:128. 

- sırrıyla, "Hak daima üstün gelir; hakka galebe edilmez." Bu 

hadis-i şerifin Buharî, Cenâiz: 79'daki rivayeti şu şekildedir: "El-İslâmu ya'lû velâ 

yu'lâ"”düsturuyla: Onların o muvakkat gelebeleri, menfaat cihetinden onlar için 

ehemmiyetsiz olmakla beraber, Cehennem'i kendilerine ve Cennet'i ehl-i hakka 

kazandırmalarına sebebdir.”218  

 “Şeytanın en büyük bir desisesi: Hakaik-i imaniyenin azameti cihetinde dar 

kalbli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatır, der ki: "Bir tek zât, umum zerrat ve 

seyyarat ve nücumu ve sair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetinde çeviriyor, 

idare ediyor deniliyor. Böyle hadsiz acib büyük mes'eleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe 

yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir?" der. Acz-i insanî noktasında bir hiss-i inkârî 

uyandırıyor.”219 

 Elcevab: Şeytanın bu desisesini susturan sır: "Allahü Ekber"dir. Ve cevab-ı 

hakikîsi de "Allahü Ekber"dir. Evet "Allahü Ekber"in ziyade kesretle şeair-i 

İslâmiyede tekrarı, bu desiseyi mahvetmek içindir. Çünki insanın âciz kuvveti ve zaîf 

kudreti ve dar fikri, böyle hadsiz büyük hakikatları "Allahü Ekber" nuruyla görüp 

tasdik ediyor ve "Allahü Ekber" kuvvetiyle o hakikatları taşıyor ve "Allahü Ekber" 

dairesinde yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki: Bu kâinatın gayet 

muntazamca tedbir ve tedviri bilmüşahede görünüyor.”220 

 “Eğer tam lâyık ve tam yerinde olan azametli ve kibriyalı rububiyet olmazsa, o 

vakit her cihetçe gayr-ı makul ve mümteni bir yol takib etmek lâzım gelecek. Lâyık ve 

lâzım olan azametten kaçmakla, muhal ve imtinaa girmeyi, şeytan dahi teklif 

edemez.”221 

 “Şeytanın mühim bir desisesi: İnsana kusurunu itiraf ettirmemektir. Tâ ki, 

istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Hem nefs-i insaniyenin enaniyetini tahrik edip, tâ ki 

nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin; âdeta taksirattan takdis etsin. Evet şeytanı 

dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez; görse de, yüz tevil ile tevil ettirir.”222 
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 “Nefsini ittiham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. 

İstiğfar eden, istiaze eder. İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu 

görmemek o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük 

bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar; itiraf etse, afva 

müstehak olur.”223      

 “İnsanın hayat-ı içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytaniye şudur ki: Bir 

mü'minin bir tek seyyiesiyle, bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen 

insafsızlar, mü'mine adavet ederler.  

 Şeytanın bu desisesine benzer diğer bir desise ile, insanın selâmet-i fikrini ifsad 

ediyor, hakaik-i imaniyeye karşı sıhhat-ı muhakemeyi bozuyor ve istikamet-i fikriyeyi 

ihlâl ediyor.”224 

 “İşte ey şeytanın desiselerine mübtela olan bîçare insan! Hayat-ı diniye, hayat-ı 

şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selâmetini dilersen ve sıhhat-ı fikir ve istikamet-i nazar 

ve selâmet-i kalb istersen; muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla ve Sünnet-i Seniyenin 

terazileriyle a'mal ve hatıratını tart ve Kur'anı ve Sünnet-i Seniyeyi daima rehber yap 

ve “Eûzü billâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm”de, Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun.”225  

“Senden tam ders alan şakirdin, bir firavun olur. Fakat en hasis şeye ibadet eden 

ve menfaat gördüğü her şeyi, kendine rab telakki eden bir firavun-u zelildir. Hem senin 

şakirdin mütemerriddir. Fakat bir lezzeti için nihayet zilleti kabul eden miskin bir 

mütemerriddir. Hasis bir menfaat için şeytanın ayağını öper derecede alçaklık gösterir. 

Hem cebbardır fakat kalbinde bir nokta-i istinad bulamadığı için, zâtında gayet âciz bir 

cebbar-ı hodfüruştur. O şakirdin gaye-i himmeti, hevesat-ı nefsaniyeyi tatmin ve 

hamiyet ve fedakârlık perdesi altında kendi menfaat-ı nefsini arayan ve hırs ve 

gururunu teskin etmeye çalışan bir dessastır. Nefsinden başka ciddî olarak hiçbir şeyi 

sevmiyor. Herşeyi nefsine feda ediyor.”226 

 “Çünki insan eğer insan olmazsa, şeytan bir hayvana inkılab eder.”227 

 . Evet insanı dünyaya çağıran ve sevkeden esbab çoktur. Başta nefis ve hevası ve 

ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın surî tatlılığı ve senin gibi kötü 

arkadaşları gibi çok dâîleri var.”228 
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 “Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır manileri 

olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı, 

ihlas kuvvetine dayanmak gerektir.”229 

 “Fakat nefs ve şeytan, ehl-i dalalet ve ehl-i felsefeden aldıkları derse istinad 

ederek, akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazarat-ı nefsiye lillahilhamd 

kalbin muzafferiyetiyle neticelendi.”230 

 “Şeytanın muvakkat bir şakirdi ve ehl-i dalaletin ve ehl-i felsefenin bir vekili olan 

nefsim sustu.”231 

 “Cinn ve şeytanın casusları, semavat haberlerine kulak hırsızlığı yapıp, gaybî 

haberleri getirerek, kâhinler ve maddiyyunlar ve bazı ispirtizmacılar gibi, gaibden 

haber vermelerini, nüzul-ü vahyin bidayetinde vahye bir şübhe getirmemek için onların 

o daimî casusluğu, o zaman daha ziyade şahablarla recm ve men'edildiği...”232 

“Evet bir melaikenin üfürmesiyle uçurulabilir olan casus şeytanları, böyle bir 

işaret-i azîme-i semaviye ile, melaikelerle mübareze ettirmek, elbette o vahy-i 

Kur'anînin haşmet-i saltanatını göstermek içindir. Hem bu haşmetli olan beyan-ı 

Kur'anî ve azametli tahşidat-ı semaviye ise; cinnîlerin, şeytanların, semavat ehlini 

mübarezeye ve müdafaaya sevkedecek bir iktidarları, bir müdafaaları bulunduğunu 

ifade için değil, belki kalb-i Muhammedîden (A.S.M.) tâ semavat âlemine, tâ Arş-ı 

A'zam'a kadar olan uzun yolda, hiçbir yerde cinn ve şeytanın müdahaleleri olmamasına 

işaret için, vahy-i Kur'anî, koca semavatta, umum melaikece medar-ı bahsolan bir 

hakikattır ki, bir derece ona temas etmek için, şeytanlar tâ semavata kadar çıkmaya 

mecbur olup, hiçbir şeye muvaffak olamayarak recmedilmesiyle işaret ediyor ki; kalb-i 

Muhammedîye (A.S.M.) gelen vahy ve huzur-u Muhammediyeye (A.S.M.) gelen Cebrail 

ve nazar-ı Muhammedîye (A.S.M.) görünen hakaik-i gaybiye, sağlam ve müstakimdir, 

hiçbir cihetle şübhe girmez diye Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan mu'cizane haber veriyor.”233 

 “Amma bir daire-i külliyenin cüz'î bir hâdise-i şahsiye ile meşgul olması, yani 

kâhinlere gaybî haberleri getirmek için şeytanlar, tâ semavata çıkıp kulak veriyorlar, 

yarım yamalak yanlış haberler getiriyorlar diye tefsirlerdeki ifadelerin bir hakikatı şu 

olmak gerektir ki: Semavat memleketinin payitahtına kadar gidip o cüz'î haberi almak 
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değildir. Belki cevv-i havaya dahi şümulü bulunan semavat memleketinin -teşbihte hata 

yok- karakol haneleri hükmünde bazı mevkileri var ki, o mevkilerde Arz memleketi ile 

münasebetdarlık oluyor; cüz'î hâdiseler için, o cüz'î makamlardan kulak hırsızlığı 

yapıyorlar. Hattâ kalb-i insanî dahi o makamlardan birisidir ki, melek-i ilham ile 

şeytan-ı hususî o mevkide mübareze ediyorlar. Ve hakaik-i imaniye ve Kur'aniye ve 

hâdisat-ı Muhammediye (A.S.M.) ise, ne kadar cüz'î de olsa, en büyük, en küllî bir 

hâdise-i mühimme hükmünde en küllî bir daire olan Arş-ı A'zam'da ve daire-i 

semavatta -temsilde hata olmasın- mukadderat-ı kâinatın manevî ceridelerinde 

neşrolunuyor gibi her köşede medar-ı bahsoluyor, diye beyan ile beraber, kalb-i 

Muhammedî'den (A.S.M.) tâ daire-i Arş'a varıncaya kadar ise, hiçbir cihetle müdahale 

imkânı olmadığından, semavatı dinlemekten başka, şeytanların çaresi kalmadığını ifade 

ile, vahy-i Kur'anî ve nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) ne derece yüksek bir derece-i 

hakkaniyette olduğunu ve hiçbir cihetle hilaf ve yanlış ve hile ona yanaşmak mümkün 

olmadığını, gayet beligane belki mu'cizane ilân etmek ve göstermektir.”234 

 “ Şeytanın en büyük bir desisesi, hakaik-i imaniyenin azameti cihetinde, dar 

kalbli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanları aldatması”235 

 “Şeytan, kusurlu insana kusurunu itiraf etmemek ile istiğfar ve istiaze yolunu 

kapayıp, enaniyeti tahrik ederek, avukat gibi, nefsini müdafaa ettirir.”236 

“Şu Hikmet-ül İstiaze Risalesi'nin iki mühim kardeşi var. Birisi Yirmidokuzuncu 

Mektub'un Altıncı Risalesi olan "Hücumat-ı Sitte", mühim bir kal'a olduğu gibi; ikinci 

bir kardeşi olan Yirmialtıncı Mektub'un "Hüccet-ül Kur'an Aleşşeytan Ve Hizbihi" 

namındaki risalesi dahi bir hısn-ı hasindir. Bu üç risale birbiriyle münasebetdardır.”237 

 “Nefis ve şeytanın en büyük hile ve desiselerinden olan; kâfirlerin çokluklarını ve 

onların bazı hakaik-i imaniyenin inkârındaki ittifaklarını vesvese suretiyle göstererek, 

şübheleri ve dine karşı lâkaydlığı, ayn-ı hak ve hakikat (göstermektir)”238 

 “Hattâ şeytanın dahi, manevî terakkiyat-ı beşeriyenin zenbereği olan 

müsabakaya ve mücahedeye sebeb olduğundan, o nev'in icadı dahi hayırdır, o cihette 

güzeldir.”239 
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“Salavatın namaza tahsisi hikmeti ise......., şübehat-ı şeytaniyeden ve evham-ı 

seyyieden kurtulmaktır. Ve bu kafile, bu kâinat sahibinin dostları ve makbul masnuları 

ve onların muarızları, onun düşmanları ve merdud mahlukları olduğuna delil ise: 

Zaman-ı Âdem'den beri o kafileye daima muavenet-i gaybiye gelmesi ve muarızlarına 

her vakit musibet-i semaviye inmesidir.”240  

 “Şeytanın gayet zaîf desiselerine karşı Kur'anın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve 

Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehl-i imana göndermesi “241 

"Kâinatta adem âlemleri hesabına çalışan şerirlerden ve insî ve cinnî 

şeytanlardan kendinizi muhafaza ediniz." Peygamberimize ve ümmetine emrederek, her 

asra baktığı gibi mana-yı işarîsiyle bu acib asrımıza daha ziyade, belki zahir bir tarzda 

bakar; Kur'an'ın hizmetkârlarını istiazeye davet eder”242  

“Büyük Deccal, şeytanın iğvası ve hükmü ile şeriat-ı İseviyenin ahkâmını kaldırıp 

Hristiyanların hayat-ı içtimaiyelerini idare eden rabıtaları bozarak, anarşistliğe ve 

Ye'cüc ve Me'cüc'e zemin hazır eder. Ve İslâm Deccalı olan Süfyan dahi, şeriat-ı 

Muhammediyenin (A.S.M.) ebedî bir kısım ahkâmını nefis ve şeytanın desiseleri ile 

kaldırmağa çalışarak hayat-ı beşeriyenin maddî ve manevî rabıtalarını bozarak, serkeş 

ve sarhoş ve sersem nefisleri başıboş bırakarak, hürmet ve merhamet gibi nurani 

zincirleri çözer; hevesat-ı müteaffine bataklığında, birbirine saldırmak için cebrî bir 

serbestiyet ve ayn-ı istibdad bir hürriyet vermek ile dehşetli bir anarşistliğe meydan 

açar ki, o vakit o insanlar gayet şiddetli bir istibdaddan başka zabt altına alınamaz.”243 

 “Sual: Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? 

 Cevab: Yoktur. Çünki san'at-ı fıtriyesi iktizasınca, kalbi daima idlâl ile telkin 

için, fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan, kalbinde veya fikrinde boş 

bir yer marifet için kalmıyor.”244 

 “Cenab-ı Hak hayr-ı mahz olarak melaikeyi yaratmıştır, şerr-i mahz olarak da 

şeytanı yaratmıştır, hayır ve şerden mahrum olarak behaim ve hayvanatı halketmiştir. 

Hikmetin iktizasına göre, hayır ve şerre kadir ve câmi' olarak dördüncü kısmı teşkil 

eden beşerin yaratılması da lâzımdır ki; beşerin şeheviye ve gazabiye kuvvetleri kuvve-i 
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akliyesine münkad ve mağlub olursa, beşer mücahedesinden dolayı melaikeye tefevvuk 

eder. Aksi halde hayvanattan daha aşağı olur, çünki özrü yoktur.”245 

 “İnsan, zerre-miskal o sünnetlerden inhiraf ve udûl ederse; şeytanlara mel'ab, 

evhama merkeb, ehval ve korkulara ma'rez ve dağlar kadar ağır yüklere matiyye 

olacaktır.”246 

 “İ'lem Eyyühel-Aziz! İnsan kalben ve fikren hakaik-i İlahiyeye bakıp düşündüğü 

zaman, bilhassa namaz ve ibadet esnasında, gerek şeytan tarafından, gerek nefsi 

tarafından pek fena, pis ve çirkin vesveseler, hatıralar, sinekler gibi kalbe, akla hücum 

ederler. Bu gibi hevaî, vehmî ve çirkin şeylerin def'iyle uğraşan adam, o vesveselere 

mağlub olur. Ancak onları mağlub edip kaçırmak çaresi, müdafaayı terk edip onlar ile 

uğraşmamaktır. Evet arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar. Onlara 

karışılmadığı takdirde, insanı terkeder, giderler. Hem de o gibi vesveselerin, ne hakaik-i 

İlahiyeye ve ne de senin kalbine bir mazarratı yoktur. Evet pis bir menzilin 

deliklerinden semanın güneş ve yıldızlarına, cennetin gül ve çiçeklerine bakılırsa, o 

deliklerdeki pislik ne bakana ve ne de bakılana bulaşmaz. Ve fena bir tesir etmez.”247 

“O çirkin sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünki senin kalbin ondan müteessir 

ve müteessiftir. Belki kalbe yakın olan lümme-i şeytanîden geliyor. Meselâ: Sen 

namazda, Kâ'be karşısında, huzur-u İlahîde âyâtı tefekkürde olduğun bir halde, şu 

tedai-i efkâr seni tutup en uzak malayaniyat-ı rezileye sevkeder. Meselâ: Âyinenin 

içindeki yılanın timsali ısırmaz. Ateşin misali yakmaz. Ve necasetin görünmesi âyineyi 

telvis etmez.”248 

“İşte Nakşibendîler, zikir hususunda ittihaz ettikleri zikr-i hafî sayesinde kalbin 

fethiyle, ene ve enaniyet mikrobunu öldürmeğe ve şeytanın emirberi olan nefs-i 

emmarenin başını kırmağa muvaffak olmuşlardır. Kezalik Kadirîler de zikr-i cehrî 

sayesinde tabiat tagutlarını tar ü mar etmişlerdir.”249 

 “Kezalik bu kesif âlemde ruhanîleri deverandan, cinnîleri cevelandan, şeytanları 

cereyandan, melekleri seyerandan men'edecek bir mani yoktur.”250 

 “Nefis, devekuşu gibidir. Şeytan sofestaî, heva da bektaşîdir.”251 
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 “Cenab-ı Hakk'ın iktizaları, hükümleri mütegayir bazı esmaları vardır. Meselâ: 

Bedir gibi bazı gazâlarda Ashab-ı Kiram'a yardım etmek üzere küffar ile muharebe 

etmek için melaikenin semadan inzâlini iktiza eden ismi, melaike ile şeyatîn -yani semavî 

olan ahyar ile arzî eşrar- arasında muharebenin vukuunu istib'ad değil, iktiza eder. Evet 

Cenab-ı Hak melaikeye bildirmeksizin şeytanları def' veya ihlâk edebilir. Fakat satvet ve 

haşmetinin iktizası üzerine bu kabil mücazatın müstehaklarına ilân ve teşhiri, azametine 

lâyıktır.”252 

“Kur'an-ı Kerim bu âyet ile pek geniş saltanat-ı rububiyete karşı ins ve cinnin 

aczlerini ilân zımnında nida ediyor: "Ey insan-ı hakir, sagir, âciz! Ne suretle, şeytanları 

recmeden melaike ile necimlerin, şemslerin, kamerlerin itaat ettikleri Sultan-ı Ezel'e 

isyan ediyorsun! Nasıl kocaman yıldızları mermi, kurşun yerinde kullanabilen bir 

askere sahib olan bir sultana karşı isyan etmeye cesaret ediyorsun!"253 

“İnsanın Allah'a karşı ubudiyet, vazifesidir. Terk-i kebair takvasıdır. Nefis ve 

şeytanla uğraşması, cihadıdır.”254 

 “Şeytanın ve onun şerik ve muînleri olan ehl-i dalaletin şerrinden ancak şeriat-ı 

Muhammediye (A.S.M.) ile âmil ve sünnet-i Ahmediye (A.S.M.) ile mütemessik olmakla 

kurtulmak imkânı olduğunu..”255 

 “Küfre giren ehl-i dalaletin kemmiyeten çokluğunun kıymetsizliği; şeytan ve 

avenelerinin tasallutlarına karşı, istiaze, istiğfar, hıfz-ı İlahîye iltica ve takva ile Sünnet-i 

Seniyeye yapışmaktan başka çare olmadığını...”256 

 “ Zahiren cüz'î hata ve isyanla çok büyük tahribat yapmakta olan hizb-üş 

şeytana karşı, en kuvvetli kal'a olan Kur'anî kal'aya iltica lâzım geldiğini... 

.......Kur'an-ı Hakîm'in azîm tergib ve teşviklerinin tam yerinde olup, ehl-i imanın 

desais-i şeytaniyeye kapılmaları, imansızlıktan ve imanın zaîfliğinden ileri gelmediğini; 

hem günah-ı kebairi işleyenlerin küfre girmediklerini, 

  "Kim zerre kadar bir iyilik 

yaparsa onun mükâfâtını görür. Kim zerre kadar bir kötülük yaparsa onun cezasını 
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görür." Zilzâl Sûresi, 99:7-8. iki âyetle sabit olduğunu ve nihayet Cenab-ı 

Erhamürrâhimîn'in Gafur ve Rahîm isimlerini melce' ve tahassüngâh yaparak 

şeytandan istiaze edilmesini...”257 

“Cinnî şeytandan ders alan insan şeytanları, dünyevî meşgaleleri ile seni bir 

çember içine alıp, Nurlara hizmetini tahdid etmek için, sezdirmeyerek perde altında 

çalışmışlar.”258 

“İman-ı tahkikî ilmelyakînden hakkalyakîne yakınlaştıkça daha 

selbedilmeyeceğine ehl-i keşf ve tahkik hükmetmişler ve demişler ki: Sekerat vaktinde 

şeytan vesvesesiyle ancak akla şübheler verip tereddüde düşürebilir. Bu nevi iman-ı 

tahkikî ise yalnız akılda durmuyor. Belki hem kalbe, hem ruha, hem sırra, hem öyle 

letaife sirayet ediyor, kökleşiyor ki, şeytanın eli o yerlere yetişemiyor; öylelerin imanı 

zevalden mahfuz kalıyor. Bu iman-ı tahkikînin vusulüne vesile olan bir yolu, velayet-i 

kâmile ile keşf ve şuhud ile hakikata yetişmektir. Bu yol ehass-ı havassa mahsustur, 

iman-ı şuhudîdir.”259 

 “İnsî ve cinnî şeytanlar hiç boş dururlar mı? Onların daima fenalıkları yapmak 

ve yaptırmakla meşgul olduklarından...”260 

 “Bediüzzaman tesettür taraftarıdır. Kadınların yarı çıplak, açık dolaşmalarına, 

İslâmiyet'e karşı muharebede şeytan kumandasına verilen fırkalar olarak tasvir 

etmekte;”261 

“ (Hadiste)Rü'ya-yı sadıkada ervah-ı habise ve şeytan, peygamber suretinde 

temessül edemez. Fakat celb-i ervahta; ervah-ı habise, belki peygamberin lisanen ismini 

kendine takıp, sünnet-i seniyeye ve ahkâm-ı şer'iyeye muhalif olarak konuşabilir. Eğer 

bu konuşması şeriatın ahkâmına ve sünnet-i seniyeye muhalif ise tam delildir ki, o 

konuşan ervah-ı tayyibe değildir, mü'min ve müslüman cinnî de değildir, ervah-ı 

habisedir. Bu şekilde taklid ediyor.”262 
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 "Eskiden büyük şehirlerde açık-saçık, çıplaklık derecesinde hususan yarım 

çıplak Hristiyan kızları şeytan kumandasında ahlâk-ı İslâmiyeye zarar veriyorlar."263 
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 İnsanlık  gün-be gün bir ilerleme,maddi ve manevi bir olgunluk içerisinde 

oluşu,çeşitli önemli meselelerin de ortaya çıkmasında zemin hazırlamış oluyor. Bu 

durum da ferdi değil toplumsal olarak Çevre temizliğinin de bundan payını almış olması 

ve bu husustaki girişimler geç bile olsa isabetli kararlardır. 

 Böyle bir çağda dünyanın ve insanın pislik içerisinde yüzmesi,bu medeni seviyede 

her tarafın kirli,her yerin pislik içerisinde olması elbetteki akıl alacak bir iş değildir. 

 “Çevre sorunları” olarak literatüre yerleşmiş bulunan ve çevremizdeki her çeşit 

pislik ve kirliliği içine alan bu problem,yalnız insanlığı tehdit etmekle 

kalmamakta,çevremizdeki ince,hassa ve planlı sistemin normal çalışmasına da mani 

olmaktadır.264 

 Kur’an-ı Kerim-in ifadesiyle:”Göklerde ve yerde ne varsa,hepsini size 

verdi.(Emanet olarak,yerli yerinde kullanmak üzere) Şüphe yok ki,bunda iyi düşünecek 

kimseler için ibretler vardır.”265 

 Zira tabiatta bir bozukluk olmayıp,bir denge vardır.”İşte çevir gözünü,bir çatlak 

görebilir misin? Sonra gözünü bir daha bir daha çevir,bak. Nihayet gözün bir kusur 

bulamayıp yorgun ve çaresiz geri döner.”266 
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 Böylece tabiat kusursuz ve intizamlı...İnsan kirletmedikçe... 

 Özellikle Hava-kara-deniz üçlüsü,insanda korkuya yakın bir hayranlık 

uyandıracak kadar mükemmel bir denge meydana getirir. Hava-su insan için hayat 

kaynağı. İnsan hiç hayat kaynağını tahrib eder mi?267 

 Su devamlı atmosfere okyanus sularından taşınıp hidrolojik bir dolaşım 

içerisinde arıtılarak tatlı suya dönüşür.268 Böylece gökten bir ölçüye göre indirilir.”269 

 Amerikalı bir bilim adamı olan R.L.Heilbroner 100 kadar ilim adamının çevre ile 

ilgili yaptıkları araştırmaları şöyle özetler:”Eğer sosyal ve fiziki ilimlerle uğraşan bir 

grup ilim adamının hesapları doğru ise,nüfus artışı ve ekonomik gelişmenin bugünkü 

hızlarıyla devam etmesi halinde,hayatı destekleyen çevremizin felce uğrayarak,bazı 

alanlarda kitle halinde ölümlere,diğerlerinde endüstriyel çöküntüye ve hemen hemen 

her yerde hayatın büyük ölçüde kısalmasına sebeb olması için sadece 50 yıl 

yetecektir.270 

 “Allah tevbe eden ve temizlenenleri sever.”271 ayetiyle günah kirlerinden tevbe 

ederek temizlenen ve kendisini,hanesini ve çevresini temiz tutanları sever. 

 * Tabiattaki her şey insan için,ya insan? 

 Evet,ya insan? Onları elbette ki yersiz kullanmak,tabiatın o güzel ve dengeli 

düzenini bozmak,tabiat ve çevreyi kirletmek için değildir. 

 Tabiat kendi fıtri düzeniyle güzeldir. 

 Tabiat ve çevre dengeli işleyen pilli bir saat gibidir. İnsana düşen,burada o 

dengenin devamını sağlamak ve imarını yapmaktır. 

 Tabiat ve çevre insan için var,elbette insan da çevreyi kirletmek için değildir. 

* Kirlenmemek için kirletmeyin !                                                      

Kirlenmemek istiyorsak –ki en güzel bir arzudur.- kirletmemek gerek. İnsan 

yaratılıştan güzeldir. Güzele de layık tek varlıktır. Her insan oturduğu,bulunduğu 
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yerin temiz olmasını sever. İşte insan bir haftada kendisini,bir ayda da evini ve 

çevresini temizlemediğinde kirlenecektir. 

·        ·        Temizlikte çare çevre temizliğidir .                           

İnsan madde ve manadan oluşan bir varlıktır. Ruhunu ihmal edemiyeceği gibi,bedeni 

ve çevresini de ihmal edemez. Ruhunu temizleyen iman,ibadet ve güzellikler olduğu 

gibi,bedenini de çeşitli kirlerden temizlemekle ruh-beden bütünlüğü oluşacaktır. 

İnsan her zaman yeşil,temiz ve ırmakların aktığı,meyveli ağaçlar ve üzerinde ötüşen 

kuşların bulunduğu bir mekanı her zaman arzu eder. Boş anlarını böyle yerlerde 

geçirmeyi arzu eder. Bunların varlığı yeterli çare olmayıp,varlığı kadar devamı da 

önemlidir. Aksi takdirde orası bir bahçe değil,bir mezbeleye dönecektir. 

O halde çevre temizliği, temizlikte çaredir     

 * Temizlik İmandandır .                                                                                

Temizlik imanın yarısıdır.272 Temizlik imanın ana umdesini oluşturur. Temizliğin 

maddi yönü,görünen kirlerden temizlenmek,manevi yönü ise,görünmeyen kirlerden 

arınmaktır. 

            Manevi yönden temiz olmak,iman yönünden olgun olmak olduğundan,o 

sorumlulukla her fert temizliği kendisi için bir vecibe sayacak ve ona ihtimam 

gösterecektir. 

 Allah’a karşı sorumluluğunu idrak eden kişi,kendisine ve çevresine karşı da 

bunu ifa edecektir. 

 Temizliğin imandan olduğunu anlayabilmek için her asra ayna olan Asrı Saadet 

ve öncesi cehalet asrına bakmak kafidir. Zira İslâmın gelmesi ile insanlar hem madde de 

hem de ahlakta insanca yaşayıp,insanlara rehberlik yapmışlardır. 

 Kur’an-ı Kerim-in ikinci inen ayetinin kişi ve çevre temizliğiyle ilgili oluşu,273 

İslâmiyetin insan ve çevre temizliğine vermiş olduğu önemi göstermektedir. Nitekim 

ayette:”Ey örtüye bürünen,kalk da uyar. Rabbinin büyüklüğünü an. Elbiseni temiz 

tutmaya devam et. Murdar şeyleri de bırakmaya devam göster.”274  

 O halde iç ve dış temizliğine itina göstermek,hem imanın yarısı,hem de büyük 

sevablardan biridir. 

 Sokağını,çevresini temiz tutmayan,evindeki kirli sularını sokağa akıtan,yol 

üzerine,ağaç altlarına küçük ve büyük abdest bozan kimselerin peygamber dili ile 

                                                           
272 Müslim Taharet. I.(1-203-223. 

273 Müddessir.4. 

274 Müddessir.1-5. 



lanetlendiğini düşünecek olursak,Rasulullah Efendimizin buna ne kadar önem verdiğini 

rahatlıkla anlarız. 

 Kur’an-da iç ve dış temizliği yönünden arınanların Allah tarafından sevildiği ve 

böyle bir temizliğe devam edilmesi 275,ayrıca Allah’ın bizleri temizlemek,çevre güzellik 

ve nezafetine kavuşturmak için gökten yağmur indirdiği,276 gelen ziyaretçilere 

Kabe’nin tertemiz tutulmasının gereği açıklanmaktadır. 

 Böylece İslâm dini,abdest ve gusül doğrultusunda temizliği farz kılmış ve ilahi 

sevginin ancak imanla temizliği kendinde birleştirip Mü’minlere yöneleceğini haber 

vermiştir. 

 Temizlik konusunda kırka yakın hadis rivayet edilmiştir. Kur’an-ı Kerim-de ise 

–Taharet,temizlenmek- kökünden bir çok  defa zikredilmiştir.277 

 Bunların içinde Müddessir,A’raf ve Neml surelerindeki âyetler 

Mekke’de,diğerleri ise Medine’de nazil olmuştur.278 

 Bir ismi de Kuddüs yani kusur ve noksanlıklardan müberra olan en 

mukaddes,hiç eksiği olmayan,pak,temiz 279[16] olan Allah,elbette temizdir ve 

temizlenenleri sever. 

 Cennet bir setir manasından zemini görülmez,gayet girift ağaçlarla mestûr 

(örtülmüş) bahçe ve bostan diye isimlendirilmiş.280 Bundan dolayı Cenab-ı Hak 

Kur’an-da cenneti tavsif ederken insan fıtratına en güzel gelecek şekilde bir çevreyi 

cennet ehline şöyle tarif eder:”Orada suları bozulmayan nehirler,tadı değişmeyen süt 

nehirleri,içenlere lezzet veren şurub nehirleri ve saflaştırılmış bal nehirleri,yine onlar 

için orada bütün meyvalar ve Rablerinden mağfiret vardır.”281 

 Böylece burada insan için en orijinal taze,öz ve münasib olanın 

bozulmayan,özelliği değişmeyen,lezzet verip nefret ve acı vermeyen,saflığını koruyup 

bulanık olmayan,meyvelerin bulunduğu ve netice olarak Allah’ın rızası ile olan bir 

hayatın gerçek bir hayat olduğu da ifade edilmiş olmaktadır. 
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 Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim-de:”Yer yüzünü biz yapıp döşedik. Ne güzel 

döşeyiciyiz.”282 

 İnsan evvela evini,sonra da yatacağı yeri temiz tutar. Nitekim atasözünden de 

anlaşılacağı üzere:”Arslan yattığı yerden belli olur.” Böylece bütün yer yüzü ve çevre 

insanlar için bir yataktır. İnsan toplumsal bir varlık olduğuna göre kendi yatağını 

koruduğu gibi,toplumun yatağını da yani çevreyi de kirletmemek ve korumakla 

mükelleftir. 

 Her insan kendisine yararı olup,kendisiyle faydalandığı şeyi korumak ihtiyacını 

hisseder. Madem her vesile ile tabiattan istifade etmekteyiz,o nisbette korumak da bir 

vecibe olmaktadır. 

 Tıbbı Nebevi de belirtildiği üzere,bütün hastalıkların ana kaynağı kirlilik ve 

mikropların çoğalmasıdır. Nitekim Hadis’lerde:”Allah’ın müslüman üzerindeki 

haklarından biri de,o müslümanın bütün başını ve vücudunu yıkamak suretiyle her yedi 

günde bir gusül etmesidir.” 

 “Ellerinde et ve yağ kokusu eseri olduğu halde yatan bir kimse,hastalığa mübtela 

olur ve hayvanlar ve haşarattan bir zarara uğrarsa,kendinden başkasını kınamasın.” 

 “Yemeğin hayrı yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır.” 

 “Uykudan uyandığınızda ellerinizi üç kere yıkamadıkça başka bir kab içine 

sokmayın. Çünkü ellerinizin nerelerde gecelemiş olduğunu bilemezsiniz.” 

 “Dişlerinizi misvaklayınız. Zira bu hal temizliktendir. Temizlik ise imana 

yöneltir. İman da sahibi ile cennettedir.” 

 “Saçlarınızı,sakallarını parmaklarınızla hilalleyin.(Tarayın) Kılların arasını ve 

diplerini temiz tutmaya çalışın. Tırnaklarınızı da kesin. Çünkü şeytan her halde etle 

tırnak arasına girip orada faaliyet gösterir. Burada özellikle tırnakların kesilmesi 

emredilmekle,mikropların tırnakla et arasında barındığı,bilhassa kolibasilinin  orada 

kümelendiğini öğrenmekteyiz.283       

 Ağız temizliği hem solunum,hem solunum yolu,hem de sindirim sistemi 

hastalıklarını önler. Bu konuda Peygamber Efendimiz:”Eğer ümmetimi zora 

koşmayacağımı bilseydim,her abdest aldıklarında dişlerini fırçalamalarını 

(Misvaklamalarını) emrederdim.”284 buyurmakla,bu işin  devamlı yapılması zor da 

olsa netice itibariyle kolay ve faydalı olacağı belirtilmektedir. 

 Akşemseddin de (1389-1459) –Maddetül Hayat- ‘Hayatın Maddesi’ adlı Tıb 

kitabında:”Hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatalıdır. 

Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle geçer. Bu bulaşma gözle görülemiyecek 
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kadar küçük,lakin canlı tohumlar vasıtasıyla olur.” Böylece hem mikrobun tarifini,hem 

de her türlü hastalığın,kirliliğin doğurduğu gözle görülemiyecek kadar küçük canlıların 

yaptığını da keşfetmiş olmaktadır.285  

                              

Çevre toplumların aynasıdır. Çevre insanların kalb ibresini 

ayarlar.                                                                                     Çevrenin 

kirliliği ruhların da kirlenmesine sebebtir. Nasıl olmalı? Çimentolar 

arasında çimenler fışkırmalı... Ağaç boyları gökdelenleri geçmeli.. gemiler 

balık bolluğundan karaya oturmuş gibi olmalı deniz ortasında... Ve 

neticede kan gelecek yüzüne insanların,yanaklar pembe pembe...Her şey 

ilki gibi olmalı..Bozduklarımız düzelmeli...286 

o    Gök mavi,deniz masmavi,kara yemyeşil olmalı. Özellikle evlerin bazı 

zamanlarda –sabah gibi- havalandırılması veya kekik gibi kokularla havasının 

düzeltilmesi,mikroplu havanın teneffüs edilmesini de engellemiş olur. Ancak 

dezenfeksiyonla beraber itinalı bir temizlik örneğini ecdadın da gösterdiği gibi ve 

daha da tekniki bir şekilde göstermek icab eder. Şöyle ki;Napolyon 1798’de Akka 

kalesini muhasara ettiği zaman ordusunda veba zuhur etmiş ve hastalığa karşı 

çaresiz kalınca düşmanı olan Müslüman-Türklerden yardım dilenmek zorunda 

kalmıştı. O zamanki bir Fransız,eserinde şöyle yazılmaktadır. Türkler ricamızı 

kabul ederek hekimlerini yolladılar. Bunlar tertemiz giyinmiş,nur yüzlü 

kimselerdi. Evvela dua ettiler ve sonra ellerini bol su ve sabun ile uzun uzadıya 

yıkadılar. Hastalarda zuhur eden hıyarcıkları neşterle yardılar. İçindeki sıvıyı 

akıttılar ve yaraları tertemiz yıkadılar. Sonra hastaları ayrı ayrı yerlere 

koydular. Ve sağlamların kabil olduğu kadar onlara yanaşmamasını tenbih 

ettiler. Hastaların elbiselerini yaktılar ve onlara yeni elbiseler giydirdiler.  En 

nihayet tekrar ellerini yıkadılar.           

o Hastaların bulunduğu yerlerde öd ağacı yakarak ve tekrar dua ederek ve 

bizden hiçbir ücret veya hediye kabul etmeden yanımızdan ayrıldılar.”          

o Buradan çıkarılacak olan ise;dezenfeksiyon yapmak,mikroplu havayı yok 

etmek için öd ağacı vs. kullanmak,düşmanına sağlık,şifa ve temizlik konularında yardım 

etmek,ondan gerekirse ücret taleb etmemek,bulaşıcılık anlayışının çok iyi idrak 

edilmesi,karantina işlemleri,antibiyotiğin bulunmadığı dönemlerde iyi bir tedavi 

yapılması,mikroba karşı korunma tedbirleri,hijyenik işlemler ve temizlik anlayışları bu 

günkü tıbbın takdir edeceği hususlardır.287 

o    Galinos adamlarına şöyle dermiş:Üç şeyden sakının,dört şeye de sıkıca 

sarılırsanız doktora ihtiyacınız kalmaz:Tozdan,dumandan ve pis kokudan sakınınız. 
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Yağlı ete (iç yağı),güzel kokuya,tatlıya devam ediniz. Ve sık sık hamama gidiniz. 

Doyduktan sonra daha fazla yemeyiniz.288 

o   Kur’an-ı Kerim-de hıfzıssıhha açısından da önemli olan örtünmeden289  ,elbise 

temizliğinden,290 yeter derecede istirahat etmekten,291 iyi bir beslenmeden,292 kötü ve 

bozulmuş yiyeceklerin yenilmemesinden,293[30] bitkisel yiyecekler ve bunların 

faydalarından,294 iyi ve kötü içecekle 295 ve mutlak zararından ötürü içkinin kesin 

olarak yasaklanmasından,296 beslenme ile tedavi,297 genel sağlık kurallarından olan 

ölülerin gömülmesi 298 gibi konularla,299 leş,kan gibi yasaklananlar,300 namaz 

kılınamıyacak haller-sarhoşluk ve cünüblük,301 bütün organların özellikle insanın en 

fazla kirlendiği organları olan -el-yüz-ayak gibi- su ile yıkanıp,olmadığında 

teyemmümün ancak temiz bir toprakla olacağı 302 belirtilmektedir.303 fuhuş ve 

zinadan uzaklaşılması ise emredilmektedir.304      

§ Klikman (1965) deride yaşayan canlıları yer küre üzerinde yaşayan canlılara 

benzetmiş ve bir insanın vücudundaki mikrobların sayı  ve çeşitlilikte dünyanın 

nüfusundan çok daha fazla olduğunu belirtmiştir. İnsan vücudu bu mikrobların 

                                                           
288 Zad-ul Mead.İbni Kayyım el-Cevziyye. Terc.M.Erdoğan. 5 / 123. 

289 Nahl.5,80-81,Taha.171,Nur.30,58,İnsan.12,21. 

290 Müddessir.4. 

291 A’raf.4,Yunus.68,İnsan.26. 

292 Bakara.57,Fatır.13,Tur.22. 

293 En’am.146-147,Hucurat.12. 

294 Bakara.61,En’am.100,Nahl.67,Tin.1. 

295 Bakara.249,Fatır.13,Muhammed.15,17,Hakka.37. 

296 Bakara.219,Maide.90-91. 

297 Nahl.68. 

298 Abese.21. 

299 Kur’an- Kerim ve modern ilimler.C.Kırca.sh.175-176,Bak.Kur’an-ı Kerim ve hadislerde 

tıb.M.Denizkuşları..sh.57. 

300 Maide.3. 

301 Nisa.43. 

302 Maide.6. 

303 Allah ve modern ilim.A.Nevfel. 2 / 194. 
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zararından korunmak için yıkanmalı,ağız,vücut,ev ve çevre 

temizliği,yolların,okul,cami,hastahane gibi yerlerin temizliği,gerekli olmadıkça köpek 

beslememek,sünnetsiz erkeklerle evlenen kadınlarda rahim kanserinin olmasından 

sünnete riayet etmek,tırnak kesmek,atıcılık,yüzme ve güreş gibi sporlarla,sağlık ve 

temizlik uygulamaları ile tıbbın koruyucu üstünlüğü görülmüş olur.305 

                                                         

Bütün bunlar da Kanuni’nin şu sözünü hatırlatmaktadır:             

         Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi,        

         Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.      

          Peygamber Efendimiz de Allah’dan afiyet dileyip ümmetine de 

emretmiş,insanların çoğunun da bundan gafil olduğuna dikkat çekmiştir.306 

          İslâmiyetin yasakladığı yasaklara bakıldığında ve de emirlerinde gerek 

maddi,gerekse manevi olarak insandan başlayıp topluma ve çevreye doğru girift olarak 

bir temizlik sistemini ortaya koyduğunu görürüz. Bunun da temeli İslâmiyetin Tevhid 

dini olduğundan insanları iman,ahlak,kültür değerleri bakımından bir birlik içerisinde 

yetiştirip gerçek yasakçıyı kalbe yerleştirmiştir. Muhitin manevi bakımdan kirlenmesi 

de böylece engellenmiş olmaktadır. 

 Mesela ders vermeye gittiğim hapishanede mahpuslardan biri:”Biz artık hırsızlık 

damgasını yemişiz. Çevremizde hırsız olarak bilinmekteyiz. Onun için yapmasak da 

yapmış gibi görülürüz.”diye kendisi için meşru bir bahane uydurmaya çalışmıştı. Oysa 

dünya demek onun memleketi,sadece o kirli muhit ve arkadaş çevresi olmadığı 

gibi,daha münasib ve temiz,değişik bir çevreye giderek kendisi için  bir düzgün hayat 

seçebilir. 

 Buda gösteriyor ki;İbni Haldun’un dediği gibi:”İnsan tabiatının ve mizacının 

değil,kendisini saran muhitin ve bu muhitten kazandığı alışkanlıkların kültürün ve 

yaşayışın çocuğudur.” 

          Nitekim geçmiş ümmetlerin içinde yüz kişiyi öldürüp tevbe yolu arayan azgın bir 

katilin nasihatçı bir alime gelip affedileceği hakkındaki sorusuna alimin verdiği cevabı 

Peygamber efendimiz şöyle nakleder:”Seninle tevben arasına kim girebilir. Ancak 

yaşamakta olduğun o kötü köyden çıkacaksın. Falanca köye gideceksin. Orada Allah’a 

ibadet eden (iyi ve dürüst) insanlar var.Onlarla sen de ibadet et. Artık bir daha kendi 

beldene dönme,zira orası kötü bir yerdir.”307 

·        Çevre temizliği sadakadır.            
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·        İnsanların çevreyi temiz tutmaları Peygamber Efendimizin ifadesiyle sadaka 

vermeye denk tutulmuştur. Nitekim:”kim insanlara eziyet (eza) verici bir şeyi yoldan 

atarsa sadakadır.”            Bunun kapsamı ise gayet geniştir. Bunlar:Yoldaki bir 

dikenden,evdeki bacadan çıkan kirlere,hayvan pisliğinden atılan her türlü çöpe ve 

onların üzerine konan sineklerin rahatsız ediciliğine,arabanın eksozundan gürültüsüne 

kadar,bağırtıdan kavgaya,kötü görünümlü olmadan edebe aykırı giyime 

kadar,tükürmeden yol kazımı,inşaat artıkları,maddi ve manevi hoşa gitmeyip rahatsız 

eden her şey bu kapsam içerisinde dahildir.     Her şeyin 

bir kapasitesi vardır. Binlerce insanın kirlettiği bir beldeyi birkaç kişiden temizlenmiş 

beklemek biraz abes ve zor olacaktır. O halde bir yeri nasıl görmek istiyorsak,öyle de 

bırakmalıyız. her kesin kendi kapısının önünün temizlemesi halinde çöpçülere de ihtiyaç 

kalmıyacaktır.         Pis suların 

akmış olduğu bir yerde hayatın sürdürülmesi zor olacaktır. Zira bu gibi yerlerde 

mikrobların büyümeleri sırasında enzim denilen bazı maddeler çıkarırlar. Bunlar 

sudaki pis  ve zararlı maddeleri ayrıştırır. Böylece akarsular ve denizler aşırı derecede 

kirlenmekten kurtulur. Nehir ve denizlere fabrikadan akıtılan pis sular ve diğer artık 

maddelerin çoğunluğu ile bu ayrıştırma olmayacak,zehirli maddelerle kirlenecek,kıyı ve 

körfezler fena kokudan geçilmeyecektir. Neticelerde bu sularda yaşayan balıkların 

vücutlarında zehirli maddeler birikir ve bir çoğu da ölür. Bu balıkları yiyen insanlar da 

çeşitli hastalıklar ve zehirlenmeler görülür.Arıtma tesislerinde arıtma ve temizlik 

ile,pislik içinde boğulma engellenmiş olur.                                                                  

    

Temiz ve düzenli okulda,öğrenciler eğitim ve öğrenimi zevkle yaparlar. Okulun ve 

çevrenin pisliğinden dolayı salgın hastalıklar doğabilir. Bu yüzden başarısızlığa uğrayan 

öğrencilerde olabilir. Okulun temizliği,öneminin anlatılması,iyi yönde örnek olup,çöp 

tenekesinin konularak,sınıfın havalandırılması,ekmeklerin yerlere 

dökülmemesi,yağmurlu havalarda çamurların içerilere taşınmaması daha sağlıklı bir 

eğitimin bu temizlik çerçevesi içerisinde daha verimli olacağı görülecektir.  

       

Çevre temizliği için en uygun yatırım ağaç dikme ve yeşilliklerdir. Başlangıcından 

beri dünyadaki varlıklar havanın oksijenini alıp,karbondioksit salarak havayı kirletmiş 

olsalardı ve bunun dışında bir ameliye olmasaydı,zamanla havanın içindeki oksijen 

miktarı tükenecek  ve yer yüzündeki yaratıklar nefes alamıyacak duruma geleceklerdi. 

Ama yüce yaratıcı bizi yeryüzüne  yerleştirdiği gibi,kloroform adı verilen özümleme 

ameliyesi ile oksijenin tükenmesini önleyen  değişik bir ameliyeyi var ederek,hayatın 

devamını sağlamıştır. Şöyle ki;bitkiler havadaki karbondioksidi alırlar,güneş ışığının 

etkisiyle saf oksijeni ayırarak tekrar havaya verirler. İçindeki karbonu da biriktirirler. 

Bu karbonun bitki kökünün teşekkülünde sakkarizasyon ameliyesinde 

(işinde),gelişmesinde kullanılır. Şüphesiz ki bu özümleme olayı yaratıcının fevkalade 

büyük mu’cizelerinden biridir. 308              

*  İnsan ve Temizlik                                                                                                                                                                                                                                                                          

Peygamber Efendimiz:”Kim ki evinde Allah’ın bereketini artırmasını istiyorsa,yemek 

hazırlandığı ve kaldırıldığı zaman abdest alsın,(ellerini yıkasın)”309 Derinin temizliği de 
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çok mühimdir. Çünkü insan vücudu mikroplara karşı öldürücüdür. Fakat pis deride bu 

güç azaldığı gibi,ölüde 15 dakika sonra kaybolur.310                                                                                                             

Bundan  dolayı Hz. Peygamber en az haftada bir defa yıkanmayı lüzumlu görmüştür. 

Bütün bu temizlikler arasında diş temizliği de önemli bir yer tutar. Zira kirli,çürük ve 

eksik dişler neticesinde insanda bademcik,nezle,mide ve barsak hastalıklarının sebebi 

olabilir.311 

      Dişlerin temizlenmesi için misvak,fırça veya parmak ile ovalamak faydadan hali 

değildir. Misvak kullanan  şahsın tükürüğü ile,fırça ve macun kullanan şahsın 

tükrüğünün mikroskobik muayenesini yapan diş tabibi Beşir Akınal şöyle diyor:”Diş 

tababeti okulunda asistanlığım zamanında merhum hocam Prof. Ziya Cemal beyle 

yaptığımız incelemede,misvağın diş etlerini katılaştırmada ve beslenmede fırçadan çok 

üstün olduğu,hatta mikroplar üzerinde etkisi dolayısıyla da ağız sıhhati bakımından çok 

faydalı olduğu anlaşılmıştır.”        

                                             

Hadis alimlerinden İmam-ı Nevevi (V.1277):Misvaktan başka şeylerle dişi 

temizlemek de,misvaklamanın yerini tutabilir.312 Zira burada önemli olanın temizleme 

işleminin yapılmış olmasıdır.        

    Bir İslam alimi olan İbni Kayyım,vebanın belirtisi olarak 

koltuk altının temizlenmemesi,kulak arkası ve yumuşak etlerde siyahlık veya 

solgunluktur,der.313                 

Çevre Kirliliği ve Kanser. 

Çevre kirliliğinin açtığı bir çok zararlardan ve hastalıklardan biri de kanserdir. 

Özellikle teknoloji bazı problemlerimizi hallederken,yeni ve ciddi problemlerde 

doğurmaktadır. İşte böylece kansere yataklık eden amillerin arasında yer alan kirli 

hava bu problemlerden birini oluşturmaktadır.      

   

Kirli havanın doğrudan kanser hücresi doğurma ihtimali azdır. ancak kirli hava 

kemik iliği için bir zehir teşkil eder ve kansere yataklık yapan tesir de bu noktada 

gizlidir.314            

Böyle bir durum da alınacak bir tedbir de,bahçemizde,evimizde,balkonumuzda 

hatta yatak odamızda,büyük yapraklı bitki ve çiçekler bulundurmak,istirahat,günlük 

gezi ve yıllık seyahatlerimde daima en iyi havalı yerleri seçmek. Günlük hayatımızdan 

basit bir örnek;Kapalı havalı bir kahvede oturmak yerine,bir parkta yahut bahçede 
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oturmayı tercih etmek.315         

    

Tabiatın temizlikçileri. 

Tabiata baktığımızda Cenab-ı Hakkın koymuş olduğu sistem içerisinde devamlı bir 

temizlenme işleminin olduğunu görürüz. Bunlar: Rüzgarların esmesiyle toz toprağın 

ortadan kalkıp,arkasından yağmur yağmasıyla etrafın yatışarak temizlendiğini görürüz.

 Bir yandan gübre böcekleri gübre yiyerek yer yüzünü temiz tutmak için 

çalıştırılıyorlar.316         

 Sanki tabiattaki hayvanların hepsi doğuştan vücut bakımı temizlik bilgileri ile 

proğramlanmıştır.      

Kedi vücudunu,tüylerini yalamakla temizler. 

Pis sayılan porsuk bile ininde sık sık temizlik yapar,aynı yeri tuvalet olarak 

kullanmaz.                                        

Tilki temizlenmek için ağzına aldığı bir dal ile yavaş yavaş suya girer. Neticede 

postundaki pireler boğulmamak için dalın üzerine sıçrar ve tilki bunu ağzından atarak 

temizlenmiş olur.              

  

Filler hortumlarını temizlenmek,duş yapmak için kullanırlar.   

  

Hemen hemen bütün kuşlar suya girerek yıkanır ve kuyruk çevresinde olan yağ 

guddeleri ile yağlanır. Yuvaları da böyle temizdir. Yavru kuş yapmasa bile anne 

gagasıyla bunları toplar ve temizler.       

    

Bazı balıklar ağzını ve dişlerini temizletmek üzere diğer balıkların ağızlarının içine 

kadar girmesine müsaade ederler.317                                                                                                                        

1 hektarlık alanı kontrol eden 300 bin karınca yaklaşık 93,6 ton besin tüketip,bunların 

56,2 tonunun zararlı böcekler oluşturmaktadır. Ve bir kısım karıncalar da 3 milyon 

yengeci öldürüp yedikleri,böylece ormanların doğal koruyucuları olduklarını da 

göstermiş olmaktadırlar.318                     

               

O halde insan da tabiatı,çevresini ve kendisini çirkin etmemeli,çirkin yapmamalı ve 

çirkin olmamalıdır. 

                                                           

315[52] Age.79-80.        

316[53] Dur ve Düşün.C.Suavi.sh.27. 

317[54] Age.sh.45,Bak.Harikalar ans.sh.195. 

318[55] Bak.zaman gaz.3-5-1999. 



 Tabiat devamlı işleyen bir fabrika gibidir. Pisliklerle,süprüntülerle kirleniyorlar 

ve kokuşmuş maddeler her tarafında birikiyorlar. Eğer pek çok dikkatle bakılıp 

temizlenmezse içinde durulmaz,insan onda boğulur 

      Ve yine,eğer o temizlik işlemi olmasaydı hayvanların yüz bin çeşitleri yer 

yüzünde boğulacaklardı. 

     Yer yüzündeki bütün hayvanların cenazeleri ve bitkilerin döküntüleri kara ve 

denizleri öyle kirleteceklerdi ki,belki bir kuş bile kolaylıkla kanadını oynatamıyacaktı. 

Cenâb-ı Hak tarafından öyle temizlenmektedir ki,kirlilikten sevimsiz gibi olan 

dünya,temizliğinden sevimli hal alıyor. Bütün bunlar denizlerin temizlikçileriyle 

temizlenmekte, çünkü bir balığın bir milyon yumurta yapması çoklukla olup,denizin 

yüzünü kaplayarak temizlenmemesi halinde sevimsiz olacaktı.    

        

Yine temizlikçi kartallar kilometrelerce mesafeden leşlerin kokusunu alır ve 

temizler.  

Karıncalar geride kalan ufak tefek artıkları toplamakla temizlik işlemine katkıda 

bulunur.Mesela arslan, yabani atları kovalarken ve onları kasıtlı olarak koştururken 

geride kalan ve hastalıklı olan avını yakalayarak yemekle,o hayvanın temizlenmesini ve 

onda bulunan hastalığın diğerlerine geçmesini de önlemiş olur.   

    

Bir yandan kanadını temizleyip,bir tarafında zehir,diğer tarafında ise panzehir 

bulunan sineklerin dünyayı devamlı surette temizlemeleri,temiz tutmaları...  

   

İşte dünyada görülen denge ve dengeli temizlenme...    

  

Kaşlar bir an boş durmadan gözleri temizlemekte...     

  

Bedendeki alyuvarlar,bedenin hücrelerini temizledikleri gibi,nefes dahi o kanı 

temizler. 

 İşte temiz olup temizliği ve temizlenenleri seven Allah’ın insandaki harika 

temizlik işlemi... Bir yandan maddi olarak temizlerken,diğer yandan gönderdiği 

kitaplarıyla onu kin,düşmanlık,kötü düşünce,topluma zarar verme gibi,kötü duygu ve 

ahlaklardan temizler...  

O halde insanların sevgisini kazanmak isteyen kendisini ve çevresini temiz tutsun. 

Allah’ın sevgi ve rızasını dahi kazanmak isteyen yine kendisini ve çevresini temiz tutsun. 

Maddi-manevi,görünen-görünmeyen kirlerden kendisini arındırsın..   

  

İşte gerçek ve olgun insan,ancak temiz insandır.     

  



S  o  n      S  ö  z  : 

ABD’de uzman Henry Still şöyle der:”Kara,su ve havayı kirletmek ve başka 

yollardan tahrib etmekle böcekten balığa kadar binlerce cinsin hayat zincirine 

müdahale ediyoruz. Topraktaki küçücük bir ağaç veya bir hektar ot,yüzlerce değişik 

hayvan ve bitkiye gıda ve barınak ve tekrar mahsul verebilecek bir çevre temin edebilir. 

Bunlar ot yiyen hayvanlardan kuşlara,böceklere ve nihayet ölü madde ile beslenip 

bunun esas hayat zincirine tekrar dönmesi için kimyevi madde olarak icad eden 

bakterilere kadar uzanır.319      

Böylece zincirin halkalarında sadece biz bulunup fayda ve zarar gören biz değiliz.

  

Peygamber Efendimizin:”Kıyamet kopacağında elinizde bir fidan varsa onu 

dikin.”sözü,aynı zamanda ormanların da,tabii çevrenin korunmasında,atmosfer ile 

toprak arasındaki münasebetlerin düzenlenmesinde önemli rolün olduğunu ifade 

eder.320   

İsmail Hami Danişmend’in 1961 yılında yayınlanan –Garb menbalarına göre eski 

Türk seciyye ve ahlakı-adlı eserinde,ellinin üzerinde batı kaynağına dayanarak 

incelediğine göre,eskiden atalarımızın çevre temizliğine ne kadar ehemmiyet 

verdiklerini şöyle sıralar: -Eski Türk hayatında hayır işleri yalnız insanları 

değil,hayvanları ve bitkileri de içine alır. Bunun içindir ki,hayvan hastaneleri ve 

ağaçlara su vermek için vakıflar kurulmuştur.  

-Eski Türk temizliğinin temeli,İslâmın temizliği imandan saymasındandır. 

  

-Eski Türklerin inanışına göre maddi temizlik aynı zamanda,manevi temizlik 

demektir.          

-Günde beş vakit abdest almak suretiyle yüz,eller,ayaklar ve ağız devamlı olarak 

temizlenir.         

-Haftada üç-dört defa hamama gidilerek yıkanılır.     

  

-Tırnaklar,kıllar,saçlar muntazaman kesilir.      

  

-Yemeklerden önce ve sonra ağız ve eller yıkanır. Gül suyu gibi kokular sürülür.

   

-Bütün Türk evleri çok temizdir. Evlere ayakkabı ile girilmez. Hayvan ve kuş 

sokulmaz.          
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-Köylerde bile hamam vardır.         

-Avrupa’da sokaklar umumi hela olarak kullanılırken,Türkiye’de ayrıca umumi 

helalar yaptırılmıştır.        

-Evlere sokulmayan sokak köpeklerini beslemek için vasiyetnamelere maddeler 

konduktan başka,vakfiyeler de yapılmıştır. Fırıncılarla kasaplara her hafta veya her 

ay,köpekler için muayyen bir para verip et ve ekmek dağıttırmak adeti de vardı. 

   

-Yavrulayan köpekler için sokaklara küçük kulübeler yaptırılırdı.  

   

-Leyleklerle kırlangıçların yuvalarına hürmet edilir ve evlerin damlarında 

barınmaları hayra alamet sayılırdı.       

-Büyük binalar yapılırken kuşlar için de yuva inşa edilirdi.    

  

-Hububat nakledilirken üstüne üşüşüp yiyen kuş sürülerine dokunulmazdı. 

  

-Eski Türkler avcılıktan nefret ederlerdi.      

  

-Hayvanları korumak için kanunlar çıkarılmıştır.     

  

-Ağaçların hatta verimsiz ağaçların bile sulanması için vakıflar kurulmuştur. 

  

-Ev yapılan arsalarda ağaçlar varsa,onlar için damlarda açıklık bırakılır,böylece 

kesilmeleri önlenmiş olurdu.       

-Netice olarak:Avrupa yazarları,Türk’lerdeki yüksek ahlak ve karakterin sebebi 

olarak Kur’an-ı Kerim-i göstermişlerdir.321     

Osmanlı devleti 1539’da temizlikle görevli,çöplük subaşılarına temizlik nizamnamesi 

doğrultusunda temizlik uygulamasını 11 madde sıralamaktadır.322   

   

Çevre ile ilgi li olarak Fatih Sultan Mehmed vasiyetnamesinde:”Ben ki İstanbul 

Fatihi Abdu-aciz Fatih Sultan Mehmet bizatihi alun terimle kazanmış olduğum 

akçelerimle satun aldığım İstanbulun taşlık mevkiinde kain ve malumul hudut olan beş 

dükkanımı,aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakfı sahih eylerim. Şöyle ki:Bu gayrı 
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menkulatımdan elde olunacak nemalarla,İstanbulun her sokağında ikişer kişi tayin 

eyledim. Bunlar ki ellerindeki bir kap içerisinde kireç tozu ve kömür külü olduğu halde 

günün belirli saatlerinde bu sokakları gezeler,bu sokaklara tükürenlerin tükrükleri 

üzerine bu tozu dökeler ki,yevmiye 20-şer akçe alsunlar. Ayrıca 10 cerrah,10 tabib ve 

3’de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki ayın belli günlerinde İstanbula 

çıkalar,bila-istisna her kapuyu vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar. Var ise 

ve şifası orada mümkün ise,şifayab olalar,değil ise kendilerinden hiçbir karşılık 

beklemeksizin,darul acezeye kaldırılarak orada salah buldurulalar.    

Maazallah her hangi bir gıda maddesi buhranı da vaki olabilir. Böyle bir hal 

karşısında bırakmış olduğum 100 silah ehli erbaba verile,bunlar ki hayvanat-ı 

vahşiyelerin yumurtada veya yavruda olmadığı sıralarda Balkonlara çıkıp avlanalar ki 

zinhar hastalarımızı gıdasız bırakmayalar.”323      
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     ÇALIŞMA    VE     FAİZ 

  

 “Âyette:”İnsanın ancak çalışması vardır.”324 mûcibince;insanın önemi,ürettiği 

çalışması ile orantılıdır. 

 Toplumun varlığı ve varlığının devamı üreticiliğindedir..Devamlı tüketen 

toplum,bu boşluğunu ancak çalışma ve üretim ile kapatacaktır. 

 Bir zamanlar müslüman olanlar yine müslüman olanları ve hatta içlerinde iyi 

niyetli olmayanları,onların şahsında İslâmiyeti tenkit etmek üzere müslümanların 

çalışmadıklarını,fakir kaldıklarını ve ilerlemeyip bununda gündemde kalmasını 

sağlarlardı. 

 Ancak kendileri ilerledi de tutan mı oldu?Füze yaptılar da kapağını çalan mı 

oldu?kısaca sürekli yapmadıklarını ve de yapamadıklarının faturasını birilerine 

çıkartmak üzere,ithamda bulunurlardı! 

 Birde ilerlemek için yolların açılması,vasıtaların olması gerekti. Bir asırdır 

elleri,kolları bağlanan şu milletin bulunduğu durumunda göz ardı edilmemesi gerekirdi. 

                                                           
323 Zafer derg.1988. 

324 Necm.39. 



 Olumsuzluk her zaman için olumsuzluktur,tasvib edilemez. 

 Nitekim 1980 yılından itibaren önü açılan,vasıtaları temin edip yakalayan şu 

millet,diğer milletlerin yollarına girmeye namzed oldu. 

 Her ne sebeble olursa olsun,çalışma düşüncesi hiç bulunmasa idi,buralardan 

kalktılar diyar diyar Almanyalara çalışmaya gidilmezdi! 

 Ve gelişme yoluna girildi. 

 Ancak şimdi şikayetin çehresi daha da değişti. Oda;Müslümanlar şirketler 

suretinde çok zengin oluyorlar. Devleti ele geçirmezler mi? 

 Bundan rahatsız olunmakla kalınmıyor,çeşitli vesilelerle engelleme yoluna 

gidiliyordu. Tam bir tezad! 

 İster istemez insan düşünüyor! Bu gün zengin olmaya çalışan bu insanların 

zengin olmamasına yani fakir kalmasına çalışanlar olmaya ki;dünde fakir 

kalmalarına,fakir olmalarına çalışanlar olmasın??? 

 Teşvik edilmesi gerekirken engellemeye,en azından şikayet edilmesi neden? 

 Dünde köprüye karşı çıkılmış,fabrikalar,araçlar yakılmıştı. Acaba aynı 

zihniyetin teraneleri mi? 

 Dünyada emsali görülmeyen ve de görülmeyecek olan bir uygulama. 

 Toplumda,üzerinde durulması gereken bir durum varsa,oda toplumu yıllardır 

geri bırakıp çökerten enflasyon canavarıdır. Bunu ortadan kaldıracak da zenginliktir. 

Ve o zenginliğin de üretimde kullanılmasıyla olur. 

 Enflasyonun ana kaynaklarından biri ve birincisi,faizdir. Yani paranın üretimde 

değil,atıl olarak çalıştırılmayıp tüketilmesindedir. 

 Yatırıma yatırılmayıp,faize yatırılan para ölü paradır. Ve bunun gideri topluma 

yansıtılacağın dolayı,toplumun kanı emilecektir. Nitekim kaçak elektriklerin açığının 

faturalara yansıtılması gibi... 

 Paraların toplumda tedavülde olmayıp,toplum hayatından emilerek faize 

yatırılan yatık para,toplumun umum kesiminde yatmasına sebeb olmakla çalışma 

hayatında bir hareket olacaktır. 

 Oysa toplumdan çekilerek alınan ve de olamayan parayla ne alınıp,ne 

satılacaktır? 

 İstikrarsızlığı arttırarak325 ,cahiliye döneminde uygulanan326,açtığı bir çok 

zararlarından327 dolayı İslamiyet tarafından kesin olarak yasaklanan faiz328 
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 Yasaklanmasının sebebleri içerisinde; 

 1)Sömürüye dönüşen bir zulüm oluşudur. Temel bir çalışma ortamını 

kaldırmaktadır. İhtiyaç içinde olanları desteklemeye vesile olması gerekirken,tersi 

olması. 

 2)Faizin,serveti yoksuldan alıp,zengine vermesi,böylece servet dağılımındaki 

eşitsizliği sürekli olarak arttırmasıdır.   

 3)Faizin kazançlarını yığılmış bir servetten elde etmeye başlamış,atıl bir halk 

sınıfı meydana getiriyor olmasıdır. 

 M. Hamidullah ise;”Yasaklanışının nedenini faiz kurumunun getirdiği tek taraflı 

risk olarak değerlendirir ve neticede= 

 a)Faiz adaleti ihlal etmektedir.   

 b)Ve İslâmdaki-emeksiz karşılık beklenmez.-ilkesiyle ters düşmektedir. 

 Bu konuda F. Üçışık şöyle der:”Faiz,hukukta medeni semer olarak ifade 

edilmekte,yani verilenin ötesinde ayrıca ek bir değerini ifadesi anlamını 

taşımaktadır.”329 

 Kullanmayıp da bankaya yatıran kişi,işçinin ve diğer kesimlerin ondan 

istifadesini engellemektedir. 

 Faizde para para kazanıyor. Bir üretimi veya mamulü ortaya çıkarıp da 

kazanmıyor. 

 Bankadan faizle para alarak iş yapan bir kimse,belki de karının yarısını bankaya 

verecek,bu zararını çıkarmak için malın fiyatını arttırma yoluna gidecektir. Buda 

enflasyonu otomatikman arttıracaktır. 

 Ve birde zarar etmişse bu zarar yerinde ve sabit kalmayacak,katlanarak artış 

gösterecektir. Özür kabul etmeyen canavar. 

 Faizde zengin daha da zengin,fakir daha da fakir olur. 

 Faizde esas maddedir. iyilik gibi esaslar yoktur. İslam da madde esas 

olmayıp,iyilik esastır. Ve mal sadece zenginlerin ellerinde dolaşan bir metadır.  
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 Her şeyde ölçü ekonomi olur. Parada nüfuz sahibi olunca,her şeyde nüfuz sahibi 

olmaya çalışır ve böylece birkaç kişi;kendi kokmuş ve kokuşmuş hevesine göre halkı 

yönlendirmeye çalışır. 

 Enflasyonda en büyük amildir. Sen çalış ben yiyeyim! Ben tok olduktan sonra 

başkası açlıktan ölse bana ne!Egoist fikri toplumda hakim olur. 

 Batının ekonomi durumu,kendisinden aşağıdakinin sırtına basıp yükselmekte ve 

kendi içinde mağdurları bulundurmaktadır. 

 Faiz yerine şirketleşme yoluna gidilmelidir.330 

  Faiz yerine borç ve kredi verilmelidir. Mesela; 

a)Karz-ı Hasen  b)Mudârebe (Birinden sermaye,öbüründen emek)   c)Murâbaha 

(Kâr,ticaret)    

d)Şirketleşme   e)Zekât 

 Zira zekât”İktisadi açıdan,yatırımda kullanılmamış sermaye otuz yılda yüzde 2,5 

yıllık mecburi zekâtla kaybolabileceği için,zekât gelirin üretime dönük yatırımlara 

aktarılmasının teşvikçisidir. Üretime yatırım yapmak,toplumun zenginliğini arttırır,iş 

alanları açar ve tahsis olunan yüzde 2,5 zekât vergisinden daha fazlasını üretir.”331 

 İşte faizle kamburlaşan devletlerden 

örnekler;Mısır,Brezilya,Arjantin,Yugoslavya. 

 İngiliz casusu olan Hempher itiraflarında şöyle der:” Faizin her şeklini yaymak 

lazımdır. Zira faiz,milli ekonomiyi harab ettiği gibi,müslümanları,Kur’an-ın kanununa 

karşı gelmelerine de alıştırır. Zira insan,bir kanunu ihlal edince,artık diğer kanunları 

da,ihlal etmesi kolay olur. Onlara,kat kat olanının haram olduğunu,çünki Kur’an-

da:”Faizi kat kat olarak yemeyin.”332denildiğini ve binaenaleyh faizin her şeklinin 

haram olmadığını belirtmek lazımdır.         

 (Ödünç vermede faiz iki nevidir=Birincisi,(Basit faiz)olup,ödünç verirken,vakti 

tayin edilmez;fazla ödemesi sözleşilir. Bu faizin çok azı,bir dirhem fazla ödemeği şart 

etmesi de büyük günahdır.  

 İkincisi(Mudaâf faiz )olup,belli zaman sonra aynı miktar ödemesi, ödeyemezse, 

ödenecek miktar ve ödeme zamanı arttırılır,yukarıdaki âyeti kerime mudaâf faizi 

bildirmektedir.)333 
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 Hukuki olarak değil,ancak topluma açmış olduğu zararlardan dolayı hadis-de:” 

Bir dirhem faiz (almak veya vermek)otuz zinadan daha günahtır.”buyurulmuştur. 

 Buradan hareketle,Bediüzzaman’ın toplumun iki hastalığını tesbit ve bunun 

devasını teşhis sadedinde söylemiş olduğu; 

 “Sen çalış ben yiyeyim.”yani bir sermayedarın oturduğu yerde,kısa bir zamanda 

milyarları kazanırken,yerin altında çalışan bir ücretlinin uzun zamanda zorla geçimini 

kazanması dengesizliğine İslâmiyetin en büyük reçetesi olan”Faizi haram,çalışmayı 

helal kılması”334 ile toplumdaki denge unsurunun bir ciheti böylece sağlanmış 

olmaktadır. 

 Diğer hastalık ki;”Ben tok olduktan sonra,başkası açlıktan ölse bana ne!”egoist 

ve nefis-perest bir düşünceyi,Hadis’de belirlenen hassasiyet ile ki:” Kendisi tok 

iken,komşusu aç yatan bizden (ve gerçek bir mü’min)değildir” 

 Buna çare olarak zekâtın farziyeti ile335;zengin ile fakir arasındaki uçurum 

zekât köprüsüyle ki Hadis’de:”Zekât İslâmın köprüsüdür.”ifadesiyle kapatılmış 

olmaktadır. 

 Ribâ’nın yani faizin İslâm memleketi olmayan Dar-ı Harbde sadece Hanefi 

mezhebine göre Helal olacağına dair görüş belirtilirken336;ahsen olan bu fetva ve 

ruhsatın ötesinde Takva ve azimet ciheti olan,alınmamasıdır. 

 Fetvadaki hikmet ciheti;mevcut paranın dar-ı harpteki devletin ve devletlerin 

güçlenmesine vesile olacağı,onu zayıflatma amacı düşüncesinden hareket edilmekte 

olduğu ifade edilir. 

 Özetle;Batıl yolla337 ve haksız yere yenilen338 faizin malı 

arttırmayacağı339,belki bereketini gidereceğini340,faizi yiyenlerin ise kabirlerinden 

şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkacaklarını341,imanın 

gereği olarak mevcut faiz alacaklarının terk edilmesini342,yapılmadığında ise;Allah ve 
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Rasulü tarafından açılan bir savaşla343 karşı karşıya kalınıp,geçmişte de men 

edildikleri halde yahudilerin bir hususiyeti olup,yapmakta oldukları344,o cihetle de 

onlara benzenileceği Kur’an-ı Kerimde beyan buyurulmuştur. 
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   DÜNYA VE İÇİNDEKİLERİN KIYMETİ 

  

 Hadis’de:” Eğer Allahın yanında dünya bir sinek kanadına muadil gelmiş olsa 

idi,kafirler ondan (bir yudum) bir avuç suyu içmeyeceklerdi.”345 

 Burada;”İndallah” )Allahın yanında) tabiriyle,yani ahirete nisbeten demektir. 

yoksa dünyayı sinek kanadına muvazene etmek değildir. 

 Çünki,Dünya;Esma-i Hüsnânın ayinesidir. ahiretin tarlasıdır. fenaya,faniye 

bakar yönü vardır 

 Yani;Allahın rızası olmayan ehli dalaletin dünyasıdır. böylece ahirette –ebedi 

olduğu için- bir mü’mine sinek kanadı kadar verilecek bir şey;kafirin dünyasından,fani 

olduğu için kıymetlidir. 

 Zira cennetin bir meyve ağacı,dünyada insanlık tarihi boyunca gelen ve gelecek 

olan tüm meyve ağaçlarından daha çoktur. Birisinde geçicilik,birkaç dakika bir varlığa 

sahib olma durumu varken,öbüründe sonsuzluk,tükenmeden bir devamlılık özelliği 

vardır. Cennette koparılan bir meyvenin yerinde öncesinden de güzel anında yerine bir 

meyve daha gelir. Bir yıl beklemeye gerek kalmaz,eksilme olmaz. 

 Dünya;ahirete giden yolların en önemli kavşağını oluşturmakta,ahirete giden yol 

buradan geçmektedir. 

 Hasırın izi Peygamberimizin (SAM) böğrüne çıkmasıyla Hz. Ömer ve Abdullah 

bin  Mesud kendilerine bir döşek yapmalarını söylemeleri üzerine Peygamberimiz 

cevaben;” 
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 “Ben,dünyada,yaz gününde bir ağacın altında bir müddet gölgelenen,sonra da 

orayı bırakıp giden bir binitli gibiyimdir.”buyurur.346 
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 EVLİYA  BAHÇESİNDEN  PIRLANTA  SÖZLER 

  

 “Kula,Allah Taâladan yüz çevirme hali gelince,evliyaya sataşmaya başlar.”(Ebu 

Turab) 

 “Bu alemde göç eden,beraberinde iki ilim götürür. Biri,Allah Taalaya karşı 

marifet ilmi,diğeri de ahiret yerlerine,makamlarına dair ilim.. ikinci şıkka dahil ilim 

şunun için gerekir: Hakkın bir tecellisi olunca,şaşırmaya ve o tecelliyi bilmeden inkar 

edip:-Senden,Allah’a sığınırım..demek hatasına düşmeye.. O tecelliyi anlamıyanların 

inkara sapacaklarına dair rivayet vardır. 

 Kardeşim,anlatılan iki ilmin ahiretteki meyvesini elde etmek için,onları keşif yolu 

ile burada kazan. Bu dünyanın bilgilerini pek yüklenme. Allah yolunda muhtaç olacağın 

kadarını al. Onları da, hak ehlinin iyiliği için kullan..”(Muhyiddin-i Arabi) 

 “Nefis övüldükçe kirlenir,zem edildikçe de temizlenir.”(Havvas) 

 “Ahirete ait işlerde zarar etmektense,dünyaya ait işlerde zarar ediniz. Böylesi 

sizin için daha hayırlıdır.”(Hz. Ömer) 

 “Sizin için korktuğum şeylerin en başında,hevâya uymak ve uzun emelli olmak 

gelir. Hevâya uymak,hak yoldan alır Uzun emelli olmak ise;ahireti unutturur.” 

“Bilgisiz yapılan ibadette hayır yoktur. Anlayış vermeyen ilimde hayır yoktur. 

Tefekküre götürmeyen kıraatte (Kur’an okumakta) hayır yoktur.” 

“Kalbler;içi boş kablara benzer;hayırlı olan, hayırla dolu olanıdır. “ 

“Takva;hataya devamı bırakmak ve amellere güvenip aldanmamaktır.”(Hz. Ali) 
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“Mü’min serçe kuşu gibidir. Halden hale geçer,her gün bir başka olur.”(Ebu 

Ubeyde) 

“İnsanları bir dikensiz yaprak gibi bulmuştum. Bir sabah baktım ki,yaprak 

değil,diken olmuşlar.”(Ebud-Derda) 

“Ey Ademoğlu,dünyaya kalıbınla sahib ol. Fakat kalbini ve himmetini ondan 

ayır.”(A.bin Ömer) 

“Bu konağın sahibi;bizi burada bırakacak olsaydı,onu dünya meta-ı ile 

doldururduk. ne çare ki o;bizim bu evden naklimizi istiyor.”(A. Ğıfari) 

“Dağlar dahi,birbirine karşı azsa ; azgın cezasını bulacaktır.”(A.bin Abbas) 

“Sizden biri,kırkını bulunca Allah’dan çekinme tavrını takınmalı.”(Mesruk) 

“İnsanlar kıyamet günü;hudutsuz bir şekilde Cenab-ı Hakka,diledikleri gibi 

bakarlar.” 

“Dünya senin bineğindir. Binebilirsen,seni taşır. O sana yüklenecek 

olursa,öldürür.” 

“Dünyayı arayıp,ahireti bulanı hiç görmedik. Ama,ahireti arayıp,dünyayı bulanı 

gördük.”(Ebu S.H.Basri) 

“Bana göre,en çok korkulacak şey kadınlardır.”(S.bin Müseyyeb) 

“Dünyanın az şeyine dalmak,ahiretin çok şeyini kaybetmektir.”(Kurazi) 

“Tanınmamak istedikleri için tanındılar.”( Uyeyne) 

“İyi amel;bedene kuvvet,kalbe nur,göze aydınlık getirir. Kötü amel;bedeni 

yorar,kalbi zulmete boğar,gözü kör eder.”(Ali) 

Buhari için:“Buhari-i Şerife yazdığı her hadisi şerif için,iki rekat şükür namazı 

kılmıştır.” 

“Ahir zamanda;her kabilenin beyi,münafıkları olacaktır. Onları bu beylerden 

korumak lazım. Çünkü onlar öyle bir illettir ki;şifası yoktur.”(Fudayl) 

“Dün,öldü,bugün,son nefesini vermede. Yarın-da henüz doğmadı. Zamanınızı bu 

açıdan görün ve yararlı iş yapmaya bakın.”(Bişri Hafi) 

“Dünya,kendisini arayandan kaçar. Kendisinden kaçanı da arar. Kaçana 

kavuşunca yaralar. Kendisini arayıb bulanı da öldürür.”(Darani) 

“Açlık nurdur;tokluk da ateş. Şehvet de odun. Şehvet ve tokluk bir araya 

gelince,ateş yanmaya başlar. Taa,sahibini yakıp bitirinceye kadar sönmez.”(Razi) 



“Çocukların terbiye edilecekleri yer mektebtir.  yol kesen şakilerin terbiye ve 

ıslah yeri ise,zindandır. Kadınların terbiye ve ıslah yeri ise,evleridir.”(Hakim) 

“Ey ademoğlu,sana dünyalık verirsem,onunla meşgul olursun. Vermediğim 

zaman ise,bütün gücünü onu aramaya sarf edersin. Halin böyle olunca ne zaman bana 

döneceksin.”(H.Kudsi) 

“Nurlar sırlara yerleşince,dış duyular iyilik konuşmaya başlar.”(Hamid) 

“Bu ümmete öyle bir zaman gelecek ki,o zamanda bir mü’min için;maişetini 

temin yolunda,münafıka dayanmaktan başka çare kalmayacak.”(Sekafi) 

“Ruhlar ervah aleminde yaratılmıştır. İşte bu sebebten durmadan 

yükselir,müşahede haline ererler. Orada ferah bulurlar.” 

“Cesetler gam ve keder içinde yaratıldı. İşte bu sebebledir ki,fani şehvet 

talebinde bulunur ve onu elde edebilmek için gayret sarfederler. Ve sonunda;gam,keder 

ve sıkıntı içinde kıvranırlar.” 

“Nefsin seni yürütür..Yaya olaraktan..Kalbin ise,seni uçurur..Durum bu 

olunca;düşün,taşın..Vuslat alemine seni hangisi daha çabuk erdirirse..Ona yapış..Onun 

gidişine ayak uydur..”(Ebu İshak) 

“Hatarat nebilere,vesvese velilere,fikirde avam halka hasdır.”(Ebul Abbas)  

“Velayet halinin sonu,nübüvvet halinin başlangıcıdır.”(Nasrabazi) 

“Kalbin dereceleri yükseldikçe,onun için sıkıntılar,daha da artmaya 

başlar.”(Betaihi) 

“Cisimler,kalemler gibidir. Ruhlarda kağıt..Nefislerde hokka..”(Ebul Vefa) 

“Özünde bir kimseyi kötülükten çeken bir duygu yoksa,onun kalbi 

viranedir.”(Beka) 

“Allah Taâla,acâibattan her ne ki yarattı..İlla onun bir suretini,adem oğluna 

nakşetti..Ve her ne zaman ki,bir garib iş icad etti;illa onu adem oğluna musallat 

eyledi..Ve her ne zaman ortaya bir sır çıkardıysa,illa onun bilgi anahtarını adem oğluna 

verdi... İnsan alemin muhtasar bir suretidir.”(Kürdi) 

“İhlas odur ki;Hakkı müşahede anında,halk gözünden ve gönlünden 

siline;kalmaya..”(Mağribi) 

“İrfan sahibi,marifet makamında kemale erince,Allah Taâla ona vasıtasız ilim 

ihsan eder. Bu hali bulan arif zat;ilimleri,manalar sayfasından yazılı olarak alır. 

Ve,ondaki işaretleri anlar;marifet yoluyla onların,mana ummanına dalar. Tılsımlarını 

çözer. Öğrendiği her şeyin,yalnız ismini değil,resmini de görür,bilir.”(Düsuki) 

“Sır alemindeki derecenin yüksek olması;niyetindeki himmetin yüksekliğine 

bağlıdır.” 



“Hakka uzaklık ve perdeler sebebi iledir ki,hakka uzaklık durumu meydana 

gelir.”(Kebir) 

“Yaptığın bütün ibadetlerde,en büyük gayen;ancak ibadet ettiğin zata yakınlık 

olsun.” 

“O ki,bir parçadır;o bir cüz sayılır.. Külli olanı;bütün varlığı,zatı ve sıfatı ile 

kuşatanı o nasıl ihata edebilir.” 

“Kalb var ya;Kalb..İşte o;Ruh nurunun bir gölgesidir..Ruha gelince..O da 

kalbten ve ruhtan ötelerde olan sırrın bir gölgesidir. Sır ise;Tekvin alemlerinin ilk 

anlarında hasıl olan,ilk hakikatın bir tecelli şuasıdır..Nefse gelince..O da,şehadet 

alemine,kalbin bir teveccühüdür..Meylidir. Ve kendisine ait şehadet aleminin tedbiri 

için iltifatıdır.” 

“Gafili görmek,kalb için öldürücü bir zehirdir.” 

“Şu nefislerden sakınınız. Sebebine gelince;onların,yapılan taat ve ibadette 

ortaya çıkan bir sürü afetleri ve gaileleri vardır.” 

“Hakikat öyle yücedir ki;ona yaratılmışlardan bir şeyi mükafat olarak 

vermekten tenzih etmek gerek. Ancak onun mükafatını,alemlerin Rabbi olan Allah 

verir.” 

“İsterse tek defa olsun..Bir kalb,yaratıcısı huzurunda zilletini kabul 

ederse,mutlaka bundan faydalı çıkar..Nur alır..Hayır bulur.” 

“İyi düşün ki,bu beşeri alemde tezahür eden ilimler ve ameller:Su,çamur ve kan 

arasından sızıp meydana gelir.. 

Hiç kimse içtiği sütün tam manası ile halis olduğunu iddia edemiyeceği 

gibi,yaptığı amelin ve elde ettiği ilim çeşitlerinden her hangi birinin de bütün beşeri 

şaibelerinden temiz olduğunu da iddia edemez.” 

“Her ne zaman ki,mü’min kul,sadâkata dayanarak imanın hakikatını tazeledi,bu 

defa ona başka bir vazife düşer..ki o vazifede,iman ocağında,bütün alemi ekvânı eritmek 

olacaktır.” 

“En büyük nimet,fani varlığı,tam zenginlik olan baki varlığa katabilmektir..ki 

buda,en büyük ilahi zenginliğin gölgesinde olacaktır.” 

“Marifet oku hiçbir zaman durmamalı..Esas hedefine ulaşmak için durmadan 

ilerlemeli..Onun ilerlemesi,bu hayat boyu devam etmelidir. Çünkü o,durduğu an,yok 

etmek için kendisine bir hedef bulmak zorunda kalır.. Bilmeli ki,onun seçeceği ilk hedef 

kalbdir.. 

Esas hedefini vurmadan durduğu an da,kalbe saplanır;iki alem içinde 

onu,yaramaz bir hale getirir.”(D.Kebir) 



“İlahi tecelli nurunun saltanatına ancak,bu beşer tahammül edebilir..Dağa 

gelince..O da;en ufak bir tecelli karşısında,parça parça atılır..Bir hallaç pamuğu gibi.. 

Sebebine gelince:Bu beşer,yani insan pek asil bir şekilde yaratılmıştır. Ama,dağ 

böyle değildir.“(D.Kebir.) 

“Ey kulum,bana gelirken,irfan duygumu da beraberinde getirirsen..Sana 

yaratılmışların miktarı kadar sevab yazarım.”(Kudsi Hadis) 

“Kendi zatın bir aynadır. Kendi şeklü şemâiline gelince;o dahi kendi özüne bir 

ayinedir.”(D.Kebir) 

“Aslında ruhların,nevi şahıslarına münhasır bir şekilleri yoktur. Yani, bu kalıb 

da görünüşleri itibari ile.. 

Ancak onun bir nuru vardır ki;buda isyan halinde,bulunduğu yerden çekilip 

gider. İşte o zaman,yokluğu hissedilmeye başlanır. Çünkü o anda bazı alametler de 

belirir. 

İşte bundandır ki:Adem aleyhisselam ve beraberindeki,asi olup hata işledikleri 

zaman;ruhun nuru çekildi ve ayıp yerleri açıkta kaldı.. 

İsyan ve ruhani nur,bir arada olamazlar. Çünki ruh,daima Rabbını müşahede 

eder..İş bu müşahede sebebi ile,kendisinin bulunduğu yerde isyanın lafı edilmez.” 

“Cennet matlub,cehennem de talibdir.. İş bu sebebledir ki;cennet taleb 

muamelesi görür..Cehennem ise;kaçmak..” 

“Sen,kelime-i Tevhid zikrine devam et..ta ki onunla daha yücelere çıkabilesin.. 

Taa ötelere uçup gidesin de;ne sen kalasın,ne de Tevhid kelimesi..Kelimesinden de 

geçip,aslına eresin..Bulasın ve olasın..” 

“İnsanları,irfan sahibi zattan alıkoyan şeyler ancak;kalblerin de mevcud olan 

şirkleridir.”(D.Kebir) 

“Belki onlar,irfan sahibi zata o şirk halleri ile de olsa,yaklaşmak isterler 

ama;irfan sahibleri,onları yanlarına yaklaştırmaz.. Kendilerinin içinde yaşadıkları,cem 

ve tefrid alemine onları yaklaştırmak istemezler..Çünki,onların nefisleri,şirk ve küfür 

kokusu sürünmüştür.. 

Sonra..Onların,şirk ve küfür kokusu sürünen nefisleri,ilahi nurun sıcaklığına 

dayanamaz..En ufak bir nur huzmesinden kaçar;ağyar gölgesine sığınırlar.” 

“Bir kul;huzur nevinden her ne ki arttırır;o huzuru kadar vakitleri nurla 

dolar.”(D.Kebir) 

“Cehennem ateşi,insanın ancak şirke belenmiş kısımlarını yer,bitirir. Oraya,yani 

cehenneme düşen ,mahiyeti itibariyle tamamen müşrik ise;bütününü ateş kaplar..Şirki 

az bulunduğu takdir de;o az yerini ateş yakar.. 



Cehennem ateşine,bazı mü’minlerin de düçar olmasının ve ateşin onlara da 

isabetinin yegane sebebi;isyanlardır ki;bu isyanları,kendilerinde hasıl olan gizli şirkin 

bir sonucudur.” (D.Kebir) 

“Her gaybi vüsulün önünde şehevi bir engel bulunur.”(D.Kebir) 

“Bu ümmet;bilhassa tevhidin hakikatlarını anlama yönünden ümmetlerin en 

kavisidir. 

İşte anlatılan o kaviliğin bir icabı olarak;bedenin zayıf olmaları,ömürlerinin 

kısalığı şaşılacak bir şey değildir.“(D.Kebir) 

“Dünya,insanlık manasının zuhur yeridir..”(D.Kebir.) 

Ölümden sonra mahşer dahil;orada geçen zaman ise;iman nurunun parladığı ve 

zuhur bulduğu bir mahaldir.. 

Cennete girişten itibaren de;irfan sırrının zuhuru başlar..Orası da,bu sırra 

mahal..” 

“Şayed,Allah Taâla,bu ruhları iki ağır kayda vurmamış olsaydı;onlar,tam bir 

uçuşla hakka uçar,giderlerdi.. 

Kayd,bağ ve zincire vurulma manalarına alınabilirse de..burada,şu manaya 

alınmalıdır:Emirler ve Yasaklar.. ki bu,İmam-ı Şarâninin kavlidir.” 

“Şayet hakikatların ruhu olmasaydı;bütün yaratılmışlar,cansız kalırdı.” 

“Allah Taâla,özellikle cennetteki seçme kullarına öyle bir kisve giydirecektir 

ki;onun ne belli bir rengi vardır..ne de deseni.. 

Orada tam bir tecelli vaki olacak olsa..kim dayanabilir ki.?. Cennetteki 

ağaçlardan bir tanesi olsun;tecelli cihetinden,hakiki vechesi ile meydana çıksa..Cennet 

ehli ona bakacak takati bulamaz..” 

“Hocanın hizmeti,babanın hizmetinden evvel gelir..Çünki,baban senin,bu keder 

ve sıkıntı alemine gelmene vasıta oldu..Ama üstazın,yani hocan,seni safa alemine çeker.. 

Pederin seni bu esfel aleme getirdi..Ama üstazın seni,ala aleme aparmaktadır.. 

Pederin seni,bu su ile çamura karıştırdı;ama üstazın seni,yücelerin de yücesi 

alemlerin yerlileri arasına kattı..” 

“Her ne ki,seni Hakkın zatından perdeliyor;işte günah odur..” 

“Sen ki tam hazret alemine geçtin..Yani vahdete erdin..Artık orada:zamanın ve 

mekanın sözü olmaz.. 

Ne yana istersen bak..Sana kapalı bir taraf yoktur..” 



“Yaratılmış olan her şey,kendi hal dili ile yaratıcısını tesbih eder..Ve,hemen hepsi 

yaptığı tesbihinde şöyle der:Halıkımı,ona karşı nakıs idrakimden tenzih ederim..” 

“Nefse,kelime-i Tevhid anahtarının (La-yok) kelimesi ile gem vurulmuştur. Ta 

ki,bütün batıl davalarından döne.” 

“Her mü’minin iman dolu kalbi,cesedinin kadir gecesidir. Ve her sene de 

bulunan kadir gecesi ise,o senenin kalbidir.”(Kebiri) 

“Bütün peygamberler;rahmetten yaratılmıştır.Ama,bizim peygamberimiz –

Sallallahu aleyhi ve sellem- rahmetin aynıdır.” 

“Fakih odur ki:Kalb gözlerinden hicabı söker atar.” 

“Nefsini bilen Rabbini bilir”hadisinde:”Bu o demektir ki:Her kim nefsinin zelil 

ve hakir olduğunu anlar ve aczini bilirse;Allah Taâlanın izzet ve kudret sahibi olduğunu 

anlar.”(Mürsi) 

“Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer (R.A.hüma) risaletin halifeleridir. 

Hz.Osman ve Hz. Ali (R.A.hüma);nübüvvetin halifesi idi.”(Mürsi) 

“Rasulullah (SAM) Efendimizin getirdiği şeriat nesih kabul etmez.Çünki 

o,kendinden evvel gelen ümmetleri getirdiğini camidir. Hepsini eksiksiz getirdi. Ve 

lüzumu olmayanları da kaldırdı. 

Ayrıca kendine has bir özelliği de vardır. ki o;başkalarında yoktur. 

Sonra o;sekizinci semadan yani kürsinin bulunduğu kattan nazil oldu. Zira orası 

tam ve sabit bir makamdır ve zatı ilahi ile kaimdir..hiçbir halde değişmez.. 

İş bu gerekçe iledir ki;Rasulullah (SAM) Efendimizin getirdiği şeriat nesih yani 

değişme kabul etmez..Ama diğerleri böyle değildir. Değişirler..şimdiki halleri gibi..” 

“Şeytanın adı Ebu Mürredir.ki bu,onun çeşitli adlarından biridir. Yani;acı 

babası..babası şeytan,acı nefis.. 

..Çünki o,tadı bozuk bir varlıktır. Nereye girse,orayı mutlaka ifsad eder. Tıpkı 

hanzele suyunun sütü ifsad ettiği gibi..” 

“Efendim,Şazili hazretleri buyurdu ki:-Muhabbet bir kutubtur..Diğer hayırlara 

gelince..hepsi o kutbun çevresinde gezegen gibidirler.” 

“Akılların fazileti ondadır ki,fuzuli işleri terk eder,kinaye yollu anlatmak yeterli 

iken,sözle anlatmak cihetine gidilen işlerdir.” 

“Ey Ensar zümresi..İnsanlar,koyunla,katırla yürüyüp giderken,siz göçünüze beni 

alırsanız razı olmaz mısınız? Ensar dan cevaben: 

-Elbet razı olduk ve olmuşuz.” 



“Öbür alemde sevabların ağırlık miktarı,bu alemde uğruna çekilen yorgunluk 

kadardır.” 

“Öğrenci durumunda olan bir kimse,öğretenin ruhundan bir parçadır. Bir 

şeyden istifade eden bir kimsenin aklı da;o istifadeyi sağlayan kimsenin aklına bağlıdır. 

Biri asıldır;öbürü de parça.”(Seyyidi) 

“Duyduğuma göre;Helal yoldan alınan gıda ile gelişen bir bedeni katiyyen toprak 

eritmez..çürütmez.yemez..”(Şihap) 

“Bir kulu,ilahi yardım sararsa..Onun ömründen her zerre bir seneye bedel olur. 

Yani;başkalarının ömrüne bakarak.. 

Amma,Allah Taâla bir kimseden yardım elini çekerse..ömrünün bir senesi,bir 

zerre hükmünde dahi değildir.”(Berlisi) 

“Allahu Taâlanın haram kıldığı şeylerden sakın ki,insanların en abidi 

olasın.”(Hadis) 

“Gözü ama kimse kör değildir. Asıl ama,basireti kör olan kimsedir.”(Hadis) 

“Ümmetim arasında her zaman kırk kişi bulunur. Bunların 

kalbleri,İbrahimin(AS) kalbi gibidir. Allahu taâla onlar sebebi ile kullarından belaları 

giderir. Bunlara Ebdal denir. Onlar bu dereceye namaz ve oruç ile yetişmediler.” 

Abdullah ibni Mesud:”Ya Rasulallah! Ne ile bu dereceye ulaştılar? diye 

sorunca:”Cömertlikle ve müslümanlara nasihat etmekle yetiştiler.”buyurdu.(Hadis) 

“Ebrârın iyilik olarak yaptıkları,mukarrebler yanında günah olur.”(Hadis) 

“Talib değil,matlub ol. Yani arayan değil,aranan ol.” 

“İmanları ileride olanlar,Allahu Taâlaya yaklaşmakta ileride olanlardır. 

Bunların hepsi mukarreblerdir.”347 

“Mukarrebler,Allahu Taâla için olmayan her  

şeyden,yemekten,içmekten,yatmaktan,konuşmaktan sakınırlar. Bunlar,din için niyet 

etmedikçe hareket etmezler. Yemeleri,ibadete lazım olan aklı ve kuvveti bulmak niyeti 

iledir. Her şeyleri Allah içindir.”(İ.Gazali) 

“Bu ümmet,ümmetlerin en iyisi olduğu ve bu ümmetin 

peygamberi,peygamberlerin sonuncusu olduğu için,bunların alimlerine,israiloğullarının 

peygamberlerinin mertebesi verilmiştir. Peygamberlerin vazifeleri,bu alimlere 

yaptırılmaktadır. Bunun için,her yüz sene başında,bu ümmetin alimleri arasından bir 

müceddid seçilir. Hele bin sene geçince,geçmiş ümmetlerde bir ulül-azm peygamber 

(veya rasul) gönderildiği veya onu işi bir nebiye (her yüz senede bir gönderilen 

peygambere) bırakılmadığı gibi,bu ümmette de,tam bilgili bir alim seçilir. Bu zat,geçmiş 

ümmetlerdeki ulül-azm peygamberlerin işini yapar.”(İ.Rabbani) 
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“Harama bakmaktan gözünü muhafaza eden,kendini nefsinin arzularına 

kapılmaktan koruyan,sünnete uyarak zahirini,dışını süsleyenin,helal lokma yemeyi 

alışkanlık edinenin feraseti şaşmaz.”(Kirmani) 

“Feraset,salih kimseleri temyiz ve teşhis etmek,bulup ayırmaktır.”(İ.Rabbani) 

“Feraset,iman kuvvetinden doğmuştur.Kimin imanı daha kuvvetli ise,feraseti o 

nisbette keskin,şiddetli,isabetli ve doğrudur.”(A.Arvasi) 

“İhlassız amel,sahte para gibidir,kabul edilmez.”(Külal) 

“Tüsteriye:İnsanın nefsine en çok ağır gelen nedir?diye sorulunca:”İhlastır,der. 

Ve:”Zira ihlasta nefsin nasibi yani payı yoktur.” 

“İhlas ile,uzun yılların ameli,işi,kısa zamanda ele geçer.”(İ.Rabbani) 

“İlimlerden öyleleri vardır ki,onları ancak marifetullaha sahib olanlar bilirler. 

Onlar bu ilimlerden haber verdikleri zaman,marifetullaha sahib olmayanlardan başkası 

onları inkar edemez.”(Hadis) 

Abdullah bin Mübareke:“Hz. Muaviye ile Ömer bin Abdulazizden hangisi daha 

yüksektir?”denilince:”Hz. Muaviye,Rasulullah efendimizin yanından giderken,atının 

burnuna giren toz,Ömer bin Abdulazizden kat kat daha yüksektir.”demiştir. 

“Büyüklerden istifade edebilmek için kurbu ebdan istemeli,bunun için çalışmalı. 

Nimetlerin tamam olması,bedenlerin yakın olması iledir. Kurbu ebdan 

olunamazsa,yakınlık sebeblerini elden bırakmamalıdır.”(İ.Rabbani) 

“Kabre yılanlar dışardan gelir sanmayınız. Sizin kötü amelleriniz kabirde sizin 

için engerek yılanıdır. Dünyada iken yediğiniz adamlar da kabre yılan olarak 

gelir.”(Abbadi) 

“Biz muhabbet şerbetini içenlerdeniz. Bizim muhabbetimizin artmasına sebeb 

kalblerimize çeşit çeşit zevk bahşeden hadisi şerifler ve salavatı şerifelerdir.”(Dehlevi) 

“Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Günahların başı ise 

küfürdür,imansızlıktır.” 

“Nefsinin arzularına tabi olan,Allahu Taâlaya nasıl kul olur? Ey insan,kime tabi 

isen onun kulu olursun.” 

“Gözümün nuru ve lezzeti namazdadır.” Hadisi”Allahu Taâla namazda zuhur 

ediyor,müşahede olunuyor. Böylece gözüme rahatlık geliyor.”demektir.”(Dehlevi) 

“Malı seviyorsan,yerine sarf et de sana sonsuz arkadaş olsun. Eğer 

sevmiyorsan,ye de yok olsun.” 

“Dünya ne demektir,biliyor musunuz? Gönlüne gelen ve seni Allahu Taâladan 

uzaklaştıran her şey dünya demektir. Seni O’ndan başka bir şey ile meşgul eden her şey 

de fitnedir. Bu kısa ömrü,Allahu Taâladan uzaklaştıran şeylere yaklaşmakla 



geçiren,O’ndan başka şeylerle meşgul olan kimse,ahiretini harab etmiş olur. Bu ise,akıl 

sahiblerinin yapacağı şey değildir.” 

“Kişinin sözü amelinden çok olursa noksandır. Ameli sözünden fazla olursa 

kemaldir.” 

“Allahu Taâlanın bir kulunu sevmediğinin alameti;o kulun,kendisine faydası 

olmayan boş şeylerle meşgul olmasıdır.” 

“Ümitsizlik küfür içinde bir kapıdır. Allahu Taâlanın rahmetinden ümidini 

kesmek küfürdür.”(Ensari) 

“Sabrın alameti şikayeti terk,musibet ve sıkıntıları gizlemektir.”(Harrazi) 

“Allahu Taâla kocasına teşekkür etmeyen (ona nankörlük eden) ve onunla 

yetinmeyen,iktifa etmeyen kadına nazar etmez.”(Hadis) 

“Allahu Taâlaya ilimsiz ibadet eden kimse,değirmene bağlı merkeb gibidir. Gün 

boyunca yürür,fakat hep aynı yerindedir.”(Hz. Ali) 

“İnsanlar edebe,ilimden çok daha fazla muhtaçtır.” 

“Eğer bir kul ömrü boyunca bir an riya ve nifaksız kalırsa,o bir anın bereketini 

ömrünün sonuna kadar duyar.”(Menazil) 

“Alimleri hafife alanların ahireti,ümerayı hafife alanların dünyası,dostlarını 

hafife alanların mürüvveti yıkılır.” 

“Eğer gıybet etseydim,anamı,babamı gıybet ederdim. Çünki sevablarımın onlara 

verilmesi daha hayırlı olur.” 

“Şu dört cümle,dört bin hadisi şeriften seçilmiştir;Kadına güvenme,mala 

aldanma,mideni fazlaca doldurma,işine yarıyacak kadar ilim öğren.”(A.bin Mübarek) 

“Annemin güzel terbiyesi yüzünden ruhlar alemiyle ilişkim kesilmezdi. Allah’dan 

gafil olmazdım. Çocukların arasında kendimi devamlı kusurlu görürdüm.” 

“Yolumuz sohbet yoludur. İnsanlara hayret ediyorum. Niçin sohbeti 

istemezler,niçin sohbet meclisine katılmazlar,niçin Allah adamlarının yanında 

bulunmazlar?Halbuki sohbet ehlinin ev sahibi Allahu Taâla,teşrifatçısı Hz. Ali,sakisi 

yani su dağıtanı Hızır Aleyhisselamdır. Şayet sohbet etmek için yedi kişi bir araya 

gelse,yüksek makamlara erişirler ki,aralarında bir Allah dostunun varlığı umulur. 

Cehri,açıktan Kur’an-ı Kerimi okumak ve sohbet,evlerden zulmeti giderir. Onun 

için sohbet olunan evin sahibi bildiği sureleri açık olarak okusun.”(A.Taği) 

“Hiçbir ferd yoktur ki,ölüm meleği günde iki defa kapısını çalmasın.”(Kureşi) 

“Şarap içmeyi adet eden,Vesene (puta) tapan gibidir.”(Hadis) 



-İ.Rabbani anlatır:“Babamın bana:”Ehli beytin sevgisinin,iman ve hüsnü 

hatimeye yani son nefeste iman ile gitmeye büyük tesiri olur.”dediğini hatırlayınca,can 

verme anlarında bunu kendisine sordum.”Allahu Taâlaya hamd ve şükürler olsun,o 

muhabbetle ve sevgiyle doluyum,nimet deryasında yüzüyorum.”buyurdu.(Abdul  Ehad) 

“Azizim,evvelkiler çok amel etselerdi,az kabul ederlerdi. Şimdikiler az bir şey 

yapsalar,çok kabul ediyorlar. Bir gümüş verseler,bir altın verdik diyorlar.Çünkü şimdi 

bid’atlar çoğaldı,nefsin arzuları bir yerde mevcut,zulmet dalgaları ise,birbiri ardınca 

gelmektedir. Heybetinden öncekilerin ve sonrakilerin titrediği,cinlerin,insanların ve 

hayvanların dehşetinden şaşırdığı büyük korku geldi. Haşir ve neşir günü çok yaklaştı. 

Bir bölük cennete,bir bölük cehenneme gitsin,denecek gün geldi çattı. İşte bunları 

düşünüp uyanmalı,hakikatları gören gözleri açmalıdır. Akıllı gençlere,düşünen yaşlılara 

yazıklar olsun ki,gaflet pamuğunu kulaklarından çıkarmıyorlar ve gurur perdesini 

basiret gözlerinden uzaklaştırmıyorlar. 

Azizim! Gençlik en büyük nimettir. Elden geldiği kadar en iyi vakitleri,en iyi 

işlere sarf etmelidir. Kıymetli cevherleri,çocuklar gibi oyuncaklarla değişmemelidir. 

İstidat toprağınız temiz ve yüksektir. Sakın onu boş koymayın. Yahut bozuk tohum 

ekmeyin.”(Serbendi) 

“Hükümet,tekkeleri değil,boş mekanları kapattı. Onlar kendi kendilerini çoktan 

kapatmışlardı.” 

“Kur’an-ı Kerim şifadır. Fakat şifa,suyun geldiği boruya tabidir. Pis borudan 

şifa gelmez.” 

“Cemiyetteki ruh hastalıklarının sebebi,iman eksikliğidir.”(A.Arvasi) 

“Alışkanlık çok çirkindir. İbadet de alışkanlıkla yapılmamalı.Çünkü alışkanlık 

halini alırsa ibadet adet olur. İbadeti adetten edeplerle ayırmak gerekir.”(A.Hüseyni) 

“Allahım! Ben kul oldum,kul oldum, kul oldum.Kulluktaki vazifemi 

yapamadığımdan utanarak başımı eğdim. Her kul kapısından âzad olduğunda 

sevinir,mesrur olur. Bense ne zaman sana tam kul olursam o vakit şad 

olur,neşelenirim.”(Şirvani) 

“Allahu Taâla bir kavim için kötülük dilerse,onlara mücadele kapısını 

açar,onları iş yapmaktan alı koyar.” 

“Seni yaratan ne kadar yüce! Yağa benzer bir şey vermiş,onunla görürsün. 

Kemikle işitirsin. Bir et parçası ile konuşursun.” 

“Kul,dünyadaki her halinden kıyamette hesap ve sorguya çekilecek. Hem de gün 

gün,saat saat. Bu durum da,Allah Taâlayı anmadığı bir an karşısına çıkınca,pişman olur 

ve kendini parçalamak ister.” 

“Ashabı kiramda şu beş haslet vardı:Cemaata devam,Rasulullahın sünnetine 

uymak,cami yapmak,Kur’an-ı Kerim okumak ve cihad (İslâmiyeti yaymak) 

etmek.”(Evza-i) 



“Şayet Allah’dan başkasını dost edinseydim,Ebu Bekri dost edinirdim.”(Hadis) 

“Arif,her gün korku içindedir. Çünki o,hesap vaktinin her saat yaklaştığını 

yakinen bilmektedir.”(Faris) 

“Allahu Taâla ile konuşmak isteyen,Kur’an-ı Kerim okumalıdır.” 

“Allahu Taâlayı hatırlamıyanlar,ölüler gibidirler.” 

“Yemek yemekten ve ilaçtan kesilen hasta misali,ilim ve hikmetten mahrum 

kalan kalb de ölüme mahkumdur.” 

“Konuşunca Allahu Taâladan konuşanlar,amel edince Allah için amel edenler,bir 

şey isteyince de Allah Taâladan isteyenler gerçek marifet sahibleridirler.”(Musuli) 

“Farzlar insan için sermaye,nafileler ise kar ve kazanç gibidirler. Kar sermaye 

olduktan sonra meydana gelir” 

“Şu beş husus şekavet,bedbahtlık alametidir:Kalb katılığı,ağlamayan 

göz,hayanın azlığı (yokluğu),dünyaya rağbet etmek,ihtiras ve tulu emel arzusu.” 

“Her kim bir binek ve yük hayvanına,lanet olsun,derse o hayvan hal diliyle der 

ki:Amin,lakin yüce Allaha hangimiz daha fazla asi ise,lanet onun üzerine 

olsun,der.”(Fudayl) 

“Ne kadar yaparsan yıkılacaktır,ne kadar yaşarsan ölünecektir.”(Hacım) 

“Her gördüğünü Hızır bil,her geceyi Kadir bil.” 

“Herkes yahşi (güzel,iyi) biz yaman,herkes buğday biz saman.” 

“Kim hürriyeti murad edinirse ubudiyeti,kulluğu sıkı bir şekilde devam etsin. 

Hakiki hürriyet Allah’dan başkasına kulluk yapmamaktır.”(Mansur) 

Peygamberimiz:“Ölüm keffârettir.” buyurdu. Ölüm günahlara keffaret 

olunca,ahiret rüsvalığının manası nedir? diye sorulduğunda:”Günah vardır,ölümle 

affedilir. Günah vardır,kabirde kalmakla affedilir. Günah vardır,kabir azabı ile 

affedilir. Günah vardır,cehennem ateşini görmedikçe ve cehennem ateşi onu 

yakmadıkça hiçbir şeyle affolmaz. Buradan o kadar nur götürmelidir ki,bu 

nur,cehennem ateşini söndürsün ve:”Geç ey mü’min,nurun ateşimi 

söndürüyor.”desin,cevabını verdi.” 

“Günahlar gaflet getirir. Gaflet ise kalbin katılaşmasına sebeb olur. Kalbin 

katılaşması,insanı Allahu Taâladan uzaklaştırır ve Allahu Taâla dan uzaklık 

ise,cehenneme götürür.”(Muhasibi) 

“Siz onları (sahabeleri) görseydiniz mecnun zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi 

görseler:”Bunlar iyilik ve hayırdan nasibsiz kimselerdir.” Kötülerinizi görseler:”Bunlar 

da müslüman mı?”derlerdi.”(H.Basri) 



“İhlas,kulun içi ile dışının aynı olmasıdır.”(Mer’aşi) 

“Halka ayrılık acısının tattırılmasındaki hikmet,Allahu Taâladan başkasına 

güvenmelerini önlemektir.” 

“Dünyanın geçici lezzetlerine dalan,hakikatları bulamaz. Bu lezzetlere 

dalması,onun kuvvetini azaltır.”(İbni Ata) 

“Eğer adaletli muamele olunursan,küçük günahlardan bile helak olursun. Allahu 

Taâla ihsan ile muamele ederse,büyük günahın da olsa kurtulursun.” 

“Zulmet nefsin askeri,ordusu olduğu gibi,nurda kalblerin askeridir. Allahu Taâla 

bir kuluna yardım etmek isteyince,nur askerleri ile imdat edip,zulmetten onu uzak 

eder.” 

“Nimetlerin çokluğu,seni,onların şükrünü yapmaktan seni alıkoymasın.” 

“Sözü ve hareketleri ile sana Allahu Taâlayı ve ahireti hatırlatmayan kimseyle 

arkadaş olma.”(Ataullah) 

“Dünya,Allahu Taâlanın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarruf da 

bulunan hırsızdır.”(İbni Cevzi) 

“Rasulullah Efendimizi anlatmak isteyenler,onun güzelliğini ve üstünlüğünü 

anlatmaya kalksalar,zaman biter,fakat,onun güzelliğini ve üstünlüğünü anlatmakla 

bitiremezlerdi.”(İbni Farıd) 

“İnsan günahlardan sakındığı kadar, Allahu Taâlayı tanır.”(İbni Semmak) 

“Dünyanın zevkleri ve lezzetleri boştur. Bunlara kavuşmak için dinini dünyaya 

değişenler,dininden taviz verenler,rüşvet vererek çerçöp satın almaya çalışmış 

sayılırlar.” 

“Allahu Taâlanın merhameti vardır,diyerek isyana kalkışma,kahrından da 

korkarak ümidsizliğe düşme.”(İbni Vefa) 

“Gıybet;yalancıların meyvesi,fasıkların ziyafeti,kadınların sakızıdır.”(Desuki) 

“Lokmayı helaldan temin edebilmek için uğraşmak,geceleri ibadet 

edip,gündüzleri oruç tutmaktan efdaldir. Çünki her şeyin başı helal lokmadır.” 

“Öbür dünyada terazide en ağır amel,burada bedene en zor gelenidir. 

“Ya Rabbi! Beni günah alçaklığından,sana taat ve ibadet lezzetine ulaştır.”İ.Bin 

Ethem) 

“Hanımının sıkıntı ve eziyet vermesine sabreden kimseye,Allahu Taâla Eyyub 

Aleyhisselama verilen sevabdan verilir.”(Ka’bul Ahbar) 

“Her kişi kendini görüp bilmeye gelmiştir, görene, bilene ne mutlu.”(Kabuli) 



“Her kim nefis kuşunun etini severse, yani nefsine düşkün olursa, onun gönlü 

gayb alemi fezalarına asla yükselemez ve yüce alemlerde uçmaktan mahrum  kalır.”  

  

“İki lirayı gözlerinize koyun, gözleriniz dışarıyı göremez olur. Peki ya binlerce 

lira ve parayı kalbine koyan, bunlara muhabbet edenin hali nice olur.”(  Kazruni) 

“Rasulullahı rüyada görmediğim hiçbir gece geçmedi. Her gece rüyada 

gördüm.”(İ.Malik) 

“İnsan ölünce malını varisler, canını melekül mevt alır, etini kurtlar yer. 

Kemiklerini toprak çürütür. İyiliklerini ve sevaplarını da hasımları alır. Bunlar olacak, 

Allahu Taâla imanımızı şeytanın çalmasından bizi muhafaza etsin.”      

“Bir günahı işlediğin zaman duyduğun zevk,günahın kendisinden daha 

beterdir.”(Mansur) 

“O’nun kapısından başka bir kapıya giden,mutlak zarar etmiştir.” 

“Allahın rızasından başka bir şeyi maksud edinenler yolunu şaşırmıştır.” 

“Hakiki maksad,Allahu Taâlanın rızasıdır. O’ndan başkasına gidenlere yazıklar 

olsun.” 

“Halıkı alem Allahım ne âlâdır,ne âlâ,kul isyan eder de,yine örter o Aliyyül 

A’la.”(Kerhi) 

“Dünya mel’undur ve dünyaya ait şeylerden Allah için yapılmayanlar da 

mel’undur. Allahu Taâlanın sevgisi ile,dünya sevgisi bir araya gelmez. 

Allahu Taâlanın rızasına kavuşmak için mâsivayı yani Allahu Taâladan başka 

her şeyi ve bütün maksadları terketmek lazımdır.”(Mazhar) 

“Unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehid sevabı vardır.”(Hadis) 

“Dostların sofrasında yenilen yemeğin hazmı kolay olur. Düşmanın yemeği 

ise,insana ağırlık verir.”(Meymun) 

“İhtiyarlık,gençliğin sonu ve neticesidir. Netice ise,başa bağlıdır. Gençliğini iyi 

geçirenin,ihtiyarlığının da iyi geçeceği umulur.” 

“Kötü kimse,başkalarının ayıplarını saymak isterken,kendini dile getirir.” 

Bir kimse bütün ilimleri kendinde toplasa,Allahu Taâlanın rızasına uygun 

hareket etmedikçe kurtulamaz.”(M.Cami) 

“Oruç tutmak,Allahu Taâlanın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allahu Taâla 

yemekten ve içmekten münezzehtir.” 



“Müslümanlık;yapmak,yaşamak,ahkâmı ilâhiyeyi yerine getirmek 

demektir.”(M.Bakibillah) 

“Zulüm yapan,zalime yardım eden ve bu zulme razı olan,bu zulme ortaktır. 

Zalimin adaletle geçen günü,kendisini,mazlumun zulüm gördüğü günden daha ağır 

gelir.” 

“Cahiller çoğaldığı için,alimler garib oldu.” 

“Eğer cahiller susup konuşmasalardı,insanlar arasında ihtilaf olmazdı.” 

“Dini bid’attan daha çok yıkan ve insanı tamahkarlıktan daha çok bozan bir şey 

yoktur.”(M.Cevad) 

“Gaflet iki kısımdır: Biri rahmetten gaflet. Diğeri,gelecek olan azabdan,cezadan 

gaflet. Gafletten rahmet yükselmeyi engeller. Cezadan gaflet ibadetten alıkor. Gafletten 

kurtulan yükselir.”(M.bin Ebu Verd) 

“Sizde bulunmasından en çok korktuğum şey,şirki asğara yakalanmanızdır. Şirki 

asğar,riya demektir.”(Hadis) 

“Şirk,karanlık gecede düz bir taş üzerinde yürüyen karıncanın ayak sesinden 

daha gizlidir. En aşağısı kötü bir şeye muhabbet ve iyi olan bir şeye buğz etmendir. 

Din,Allah için sevmek ve Allah için buğz etmekten başka nedir?” Peygamberimiz 

bundan sonra şu ayeti okudu:”Ey sevgili Peygamberim! Onlara de ki,eğer Allahu 

Taâlayı seviyorsanız ve Allahu Taâlanın da sizi sevmesini istiyorsanız,bana tabi olunuz. 

Allahu Taâla bana tabi olanları sever.”348  

“Haram para ile sadaka veren,cami yaptıran,hayrat yaptıran kimse,kirlenmiş 

elbiseyi idrar ile yıkayan adama benzer ki,daha çok pislenir.” 

“Para,eskiden sevimsizdi. Ama şimdi mü’minin kalkanıdır.”(Sevri) 

“Ne zaman oyalanmaktan ve boş şeylerden vaz geçeceksin? Saçın 

ağardı,zayıflık,ihtiyarlık ve elem geldi,ölüm yaklaştı. Başa gelen bu işten ve gafletten 

dolayı hayatım boyunca ağlasam ve göz yaşım bitseydi,bundan dolayı 

kınanmazdım.”(Kudame) 

“İnsanlar arasına karışmak,eğer onların haklarını yerine getirmek için 

olursa,zikr olur.” 

“İnsanın izzeti,iman ve marifet iledir. Mal ve mevki ile değildir.”(M.M.Faruki) 

“Namaz,seni yolun yarısına getirir,oruç,tam melikin kapısına iletir,sadaka da 

melikin huzuruna çıkarır.” 

                                                           
348 Al-i İmran.31. 



“Allahu Taâla bir kuluna verdiği nimeti alıb da karşılığında sabrı nasib 

ederse,nimete mukabil verdiği (sabır) o nimetten daha efdaldir.”(Ö.bin Abdulaziz) 

“İstiğfar etmekle kurtulduk sanırız. Halbuki o istiğfarımız da,bir başka istiğfara 

muhtaçtır.” 

“Sabır insan olsaydı,çok kerim olurdu.”(R.Adeviyye) 

“Her şeyi yiyen,her şeyi konuşur. Her şeyi konuşan,her şeyi yapar. Her şeyi 

yapan,cehenneme gider.”(Erdebili) 

“Yapılması emredilen her vazife büyüktür.” 

“Dua yapılırken,manevi bir zevk veriyorsa,kabul olacak demektir.” 

“Dünya hayatımdan kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız secde edemeden 

geçirdiğim vakitlerime üzülürüm.”(S.bin Cübeyir) 

“Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına,kafir olmalarına sebeb,şarap 

içmektir.”(S.bin Müseyyib) 

“Haram yiyenlerin yedi azası istese de istemese de günah işler. Helal yiyenlerin 

azası ibadet eder. Hayır işlemesi kolay ve tatlı gelir.” 

“Eğer Musa ve İsa Aleyhiselamın ümmetinde,İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi bir 

zat bulunsaydı,bunlar yahudiliğe ve hristiyanlığa dönmezdi.” 

“Harama bakmaktan sakınan kimse,hiç göz ağrısı görmez.” 

“Allahu Taâladan başka yardımcı,Rasulullah Efendimizden başka delil,takvadan 

başka azık,sabırdan başka amel yoktur.” 

“Kıyamet günü,az yemenin mükafatını hiçbir amel karşılayamaz.”(Sehl) 

“Her hatayı yapabilirsiniz,fakat bir hatayı iki kere yapmayınız.” 

“İnsan yaşlandıkça enaniyet gençleşir.”(Bediüzzaman) 

“Az yemeye dikkat! Dolu mide insanı kasavete bağlar.” 

“Kuvve-i Şeheviyyenin yemek,içmek,uyumak gibi teferruatında da istikamet 

lazımdır.” 

“Gençlikte insan ne ile meşgul olursa,istidatları onda inkişaf eder.”  

“İnsanın kırk yaşına kadar kabiliyet ve istidatları,alışkanlık haline gelir.” 

“Günlük içtima-i hadiselerle meşguliyet,kabiliyetlerin inkişafına manidir. Bu 

noktaya dikkat lazımdır. Zira buna bugün genel kültür herzesi ismini takmışlar.” 



“Şimdi oku,kabirde okuyamazsın.” 

“Sağırların en beteri kusurlarını işitmek istemeyendir.”(Z.Gündüzalp) 

“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde,fani dünyada bıraktığın 

eserlere de kıymet verme.”(Bediüzzaman) 

“Zaman gösterdi ki,cennet ucuz değil,cehennem dahi lüzumsuz 

değil.”(Bediüzzaman) 

“Güzel gören güzel düşünür,güzel düşünen hayatından lezzet 

alır.”(Bediüzzaman) 

“Zaman ihtiyarlandıkça,Kur’an gençleşiyor;rumuzu tavazzuh 

ediyor.”(Bediüzzaman) 

“İslâmiyet güneş gibidir,üflemekle sönmez,gündüz gibidir,göz yummakla gece 

olmaz,gözünü kapayan yalnız kendine gündüzü gece yapar.”(Bediüzzaman) 

“İman insanı insan eder belki de sultan eder. Öyle ise insanın asıl vazifesi iman ve 

duadır.”(Bediüzzaman) 

“Güneşi kabul etmiyorsanız da,inkâr etmeyiniz.” 

“Hayvan olunacaksa;keçi gibi inad,domuz gibi pis,maymun gibi gülünç 

olunmamalı.” 

“Gerçeğe yükselemiyorsanız,alçağa inip alçalmayınız.” 

“Çocuk olmak ister misin? denildiğinde,cahil olmak istemediğim gibi...” 

“Vermek istemeseydi,istemek vermezdi. Almak istemezsen,vermek 

istemez.”(Adıyamanî) 

“Bir kimse,kölesiyle evladına aynı muameleyi yapamıyorsa,adaletten 

ayrılmıştır.” 

“Dilim bir yırtıcı hayvandır ki,onu bırakırsam beni hemen helâk eder.” 

“Müslümanda ümid ve korku aynı olmalıdır. Eğer tartılırsa eşit gelmelidir.” 

“İnsanların başına gelen musibetler,ya malından ya şöhretindendir. Bunların 

haricinde insana zarar gelmez.”(Tavus) 

“Tasavvuf,herkesin yükünü çekmek ve kimseye kendi yükünü çektirmemektir.” 

“Zikir bir kazma gibidir ki,onunla gönülden yabancı duygu dikenleri 

temizlenir.” 

“Söz söylemek,dilin gönülle,gönlünde Hak ile olduğu zaman makbuldür.”(Ahrar) 



“Dünyalığa düşkün olmayınız. Ondan sadece ihtiyacınız kadar akınız. O aldığınız 

da helal yoldan olsun.” 

“Helalın hesabı,haramın cezası vardır.”(Veki’) 

“Yüksekliği aradım,tevazuda buldum. Başkanlık aradım,halka nasihatta 

buldum. Neseb aradım,takvada buldum. Şeref aradım,kanaatta buldum. Rahatlık 

aradım,zühd de buldum. Zenginlik aradım,tevekkülde buldum.”(Karani) 

“Midenize inen lokmanın haram veya helal olup olmadığına dikkat etmedikçe ne 

yapsanız kurtulamazsınız.” 

“Bir kimseye öğüt vereceğiniz zaman,ona ibadetlerin ehemmiyetini anlatın. 

Zira,deniz yolculuğuna çıkan kimse için gemi ne kadar lazım ise,ibadetlerde insanlar 

için o kadar lazımdır.”(Vüheyb) 

“Koğucunun zararı,sihirbazın zararından daha çoktur. Koğucu az bir zaman 

içerisinde öyle zarar yapar ki,sihirbaz onu bir ayda yapamaz.”(Yahya) 

“Ölümü bir tabağa koyup çarşıda satsalardı,ahiret ehli,başka bir şeye bakmayıp 

onu satın alırdı.” 

“ Tövbeden sonraki bir günah,tevbeden önceki yetmiş günahtan daha çirkindir. 

Kalb ve beden hastalıklarımız için en iyi ilaç,günahı terk etmektir.” 

“Para akreptir. Panzehirin yoksa,onu eline alma. Çünki seni sokar ve 

öldürür.Paranın panzehiri,helal yoldan kazanıp,meşru yere sarf etmektir.” 

“Kıyamet günü fakirlik ve zenginlik tartılmayacak,fakirliğe ne ölçüde 

sabredilmiş ve zenginliğe ne ölçüde şükür edilmiş ise,o hesab edilecek.Mesele çok fakir 

veya çok zengin olmak değil,çok sabretmek veya çok şükretmektir.” 

“Bir müslümanı medhedemiyorsan,bari kötüleme,faydalı olamıyorsan bari 

zararlı olma,sevindiremiyorsan hiç olmazsa üzme.(Razi) 

“Hoca çocuğa,Besmele okur,çocuk da söyleyince,Allahu Taâla,çocuğun ve 

anasının ve babasının ve hocasının cehenneme girmemesi için sened yazdırır.”(Hadis) 

“ Allah yolunda yürümek isteyen bir kimse için,en büyük tehlike;bu yolda 

olmayan kimselerle beraber olmaktır.”(Yusuf) 

“Her kim ki helaldan kazandığı bir mal ile Allahu Taâlanın rızası için hac 

etse,anasından doğduğu gün gibi günahsız olur.”(Hadis) 

“Ey insan! Dilini tut ve ona kement vur. Seni sokmasın. Çünki o bir yılandır. 

Kabir,kendi dillerinin kurbanlarıyla doludur. Bu kurbanlar öyle kimselerdi 

ki,babayiğitler bile kendileriyle karşılaşmaktan çekinirlerdi.”(Ensari) 

“Benim kadar hiç kimse eziyet çekmedi. Hz. İbrahimin ateşe atılması bela 

değildi. Hz. Zekeriyyanın parça parça edilmesi sıkıntı değildi. Bela ve sıkıntı,bizim 



başımıza dökülendir. Bizi,gök ve yer ehlinin önüne geçirdiler. Ve Adem Aleyhisselamın 

zürriyetinin günahlarını,benim şefaat eteğime bağladılar.”(Hadis) 

Rabia-i Adeviyeye sordular ki:“Sen şeytana düşman mısın?”, “Hayır”dedi. 

“Niçin?” dediler.”Ben dostla o kadar meşgulüm ki,başkası hatırıma gelmiyor.” 

Büyüklerden birine:”Dünya neye benzer.”dediler.”Dünya,benzeri olmaktan daha 

aşağıdır.”dedi. 

“Allahu Taâla evliyanın ruhlarına öyle bir kuvvet verir ki,çeşitli şekillerde 

görünebilirler. Bedenleri mezardan çıkmaz. Ruhları şekil alıp görünürler.”(Cündi) 

“Bizden önceki büyüklerimizden duydum:”Sünnete sarılmak,insanın dünya ve 

ahirette kurtuluşuna vesiledir. İlmi yaşatmak din ve dünya işlerinin iyi olmasını temin 

eder. İlim giderse,din ve dünya da gider. Her şeyin nizam ve intizamı bozulur.”(Zühri) 

“Yemekle dolan midede hikmet durmaz.” 

“Ruhun sıhhati az günah işlemek,bedenin sıhhati az yemektedir.”(Mısri) 

“Allahu Taâlanın kullarına verdiği ilk ve en büyük nimeti,onların kalblerini 

imana açması ve kalblerine imanı yerleştirmesidir.”(A.bin Müsafir) 

“Ahilik teşkilatının umdeleri:”Ahi ve şeyh helalinden kazanmalıdır. Teşkilat 

mensublarının hepsi sanat sahibi olmalıdır. Cömert olup yoksullara yardım etmelidir. 

Alimleri sevmeli,gereken hürmeti göstermelidir. Namazlarını zamanında kılmalı,kazaya 

bırakmamalıdır. Alçak gönüllü olmalı,fakirleri sevmelidir. Nefsine hakim 

olup,haramdan kaçınmalıdır. Beylerin,zenginlerin kapısına gitmemelidir.” 

Ve bir Ahinin üç şeyi açık olmalıdır: 

“1)Cömert olup eli açık olmalı,fakat israf etmemelidir. 

2)Misafire kapısı açık olmalı,gelene ikramda kusur etmemelidir. 

3)Sofrası açık olmalı,aç geleni tok döndürmelidir. 

Üç şeyi de kapalı olmalıdır ve üç şeyine de sahib olmalıdır: 

“Gözüne,Diline,Beline...”(Ahi Evran) 

“Ağzıma lüzumsuz bir lokma koyduğum zaman,oradan lüzumsuz bir söz 

çıkar.”(Havari) 

“Kısmetinden gezdiren yer yer seni, 

 Arş’a çıksan,akibet yer, yer seni.”(Ahmet İ. Kemal) 



“Türkiye’nin ve İslâm aleminin kurtuluşu Allahu Taâlanın izniyle,ancak 

Müslüman-Türk millet sayesinde mümkün olabilir ve böyle olacaktır.”(Ahmed es-

Sünusi) 

“İlmin yararlı bir halde bulunması için,onun bulunduğu yer olan kalbin temiz 

olması lazımdır.”(Sayrafi) 

“Cebrail Aleyhisselam dört bin sene de iki rekat namaz kıldı ve:”Benim kıldığım 

namaz gibi bir namaz kılan var mı?”diye düşündü. Bunun üzerine Allahu 

Taâla:”Muhammed ümmetinin her türlü kusurla,noksanla kıldıkları iki rekat 

namaz,indi ilahide,senin kıldığın bu iki  rekat namazdan daha hayırlı ve makbuldür. 

Çünki sana,böyle bir namaz kıl diye emretmedim. Onlara emrettim ve mükellef tuttum. 

Onların emre uymaları sebebiyle kıldıkları ve kılacakları namaz bana çok sevimli ve 

makbuldür.”buyurdu. İşte emre uymak böyle büyük bir şereftir.”(Ali Hafız) 

“Günahın küçüklüğüne bakma,fakat kime karşı asi olduğuna bak.”(Birgivi) 

“Ana ve babanın evladlarına duaları,bir peygamberin ümmetine olan duası 

gibidir.”(Bişri Hafi) 

“İki yüz yılından sonra sizin en iyiniz,hafifül haz olandır,yani zevcesi ve çocuğu 

olmayandır.”(Hadis) 

“Bir gün Cafer-i Sâdıka sordular:”Allahu Taâla faizi niçin haram kılmıştır?” 

Buyurdu ki:”İnsanların birbirine iyilik yapmaları,ihsanda bulunmaları için,Allahu 

Taâla onu haram etti. Faiz haram olmasaydı,birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. 

Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dünyada menfaat bekleyen çok olurdu.”(C.Sadık) 

“Kadir gecesi,o senenin kalbidir. İman dolu bir kalbde,içinde bulunduğu cesedin 

kadir gecesidir.”(D.İskenderi) 

“Alimlerin etleri zehirlidir. Kim koklarsa hastalanır. Kim yerse 

ölür.”(D.Ö.Ruşeni) 

“İrfan sahiblerinin kalbi,acaba nasıl mahzun olmaz ki? Benim onlardaki amele 

baktığımı görürler.. Şayed o ameller arasında bir kötüsü varsa;-Sen öyle bir şekil al 

ki;seni yapana o yüzle çıkasın. Şeklinde talimat veririm. İyiliği varsa,ona da şöyle 

anlatırım:-Sen de bir suret giy.. Ama şanına layık bir şekilde.. Ve sahibine öyle 

çık.”(M.Neferi) 

“Bu arş öyle bir arştır ki;tarifi imkansız..Rabbe hicab olan mukaddes 

manalardan bir tanedir. Kaldı ki,ifa ettiği vazife de pek önemlidir. Şayed o,bir açılacak 

olsa..Bu alemi baştan sona yakar.,hem de göz açıp kapayacak kadar az bir zaman 

içinde.. Belki de daha az bir zaman içinde...”(M.Neferi) 

“Zat,sıfattan ayrılmaz. Ve sıfat,zatı tesbih eder. O ki bu tesbihi yapar;Allahu 

Taâla,onun bu tesbihinden geceyi ve gündüzü yaratır.”(M.Neferi) 

“Allahu Taâlayı darıltan günahın alameti odur ki;sahibi dünyaya rağbeti 

izleye...”(M. Neferi) 



“İman gözünü keskin eyle ki;her şeyin içinde,her şeyin yanında,her şeyle 

beraber,her şeyin üstünde,her şeyden yakın ve her şeyi kuşatmış vaziyette Allah Taâlayı 

bulasın.”(E.H.Şazili) 

“Peygamberlerin hemen hepsi,Hakka açılan birer gözdür.”(E.H.Şazili) 

“Dünyada her kal’a fethedilir. Fakat iman kal’ası asla 

fethedilemez.”(C.R.Atilhan) 

“Bismillahirrahmanirrahim”(Cüneydi Bağdadi) Ancak bu onun gerçek hayata 

atmış olduğu adımın ilki olduğundan her şeyin başında söyleneni,o yine başta söylemiş. 

Her ne kadar zahiren son görülse de...349 

-Hayat’da Allah’la olan Ulu Sultan Abdulhamid Han,ölürken de son sözü 

“Allah” olmuştur. 

-Ebu Talib’in peygamberimiz için söylediği söz=”Bizim Muhammedi teslim 

etmemiz için çoluğumuz,çocuğumuzla kamilen ölmemiz lazımdır.”der. 

-Hz. Fatıma:H.II. 3 Ramazan,28 yaşında iken gusül eder,yeni elbiselerini giyerek 

yatar. Son söz olarak da:”Ben şimdi ruhumu teslim edeceğim. Beni kimse ğasl etmesin 

ve açmasın,der. 

-İmam-ı Azam son söz olarak:”Gasbedilmemiş,temiz bir toprağa gömünüz 

beni.”der. 

-Muallim Naci’nin son sözü:”Hak- perestim,arzı ihlas ettiğim dergah bir 

     Bir nefes Tevhid’den ayrılmadım,Allah bir.” 

-Bazı mizahcılar mizahlarını öldükten sonra da sürdürürler. İşte;Kani ve son 

sözü:”Fatiha dilencisi değilim. Mezarıma Fatiha yazmayın.” 

Kırklanmış,kırk yıllık Kani,olur mu Yani? 

-Hz. Ali der:”Neden bilmem. Dört millet şu dört şeyden uzak kalmışlardır: 

Acemler birlikten,Türkler şefkatten,Hindliler cömertlikten,ve Arablar da 

hasislikten.”350 

-Çocukları iki şey harab eder:Süslenmek hevesi,şarap sevgisi.(Hatifi) 

-Su değilim ki her çör çöple imtizac edeyim;bulut değilim ki herkese inci 

yağdırayım.” 

                                                           
349 Ergun Göze’nin-Meşhurların son sözleri-kitabından,meşhurların son sözleri. 

350 Diyorlarki.R.E.Ünaydın.sh.275-347) 



“İğne gibi keskin uçlu isen de sırrını açığa vurursun.”(Esirüddin) 

“Dünyada kadınların seçkini onu ele geçirmekle kocasının yüzü daima 

gülendir.”(Firdevsi) 

-Mevlâna Mesnevisi’nde;Biri Beyazid-i Bestami’ye:“Kürkünüzden bir parça 

lutfetseniz de teberrüken üstümde taşısam.”demiş. Hz. Beyazid’de:”Oğul;sen çalışta 

adam ol. Yoksa Beyazidin kürkünü üstünde taşımak değil,derisini yüzüb içerisine girsen 

bile faydası olmaz.”demiş.351 

-“Birisi:Muhammed kadehinden o kadar içtim ki,nihayet mest oldum.”demiş. 

Hz. Beyazid’de:”Muhabbet şarabını kase kase içtim,lakin ne şarab bitti,ne de benim 

hararetim geçti.”demiştir.”352 

-“Yahya bin Muaz:”Bazıları,biz bir makama vardık ki,namaz kılmaya 

ihtiyacımız kalmadı,diyorlarmış. 

Evet varmışlar amma cehenneme”der.353 

-“Silsileye-zincire- bağlı olan bir yere gidemez,her ne kadar (kötülükle) ittiham 

edilse de...” 

-Hz. Ali der:”Ey altın ve gümüş;benden başkasını avutun ve aldatın.” 

-Resulü Ekrem:”Helal mal,salih kimse için ne iyidir.”dedikten sonra;su geminin 

içine girerse onu batırır,altında bulunursa onu yüzdürür.” 

-“Bu zamanda İslâmın terâkkisi,maddeten terâkkiye 

mütevakkıftır.(bağlıdır.)”(Bediüzaman) 

-“Servetin deniz gibi de olsa ondan istifaden,mideni bir günlük dolduracak 

miktardan ibarettir.”354 

-“Gül bitip de gül bahçesi harab olunca,gül kokusunu nereden arayıp bulalım?” 

-“Rasulullah ve ashabı olmayınca nereye varayım ki? 

Onun nurlu yoluna... 

-Derd müzmin,hal perişan,doktorlar çaresiz,artık ben kime varayım? 

Gerçek sahibine... 

                                                           
351 Mesnevi. Tahirul Mevlevi.Age.  1 / 46. 

352 Age. 1 / 72. 

353 Age. 1 / 72. 

354 Age. 1 / 75. 



-Yaşlı a’manın birisi şöföre:”Oğlum,beni son durakta indir.”der.Şöför indirir. 

Ancak adam evini bulamayınca,ordan geçen birine;Evladım burası nere?der. O da 

cevaben:Kabir! der. 

-Zenginin biri feryad-u figan eder:”İflas ettim...iflas ettim.. 

Oysa kıyamet kopup,mizan terazi kurulmadı ki... 

-“Müflis;mizanda iyi ameli olmayandır”(Hadis) 

-Adamın biri;Allah bu kadar insanları tekrar nasıl diriltir?diye sorar. 

Onlardan daha fazla olan sinekleri,bir senede yarattığı gibi... 

-Hayatımız sana bağlı,diyen öğrencisine öğretmen;bana değil,sağlam kazığa 

bağla,der. 

-“Tahtadan yapılmış bir uzun kutu, 

   Baş ucu geniş,ayak ucu dar. 

  Çakanlar bilmez ki bu boş kutu, 

  Yarın kendileri dolduracaklar.”(N.Fazıl)355 

Hadis-de:”Beş cürme mukabil,beş ceza vardır: 

Bir kavim;Ahdini bozarsa,Allah onlara düşmanlarını musallat eder. 

Allah’ın emirleri hilafına hüküm verirlerse,aralarında fakru zaruret yayılır. 

İçlerinde fuhuş yayılırsa,ölümde çoğalır. 

Kileyi,teraziyi eksik ölçer ve tartarlarsa,memleketlerinde bitki bitmez,kıtlığa 

uğrarlar. 

Zekat vermiyecek olurlarsa,beldelerine yağmur yağmaz.”buyurmuştur.356 

Mevlâna:”Bizim mesnevi vahdet dükkanıdır. Orada Vahidden başka ne 

görürsen,o puttur,”der. 

-Tarihlerde yazar ki:”Emevilerden Velid bin Abdulmelik’in inşaata merakı 

vardı. Onun asrında halk da yapı yaptırmak hevesine düşmüştü. 
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Süleyman bin Abdulmelik obur denecek kadar pis boğazdı. Devri ahalisi de türlü 

türlü yemek pişirtmek ve fazla fazla yemek yemekle meşgul olmuştu. 

Ömer bin Abdulaziz abid,zahid,adil bir zat idi. Tebaası da –velev riya tarikiyle 

olsun- namaz kılmak,Kur’an okumak,tesbih çekmek gibi şeylerle iştiğal ederdi. 

Denilmiştir ki,insanlar hükümdarların itikad ve itiyadına uyar.” 

Mevlâna:”Yeşil felek toprağı yeşertir.” Yani gökten yağan yağmurun feyziyle 

zemin yeşerir.”der. 

Ebu Hureyre’den:”Kalb beden memleketinin hükümdarıdır. Hükümdar iyi 

olunca tebaası ve askerleri de iyi olur. Hükümdar kötü olunca tebaası da,askerleri de 

kötü olur.”357 

-Mevlâna der:”Bir Allah adamının kalbi incinmedikçe,Allah hiçbir kavmi rüsvay 

etmez.”358 

-Seyyid Şerif Cürcani Tarifat’ın da Nefi Mutmainneyi şöyle tarif eder:”Kalbin 

nuruyla tenevvür edip,kötü sıfatlardan temizlenen ve Ahlakı Hamide ile tezeyyün 

eyleyen nefs..”359 

-Bir kocakarı,ne oluyor bu aynalara ki,insanı ne kadar çirkin gösteriyorlar. Eski 

aynalar böyle değildi.”der. 

-Vaktiyle adamın biri parasızlıktan yem alamamış,seyis gelip hayvanın yemi 

yok,der. Dedikçe,-La Havle-,deyip kızar,seyisi savarmış. Bir gün merkebe 

binince,merkeb çöker. Buna ne oldu,diye sorunca,seyis:”La Havle yediği için,Velâ 

Kuvvete,oldu der.360 

-Mukallibul Kulûb olan Allah,senin kalbini yüzlerce sevdaya bağlamış ve sonra 

da o yüz sevda ve muraddan birini vermeyerek kalbini kırmıştır.”361 

-Molla Cami’den:”Nâ-mahrem yüzüne bakmakla gözün cünüb olunca,ona 

nedamet yaşlarıyla guslettir.”362 

-Karamanoğlu Mehmed Bey yayınladığı fermanında:”Bugünden 

sonra,divanda,dergahta,mecliste,meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya.demişti. 
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Ya şimdi? Yabancı dilden başka dil konuşulmaya. Yabancı isimler altında Reklam 

tabelaları bulunmaya- mı? 

-Mâ-Lâ-Lem-Leyse;bu dört lafız Kitabullah da,Allahı tenzih için 

kullanılmıştır.363 

-Bir noktadan çıkan kainat,bir kara delik tarafından yutulmaktadır. Tekrar 

aslına rücû etmektedir. Bir nokta,çekirdek,tohum,toprak ve spermden yaratılan insan 

ve varlıklar da aynı noktaya irca edilmektedirler. 

-Mülkü geniş mülk sahibinin,cehennemi de geniş,herkesi ve her şeyi alacak 

kapasitede... 

-Mânanın hakimiyeti daimidir,geçici madde manaya hakim olsa da... 

-Gerek şuurlu ve gerekse de şuursuz olarak,dünya sahnesinde oynanan 

oyunlar,Senaryoyu yazan ve yazıldığı yerle bağlantılı olacaktır. 

-Köksüz insan,köksüz ağaç gibidir. 

-Allah’ı bildiğimiz ölçüde,Allah tarafından biliniriz..Sevdiğimiz ölçüde de 

seviliriz. 

-Görünmeyen ve görmediğimiz şeyler;bilgisiz ve ihatasızlığımızdandır. 

Bildiklerimizi bile ne kadar tarif etmekte ve bilmekteyiz? 

-Her yaşın bir yakışığı vardır. 

-Eğlenceler şarap gibidir. Uyutur,unutur,uyuşturur. 

-Dünya ve içindeki her şey ve de madde; hakim değil,mahkumdur. 

-İntihar,ruhun bocalamasıdır. 

-“Ey insanlar! Sizden evvel geçen ümmetlerin yol ve mesleklerine ve adetlerine 

karış karış ve kulaç kulaç elbette uyarsınız. Hatta onlar bir kiler deliğine girmiş 

olsalar,sizde onlara uyarsınız.”(Hadis) 

-Nuh kavmi Tufanla,Ad kavmi Rüzgarla,Semud Yıldırımla,İbrahim 

Sivrisinekle,Şuayb Gökten inen Ateşle,Lut zelzele ve gökten inen taşlarla helak 

olmuşlardır. 

-“Büyük günahlardan içtinab edersen bir vakit namaz,diğer namaza kadar 

ikisinin arasında geçmiş olan günahlara keffârettir.”364 
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-Hükemâdan:”Rum kavminin hikmetleri, dimağlarındadır. Zira;terkibât-ı 

acibeye kadir değillerdir. Hindlilerin hikmetleri, evham ve hayalatlarındandır. 

Yunanlıların hikmetleri,kalblerindedir. Zira; ulumu akliyeyle iştiğal ederler. Arapların 

hikmetleri,lisanlarındadır. Zira;lisanları pek tatlıdır.”mervidir.365 

-Cenazesine bir çok meleklerin katılmasından dolayı,ayağının ucuna basan 

peygamberimiz ve Cebrâilin de:”Ölümünden arşın ihtizaza geldiğini”söylediği Sa’d bin 

Muaz’a kabri muamelesi konusunda şöyle der:”Fesübhanallah! Kabir Sa’d bin Muaz’ı 

da sıkarsa!!!” Ya bizi... 

Eşhuru Hurum;Zilkade,Zilhicce,Muharrem ve Receb. Bu dört aya denir. Bu 

aylarda işlenen günahlar,diğer aylardaki günahlardan,ondaki sevablar da diğer 

aylardaki sevablardan daha fazladır.366 

Rasulullah:”Dünya yüzüne gece ve gündüzde yağmur yağmadık bir saat yoktur. 

Binaenaleyh;her saat ve her dakika semadan yağmur ve bereket yağar,lakin Allahu 

Taâla dilediği beldeye yağdırır ve istediği kullarını mesrur eder.” 

İbni Mes’ud-dan,Rasulullah:”Her sene semadan yağmur,miktarı muayyen üzere 

nazil olur ve bir kavim isyan ederse Allah Taâla onların yağmurunu ıssız çöllere ve 

başka kavme ve beldelere tahvil eder.”367 
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HAYATTA DİNLERİN YERİ VE DİYALOG 

  

 İnsan fikir sahibidir. Fikir ve inanç kendisini muhakkak surette ifade etmek 

ister. Her bir şekilde,başkasının hürriyetine zarar vermeden düşünmesi ve yaşaması 

gerekir. 

 Bu inanç mecrasını bulmaz,kendi kanalında gitmesine müsaade edilmezse;elbette 

gitmek için yerin altında da,yerin üstünde de kendisine bir yol bulmaya çalışacaktır. 

 Nitekim kendi mecrasında giden bir suyun mecrasını değiştirip,engellenmeye 

çalışıldıkça o su bir gün bir yerden sızarak veya patlak vererek çıkacaktır. Tahribe 

neden olacaktır. Yani durmayacak,gidecektir. Tıpkı fikir ve inanç gibi. 

 Bu gün dünyada her türlü tapınmalarla beraber,insanlar şeytana tapıyor ve 

tapınıyorlarsa;bu insanların mecralarından çıkmış,asıllarından kopuk ve bağlantı 

kuracakları bir noktaya ulaşamamışlardır. 

 Kısaca;za’fiyetten ve kayıptan kaynaklanmaktadır. 

 Hak dinin dışındaki bütün tapmalar ve sapmalar;farklı yol,inanış,gidişat ve 

dinler,hep hak olana,hedefe ve Allah-a ulaşmanın çırpınışları,koşturmacalarıdır. 

 Çabalar;ma’rifetullaha ulaşma çabalarıdır. Boşluğu doldurma düşünceleridir. 

 Düşünen insana düşünme,inanan insana inanma demek,fıtratını değiştir 

demektir. Yapılacak iş;fıtrata uygun ve ma’kul olanın sunulmasıdır. 

 Gönüle girenle beraber,gönülden çıkanda önemlidir. Gönüle nefrette,sevgide 

girer. Ma’rifet ve muhabbeti ilahinin makamı olması hasebiyle kaynak olarak çıkan 

önemlidir. Bir yunus,bir Mevlâna gibi. 

 İnancın ve muhabbetin kaynağı olmak,bir damla da olsa,okyanusa ulaşmak. 

 Fatih-in büyüklüğü yaşından değil,hedefinin büyüklüğünden ve bu büyük hedefi 

göstermesinden idi. 

 İnsanlardaki bocalama;fıtrattaki gösterilen hedefin sapmasından,hedefsizlikten 

ve hedefi gösterememektendir. Veya basit hedeflerden kaynaklanmanın sonucudur. 

 Büyüklerin hedefi,hedefin büyüklüğündendir. 

 Manevi boşluktan dolayı dünya gemisi su almaktadır. 

 Bu olumsuzluğun neticesidir ki;su alan gemide kimi can derdinde,kimi mal,kimi 

talan,kimide hayatını harcama derdindedir. Ancak az bir kısmın ve kesimin 

derdi;insanların derdi olmakta,geminin kurtulmasına,su tahliye işlerinin 

yapılmasına,karınca kararınca çalışılmaktadır. 



 Böylece,asgari seviyede barışı gerçekleştirmek ve de gemiyi sahili selamete 

ulaştırıp kavuşturmaktır. Aksi ise;batışı daha da hızlandıracak,zayiatların fazla 

olmasına neden olacaktır. 

 Neden,neden olalım? Göz yumalım? Kaçalım? Kaçıralım? 

 Hayat dünya hayatından ibaret değildir. Dünya dar manada;dar alan ve 

zamanda anmalar ve anılmalardan ibaret değildir. 

 Tıpkı ahirete inanmayan maddiyyun ve ateistlerin  tesellileri gibi ki; Biz seni 

anacağız,içimizde yaşayacaksın,davamızın adamı olarak ismin 

söylenecek,aldatmacalarıyla bu kısa hayatta bununla teselli bulmaya çalışılmaktadır. 

 Oysa anılarda insanlar gibi bir gün son bulacak ve bitecektir. Ya ondan sonra?.. 

 Allah ve ahirete iman olmaz,madde aşılmazsa;kim kimi anacak ve kimler niçin ve 

nasıl anılacaktır. Neticede bu son bulma,neyin başlangıcı olacaktır.? 

 Koca bir hiç ve hiçlik! 

 O halde sormak gerek;bir hiç ve hiçlik için değer mi bunca çaba ve koşturmaca! 

Bütün bunlar bir eksiklik olarak bilinmekte ve şahit olunmaktadır. 

 Bu ve bu gibi konularda “ Dinler arası Diyalog” çerçevesinde bütün dinlerin 

ortak temel noktada birleşerek bu gidişatı mecrasına çevirmeleri gerekmektedir. Bu 

konudaki bazı girişimler bunun güzel bir örneğini teşkil etmektedir. 

 Hristiyanlık dünyasındaki Tevhid ve şu düşünce ki;Hz.İsa,çarmığa gerilirken (ki 

çarmığa gerilmemiş,göğe kaldırılmıştır.) kilisede idi. Orası ise bir ibadet yeridir. 

Herhalde orada kendisine ibadet edilmiyor,kendisi ibadet ediyordu. Kime? Elbette bir 

yaratıcıya. O halde ibadet eden değil,ibadet edilen ilah olur. O ise ilah değil,bir kul idi... 

 Nitekim asrın mütefekkir ve Müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi;gerek 

İslam aleminde,gerekse de insanlık aleminde meydana gelen münakaşa ve çatışmaları 

kaldıracak bir çok reçete sunmuş ve bunların temellerini atmıştır. 

 Kendisi papanın danışmanı,Dinler arası diyalog Cizvit Sekreteryası ve asyalı 

piskoposlar konferansları federasyonunun ekümenik sekreteri olan Prof. Dr. Thomas 

Mıchel;Bediüzzamandan naklettiği sözde:” Şimdi,ehl-i iman,değil müslüman 

kardeşleriyle belki Hristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilaf 

meseleleri nazara almamak,niza etmemek gerektir.”der. 

 Kendisiyle yapılan röportajda368,geçmişte bazı uygunsuzluklar olmasına 

rağmen,neticenin çok faydalı olacağından ümit ettiğini,iletişim,diyaloğun,fikir yapısının 

önemli olduğunu ifade ederek;Bediüzzamanın isabetli ve ölçülü hizmetlerini de hasseten 

ifade eder. 
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 Bunu teyiden Michel:” Bediüzzaman ve Risale-i Nurlar bir milletin,bir ülkenin 

malı olamazlar,evrenseldirler. Çünki işlediği konular evrenseldir,top yekun insanlığı 

kurtaracak sağlamlık ve kuvvettedir.”der. 

 Müsbet hareketler müsbet sonuçlar doğurur. 

 Bu konuda İngiltere dışişleri bakanı Robin Cook;İslam ile yeni bir diyalog 

içerisine girilmesini ifade ile şöyle der:” Batı ile İslam arasında yanlış anlama ve 

güvensizliğin gelişmesine fırsat verdik. Bu yanlış anlamayı devam ettiremeyiz. Sadece iki 

büyük kültürün birbirlerini çok çirkin bir şekilde yanlış yargılamasının doğru olmadığı 

için değil,aynı zamanda modern dünyada birlikte yaşamak ve çalışmaktan başka tercih 

hakkımız olmadığı içinde. Karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar global sorunlardır. 

Birlikte çalışabilir ve hepimiz kazanırız. Yada güvensizliğin mevcut olmasına fırsat verir 

ve hepimiz kaybederiz.” 

 “ Bazıları batının bir düşmana ihtiyacı olduğunu ve soğuk savaşın bitmesiyle 

İslâmın sovyetler birliğinin yerini alacağını söylüyor. Bir “Medeniyetler çatışması 

olacaktır.”diyorlar. İslam’a bir düşman olarak ihtiyaç duymak bir yana;ancak bir dost 

olarak ihtiyaç duyabiliriz.  Farklı kültürlerimiz,farklı dinlerimiz olabilir;fakat bu asla 

anlaşamayız demek değildir. 

 Kutsal kitap Kur’an şöyle der” Ey insanlar! Biz sizleri bir erkek ve bir dişiden 

oluşan tek bir çiftten yarattık. Ve birbirinizden nefret etmeniz için değil,birbirinizi 

tanımanız için milletler ve kabileler haline koyduk.”369 

 Ve bunun diplomatlar seviyesinden halk seviyesine doğru bir yakınlaşma 

şeklinde sürdürülmesinin gerektiğini söyliyen Cook devamla:” Bir ümidimiz var. Batı ve 

İslâmın birlikte yaşaması,birbirini anlaması,birbirinden bir şeyler öğrenmesi,birbirine 

güvenmesi,kendi farklı kimliğini kaybetmeden diğer tarafın kimliği ile 

zenginleşebilmesi. Çünki bunu yapmakla kazanacağımız,yapmamakla ise 

kaybedeceğimiz pek çok şey vardır. 370 

 Bunların güzel görünüm ve girişimlerinden olarak;”Başkan Clinton,inanç 

özgürlüğünü ihlal eden ülkelere ekonomik ve diplomatik baskı uygulanmasını öngören 

kanunu onayladı.”371 

 “Bu yasa,müslüman,hristiyan,musevi,budist,hindu,tüm dini kökenlerden 

insanların inanç özgürlüğünü geliştirmeye hizmet edecektir.”372 

 “Amerika dini baskı yapan ülkeleri cezalandıracak. Senato başkan’a,din hak ve 

özgürlüğünü ihlal eden ülkelere diplomatik ve ekonomik ceza verme yetkisi tanıdı.”373 
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 “ Almanyada sert tartışmalara konu olan ezanın hoparlörle okunup 

okunmayacağı konusunda kuzey Ren Wetfahlen eyaleti Lüteryen kiliseler birliği bir 

bildiri yayınlayarak,camilerde ezanın hoparlörlerle okunmasının hristiyan kültürü 

açısından bir tehlike oluşturmadığını vurguladı.”374 

 “ Amerikan kongresinde çalışan müslüman personel kendilerine tahsis edilen bir 

salonda düzenli olarak Cuma namazını kılıyor.”375 

 Türkiye büyük oynamalıdır. 

 Küçük çaylarda boğulmamalıdır. Hele bir de büyük denizleri geçmiş ve 

aşmışken... 

 İçeride halkının inançlarına hassasiyet göstermeli,göz ardı etmemeli ve 

edilmemeli,potansiyel suçlu görülmemelidir. 

 Sahibsiz görülen İslâmiyete sahabet etmeli,lokomotiflik görevini üstlenmeli ve 

yapmalı. 

 Bir Bosna,Kosova,Çeçenistan gibi meselelerde pasif değil,aktif rol oynamalı. 

 Ve neticede insanlık alemine aydınlatıcı ve güzel örnek olma rolünü taşımalı ve 

göstermelidir. 

 Kur’an dinleri “Bir kelimeye geliniz.”diye Tevhid inancına davetle,diğer 

noktalarda birleşip,anlaşılabileceğini ifade etmektedir. 

 Buradaki sıkıntı da onlar tarafından bilinmemesinden ziyade,sağlıklı 

bildirilememesinden kaynaklanmaktadır. Bu da yetmiyormuş gibi bazen terörist olarak 

gösterilmeye çalışılmakta,başta İran,Libya,Irak,Cezayir ön plana çıkarılmaktadır. 

 Batıyı bilmeye çalışan bizler batıyı ne kadar biliyorsak,bizleri bilmeye 

çalışmayan batı bizi o kadar bilmektedir. 

 Burada yapılacak gerginlikten uzak,hazımlı,birbirini anlamaya çalışan bir 

diyalog çerçevesinde,hoşgörü içerisinde hareket etmektir. 

 21. Yüz yılın diyalog asrı olacağını söyleyen Almanya’nın Hannover kentinde 

bulunan Protestan kiliseler birliği İslâm dünyası ile ilişkiler masası başkanı Heinz 

Klautke “21. yüzyılda medeniyetler ve dinler çatışmayacak,tam tersine Allah’a inanan 

tüm dinler ve dindarlar akâid olarak fazla bir değişime uğramadan dünya barışı için 

ortak biçimde çalışacak”dedi.376[9] 

                                                                                                                                                                                     
373 Agg.11-10-1998,16-05-1998. 

374 Türkiye gaz.24-10-1998. 

375 Zaman gaz.30-08-1998. 

376 Agg.30-11-1998. 



 Bunu te’yiden Fransa piskoposlar meclisi,katoliklerden müslümanlarla diyalog 

kurmalarını istemiştir.377 

 İslâm aleminin müsbet ve ölçülü hareketiyle beraber kendisini 

keşfetmesi,Amerika’nın keşfinden daha önemli bir hadise olarak batıyı,dinler alemini 

keşfedecek,onların inkişaf ve celbine vesile olacaktır. 

 Bediüzzaman’ın ifadesiyle;Eğer biz İslâmiyeti ef’alimizle izhar etsek,sair dinlerin 

mensubları fevc fevc İslâmiyete dehalet edeceklerdir. 

  

         01-11-1998 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

 

İSLÂM   ALEMİ   VE   NESHOLMUŞ   DİNLERİN   DURUMU 

  

 Bir yanda son dini temsil eden İslâm dini ve İslam alemi,diğer yanda da 

nesholmuş dinlerin ve dinden uzak yaşayanların durumu... 

 Bu gün İslâm alemi batının kıskacında ve sefâhetinde yandırılmaktadır. 

 O batı ki,her şeyini menfaat üzerine bina etmektedir. 

 İslâm alemi saflığını,bir Lawrense aldanmakla göstermiştir. 

 Bu gün batı korkuyorsa bizden olmayıp Allah’ın vadinden,İslâm dininden 

korkmaktadır. Bundan dolayı bütün hesapları İslam üzerinedir. 

 Şimdiki müslümanların ve İslam aleminin eski müslümanlar 

olmayıp,hakimiyetlerinin de söz konusu olmayacağına inandıklarından;tek korktukları 

noktanın,İslam dininin tüm zaman ve mekanlara mutlak hakimiyetinin tahakkuk 

edeceğidir. 

 Bu gün batı,bizi ve dinimizi bizden daha fazla tetkik etmektedirler. 

 Nasıl ki yıllardır Bediüzzaman Said Nursi ve bunun gibi İslâm büyüklerini ve 

eserlerini  cezalandıran ve imhaya çalışan kimselerin neticede hakikatı görüp ve 

bilip,anlamaları gibi... 
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 Batı da aynı sona –İnşaallah- vasıl olacaktır. 

 Batı bu gün ve dün bir yandan İslâmı yok etmeye çalışıp,bir yandan da İslâmın 

önüne sefâhet ve fuhuş engelleri koyarak engellemeye çalışırken,diğer yandan da 

Amerika ve batı ülkelerinden bir çok insanın İslâmiyete girmesi de kaçınılmaz olmuştur. 

 Büyük bir ümit parıltısı parlamakta,bazen bir sporcu eliyle,bazen de bir ilim 

adamı eliyle... 

 Bediüzzaman Talebesi Abdullah Yeğin’e;önce Amerika,sonra Almanya’nın 

müslüman olacağı müjdesini vermiştir.378 

 Bu gün batı İslâmı bildiği kadar İslâma müsaade ediyor. Müslümana o nisbette 

müsamaha gösteriyor. Yani mesele İslâm aleminin İslâmı en güzel bir şekilde temsil 

edememesinden kaynaklanmaktadır. 

 Bediüzzamanın ifadesiyle;Eğer biz İslâmiyeti hal ve ef’alimizle gösterseydik,sair 

dinlerin mensupları fevc fevc –bölük bölük- İslâmiyete gireceklerdi. 

  

        *******************           

  

  Bu gün haçlı zihniyeti,kaleyi içerden keşfetmekte ve yıkma planlarını da ona göre 

yaparak uygulamaktadır. 

 Her ne kadar hedef ve gayede;”Haçlı zihniyetinin Hilale galib”olma noktası ağır 

basıp,tek renkte odaklansa da;artık istekler,menfaatler ziyadeleştikçe,hedeflerde de 

farklılıklar görülmektedir. 

 Batıda hükümet olan materyal yani madde iktidar koltuğuna oturmuştur. Madde 

hakimdir. 

 Hayatı dünya olanın gayesi de onun içindekiler olur. 

 Nitekim körfez savaşının çıkış sebebini İngiltere’nin “İndependent”gazetesinden 

Bill Robinson şöyle ifade eder:”Orta doğudaki petrol kuyularının hakimiyetini,yeniden 

batıya mal etmek için bir savaşa girişilmiştir.”379 sözleriyle anlatır. 

  

    ******************       
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   İ N G İ L T E R E 

  

 Dünyayı siyasi dehası ve entrikalarıyla idare etmeye çalışan İngilterenin İngiliz 

casusu Lawrense şöyle der:”Biz siyonizmi tehdit ettik. Fakat onları kendimize dostlar 

bulduk. Bolşevikleri tehdit ettik onları da bize savaşta yardımcılar bulduk. Sarı ırkı 

tehdit ettik ancak oralarda da bizden başkalarına mukavemet eden demokratik 

devletler bulduk. Bizim tek düşmanımız vardır,oda İslâmdır. evet bu üç asır 

boyunca,Avrupa müstemlekeciliğinin önünde duran duvardır.”380 

 Bunu uygulamaya koyan İngiltere,süper devlet yerine geçmesi için,süperleri 

ortadan kaldırması gerekmekteydi. Buda Osmanlı idi. Osmanlıyı süper mana yapan ruh 

ise hilafetti ve onu da ortadan kaldırdı. 

 Ancak bununla da yetinmedi. Bir kürt devletinin kurulmasında da öncülük 

yapmaya başladı. 

 Ünlü İngiliz gazetesi Observer’in 16-ocak tarihli yazısında:”İngiltere kürt devleti 

için bastırmalı” bununla da yetinilmeyip;”İngiltere,1923 yılında Türkiye de bir kürt 

devleti kurmamakla yaptığı hatayı,şimdi Irak’ta kurulma yolunda olan kürt devletine 

öncülük etmekle telafi edebilir.”381 demektedir. 

 “İslâm gaflet edip küstü. Hristiyanlık dini fen ve medeniyeti kendine mal edip iki 

silahla galebe çaldı. 

 Şimdi şarkta müthiş bir silah imal ediliyor. Bunun hak kısmına sahib olmalı. 

Yoksa yine küssek onu da hristiyanlık İslamiyet aleyhinde istimal edecektir. Buna karşı 

dayanılmaz. 

 Cumhuru avama müteveccih olan bir fikir,bir kudsiyet almaz ise söner. O 

desatire kudsiyyet verecek iki muazzam rakibi din var. 

 Şu keskin fikir gözünü açtığı vakit,hasmını ve hasmının elindeki silahını 

hristiyanlık dini bulmuştur. Öyle ise o fikir,kudsiyyet almak için İslâmiyete dehalet 

etmeğe mecburdur.”382 

 İngiltere veliahdı Galler prensi Charles,İslâmın hakikaten verdiği güçlü 

şahsiyetliliği ifade ederek:”İngiltere uluslar arası arenada kendisine yeni bir rol ararken 

İslâmın adalet,tolerans,kardeşliği öngören ve bu dünya ile öte dünyayı birleştiren 

ilkelerinden ders alması gerekir.”der. 
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    *******************    

  

    H R İ S T İ Y A N L I K 

 Hz. İsa’nın Kur’an-ı Kerim-de ve müslümanlar arasındaki 

tavsifi;hristiyanlardan ve İncil-den ileri olup,geri değildir. 

 Müslümanlarca ulü’l azim peygamberlerden,mu’cize sahibi,kendisine kitab 

verilen rasullerden olarak kabul edilir ki,bu üstün bir derecedir. 

 Bizim kimliğimizi bulmamız,batının kabuğunu yırtması,kendisini daha iyi 

tanıyıp tanıtması,tıpkı bizdeki idarecilerin halka olan kapalılığı gibi,kilise ve 

papalığında halka ve mantığa her yönüyle açık olması gerekir. 

 Tarihte protestanlık ile bir kere yırtıldı. Bir kere daha yırtılmaya ihtiyacı vardır 

batı aleminin... 

 Yeni dünya düzeni bunun çekingen bir tavır olarak görüntüsünden ibarettir. 

 Nitekim hristiyanlık inancının temelini oluşturan Teslis hakkında;”Üç,birdir. 

Biz,üç tanrı kabul etmeyiz. Fakat üç şahısta olan bir tek tanrıya inanırız. Tanrısal 

şahıslar aynı bir,uluhiyeti taksim etmezler. Fakat onlardan her biri müstakil  

tanrıdır.”,” Baba, oğulun aynısıdır. Baba ve oğul,ruh-ül kudüsün aynısıdır,yani mahiyet 

itibariyle bir tek tanrı vardır.”383 

 Peygamberimiz zamanında da hristiyanlar mevcut olup,onlar da yahudiler gibi 

ahir zaman peygamberini beklemekte idiler. 

 İslâmiyete yakınlıkta,müslüman olmakta,Hz. İsa’nın gelip,hristiyanlığın 

İslâmiyete gireceği hatta Ebu Hanife-nin mezhebiyle amel edeceği384 

zikredilirken,yahudilik de bu yakınlık görülmez. 

 Hatta bir tevil olarak da olsa;bu günkü AB veya hristiyan alemiyle olan 

diyalog;deccalizm ve Süfyanizmin bir delinmesi olarak,ancak bu iki dinin ittifakıyla 

mümkün olabileceği söylenebilir. 

 Hz. İsa ilk hıyaneti yahudilerden görmüş,onların iftirasına uğramıştı. O 

zamandan bu zamana hala şaşkınlığı üzerinden atamamış hristiyanlık,telaşını devam 

ettirmektedir. 
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 İtikatta istikrarı bulamayan hristiyanlık alemi,elbette yaşayışta da bulması 

imkan dışıdır. 

 İslâmiyetden sonra en çok mensubu olan hristiyanlığın telaşı,İslâmiyetin 

hristiyanlığı yutup,ortadan kaldıracağı korkusudur. 

 Oysa İslâmiyet yutmaz belki kucaklar,tashih eder. 

 Zira bir hristiyan sırf kiliseye aidat ödememek için kiliseyle,ondan öte 

hristiyanlık inancıyla bağını kesip başı boş yaşamaktadır. 

 Bu durum kilisenin hem madden hem de manen gerilemesi,daha açık bir ifade ile 

çökmesidir. 

 Sodom-Gomore,Pompe-i ve Herkülanyum ve Sibiryada yaşayan Mamutların 

başlarına gelenler düşünülmeli,ecdadın ifadesiyle;sefâhette devam edersen sen de onlar 

gibi:”Yapma Allah taş eder.”385 

 -Hitler 12 yıllık iktidarlarında,13 milyon insanı fırınlarda öldürmüş,kendi 

ırklarını bütün dünyaya hakim kılmaya çalışmışlardır. 

 Hristiyanlıkta körü körüne bir taassuba rastlanır. Bir çok örneğinden birisi 

ise:”Macar müslümanlarını ve balkanlarda İslâmı yok etmek için hazırlanan Kalman 

kanununun bazı maddelerinde özetle:” 

 -Madde-46:”Bir kimse müslümanlardan birinin hristiyanlık adeti 

dışında,(müslümanlığa göre) oruç tuttuğunu,iftar ettiğini,yemek yediğini,domuz etinden 

çekindiğini,abdest aldığını veya İslâma aid her hangi bir ibadeti yaptığını görür de krala 

haber verirse,haber veren kimseye o müslümanın malından bir miktarı verilecektir.” 

 -Madde-47:”Her müslüman köyü,bir kilise yaptıracak ve aynı zamanda bu 

kiliseye devamlı ücret verecektir....” 

 -Madde-48:”Bir müslüman kızını kendi milletinden birine vermeyecek,bizim 

milletimizden (hristiyan)olan bir kimseye verecektir.” 

 -Madde-49:”Bir kimse bir müslümana misafir olarak giderse veya o kimseyi 

yemeğe götürürse,kendisi de misafiri de yalnız domuz eti yiyeceklerdir.”386 

 Hristiyanlık aleminin İslâmiyete girmesinde en müessir sebeblerden birisi,müsbet 

hareket edip,İslâmiyetin güzelliklerini fiillerimiz ve yaşantılarımızla göstermekle olur. 

Aksi takdirde menfi tesir icra edecektir. 

 Bediüzzamanın tabiriyle:”Bir gıda gibi olan İslâmi ilimlerin hazmedilmemiş 

olması”hakikatların neşv-ü nema bulmamasına sebeb olmaktadır.387 
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 -Münihli,İlâhiyatçı ve papaz Veit Höfner;bir papaz olarak Allah’a,Peygambere 

ve Hz. İsa’nın ineceğine inanmakta olduğunu söylemektedir. Her pazarki duada bunu 

dile getirdiklerini ve dinlerin birleşeceğini belirtmektedir.388 

 Protestan Sebald kilisesi idare heyeti azası Prof.Hans-Martin Hagen,aynı 

zamanda bir çok vasfa sahib olan bu zat;İslâm ve Peygamberimiz hakkında şöyle 

der:”İslâmiyetin yayılması askeri güce değil,toleransa dayanır. Muhammed,öteki 

peygamberlerin devamıydı. İbrahim,Musa,İsa,Yahya gibi bir peygamberdi...”389 

 Bu gün başta ilim adamlarının öncü olması sebebiyle İslâmiyetle hristiyanlık 

birbirlerini uzaktan değil yakından tanımaya,yakınlaşmaya batıyla beraber adım 

atılmaktadır. 

 Bizde ise,bazı havarilikler,senaryo ve krizler bu yakınlaşmayı frenlemekte veya 

tedirgin etmektedir. 

 1989-Ekim-inin 17-sinde kilisede İslâm konulu sempazyumu açan Papaz Veit 

Höfner:”Kur’an okumaktan İncil okumaya pek fırsat bulamamış bir insan sıfatıyla 

sempozyumu açıyorum,yarın Kur’an-ı anlatan bir konuşma yapacağım.”390 demiştir. 

 Bizde ise işinden dolayı Kur’an-ı okuyamıyanların kulakları çınlasın... 

 -Adıyamanda bir gün kiliseye uğrayarak,papazdan Kur’an hakkındaki görüşünü 

sorduğumuzda bize cevaben:”Güzel bir kitaptır.”diye karşılık verdi. Ancak bu durum 

bizi tatmin etmediğinden birkaç kere daha sorduğumuzda sürekli iyi ve güzel bir kitap-

demekle yetindi. 

 Bu arada bizde kendisine,madem güzel bir kitapsa o halde bu kitap hak bir 

kitaptır. Son emir ve yasakları içerisinde toplayan bir kitaptır,kabul edilmesi 

gerekir,dediğimizde tebessüm ederek aynı sözünü söylemeye devam etmişti. 

 Neticede kendisine,bizlere İncil hakkında görüşümüzü sorsan biz bu kitabın 

tahrif edildiğini,bizzat Hz. İsa’ya inen bir kitap olmadığını rahatlıkla söyleriz. Zira 325 

yılında İznik konsilinde toplanan papazlardan 104 kişinin yazdığı farklı farklı 

incillerden birbirine biraz yakın olan dört kişinin yazmış olduğu incil olup 

onlarda;Matta-Markos-Luka-Yuhanna.. 

 İznik Konsili Hristiyanlık dünyası için gayet ehemmiyetlidir. 

 İznik konsilinde Arius tevhidi savunduğu için sürülmüş ve daha sonra da 

öldürülmüştür.İbni Kesir tefsirinde ve el bidayesinde  bahsedilmektedir.Abdullah bin 

Arius olarakta bahsedilmiştir. 
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Mesela Samsatlı (Adıyaman) Pavlus bu Tevhid inancının sürdürücüsü olmuş. 

Cabiri, Tefsirinde, Hamidullah el-Vesaik adlı eserinde ondan bahsetmektedir.391 

 Gerçek hristiyanlar Tevhidi kabul ederler. 

 “Andolsun, insanlar içinde, mü'minlere en şiddetli düşman olarak yahudileri ve 

müşrikleri bulursun. Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: 

"Hristiyanlarız" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtakım) papaz ve rahiplerin olması 

ve onların gerçekte büyüklük taslamamaları nedeniyledir.  

Elçiye indirileni dinlediklerinde hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla 

dolup taştığını görürsün. Derler ki: "Rabbimiz inandık; öyleyse bizi şahidlerle birlikte 

yaz."392 

 Senin Kur’an hakkında –iyi bir kitap- demeni,biz İncil için söyliyemeyiz,dedik. 

Biraz kızararak sükutu tercih etmişti. 

 Mevcut İncillerin arasında önemli çapta “25 bin civarında”393 farklılıklar 

olduğu da ifade edilir. 

 Bu gün İncilin sıhhati ve Hz. İsa’nın babasız mı? Allah’ın oğlu mu? konusu hala 

tartışmalı olarak devam etmektedir.394 

 -İncil profesörleri olan Roland Wolfe ve Ragnond Brow bu günkü incillerin 

gerçek incil olmadığını itiraf etmektedirler.395 

 “Ayrıca 12-Nisan –1947 günü keçisini kaybeden Muhammed el-Dib isimli bir 

çoban çocuğun Kudüs-ün doğusunda ölü denizin ümran mağaralarında toprak bir testi 

içinde 500 rulo halinde bulduğu 2 bin yıl öncesine aid el yazması ve gerçek İncil olduğu 

sanılan belgeler katoliklerin tek Allah inancını resmileştirmesinde en önemli unsur ve 

itici güç olmuştur. Bazı ilim adamları 46 yıldır bu belgelerin neden açıklanmadığına 

tepki göstermişlerdir.”396 

 Evet,bu gün yapılan tüm ilmi araştırmalar bildirmektedir ki,şimdiki kitab-ı 

mukaddes aslı ile aynı olmayıp,aslında Tevhid inancı mevcuttur. 
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 -Burada düşülen hatalardan biri de şudur ki;Suret teşbihinin,zatının hakikatıyla 

iltibas edilmesinden kaynaklanmaktadır. Kur’an-da da bazı teşbihler geçmektedir. 

 Mesela Hadis-i Kudsi de:”Allah insanı Rahman suretinde yarattı.”ifadesinde 

insanın –Haşa-Allah olmasını gerektirmemektedir. 

 İslâmiyetin reddettiği Tecessüd fikrini,ilmin ilerlemesiyle de bu gün hristiyanlık 

alemi,özellikle rahibler de kabul etmemektedirler. 

 -Ciddi araştırmalardan birisi resmi olarak yüzde 82 gerçekleri yansıtmadığı ifade 

edilir.397 

 Rahib Drewerman,Hz. İsa’nın güç-kral manasına gelen Mesihi kabul etmediğini 

ve de Allah’ın oğlu olarak kabul edilip anılmasının yanlış olduğunu ifade eder.398 

 -Fransa cumhurbaşkanı Mitterand bile inanma konusunda:”Hem mistik hem de 

rasyonel bir düşünce sahibiyim ve Motaigne gibi birinden birini seçemem. Allah’a 

inanıp inanmadığımı bilmiyorum,fakat çok defa inanmaya teşebbüs ettim.”399 der. 

 Evet,kendi dini kendisini ne kadar tutmaktadır? 

 Bugün hristiyanlık alemindeki meydana gelen oluşmalar,onları ilel-ebed katoliğin 

katı tutumunda tutması mümkün değildir. 

 Her bir değişme onları İslâma daha da yakınlaştıracaktır. 

 Şu andaki oluşumlar birer “Hristiyanlıkta (ki) Tevhid esintileri”dir.400 

 Hristiyanlıktaki bu yeni yapılanma meyvesini vermektedir.401 

 -Yeni Kateşizm (yeni tebliğ metodu)kitabını yazan Piskopos Nonore:”İsa’nın 

Allah’ın oğlu olduğu ifadesi yerini mükemmel bir insanlığın timsali ve insanların 

yardımcısı Nasıralı İsa ifadesine terk etmiştir.”der.402 

 Batıyı ve batılıyı çevreleyen ağlar yırtılmaktadır. 

 İşte kitaptan bir örnek:”Allah,hiçbir vechile insana müşabih değildir. O,ne 

erkek,ne de kadındır. Allah,kendisinde cinsiyet farkı bulunmayan saf ruhtur.”der.403 
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 Müslüman Meluncanlar ve Amerikalı siyahların lideri Louis Farrakhan bunun 

örneklerindendir. 

 -Leviticus II:1-8.ayetlerde:”Ve domuzu,çünki çatal ve yarık tırnaklıdır,fakat 

geviş getirmez,o size murdardır. Onların etinden yemeyeceksiniz ve leşlerine 

dokunmayacaksınız.”404 

 Bugün hristiyan alemi,kilise tarafından rahatlıkla ifade edilmektedir 

ki:”Kurtuluş İslâmi aile yapısındadır.” Hristiyan İlâhiyatçılar tarafından ikrar ve tesbit 

edilmektedir.405 

 Bu,bir yandan hristiyanlıktan firar,bir yandan da İslâmiyete dönüştür. 

 İşte hristiyanlık;”Filipinlerde dün yapılan bir vahşi gösteri tahrif olunmuş 

hristiyanlığın Hz. İsa’dan 2000 yıl sonra ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından oldukça 

dikkat çekiciydi. Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini her yıl”Hayırlı Cuma”törenleri adı 

altında kutlayan Filipinliler,kutsal saydıkları bu gününün acısının halk tarafından 

hissedilmesi için 14 kişiyi çarmıha gerdiler. Kanlı gösteriyi izlemek için 

Amerika,Japonya ve Avrupadan binlerce turistin geldiği çarmıh töreninde,1 Japon ile 

13 Filipinli gönüllünün ellerine çiviler çakıldı. (İplerle bağlanan gencin avucuna çivi 

çakılırken çekilmiş fotoğraflarıyla da gösterilmekteydi.) Çarmıha gerilmeyi gönüllü 

olarak kabul edenler de ellerine ve ayaklarına çakılan çivilerin vermiş olduğu 

acıya,feryad-u figanlarla karşılık verdiler.”406 

 Hristiyanlığı en iyi tahlil eden İslam dinidir. 

 Koca bir sure (19.sure) nin adıdır Meryem suresi. İslâmiyet ve hâkeza Kur’an-ı 

Kerim Hz. İsa’nın babasız doğduğunu söylerken,Hz. meryemin de iffet ve namusunu 

korumaktadır. 

 İseviler ise;bir yandan Hz. İsa’ya Allah’ın oğlu vasfını,diğer yandan da Hz. 

Meryeme marangozun hanımı özelliğini yakıştırırken;hem iftirada bulunulmakta,hem 

de Allaha şirk koşulmaktadır. 

 Bu gün içinde,Hz. İsa ve Meryem zamanındaki sıhhat yönüyle de hristiyanlar 

kendilerini,dinlerini ve kitaplarını en doğru şekliyle Kur’an-da ve İslâmda görebilir ve 

bulabilirler. 

 Hz. Cafer’in riyasetinde bi’setin 615. yılında Habeş Meliki Necaşi-nin ülkesine ve  

neticede huzuruna varan 15 müslüman,Necaşinin isteği üzerine Meryem suresinin baş 

kısmından okuyarak; 

                                                                                                                                                                                     
403 sh.142,agg.16-12-1992,bak. Aksiyon dergisi.17-23-Şubat-1996,sh.30. 

404 Bak. Şafak gaz.2-11-1995. 

405 Zaman gaz.5-4-1996. 

406 Agg.6-4-1996. 



 “Hz. Yahya’nın doğumundan Hz. İsa’nın bakire Meryemden dünyaya 

gelmesinden bahseden bu parça onları ağlattı. Necaşi heyete onları teslim etmeyeceğini 

bildirdi.”407 

 Bunun üzerine bu müslümanları müşriklere teslim etmemekle beraber;Hicretin 

7. yılında “Necaşi müslümanlığını belirten mektubunu,oğlu ile Hz. Peygambere (SAM) 

gönderdi.”408 

 Hadis-de:”İslâm garib olarak başladı,garib olarak dönecektir.” Başlangıcı harika 

olan,duyulmamış İslâmın sonu da harika olacaktır. Güneşin sabahleyin tüm 

parlaklığıyla doğması gibi,ahirzamanda da İslâm aynı parlaklılığını gözlere ve gönüllere 

gösterecektir,oda mümtaz ve müstesna olarak... 

 -Malezyaya aid bir adada “10 bin putperest müslüman oldu.”409 

 -“Niçin müslüman oldular”adlı kitapta bunun sebebleri müslüman olanlar 

tarafından izah edilirken410,bunlardan Bernard Shaw şöyle der:”Dünya için bir din 

seçmek gerekirse,bu muhakkak islâm dini olacaktır.”der.411 

 -Hristiyan412,hristiyan kaldıkça kendisi için cehennem azabı hak olacaktır.413 

 Müslüman olduktan sonra,hristiyan veya başka bir dine giren yoktur. 

oysa,müslüman bir kişinin hristiyan olma durumu söz konusu olsa,neden müslüman 

olarak kalmasın. En ala ve kıymetli bir şeyi terk edip,düşüğüyle yetinsin? 

 Eğer hristiyan olma söz konusu olunsa,müslüman olma hayda hayda olunur. 

 Bunca hristiyan faaliyetleri ve bunca hristiyan yapmak için yapılan harcamalara 

rağmen,başarı hiç denilecek kadar azdır ki bununda dayandığı noktalardan biri;İslâmı 

bilmemekten ve de fakir ülkelere yapılan hayali vaadlerden kaynaklanır. 

 Nitekim,kilise bakımından en zengin ülkenin Seul olduğu belirtilirken;6000 tane 

olup,bunda da en çok kadınların rol oynadığı ifade edilmektedir. 
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 Güney Korenin baş şehri olan Seul-de,fakirliğin ve eğitim düşüklüğü bunda en 

büyük amil olmuştur. 

 -Batının batmış gemisini terk edip kurtulmalarını gören bizdeki bir kısım inanç 

fukarası,bizimde batmayan ve batmayacak olan gemimizi terk etmekle kurtuluşa 

ereceklerini zannederek en büyük hatayı yapıyorlardı.  

 Dini kopukluklarını,bize uygulamaya çalışanlar nitekim başardılar? Neyi mi?Bizi 

de koparıp,kopuk yapmayı! 

 Kopuk ideoloji ve düşüncenin,kopuk nesli... 

 Dininden kopmayan dünkü hristiyan ile,dininden gevşeyen bugünkü 

müslüman;ne kadar da birbirine benzerlik göstermekte,yakınlık arz etmektedir. 

 Bugün batı,hasta adam durumundadır. Bir çok koltuk değnekleriyle ve 

bastonlarla ayakta durup,yürümektedir. 

 Dışı bizi yakarken,içi onları... Kurtuluşlarının tek yolu vardır ki;Oda İslâmiyete 

teslimiyetten geçer. 

 -Bütün dünyayı kolları altına alan ve onların jandarmalığını üstlenen başta 

Amerika,bu gidişi nereye kadar götürecek ve götürebilecektir? 

 Her çıkışın bir inişi vardır. Nitekim inişler çıkışa çıkardığı gibi... İnişli ve dönüşlü 

olarak hareket etmektedir. 

 ABD bize karşı”Bizi iç meselelerinize karıştırmayın.”414 buyurmaktalar! Her 

halde menfaatlerine dokunacak bir şey mi yaptıydık? 

 -Batı bir çok bahanelerle doğuyu karıştırmaktadır. Bunlar;oraların telefonlarını 

dinlemek,K.Maraş,Sivas gibi hassas bölgelerin hassasiyetlerini tutmak suretiyle 

yürütmektedir. 

 Bunu çok hilelerle yürüten batı,çeşitli hizmet erleri ! adıyla öncü kuvvetli öcü 

insanlar olarak içerimize salmaktadır. İstihbaratı kuvvetli,para bol,bol keseden 

savurmaktadır. En önemlisi milletine,geçmişine olan sadakati göstermektedir. Nitekim 

bugün hristiyanların sahib çıktıkları Selçuktaki Meryem ananın oraya gömülmesi 

konusunda S. Ayverdi:”Misyonerlik karşısında Türkiye”adlı eserinde,Tapu sicillerine 

de dayandırarak,bunun yerinin bir rüya ile tesbit edildiğini kayıtlarla ifade eder.415 

    ******************     

 -Bir şeyleri deşifre ettiğinden dolayı öldürüldüğü söylenilen Emekli binbaşı 

Ersever ve arkadaşlarının oyunu bozmaya çalışmaları sebeb gösterilirken;416 “İşin 
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başından beri ABD var. Sadece PKK değil,orta doğudaki bütün olaylar ABD’de 

planlanıyor. Bu tezgahların askeri operasyonlarını ABD yapıyor. İstihbari faaliyetlerini 

İngiliz gizli servisi yürütüyor. Kültürel faaliyetlerini Fransa,bu bölgenin kışkırtıcılığını 

da Almanya yürütüyor. Eskiden de böyleydi,yeni dünya düzeninde de böyle.” 

 Ve Ersever devamla:”PKK’nın nerede ne zaman ne yapacağını devletin bildiği 

kanaatindeyim. Çünki PKK her yılın sonunda bir sonraki yıl ne yapacağını planlar ve 

kendi teşkilatına yayınlar. Benim devletim de bunları alır ve tahlil eder. 

            -Vatandaş devletten ümidini kesmiş,silahını alıyor,vuruyor;hukuk dilinde buna 

ihkak-ı hak denir. Ben faili meçhul cinayetleri böyle görüyorum. Bu eylemler,kendi 

meslek bilgime göre organize değildir.” 

 “Bizim istihbarat teşkilatları bir CIA gibi,MOSSAD gibi veya geçmişteki KGB 

olsaydı bu işler başına gelmezdi. En azından şu güney doğu meselesi bu devletin başına 

gelmezdi.” 

 “Ben şahsen,Türkiye Cumhuriyeti Devletinin PKK’ya ilişkin faaliyetlerinde bir 

stratejisi olmadığına inanıyorum.” 

 “Ayrılmamın nedeni şudur:Bir,Türkiye Cumhuriyeti teorik bir yetmezlik 

içerisindedir İkincisi,PKK ile mücadelede örgütlenme yetersizliği içindedir. 

Üçüncüsü,bir Kürt realitesinden bahsettiler ama bu Kürt realitesinden ne anlaşıldığı 

açıklanmamıştır.” 

 İsabetli tahlillerde bulunan Ahmet Taşgetiren “Ersever öldürülmesinden bir süre 

önce Daily news muhabiri Hayri Birler-e takib edildiğini ifade ediyor ve”Beni sağ 

yakalamak istiyorlar,bilgi almak için. Her hangi bir yerde vurup öldürmek 

istemiyorlar”diyor. Ortadan kaybolduktan bir süre sonra (acaba o süre Cansever-i 

konuşturmak için mi kullanıldı?) ölü bulunuyor. 

 “Hafız Esad’ı günahım kadar sevmiyorum. Onun PKK’ya yataklık yaptığı 

konusunda da tereddüdüm yok. Ancak,Doğu-Güney doğuda yaşanan hadisenin dış 

boyutu denince,bunun Suriye-ye indirgenmesinin de korkunç bir aldatmaca 

değilse,hedef saptırmaca olduğunu düşünüyorum. Suriye üzerinde teksif olmak,çok 

geniş bir tuzağı gözden kaçırmamıza sebeb oluyor diye düşünüyorum. 

 Olayın Suriye boyutu,Çekiç gücü izah etmiyor mesela. Kuzey Iraktaki oluşumu 

izah etmiyor. Peş peşe gelen sırlı ölümleri izah etmiyor. 

 Suriye deki %-8-lik Nusayrinin,%-92-lik sünni halka galibiyeti;halkın 

ilgisizliği,her hangi bir şey yapacaklarına ihtimal vermemeleri,onlar askere giderken ve 

de askeriyede erleri bile muvazzaf asker olarak görevlendirirlerken, sünni olanların 

bedelli askerlikle işi geçiştirmeye çalışmaları,417 onlara maddi manevi çok şeylerini 

kaybettiriyordu. 
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 -Doğu meselesi ile ilgili çok ciddi raporlar hazırladığı ve operasyonlar planladığı 

bildirilen Eşref Bitlis Paşa Türkiye’de ilk defa rastlanan “Uçak buzlanması”na kurban 

gitti. buzlanma iddiasına kim inandı? Hiç... 

 Lice’de Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın nasıl öldürüldüğü sır.”diyor A. 

Taşgetiren.418 

 Sırlar Ülkesinin Sırlı Olayları!!! 

 -Amerika ve Avrupa mukayesesinde”Amerikayı karşına almadan ne yaparsan 

yap Amerikayı çok ilgilendirmiyordu. Demokrasi varmış yokmuş bunlar Amerika için 

önemli değildir... 

 ...Eğer bizi sömürmüyor iddiaları ile karşısına çıkmazsanız Amerika 

aldırmaz,Avrupa aldırır. 

 ... Amerika bizi orta doğuda bir güç olarak buranın güvenliğini sağlamakla 

görevli görüyor. Avrupa da bizi benimsiyor işin doğrusu. Pazar olara görüyor da 

benimsemiyor. Onda da haklı tarafları var. Mesela tam şartları ile bizi Avrupa birliğine 

alsalar bir haftada 3 milyon insan Avrupaya  gider Türkiyeden...”419 

 -Evet. ABD Enerji bakanı Hazel O’leary’nin Washington’da düzenlediği basın 

toplantısında da söylediği gibi,ABD’de,ikinci dünya savaşından 1970’li yıllara 

kadar,radyoaktif tıbbi deneylerde yaklaşık 16 bin kişinin kobay olarak 

kullanıldığı”belirtilmektedir. 

 -Ve meşhur Rus yazar Dostoyevski,Avrupayı şöyle tarif ediyordu:”Avrupa bir 

mezarlıktan başka bir şey değildir. Gelecekteki ürünleri bize yararlı olabilecek bir 

gübre yığını bile değildir. Fransızlar,kendini beğenmiş gülünç yaratıklar,Almanlar 

bayağı sucuklardan meydana gelmiş bir millet;İngilizler,rasyonalizmin 

tezgahtarları;papa,başına papalık tacını geçirmiş bir şeytan...”diye yerinde bir tesbitte 

bulunmaktadır... 

 Bununla beraber hedefe götüren İsrail,Götürülen Amerika,güvenliği orta doğuda 

sağlamak amacıyla Türkiyenin geçici de olsa desteğini alıp,koltuk değneği görevini 

üstlendirmeğe çalıştığı Türkiye... 

 O İsrail ki,bir iş adamının ifadesine göre Teokrasiyle (şeriatla) yönetilen 

İsrailde:”Dinden başka bir şey yok.”Dinlerinin gereği Cumartesi tatil. tevrat ve onun 

hükümleri geçerli.420 

 Hedefe varmak için her şey meşru. Anarşi,güçsüz bırakma,kürt 

devleti,filistin,Irak,İran,Arabistan,Kuveyt,aşırı dincilik,hep bunlar senaryonun birer 
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parçaları. hepsini bir araya getirdiğinizde planlı oyunların birer bağlantıları olarak 

görülecektir. Bağlar birbiriyle bağlı... 

 -Dünkü lekelerini silemeyen batı,Amerika bugün zencilere yaptıklarıyla aynı 

lekelerini katmerleştirmektedirler. 

 Başsız büyük bir gövde olan zenciler o baştan mahrumlar. Batı o başa tahammül 

edememekte. Malcolm-x ve Martin Luther King,koparılan başlarından bir kaçı. 

 Ancak baş bulma ümidi zencileri yaşatmakta ve ayakta tutmaktadır. 

 Ruhunu esir edip,nefsinin mahkumu olan batı,diğer yandan da insanları köle 

yapmaktadır. Medeni köle... 

 Zulüm üzerine oturan ve bina edilen bir millet ve devlet;payidar olamaz. 

Yıkılmaya ve çökmeye mahkumdur,er-geç... 

 Bugün köpeklerine gösterdiklerini ve harcadıklarını,zencilere ve insanlığa değil,o 

köpeklerine ve insanlığı harcamaya kullanmaktadırlar. 

 Irkçılık gibi,faiz gibi İslâmın ve insanlığın aslına,ruhuna aykırı harekette 

bulunan batı,bunu nereye kadar götürecek ve ayakta durup,durduracaktır? 

 Batı,elbette ve elbette yaptıklarının bedelini ödeyecektir. Ya tasaffi 

ederek,İslâmiyete girip müslüman olmakla veya da tefessüh edip dünya ve ahiret 

rezaletlerini çekerek ödemiş olacaktır. 

 Bozulan batı,bozulduğu yerden düzelmedikçe iflah olmayacaktır. Kaybettiklerini 

hangi noktada kaybetmişlerse,o noktada aramalıdırlar. 

 Muharref kitabın,muharref temsilcisi olan papaz tarafından:”Türkleri öldürmek 

ilahi bir görevdir”diyerek zulmü destekleyen kiliseleri,bir kere silkelenip 

protestanlıkla,az da olsa hantallığından kurtulduğu gibi,şiddetle bir kere daha 

silkinmeye ihtiyacı vardır. 

 Ahiretleri ellerinden alınmaya çalışılan,ellerine inciller tutuşturulmaya çalışılan 

Afrikalıların,dünyaları da ellerinden alınıp imha edilmektedir. 

 Demek ki bu insanlar;insanlığın hem dünyalarına,hm de ahiretlerine 

düşmandırlar,kasd etmektedirler. 

 Kısaca tek düşünceye sahiptirler;bensiz her yer,herkes,her şey,her zaman 

olmasın,ölsün,batsın o dünya ve içindekiler. 

 ABD’li yazar Gurtov:”ABD,dolar ve bomba gücüne dayalıdır. Yandaş 

hükümetler ve ordular ABD çıkarlarına hizmet eder.”der ve”Darbeler dolar için”421 

tezini savunurlar.  
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 Dünya devletlerinin başına kendi istedikleri kimseleri geçirip,dünyayı baştan 

idare etmeyi hedeflemektedirler. 

 İşte İslâm alemi. Yıllardır hep aynı taşlaşmış başlar. Taş üstüne taş konulmadığı 

gibi,konulmuş olan taşlar yıkılmakta,bazı başlar gövdeden ayırd edilmektedir. Aynı 

tas,aynı hamam. Sadece değişen dellekler... Bellekler hep aynı... 

 Ancak her zaman evdeki hesap,çarşıya uymayabilir. 

 Dünyayı taksim eden ortaklar;Amerika,Rusya,İngiliz,Fransa soğuk savaş ve hile 

ile işi yürütmektedirler. Uyandırmadan..uyanık olarak... 

 Kiminle çok ilgilenip,onu karıştırıyorsa bilinmelidir ki;o ilgilenenler cevher 

sahibidir. Hırsız boş evle ilgilenir mi hiç? 

 Müslümanlar için geçerli olan:”Mü’minler kardeştirler.”422 hakikatı batı 

aleminde yerini:”Menfaat üzerine birleşenler kardeştirler.”olarak açığa çıkmaktadır. 

 Bu uğurda menfaatına aykırı düşecek veya düşürecek olana hayat hakkı da 

tanımamaktadır. 

 Özellikle yahudiyi iki şey besleyip,ayakta tutmaktadır;bankalar köprüsüyle faiz 

ve petrol... 

 Ve bizim kollarımızı koparıp,ağzımızı da bağlayan batı,tüm İslâm aleminin 

zenginliklerini keyifleri gibi kullanmaktadırlar. 

 Loyd George:”Petrol karları sanki görünmeyen bir takım borularla genelde bazı 

özel ceplere doğru yolunu buluyor gibi.”der. 

 İşte Abdulhamid,bu menfaata İngilizler tarafından kurban edilmiştir. 
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HZ.  İSA ‘ NIN   BABASIZ   OLUŞU 

 Hz. İsa Cenâb-ı hakkın kudretiyle babasız olarak dünyaya gelmiştir. herkes 

babasının adıyla çağrılırken,Hz. İsa annesinin adıyla çağrılmaktadır. Meryem oğlu 

İsa..423 

 İmran ailesinden424 olup,namuslu kadınlara misal getirilerek425,sadık bir kadın 

olan426 Hz. Meryem,Yahudilerin iftiralarından427 münezzeh olup pak ve 

peygamberimiz tarafından övülmüş bir kadındır. 

 Âyet-de:”Allah katında İsa’nın hali,Âdem’in meseli (yaratılışı) gibidir.”428 Oda 

bir kul429 olup,”Şüphesiz Allah,Meryem oğlu Mesihtir.”430 diyenlerin sözlerinden de 

beri ve münezzehtir. 

 Bu durumda müslümanlara uyarıcı olarak görev düştüğü gibi;zahid ve 

hahamların da günahtan menetmek431 görevleri arasındadır. 

 Hadiste:”Âdemoğlundan doğduğu vakit,şeytanın dürtüp de ağlatmadığı kimse 

yoktur. Bundan sadece Meryem oğlu İsa hariçtir.”432 

 Hz. İsa’nın babasız doğuşunu aklına sığdıramayan bedbaht bir doktora karşı 

Bediüzzaman-ın verdiği cevabta: 

 “Nev’i beşerin bir rub’unun (dörtte birinin) başına reis olarak geçen ve nev’i 

beşerden nev’i melaikeye bir cihette intikal eden ve arzı bırakıp semâvatı vatan ittihaz 

eden harika bir ferdi insani bu harika vaziyetleri kanunu tenasülün harika bir suretini 

iktiza ederken,kanunu tenasülün şüpheli,meçhul,gayrı fıtri,belki ednâ bir tarz ile o 

kanun içine almak hiç yakışmadığı gibi,hiç mecburiyet de yoktur. Hem sarahati 

Kur’aniye te’vil kaldırmaz. Yüz cihette zedelenen kanunu tenasülün tamiri hesabına 
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hiçbir cihette zedelenmeyen ve tenasülün haricinde bulunan kanunu cinsiyeti melek,hem 

kanunu sarahati Kur’aniye gibi kuvvetli kanunlar nasıl tahrib edilir?” 

 Ve”Allah indinde İsa’nın meseli Âdem’in meseli gibidir.”433 Yani Allah,Hz. 

Âdemi nasıl ki hem annesiz,hem de babasız olarak yaratmış ise,aynen bunun gibi de Hz. 

İsa’yı neden babasız olarak yaratmasın ve de yaratamasın? Sonsuz kudretiyle elbetteki 

onu da babasız olarak yaratması hiç de akıldan uzak bir şey değildir. 

 Âdemin meselini temsil getiren Bediüzzaman cevabında şöyle der:”Nususu 

kat’iyye ile Hz. İsa Aleyhisselam pedersiz olduğu kat’iyyeti varken,tenasüldeki bir 

kanunun muhalefetini gayrı mümkün telakki etmekle,vahi te’vilat ile bu metin ve esaslı 

hakikatı değiştirmeye teşebbüs edenlerin sözüne ehemmiyet verilmez. Ve ehemmiyete 

değmez. Çünki hiçbir kanun yoktur ki,şuzuzları ve nadirleri bulunmasın ve haricine 

çıkmış ferdler bulunmasın. Ve hiçbir kaide-i külliyye yoktur ki,harika ferdler ile tahsis 

edilmesin. Zamanı Ademden beri  bir kanundan hiçbir ferd şuzuz etmemek ve haricine 

çıkmamak olamaz. 

 Evvela;bu kanunu tenasül,mebde’ (başlangıç) itibariyle iki yüz bin enva-i 

hayvanatın mebde’leriyle hark edilmiş (yırtılmış,dışına çıkmış) ve nihayet verilmiş. 

 Yani en evvelki pederleri adeta Ademleri hükmünde iki yüz bin o evvelki 

pederleri kanunu tenasülü hark etmişler. Peder ve valideden gelmemişler. Ve o kanun 

haricinde vücut verilmiş. Hem her baharda gözümüzle gördüğümüz yüz bin envaın 

kısmı azamı hadsiz efradları kanunu tenasül haricinde,yaprakların yüzünde,taaffün 

etmiş maddelerde o kanun haricinde icad edilir. 

 Acaba,mebdeinde ve hatta her senede bu kadar şaz-larıyla yırtılmış,zedelenmiş 

bir kanunu bin dokuz yüz senede  bir ferdin şuzuzunu aklına sığıştıramayan ve nusus-u 

Kur’aniyeye karşı bir te’vile çalışan bir akıl,kaç derece akılsızlık ettiğini kıyas et. 

 O bedbahtların kanunu tabii tabir ettiği  şeyler,emri ilahi ve irade-i 

Rabbaniyenin külli bir cilvesi olan Âdetullah kanunlarıdır ki,Cenab-ı Hak o âdatını bazı 

hikmet için değiştirir. Harıkul-âde bazı ferdlerde harkı âdet eder.(adetini 

bozar)(Meâlen)”Allah indinde İsa’nın meseli (temsil ve nümunesi) Adem’in (yaratılış) 

meseli gibidir.”434 fermanıyla bu hakikatı gösterir.”435 
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HZ.   İSA’NIN   GÖĞE   KALDIRILMASI 

 -Hz. İsa yahudilerin iftira edip öldürüldü ve hristiyanların çarmıha gerildi436 

demeleri gibi olmayıp,o göğe kaldırılmıştır. Nitekim:”Ey İsa,seni ecelin geldiğinde 

(süren dolduğunda) öldürecek olan (bağlantısını keserek ve kopararak) seni ben semaya 

(göğe) yükselteceğim. Yahudilerin su-i kasdlerinden tertemiz kurtaracağım ve sana 

uyanları kıyamete kadar seni inkar edenlere üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana 

olacak ve ihtilafa düştüğünüz meselelerde hükmü ben vereceğim.”437 

 Yahudiler:”Biz öldürdük”deseler de,bunda da şüphe içinde olup;hristiyanlar da 

çarmıha gerildiğini ifade eder. 

 İslâm da ise;ruh ve cesediyle hala hayatta olup,göğe kaldırılmıştır. 

 Bediüzzamanın da ifade ettiği gibi;Hayat mertebesi beştir. Bunlar;bizim 

hayatımız,Hz. Hızır ve İlyas peygamberlerin hayatı,İdris ve İsa aleyhisselamların 

hayatı,şehidlerin hayatı ve kabir ehlinin hayatları olup,Hz. İsa üçüncü hayat 

tabakasındadır.438 

 “Onlar (Yahudiler) İsa’yı inkar etmeleri,Meryeme pek büyük bir iftirada 

bulunmaları ve “Allah’ın resulü Meryem oğlu Mesih İsa’yı biz öldürdük”demeleri 

sebebiyle de lanete uğramışlardır. Onu ne öldürdüler,ne de astılar. Fakat başkası ona 

benzetildi de onu öldürdüler. Muhakkak ki bu hususta ihtilafa düşenler İsa’yı öldürüp 

öldürmedikleri hakkında şüphe içindedirler. onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. 

Kapıldıkları şey ancak bir zan ve tahminden ibarettir. Hakikatte ise Allah onu kendi 

huzuruna yükseltti. Allah’ın kudreti herkese galibtir ve O’nun her işi hikmet iledir.”439 

 -Allah tarafından lanetlenen yahudiler,Hz. İsa diliyle de lanetlenmiştir.440 
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HZ.   İSA’ NIN   NÜZULÜ 

 Kur’an-ı Kerim Hz. İsa’nın kıyamet vaktine doğru ineceğini ve bunu da 

kıyametin bir alameti olarak belirler.441 

 Hadiste:”İsa ölmedi,kıyametten önce size dönecektir.”442 

 “Vallahi Meryem oğlu (Hz. İsa), Feccur Ravha nam mevkide,hacc yapmak veya 

umre yapmak yahutta her ikisini de yapmak için telbiye getirecektir.”443 

 -Feccur Ravha;Mekke-Medine yolu üzerinde,Mekkeye altı mil kadar uzaklıkta 

bir yerin adıdır.444 

 Hz. İsa yer yüzüne inmekle şer kuvvetlere karşı mücadele vererek,ehli imanın 

başına geçecektir.445 

 Rasulullah buyurur ki:”Nefsim kudret elinde olan zat-ı zül-Celale yemin ederim 

Meryem oğlu İsa’nın,aranıza (bu şeriatla hükmedecek)adaletli bir hakim olarak 

ineceği,istavrozları kırıp,hınzırları öldüreceği,cizyeyi (ehli kitaptan) kaldıracağı vakit 

yakındır. O zaman,mal öylesine artar ki,kimse onu kabul etmez;tek bir secde,dünya ve 

içindekilerin tamamından daha hayırlı olur.” 

 Sonra Ebu Hureyre der ki:”Dilerseniz şu ayeti okuyun.(Meâlen):”Kitap ehlinden 

hiçbir kimse yoktur ki,ölümünden önce onun (İsa-nın) hak peygamber olduğuna iman 

etmesin. Kıyamet gününde ise İsa onlar aleyhine şahitlik edecektir.”446 

 Ve Hz. İsa’nın gelmesiyle;hristiyanlarla müslümanlar arasındaki süren durum 

hakkında ise Hadis-de:”...adavetler,buğzlar,hasedler de mutlaka gidecektir.” 

 Nitekim16-Şubat-1998’de Fas-ta Unesco tarafından tertib edilip,Fas kralı II. 

Hasanın da destek olmasıyla alınan kararlarda;Dinler arası diyaloğun gerekliliğiyle 

beraber;ortak noktalar olan zaruriyat,ihtiyaçlar ve güzellikler üzerinde duruldu. Güzel 

bir aşama olarak yakınlaşma ve iletişimin adımları atılmış oldu447 

 Bediüzzaman hazretleri bir çare olarak asrın tüm tehlikelerine karşı ortak ittifak 

noktasını şöyle belirler:” Hattâ hadîs-i sahihle, âhirzamanda İsevîlerin hakikî dindarları 
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ehl-i Kur'an ile ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya karşı dayanacakları 

gibi; şu zamanda dahi ehl-i diyanet ve ehl-i hakikat, değil yalnız dindaşı, meslekdaşı, 

kardeşi olanlarla samimî ittifak etmek, belki Hristiyanların hakikî dindar ruhanîleri ile 

dahi, medar-ı ihtilaf noktaları muvakkaten medar-ı münakaşa ve niza' etmeyerek 

müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar. “448 

 Âyette:”Olurki Allah sizinle,düşmanlarınız arasında yakında bir dostluk 

meydana getirir.Allah gücü yetendir.Allah çok bağışlayan,çok esirgeyendir.”449 Tıpkı 

önceden müşrik olanların,daha sonraları İslâmın safına geçip hizmet etmeleri gibi. 

 Temenni ederiz ki bu ve benzeri hareketler buna vesile olmuş olsun. Ve Avrupa 

Birliği komisyonu başkanı Jacgues Delors’un dediği gibi devam etmesin.;”Avrupa 

birliği bir Hristiyan topluluğudur. Onun kültürünün köklerinde Roma hukuku ve 

Yunan düşüncesi vardır.”450 

 -Hz. İsa’nın inmesi rivayetler de;Mehdi’den sonra olacaktır. 

 -Bazı rivayetlerde;beraber inecek.. Mehdiye yardım edecek,denilmekte... 

 -Mehdi’nin arkasında namaz kılacak,rivayetleri vardır. 

 -Hz. İsa yer yüzüne indikten sonra;7,9 ve 40 yıl kalacağı ve evleneceği rivayet 

edilmektedir. 

 -Peygamberimizin ümmetinden olmayı Cenâb-ı Haktan dileyen Hz. İsa’nın bu 

duasının kabulünü de Efendimiz şöyle izah eder:Ahirzamanda Hz. İsa aleyhisselam 

gelecek,Şeriat-ı Muhammediye (ASM) ile amel edecek.”451 

 Yer yüzüne inen Hz. İsa’nın en önemli görevlerinden biri de;inançsızlığı temsil 

eden Deccalı ve onun ideolojisini ortadan kaldıracaktır. Dinsizliğe son verecek. İnsanlar 

ekseriyetle İslâmiyete girecek. Hristiyanlık tasaffi edip,berraklaşarak İslâmiyete teslim 

olacak. Hristiyanlığın gerçek yüzü görülecektir.452 

 Hadis-de:”Beyaz saray fethedilecek”sözünde de işaretler bulunmaktadır.453 

 Deccal konusu;İslâmiyette,Yahudilikte ve Hristiyanlıkta kıyamet alametleri 

olarak önemli bir yer tutar.454 

                                                           
448 Lem’alar.151. 

449 Mümtehine.7. 

450 Agg.28-12-1994. 

451 Mektubat.age.12, bak. Sahih-i Buhari. 4 / 205, Sahih-i Müslim. 1 / 136, Fethul Kebir. 2 / 335. 

452 Mektubat.age.15.Mektub.4.sual.sh.59.60,Kastamonu Lahikası. B. Said Nursi. 74-75. 

453 Kütüb-ü Sitte Muhtasarı. age. 6 / 205. 



 İşte Hz. İsa ve onun dünyaya bakışı ve değerlendirişi: 

 Hadiste:”Rasulullah (SAM) yüzü koyun yatarak dudaklarımızla su içmemizi 

yasakladı. Keza,tek bir avuçla,avuçlayarak içmemizi de yasakladı ve buyurdu ki:”Sakın 

sizden kimse köpeklerin içtiği gibi suyu dudaklarıyla içmesin! Allah’ın gazabına 

uğrayan kavim gibi tek eliyle de içmesin. Suyu çalkalamadıkça geceleyin de içmesin,ağzı 

kapalı ise çalkalamaya gerek yok. Kim kapla içmeye muktedir olduğu halde,tevazuyu 

düşünerek eliyle içerse Allah parmakları adedince kendisine sevab yazar. Bu (avuç) Hz. 

İsa’nın kabı idi. Çünkü o,kadehi atmış ve;’Öf! Bu,dünya ile beraberdir”demişti.”455 

  

    BARNABA     İNCİLİ 

 Hz. İsa’nın bir havarisinin adı olup,onun yazmış olduğu İncilin bu gün 

dünyada,bir papazda aslı ve bir komutanda da mikro filimleri bulunduğu 

nakledilmektedir.  

 Bunu diğer İncillerden bir çok yönüyle farkı Tevhid inancının işlenmiş olmasıdır 

ki;İslâmiyetle hristiyanlık alemini bir birinden ayıran tek temel faktördür. 

 Aynı zamanda Hz. İsa’dan bir peygamber,annesinden de –bir peygamberin 

annesi-olarak da bahsedilmektedir. 

 Ayet-de:”De ki:Ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda anlamı eşit bir kelimeye 

geliniz:Allah’tan başkasına tapmayalım;O’na hiçbir şeyi eş tutmayalım ve Allah’ı 

bırakıpta kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse işte o 

zaman,’Bizim müslüman olduğumuza şahitler olun!’deyiniz.”456 

 Bu İncilden bazı notlar; 

 “Ey Meryem! İnsan yokken insanı yaratan Allah,senden de erkek olmadan insan 

meydana getirmeye kadirdir.”ve 

 “Davud’un şehrinde Rabbin peygamberi olan bir çocuk doğdu. O İsrail evine 

büyük kurtuluş getirmektedir.” 

 Hristiyanlar bu kitabı müslüman olmuş bir hristiyanın yazmış olduğunu ifade 

ederek,kabul etmemektedirler. 

 Bunlarla beraber;”İsa’ya Allah’ın oğlu diyenlerin lanetleneceğini haber 

vermektedir.” 

                                                                                                                                                                                     
454 İslam Ansiklopedisi TDV. 9 / 67-72,Deccal için bak. Risale-i Nurun Kudsi Kaynakları. A. Badıllı. 

255,267-268,275,278,281,289,292,330,387-390,638,641,651,686,Ahirzaman için bak.Age.276,287,289,293-

294,614,637-638,689,693-696,705,711. 

455 Kütüb-ü Sitte Muhtasarı. age. 17 / 436. 

456 Al-i İmran. 64. 



 “Bu incile göre nur-i Muhammedi her şeyden önce yaratılmıştır.” 

 “Kâinat ise onun için yaratılmıştır,o bütün dünyaya rahmet ve selamet 

getirecektir.” 

 “Hz. Âdem yaratıldığında kelime-i Tevhidde onun adını görmüştür.” 

 “Hz. Muhammed Allah’ın rasulüdür.” 

 “Ve daha önceki peygamberlerin sözlerini açıklayacaktır.” 

 “İsa Hz. Muhammedden önceki son peygamberdir.” 

 “Muhammed İsadan sonra gelecektir.” 

 “Ve onunla ilgili yanlış kanaatleri ortadan kaldıracaktır.” 

 “Tanrının Hz. İbrahime yaptığı Mesihi vaad Hz. Muhammed ile tahakkuk 

edecektir.” 

 “Ve o Mesihtir.”457 

 Barnaba İncilinin temel noktalarda tamamen diğer İncillerden farklı olduğunu 

göstermektedir. 

  

    Z İ M M İ L E R 

 Anlaşma gereği İslâm ülkesinde devamlı oturma hakkına sahib olan gayrı 

müslimlerdir. 

 Bütün ehli kitab bu zimmilik altına girer. Zimmilik için zimmet akdi şarttır. 

 Ancak müslüman olup da İslam dininden çıkan mürtedler ittifakla istisna 

tutular. 

 Bir Hadis-de:”Bize tanınan haklar onlara da tanınır;bize yüklenen ödevler 

onlara da yüklenir.”Fark gözetilmez. 

 Hak hakdır,küçüğüne büyüğüne bakılmaz. 

 Onlara aid şarab ve domuzun telefinde tazmin edilir. 

 Bunlar;toplumun milli tasarruflarda müslümanlar gibi İslam hukukuna 

tabidirler. 

                                                           
457 Bak. İslam Ans. age. 5 / 76-81. 



 Nitekim Peygamberimiz Medineye vardığında MEDİNE ANAYASASI 

yapılmış,yarısı yahudi olan Medine yahudileri de göz önünde bulundurulmuştur. 

 Âyette:”Ya Muhammed,biz seni ,şüphesiz müjdeci ve haberci olarak bütün 

insanlara gönderdik.”458 

 “Biz,seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik.”459 

 “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder,kötülükten 

vazgeçirmeye çalışırsınız ve Allah’a inanırsınız.”460 

 Öyle ki;müslümanlar ramazanın sonunda verilen fıtır sadakasını, gayrı 

müslimlerin kalblerini İslâma ısındırmak amacıyla,onlara çeşitli yardımlarda 

bulunmuşlar ve bulunulabilir. 

  

               M E L U N C A N L A R  

 Portekizliler tarafından esir alınan 300 levende dayandığı ifade edilir. 

 Bunlar,atalarının da namaz kıldıklarını ifade ederler. Bazı noktalarda belirlilik 

arz eder. 

 Olayın gelişmesinin Brent Kennedy’nin muayene olduğu doktorlar tarafından 

kendisinde “Akdeniz anemisi” bulunduğunun söylenmesi üzerine gelişiyor. Bu vesileyle 

bir araştırma içerisine giriyor.461 

 Bu 400 yıllık ayrılık ve İslâmdan kopukluk onları İslâmı aramaya da sevk etmiş 

olmaktadır. 

 Sünnet olmalarından,bazı ailevi yaşantılarına kadar benzerlikler,yaklaştırıcı ve 

yakınlaştırıcı sebeblerdendir.462 

 İslâm yalnız kendisine teslim olup,başka bir dinin ondan kabul edilmeyeceğini463 

belirtir. 

                                                           
458 Bakara.119,bak.İsra.105,Furkan.56,Ahzab.45,Sebe’.28,Fatır.24,Feth.8. 

459 Enbiya.107. 

460 Al-i İmran.110. 

461 Bak. Zaman gaz.24-2-1996,13-6-1998. 

462 Agg.24-12-1995,25-2-1996,Türkiye gaz.24-12-1995. 

463 Al-i İmran.84-85. 



 Âyet-de:”Andolsun,zikirden sonra Zebur’da ‘yeryüzüne iyi kullarım varis 

olacaktır.’ diye yazmıştık.”464 buyurulur. 

  

    

Y A H U D İ L İ K 

 Her şeylerini milliyet esası üzerine oturtturan yahudiler,bu inançla ya bütün 

dünya yahudi olacak,buda mümkün olamayacağına göre-ya da kendilerinin 

dışındakilere dünya çok görülecek,dar getirilecek. 

 Zira hayalleri olan Arz-ı Mev’ud yani Allah tarafından kendilerine vadedilen 

topraklar olarak belirleyip,sahiblik uğruna her türlü entrikayı reva görmektedirler. 

 Arz-ı Mev’ud ise;Doğuda fırat nehri,batıda nil nehri,güneyde Medine-i 

Münevvere,kuzeyde Suriye ye kadar uzanan topraklardır.”465 

 Allah tarafından,Hz. İsa tarafından lanetlenen bu millet yer yüzünde sürekli 

fesad çıkarırlar. 

 Bununla beraber,asırlardır bir toprağa sahib olamayan bu millet,büyük İsraili 

gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 

 İnsan düşünmeden edemiyor? Acaba bu vadedilen topraklar ve çevresindeki 

karışıklıklar,sakın bu arz-ı Mev’ud uğruna olmasın? 

 Asırlardır Osmanlı devleti olarak,başkaları sürerken biz onlara yardım 

etmiş,içimize almışız. 

 Bugün bu gerek Abdulhamide gönderdikleri teşekkür mektuplarıyla ve de diğer 

belgeleriyle sabittir.466  

 “Tevrat-İncil_Kur’an-a uysalar da gökten,üstlerinden ve hem de altlarından 

nimetler yağar,istifade ederlerdi.”467 Ve doğru yolda olurlardı..468 

 Hristiyan ve yahudiler evlatlarını bildikleri gibi peygamberimizi tanırlar.469 

                                                           
464 Enbiya.105,bak.Maide.23. 

465 Bak. Zaman gaz.23-6-1995. 

466 Agg.14-11-1993. 

467 Maide.66. 

468 Maide.68. 

469 En’am.20. 



 Ancak inanmamalarıyla;ya bunlar evlatlarını bilmiyor,tanımıyorlar! ya da 

bildikleri halde hasedliklerinden tanımazlıktan geliyorlar. Doğru olan bu ikinci şıktır. 

 Tevrat’da ağırlıkla Şeri’at konuları olduğu halde,470 keyiflerine göre inkarda da 

bulunurlar. Nitekim zinadan dolayı recm Tevratta olduğu halde inkar ettikleri gibi...471 

 Ancak herkes fıtrat ve tinetinin gereğini yapar.472 

 Ayet-de Rabbimiz:”Tüm deliller olsa bile,inanmayacaklar...”473 

 Bu yanlışlıklarıdır ki;ceza olarak Allah onlara helal olan,daha önce helal kılınanı 

haram kılmıştır.474 

 Allah yahudi ve hristiyanları kendimize dost edinmememizi emreder,aksi 

takdirde sonuçları pişmanlıkla sonuçlanacağını da belirtir.475 

 Zira tarihte yapmış oldukları ortadadır. Tevrat tahrif edilmiş,476 bu durumda 

nasıl müsbet bir hareket beklenilebilir? 

 Özetle:Üç büyük din olan yahudilik,hristiyanlık ve İslamiyet. İttihad ve ittifakları 

ancak bir kelimededir. Tevhid...477 

 Asırlık kin ve düşmanlık ve tüm terör ve zulüm ancak bu tek noktadaki birlikle 

ortadan kalkar. Başka sebebler hakikatı hak olarak ifade edemez. Buda dini liderlerin 

başlangıçta,bir başlangıç yapmalarına bağlıdır. 

 Hristiyanlık ve yahudilik geçmişteki geçmişlerini bayraklaştırıp,küllenen ateşleri 

alevlendirmekle değil,gelecek nesillerini güdüklükten kurtarıp,gerçek geleceği temin 

etmelidirler. Buda İslâma karşı sulh ve teslimiyetle mümkün olur... 

 Maalesef,bu muharref iki dinin alt ve üst kademedeki bulunanları,başta zulüm 

olmak üzere tüm yanlışlarını dinleri ve peygamberleri adına yapmaktadırlar. 

                                                           
470 Kitab-ı Mukaddes.sh.70,72,98,114,124-125. 
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 O halde düşünmek gerekmez mi? Böyle bir din ne derece gerçek bir din olabilir? 

Böyle bir söz nasıl ûlül-azm peygamberlere aid olabilir? 

 Elbetteki o peygamberleri bunların yaptıkları ve söylediklerinden tenzih ederiz... 

 Hristiyanlık ve kilisenin kendi dışında olanlara tavrı şudur;Bunu bir Afrikalı 

şöyle tasvir eder:”Beyaz insanlar ülkemize ayak bastıkları zaman,bizim 

topraklarımız,onların ise incilleri ve dinleri vardı. Bugün,bizim incilimiz ve 

dinimiz,onların ise toprakları var.”478 

 Üç büyük din tek noktada ittifak ederler;”Yeni dünya düzeni”,”21.asır Din asrı 

olacaktır.”,”Gelecek asır,dinin asrı olacaktır.” 

 Ancak hristiyanlar ve yahudiler;Bosna-Hersek,Filistin gibi bir çok İslâm 

memleketlerinde zulüm üzerine bina etmektedirler. 

 Kur’an-ı Kerim-de;Yahudilerin bir çok menfi özellikleri479 ,İmandan yüz 

çevirmeleri,480 Nankörlük ve İhanetleri481 ve cezalandırılmaları 482 ile ilgili olarak bir 

çok ayet zikredilmektedir. 

 Öyle ki;Ebu Hureyreden rivayet edilen bir hadiste:”Yahudilerin bir kuşlukta 43 

nebiyi katlettiklerini ve o nebilerin etbaından dahi emri bil maruf etmek üzere kıyam 

eden,112 kimseyi ikindi vakti katlettiklerini”beyan etmiştir.483 

 O halde 21. asır;zulüm üzerine yükselen,tahrif edilmiş bir din üzerine değil,belki 

hakkın hatırını ali kılmak için zulmü değil,mazlumiyeti ve hakkı kabul eden bir din 

üzerine bina edilecektir. 

 “Şu istikbal inkilabâtı içerisinde en yüksek gür sadâ İslâmın sadâsı 

olacaktır...İnşaallah” 

  

                                                           
478 Zaman gaz.18-5-1995. 

479 Bakara.65,94,96,111-114,135-136,140,Al-i İmran.72-73,75,181, Nisa.47,49,53,161,Maide.18,64, 
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        MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

DİN     KAVRAMI 

  

 Din bir tekliftir. İnsana bazı sorumluluklar yükler. Din bir ihtiyaçtır. Muhtaç 

olan beşerin manevi,neticede maddi ihtiyaçlarının karşılandığı ilahi kaynaklı bir 

müessesedir. 

 İnsana hayat bahşeden din,hayatın da hayatıdır. İnsandan ayrılmaz bir gerçektir. 

 Maddeten bir hiç olan şu insan din ile,din sahibine mensubiyetle gerçek kıymet 

ve değerini bulabilir. 

 Başka bir alemde tekamül etmemiş bir vaziyette dünyaya gelen her bir insan,bir 

çok şeye karşı cahildir. Oysa zaruri olarak bilmesi gereklidir. Özellikle kendisini bilmesi 

ve tanıması.. ta ki kendisini ve kainatı yaratanı bilsin,bulsun ve tanısın... Bu durumda 

bir rehber ve kılavuza ihtiyaç vardır. En basit olarak,insan elektronik bir eşya aldığında 

kılavuzu da beraberinde verilir. Kılavuz da ise;”Lütfen kılavuzunuzu 

okumadan,makinanızı çalıştırmayınız.”tenbihiyle karşılaşıyoruz. 

 O halde basit bir makine kılavuzsuz olamazsa,elbette ki şu antika varlık olan 

insanın kılavuzsuz olması düşünülemez. İnsanın kılavuzu ise dindir. Peygamber 

Efendimizin ifadesiyle”Kendisini bilen Rabbisini de bilir.” Neticede her şeyi de bilmiş 

olur. 

 Yine önemli meselelerden birisi kendisinin,kendisinden önceki ve sonrakilerin 

nereden gelip,nereye gittikleri ve bu dünyadaki vazifelerinin ne olduğudur. Zira otobüse 

binmiş,yolculuğa çıkan bir yolcuya nereden binip,nerede ineceği ve otobüs de bulunma 

sebebini sorduğumuzda hepsine;-Bilmiyorum.-cevabını veren insanın aklından şüphe 

ederiz. 

 Aynen öyle de;İnsanda dünya otobüsünde seyahat eden bir yolcu gibidir. İlk 

etapta bilmesi gereken de bunlardır. 

 İşte dinler ve onun sahibi olan yaratıcı bir kılavuz gibi insanlara rehber 

ederek,bu insanlık kafilesinin yokluktan varlık alemi olan dünyaya kendi kudretiyle 

çıkıp,ebedi alem olan ahiret tarafına doğru yolculukların devam edip,bu dünyaya bir 

gaye ve amaç için geldiğini bildiriyor. Zira tabiatta,varlığa çıkan her şey bir gaye 

doğrultusunda,belli bir hedefin etrafında dönmektedir. O halde insan elbette başı boş ve 

gayesiz olamaz ve mümkün değildir. 



 İşte din bu mesele gibi önemli,insanı ilgilendiren meselelere ışık tutar,insanı 

aydınlatır. Yarasa misal bu meselelere göz yumup kulak kapayan insanların ise,koyu bir 

karanlık içerisinde kaldığını görürüz. 

 Semavi dinlerde esas teşkil eden konu marifetullah olup,yaratıcı olan zatı 

bilmeyi,bulmayı ve tanımayı esas alır. Ve O’nun kendisinden istediği şeyin ne olduğunu 

anlamaya çalışmak ve verdiği bunca nimetlere karşı O’na iman ve ibadet için 

gönderildiği şuuruna varmaktır. Çünkü yok olmamış varlık nimetini bulmuş,taş 

olmamış,bitki ve hayvan olmayıp insan olmuş. Bu da yeterli bir şey değildir. Zira insan 

olup da imandan nasibi olmayan nice insan vardır. Bu ise hayvandan aşağı düşmektir. 

484 

 İman ve İslamiyet gibi nimeti bulmuş,din ile hakikata ermiştir. 

 Dinsiz bir fert,dinsiz bir toplum düşünülemez. Semavi kaynaktan hayat suyunu 

içmeyen insanlar;arzi olan kendi yapmacıklarını zihinlerinde tahayyül ve tasavvur 

ederek şekillendirdikleri şeylere inanacaklardır. En kötü ihtimalle kendi inançsızlığını 

kendine bir yol ve inanç edinecektir. Hakikatta olmayıp zihninde olan bir şeyi var 

düşünerek onun varlığına inanacaktır. Sanki kainatı ince elekten eleyip araştırmış 

tesadüf edememiş gibi,hiçbir çaba göstermeden basitçe bir kabul etmeme içine 

girecektir. Oysa her şey onun ilmine münhasır değildir. Her şey ilmi çerçevesinde 

hareket etmemektedir. 

 Bir düşünürün dediği gibi:”İnsan kainata ancak bir anahtar deliğinden 

bakmaktadır.” Böyle bir durumda alemden ve onun yaratıcısından ne derece malumatı 

olacaktır,malumdur. 

 İnsanın bilgisi,iradesi cüzidir. Mutlak,sınırsız,külli iradenin ve külli varlığın 

yanında varlığından ne kadar söz edilebilir. Elbette cüz-i... 

Bildiklerimiz;bilmediklerimiz ve de bilemeyip,bilemiyeceğimiz sonsuz ilim ve varlığının 

yanında ne kadar yer işgal edebilir? Bildiklerimiz;bilinen ve bildirilen ve hafızamızda 

kalan,ihatamız kadardır. İstersen kağıda dök de ,bak!  

 Dini kendi hayatlarına hayat edinmiş bir toplum ile,hayatlarından dini çıkarmış 

(Rusya gibi) bir toplumu kıyasladığımızda maddi ve manevi açıdan büyük farklılıkların  

görülmesi,dinin insan hayatındaki önemini belirler. 

 Bu durumda dinin en büyük özelliğinin hayata tatbik edilmesidir. Aksi takdirde 

bir tedenni ve düşüş söz konusu olacaktır. Bir de kendini medeni addeden bir toplumun 

dinden bigane kalması mümkün değildir. 

 “Din hayatın hayatı,hem nuru hem esası. İhya-yı dinle olur şu milletin ihyası...” 

         10-10-1991 

         MEHMET     ÖZÇELİK   

                                                           
484 A’raf.179,bak.-nasıl din?-din-devlet ilişkileri.H.H.Ceylan. 2 / 155-177,192,215-215,-Din alimleri.age. 2 

/ 63-67,148-149,470. 



DİN   GÖREVLİLERİYLE   MÜNASEBET 

  

 Risâle-i Nur mesleğinde esas alınan husus ve metotlar şu şekillerde ifade 

edilmektedir: 

 “Bu zaman cemaat zamanıdır. Ehemmiyet ve kıymet,şahsı maneviye göre olur. 

Maddi ve ferdi ve fani şahsın mahiyeti nazara alınmamalı.”485 

           Diğer cemaatlarda bu durum,fertler üzerine bina edilmektedir. Veya kişi 

münferid olarak hareket etmektedir. Buradan da farklılık ortaya çıkmaktadır. Ancak 

bu farklılık Usulden değil, Vusuldendir. Kimi füzeyle,kimi arabayla... 

Ve yine bu durum,çeşitlilik,müslümanların zenginliğini gösterir. Nitekim bir 

sarrafta ne kadar çeşit altın bulunsa,o kadar iyidir. Ancak altın olmak şartıyla... 

 Risâle-i Nur’da –Ben- yoktur. Eser ve Kur’an Hakikatları vardır. Her şey onun 

mahsulüdür. Müellifi her vesile ile eserleri nazara verir. Kendisinin ise,hasiyetli üzüm 

salkımının bir kuru çubuğu hükmünde olduğunu,mücevherat dükkanının bir dellalı ve 

bir Pişdar hükmünde olduğunu ifade eder. 

 Risâle-i Nurun farklılığı;Hizmetin farklılığından ileri geldiği gibi,Üstadın 

farklılığından da ileri gelmektedir. Yani Üstad gibi ikinci bir Üstad 

gösterilemeyişindendir. Bu bir mübalağa ve hayal değil,bir hakikattır. 

“Biri dedi: Risâle-i Nur'un iman ve tevhid için büyük tahşidatları ve küllî 

techizatları gittikçe çoğalıyor. Ve en muannid bir dinsizi susturmak için yüzde birisi kâfi 

iken, neden bu derece hararetle daha yeni tahşidat yapıyor? 

 Ona cevaben dediler: 

 "Risâle-i Nur, yalnız bir cüz'î tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki 

küllî bir tahribatı ve İslâmiyeti içine alan, dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir 

muhit kal'ayı tamir ediyor. Ve yalnız hususî bir kalbi ve has bir vicdanı ıslaha 

çalışmıyor, belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid âletler ile dehşetli 

rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun bâhusus avam-ı mü'minînin 

istinadgâhları olan İslâmî esaslar ve cereyanlar ve şeâirler kırılması ile bozulmaya yüz 

tutan vicdan-ı umumîyi, Kur'an'ın i'cazıyla ve geniş yaralarını Kur'anın ve imanın 

ilâçları ile tedavi etmeğe çalışıyor.”486  
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 Buradan da anlaşılacağı üzere;Risâle-i Nurun hedefi küçük değil,büyüktür. Cüz-î 

değil,küllîdir,ileriye dönüktür. 

 Hapishanede -Allah rahmet eylesin- mühim bir şeyh ve mürşid ve cazibedar bir 

Nakşî evliyasından bir zât, dört ay mütemadiyen Risâle-i Nur'un elli-altmış şakirdleri 

içinde celbkârane sohbet ettiği halde, yalnız bir tek şakirdi muvakkaten kendine 

çekebildi. Mütebâkisi, o cazibedar şeyhe karşı müstağni kaldılar. Risale-i Nur'un 

yüksek, kıymetdar hizmet-i imaniyesi onlara kâfi olarak kanaat veriyordu. O 

şakirdlerin gayet keskin kalb basireti şöyle bir hakikatı anlamış ki: Risâle-i Nur'la 

hizmet ise, imanı kurtarıyor; tarîkat ve şeyhlik ise, velayet mertebeleri kazandırıyor. Bir 

adamın imanını kurtarmak ise, on mü'mini velayet derecesine çıkarmaktan daha 

mühim ve daha sevablıdır. Çünki iman, saadet-i ebediyeyi kazandırdığı için bir 

mü'mine, küre-i arz kadar bir saltanat-ı bâkiyeyi temin eder. Velayet ise, mü'minin 

Cennetini genişlettirir, parlattırır. Bir adamı sultan yapmak, on neferi paşa yapmaktan 

ne kadar yüksek ise, bir adamın imanını kurtarmak, on adamı veli yapmaktan daha 

sevablı bir hizmettir.”487 

 Nur talebelerine yapılan itirazlardan biri de;Neden başka eserler 

okumuyorsunuz? Birisi,Nurların kafi olarak kanaat vermesinden,diğeri ise,sahib 

olduğumuz ve okuduğumuz eserler onları teyid etmektedir.- 

 “Diyorlar: "Said, yanında başka kitabları bulundurmuyor. Demek onları 

beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazalî'yi de (R.A.) tam beğenmiyor ki, eserlerini yanına 

getirmiyor." İşte bu acib manasız sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan, 

perde altında ehl-i zındıkadır; fakat, safdil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar.

      

 Buna karşı deriz ki: "Hâşâ, yüz defa hâşâ!.. Risale-i Nur ve şakirdleri, Hüccet-ül 

İslâm İmam-ı Gazâlî ve beni Hazret-i Ali ile bağlayan yegâne üstadımı beğenmemek 

değil, belki bütün kuvvetleriyle onların takib ettiği mesleği ehl-i dalâletin hücumundan 

kurtarmak ve muhafaza etmektir. 

 Fakat onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu, erkân-ı imaniyeyi 

sarsmıyordu. O muhakkik ve allâme ve müçtehid zâtların asırlarına göre münazara-i 

ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silâhlar hem geç elde edilir, hem bu zaman 

düşmanlarına birden galebe edemediğinden; Risâle-i Nur, Kur'an-ı Mu'ciz-ül 

Beyan'dan hem çabuk, hem keskin, hem tam düşmanların başını dağıtacak silâhları 

bulduğu için, o mübarek ve kudsî zâtların tezgâhlarına müracaat etmiyor. Çünki umum 

onların merci'leri ve menba'ları ve üstadları olan Kur'an, Risâle-i Nur'a tam mükemmel 

bir üstad olmuştur. Ve hem vakit dar, hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz 

ki, o nuranî eserlerden de istifade etsek. 
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 Hem Risâle-i Nur şakirdlerinin yüz mislinden ziyade zâtlar, o kitablarla 

meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de, o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa hâşâ 

ve kellâ! O kudsî üstadlarımızın mübarek eserlerini ruh u canımız kadar severiz. Fakat 

her birimizin birer kafası, birer eli, birer dili var; karşımızda da binler mütecaviz var. 

Vaktimiz dar. En son silâh, mitralyoz gibi Risale-i Nur bürhanlarını gördüğümüzden, 

mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz.”488 

 Üstadın büyük kardeşi Molla Abdullah’la yaptıkları muhaverede,kardeşinin –

Hz. Ziyaeddin hakkındaki zihninde tahayyül ettiği şekilde,- bütün ulumu bilen-489 bir 

kişi gözüyle baktığı gibi;diğer cemaatlarda kendi meslek ve üstadlarına bu nazarla 

baktıklarından,istinkaf etmektedirler. Ancak her meslek erbabı kendi mesleğinin 

muhabbetiyle yaşayıp,başkasının adaveti üzerine bina etmedikçe,yapıcı hareket 

yapılmış olur. Yani benim mesleğim haktır ve daha güzeldir,diyebilir. Yalnız hak benim 

mesleğimdir,diyemez. Aksi takdirde asıl iftirak o zaman başlamış olur. Zaten mesleğini 

güzel bilmese ve görmese orada bulunmaz ve bulunamaz. 

 Bizler muhabbet fedaileriyiz. Husumete vaktimiz yok. Mesleğimiz her meslek 

erbabına muhabbeti gerektirmektedir. Ancak ifrat,tefrit ve menfiye kaçılmadığı sürece 

takdir edip,tashih edilmesi gereken yerleri nazikane ve kavli leyyin ile söyleyip,söz 

düellosuna girilmemeli. Çünki Cenâb-ı Hak Kur’an-da Hz. Musa’ya,Fir’avuna bile 

kavli leyyin ile 490[6]söylemesini buyurur. 

 Üstad Osmanlıca Mektubat’da Vehhabiler için,Onun dahili bir mesele 

olduğunu,hallolacağını,İslâmın havzı kebirinde eriyeceğini söylerken,Barla 

Lahikası’nda da:”Zeydilerin Vahhabilerin tahribatını tamire sebeb olacaklarını”491 

ifade etmektedir. Aynı ailedeki çocukların dövüştükten sonra tekrar barışmaları gibi... 

 O halde önemli olan,esasdaki ittifaktır. Müsbet yöndeki ihtilaf –Hadisin 

ifadesiyle- rahmettir. Bu vesile ile İslâmiyetin bir çok meseleleri zahir olmakta,öğrenilip-

araştırılmasına,neticede İcma-ı Ümmet hakikatının ortaya çıkıp,ümmetin dalâlet 

üzerine birleşmeyeceğine de işaret etmektedir. 

 Hizmet noktasında cemaatlar,İslâmın fahri elemanlarıdırlar. Onlardan istifade 

cihetine gidilebilir. Kimi Kur’an-ın lafzını öğretirken,diğeri manasını... 

 -İtiraz edilen noktalardan birisi de:Üstadın Sakal bırakmaması meselesi. Bu 

konuda Müfti-ül Enam Ali Rıza efendi:”Bu misullu,Bediüzzaman’ın dahi elbette bir 
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içtihadı vardır. İtiraz edenler haksızdır.”492 derken,bu zamanda farz olan tebliğ 

meselesinin sünnet olan sakal bırakmaktan önce geleceğini bilmekte,mahkemelere 

celbedilmesi münasebetiyle,sakalının kesilmesi halinde de kahrolacağını ifade ederek,şu 

fıkhi hükmü de açıklamış olmaktadır;-Sakalın bırakıldıktan sonra kesilmesinin haram 

olduğunu,493 böylece sünnet işliyeyim derken haram işlemekle karşı karşıya 

kalınabileceği de hatırlatılmış olmaktadır. Bütün bunlara rağmen,bunca çektiği 

sıkıntıların bu sünneti terk etmesine karşılık–inşaallah- bir keffâret olacağı 

temennisinde de bulunmaktadır.Diğer taraftan; 

 -Ehemmiyetli bir Hocanın hüsnü zannı tadil edilmekte,İstanbul’daki itiraz 

hadisesi münasebetiyle:” ileride, meşrebini çok beğenen bazı zâtlar ve hodgâm bazı sofi-

meşrebler ve nefs-i emmaresini tam öldürmeyen ve hubb-u câh vartasından 

kurtulmayan bazı ehl-i irşad ve ehl-i hak, Risâle-i Nur'a ve şakirdlerine karşı kendi 

meşreblerini ve mesleklerinin revacını ve etba'larının hüsn-ü teveccühlerini muhafaza 

niyetiyle itiraz edecekler, belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Böyle hâdiselerin 

vukuunda, bizlere itidal-i dem ve sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız 

taifenin de rüesalarını çürütmemek gerektir.”494 

 “Size yazmıştık ki, muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Mümkün olduğu 

kadar, ehl-i takva, ehl-i ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya dikkat ediniz 

ki, Risale-i Nur'un zararına ve şakirdlerinin salabet ve metanetlerine ilişecek bir tarzda 

daireniz içine sokmayınız. Öyleler niyet-i hâlise ile girmezse, belki fütur verirler. Eğer 

enaniyetli ve hodfüruş ise, Risâle-i Nur şakirdlerinin metanetlerini kırarlar; nazarlarını, 

Risâle-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat 

lâzımdır.”495 

 “Çünki bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes, kameti mikdarında bir buz 

parçası olan enaniyetini eritmeyip, bozmuyor; kendini mazur biliyor, ondan niza 

çıkıyor. Ehl-i hak zarar eder, ehl-i dalalet istifade ediyor.”496 

 İşte bu enaniyettir ki,medreseden çıkıp medrese ehlinin malı olan Risâle-i Nura 

yine onların bigane kalması hususunda ise:” Risâle-i Nur'a herkesten ziyade kemal-i 

şevk ile tarafdarane ve müftehirane medrese taifesinden olan ülemâların koşmaları 

lâzım ve elzem iken, maatteessüf daha medrese ehlinin ekseri, kendi medresesinden 

çıkan bu âb-ı hayat çeşmesini ve bu kıymetdar bâki hazinesini tanımıyor, aramıyor, 
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muhafaza edemiyor. Lillahilhamd şimdi tam tamına başladılar. Sözler Mecmuası hem 

hocaları, hem muallimleri Nurlara çekti.”497 

 Risâle-i Nur herkese kendisini kabul ettirmektedir. Müşteri aramaz. Bu konuda 

Üstad: 

 “Sandıklı tarafında, kemal-i şevk ile ve ciddiyetle faaliyette bulunan Hasan Âtıf 

kardeşimizin bir mektubundan anladım ki; orada perde altında faaliyetini durdurmak 

için, bazı hocalar, bir kısım tarîkata mensub adamları vasıta edip fütur veriyorlar. 

Halbuki mesleğimiz, müsbet hareket etmektir. Değil mübareze, belki başkaları 

düşünmeye de mesleğimiz müsaade etmiyor. Hem müşterileri de aramağa mecbur 

değiliz, müşteriler yalvarmalı.”498 

 22. Mektub’da da tafsilen belirtildiği gibi,madem esas olan Uhuvvetdir. O halde 

bir çöp hükmündeki kusurlar değil,dağ cesametindeki iman gibi esaslar itibara 

alınmalıdır. Nazarı müsamaha ile bakılmalıdır. 

 “O vaiz ve âlim zâta benim tarafımdan selâm söyleyiniz. Benim şahsıma olan 

tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de, o zâtı ve onun gibileri 

münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hattâ tecavüz edilse de beddua ile de 

mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun, madem imanı var, o noktada kardeşimizdir. Bize 

düşmanlık da etse, mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünki daha müdhiş düşman ve 

yılanlar var.”499 

 Cephe Almamak... 

 “Hem şimdilik bu müşevveş vaziyetlerde çok zararlı hem hocaları, hem ehl-i 

siyaseti Risâle-i Nur'a karşı cephe almağa ve tecavüz etmeye sebebiyet veren şapka ve 

ezan mes'eleleri ve deccal ve süfyan ünvanları, Risâle-i Nur şakirdleri yabanilere karşı 

lüzumsuz medar-ı bahs ve münazaa edilmemek lâzımdır ve ihtiyat etmek elzemdir ve 

itidal-i demmi muhafaza etmek vâcibdir. Hattâ sizde cüz'î bir ihtiyatsızlık, buraya 

kadar bize tesir ediyor.”500 

 Tenkid Etmemek... 
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“Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak 

edenleri tenkid etmeyiniz. Gerçi İmam-ı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere 

girmeyiniz."  

Maksadı, sevabı olmaz demektir; yoksa, namaz battal olur değil. Çünki  

selef-i sâlihînden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar. 

Eğer  

mescide gidip gelmekte kebâire maruz kalırsa, halvethanesinde bulunması 

lâzımdır.”501 

 Üstad Barla Lahikasında:”Bu ahir zaman çok çalkalanıyor,bu fitne-i ahirzaman 

acib şeyler doğuracağını ihsas ediyor.”502 

 Bu çalkantıdan dini kuruluş ve cemaatlarda hissesini almaktadırlar. Onlarda bu 

çalkantının içinde bulunmaktadırlar. 

 Doğum elbette sancılı olur. Harikalara gebe olan bir asırda –her ne kadar arzu 

edilmese de- iftirak,münakaşa,kırgınlık gibi sancılar olacaktır. 

 -Tabiri caizse- İslamiyet Rönesans devrini yaşamaktadır. Harikalar doğuracak 

bir asırdayız. Tıpkı Hicri 3. asırdaki fırtınaların arkasında zuhur eden bahar gibi. Bir 

çok Müçtehid,Asfiya,Evliya çiçekleri açmıştır. Asrımızda öyle,belki daha harika... 

 Her şey bir bedel ister. İstenilmeyen hallerde birer bedeldir. Zira düşman hapse 

atar,dost kalbinden atar. Her ikisi de hapishane... 

 Ancak bununla beraber küfre yardım etme ihtimalini de düşünmek gerek... 

 “Âtıf'a muaraza eden ve hücum eden tarîkatçı müftü ve taassublu vaiz ve hoca ve 

ehl-i tarîkat, ehemmiyetli ehl-i ilim ve tarîkat, bu muarazada, en son perdesi rejim 

hesabına ve tarafgirliğine ve himayesine dayanıp, Âtıf'ın müdafaa ettiği sünnet-i seniye 

mesleğine taarruz suretine girdiğini; ve Risâle-i Nur'a muaraza eden, bilerek veya 

bilmeyerek zındıkaya yardım ettiğine bir delil”503 birini rejim taraftarı 

gösterirken,diğerini rejim aleyhtarı suretinde göstermektedir. 

 Diyanet Dergisi Eylül ve Ekim sayısında kendisini sorgulamakta ve hesaba 

çekmektedir. Bu bir gelişmedir. Orada Diyanetin kabuğunu yeni yeni kırdığını,Tayyar 

Altıkulaç’da:”Kaygan zeminden kurtarılmış bir Diyanet”olarak belirler. Elbette böyle 
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bir müessesenin de tamire ihtiyacı vardır,bundan bîgane kalınmaz. Bunlarda o 

müesseselerden uzaklaşmayla değil,yakınlaşmayla,devamlı irtibat kurmayla 

mümkündür. 

 Peygamberimiz hizmet usûlünde Mebde ile Müntehayı birleştirmesi gibi,Risâle-i 

Nur’da zamanın değişmesine göre hizmetini değiştirmemiş ve neticeyi de elde etmiştir. 

 Daireyi Geniş Tutmalı... 

 Nitekim üstad:”Dost,kardeş ve Talebe diye”504 üç kısımda tasnif etmiştir. Her 

birinin hassası ayrı ayrıdır. Hepsinden aynı şey beklenmez. Ancak Risale-i Nur 

talebeleri:” Ulumu İmaniyedeki Fetva Vazifesiyle Tavzif edilmişlerdir.”505 

 Zira bu her şeyin aslı ve esası olup,en müessir bir yoldur.Çünki:”Yazılan sözler 

tasavvur değil tasdiktir;teslim değil imandır;marifet değil,şehadettir;taklid değil 

tahkiktir;iltizam değil,iz’andır;tasavvuf değil hakikattır;dava değil dava içinde 

bürhandır.”506 

 Dostane Muamele Etmek... 

 Münafıkların cephe değiştirerek ehli imanı birbirine düşürmeye çalışmasına 

binaen üstad şöyle der:507” Kardeşlerim! Çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın sakın 

hocalarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musalahakârane davranınız, 

enaniyetlerine dokunmayınız, bid'at tarafdarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımızda dehşetli 

zındıka varken, mübtedilerle uğraşıp onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. 

Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rast gelseniz, mümkün olduğu kadar 

münazaa kapısını açmayınız. İlim kisvesiyle itirazları, münafıkların ellerinde bir sened 

olur.”508 

 “Kardeşlerim! Herkes sizin gibi sebatkâr olamaz. Perde altında Nurcuların 

kuvve-i maneviyelerini kırmak için bazı hocalar vasıta oluyorlar, aldanmayınız ve 

sarsılmayınız ve onlarla münakaşa etmeyiniz, mümkün oldukça dostane muamele 

ediniz.”509 

                                                           
504Mektubat.319. 

505 Age.399. 

506 Age.351. 

507 Emirdağ Lahikası. I / 122. 

508 Age. I / 130. 

509 Age. I / 162. 



Hz. Ali’nin ahirzamanın bir kısım hocalarına vurduğu tokadı şöyle izah eder:"Ey 

insafsızlar! Neden hem vazifeniz, hem medresenin mahsulü, hem size farz-ı ayn gibi 

lüzumu bulunan bu hizmet-i imaniyede bana yardım etmiyorsunuz. Belki de sizin 

lâkaydlığınızdan çokların çekilmesine sebebiyet veriyorsunuz. "510 

Bunlarla beraber iyi niyetli olanların da lakayd kalmalarının sebeblerinden 

bazısı olarak:dedi maişet,büyük hocalara itimad,ilmi kendi imanını kurtaracak   

kadardır,korku,müteşabih hadislere yapılan itiraz,511 sakal meselesi gibi hususlardır. 

İttifak esas olup,İhtilaftan kaçmalı ve herkes kendi mesleğinin muhabbetiyle 

yaşamalıdır... 

İnkarı ulûhiyete karşı gerekirse hristiyan ruhanileriyle dahi ittifak 

edilirken,elbetteki ehli imanın fer’i meseleleri mesele yapmayıp –İslâmiyetin ve İmanın 

selameti için- küfre karşı yek vücud halinde olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde az 

kazanır,çok kaybeder. 

Risâle-i Nur umumun malıdır. Alem-i İslamı alakadar eder. Özellikle Diyanet’de 

bu meseleye dört elle sarılması bir vecibedir.”Çünki harici dinsizlik cereyanına karşı 

böyle eserleri neşretmek,Diyanet riyasetinin vazifesidir.”512 

  

     MEHMET     ÖZÇELİK / ADIYAMAN 
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DİN      VE       HAYAT 

  

 “Din hayatın hayatı,hem nuru hem esası. İhyayı dinle olur,şu milletin ihyası.” 

 Din hayatın üstünde bir hayat ve onun ruhudur. 

 İnsanlığın madden ve manen terakkisi din iledir. Dinsizlik terakkiye ve insanlığa 

manidir. Dinsizlik;dinin içine aldığı her şeye düşmandır. 

 Din bizi geri bıraktı diyenlerin yüzleri kızarsın! Kızaracak bir yüze eğer sahib 

iseler? Beyinleri zonklasın,eğer beyinleri varsa? 

 Bu saçmalıkta bulunan şahıs bir şey ortaya koydu da mı din ona mani oldu? 

Oysa olmayan kafasını dinin nizamından çıkarmış olduğundan;ilerleme şöyle 

dursun,insanlıkta tam bir gerileme içerisinde olduğunun bile idrak ve farkında 

olmamaktadır. Bumudur ilerleme? 

 Batıyı örnek göstermektedirler. Her şeyden önce batı dinine sahiptir. Hayatın her 

kademesinde din yani kilise hakimdir. Kilisenin tasarrufunda,hakimiyetinde ve 

haberinin olmadığı bir basamak ve kademe yok gibidir. ki;muharref,değiştirilmiş batıl 

bir dine sahib oldukları halde böyle bir ilerleme olursa,hak bir dine,geri bıraktı diyenin 

şeytandan daha şeytan,ahmaktan daha ahmak olması iktiza eder. 

 Ve bununda belgesi olarak son zamanlarda;batıda kiliseler göstermelik 

olup,İslamiyet hızla yayılmaktadır. İngiltere,İskoçya ve İrlanda’daki camilerin sayısı 

600’ün üzerinde. Havralar ve kiliseler camiye çevrilmektedir.513  

 Buda dine olan ihtiyacın önemini belgelemektedir. 

 Ve kiliseye kayıtlı milyonlarca insanın gelirinden aidat olarak kesilmekte,fakat 

bununla beraber bazılarının dinden uzak yaşamaları nedeniyle sırf para ödememek için 

kendilerinin kayıtlarını sildirmeleri de bir hakikattır. 

 İstatistik bilgiler doğrultusunda da görüldüğü üzere 1992 tarihli hesaplamalarda 

%-72’nin üzerinde bir dine mensub toplum mevcuttur. Bunca dinden uzaklaştırıcı 

amillere rağmen... 

 O halde geri bırakan din değil,dinsizliktir. Din kötülüklere,sefâhet ve dalâletlere 

manidir. Onların yolunu kapamaktadır. 

 Dini;dinsizlik olanların,yolu sefâhet ve dalâlet olanların yolunu kapamaktadır 

hak din İslamiyet... Dinsizlik ise;aklın ve ruhun muktezası olan iyilik,hidayet ve saadet 

yollarını tıkar ve kapar... 

                                                           
513 Türkiye Gazetesi. 3-3-1999. 



 -Reform,rönesans ve yenileşme din ve dinlerde değil;insanların fikirlerinde olur 

ve onların fikirleri için geçerlidir. Zamanın değişmesiyle,nesillerin farklılaşmasıyla 

fikirler de farklılık arz eder. 

 Ancak dinlerde;ya nesh olur,ortadan kalkar. Hükmü geçersiz olur,silinir. Ya 

da;başka bir dinin gelmesi ile yeni hüküm ve esasların tesis edilmesiyle din hükmünü 

icra eder. 

 Bundan dolayı ilahi ve semavi dinlerde reform;rönesans ve değişip yenileşme söz 

konusu değildir ve olamaz. Yani Allah için;önceden böyle biliyor idi,böyle hüküm 

göndermişti,şimdi bu hüküm öyle değil,böyle olacak diye bir durum söz konusu olamaz. 

 Hz. Adem’den kıyamete kadar bir dinin gelmemesi ise;monotomluktan insanlığı 

kurtarmak ve tedrici bir eğitimden geçirmek içindir. 

 Vücuttaki değişme gibi fikirlerde de değişme insanlar için geçerli olup;Vâcib-ul 

Vücud olan,değişmeyen Allah için fikir,düşünce ve bilgide de değişkenlik söz konusu 

değildir.Allah zatı itibariyle ezeli ve ebedi olduğu gibi,sıfatlarıyla da ezeli,hem de 

ebedidir. 

 İslamiyet evrenseldir. Cihan-şümuldür. Kıyamete kadar,tüm insanlığı içine alır. 

Esas ve temelde olmayan farklılıkları,hak mezhebler ifa ve ifade ederler. Değişen zaman 

ve nesillerin ihtiyaçlarına,istidatlardaki farklı ihtiyaçlara mezhebler cevab verir. O hak 

mezheblerde netice itibarıyla Kur’an-dan alınmıştır. Böylece o meselelere de Kur’an 

cevap vermektedir. 

 “İnsanın kemali,hakkı hak olduğu için,hayrı da onunla amel etmek için 

bilmesindedir. Yaratılışı itibarıyla nefsin özü;bu iki kemalden yoksundur. Onun bu 

mükemmellikleri elde etmesi,ancak şu beden vasıtasıyla mümkün olur.”514 

  

        MEHMET   ÖZÇELİK 
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D  E  P  R  E  M 

 Cumhuriyetten bu yana 37 kere deprem olduğu,neticesinde de 61 bin kişinin 

öldüğü ifade edilir. 

 Bunu dünyaya genellediğimizde milyonlarca insanın 

depremlerden,milyonlarcasının selden,milyonlarcasının savaş,iç karışıklık ve cinayetler 

neticesinde öldüklerini, milyonlarcasının yangın,trafik kazası,tufan ve hastalıklardan 

öldüğünü,bilinen ve bilinmeyen bir çok sebeblerden belalara maruz kalan asrımızın bu 

insanı;sürekli musibetlerle karşı karşıya kalmaktadır. 

 Geçmiş asırlardaki insanların yere batma gibi maruz kaldıkları afetler,asrımızda 

değişik şekillerde tezahür etmekte,ibret sahnesi olarak önümüze sunulmaktadır. 

 Âyette:”Yeryüzünde gezinde,günahkarların akibeti nice oldu,bir bakın!”515 

 Cennet ucuz değil,öncekilerin başlarına gelen bize de gelebilir.516 

 Umuma gelen musibetler ekserin hatasından kaynaklanan bir ceza neticesi 

olarak başa gelmektedir. 

 Başa gelen musibetler,onlara çıkarılan bir davetiye neticesi olarak başa gelir. 

 Yapılacak iş;Belalara davetiye çıkarmamaktır. 

 Bediüzzaman Hazretleri bu deprem konusunu eserlerinde çokça işlemekte ve 

ders alınması gerektiğini ifade etmektedir. 

 Ve gerçekten geçmişe dönüp baktığımızda bu toplum,bir asırdır depremlerle 

cezalandırılmakta ve ikaz olunmaktadır. 

 Sadece 19-Eylül-1985-de Mexico ve çevresindeki depremde ölen 5 bin kişiden,28-

Mayıs-1995 Rusyanın kuzeyindeki Sahalin adasında ölen 1841 kişi ile beraber,oradaki 

on yılda,muhtelif yerlerde depremden ölenlerin takriben sayısı;118 bin civarındadır. 

 Ortada su-i istimaller,ehliyetsizliklerle beraber oluşan bu sarsıntıların,birde 

içimizin sarsılmasından da kaynaklanan sebebler de,yerlerimizin sarsılmasına neden 

olur. 

 Türkiyedeki 17-Ağustos-1999 depremi,asrın depremi olarak ibret alınması 

gereken hususları ihtiva etmektedir. 

 Tekniki olarak deprem; 

                                                           
515 Neml.69,bak.Rum.42,Secde.26. 

516 Bakara.214. 



 Depremin en zayıf richter ölçeğindeki büyüklüğü 1,5 olup,en şiddetlisi 8,5-tur. 

Tehlikelisi 6 ve daha yukarısıdır. 

 Deprem dalgalarının yayıldığı yer;odak noktasına olan,dik doğrultudaki yerdir. 

Akdeniz-Himalaya- ülkemizinde içinde dahil olduğu alan olarak belirlenmiştir. 

 -15-Haziran-1896-da Japonya-nın Sanriku bölgesi kıyılarına 200km. uzaklıktaki 

bir depremden kaynaklanan 30 km. yüksekliğindeki dalgalar,Miyako şehrini harabeye 

çevirip,27 bin kişinin ölümüne neden olmuştu. Dalgaların Pasifik okyanusunda,saatteki 

hızı ise,720 km-yi bulmuştu.517 

 Hadisde Peygamberimiz diğer ümmetlerin hatalarından dolayı helakine 

binaen,bu ümmetin helak edilmeyeceğini ancak bazı musibetlerin verileceğini ifade 

etmektedir. 

Bu ümmetin diğer ümmetlerden farkı;Allah ve Muhammede birden iman 

etmelerindendir.Ebu Musadan rivayette peygamberimiz:"Ümmetim,ümmeti merhume 

olup,ona ahirette azab yoktur,azabı dünyada olup;fitne,zelzele ve katl (gibi 

şeyler)dir."518      

      6-4-1997 ve 28-6-2000         

      MEHMET   ÖZÇELİK  
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D  A  Ğ  L  A  R 

  

 Gönülleri dağlayan dağlar,sırlarla dolu yüce mekânlardır.Mahlukata o 

bulundukları yüce mekândan kuş bakışı bakar,temaşa ederler.Gönlünü dağlamak 

isteyenlerin,olup olgunlaşmak arzu edenlerin maddi-manevi fırınıdır dağlar. 

 Hz.Âdem ve Havva cennetten yeryüzüne dağa iniş yaptı.Dağlanan kalblerini göz 

yaşlarıyla dağlarda ağlayarak dağladılar. 

 Ashabı Kehf dağın ağzı olan mağarada Rablerini aradılar ve buldular.Orada 

hakikata erdiler.Oraya sığındı ve sığındırıldılar.Onları kucaklayan dağ kucağında 

onları 309 sene emzirdi,bağrına basdı  ve uyuttu. 

 Hz.Musa Tur-i Sina’da peygamberliği aldı,orada Rabbinin rü’yetini taleb 

etti,haşyetinden dağ tuzla buz oldu. 

 Rasulullah Rabbini Uhud’da buldu.Boş zamanlarında gider Rabbine orada 

tefekküre dalardı.Enis olarak kendisine orayı buldu.İnsanların cehalet karanlığından 

kaçar,Uhud’un aydınlığına sığınırdı.Marifetin orada olduğunu 

hisssediyor,biliyordu.Marifete ilk orada erdi.Allah-Kur’an-Cebrail-Muhammed orada 

buluştu.Orada kendisi için bir marifet yolu olmuştu,orada dolmuş,orada peygamber 

olmuş,vahiyle dolmuş,ışığa varmıştı.Vahye orada mazhar oldu.Cebraille ilk defa aslı 

haliyle orada tanıştı.Kâinatın aklı olan Kur’an kendisine ilk defa orada indi ve verildi. 

 Hicrette Sebir üzerinde o zatın öldürülmesinden korktu.Uhud onu kabul etti.Biri 

tazib edilmemek için,diğeri her türlü tazib uğruna... 

 Bediüzzaman Nurs dağlarında doğdu,dağlarla tesbihe durdu.Nurları dağlarda 

yazdı,dağları nurlandırdı,dağlarla nurlandı,dağlardan nurlandı,gittiği yerlerde dağlara 

durdu,dağlarla durdu,hep dağları tercih etti çünki oralar kendisinin ufku idi,ufkunu 

açıyor,oradan alemlere açılıyordu. 

 Sadece bu ve bunlar mı?Bir çok büyükler hep dağlarda büyüklüğe 

erdiler.Büyüklüğü orada aradılar.Oralar âdeta büyüklüğün bir simgesi oldu. 

 Yüksek yerleri hayatta iken kendilerine mekân edinen bu zatlar,ölümlerinden 

sonra da buraları kendilerine mezar ettiler,edindiler.Onları ziyarete gidenler oralara 

tırmanmak ve yükselmek mecburiyetinde oldular.Çünki onlar aşağıların 

değil,yükseklerin insanları oldular.Hep yükselişi düstur edindiler.Hayatlarında 

sürdürdükleri temaşa,kabirlerinde de devam etmektedir. 

  



ÂYETLERDE DAĞLAR : 

“Ve o zamanı hatırlayınız ki, sizi Âd'dan sonra halifeler kıldı ve sizi yerde 

yerleştirdi. Onun ovalardan köşkler ediniyorsunuz ve dağları evler olarak oymakta 

bulunuyorsunuz. Artık Allah Teâlâ'nın nîmetlerini anın ve yerde fesatçılar olarak 

taşkınlık yapmayın.”(A’raf.74) 

“Ve o, o -Kudretli Yaratıcıdır- ki, yeryüzünü uzatmıştır ve on'da sâbit dağlar ve 

ırmaklar yaratmıştır ve on'da meyvelerin hepsinden ikişer çift yetiştirmiştir. Geceyi 

gündüze örtüyor. Şüphe yok ki, bunda düşünen bir kavim için elbette ibretler 

vardır.”(Ra’d.3) 

“ Yeryüzünü de yaydık ve onda sabit dağlar bıraktık, ve onda miktarı ve ölçüsü 

belirli olan şeyden bitirdik.”(Hicr.19) 

“Ve yerde sabit dağlar vücude getirdi, sizi sallayıp muztarip etmesin diye ve 

nehirler ve yollar da -vücude getirdi- tâki, doğru yolu bulasınız.”(Nahl.15) 

“Ve Allah Teâlâ yarattığı şeylerden sizin için gölgeler de yaptı ve sizin için 

dağlarda barınaklar yaptı ve sizin için elbiseler yaptı ki sizi sıcaktan korurlar. Ve 

zırhlar ki, sizi savaşlarınızda koruyacaklardır. İşte böyle nimetini sizin üzerinize tamam 

eder, tâki siz İslâmiyete eresiniz.”(Nahl.81) 

“Ve yeryüzünde onları çalkalar diye sabit dağları yarattık ve onlara geniş yollar 

açlık, tâki maksatlarına erebilsinler.”(Enbiya.31) 

“Ve bir ağaç da -inşa ettik- ki, Turi Sinadan çıkar, yiyecekler için yağ ile bir 

katıklık ile biter.”(Mü’minun.20) 

“Kâfir olanların amelleri ise bir engin çöldeki bir serap gibidir ki, susamış kimse 

onu bir su sanır, nihayet ona vardığı zaman onu bir şey olarak bulmamış olur. Ve 

amelinin yanında Allah'ı bulmuş olur. O da hisabını tamamen ifa etmiştir ve Allah 

hisabı sür'atle görücüdür.”(Nur.39) 

“Yoksa yeri bir karargâh kılan ve aralarında ırmaklar akıtan ve o yer için sabit 

dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir engel meydana getirilmiş olan mı -hayırlıdır-?. 

Allah ile beraber -başka-tanrı mı vardır?. Hayır.. Onların çokları bilmezler.”(Neml.61) 

“Ve dağları görürsün, onları yerlerinde sâbit sanırsın, halbuki, onlar bulutların 

geçişi gibi geçer gider. Her şeyi sağlam kılmış olan, Allah'ın sanatıdır. Şüphe yok ki, o, 

yaptığınız şeylerden haberdardır.”(Neml.88) 

“Gökleri direksiz olarak yaratmıştır ki, onları görürsünüz ve yerde de sizi 

sarsmasın diye yüksek dağlar bırakmıştır ve orada her yürüyen hayvânlardan 



dağıtmıştır ve biz gökten su indirdik, artık orada her fâideli çeşitten bitkiler 

bitirdik.”(Lokman.10) 

“Ve onları kara bulutlar gibi dalgalar sardığı zaman, onlar Allah'a dini ona 

tahsis ediciler olarak yalvarmaya başlamış olurlar. Sonra onları karaya selâmetle 

çıkardığı zaman onlardan mutedil olan vardır ve bizim âyetlerimizi ise pek çok gaddar 

ve pek nankör olandan başkası inkâr etmez.”(Lokman.32) 

“ Görmedin mi ki, muhakkak Allah gökten bir su indirdi de onunla renkleri 

farklı meyveler çıkardık, ve dağlardan da yollar vardır ki, beyazdırlar ve kırmızıdırlar, 

renkleri muhteliftir ve siyah siyah kayalar da vardır.”(Fatır.27) 

“Ve orada, O'nun üstüne sâbit dağlar yerleştirdi ve orada bereketler vücuda 

getirdi, araştıranlar için müsavî olmak üzere onun azıklarını dört gün içinde takdir 

buyurdu.”(Fussilet.10) 

“Ve yere de -bakmadılar mı?.- Onu döşedik ve onda sâbit dağlar bıraktık ve 

onda her güzel cinsten bitirdik.”(Kâf.7) 

“And olsun Tûr'a.”(Tur.1) 

“Ve dağlar bir yürüyüş yürüyüverir.”(Tur.10) 

“Ve orada, yüksek, sâbit dağlar kıldık, ve size bir tatlı su içirdik.”(Mürselat.27) 

“ Dağları da birer kazık -yapmadık mı?”(Nebe’.7) 

“Dağları da tesbit etti.”(Naziat.32) 

“Ve o zamanı hatırlayınız ki, sizin misakınızı almıştık. Size verdiğimiz şeyi 

kuvvetle alınız ve dinleyiniz diye üzerinize Tur dağını kaldırmıştık. Demişdiler ki: İşittik 

ve isyan ettik. Ve onların küfürleri sebebiyle kalblerine buzağı -muhabbeti- 

yerleştirilmişti. De ki size îmanınız ne kötü şey ile emrediyor, eğer 

mü'minlerseniz.”(Bakara.93) 

“Ve o vakti de yâdet ki. İbrahim, Yarabbi!. Ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster 

demiş, -Cenâb-ı Hak da- inanmadın mı?, diye buyurmuştu. O da evet... İnandım, fakat 

kalbim mutmain olsun için demiş. Allah Teâlâ: Kuşlardan dört tanesini tut da onları 

kendine çevir sonra her dağ üzerine onlardan birer parça at, sonra da onları çağır, sana 

koşarak gelirler ve bil ki Allah Teâlâ şüphe yok azizdir, hakimdir diye 

buyurmuştur.”(Bakara.260) 

“Ne zaman ki, Musa bizim tayin ettiğimiz vakte geldi ve Rabbi onunla konuştu, 

dedi ki: Ey Rabbim!. Bana varlığını göster sana bakayım. -Cenab'ı Hak da- buyurdu ki: 

Sen beni katiyyen göremezsin. Fakat dağa bir bak, eğer yerinde durabilirse sen de beni 



görebilirsin. Hemen Rab'bi dağa tecelli edince onu parça parça etti. Musa da baygın bir 

halde düşüp kaldı. Vaktaki, ayıldı, dedi ki: Seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben 

imân edenlerin ilkiyim.”(A’raf.143) 

“Ve bir zamanlar dağı sanki o bir gölgelik imiş gibi onların üstlerine koparıp 

kaldırmıştık. Ve sandılar ki, o hakîkaten üstlerine düşecek, -onlara dedik ki:- Size 

verdiğimizi kuvvetle tutun, ve onda olanı hatırlayınız. İhtimâl ki, 

sakınırsınız.”(A’raf.171) 

“Ve gemi onları dağlar gibi dalgalar içinde götürüyordu. Ve Nuh, oğluna 

seslendi, o ayrı bir yere çekilmişti. Ey oğlum!. Bizimle beraber bin ve kâfirler ile beraber 

olma -dedi-.”(Hud.42) 

“Dedi ki: Ben bir dağa sığınacağım, beni sudan korur. -Nuh da-dedi ki: Bugün 

Allah'ın emrinden koruyacak yoktur, onun merhamet ettiği müstesnâ. Ve ikisinin 

arasına dalga giriverdi de o boğulanlardan oldu.”(Hud.43) 

“Ve denildi ki: Ey Yer!. Suyunu yut ve ey gök açıl. Ve su kesildi ve iş bitirilmiş 

oldu. Gemi de Cudi dağı üzerine yerleşti. Ve zâlimler olan kavim için uzaklık olsun 

denildi.”(Hud.44) 

“Ve eğer bir Kur'an ki, onunla dağlar yürütülmüş veya onunla yer parçalanmış 

veya onunla ölüler konuşturulmuş olsa idi işte bu Kur'an ile olmuş olurdu. Fakat bütün 

işler Allah'ındır. İmân edenler anlamadılar mı ki: Allah Teâlâ dileyecek olsa idi elbette 

bütün insanları hidâyete erdirirdi. Kâfirlere gelince onlara kendi kötü amelleri 

sebebiyle bir felâket isabet edip duracaktır. Veya Allah'ın vâdi gelinceye kadar o felâket 

yurtlarının yakınına inecektir. Şüphe yok ki. Allah Teâlâ verdiği sözden asla 

dönmez.”(Ra’d.31) 

“Ve muhakkak ki, -onlar- hileleriyle hilede bulundular ve onların hilesi. Allah 

katında -malûm-dur. Ve onların hilesi ile dağlar, yerinden gidecek 

değildir.”(İbrahim.46) 

“Ve onlar emniyet içinde olarak dağlardan evler yontar olmuşlardı.”Hicr.82) 

“Ve Rabbin bal ansına da ilham etmiştir ki, dağlardan ve ağaçlardan ve 

çardaklardan evler edin.”(Nahl.68) 

“Ve yer yüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki, sen ne yeri yarabilirsin ve 

ne de boyca dağlara yetişebilirsin.”(İsra.37) 

“Ve hatırla -o günü ki-dağları yürütürüz ve yeri apaçık görürsün. Ve onları 

haşretmiş oluruz. Artık onlardan bir ferdi bile terketmemişizdir.”(Kehf.47) 



“Vaktaki, iki dağın arasına kavuştu, onların yakınında bir kavim buldu ki, söz 

anlayabilmeye yaklaşacak bir halde değildiler.”(Kehf.93) 

“Bana demir parçaları getirin, iki dağın arası bir seviyeye gelince körükleyin 

dedi. Onu ateş haline koyduğu zaman da getirin bana, dedi. Üzerine erimiş bakır 

dökeyim.”(Kehf.96) 

“Az daha ondan dolayı gökler çatlayacak ve yer yarılacak ve dağlar yıkılıp 

yerlere geçecekti.”(Meryem.90) 

“Ve sana dağlardan sorarlar. Binaenaleyh de ki: Onları Rabbim darmadağın 

edip savuracaktır.”(Ta-ha.105) 

“Onu -onun hükmünü- derhal Süleyman'a anlattık ve her birine bir hüküm ve 

bir ilim ihsan ettik, ve Davud'a dağları ve kuşları musahhar kıldık, onunla beraber 

tesbihte bulunurlardı. Ve -bunları- yapanlar olduk.”(Enbiya.79) 

“Görmedin mi ki, muhakkak Allah'a göklerde olanlar da ve yerde olanlar da ve 

güneş, ay, yıldızlar da ve dağlar, ve bütün hayvanat da ve insanlardan bir çoğu da secde 

ederler. Ve birçokları da vardır ki, onun üzerine de azap hak olmuştur ve kimi ki, Allah 

bedbahtlığa düşürürse artık onu saadete erdirecek bir kimse yoktur. Şüphesiz ki, Allah 

dilediğini işler.”(Hac.18) 

“Görmedin mi ki, muhakkak Allah Teâlâ, bir bulutu sevkediyor, sonra arasını 

telif ediyor, sonra onu üstüste yığıyor. Artık görüyorsun ki, onun aralarından yağmur 

çıkıyor ve gökten, ondaki dağlardan bir dolu indiriyor da onu dilediği kimseye isabet 

ettiriyor ve onu dilediğinden uzaklaştırıyor. Az kalıyor ki, şimşeğinin parıltısı, gözleri 

gideriversin.”(Nur.43) 

“Artık Musa'ya vahiy ettik ki, âsân ile denize vur, - vurunca -derhal yarıldı, heman 

her “parça pek büyük dağ gibi oluverdi.”(Şuara.63) 

            ”Ve dağlardan ustaca bir halde evler yontuyorsunuz.”(Şuara.149) 

           ”Biz emaneti göklere ve yere ve dağlara teklif ettik, onlar onu yüklenmeden 

hemen çekindiler ve ondan korkuya düştüler ve onu insan yüklendi. Şüphe yok ki, o, çok 

zâlim, çok bilgisiz oldu.”(Ahzab.72) 

“Şanım hakkı için biz Davud'a tarafımızdan bir fazilet vermiştik, ey Dağlar!. 

Onunla beraber tesbihte bulunun -dedik? kuşlara da -böyle emrettik- ve O'nun için 

demiri yumuşattık.”(Sebe’.10) 



“Muhakkak ki,dağları emrine verdik, O'nunla beraber akşamleyin ve kuşluk 

vakti tesbîh ederlerdi.”(Sad.18) 

“Ve O'nun âyetlerindendir, denizde dağlar gibi akıp giden gemiler.”Şura.32) 

“Denizde dağlar gibi yapılmış olan büyük gemiler de onun içindir.”(Rahman.24) 

“Ve dağlar parçalanmakla parçalanmıştır.”(Vakıa.5) 

“Artık -dağlar- dağılmış, toz hâline gelmiştir.”(Vakıa.6) 

“Eğer bu Kur'anı bir dağ üzerine indirmiş olsa idik elbette onu Allah'ın 

korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün ve biz o misâlleri insanlar için 

veriyoruz, tâ ki, düşünüversinler.”(Haşir.21) 

“Ve yer ve dağlar yerlerinden kaldırılmış ve birbirine bir çarpışla çarpmış, 

darmadağın olmuş bulunur.”(Hakka.14) 

“Dağlar da atılmış rengârenk yün gibi olacaktır.”(Mearic.9) 

“O gündeki: Yer ve dağlar sarsılır ve dağlar bir dağılmış kum yığını olmuş 

olur.”(Müzzemmil.14) 

“Ve o an ki: Dağlar,dağılıverir.”(Mürselat.10) 

“Dağlar da yürütülmüşte, su gibi görülen bir hayâl olmuştur.”(Nebe’.20) 

“Ve dağlar, yürütüldüğü zaman.”(Tekvin.3) 

“Ve dağlara ki nasıl dikilmiş?. “(Ğaşiye.19) 

“Ve Sîna dağına.”(Tin.2) 

“Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.”Karia.5) 

  

HADİSLER’DE DAĞLAR:: 

Zamanla dağlar en güvenilir yerler olacağı bildirilir: 

Ebû Saîd-i Hudrî radiya'llâhu anh'den:  

            Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Çok 

sürmez (öyle fenâlıklar tahaddüs edecek ki) bir Müslümanın en hayırlı malı -kendi 



dînini fitnelerden selâmete çıkarmak için- dağ başlarında gezdirip (birikmiş) yağmur 

suyu başlarında güttüğü davarlar (dan ibâret) olacaktır.  

            Sevabda dağlar kadar büyüklüğe teşbih edilmiştir: 

Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den:Şöyle demiştir: Resûlu'llâh salla'llâhu aleyhi ve 

sellem buyurdu ki: Her kim îmânı sebebiyle ve (ecrini yalnız Allah'dan umarak) li-

vechi'llâh bir müslümân cenâzesi arkasından gider ve üzerine namaz kılıp defninden 

ferâgat edilinceye kadar berâber bulunursa iki kîrât ecir ile döner ki kîrâtların her 

biri Uhud (dağı) gibidir, her kim o cenâze üzerine namaz kılar da defnolunmadan 

evvel dönerse (yalnız) bir kîrât ecir ile dönmüş olur.  

  Bulutlar dağlara teşbih edilmiştir: 

            Enes (İbn-i Mâlik) radiya'llâhu anh'den:Şöyle demiştir: (Bir def'a) Nebiyy-i 

Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem zamânında nâs bir kıtlığa müptelâ oldu idi. Bir 

cum'a günü Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem hutbe îrâd buyururken 

A'râbînin biri ayağa kalkıp: "Yâ Resûla'llâh, mallar helâk oldu. Çoluk çocuk da aç 

kaldı bize duâ buyur" de(ye niyâz et)di. Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem 

(mübârek) ellerini kaldırdı ki, (o sırada) gözümüze gök yüzünde hiçbir bulut parçası 

görünmüyordu. Nefsim yed-i kudretinde olan Zât-ı Ecell-ü A'lâ'ya kasem olsun ki, 

bulutlar dağlar gibi (gök yüzünü) istilâ etmedikçe o (mübârek) ellerini indirmedi ve 

(yağmur yağmadan) minberinden inmedi. (Minberden inerken mübârek) sakalına 

doğru yağmur (tânelerin) in yuvarlandığını gördüm. O gün, ertesi gün, daha ertesi 

gün.. tâ öteki Cum'aya kadar (hep) üzerimize yağıp durdu. (Ertesi Cum'a) yine o 

A'râbî (Enes radiya'llâhu anh'in dediğine göre) yâhud bir başkası ayağa kalkıp: "Yâ 

Resûlâ'llâh, (artık) binâlar yıkıldı Mallar da (suda) boğul (mağa başla) dı. Bize duâ 

buyur" de(ye istirham et)di. (Bunun üzerine Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem 

yine mübârek) ellerini kaldırdı. Ve: "İlâhî, etrâfımıza (yağdır), üzerimize değil" di 

(ye duâ buyur)du. (Bunu söylerken de mübârek) eliyle hangi cihetteki buluta işâret 



buyurdu ise (orası) açıldı ve Medîne (üstü açık) bir alan gibi oldu. Kanat vâdîsi bir ay 

mütemâdiyen aktı ve her hangi cihetten kim geldiyse bol bol yağmur yağdığından 

bahsetti.  

  Rahmetten en evvel ve en çok istifade eden Rahmet kaynaklarının depolandığı 

yerlerin dağlar olması: 

-Enes İbn-i Mâlik radiya'llâhu anh'in Nebiyy-i Ekrem salla'llâhu aleyhi ve sellem ayakta 

hutbe îrâd buyururken Mescid(-i Şerîf)'e girip zât-ı Akdes-i Risâlet-Penâhîlerinden 

yağmur duâsı niyâzında bulunan kimseye dâir hadîs ki, (Buhârî'de) çok tekerrür 

etmiştir. Bu (radaki) rivâyetde ise [505 inci hadîsin ilk kısmında olduğu gibi duâ-yı 

Nebevî'yi müteâkıben hemen kuvvetli bir yağmurun başladığını söyledikten sonra 

ayakta durup: "Yâ Resûla'llâh, hayvanlar helâk oldu, yollar da kapandı. Allâhu 

Teâlâ'ya, duâ buyur da artık bu yağmurları dindirsin" dedi. (Enes radiya'llâhu anh der 

ki:) Bunun üzerine Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem mübârek ellerini kaldırdı ve: 

"İlâhî, etrâfımıza (yağsın,) üzerimize değil. İlâhî, bayırlara, dağlara, (büklere), tepelere, 

dere içlerine ve otlaklara yağdır" diye duâ buyurdu. Bunun üzerine (hemen) yağmur 

kesildi. Ve (namazdan) çıktığımızda güneşte yürüdük.  

            [Hadîsi, Enes radiya'llâhu anh'den rivâyet eden Şerîk İbn-i Abdillâh dedi ki: 

İkinci hafta gelen adam, evvelki hafta gelen adam mıydı? diye Enes'den sordum. 

Bilmiyorum dedi]. 

  Helal sadakanın kişi için bir dağ mesabesinde kazanç sağlayacağı: 

-Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem şöyle 

buyurdu, dediği rivâyet edilmiştir:  

           Kim ki, halâl kazancından bir hurma değerinde bir şey tasadduk ederse -ki, Allah 

halâl maldan verilen sadakadan başka hiç bir sadakayı kabûl etmez- işte bu halâl 

sadakayı sağ eliyle kabûl eder. Sonra o tek hurma kadar sadakayı, dağ gibi oluncaya 

kadar, sizin biriniz erkek küheylân tayını büyüttüğü gibi sâhib-i sadaka için (ihtimam 

ile) büyütür.  

  

 Dağların helal kazanç ve gelir yerleri olması: 

-Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in 

şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir:  

            Hayâtım yed-i kudretinde olan Cenâb-ı Hakk'a yemîn ederim ki, sizden 

birinizin urganını alarak arkasına (dağdan) odun topla(yıp yükleyerek satıp geçin)mesi, 

bir kimseye gelip de ondan sadaka istemesinden elbette daha hayırlıdır. (Kim bilir) o da 

ya verir, (minneti altına girersin!) yâhud da vermez. (Zilletini çekersin!). 



  Çok hakikatlara sahne ve şahid olan Uhud dağının sevimliliği,sevilmesi: 

-Ebû Humeyd-i Sâidî-den(Rasulullah): "....Uhud"ü görünce:  

- İşte dağcağız! Uhud bizi sever, biz de onu, buyurdu.  

           Uhud gibi nice dağlar o zata ve O‘nun,Kulluğunun ve Kur’anın hakikatına 

şahidlikte bulundular.Beydâ ve Sebir dağıda bunlardan birisi idi: 

Yine Abdullâh İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhümâ'dan şöyle dediği rivâyet 

edilmiştir:  

           Zü'l-Huleyfe'de geceledi. Sabahleyin) râhilesine bindi. "Beydâ'"dağına 

yükselince Resûl-i Ekrem ve Ashâb'ı ihlâl ve telbiye eylediler.  

Ömer (İbn-i Hattâb) radiya'llâhu anh'ten rivâyet eden (Amr İbn-i Meymûn) der 

ki: Hazret-i Ömer sabah namazını Müzdelife'de kıldı. Sonra (Meş'arü'l-Haram'da) 

vakfe etti de dedi ki: müşrikler, güneş doğmadıkça Müzdelife'den Minâ'ya dönmezlerdi. 

Ve: "Ey Sebîr (dağı, güneşin zıyâsiyle) yıldıra (da biz, Minâ'ya gidelim)" derlerdi. Nebî 

salla'llâhu aleyhi ve sellem Kureyş müşriklerine muhâlefet edip güneş doğmazdan evvel, 

(alaca karanlıkta) Müzdelife'den (Minâ'ya) döndü.  

  Mahremiyetin hududu,şeriatın hükmünün hattı kabul edilmişlerdir.Sevr 

ve Âir dağı gibi: 

Alî radiya'llâhu anh'ten, şöyle dediği rivâyet edilmiştir: 

           Benim indimde (ahkâm-ı şerîatten mektûb olan) şey, yalnız Allâhu 

Teâlâ'nın Kitâbıdır. Bir de Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'den (işitip yazdığım) şu 

sahîfedir. (Meâli şöyledir:) Medîne'nin şuraya (, Sevr dağına) kadar "Âir" (dağı) arası 

haremdir, vâcibü'l-ihtirâmdır. Kim ki, Medîne'nin bu harîmi dâhilinde Kitâb ve 

Sünnet'e muhâlif bir iş işlerse, yâhud ehl-i bid'ate yardım eylerse, Allâh'ın azâbı, 

Melekler'in ilenci, bütün halkın nefreti bu mübtedi'ler üzerine olsun. Bunların ne 

tevbesi, ne de fidyesi kabûl olunur. Müslümanların emânı birdir; (bir müslimîn kâfire 

emânı, bütün müslümanlarca sahîhtir, mu'teberdir).  

            Bilal-i Habeşi hummanın sıtmasına yakalanıp sarsılmakta iken bile 

dağların hasretini çekmekte,oraları arzulamaktadır: 

(Hicret'in ilk günlerinde Medîne'nin Muhâcirler üzerindeki sû-i te'sîri ve Resûl-i 

Ekrem'in ed'iye-i seniyyeleri hakkında) Hazret-i Âişe radiya'llâhu anhâ'dan şöyle dediği 

rivâyet edilmiştir:  

   Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Medîne'ye hicret ettiğinde (babam) Ebû 

Bekr ile Bilâl sıtmaya tutulmuştu. Ebû Bekr'i sıtma hummâsı yakalayınca şu meâldeki 

beyti inşâd ederdi:  

   "Yesrib diyârında her kişi âilesi içinde mes'ûd sabahlamışken bir de ölüm 

ansızın yakalar, akşama diri bırakmaz". 



   Bilâl-i Habeşî de kendisinden hummâ nöbeti sıyrılınca şu meâldeki rübâîyi 

söyliyerek sesini yükseltirdi:  

  "Şunu bilmek isterim ki: Mekke vâdîsinde etrâfımı izhir ve celîl otları sararak 

bir gece olsun geceler miyim?. Bir gün gelip de Ukâz'daki Mecenne sularının başına 

varır mıyım? Mekke'nin Şâme, ve Tufeyl dağları acaba bir kere daha bana görünürler 

mi?". 

   Yine Bilâl-i Habeşî: "Yâ Rab! Şeybe İbn-i Rebîa'ya, Utbe İbn-i Rebîa'ya, 

Ümeyye İbn-i Halef'e gadab eyle!. Nasıl ki bunlar (zulmedip) bizi ana yurdumuzdan 

çıkardılar, vebâ diyârına gelmeğe mecbûr ettiler" diye bed-duâ ederdi. Resûlullâh 

salla'llâhu aleyhi ve sellem bunları işittikten sonra: Yâ Rab! Mekke'yi bize sevdirdiğin 

gibi Medîne'yi de sevdir!. Yâhud onu daha ziyâde sevdir!. Yâ Rab! Sâ' ile Müd ile 

ölçülen erzak ve ekvâtımıza feyz ü bereket ihsân eyle!. Yâ Rab! Medîne'nin havasını 

bizim için tashîh ve ilel ü emrazdan sâlim kıl! Hummâsını ve sıtmasını da Mekke'nin 

Cuhfe'sine nakl eyle! diye duâ buyurmuştur.  

   (Duâ-i Nebevî'nin karîn-i icâbet olduğuna işâret ederek) Hazret-i Âişe demiştir 

ki: 

   Medîne'ye hicret edip geldiğimizde, Medîne, Allâh'ın en vebâlı, hastalıklı bir 

diyârı idi. Medîne'nin Buthân sahrâsındaki vâdîden acı, pis bir su da akardı, demiştir.  

  

Dağlar ve mağaralar iltica ve imtihanın merkezi oldular: 

           Abdullâh İbn-i Ömer radiya'llâhu anhümâ'dan Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve 

sellem'den şöyle hikâye buyurduğunu işittim, dediği rivâyet edilmiştir: 

          (Ashâbım!) Sizden evvel gelip geçen milletlerden üç kişilik bir cemâat sefere 

gitmişler ve yağmura tutulup dağda bir mağaraya ilticâ etmişlerdi. Mağaraya girdikleri 

zaman dağdan bir kaya parçası aşağı düşüp bunların üzerine mağarayı kapadı. Bunlar 

görüştüler (içlerinden birisi:) sizi bu kayadan bir şey kurtaramaz, ancak a'mâl-i 

sâlihanızı yâd ederek Allâh'a duâ ve ilticâ halâs eder, dedi. Bunlardan birisi: 

          - Yâ Rab! Benim yaşlı, ihtiyar babamla anam vardı. (Her gün) ben, (koyunlarımı 

sağıp) bunların akşam sütünü içirmezden evvel âileme ve hizmetçime süt içirmezdim. 

Günlerde bir gün bir iş taleb etmekte (ki mesâî), beni uzaklaştırmıştı da ebeveynim 

uyuyuncaya kadar dönüp gelememiştim. Bu ihtiyarların akşam sütünü sağıp geldiğimde 

ikisini de uyuyor buldum. Bunlara sütlerini içirmezden evvel âileme ve hizmetçime süt 

vermeği kerih gördüm. İki elimde süt bardağı olduğu halde bunların uyanmalarına 

intizâr ederek şafak parlayıncaya kadar meksettim. O zaman uyandılar ve sütlerini 

içtiler. Allâh'ım! (Sen pek iyi bilirsin ki) benim, ebeveynime karşı bu ihtimâmım, Sen'in 

rızâ-yi ilâhîni taleb etmek içindir. Bu, böyle ise, içinde bunaldığımız şu kaya 

beliyyesinden bize küşâyiş ihsan buyur! diye duâ etti. Kaya biraz açıldı. Fakat çıkmağa 

muktedir olamadılar.  

            Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: bu def'a da bir başkası:  



            - Yâ Rab! Benim amucamın bir kızı vardı. O bana insanların en sevimlisi idi. Ben 

ondan nâil-i emel olmak istedim. Fakat o benden sakındı. Tâ ki yıllardan bir (kaht) yılı 

erişti. Amucamın kızı bana geldi, (arz-ı ihtiyâc etti). Ben de onunla bir haramgâhta 

bulunmak şartiyle yüz yirmi dînar verdim. O va'dini tuttu. Fakat ben onun şâhika-i 

ismeti üzerine çıkmak isterken o, bana: (hayır, ey Allâh'ın kulu, Allah'dan kork! 

Kudret-i fâtıranın bu bekâret) mührünü senin hiç bir sebeble açmanı halâl etmem, 

yalnız hakk-ı nikâh ile halâl ederim, dedi. Artık ben de günahtan ictinâb ederek 

insanların bana en sevimlisi olan kızcağızın yanından ayrıldım. Ve ona verdiğim 

altınları da bıraktım. Allâh'ım!! Ben bu günahtan, yalnız Sen'in rızâ ve muhabbetini 

kazanmak için ictinâb ettimse, içinde kapandığımız şu kayadan bizi kurtar! diye duâ 

etti. Kaya (biraz daha) açıldı. Şu kadar ki, bunlar için yine çıkmak müyesser olmadı.  

           Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem (devam buyurup) üçüncü yolcu da:  

           Allâh'ım! (Sen her şey'i pek yakından bilirsin ki) ben bir kere birtakım işçiler 

istîcâr ettim. İçlerinden bir işçi müstesnâ olmak üzere bunların ücretlerini verdim. 

Fakat öbür işçi ücretini bırakıp gitti. Bunun ücretini (ticâretle) nemâlandırdım. Hattâ 

bunun bu ücretinden hayli servet vücûde geldi. Bir zaman sonra bu ecîr bana geldi. Ve: 

ey Allâh'ın kulu, ücretimi bana ver! dedi. Ben de ona: şu gördüğün deve, sığır, koyun 

(ve bunlara hizmet eden) köle hep senin ücretinden vücûd bulmuş bir servettir, dedim. 

Bu ecîr: ey Allâh'ın kulu, benimle istihzâ etme! dedi. Ben de ona: hayır, seninle istihzâ 

etmiyorum, (bu bir hakîkattir; malını al, götür! dedim). O da bunların hepsini sürüp 

götürdü. Bunlardan hiç bir şey bırakmadı. Rabb'im! Bu hayır ve sadâkatimi Sen'in rızâ 

ve muhabbetin için ihtiyâr ettimse şu kaya parçasiyle bunaldığımız şu darlıktan bizi 

halâs eyle! diye duâ etti. Kaya tamâmen açıldı. Bunlar da mağaradan çıkıp gittiler.” 

Hikâye buyurmuştur:  

           Ehl-i Cennet'ten bir kimse (Cennet'te) ziraat etmek üzere Rabbinden 

istîzân etti de Cenâb-ı Hak ona:  

           - (Ey kulum!) Sen, arzu ettiğin halde değil misin? diye sordu. O kimse:  

           - Evet Rabbim! (Hâlimden memnûnum). Fakat ziraat etmeyi seviyorum, 

dedi. Resûl-i Ekrem (devam buyurup):  

           - Bu kimse (ye izin verildi). Tohum attı, tohmu lâhzada çıkmağa, 

büyümeğe, biçilmek devrini idrâke başladı. (Ziraatin bu atvârı sür'atle geçti). Dağlar 

misâli (çeç) oldu. Şimdi Allâhu Teâlâ:  

           - Ey Âdem oğlu, al işte! Sen (in gözün) ü hiç bir şey doyurmaz, buyurur. 

Bunun üzerine (huzurdaki) bedevî Arab:  

            - (Yâ Resûla'llâh!) Va'llâhi bu ziraatçiyi ya Kureyşî, yahud Ensârî bir 

kimse bulursun. Çünkü Kureyş ile Ensâr ziraat ashâbıdırlar. Fakat biz, (Bâdiye halkı), 

ziraat sâhibleri değiliz, dedi. Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem (A'râbînin bu sözüne) 

tebessüm buyurdu.  

  



           Dağlar hep büyüklüğün simgesi oldu,dağ arslanı dendi,büyüklük verildi: 

Yine Ebû Hüreyre radiya'llahu anh'den rivâyet olunduğuna göre, şöyle demiştir: 

Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem Hayber'i feth ettikten sonra henüz Hayber'de 

iken ben (Yemen'den) gelmiştim. (O sırada Resûlullâh ganîmet malı taksîm ediyordu). 

Ben:  

   - (Yâ Resûla'llâh!) Bana da bir pay ayır! dedim. Saîd İbn-i Âs oğullarından 

bâzısı (ki, Ebân İbn-i Saîd'dir): 

   - Ona verme yâ Resûla'llâh! dedi. Bunun üzerine Ebû Hüreyre: 

   - Şu (da kim oluyor?:) İbn-i Kavkal'in kâtili, dedi. (Ebân) İbn-i Saîd de şöyle di 

(yerek karşıla) dı:  

   - Vay (şu) dağ kediciğine de şaşılır?. O, (Yemen'in Devs illerindeki) Da'n (dağı) 

nin başından üzerimize yuvarlanıp geldi; müslüman bir kişinin katlini bana yükleyerek 

(Cehennemlik olduğumu iddia ile) beni lekelemek istedi. (Fakat o bilmelidir ki:) Allah 

Kavkal'e benim ellerim üzerinde şehid olmak (saâdetini) ikrâm etti de beni onun iki 

elinde (kâfir bir halde öldürerek) hakir kılmadı.  

  

            Fethin sembolü,bayrakların dalgalandığı yerlerdir,o yüce yerler,göze 

sokarcasına...: 

Abbâs (İbn-i Abdülmuttalib) radiya'llâhu anh'den gelen bir rivâyete göre, müşârün-

ileyh, Zübeyr (İbn-i Avvâm)a:  

            - Mekke'nin fethi günü) Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem sana bayrağı işte şuraya 

dikmeni emretmişti, demiş (ve Hacun dağına işâret etmiş) tir.  

  

            Arkasını Uhud’a dayayan müslümanlar galib geldiler.Ne vakitki Uhud’dan 

indiler,hezimet onları karşıladı çünki Uhud izzetin mahalli idi.Aziz peygamberin sözü 

idi.Zira o yüce nebi kendilerine asla ayrılmamalarını söylemiş,Uhud’u terketmemeleri 

sözünü almıştı.Onlar Uhud’u terketti,Uhud’da onları...İstikbaldeki 

müslümanlar,mazideki müslümanlara galebe etti.Halid bin Velid gibi İslâmın Kılıcı yani  

Seyfullah’ı netice verdi. 

            Berâ' İbn-i Âzib radiya'lâhu anhümâ'dan şöyle dediği rivâyet olunmuştur:  

   Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem Uhud (harbi) günü piyâde (okçu asker) ler üzerine -ki, 

bunlar elli kişi idiler- Abdullâh İbn-i Cübeyr'i kumandan ta'yîn etmişti de onlara 

hitâben:  

   - (Ashâb'ım! Size gösterilen) şu yerinizden sakın ayrılmayınız! (Bizim harp saffından 

ayrıldığımızı, inhizâma uğradığımızı, yâhut) biz (im öldürüldüğümüzü, atlarımız) ı 

kuşların kaptığını görseniz de size ben haber gönderinceye kadar (yerinizi 



bırakmayınız!). Yine siz, bizim düşmanları hezîmete uğratıp onları çiğnediğimizi 

görseniz de size ben haber gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayınız! diye kat'î 

emretti.  

   Bunu müteâkıp (harp başladı ve ilk hamlede) müslümanlar müşrikleri hezîmete 

uğrattılar.  

   Râvî Berâ' İbn-i Âzib demiştir ki:  

   Va'llâhi ben (o sırada düşman ordusundaki müşrik) kadınları gördüm ki, onlar 

elbîselerini toplamışlar; bacaklarındaki halhalları, baldırları görünerek (ya bozgun 

askeri teşcî' için, yâhut, kaçarak Uhud dağına çıkmak için) sür'atle koşuyorlardı. 

Müslümanların bu galebesi üzerine Abdullâh İbn-i Zübeyr'in kumandasındaki piyâde 

okçular biribirlerine:  

   - Arkadaşlar, ganîmet, ganîmet! Cephedeki arkadaşlarınız düşmana galebe etti. Daha 

burada ne bekliyorsunuz? (Gidelim, biz de ganîmete konalım) dediler. Abdullâh İbn-i 

Cübeyr bunlara karşı:  

   - Arkadaşlar, Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in size verdiği emri unuttunuz 

mu? dediyse de maiyeti: 

   - Va'llâhi arkadaşların yanına muhakkak gideceğiz, ganîmetten bize isâbet edeni 

elbette alacağız! diye ısrâr ettiler. Ve (me'mûr oldukları yeri bırakarak ordunun içine 

karıştılar.) Onlar varır varmaz yüzleri geldikleri tarafa çevrildi. Ve ordu (nun küllî 

kuvvetleri) münhezim olarak (Medîne'ye) yönel (erek ric'ate başla) dı. Bu meş'ûm 

vaziyet ânında idi ki, Resûlullâh askerin geri kalanlarını: 

   - (Ey Allâh'ın kulları bana geliniz, ey Allah'ın kulları bana geliniz; ben Allâh'ın 

Resûlüyüm! Her kim geri döner de düşmana hücûm ederse, ona Cennet vardır, diye) 

çağırıyordu. O sırada Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'in yanında on iki kişiden başka 

kimse kalmamıştı.  

   Uhud harbinde müşrikler bizden yetmiş kişi şehîd ettiler. Halbuki Bedir harbinde 

Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem ile Ashâb'ı, müşriklerden yüz kırk kişiyi elde ederek 

bunun yetmişini katl, yetmişini esîr etmişlerdi. (Harp kesildiği sırada müşriklerin reîsi) 

Ebû Süfyân (müslümânlara karşı) üç def'a: 

   - İçinizde Muhammed var mı? (Sağ mıdır?) diye seslendi. Fakat Nebî salla'llâhu aleyhi 

ve sellem, Ashâbını Ebû Süfyân'a cevap vermekten men' etti. Sonra Ebû Süfyân üç 

kere: 

   - İçinizde İbn-i Ebî Kuhâfe (ki, Ebû Bekr-i Sıddîk'tır) var mıdır? dedi. Sonra da yine 

üç def'a:  

   - İçinizde İbnü'l-Hattâb var mıdır? diye sordu. Bütün bunlardan sonra da Mekke 

müşriklerine dönerek:  

   - Anladınız a, bunların hepsi öldürülmüş, dedi. Bunun üzerine Ömer kendini 

tutamıyarak:  



   - Ey Allâh'ın düşmanı, yalan söyledin! İyi bil ki, senin o saydığın zatların hepsi 

hayattadırlar; yarın (Mekke fethedilirken) sana zarar verecek kuvvetimiz bâkîdir, diye 

haykırdı.  

   Ebû Süfyân Ömer'e karşı:  

   - Bu gün Bedir gününün karşılığıdır. Harp (tâlii) kuyunun iki kovası gibi biri iner biri 

çıkar. (Kâh siz gâlip gelirsiniz, kâh biz). Şimdi siz maktullerinizin içinde işkence ile 

öldürülmüş kimseler bulacaksınız. Bunu ben emretmedim. Maamâfih bana fenâ da 

görünmedi, dedi. Sonra Ebû Süfyân:  

   - Âlî ol Hübel, âlî ol Hübel! diye recez inşâdına başladı. Bunun üzerine Nebî salla'llâhu 

aleyhi ve sellem Ashâb'a:  

   - Ebû Süfyân'a cevâp vermeyecek misiniz!? buyurdu. Ashâb:  

   - Yâ Resûla'llâh, ne diyelim? diye sordular. Resûlullâh: 

   - Allah yücedir, Allah uludur, diye cevâp veriniz! buyurdu. (Ashâb da bu vechile cevâp 

verdiler. Bu def'a) Ebû Süfyân:  

   - Bizim Uzzâ'mız var, sizin Uzzâ'nız yok, demişti. Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem 

Ashâb'a:  

   - Ebû Süfyân'a cevâp vermeyecek misiniz? Ashâb:  

   - Yâ Resûlullâh! Ne diye cevâp verelim? diye sordular. Resûlullâh:  

   - Allah bizim Mevlâmızdır, halbuki sizin Mevlânız yoktur, deyiniz! buyurdu. (Ve o 

yolda cevap verildi). 

  

          O zat (A.S.M) ile tüm kâinat alakadar olduğu gibi dağlar ve dağlarla müekkel 

meleklerde alakadar idi.O’nu korumakla vazifelendirilmişlerdi.Dağlar memur,melekler 

müekkel idiler.Vazifelerini yapmazlarsa onlarda tazib edilirler.Vazifedar birer 

memurdurlar:     

          Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem eşi Âişe radiya'llâhu anhâ'dan rivâyet 

olunduğuna göre, Âişe (bir kere) Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem'e: 

   - (Yâ Resûla'llâh) sana Uhud (gazâsı) gününden daha şiddetli olan bir gün irişti mi? 

diye sormuş, Resûlullâh: 

   - Yâ Âişe! Kavmin (Kureyş) den gelen birçok zorluklarla karşılaştım. Fakat onlardan 

Akabe günü karşılaştığım müşkül vaziyet hepsinden zorlu idi: ben (Kureyş'ten 

gördüğüm ezâ üzerine Tâif'e gidip) hayâtımın sıyânetini Abd-i Külâl'ın oğlu İbn-i Abd-i 

Yâlîl'e teklîf ettiğim zaman dileğime cevap vermemişti. Ben de kederli ve mütehayyir bir 

halde yüzümün doğrusuna (Mekke'ye) dönmüştüm. Bu hayretim "Karn-i Seâlib" 

mevkiine kadar devâm etti. Burada başımı kaldırıp (semâya) baktığımda bir bulut beni 



gölgelendirmekte olduğunu gördüm. Buluta (dikkatle) baktığımda bunun içinde Cibrîl 

bulunduğunu gördüm. Şimdi Cibrîl bana: 

   - (Yâ Muhammed!) Allah, kavminin senin hakkındaki dediklerini muhakkak işitti. 

Seni sıyâneti esirgediklerine de vâkıf oldu. Allah sana şu dağlar Meleğini gönderdi 

(emrine müheyyâdır), kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin!, dedi. Bunun 

üzerine de dağlar (emrine müsahhar olan) Melek seslenip selâm verdi. Sonra: 

   - Yâ Muhammed! dedi, Cibrîl'in söylediği bir hakîkattır: sen ne dilersen emrine 

hazırım; eğer (Ebû Kubays ile Kayakan denilen) şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine 

(çökerek) birbirine kavuşmasını (ve müşrikleri tamâmiyle ezmesini) istersen (onu da 

emret!) dedi. Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem de: 

   - (Hayır, ben onu istemem) ben isterim ki, Allah bu müşriklerin sulbünden yalnız 

Allâh'a ibâdet eden ve Allâh'a hiç bir şey'i şerik kılmayan (müvahhid) bir nesil meydana 

çıkarsın! dedi. 

  

               Dağlar o zata birer minber oldular,orada davasını tebliğ etti,ilan etti.Tıpkı 

Abdullâh İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhumâ'dan gelen rivâyete göre şöyle demiştir:  

   "Habîbim, en yakın kavim ve kabîleni (Allâh'ın azâbiyle) korkut!" meâlindeki âyet 

nâzil olduğunda Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem (bir gün evinden çıktı. Tâ Safâ dağına 

ve biribiri üzerine yığılmış büyük taş kümelerinin yanına vardı, en yüksek bir kayanın 

üstüne çıkıp yükseldi. Sonra:= ey Kureyş buraya geliniz, toplanınız!. Büyük bir iş 

karşısında bulunuyorsunuz, diye seslendi). Kureyş kabîlelerini, ey Fihr oğulları, ey Adiy 

oğulları (ey Abd-i Menâf oğulları, ey Abdü'l-Muttalib oğulları) diye oymak oymak 

çağırmağa başladı.  

  

              Acaba övülen kim idi? Sahabe mi,Uhud mu?Sahabenin gölgesinde Uhud’da 

hissesini almıştı.   

              Ebû Saîd-i Hudrî radiya'llâhu anh'den gelen rivâyete göre, Nebî salla'llâhu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

   (Ey müstakbel müslümanlar!) Sakın Ashâb'ıma sebb ü şetm etmeyiniz. (Onların şeref 

ve fazîleti yüksektir. Bakınız!) Sizden birinin Uhud (dağı) kadar altın sadaka verdiği 

farzedilse, bu (muazzam sadakanın sevâbı) Ashâb'dan birisinin iki avuç (hurma) 

sadakası (fazîleti) ne erişemez. (Hattâ) bunun yarısına da ulaşamaz.  

  

               Dağlar ve taşlar katılıklarına rağmen emri anlıyor ve itaat 

ediyorlardı.Anlamayanlar ise taştan daha sert ve katı,enaniyeti dağdan daha büyük: 

               Enes İbn-i Mâlik radiya'llâhu anh'den rivâyet olunduğuna göre, Nebî 

salla'llâhu aleyhi ve sellem bir kere Ebû Bekr, Ömer, Osman (radiya'llâhu anhüm) ile 



birlikte Uhud'e çıkmıştı. Orada bulundukları sırada dağ deprendi. Bunun üzerine 

Resûlullâh: Ey Uhud, uslu dur! Bil ki, üstünde bir Peygamber, doğru seciyeli bir zât, iki 

de şehîd bulunuyor, buyurdu.  

  

 Saraylara geçilen birer basamak idiler bu dağlar,özellikle Hirâ...Cennet 

saraylarının birer incileri,âyet incileri birer gerdanlık gibi orada,Hirâ –da takılmıştı. 

            Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den: "Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem (Hırâ' 

dağında iken) yanına Cibrîl gelmiş de şöyle demiştir" dediği rivâyet olunmuştur: Yâ 

Resûla'llâh! İşte şu Hadîce'dir; sana doğru geliyor. Yanında bir kap var; içinde katık, 

yâhut taâm, yâhut şerbet var. Hadîce sana geldiğinde ona, Rabb'inden ve benden selâm 

söyle! Ve Cennet'te inciden yapılmış bir sarayla da müjdele ki, onun içinde (Hadîce'nin 

hoşlandığı gibi) gürültü, patırdı yok ve çalışmak, çabalamak da yok! 

  

 Uhud rasulullahı hüzünlendiren Hz.Hamza’nın katlinede sahne 

olmuştu.Şehidlerin seyyidi olma şerefine bu dağda erişmiş,giden hacıları o dağda dağ-

dâr edip dağlamaktadır. 

Ubeydullâh İbn-i Adiy İbn-i Hıyâr'dan rivâyete göre, Ubeydullâh (Hazret-i 

Hamza'nın kâtili) Vahşî'ye:  

   - Bize Hamza'nın katlini anlatır mısın? diye sordu. O da: 

   - Evet, diyerek şöyle anlattı: Hamza Bedir harbinde Tuayme İbn-i Adiy İbn-i 

Hıyâr'ı öldürmüştü. Efendim olan Cübeyr İbn-i Mut'im bana: Eğer amucam Tuayme'ye 

bedel Hamza'yı öldürürsen sen hürsün! dedi. Vahşî der ki: Ayneyn yılı halk Medîne'ye 

sefere çıkınca - Ayneyn Uhud dağı cânibinde bir dağdır. Bununla Uhud arasında bir 

vâdî vardır- ben de halk ile berâber harbe çıktım. Harb nizâmında sıralandığımızda 

(Kureyş tarafından) Siba' çıktı. Cenk edecek mübâriz istedi. Buna karşı 

Abdulmuttalib'in oğlu Hamza çıktı. Ey Siba', ey Ümm-i Enmar kadının oğlu! Allâh'a ve 

Resûlullâh'a muhâlefet etmek mi istersin? dedi. Vahşî der ki: Sonra Hamza, Siba' 

üzerine yürüdü. Herif dünkü gün gibi (yok) oldu. Vahşî (sözüne devâm ederek) dedi ki: 

Bu sırada ben Hamza'yı vurmak için bir taş arkasına gizlendim. Ve bana yaklaşınca 

harbemi (kısa mızrağımı) ona attım ve mızrağımı Hamza'nın kasığına yerleştirdim. 

Mızrak Hamza'nın tâ iki oyluk üstünün arasından çıkmıştı. İşte bu mızrak Hamza'yı 

olduğu yere çökertti (öldü). Mekkeliler harbden dönerken ben de onlarla berâber geri 

döndüm. Ve Mekke'de İslâm dîni yayılıncaya kadar orada oturdum. (Mekke'nin fethi 

üzerine) Tâif'e kaçıp gitmiştim. O sırada Tâifliler (toptan müslümân olduklarını 

arzetmek üzere) Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'e bir hey'et gönderdiler. Bana da 

(korkma git) Resûlullâh elçiyi ürkütmez dediler. Ben de hey'etle berâber yola çıktım. Tâ 

Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem'in huzûruna kadar vardım. Resûlullâh beni 

görünce:  

   - Sen Vahşî misin? buyurdu. Ben: 

   - Evet! dedim. Resûlullâh iki def'a: 



   - Hamza'yı sen mi katletmiştin? buyurdu. 

   - Bu iş, size erişen haber vechile oldu! dedim. Resûlullâh: 

   - Yüzünü benden saklamağa gücün yeter mi? buyurdu. Vahşî dedi ki: Ben de 

hemen huzurdan çıktım. Resûlullâh vefât edip de (Ebû Bekir zamânında) 

Müseylimetü'l-Kezzâb çıkınca (kendi kendime) tam sırasıdır, muhakkak ben 

Müseylime'ye karşı çıkarım. Umarım ki, ben Müseylime'yi tepelerim de bu hizmetimle 

Hamza'ya karşı irtikâb ettiğim cinâyeti karşılarım! dedim. Ve Müseylime üzerine sevk 

olunan ordu ile hareket ettim. Bu muhârebede gâlib, mağlûb olan oldu. Bir de ne 

göreyim? Yıkık bir duvarın karaltısında bir kişinin (Müseylime'nin) durduğunu 

gördüm. Herif: Sanki esmer bir deve (benzi kül gibi), başının saçı dağınık bir halde. 

Vahşî der ki: Hemen (Hamza'yı vurduğum) harbemi attım... Onun iki memesi arasına 

yerleştirdim. (Bir halde ki:) Harbem herifin tâ iki küreği arasından çıktı. Bunun üzerine 

Ensâr'dan bir kişi maktûle doğru koştu ve başına bir kılıç darbesi indirdi.  

  

Sarp ve güç yol olan dağ yolu,aynı zamanda emniyet verici,güven aşılayıcı bir 

yol...gidilen Ensâr’ın yolu olmakla beraber,Ensâr’ın yoluda dağ yoludur:       

            Enes İbn-i Mâlik radiya'llâhu anh'den rivâyete göre şöyle demiştir: (Huneyn 

ganîmetinin sûret-i taksîmi hakkında Ensâr'ın i'tirâzı üzere) Nebî salla'llâhu aleyhi ve 

sellem Ensâr'dan çoklarını (bir çadır altında) topladı. (Îrâd ettiği hutbesinde ezcümle) 

şunları söyledi: Şüphesiz ki, Kureyş câhiliyyet devrine yakındır. Ve (harb görmüş) 

musîbet-zededir. İstedim ki, onların bu bozuk vaziyetlerini düzelteyim, ve bu sûretle 

onları (İslâm harîmine) ısındırayım. (Bunun için onlara çok pay verdim). Siz memnûn 

olmaz mısınız ki, herkes aldığı dünyâlıkla (âilesine) dönüp giderken, siz, Resûlullâh ile 

birlikte evlerinize dönüp gidesiniz?. Ensâr (bir ağızdan): 

   - Râzıyız, memnûnuz yâ Resûla'llâh! diye bağrıştılar. Bunun üzerine Resûlullâh: 

   - Ey Ensâr! İnsanlar açık bir vâdîye sülûk etseler de Ensâr dar bir dağ yolunu ihtiyâr 

etse muhakkak ben dar veya bol Ensâr'ın yolunda giderim! buyurdu.  

  

 Bazıları için hüzün kaynağı olan dağlar,bir çokları için müjde kaynağı 

oldu.Ferahlık üflenen yer oldu.  

         Kâ'b İbn-i Mâlik bunlardan biri.Kendi anlatıyor: 

         “Vaktâki ellinci günün sabahında sabah namazını kıldım. Ve evlerimizden birinin 

damı üzerinde bulunuyordum. Öyle bir halde oturuyordum ki, Allâhu Teâlâ'nın (Tevbe 

Sûresinde) zikrettiği vechile hayâtım bana güçleşmişti. Ve yeryüzü bütün genişliği ile 

başıma dar gelmişti. İşte bu sırada Sili' dağı üzerinde en yüksek sesiyle: "Ey Ka'b İbn-i 

Mâlik, müjde!" diye olanca kuvvetiyle bağıran birisinin sesini işittim. Hemen secdeye 

kapandım. Ve anladım ki (darlık gitmiş) genişlik gelmiştir. Ve Resûlullâh sabah 

namazını kıldığı  zaman Allâh'ın bizim üzerimize tevbesini (nedâmetlerimizin 

kabûlünü) i'lân etmiştir de halk bize müjdelemeğe koşmuştur. Arkadaşlarım tarafına da 



birtakım müjdeciler gitmişlerdi. Bana da bir kişi (Zübeyr İbn-i Avvâm müjdelemek 

üzere) atını sürmüştü, ve Eslem kabîlesinden bir müjdeci (Hamza İbn-i Amr) da koşup 

Sili' dağının üstüne çıkmıştı. Bunun sesi attan sür'atli idi. 

   Sevimli sesini işittiğim bu müjdecim bana gelince üzerimdeki iki kat elbîsemi hemen 

çıkarıp müjdelik olarak ona giydirdim. Vallâhi o gün bundan başka elbîsem yoktu. (Ebû 

Katâde'den) iğreti iki kat elbîse alıp giydim. 

         

 Bu davet merkezleri kimilerini cennete hazırlar,emin ve güvenilirliliğini tasdik 

ettirirken,kimileri içinde cehennem odunu olmanın ötesine gitmemiştir.Oralar birer 

mihenk oldular:  

İbn-i Abbâs radiya'llâhu anhümâ'dan şöyle dediği rivâyet olunmuştur: 

(Habîbim, en yakın kavim ve kabîleni Allâh'ın azâbiyle korkut. Meâlindeki âyet-i 

kerîme nâzil olduğunda) Bir gün Nebî salla'llâhu aleyhi ve sellem Safâ (tepesine ve 

birbiri üzerine yığılmış büyük taş kümelerinin yanına vardı. En büyük bir kaya) ya 

çıktı. Sonra:= Ey Kureyş buraya geliniz! Büyük bir iş karşısında bulunuyorsunuz! Diye 

seslendi. (Ve Ey Fihr oğulları, ey Adiy oğulları, ey Abd-i Menâf oğulları, ey 

Abdülmuttalib oğulları! Diye Kureyş'i oymak oymak çağırmağa başladı. Bütün) Kureyş 

Peygamber'in yanına toplandılar. Ve: Sana ne oldu? diye (niye çağırdığını) sordular. 

Sonra Resûl-i Ekrem (hitâbete başlayıp): 

   - Ey Kureyş, bana söyleyiniz. Şimdi ben size: (Şu dağın eteğinde) düşman 

(süvârîsi var) sizi ya sabah baskınına, yâhud akşam baskınına uğratacaktır, diye haber 

versem beni tasdîk eder misiniz? diye sordu. Kureyş (bir ağızdan): 

   - Evet tasdîk ederiz (çünkü bütün tecrübelerimizde seni doğru bulduk) dediler. 

Resûl-i Ekrem: 

   - Öyle ise ben sizi şiddetli bir azâbın karşısında intibâha dâ'vete me'mûrum, 

buyurdu. (Resûl-i Ekrem'in bu dâ'veti hiç bir muhâlefetle karşılanmadı, yalnız) Ebû 

Leheb: 

   - Ey Muhammed (yazık sana) helâke, hüsrâna uğrayasın. Bunun için mi bizi 

buraya topladın? demişti. (Ve yerden bir taş alıp atmak istemişti.) Bunun üzerine 

Allâhu Teâlâ: ( = Ebû Leheb'in iki eli kurusun) âyetiyle başlıyan sûreyi inzâl buyurdu. 

  

                Âişe radiya'llâhu anhâ'dan şöyle hikâye ettiği rivâyet olunmuştur: 

   Bir zaman on bir kadın bir yerde oturmuşlar ve kocalarının hal ve şânından bir 

şey saklamayıp birbirlerine bildireceklerine dâir aralarında sözleşmişler ve 

bağlanmışlardı. Bunlardan BİRİNCİ kadın demiştir ki: 



   Benim kocam taşlık bir dağ başındaki arık bir devenin etidir. Kolay değil ki 

çıkıla, semiz değil ki (nâs tarafından hânelerine) nakloluna. İKİNCİ kadın da demiştir 

ki: 

   Kocamın hâlini izhâr ve işâe edemem. Korkarım ki, onları bir şey bırakmadan 

sayabileyim. Çünkü onun fenâlıklarını sayacak olursam gizli, âşikâr her hâlini sayıp 

dökmek zorunda kalacağım. Bu ise imkânsızdır. ÜÇÜNCÜ kadın da:  

   Benim zevcim upuzun bir sefîhdir. Ayıblarını söylersem beni boşar, susarsam 

(kocam aklı başında bir kimse olmadığından, bilâ-sebeb beni) kendisinden uzak bırakır. 

DÖRDÜNCÜ kadın ise (zevcini methederek): 

   Necid sahrâsının gece hayâtı gibidir. Ne sıcaktır, ne soğuk, (Mu'tedil seciyede 

halûk bir kimsedir.) Evimizde ne korku vardır, ne kırgınlık, demiştir. BEŞİNCİ kadın 

da şöyle medhetmiştir: 

   Benim kocam da evine geldiğinde sanki (avdan gelen) bir parsdır. (Avını bana 

getirir, koynumda mışıl mışıl uyur.) Evden çıkınca dışarda o bir arslandır. (Arslan payı 

kazanır.) Evdeki masrafımı hiç sormaz. ALTINCI kadın da şöyle zem eder: 

   Kocam oburdur. Yemek yerken siler süpürür, içerken de su kabını kurutur. 

Yatarken de yorganına bürünür, (hânenin bir köşesinde tek başına) uyur. Ve benim 

hüznümü anlamak ve gidermek için elbîseme elini sokmaz. YEDİNCİ kadın da: 

   Kocam erlik vazîfesini îfâdan âciz ve işini bilmez ahmak bir kişidir. Her derd 

onun derdidir (vücûdu hastalık makarrıdır ve huysuz) başımı yarar, vücûdumu yaralar. 

Her şey onun vurmak yarmak âletidir, demiştir. SEKİZİNCİ kadın da kocasını şöyle 

över: 

   Onun vücûduna dokunurken tavşana dokunur gibi yumuşaktır. O güzel kokulu 

bir nebât gibi hoş kokar. DOKUZUNCU kadın da şöyle över: 

   Kocamın evi yüksek direklidir. Kılıcının hamâili uzundur. Ocağının külü 

çoktur. Evi de mecma-i nâsa yakındır (yâni evi şahânedir, kendisi uzun boyludur, evi de 

misâfir kabûl edilecek yerdedir.) ONUNCU kadın da kocasını şöyle övmüştür: 

   Zevcim mâliktir, hem ne kadar mâlik ve sâhibdir? Artık hatır ve hayâlinizden 

geçen her hayra mâlik ve sâhibdir. Zevcimin bir sürü develeri vardır ki, onların çökecek 

geniş eylek yerleri vardır. Fakat yaylım yerleri azdır. (Bununla develer yayılmıya 

gönderilmeyip misâfire kesilmek için evin yanında eylik yerinde bulundurulur demek 

istiyor) develer ud sesi duyunca -ki, misâfiri eğlendirmek üzere saz ve âhenk âlâtı 

çalınmasıdır- O zaman develer boğazlanacaklarını anlarlar. ON BİRİNCİ kadın (ki 

Ümm-i Zer'dir ve zevcinin hüsnü maâşereti cihetiyle en bahtiyar olanıdır. Âile hayâtını 

şöyle anlatmıştır.) Kocam Ebû Zer'dir. (Azîz hemşîrelerim,) bilseniz Ebû Zer' ne 

semâhatli ve ahlâklı bir kişidir. O iki kulağımı mücevherât ile hareket ettirir. (Bakınız), 



pazularım tombullaştı, (vücûdum semirdi) ve beni ferîh ve fahûr kıldı ve yüceltti. Ben de 

hemen yüceldim ve ferîh ve fahûr oldum. O beni, Şık denilen bir dağ kenârında küçük 

koyun sürücüğü olan bir kabîle içinde buldu. Sonra beni atları kişner, develeri böğürür, 

ekinleri sürülüp dâneler (samanından) ayrılır müreffeh ve mes'ûd bir cemiyet içine 

getirdi. Şimdi ben onun yanında ne söylersem red olunmam, sabaha kadar uyurum, 

(kimse beni uyandırmaz. Bol süt) içerim. Artık içecek hâlim kalmaz. (Bundan sonra 

Hazret-i Âişe Ebû Zer' âilesinin efrâdını birer birer rivâyet ediyor ve Ümm-i Zer' diyor 

ki:) 

   Ebû Zer' 'in anası var. Ah bilseniz, Ümm-i Ebî Zer' (yâni bu kadın) ne 

kadındır. Onun zahîre anbarları, eşyâsını koyduğu hararları gâyet büyüktür. Evi de 

geniştir. Ebû Zer'in oğlu, bilseniz o ne zarâfetli gençtir. Onun yattığı yer kılıcı çekilmiş 

kın gibidir (kendisi de kılınç gibi parlak ve zarîftir) düzgün ve boylu boslu olup karnı 

çıkık değildir. O, dört aylık bir kuzunun kol tarafiyle doyar (çok yemez). Ebû Zer'in 

kızı, o terbiyeli kızdır: Babasına itâatlidir, anasına da itâatlidir. (O âilenin zîneti, 

babasının, anasının göz bebeğidir). O dilber kızın vücûdu elbîsesini doldurur ve hüsnü 

ânı, edeb ve iffeti ortağının veya akran ve emsâlinin gayretini ve hayretini celbeder. Ebû 

Zer'in câriyesi, bilseniz o ne sadâkatli câriyedir. Âile esrârımızı kimseye söylemez; 

evimizin azığını aslâ ifsâd ve isrâf etmez. Ve evimizde çör, çöp bırakmaz, temiz tutar. 

Nâmusludur, evimize kir getirmez.  

   Ümm-i Zer' anlatmağa devâm edip der ki: Bir gün Ebû Zer' evden çıktı. Her 

taraf süt tulumları, yağ çıkarılmak için çalkanmakda idi. (Bolluk ve bahar mevsimi idi.) 

Yolda bir kadına rast geldi. Kadının yanında pars gibi (çevik) iki çocuğu vardı. 

Koltuğunun altından kadının memeleriyle oynuyorlardı. (Kocam bu kadını sevmiş) beni 

bıraktı, onu nikâh edip aldı. Ondan sonra ben şeref sâhibi bir adamla evlendim. O da 

fütursuz yürür ve en güzel ata binerdi ve Hat ma'mûlâtından mızrağını alırdı ve akşam 

üzeri deve ve sığır nev'inden bir çok hayvan sürüp bana gelirdi ve getirdiği her güna 

hayvanlardan, kölelerden, câriyelerden birer çift verirdi. Bu kocam da bana: Ey Ümm-i 

Zer' istediğin gibi ye, iç ve akrabâna ihsân et, derdi. Ümm-i Zer' der ki: Bununla 

berâber ben bu ikinci kocamın bana verdiği şeylerin hepsini bir araya toplasam Ebû 

Zer'in en küçük kabını dolduramaz. 

   Hadîsin râvisi olan Hazret-i Âişe der ki: Resûlullâh salla'llâhu aleyhi ve sellem 

(hatırımı tatyîb ederek) Ey Âişe, ben sana Ebû Zer'in Ümmü Zer'e nisbeti gibiyim. (Şu 

farkla ki, Ebû Zer' Ümmü Zer'i boşamıştır. Fakat ben seninle berâber yaşıyacağım) 

buyurdu. 

  

El-Eş'arî Ebû 'Âmir radiya'llâhu anh'den Nebî Salla'llâhu aleyhi ve sellem'in 

şöyle buyurduğunu işittiği rivâyet olunmuştur: (Bir zaman gelecektir ki) ümmetimden 

muhakkak birtakım zümreler türeyecektir. Bunlar zinâ etmeyi, ipekli elbîseler giymeyi, 

şarab içmeyi, def, dümbelekler (çengi, çiğâna ile) eğlenmeyi halâl ve mübâh sayacaklar. 



(Bunlardan) birtakım (merhametsiz, hodgâm) zümreler de dağ mesîrelerine 

yanlayacaklar, onlara âit koyun sürüsü ile çoban sabahları yanlarına gelecek, 

(akşamları gidecek). Bunlara bir fakir bir hâcet için gelecek de bu (duygusuz insan) lar 

fâkîre: Haydi (bugün git) yarın gel! Diyecekler. Bunun üzerine Allah (sevip eğlendikleri) 

dağı üzerlerine indirerek bir kısmını helâk edecek, (sağ kalan) öbürlerini de kıyâmet 

gününe kadar maymun ve domuz sûretlerine tebdîl edecek. 

  

                  Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den Resûlu'llâh Salla'llâhu aleyhi ve 

sellem'in şöyle buyurduğu rivâyet olunmuştur: Mü'min kişinin benzeri ekin nev'inden 

bir sâk üzerine biten tâze ot gibi (yumuşak) tır; hangi taraftan ona rüzgâr dokunursa 

rüzgâr onu eğer (fakat o yıkılmaz, yine doğrulur). Doğrulunca rüzgâr belâsı ile yine 

eğrilir (fakat yine yıkılmaz, doğrulur ve doğru kalır). Hak'tan yüz çeviren fâcir kişinin 

benzeri de sert ve düz çam ve dağ servisi gibidir ki, Allah onu tâ dilediği vakit (bir 

def'ada) söker, devirir. 

  

               Yine Ebû Hüreyre radiya'llâhu anh'den rivâyete göre, Nebî Salla'llâhu 

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 

   Her kim bir dağdan (yüksek bir yerden) kendisini aşağıya atıp öldürürse, bu 

intihar eden kimse cehennem ateşinde ebedî ve dâimî sûrette kendisini yüksekten 

aşağıya bırakır (bir halde azâb olunur). Şu bir kimse de zehir içer de, canına kıyarsa 

zehiri elinde içer bir halde ebedî ve dâimî bir sûrette cehennem ateşinde (azâb olunacak) 

tır. Her hangi bir kimse de kendisini (bıçak gibi) bir demir parçasiyle öldürürse, o da 

bıçağı elinde karnına vurarak ebedî ve dâimî sûrette cehennemde (azâb olunacak) tır. 

  

                Abdullah İbn-i Mes'ûd radiya'llahu anh'den (Tâbi'î büyüklerinden 

Hâris İbn-i Süveyd) iki hadîs rivâyet etmiştir. Bunun birisi Nebî Salla'llahu aleyhi ve 

sellem'den, öbürüsü İbn-i Mes'ûd (şahsî bir mütâlea olarak) der ki: Mü'min kişi (irfan 

nûriyle) günahlarını (hayâlinde büyüterek) şöyle görür: Gûyâ o mü'min bir dağın 

eteğinde oturuyor ve dağın üzerine çökmesinden Korkuyor. Fâcir kişi de günahlarını, 

burnunun üstüne konan bir sinek gibi sanır. Râvî (İbn-i Şihâb) der ki: Bu hadîsi bana 

şeyhin eli burnunun üstünde olarak rivâyet etti. 

   Sonra İbn-i Mes'ûd (Resûlu'llah Salla'llahu aleyhi ve sellem'den rivâyet ederek) 

der ki: Allah kulunun tevbesinden şu kişinin ferâhından çok ferahlanır ki (seferber bir 

halde olan) bu kişi, yanında devesi, üstünde suyu, azığı olduğun halde varıp sahrâda 

korkunç bir yere inmiş, başını yere koyarak hafif bir uyku uyumuştu. Uyanınca 

devesinin başını alıp gittiğini anladı. (Adamcağız devesini aramağa çıktı). Harâret, 

susuzluk, yâhut Allah'ın dilediği ıztırab adamcağızın üzerinde şiddetle icrâ-yı te'sîr 



edince (kendi kendisine) eski yerime olsun döneyim, diye dönüp geldi. Az bir uyku 

kestirip sonra başını kaldırınca devesini yanında buldu. 

  

-RİSALE-İ NURLARDA: 

-DAĞLAR:” "Taleb-i Rü'yet" hâdisesinde, meşhur dağın tecelli ile parçalanması 

ve taşlarının dağılması gibi; umum rûy-i zeminde aslı sudan incimad etmiş âdeta 

yekpare taşlardan ibaret olan ekser dağların zelzele veya bazı hâdisat-ı arziye suretinde 

tecelliyat-ı celaliye ile o dağların yüksek zirvelerinden o haşyet verici tecelliyat-ı 

celaliyenin zuhuruyla taşlar parçalanarak, bir kısmı ufalanıp toprağa kalbolup, 

nebatata menşe' olur. Diğer bir kısmı taş kalarak, yuvarlanıp derelere, ovalara dağılıp, 

sekene-i zeminin meskeni gibi birçok işlerinde hizmetkârlık ederek ve mahfî bazı hikem 

ve menafi' için kudret ve hikmet-i İlahiyeye secde-i itaat ederek, desatir-i hikmet-i 

Sübhaniyeye emirber şeklini alıyorlar.”(S.249,251) 

“Cenab-ı Hak, Hazret-i Davud Aleyhisselâm'ın tesbihatına öyle bir kuvvet ve 

yüksek bir ses ve hoş bir eda vermiştir ki: Dağları vecde getirip birer muazzam fonoğraf 

misillü ve birer insan gibi bir serzâkirin etrafında ufkî halka tutup; bir daire olarak 

tesbihat ediyorlardı.”(S.259) 

“Demek her dağ, insanların lisanıyla aks-i sadâ sırrıyla tesbihat yaptıkları gibi, 

kendi elsine-i mahsusalarıyla dahi Hâlık-ı Zülcelal'e tesbihatları vardır.”(S.259) 

“Evet hakikattır. Mağaralı her dağ, her insanla ve insanın diliyle papağan gibi 

konuşabilir. Çünki aks-i sadâ vasıtasıyla dağın önünde sen "Elhamdülillah" de. Dağ da 

aynen senin gibi "Elhamdülillah" diyecek. Madem bu kabiliyeti, Cenab-ı Hak dağlara 

ihsan etmiştir. Elbette o kabiliyet, inkişaf ettirilebilir ve o çekirdek sünbüllenir.”(S.259) 

“Dağları zemininize kazık ve direk 

yaptım"(S.391,Amme.7,Hicr.19,Kaf.7,Naziat.32) 

“Su ve hava ve toprağın direği ve kazığı, dağlardır. Zira dağlar, suyun mahzeni, 

havanın tarağı (gazat-ı muzırrayı tersib edip, havayı tasfiye eder) ve toprağın hâmisi 

(bataklıktan ve denizin istilâsından muhafaza eder) ve sair levazımat-ı hayat-ı 

insaniyenin hazinesi olarak fehmeder. Şu koca dağları, şu suretle hane-i hayatımız olan 

zemine direk yapan ve maişetimize hazinedar tayin eden Sâni'-i Zülcelal Vel'ikram'a, 

kemal-i ta'zim ile hamd ü sena eder.”(S.392,375,M.235) 

“Yerde dağları tesbit etmişiz, denizin istilâsından muhafaza etmişiz.”(S.432,392) 

“Zemindeki bütün dağların ve dağlar içindeki madenlerin ayrı ayrı hasiyetleriyle 

beraber ayrı ayrı maslahatlar için ihzar ve iddiharları, dağ metanetinde bir kuvvetle 

yine o Sâni'-i Hakîm'in vücub ve vahdetini ve kemal-i rububiyetini gösterir. Hem nasıl 



sahralarda ve dağlardaki küçük küçük tepelerin türlü türlü muntazam çiçeklerle 

süslenmeleri, herbiri bir Sâni'-i Hakîm'in vücubuna şehadet ve vahdetine işaret etmekle 

beraber, heyet-i mecmuasıyla haşmet-i saltanatını ve kemal-i rububiyetini 

gösterir.”(S.658,674) 

“Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Mekke'den hicret ettiği ve küffarlar takibe 

çıktıkları vakit, Sebir namındaki dağa çıktılar. Sebir dedi: "Ya Resulallah, benden 

ininiz! Korkarım, benim üstümde sizi vururlarsa, Allah beni tazib eder. Onun için 

korkarım." Cebel-i Hira çağırdı: 

“Ya Resûlallâh ileyye, ““Bana gel." Bu sır içindir ki, ehl-i kalb, Sebir'de havf ve 

Hira'da da emniyeti hissederler. Bu misalden anlaşılır ki: O koca dağlar, birer müstakil 

abddir, müsebbihtir ve vazifedardırlar. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tanır ve 

severler; başıboş değillerdir.”(M.134,K.K.458) 

“Bu dünya boş değil, hâlî dağlar, boş sahralar Cenab-ı Hakk'ın ibadıyla 

doludur.”(L.228) 

“Dağların zeminden emr-i Rabbanî ile çıkmaları ve zeminin içinde, inkılabat-ı 

dâhiliyeden neş'et eden heyecanını ve gazabını ve hiddetini, çıkmalarıyla teskin ederek; 

zemin o dağların fışkırmasıyla ve menfeziyle teneffüs edip, zararlı olan sarsıntılardan ve 

zelzele-i muzırradan kurtulup, vazife-i devriyesinde sekenesinin istirahatlarını 

bozmuyor. Demek nasılki sefineleri sarsıntıdan vikaye ve müvazenelerini muhafaza için 

onların direkleri üstünde kurulmuş; öyle de dağlar, zemin sefinesine bu manada hazineli 

direkler olduklarını, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan 

 

                           

*  

                                 

*  

                          

  

  (Dağları direk (yapmadık mı?)" Nebe' Sûresi, 78:7.)-    (Yeryüzünde sâbit dağlar 

diktik." Hicr Sûresi, 15:19.)-    (Dağları sapa sağlam dikti." Nâziât Sûresi, 79:32.)gibi 

çok âyetlerle ferman ediyor. 

 Hem meselâ, dağların içinde zîhayata lâzım olan her nevi menba'lar, sular, 

madenler, maddeler, ilâçlar o kadar hakîmane ve müdebbirane ve kerimane ve 

ihtiyatkârane iddihar ve ihzar ve istif edilmiş ki; bilbedahe kudreti nihayetsiz bir 

Kadîr'in ve hikmeti nihayetsiz bir Hakîm'in hazineleri ve anbarları ve hizmetkârları 

olduklarını isbat ederler.”(Ş.113,49-50,603, L.364,Ms.195,T.341,387,Mh.73,Amme.7, 

Hicr,19,Kaf.7, Naziat.32)   

  



       MEHMET   ÖZÇELİK 

  

CUMHURBAŞKANI     OLSAYDIM ? 

  

 Mehmet dedeniz olarak ahirete giderayak bazı tavsiyelerde bulunayım dedim. 

Dedeniz olmam hasebiyle bazı babalara,liderlere,belli bir sorumluluk üstlenip de yok 

mu bize ileriyi gösterecek tavsiyelerde bulunanlarımız? 

 Bizde son demimizde bir katkımız,geride birazda olsun kalıntılarımız ve 

kırpıntılarımız olsun diye başladık babalar kralından söze... o ki;hem,hem baba,hem de 

kurtarıcı. Bugüne bugün altı kerecik! gidip yedi defa haşmetli ve haşmetle gelmiş olan 

yarım asırlık cumhurbaşkanımız.. 

 Benden soruyorlar,sen cumhurbaşkanı olsaydın ne yapardın? Madem oralarda 

gözün yok,elinde ne tavsiyelerin var? 

 Her ne kadar ben sekizinci cumhurbaşkanı olsam da,ilk cumhurun başkanı 

olan,aday olmayıp aday oldurulan,talib değil matlub yani arayan değil,aranan olan Hz. 

Ebubekir-i kendime örnek alırdım. 

 Elbette sizde takdir edersiniz ki;hasta olan bir kimse veteriner-e değil,insan 

doktoruna gider. Ehliyetliyi ve ileriyi görüp götüreni seçmeli. 

 Gelmesini bilmek gibi,gitmesini de bilmeli,neticeyi hazmetmeli. Yeni dinamiklere 

yol açmalı,önlerini tıkamamalı,tecrübe ve bilgilerinden istifadelerini sağlayarak rehber 

olmalıyım. 

 Marifetin çok kalıp,asırlık siyasetçiliği isbat etmek olmayıp,az zamanda çok iş 

yapan insan durumunda olmak,hayır ve takdirle yad edilmek olduğunu bilmeli. 

 Tıpkı hasenatı ve seyyiâtıyla,herkesin takdirini toplayan T. Özal-ın bazı güzel 

atılımlarında yaptığı gibi. 

 “Mahkeme kadıya mülk olmaz.”atasözünü kendime düstur edinip,gençliğin 

maddi-manevi alanda önünü açmak,ileriyi göstermek.. 

 İnsanlar yaptıklarıyla kalırlar. Yapmadıkları,yapamadıkları ve yapamıyacakları 

ile giderler ve yokturlar. 

 Topluma müsbet hareketi tavsiye etmek..müsbet hareket içerisinde 

olmak..siyaset,siyasi entrikalar ve politika ile değil eğitimle,birikimle,toplumla el-ele 

ileriye yürümek.. 

 Yapmadan vadetmemek..kendi yükselmemi,başkasının alçalmasına ve 

alçaltılmasına bina etmemek..hiçbir nokta da milletin değerlerine ters düşmemek,ters 



düşecek insanların tersliklerini gösterip,düzeltme yolunu tercih etmek..kendim için 

kimsenin burnunun kanamasına müsaade etmemek. 

 Adnan Menderes-in 1950-de araladığı, T. Özal-ın 1983-de açtığı kapıyı ben-de 

genişletmeye çalışır,daha çok insanın geçişini sağlarım. 

 Gerek makamımdan,gerekse dünyadan gittiğim zaman sadece ve sadece üç-beş 

çakalla,karanlık sevdaları,hırsızları sevindirip,bir an evvel güneşin batmasını arzulayan 

karanlık yolcuları,yarasa tabiatlıları sevindirmem.. 

 Her şey güneşle doğar,güneş doğmasıyla her şey hayat bulur. Batışıyla her şey 

batar,yuvasına yatar,üç-beş fıtratı bozuk kalkar,bu batışı ganimet bilir. 

 Işık olmak,nur saçmak,karanlığı örtmek,aydınlık nesillere akıl olmak,vicdan 

olup,göz olmak,hiçbir şey olunamasa da,çok şeyi sünbül veren toprak olmak,üzerinde 

çiçekler bitirmek,tohumları kucaklamak,insanların rahat basıb geçmelerini sağlamak. 

 İnsanların sırtına basıb yükselmek değil,çünki bu küçüklerin ve düşüklerin işidir. 

Değerli insanları sırtlamak,omuzlayıp yüceltmek,böylece yücelen kendimiz bir fert 

olarak kalmak değil,bir millet olmak.Çıkılacaksa milletle beraber 

çıkmak,düşülecekse,kendin düşmek,milleti düşürmemek. Hele hele milletin değerlerini 

hiç mi hiç düşürmemek. 

 Mevlâna gibi bir kucağa sahip olub insanlığı kucaklamak.mazlum ve mağdurlara 

sahiblikte bulunmak,el uzatıp,destek bulup,kaynayan veya kaynatılan İslam alemine 

sükunet ve emniyet kazandırmak..vagonu çok olan şu dünyaya lokomotif 

olmak.lokomotif bulmak. 

 Gelişen şu dünyada gelişmeye ayak uydurmak;geride ve gerisinde kalmayıp her 

alanda tam bir donanım içerisinde olmak. 

 Cehenneme çevrilmeye çalışılan şu dünyayı,her yönüyle cennete çevirmek,cennet  

gibi yapmak. 

 Yoksa Demirel-in;FP ve DYP tekrar iktidara gelirse;”devlet harekete 

geçer.”sözüyle,demokrasi olsun,ama izinli ve benimki gibi olsun! veya bir yerlere mesaj 

vererek ,hiç darbe almamış ve darbe görmemiş gibi öncesini unutmak,öncesine davetiye 

çıkarmak demektir. 

 Aklı başa almalı,uzaktan kumandayla hareket edip hareket ettirmemeli ve de 

mantıklı olunmalıdır. 

 Böylece –inşaallah meseleler halledilmiş olur. 

 Korkuya,vehme,şüpheye kapılıp,imkânatı vukuat yerinde,olmuş gibi 

değerlendirmeye gerek yok.... 

         30-08-1998   

        MEHMET     ÖZÇELİK     



DABBETÜL ARZ 

  

Ebu Katade radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm 

buyurdular ki: "(Kıyametin büyük) alâmetleri ikiyüz (senesin)den sonra gelecektir." 

Kıyametin kopuşu ise,tesbih ipinin kopması gibi birbirini takib edecektir. 

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "(Bir gün) Resülullah aleyhissalâtu vesselam 

yanımıza gelip şöyle buyurdular: "Ey muhacirler! Beş şey vardır, onlarla imtihan 

olacağınız zaman (artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. Onların siz hayatta iken 

zuhurundan Allah'a sığınırım. (Bu beş şey şunlardır:) l) Zina: Bir millette zina ortaya 

çıkar ve aIenî işlenecek bir hale gelirse, mutlaka o millette tâun hastalığı yaygınlaşır ve 

onlardan önce gelip geçmiş milletlerde görûlmeyen hastalıklar yayılır.                                                                                                                                                                                                

2) Ölçü-tartıda hile: Ölçü ve tartıyı eksik yapan her millet mutlaka kıtlık, geçim sıkıntısı 

ve sultanın zulmüne uğrar.    

3) Zekat vermemek: Hangi millet mallarının zekatını vermezse mutlaka gökten yağmur 

kesilir. Hayvanlar da olmasaydı tek damla yağmur düşmezdi. 

4) Ahdin bozulması: Hangi millet Allah ve Resülünün ahdini (yani düşmanla yaptığı 

anlaşmayı) bozarsa, Allah Teâla hazretleri o millete, kendilerinden olmayan bir 

düşmanı musallat eder ve ellerindeki (servet)lerin bir kısmını onlar alır. 

5) Kitabullahla hükmetmeyi terk: Hangi milletin imamları Kitabullahla ameli 

terkederek Allah'ın indirdiği hükümlerden işlerine gelenleri seçerlerse, Allah onları 

kendi aralarında savaştırır."519    

Abdullah İbnu Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: "Kıyametin kopmasına yakın (bazı insanlar günahları 

sebebiyle) "mesh"e (hayvan süretine çevrilme), "hasf"e (yere batma) ve "kazf'e 

(taşlanma azabı) uğrayacaktır."   

Abdullah İbnu Amr radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: "Ümmetimde hasf, mesh ve kazf olacaktır." 

İbnu Amr İbnu'l-As radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: "Çıkış itibariyle, Kıyamet alametlerinin ilki güneşin battığı 

yerden doğması, kuşluk vakti insanlara dabbetu'l-arzın çıkmasıdır. Bunlardan hangisi 

önce çıkarsa, diğeri de onun hemen peşindedir."520  

                                                           
519 Mürşid.2.CD. 7170. 

520 Müslim.Fiten.118.(2941),Ebu Davud.Melahim.12.(4310). 



“O söz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman, onlara yerden bir dâbbe 

(mahlûk) çıkarırız da, bu onlara insanların âyetlerimize kesin bir iman getirmemiş 

olduklarını söyler.”521 

Dabbe,debelenme,kımıldama gibi anlamlara gelib,bütün hayvanlar için 

kullanılır.522  

 Bu konuda Bediüzzaman:“Amma "Dabbet-ül Arz": Kur'anda gayet mücmel bir 

işaret ve lisan-ı hâlinden kısacık bir ifade, bir tekellüm var. Tafsili ise; ben şimdilik, 

başka mes'eleler gibi kat'î bir kanaatla bilemiyorum. Yalnız bu kadar diyebilirim: 

”Gaybı ancak Allah bilir.”Nasılki kavm-i Firavun'a "çekirge 

âfâtı ve bit belası" ve Kâ'be tahribine çalışan Kavm-i Ebrehe'ye "Ebabil Kuşları" 

musallat olmuşlar. Öyle de: Süfyan'ın ve Deccalların fitneleriyle bilerek, severek isyan 

ve tuğyana ve Ye'cüc ve Me'cüc'ün anarşistliği ile fesada ve canavarlığa giden ve 

dinsizliğe, küfr ü küfrana düşen insanların akıllarını başlarına getirmek hikmetiyle, 

arzdan bir hayvan çıkıp musallat olacak, zîr ü zeber edecek. Allahu a'lem, o dabbe bir 

nev'dir. Çünki gayet büyük birtek şahıs olsa,her yerde herkese yetişmez. Demek dehşetli 

bir taife-i hayvaniye olacak. Belki  
2
  “Asâsını 

kemirmekte olan bir ağaç kurdu." Sebe' Sûresi, 34:14. 

”âyetinin işaretiyle, o hayvan, dabbet-ül arz denilen ağaç kurtlarıdır ki; insanların 

kemiklerini ağaç gibi kemirecek, insanın cisminde dişinden tırnağına kadar yerleşecek. 

Mü'minler iman bereketiyle ve sefahet ve sû'-i istimalâttan tecennübleriyle 

kurtulmasına işareten, âyet, iman hususunda o hayvanı konuşturmuş.”523 

 Burada o hayvanın konuşmasından maksad;lisanı haliyle yapılan bir 

konuşmadır.524 

 “Bakınız bu dabbetülarz, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel 

deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada, geçeceği yola bir metre yakınlıkta o çocuk 

duruyor. O dabbetülarz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümü ile bağırarak tehdid 

ediyor. "Bana rast gelenlerin vay haline" dediği halde o masum yolunda duruyor. 

Mükemmel bir hürriyet ve hârika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine 

ehemmiyet vermiyor. Bu dabbetülarzın hücumunu istihfaf ediyor ve kahramancıklığıyla 

diyor: "Ey şimendifer! Sen ra'd ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni 

korkutamazsın."525 

                                                           
521 Neml.82. 

522 Mecmuatün minet-Tefasir.Kadı Beyzavi-Nesefi-Hazin-İbni Kesir.(Arp)5/153. 

523 Şualar.591-592,359,Barla Lahikası.147. 

524 Bak.Kütüb-ü Sitte.Prof.İ.Canan.4/153-155. 

525 Tarihçe-i Hayat.102,B.Cevab veriyor.102,Hutbe-i Şamiye.65,67. 



“İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve elli sene sonra, fenlere çalışan 

kardeşlerim! Bu mâsum çocuğun yerinde, Rüstem-i İranî veya Herkül-ü Yunanî o acip 

kahramanlıklariyle beraber tayy-ı zaman ederek o çocuğun yerinde bulunduğunu 

farzediniz. Onların zamanında şimendifer olmadığı için, elbette şimendifer bir intizam 

ile hareket ettiğine bir itikadları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden, başında ateş ve 

nefesi gök gürültüsü gibi, gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde, birden çıkan 

şimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı, o 

iki kahraman ne kadar korkacaklar; ne kadar kaçacaklar; o hârika cesaretleriyle bin 

metreden fazla kaçacaklar. Bakınız, nasıl bu dabbetülarzın tehdidine karşı hürriyetleri, 

cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar, onun 

kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için mutî bir merkep zannetmiyorlar; 

belki, gayet müthiş, parçalayıcı, vagon cesametinde yirmi arslanı arkasına takmış bir 

nevi arslan tevehhüm ederler.”526 

 Bediüzzaman dabbeyi trene teşbih etmektedir. Teşbihden amaç,onun azamet ve 

tehlikesini bildirmek içindir. Yoksa bizzat kasdedilen tren değildir. 

 Elmalı tefsirinde tren,otomobil ve bisiklet içinde kullanıldığı söylenmektedir.527 

 “Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik, cinlere onun ölümünü sezdiren 

olmadı. Yalnız bir güve böceği yere dayandığı asâsını yiyordu. Bu sebeple Süleyman 

yere yıkılınca ortaya çıktı ki, cinler eğer gaybı bilir olsalar o zilletli azab içinde bekleyip 

durmazlardı.”528 

 Kadı Beyzavi ve bazı hadisçiler bununla Hain,kötü kimseleri kasdetmişlerdir. 

 "cessâse"casuslar olarak göstermişlerdir.529(Allahu a’lem,bundan murad 

muhabir ve medya manalarıda kasdedilebilir.) ki, bir hadiste haber verildiğine 

göre,cessâse, Deccal için haberler araştırıp toplayan casus demektir.530 

 Ebü's-Suud da diyor ki: Bu dâbbe, casustur. Bundan cins isim söylenip, bir de 

tefhîm (büyüklüğüne işaret) tenviniyle bilinmezliğinin tekid edilmesi, şanının garibliğine 

ve özelliğinin, davranışının açıklamadan uzak olduğuna delalet eder. Bundan dolayı 

hadiste bildirilen bazı garip rivayetleri kaydettikten sonra, şunu da ilave ediyor: Hz. 

Ali'den naklolundu: Kuyruğu olan bir dâbbe değil, sakalı olan bir dâbbedir, demiş bir 

erkek olduğuna işaret etmiştir. Fakat meşhur olan bir dâbbe olmasıdır.531 

  Şüphesiz Kur'ân'da {dabbeten}  denildiği için bir dâbbedir. Fakat erkek bir 

                                                           
526 Tarihçe-i Hayat.103,102,Bediüzzaman Cevab Veriyor.102. 

527 Age.6 / 160. 

528 Sebe.14. 
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dâbbedir.   {(Dabbeten tükellimühüm-dan çıkarılmış) "Onlara söyleyen dâbbe"  

denilmesi ise, bunun bir insan olmasını belirtmek için açık bir delildir. (Burada bu 

dabbenin bir insan olması halinde her tarafa ve herkese yetişmesi ve zarar vermesi 

durumu olacaktırki buda bir ferdin yapabileceği bir iş değildir. Ondan dolayı dabbeden 

insan manasının anlaşılması gayet uzak bir ihtimaldir.)Burada söze mecazî bir mânâ 

vermek veya   {tükellimühüm}  fiilini "söylemek" mânâsına değil de cerh (yaralama) 

mânâsına konuşma ile yorumlamak, açık beyanın zıddınadır. Garib rivayetler ile 

Kur'ân'ı açık mânâsından çıkarmak yakin ilmine zarar vermektir. 

     Kaldı ki, Ahmed Tayalisi, Naim b. Hammad, Abd b. Hamid, Tirmizî hasen hadis 

diyerek, İbnü Mâce, İbnü Cerir, İbnü Münzir, İbnü Ebi Hatim, İbnü Merduye ve 

Beyhakî gibi zatların  Ebu Hüreyre (r.a)den rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah 

(s.a.v) buyurmuştur ki: "Dâbbetü'l-arz, Musa'nın âsası, Süleyman'ın mührü yanında 

olarak çıkacak, mühür ile müminin yüzünü parlatacak, âsa ile kâfirin burnunu kıracak, 

insanlar sofraya toplanacak, mümin ve kâfir tanınacak."532 

     Bu hadise göre de, dâbbe, maddî ve manevî normalin üzerinde bir kuvvet ve saltanat 

ile ortaya çıkıp büyük bir İslâm devleti kuracak lider olmuş oluyor. Şüphe yok ki, 

Musa'nın asasına, Süleyman'ın mührüne sahip olan kimse,büyük bir şahsiyet olacaktır. 

Hem de kötülerden değil, iyi ve hayırlılardan olacak, bütün müminlerin yüzünü 

güldürecek, kâfirlerin burnunu kıracaktır. Âyette:"Onlara insanların âyetlerimize kesin 

bir iman getirmemiş olduklarını söyler" 533 buyurulması da bunu gerektiriyor. Şu 

halde buna dâbbe ismi verilmesinin sebebi, onun kâfirlere karşı acımasız olacağını ve 

Allah Teâlâ'ya göre onun meydana çıkarılmasının zor bir şey değil, yerden normal bir 

dâbbe çıkarmak gibi kolay olduğunu anlatmaktır. Burada bazı eserleri (haberleri) de 

kaydedelim: 

1- İbnü Cerir'in Huzeyfe b. Esîd'den rivayet ettiğine göre: "Dâbbe'nin üç çıkışı vardı:  

Birisinde bazı çöllerde çıkar, sonra gizlenir. Birisinde de, emirler kan dökerken bazı 

şehirlerde çıkar, yine gizlenir. Sonra insanlar mescidlerin en şereflisi, en büyüğü ve 

faziletlisi içinde iken yeryüzü kendilerini fırlatmaya başlar. Derken halk kaçışır, 

müminlerden bir grup kalır, bizi Allah'tan hiç bir şey kurtaramaz derler. Dâbbe de 

onların üzerine çıkar, yüzlerini parlak yıldız gibi parlatır. Sonra hareket eder, artık ne 

takip eden yetişebilir, ne de kaçan kurtulabilir. Bir adama varır, namaz kılıyordur, 

vallahî sen namaz ehli değilsin der. Yakalar, müminin yüzünü ağartır, kâfirin burnunu 

kırar" dedi. "O zaman insanlar ne halde olur" dedik. "Arazide komşu, malda ortak, 

yolculuklarda arkadaş olurlar" dedi.534 

2- İlim ehlinden bir çokları dâbbenin ortaya çıkması, emir bi'l-ma'rûf (iyilikleri emir), 

ve nehiy ani'l-münker (kötülüklerden menetme) terkedildiği vakittir demişler.535 
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 İbnü Ömer (r.a) den rivayet edilir ki,536 âyeti emir bi'l-ma'ruf ve nehiy ani'l-

münker terk olunduğu vakittir, demiştir. Buna göre "müslümanlar da bozulup 

aleyhlerinde hüküm hak olduğu vakit" demek oluyor.537 

 "İnsanlar din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar."538 âyeti ile işaret 

edildiği ve sahih hadislerde de bildirildiği üzere, bu ümmette de ayrılıklar çıkacak; 

aralarında emir (komuta zinciri) parçalanarak memleketler elden çıkacak; bununla 

beraber yine de Peygamber ve ashabının yolunda giden bir fırka-i nâciye (ehl-i sünnet 

ve'l cemaat denilen kurtuluşa eren bir grup), bir iyiler grubu eksik olmayacak; 

zamanlar gelecek din garib olacak, iyi insanlar garib kalacak; sonra  yine din, 

başlangıçta olduğu gibi dönüp yeniden ortaya çıkacak; peygamberlik iddiasında 

bulunacak olan otuz kadar Deccal'dan sonra ilâhlık davasına kalkışacak olan büyük 

Deccal, İsa Mesih'in yeryüzüne inmesiyle helak olacak; derken Ye'cûc ve Me'cûc 

çıkacak, yeryüzünde görülmedik fesatlar, tasvire sığmaz savaşlar yaptıktan sonra 

Allah'ın emriyle yok olacaklar. Artık salib (haç) kırılacak, domuz öldürülecek, iyi 

insanlar hakim olacak, Hz. Muhammed'in getirdiği şeriatın her tarafa yerleşmesiyle 

insanlık bir mutluluk dönemine girecektir. Nihayet küçük ve orta nice kıyametlerden 

sonrada Dâbbetü'l-arz'ın (yerden çıkacak bir hayvanın) çıkması, güneşin batıdan 

doğması ve Sûr'un üflenmesiyle büyük kıyamet kopacak ....”539 

  Zaman en büyük müfessirdir. Zaman hükmünü icra etse,elbette inkâr edilmez. 

Bu nakillerin hakikat payı taşıdıkları bir mâna olduğu gibi,AİDS mikrobu veya o 

mesabede ilikleri ağaç kurtları gibi kemiren her türlü hayvana teşmil edilebilir. İmana 

taalluk eden bir mesele olmadığı için,o mânaya tetabuk ve tevafuk eden her 

mâna,mantıklı oldukça kabul edilir,mantıklı olmazsa ferdi görüş olarak değerlendirilir. 

Herkese ulaşabilecek bir varlık ve canlı olması gerekirki,umumu alakadar eden bir 

mesele olsun. 

 Sefahet neticesinde kurtuluşu olmayan Aids hastalığına düşen insanların 

pişmanlıkları ve ikrarları hem bir ceza hem de bir ibret levhası olarak 

görülmekte,insanları intibaha sevketmektedir. 

         MEHMET   ÖZÇELİK 
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İMAN   VE   İSLAM 

  

 İman;Cibril hadisinde de540 belirtildiği üzere;Cebrail-in Peygamber 

Efendimize;-İslam-İman-İhsan ve Kıyamet sorusunda imanı açıklarken,imanın altı 

esasını kabul edip,kalben doğruluğunu tasdik ederek,dil ile de ikrar etmekten ibaret 

olduğunu ifade etmektedir. 

 İslâm ise;Allah’dan başka ilah olmayıp,Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu 

kabul etmektir. 

 İmanda esas olan Tevhiddir. Yani,Allah’ın var ve bir olmasını kabul ile,bu 

noktadan diğer dinlerden ayrılırken,İslâm ile de her meselesine tam bir teslimiyeti ifade 

eder. Birbirini tamamlayıcı iki unsurdur. Çünkü imansız İslâmiyet kurtuluşa sebeb 

olmadığı gibi,İslâmiyetsiz iman da kurtuluşa sebeb ve de makbul değildir. 

 Yahudiler Üzeyir Allah’ın oğludur,541Hritiyanlar da Teslis (Üçleme) Allah-

Oğul-Ruh-ül Kudüs-542 inançlarıyla İslâmiyetten ayrılmaktadırlar. 

 Peygamber Efendimiz:”Kalbinde zerre miktar iman bulunan kimse ateşten 

çıkacaktır.”543 Bunu;”Allah zerre kadar haksızlık yapmaz.”544[5] ayeti de 

açıklamaktadır. 

 İslâm ile ilgili “Allah indinde din İslâmdır.”545,”Size din olarak İslâmı 

seçtim.”546,”Kim din olarak İslâmdan başkasına yönelirse bu ondan kabul 

edilmeyecektir.”547 

 Peygamber Efendimiz müslüman olup,imanı kalbine ve duygularına yerleştirmiş 

olan mü’mini tavsif ederken şöyle buyurmaktadır:”Mü’min mütemadiyen rüzgarın 

eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer. Mü’min devamlı belalarla baş başadır. 

Münafığın misali de çam ağacıdır. Kesilip kaldırılıncaya kadar hiç ırgalanmaz.” 
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 Burada mü’min,mütemadiyen esen rüzgarın önünde,sağa sola eğilerek 

kırılmadan dik olan canlı bir bitkiye benzetilmektedir. Diğer bir hadiste:”Mü’min 

yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer. (devamla) Bu hurma 

ağacıdır.”buyurdu.548 

 İman sahibini tenvir eden bir nurdur. Girdiği kalbi nurlandırdığı gibi,derecesine 

göre diğer insanları ve özellikle Peygamber Efendimizin imanı ki;bütün insan ve asırları 

kucaklar ve aydınlatır. 

 İman;her yönüyle aciz,fakir ve güçsüz ve mesnedsiz olan insanı gerçek sahibine 

rabtedip bağlar. İman bir intisabtır. 

 İman;kişiyi her yönüyle yüceltirken,imandan mahrumiyet de her yönüyle 

alçaltır. Neticesi gayet vahim vartalara ve tehlikelere sürüklenmektir. 

Bunalımlar,stresler,çılgınlıklar,anarşi,boşlukta yürümek,keşmekeşlik,sefâhet,intihar ve 

bunun gibi haller hep imansızlığın veya imanın zayıflığının bir neticesi,zehirli birer 

meyveleridir. 

 İman cennet meyvesini verirken,imansızlık da cehennem zakkumunu ve acılı 

meyvesini vermektedir. Bu ise insanın hem dünya,hem de ahiret hayatının yıkımıdır. 

Vücut dengesinin anormal bir şekilde bozulmasıdır. 

 Günümüzde ise menfi şartların her vesile ile insana hücumu,imanın önemini 

daha da belirgin bir şekilde göstermektedir. 

 Maddi bakımdan ne derece yükselinilirse yükselinilsin,o maddeyi de ayakta tutan 

iman ve ruh olduğundan,iman onun aslını oluşturur. Çünkü iman ruhun da ruhudur. 

 Kur’an-ı Kerimde yüze yakın İslâm ve beş yüz küsur iman ile ilgili ayet 

zikredilmektedir.549 

         İMANIN   DERECELERİ 

İmanın yerden göğe,bir damla sudan bir okyanusa kadar derecesi vardır. Gerçi 

su olmak itibariyle bir damla su da sudur,bir okyanus da sudur. Çünkü suyun özelliğini 

taşımaktadırlar. Fark ise,damla ve okyanusluktadır. Fark zahirdir. 

 Hayata tesir etmeyip,yaşayışıyla imanın özelliğini göstermeyerek  günaha dalan 

bir kişi inkarda bulunmadıkça mü’mindir. Ancak kamil ve olgun bir mü’min değildir. 

Çünkü imanı bir damla mesabesindedir. Damla bir çöpü götürmekten aciz 

kalırken,okyanus büyük gemileri rahatlıkla götürmektedir. 

 Oysa bütün insanların imanının bir kefeye,Rasulullahın imanının da öbür kefeye 

konulması halinde,Peygamberimizin o ulvi imanı hepsinden ağır basacaktır. Çünkü 

imanı bir okyanustur. Diğer damla hükmünde olanlar o okyanusa muadil gelip,boy 
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ölçüşemez. Onun imanının feyzinden nasibini almış Hz. Ebu Bekir gibiler ise:”Ya 

Rabbi! Vücudumu cehennemde öyle büyült ki,ehli imana yer kalmasın.”İşte iman ve 

tezahürü! 

 Biri kendini kurtarmaya çabalarken,diğeri başkalarının imanının kurtulması için 

her türlü fedakarlığa katlanmaktadır,cehennem bile olsa. İşte Bediüzzaman Hazretleri... 

Çünkü imansızlık öyle bir illettir ki;hiçbir şeye benzemez. Ortada iki yol var. Üçüncü 

bir alternatifte mevcut değildir. Tasviri ciltlerle kitap edecek olan bir ebedi hayatı 

kazanmak ve ya kaybetmek... Kazanmak halinde bundan daha büyük bir kazanç 

olmayacaktır. 

 İnsan insan olmak haysiyetiyle başkasının çektiği elemden ızdırap duyar. İmansız 

olarak giden bir insandan ızdırap duymayıp bî-gâne ve ilgisiz kalmak ne derece bir 

insanlıktır? 

 Hz. Ali-nin dediği gibi;İnsan kainatın küçültülmüş bir örneği olduğundan,onun 

imansız olarak ölümü kâinatın yıkımı ve yok olması demektir. İnsanı bir evin yıkılması 

veya kaybı düşündürsün de,bir kainatın yıkımı düşündürmesin? Bu durum,mü’min için 

en büyük gaflet,kâfir için ise en büyük dalâlettir. 

 Peygamber Efendimiz Hayberin fethi sırasında Hz. Ali-ye:”Vallahi,senin 

sayende,Allah’ın onlardan bir tek kişiyi doğru yola getirmesi,senin bir çok kızıl develere 

malik olup,onları Allah yolunda tasadduk etmenden daha hayırlıdır.”550 

buyurmakla,dünyada insan için ve insanın ticareti için en önemli meselenin iman 

olduğunu ifade etmektedir. 

 İman üç kısımda değerlendirilir:Mesela;uzakta bir dağda yanan ateşin evvela 

dumanı görülür. Yanına varıldığında alevi görülür. Temas halinde yakıcı olduğu 

anlaşılmış olur. Bunun gibi de; 

 1)Dünyaya gelen her insan,aleme nazar ettiğinde bilir ve anlar ki;bu koca kainat 

rast gele,körü körüne,tesadüfen,şuursuz tabiat neticesinde olamaz. Nitekim nasıl ki bir 

köy muhtarsız,bir iğne dahi ustasız,her bir  sanat sanatkarsız,bir okul 

müdürsüz,muhteşem bir mimari sanat ve şaheser dahi mimarsız olmayacağı gibi;eser 

müessirini göstermesi sırrınca,her yönüyle nizamlı,intizamlı ve her şeyi hikmetli yapılan 

şu kâinatta elbette sahibsiz olamaz. Onun da bir sahibi vardır ki O da Allahtır. İlmen bu 

düşünceye varmaya imanın İlmel Yakin mertebesi denir. Duman misali gibi. Nitekim 

duman da bir ateşin varlığına delalet eder ve onun varlığını gösterir. 

 2) Ancak akılları gözlerine inip,akıllarının değil de gözlerinin gördüğüne 

inanan,her şeyi madde ile değerlendiren insanlar, ve ya imanda mertebe kat edip iman 

bakımından yükselen insan gibi ki Hz. Ali;”Eğer alem-i gayb (görünmeyen alem)  açılsa, 

gözümle görsem yakinim (inancım) ziyadeleşmeyecek.”bana da Aynel Yakin denir. 

Görür gibi inanmak,dumanla iktifa etmeyip,bizzat ateşi görme derecesine yükselmek... 
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 3)Bir çok maddi ve manevi zelzele ve sarsıntılardan korunmak,hayatın 

başlangıcından sonuna kadar zikzak çizmeden,istikamet üzere devam edebilmek,ölçülü 

bir bakış açısı için kuvvetli bir imana gerek vardır. Öyle ki,her zerrede bütün engelleri 

aşarak O’nu görmek,O’nun varlığını anlayabilmekle olur. Zira Allah’a giden yollar 

varlıların nefesleri sayısıncadır.”hakikatınca,her şeyde O’nu görmektir ki,bu imana 

Hakkal Yakin denir. Yani sadece akıl ve göz ile değil,bütün vücut zerrelerince hissetmek 

ve bilmek,hakikatların hakikatına ermektir. 

 Buda ateşe temas etmekle ateşin yakıcılık özelliğini bütün zerreleriyle anlamak 

gibidir. 

 Böylece;Allah’dan ihsan edilmiş bir nur ve ebedi hayattan da bir parıltı olan 

iman,Peygamber Efendimizin tebliği ettiği dinin inanç gibi zaruri olan kısmını tafsili ve 

geniş olarak,bunun dışında kalıp inanca taalluk etmeyen kısmında icmali ve özet olarak 

tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur... 

  

        21-01-1992 

       MEHMET   ÖZÇELİK 

   

 

 

 

    H A M D       VE      Ş Ü K Ü R 

  

 HAMD : Medih,övmek anlamınadır. İstilahi olarak;Cenâb-ı Hak’ka karşı 

kulların memnuniyet ve sevinçlerini ve O’na Hamd ve Şükür ile medihlerini 

bildirmeleri,sena etmeleri anlamına gelmektedir.551 

 El-Hamdulillahi’nin faideleri ve mahalli istimalleri ise;Aynı o insan gördüğü leziz 

nimetlerden duyduğu zevkleri izhar etmekle “Hamd” ünvanı altında in’amı mün’imde 

ve mün’imi in’amda görmekle idame-i nimet ve tezyid-i lezzet talebinde bulunarak 

“Elhamdulillah” cümlesiyle nimetler definesini bulan adam gibi nefes alıyor.”552 

 Hamd’de;Tevhid,nübüvvet,haşir ve adalet ile ibadet gibi 4 hedef vardır. Başında 

–Kul- (söyle) ifadesiyle bunlar melhuzdur  ve düşünülür. 

 “Elhamdulillahı insana dedirten,imanın sonsuz faide ve nurlarından”dır. 
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 Ve özetle ;Her şey insana “Elhamdulillah” dedirttirmektedir. 

İmanın istinad ve istimdat noktalarını havi olmasından Elhamdulillah demesi iktiza 

eder.”  

 Devamla:”-Elhamdulillah-daki –Lam-,lam-ı İstiğraktır.. Yani,umum hamdler ile 

hamdedilmesini ifade eder. Mesela bunlardan birisi Rahmaniyettir ki,zevil-hayattan 

rahmete mazhar olanların sayısınca nimetleri tazammun etmiştir.”553 

 Zira insanın nefsi Rahmaniyetin cilveleri ile,kalbi de Rahimiyetin tecelliyatı ile 

nimetlendikleri gibi;insanın aklı da Hakimiyetin letaifi ile zevk alır,telezzüz eder. 

 İşte bu itibar ile,ağız dolusu”Elhamdulillah söylemekle hamdu senaları istilzam 

eder.” 

 “Her bir isminde sonsuz nimetler bulunduğu için sonsuz hamdleri,şükürleri 

istilzam eder.”554 Ve Peygamberimizin,İslamın ve Kur’an-ın gönderilmesi de öyle bir 

nimettir ki,sonsuz Elhamdulillah’ı istilzam eder. Bütün her şey onu hamd ve 

senâhandır. 

 “....dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin "Elhamdülillah" kelimesi, cennet 

meyvesi olarak tecessüm ettirilip sana takdim edilir. Burada meyve yersin, orada 

"Elhamdülillah" yersin. Ve nimette ve taam içinde in'am-ı İlahîyi ve iltifat-ı Rahmanîyi 

gördüğünden o lezzetli şükr-ü manevî, Cennet'te gayet leziz bir taam suretinde sana 

verileceği, hadîsin nassıyla, Kur'anın işaratıyla ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla 

sabittir.”555 

 “Rahmaniyet hakikatıdır.”Allah rahmaniyetiyle tüm kainatı bize bir sofra 

yapmış. Ve bize o nimetlerden istifade etmemiz için yüzlerle ve binlerle iştihalar ve 

ihtiyaçlar,duygular,hissiyatlar vermiş. 

 Özetle;Mide vermiş,hayat ihsan etmiş,insaniyet lutfetmiş,akıl ve kalb gibi  çok 

aletleriyle hem maddi,hem manevi alemin nihayetsiz hediyelerinden zevk alır.. 

İslâmiyeti bildirmiş,iman hidayet etmiş,alem sarayındaki her şeyin anahtarı insanın 

eline verilmiş... 

 “Her şeyi ihata eden "Rahmaniyet" hakikatı dahi, vücuda gelen ve dünya 

hayatına giren bütün zîhayatları ve bilhassa yeni gelenleri kemal-i intizamla beslemesi 

ve levazımatını yetiştirmesi ve hiçbirini unutmaması ve aynı rahmet, her yerde, her 

anda ve her ferde yetişmesiyle bedahetle hem vahdeti, hem vahdet içinde ehadiyeti 

gösterir.”556 
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 Hamd-Kur’an-da 38 yerde geçer. Bi-hamdike,bir yerde. Bi-hamdihi,dört yerde. 

Hamidun bir,Mahmud bir,hamiidun on altı,hamiden bir yerde. 

 Hamd ifadesi,yedi değişik şekilde gelip,62 kere zikredilir. Hamd ile ilgili ayetler 

Kur’an-ın 32 suresinde geçmektedir. Kur’an-da Hamd edenler cennetle 

müjdelenmişlerdir.557 

 Bediüzzaman eserlerinde özetle:” Evet o Mün'im-i Hakikî, bizden o kıymettar 

nimetlere, mallara bedel istediği fiat ise; üç şeydir. Biri: Zikir. Biri: Şükür. Biri: 

Fikir'dir. Başta "Bismillah" zikirdir. Âhirde "Elhamdülillah" şükürdür. Ortada, bu 

kıymettar hârika-i san'at olan nimetler Ehad-i Samed'in mu'cize-i kudreti ve hediye-i 

rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir.”558 

 “Evet her bir namazın vakti, mühim bir inkılab başı olduğu gibi, azîm bir 

tasarruf-u İlahînin âyinesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i İlâhiyenin birer 

ma'kesi olduğundan, Kadîr-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve ta'zim ve 

hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekûnüne karşı şükür ve hamd demek 

olan namaza emredilmiştir.”559 

 “Namazın manası, Cenâb-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve şükürdür. Yani, celaline 

karşı kavlen ve fiilen "Sübhanallah" deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı, lafzan ve 

amelen "Allahü Ekber" deyip ta'zim etmek. Hem cemaline karşı, kalben ve lisanen ve 

bedenen "Elhamdülillah" deyip şükretmektir. Demek tesbih ve tekbir ve hamd, 

namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında bu 

üç şey, her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın 

manasını te'kid ve takviye için şu kelimat-ı mübareke, otuzüç defa tekrar edilir. 

Namazın manası, şu mücmel hülâsalarla te'kid edilir.”560 

 “hem bu kadar bu türlü nimetleriyle muhabbet ve rahmetini ona gösterse; 

mukabilinde insan şükür ve hamdle ona hürmet etmese; cezasız kalsın, başı boş 

bırakılsın, o izzet, gayret sahibi Zât-ı Zülcelal bir dâr-ı mücazat hazırlamasın?”561 

 “Sen öyle şükre lâyık bir meşkûrsun ki, bütün kâinata serilmiş bütün ihsanatın 

açık lisan-ı halleri, şükür ve senanızı okuyorlar. Hem âlem çarşısında dizilmiş ve 

zeminin yüzüne serpilmiş bütün nimetlerin ilânatıyla hamd ve medhinizi bildiriyorlar. 

Hem rahmet ve nimetin manzum meyveleri ve mevzun yemişleri, senin cûd u keremine 

şehadet etmekle senin şükrünü enzar-ı mahlukat önünde îfa ederler."562 
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 “Bütün mevcudatta sebeb-i medh ü sena olan kemalât onundur. Öyle ise, hamd 

dahi ona aittir. Ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek medh ü 

sena ona aittir. Çünki sebeb-i medh olan nimet ve ihsan ve kemal ve cemal ve medar-ı 

hamd olan her şey onundur, ona aittir.”563 

 “Bütün vücud âlemleri "Elhamdülillah Elhamdülillah" ve bütün adem âlemleri 

"Sübhanallah Sübhanallah" der”564 

 “Şu "Elhamdülillah" cümlesi, her biri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak 

üzere, Kur'anın dört suresinde tekerrür etmiştir. O nimetler de; neş'e-i ûlâ ile neş'e-i 

ûlâda beka, neş'e-i uhra ile neş'e-i uhrada beka nimetlerinden ibarettir.”565 

 “Hamd, in'am şeceresini, nimet semeresinde gösterir. Ve bu vesile ile zeval-i 

nimetin tasavvurundan hasıl olan elem zâil olur. Çünki şecerede çok semere vardır, biri 

giderse ötekisi yerine gelir. Demek hamd, ayn-ı lezzettir.”566 

  

 Ş Ü K Ü R : Teşekkür anlamına olup,Hamd’den daha umumidir. Taalluk 

cihetiyle hususidir. Sadece Allah’a aidiyyeti ifade eder. Kişi şükürle,her nimet, Allah’ın 

razı olduğu yere sarf eder. 

 Hamd;Taalluk cihetinden daha umumi,esbab cihetinden daha hususidir. 

 Bediüzzaman:”Ramazan-ı mübareğin savmı,Cenab-ı Hakkın nimetlerinin 

şükrüne baktığı cihetle....”567 

Cenab-ı Hak bütün nimetlerini yer yüzünde bizlere neşretmiş,bunları da bizlere 

sebebler yoluyla veriyor. Oysa O hepsinden fazla şükre layıktır. 

 “...İşte O’na teşekkür etmek;o nimetleri doğrudan doğruya O’ndan bilmek,o 

nimetlerin kıymetini takdir etmek ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. 

 İşte Ramazan-ı şerifteki oruç,hakiki ve halis,azametli ve umumi bir şükrün 

anahtarıdır.” 

 Çünkü başka zamanda hakiki açlık hissedilmediğinden nimetin kıymeti derk 

edilmiyor. Bununla ilgili olarak Yahudilerin Cumartesi’nin hürmetine riayet 

etmediklerinden dolayı ceza olarak etlerinin kokmaya başlaması... 
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 Cenab-ı Hak bizleri ademden,yokluktan vücuda çıkarmış,bir çok nimetler 

vermiştir. 

 “Cenab-ı Hak seni ademden vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden 

en yükseği müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Mebde-i hareketin ile son aldığın 

suret arasında müteaddid vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait 

nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla, senin geçirmiş olduğun zaman şeridine 

elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin enva'ına bir fihriste 

şeklini veriyor. 

Binaenaleyh geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, 

ahvalinde: "Nasıl bu nimete vâsıl oldun? Ne ile müstehak oldun? Ve şükründe bulundun 

mu?" diye suale çekileceksin. Çünki vukua gelen haller suale tâbidir. Amma imkânda 

kalıp vukua gelmeyen şeyler suale tâbi değildir. Geçirmiş olduğun ahval, vukuattır. 

Gelecek ahvalin ademdir. Vücud mes'uldür, adem ise mes'ul değildir. Öyle ise, mazide 

şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lâzımdır.”568 

 “Eğer desen: "Şu küllî hadsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdud ve cüz'î şükrümle 

mukabele edebilirim?" 

 Elcevab: Küllî bir niyetle, hadsiz bir itikad ile... Meselâ: Nasıl ki bir adam beş 

kuruş kıymetinde bir hediye ile, bir padişahın huzuruna girer ve görür ki, her biri 

milyonlara değer hediyeler, makbul adamlardan gelmiş, orada dizilmiş. Onun kalbine 

gelir: "Benim hediyem hiçtir, ne yapayım?" Birden der: "Ey seyyidim! Bütün şu 

kıymetdar hediyeleri kendi namıma sana takdim ediyorum. Çünki sen onlara lâyıksın. 

Eğer benim iktidarım olsaydı, bunların bir mislini sana hediye ederdim." İşte hiç 

ihtiyacı olmayan ve raiyetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alâmet olarak 

hediyelerini kabul eden o padişah, o bîçarenin o büyük ve küllî niyetini ve arzusunu ve o 

güzel ve yüksek itikad liyakatını, en büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de: 

Âciz bir abd, namazında "Ettahiyyatü lillah" der. Yani: Bütün mahlukatın hayatlarıyla 

sana takdim ettikleri hediye-i ubudiyetlerini, ben kendi hesabıma, umumunu sana 

takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi, onlar kadar tahiyyeler sana takdim edecektim. 

Hem sen onlara, hem daha fazlasına lâyıksın. İşte şu niyet ve itikad, pek geniş bir şükr-ü 

küllîdir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri, onların niyetleridir.”569 

 “İstidad ve ihtiyac-ı fıtrî lisanıyla insan ne istemişse, bütün verilmiş. İnsana olan 

nimet-i İlahiye, ta'dad ile bitmez, tükenmez.”570 

 “Binaenaleyh her bir nimetin bidayetinde, mü'min olan kimse Besmeleyi okusun. 

Ve o nimetin Allah'tan olduğunu kasd etmekle, kendisi ancak Allah'ın ismiyle, Allah'ın 

hesabına aldığını bilerek, Allah'a minnet ve şükranla mukabelede bulunsun.”571 
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 Yani:”Nimetten in’ama bakmak,İn’amdan mün’imi hakikiyi düşünmek bir 

şükürdür.”572  

 Bedizzaman eserlerinde:” Cenab-ı Mün'im-i Hakikî'nin bütün nimetlerinin her 

bir çeşitlerini size ihsas ettirip şükrettirmekten ibarettir. Siz de hissedip, şükür ve 

ibadetini etmelisiniz.”573 

 “Bir Mün'im-i Kerim, maddî ve manevî nimetlerin lezizleriyle onu perverde 

ediyor. O da ona mukabil; fiiliyle, haliyle, kaliyle, hattâ elinden gelse bütün hasseleri ile, 

cihazatı ile şükür ve hamd ü sena eder.”574 

 “Sema ve zemini, rızkınıza iki hazine gibi müheyya edip oradan yağmuru, 

buradan hububatı çıkaran kimdir? Allah'tan başka koca sema ve zemini iki muti 

hazinedar hükmüne kimse getirebilir mi? Öyle ise, şükür ona münhasırdır."575 

 “Dünyada ise leziz taamlara, güzel meyvelere muhabbetin, elemsiz bir nimet ve 

ayn-ı şükür bir lezzettir.”576 

 “Evet Kur'an-ı Hakîm nasıl ki şükrü netice-i hilkat gösteriyor; öyle de Kur'an-ı 

Kebir olan şu kâinat dahi gösteriyor ki: Netice-i hilkat-i âlemin en mühimmi, şükürdür. 

Çünki kâinata dikkat edilse görünüyor ki: Kâinatın teşkilâtı şükrü intaç edecek bir 

surette her bir şey, bir derece şükre bakıyor ve ona müteveccih oluyor. Güya şu şecere-i 

hilkatin en mühim meyvesi, şükürdür. Ve şu kâinat fabrikasının çıkardığı mahsulâtın en 

a'lâsı, şükürdür.”577 

 “Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisaddır ve rızadır ve memnuniyettir. 

Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helâl demeyip rast 

geleni yemektir. 

 Evet hırs; şükürsüzlük olduğu gibi, hem sebeb-i mahrumiyettir, hem vasıta-i 

zillettir. Hattâ hayat-ı içtimaiyeye sahib olan mübarek karınca dahi, güya hırs 

vasıtasıyla ayaklar altında kalmış ezilir. Çünki kanaat etmeyip, senede birkaç tane 

buğday kâfi gelirken, elinden gelse binler taneyi toplar. Güya mübarek arı, kanaatından 

dolayı başlar üstünde uçar. Kanaat ettiğinden, balı insanlara emr-i İlahî ile ihsan eder, 

yedirir.”578[28] 
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 “Eğer şükür etmezse; o muvakkat lezzet, zeval ile bir elem ve teessüf bırakır ve 

kendisi dahi kazurat olur. Elmas mahiyetindeki nimet, kömüre kalb olur. Şükür ile, zâil 

rızıklar; daimî lezzetler, bâki meyveler verir. Şükürsüz nimet, en güzel bir suretten, 

çirkin bir surete döner. Çünki o gafile göre rızkın akibeti, muvakkat bir lezzetten sonra 

füzulâttır.”579 

 “Enva'-ı zîhayat içinde en ziyade rızkın enva'ına muhtaç, insandır. Cenab-ı Hak 

insanı bütün esmasına câmi' bir âyine ve bütün rahmetinin hazinelerinin müddeharatını 

tartacak, tanıyacak cihazata mâlik bir mu'cize-i kudret ve bütün esmasının cilvelerinin 

ve san'atlarının inceliklerini mizana çekecek âletleri hâvi bir halife-i Arz suretinde halk 

etmiştir. Onun için hadsiz bir ihtiyaç verip, maddî ve manevî rızkın hadsiz enva'ına 

muhtaç etmiştir. İnsanı, bu câmiiyete göre en a'lâ bir mevki olan ahsen-i takvime 

çıkarmak vasıtası, şükürdür. Şükür olmazsa, esfel-i safilîne düşer; bir zulm-ü azîmi 

irtikâb eder.”580 

 Kur’an-ı Kerim-de şükür ifadesi 18 değişik şekilde gelip,75 kere zikredilir. Şükür 

ile ilgili âyetler Kur’an-ın 12 suresinde geçer. 

 Şöyle ki: Şekere iki kere,şekertüm iki kere,eşkuru-e üç,teşkuru bir,teşkurun on 

dokuz,yeşkuru üç,yeşkurun dokuz,üşkur iki,üşkurû beş,şükren bir, şükûren iki,şâkirûn 

bir,şâkiren bir,eş-şâkirin dokuz,şekûrin-şekûrun dokuz,şekûren bir,meşkûren iki 

kere,toplam 75,hamd 62 olup,toplam:137 defa geçmektedir. 

  

 HAMD  VE   ŞÜKÜR : Peygamberimiz bir hadislerinde;Kur’an-ı Kerim-in en 

faziletli suresinin Fatiha suresi olduğunu buyurmuştur. Veya Ümmül Kitab olarak da 

zikredilmiştir. 

 İşte bu surenin diğer bir adının Hamd ile başlamasından dolayı Hamd suresidir. 

Bundan başka Kur’an-da:En’am,Kehf,Sebe’,Fatır sureleri Hamd ile başlar. Bunlardan 

üçü,gökleri ve yeri yaratan diye başlar. (En’am,Sebe’,Fatır),Fatiha alemlerin 

rabbi,diğerinde kitabı indiren diye (Kehf) başlar. 

 “Hadis’de:”Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Allah’ın nimetinden söz etmek 

şükürdür. Bunu terk ise nankörlüktür. Cemaat rahmet,ayrılık azabdır.” 

 Hamd ve şükrün müradifleri yani eş anlamlı olanları 

ise;Rızık,bereket,yemek,tahdis,hırs,hissiyat,enaniyet,insan,kalb,ahlak,hubbu 

câh,ihlas,nefs ve kusur gibi kelimelerdir... 

          7-5-1994 

        MEHMET   ÖZÇELİK 
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İMAN   VE   İBADET 

  

 İman;Resul-i Ekrem (SAM) in tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve 

zaruriyatın gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nurdur. 

 İman;Sa’d-ı Taftazaniye göre;Cenâb-ı Hakkın istediği kulunun kalbine,cüz-i 

ihtiyarının sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur. Öyle ise; 

 İman;Şemsi ezeliden vicdanı beşere ihsan edilen bir nur  ve bir şuadır ki;vicdanın 

iç yüzünü tamamıyla ışıklandırır. 

 Ve bu sayede tüm kainatla bir dostluğu ve bir ünsiyeti olur. Allaha imanından 

dolayı bütün mahluklarda kendisine dost olur. 

 Ve insana verdiği manevi güç ve genişlik ile her şeye karşı mukavemet edebilir. 

 İman saaadeti ebediyeden bir nur ve bir parıltı olması sebebiyle de çekirdek gibi 

olan tüm duyguları da onun sayesinde neşvü nema bulur. 

 Bediüzzamanın beyanlarında ifadesini bulan iman,kalbe ait bir duygu,bir nur,bir 

kuvvet olup,kâinatı yerinden sarsacak bir inançtır. 

 Kalb ise imanın merkezi ve yeridir. Doğrudan Allah ile alakalı  bir duygu 

olup,kulun Allah ile arasında tesis edilen bir rabıtadır. 

 İman;dil ile ikrar,kalb ile tasdik etmekten ibarettir. İcmali ve tafsili diye ikiye 

ayrılır. İcmali yani kısa olanında ;bu umum kainat ve her şey Allahındır,der. Tafsilinde 

ise;daha detayına inerek,her bir şeyde Allahın varlığını görme ve gösterme yoluna 

gitmiş olur.  

 İman;kulun ebedi bir teminatıdır. Dış dünyamızı aydınlatan güneş ne ise,iç 

dünyamızı aydınlatan iman da odur. Hatta daha da parlaktır. 

 Hakiki insaniyet İslâmiyettir. İman,mü’minlerin birinci vasfıdır. 

 Kur’an-da:”Ey iman edenler! “diye mü’mine iman sıfatıyla,hasseten o seçkin 

ifadeyle hitab edilmektedir. 

 Evet. Bütün lezzetler imandadır. Bütün elemlerde zıddı olan küfür ve 

dalalettedir. Şöyle ki:Şu dünyaya gelen insan nihayet ihtiyaç içinde,düşmanları ise 

nihayetsiz;bir sığınak arar,bir istinad noktası bulmaya çalışır. duyguları bağırır. İmanla 

ayılır sakin olur. 

 Mü’minin vasıfları,bütün güzel haller,hep imanın bir tezahürüdür,bir süsü ve 

zinetidir. 

 Her şeyin bir gaye ve amacı vardır. Hayatın gayesi iman,imanın ki 

ise,marifetullahtır. Yani ,her bir zerrede O’nu sıfatlarıyla bilib,tanımaktır.  



 İnsan ruhunda mündemiç olan iman,böylece tüm ümitsizlikleri ve yoklukları 

ortadan kaldırmaktadır. 

 Hadislerde:”Mü’minin kalbi,kaynayan tencereden daha çok değişikliklere 

maruzdur.” 

 “Kalb,serçe kuşu gibidir. Her an bir tarafa yönelir.” 

 “Bir günah işleyen kimsenin kalbinde,siyah bir leke hasıl olur.”  

 Ve her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır. bundandır ki;insanın hem 

şahsı,hem alemi her zaman teceddüt ettikleri için her an tecdid-i imana muhtaçtır. 

Zira;insanın her bir ferdinin manen çok efradı vardır. O fertler aldıkları iman veya 

küfür gibi özelliklerle vasıflanır,şekillenirler. 

 Günahından dolayı bir kimseye de –Sen mü’min değilsin-denilmeyeceğini Kur’an 

açıklamaktadır.581 

 Günah-ı kebâir,büyük günahlar;imanın önünde büyük engellerdir. 

 “Kalb,kırda atılmış bir kuş kanadı gibidir. Rüzgar bu kanadı nasıl alt üst 

çevirirse,kalbte öyledir.” 

 İman böylece kulun Allah ile olan bağlılığı gibi olup,o bağlılıktan 

kopmadıkça,hayatı da kopmaz. 

 Hadisde:”Sık sık camiye gittiğini gördüğünüz kimsenin imanına şehadet ediniz. 

Çünki Allah taâla,” Allahın mescidlerini ancak Allaha ve ahiret gününe iman edip 

namaz kılan ve zekat veren kimseler imar eder.”582 buyurmaktadır. 

 İman bayrakları dalgalansın..imanlar inmesin... 

 İmandaki zaaf,dindeki körlük;insanı her şeye,başörtüsüne,sakalına,öyle ki yeşil 

rengine bile düşman kılmakta,hazmedememektedir. 

 Bu demektir ki;Allaha olan düşmanlık,ona ait olan her şeye ve eserlerine de 

düşman kılmaktadır. 

 Abdullah bin Revahâ-nın rastladığı sahabelere,imanın artması ve ziyadeleşmesi 

anlamına gelen:”Haydi gel bir süre Rabbimize iman edelim.”der ve bunu şöyle izah 

ederdi:”Bu iman meclisidir. İman sırtındaki gömlek gibidir. Onu giydiğinde,biraz sonra 

birde bakarsın ki;çıkarmışsın. Aradan biraz zaman geçince,yine giyersin. Kalb,fokur 

fokur kaynayan bir tencerenin içindekinden daha çabuk alt üst olmaya maruzdur.  
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 Amel imandan bir cüz ve parça olmamakla beraber,artmasında ve eksilmesinde 

önemli rol oynar. 

 İbadetin ve namazın bu önemindendir ki;özellikle namaz daha önceki 

Peygamberlerde de farz olmuş,bizde de beş vakit olarak farziyyeti ayetle tesbit 

edilmiştir.583 

 Peygamberimiz;Bâkiyâtü-s Sâlihâtı yani;Tekbir,Tehlil,Tesbih,Tahmid velâ havle 

velâ kuvvete illâ billâh-ın çoğaltılmasını emretmiştir.584 

 Ve yine Peygamberimiz sabah namazından kuşluk namazına kadar namaz 

kıldığını öğrenince;ona imanını ve ibadetini arttırıcı,mizanda ağır gelecek  Tesbihleri 

öğretmiştir.585 

 İman körü körüne taklid durumundan kurtarılıp;ilmel yakin,aynel yakin ve 

Hakkal yakin olan tahkiki iman seviyesine çıkarsa gerçek manasını bulmuş olur. 

 Madde ve mekandan münezzeh olan Allah,manevi olan kalb yoluyla,sıfatları ile 

bilinir ve tanınır. 

 İman varlık,küfür yokluk,nifak ve münafıklık ise,bu ikisi arasında gidip gelmek 

ve bocalamaktır. Küfre yakındır. 

 İmanın bir vücudu vardır. Zira;İman edilen Allahın,varlığının en açık 

delillerinden birisi olan zıddının olmayışıdır.586  

 Kafirler için:”Siz cehennem odunusunuz.”denilmekte,küfür yokluğu 

simgelemektedir. 

 Kur’an müşriklerin hallerine ve ibret alınması gerektiğini ifade etmektedir.587 

 Nifak ve münafıklar için:”Huşubun Müsennede”588 Yani;giydirilmiş,duvara 

yaslanmış ve dayandırılmış kütük ve keresteye benzetilmektedirler. Hiçbir şey 

anlamazlar.589 
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 İçi ve dışı bir olmayan bu insanlar,müslümanlara zarar vermeyi düşünürler. 

Zahiren münafık Ahnes bin Şurayk gibi peygamberimizin huzuruna gelib güzel 

konuşsalar bile...590 

 Kur’an bunların;”Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin.”591 buyuruyor. 

 Zira onlar;baş aşağı giderler,dalarlar.592 

 İmana Mani Sebebler ise; 

 -Şeytan ve onun aldatmacaları. 

 -Şeytanın vekili ve avukatı olan Nefsin desisesi. 

 -Haksızlıklarda gösterilen İnad ve taraftarlık. 

 -Her şeyi Madde de arama ve ve Maddeyle değerlendirme. 

 -Şeytanın avâneleri ve talebeleri olan Küfür ehli. 

 -Küfür ehlinin İstinadgâhları ve onları birbirine bağlayan maddi 

bağlar,Menfaatlar. 

 -Aşağı ve düşük şeylerle meşguliyet. 

 -Makam,Mevki,İnsanların teveccühü,Şan ve Alkış,peşin ücret. 

 -Ebedi yaşama hissi,hırsı ve düşüncesini besleyen uzun emeller. 

 -Manevi boşluk ve o boşlukta yürümek. 

 -Kötü ahlakla beslenip,terkinde aç kalma korku ve düşüncesi. 

 -Kabiliyetsizlik,kapasite ve istidatsızlık unsuru...gibi maniler imanın önünde 

birer perde ve engeldirler. 
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İBADET 

 İman;insanın bir sermayesi olup,ibadet de sermaye olan imanın sigortası ve –

inşaallah- onun teminatıdır. 

 İbadet;kul olarak yaratılan şu değerli insanın,kulluğunun ifadesidir. 

 İbadet;yaratılışın temel hedefidir. 

 İbadet;insanın kemal noktasıdır. 

 İbadet –İyyâke na’budu- hakikatında olduğu gibi,sadece Allaha tahsis edilenidir. 

 İbadet;imanın bir alametidir. Onu besler ve korur. 

 İman bir ışık ve nur olup,ibadet de onu koruyan bir fanus mesabesinde onun 

mahfazası,koruyucusu ve devamını sağlayan enerjisidir. 

 Özetle;yaratılışın tek gayesidir ibadet. “Ben  cinleri  ve insanları sadece ve sadece 

bana ibadet etsinler diye yarattım.”ilahi kelamının tahakkukudur. 

 İbadete Mani Sebebler ise; 

 -İmana mani olan sebebler gibi;ibadete mani olan sebebler de  bazı farklılıklarla 

beraber,benzerlik arz etmektedir. 

 İman aşamasını yani iman etmeme gibi bir engeli aşmak başlı başına bir 

seviyedir. İmanlılık bir seviye,imansızlık ise seviyesizliktir. 

 Ancak imanın içerisindekiler içinde ibadetsizlik bir seviyesizlik,ibadet bir seviye 

ve aşamadır. 

 İbadet etmeyen bir kimse birinci aşamayı aşmış,ancak bir yere giremeyip,ikinci 

aşamayı aşamayan bir talebe gibidir. 

 Manevi başarının sırrı;ikinci aşamanın da aşılması ile mümkün olur. Birinci 

başarının,ikinci başarı ile korunması ve devamı gerektir. 

 Üniversitenin ikinci basamağını aşamayan bir talebe için düşük yerlere veya 

yedekten girse bile arzu ettiği,edeceği ve edilecek olan yere giremeyecektir. 

 Onun gibi de;ibadetini yapmayan bir insan;iman ve inancın zaaf ve 

güçsüzlüğünden o kişiyi ibadete sevk edecek,yönlendirecek bir güç olmayacaktır. 

 -Gaflet ibadete manidir. Kendisi ile ibadet arasındaki perdenin 

kalınlığından,engeli aşamamakta,düşünememektedir. 

 -Maişet ve geçim derdi bahanesi. Bunu gaye bilerek,bunun dışındakileri geri 

planda,sathi olarak değerlendirme. Oysa bu insan görevli olduğu memuriyetini 

geçimden de önde tutar. Vazife önde gelir. Ondan sonra maişet gelir. 



 Oysa insanın hakiki ve gerçek vazifesi olan iman ve ibadetin de bir görev olarak 

,bunlardan önde ve önce gelmesi gerekir. Zira yaratılışımızın asıl sebeb ve gayesi budur. 

Vücut büyütmek değil,ibadet etmektir. Vücudun büyütülmesi ibadetin yapılmasına bir 

sebeb teşkil ederse,bir kıymet ifade eder. aksi takdirde bir kıymeti yoktur. Tarla 

farelerini memnun etmiş olur. 

 Evet rızkı verecek olan Allahtır. Dünyadaki altı milyar insan bir 

kurumdan,sadece belli bir memuriyetten beslenmemektedirler. 

 Mikro ve makro alemdeki tüm varlıklar O’nun tarafından 

rızıklandırılmaktadırlar. 

 Rızık O’ndan,İbadet bizden...  

  

  

        04-05-1997       

       MEHMET       ÖZÇELİK 

 

 

 

                

FERTTEN  CEMİYETE  İSLÂMİYET 

  

 İslamiyet;selamet,emniyet ve huzurdur. Eğer bir kişi,aile ve toplumda  

huzursuzluk varsa,huzur demek olan İslâmiyete karşı ortada bir eksiklik var demektir. 

Kendimizi test etmeliyiz. Nerede hata etmekteyiz? Hatamız nerede ve nede? 

 Allah indinde din İslâmiyettir. İnsanların neresinde? İnsanlar onun neresine? 

 İslamiyet evrenseldir. Hayatın her kademesine yansımaktadır. Doğan güneşin 

bazı yerleri aydınlatmaması,girmemesi düşünülemiyeceği gibi,İslâmiyetin de hayatın 

bazı kademelerinde kalıb bir kısmına girmemesi de düşünülemez. Kusur girende 

değil,girmesini istemiyen ve ya engel olandadır. 

 İslâmiyetin de içtima-i alana yansıyan bir çok yönü vardır. Gerek 

tesettürde,gerek faiz konusunda. 



 Fuhuş ve sefâhetleri engellemede de amildir. Yani İslamiyet sadece ahiret dini 

değil,dünya hayatının temininde de vardır. O bir hayat dinidir. Hayat verir,hayatı 

korur. 

 Huzur dini olan İslamiyet den uzak olmak,belalara davetiye çıkarmaktır. 

İslamiyet insan için ve insanlık için vardır. Hukuk ve kanunlarda insanlar içindir. 

Yoksa insanlar kanunlar için olmayıp,ona feda edilmezler. 

 İslâmiyeti anlamanın iki yolu vardır:1) Kendisinden önceki ile sonraki durumun 

mukayesesi. 

 2)İnsanların geleceklerine dair kazandırdıkları. hayata getirdikleri. 

 Bununla beraber elbette ki hayattan götürdüklerinin ve kendisini de her vesile ile 

götürmeye çalışacağı ve bunun entrikalarının kurulacağı da  bir vakıadır. Menfilik de 

hesabı olanların müsbetin gelmesiyle kaybettiklerini kazanmak,hesaplarını koruma 

amaçlarını gerçekleştirmeye çalışılacaktır. Bu, hayatın bir gerçeğidir. 

 İslâmiyetin amacı şerde kaybedenlere hayırda kazandırmaktır. İnsanların manen 

müflis olması,problemin artmasına sebeb olmaktadır. Alt yapının olmaması,üst yapının 

yapılmasını geciktirmekte ve engel olmaktadır. Çünki altta ve altında kalmaktadırlar. 

 Her ne vesile ile olursa olsun,hayattan tecrid edilmeye çalışılan İslâmiyetin 

toplayıcı,bütünleyici çerçevesinde yer alınmasıyla bütünlük korunacak ve sağlanacaktır. 

 İslâmiyet “ Ve lâ teziru vâziretün vizre uhrâ”593 sırrıyla,bir kişinin hatasıyla bir 

başkasının,yakınının günahkâr olamıyacağı gerçeği,bir kişinin hayatının dahi ne derece 

kutsal olduğunu ifade eder. 

 Nitekim bir gemide dokuz masum bir caninin bulunması durumunda o gemi 

hiçbir suretle batırılamıyacağı gibi,,dokuz cani bir masum dahi olsa ,o bir kişinin rızası 

olmadıkça adalet gereği o gemi batırılamaz.   

 Evet,hak haktır. Küçüğüne,büyüğüne bakılmaz. Kimin için olursa olsun. Ve her 

insan suçu sabit olmadıkça masumdur. 

              

  

 Gerçekler göz ardı edilip görülmezse kronikleşme başlar. Memleketimizin de 

bazı gerçekleri vardır. Görülmeli ve çaresi de aranmalıdır. 

                                                           
593 En’am.164,İsra.15,Fatır.18,Zümer.7,Necm.38. 



 Devlet millet için vardır. devlet bir çarı,bir şemsiyedir. Altındakileri korumak ve 

kollamakla yükümlüdür. 

 Halk iç içe,birbirine yakın olduğundan pek önemli anlaşmazlıkları söz konusu 

olmuyor. Olsa da oturarak meseleyi fikir teatisinde bulunarak çözüm yoluna gidiyorlar. 

 Devlet denilen bu müessesenin de halkına yakın ve açık olmasıyla gerginlik yerini 

yumuşaklığa bırakacaktır. Vatandaşına suçlu gözüyle değil,suçsuz gözüyle bakmalıdır. 

Zira imkânat ayrıdır,vukuat ayrıdır. Her kes suç işleyebilir düşüncesiyle insanlar 

cezalandırılamazlar. Hukuk;yorumlara göre,yapabilirlere göre uygulama içerisine 

giremez 

Toplumda gereği olmadan mürteci,irtica,aşırı dinci gibi ifadelerle insanları 

manen rencide etmek yarayı kapatmaz,belki kapanmaz hale getirir. bir öğretmen 

arkadaşın dediği gibi; Ben aşırı dinciyim. Arkadaş aşırı fenci,falan aşırı. fizikçi,filan 

aşırı kimyacı,vs.. Elbette bu işin geriliği ve cıvıklığı olmaz.  

 Dinin literatüründe böyle ayırıcı kavramlar yerine ;müttaki,salih,sefih 

gibi kavramlar ile tesbit edilmektedir. şimdiki kavramlar ise;kutuplaşmalara yol 

açmaktadır. 

  

  

İslâm ruhumuzdur. Kur’an aklımız. Hz. Muhammed (sam) rehberimizdir. 

Din,parçalarımızdan oluşan bir bütünümüzdür. Bunlar olmazsa,mahvoluruz. Ancak 

onlarla varız. 

En önemli çözüm;tekli ve toklu çözümdür. toplumun bilinçlendirilmesi. Topluma 

seviye kazandırılmasıdır. 

Meselelerin sokağa yitilerek değil de,sokaktan içeriye çekilerek fikir 

platformunda,ehlilerince konuşularak çözüme kavuşturulmalıdır. 

Olur-olmaz her kesin konuşması,ya otoriter olanları susturur veya sesinin 

duyurulmaması gibi zor bir duruma itilir. 

Yıllardır kadınları yuvalarından çıkarmak için çok uğraşıldı. Tenkid edildi. 

Cahil kalıyorlar,denildi. Şimdi ise yuvalarından uçurulan o insanların bir kısmı 

sefâhetin kucağına,az bir kısmı başarıya,bir kısmıda değerlerini muhafazaya çalışırken 

engel olundu. Bu sefer tekrar yuvalarına döndürülmeye çalışıldı. Tesettürlüsün,denildi. 

Erkeklerle iç-içe değilsin,gibi fıtratına zıt noktalara sevk edildi. 



Bu insanlara,baştan,yuvalarından çıkmadan,çıkarılmadan,adeta mutlak 

serbestiyet olmadan önce ruhlarına ve hayatlarına uygun bir zemin hazırlanabilirdi. 

Onlara yazık edildi ve de edilmektedir. 

  

  

İnsanlar sağlıklı sularla beslenmeyib,vanalar,kaynaklar kapatılırsa,her kes kendi 

başına su çıkartmaya çalışır ki,buda sağlıksız bir sonuca sebeb olur. 

İnsanların dinlerini sağlıklı ve yeterli kaynaklardan öğrenmeleri 

sağlanmalı,yardımcı olunmalıdır. 

Dişi ağrıyan dişçiye,hasta hastahaneye,gıda için markete,et için kasaba,her bir 

ihtiyaç için bir yere müracaat edilmektedir. Çünki yeri bellidir. 

Ancak yüzde doksan dokuzu müslüman olan bu insanlar nereye gidecekler? 

İlahiyata mı? Kaç da kaçı? hepsini gönderebilir misiniz? 

Müftülüğe mi? Oysa müftülük dini bilgilerin verilmesinden ziyade,resmi işlerin 

yürütüldüğü,isteyene fetvanın verildiği yerdir. 

Okullarda verilen din dersleri mi? Ne kadar yeterli? Göstermelik! 

Hasılı,bu insanlara yeterli dini bilgi sunulamamaktadır. İnsanlar öğrenmekte 

yetersiz kalmaktadırlar. 

Aile bu konuda yeterli olmadığından,yeterli bilgiyi verememekte,baştan 

savıp,ölçü olamamaktadır. 

Buda ölçüsüz ve yetersiz bir gelişmeyi ve büyük bir boşluğu doğurmaktadır. 

Gerçek de  İman ve İslâm herkes de vardır. Sadece küfür ve gafletle üzeri 

örtülmektedir. Veya gizlenib saklanarak faaliyet alanı daralmakta ve daraltılmaktadır. 

İman edenin ve intibaha gelenin durumu;onun açığa çıkması,çıkarılması ve 

faaliyet sahasına girmiş olmasındandır. 

         12-06-99 

       MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 



İNCE         PERDE 

  

 Kâinatta her şey çift yaratılmıştır. zıtlıklarda çifttir. Bütün bunların arasında 

ise,ince bir perde,ince bir hat ve bir sınır vardır. İnce bir çizgi... 

 Görülen şu alem ile misal alemi arasında,dünya ile ahiret alemleri arasında 

ince,tenteneli bir perde vardır. Dikkat ile,sahib olunan manevi derece ile,ilmin tetkiki ile 

bu durumlar görünmekte ve bilinmektedir. 

 İman ile küfür arasında,helal ile haram arasında,meşru ile gayr-ı meşru 

arasında,örtünme emrine itaat ile örtünmeme arasında bir perdelik ara vardır. 

 Çocuğun doğuşu hep aynıdır. ancak bu meşru ile gayr-ı meşru doğuşlara göre ad 

alır. Şekil aynı,adı değişik olur. 

 Yemeler,içmeler hep aynıdır. ancak helal yoldan alınan durum ile,haram 

arasındaki o hattı muhafaza etmekle kıymetlenir veya kıymetsizleşir. 

 Saymakla bitiremeyeceğimiz her şey arasındaki taksimat,tasnifat,tavsifat;işte o 

ince hat ve perdeyi açmak ve korumakla bağlantılıdır. Tıpkı gözün perdesini açmak ve 

kapamak gibi. Aradaki yol ve mesafe gayet kısadır. Geçiş perdenin kalkmasıyla olur. 

 Bir yandan devletlerin sınırları gibidir. Kendi sınır hattında istediği gibi hareket 

edebilirken,sınırı aşmasıyla,mayınlı tarlaya geçişiyle bu dünyadan göçüşü arasındaki 

perde de tıpkı tül perde gibidir. 

 Osmanlıca da –olma- ile – ölmenin yazılışı aynıdır. farklılık okunuştadır. 

Okuyana ve okumaya göre değişir. Hayat ile ölüm arasındaki sınırda bu derece kısadır. 

her şey arasında da bu derece çok ince bir mana vardır. Zaten mana da bir perdedir. 

 Sebepler alemi olan bu dünyada perdelere riayet edilmesi gerekir. Ahirette ise bu 

perdeler kalkacak,her şey zahir olarak perdesiz görülecektir. Allahın rü’yeti de perdesiz 

olacaktır. 

 Dünya ile ahiret arasında ki fark da budur. Perdeli dünyadan perdesiz aleme 

geçiş olacaktır..perdelerin kalkması ve kaldırılması ile... 

 Bakara suresinin ilk beş ayetinde mü’minlerin vasıfları belirtilirken; ‘Onlar 

ğayba inanırlar.” yani perdenin arkasındakilere görmeden inanırlar. Ahirette ise bu 

perdeler kalkıp,gaybilikden çıkarak şuhudi ve görünür bir hal alacaktır. 



 Perde kalkınca Allah,melek,kitap,peygamber,ahiret,kader,kaza,cennet, 

cehennem, haşir,mizan,sırar,hepsi perdeli olan inanmanın ötesinde,perdesiz olarak 

görülecek ve anlaşılacaktır. 

 Bu perelere riayet edilmedikçe;insan ile hayvan,bitki ve cansızlar arasındaki 

perdeler de  muhafaza edilmemiş,aşağıya doğru düşüşte başlamış olacaktır. 

 İnanma,helal,ibadetler bu perdeyi korumakta,her şeye bir ölçü getirmektedir. 

 Ölçüler perdelerle tayin edilmektedir. 

  

       31-01-99 

  

        MEHMET    ÖZÇELİK  

    

 

 

HADİSDEKİ   TERİMLER   VE   ANLAMLARI 

  

 İnsan hayatı için ruh ve akıl ne ise;insanlık ve onun da ötesinde kainat için 

Kur’an ve Hadis öyledir. 

 Eğer kâinattan peygamber Efendimizin (SAM) nuru çıksa gitse,kâinat ve her şey 

vefat edecek. 

 Eğer Kur’an çıksa,gitse kâinat deli-divane olacak. Belki akılsız kalan kafasını bir 

gezegene çarpacak,bir kıyameti koparacaktır. 

 Efendimiz için ne söylesek yeridir ve de azdır. Zira O’nu Allah 

övmüş,yadetmiştir. 

 Binaenaleyh,Peygamberimizin zatı gibi,sözleri de nurludur. Karanlıkta kalan 

kalbler onun sözleriyle nurlanır,aydınlanır ve aydınlatır. Ölmüş vicdanlar hayat bulur. 

 O’nun sözlerinin nuraniyetine bakınız ki;1400 sene önce söylediği sözlerle 

asırları,asrımızı ve gelecek asırları nurlandırmakta,feyizlendirmektedir. 



 Bunun içindir ki;sahabeler Peygamber Efendimizin her ha, hareket ve sözünü –

Kur’an-ı Kerim-i muhafaza gibi- hıfzetmişler,kaçırmayarak bizlere kadar,sağlam bir 

silsile içerisinde nakletmişlerdir. 

 Bunları dönem olarak ele alacak olursak; 

 1)Zatının ve hadislerinin hıfzedildiği birinci dönem.   

 2)Tedvin ve Tasnif dönemi. Yani bu hadislerin düzenlenib bir kitab haline 

getirilerek,akabinde tasnif işlemleri yapılmış,hadisler çeşitli konular halinde 

sınıflandırılmıştır. 

 Bu konuda;-İmam-ı Malik-in Muvatta-ı 

 -Ahmed bin Hanbel-in Müsned-i ve Kütüb-ü Sitte ki altı kitab diye isimlendirilen 

; 

 -Buhari ve Müslim-in sahihleri. 

 -Ebu Davud,Tirmizi ve Nesâ-inin Süneni. 

 -İbni Mâce adlı eserlerdir. 

 Peygamber Efendimizin mübarek sözlerini sarraf gibi,diğer insanların 

sözlerinden ayırıp tesbit etmek üzere,İslam literatürüne bazı terimler getirilmiştir. 

Sıhhatinin bilinmesi için çalışmalarda ve araştırmalarda bulunulmuştur. 

 -Muhteviyat bakımından gayet geniş olan Hadislerin çeşitleri konusu birkaç cilt 

eser yazacak kadar bir araştırmayı gerektirmektedir. Bunları birkaç başlık altında 

özetleyecek olursak; 

 1)SAHİH HADİSLER= Bir hadisin sahih ve doğru olabilmesi için Adalet ve Zapt 

yönünden güvenilir olan Râvilerin,arada kopukluk olmaksızın zincirleme olarak,her 

türlü illetten uzak kalıp yapmış oldukları rivayete denir. 

 2)HABERİ VAHİD=Her ne kadar bir kişinin nakletmesi anlamına gelse 

de,kesinliği ifade etmediği için,kesinliliği ifade eden mütevatir hadis olmaması demektir. 

 3)ZAYIF HADİS=Sahih hadisin şartlarını içerisinde taşımayan hadislere denir. 

mesela;adalet ve zapt durumundaki eksiklik,rivayet edenlerdeki kopukluk gibi 

hususlardır. 

 4)MEVZU HADİSLER=Mevzu hadis,zayıf hadis olmayıp,uydurma hadistir. 

Mesela; Peygamberimiz zamanında birisi,kızlarından birisiyle evlenmek istediği  aileye 

gelerek;”Beni Rasulullah gönderdi,istediğin kadınla evlenmemi emretti.”diyerek 

ailesinden kızı ister. Onlar tahkik ettiklerinde işin yanlışlığı ortaya çıkar. Bunun üzerine 

Peygamberimiz o adamı gayet ağır bir şekilde cezalandırır. Öyle ki münafıklar bile 

böyle bir şeye tevessül edemezler. 



 Bu uydurma işini ilk yapanlar Şia-lardır. Bu durum ise başta Hz. Ali-yi 

yükseltme amacıyla başlamıştır. 

 Aynı zamanda 3. Halife Hz. Osman ve ondan sonraki karışıklıklar ve fitneler 

buna mahal vermiştir. 

 Peygamberimizin meşhur olan şu hadisi ki:” Men kezebe aleyye müteammiden 

fel- yetebevve’ mak’adehu minen-nar.”,”Kim bilerek ve kasden (ben söylemediğim 

halde)bana yalan ve iftirada bulunursa (yalan söz söylerse)cehennemde yerini 

hazırlasın.” 

 Müslümanları hassasiyetli davranmaya sevk etmiş,hadisin aslına sadık 

kalınmış,aksi durumda rivâyet etmekten sakınılmıştır. 

 Tevatür de iki kısımdır. Bir kısmı; 

 SARİH TEVATÜR=Açıkça tevatürlüğü bilinir. 

 MANEVİ TEVATÜR=Bir cemaat içinde,bir adamın söylediği bir sözü,diğerleri 

sükut ile tasdik etmeleridir. 

 Veya;Bir olayın naklinde mesela;”Bir kıyye taam (okka,1282 gr.) ikiyüz adamı 

tok etmiş.” her kes bu hadisenin oluşunda müttefik olup,ancak başka başka suretlerde 

açıklama yaparlar. 

 peygamberimizden bize naklolunan hadislerde,büyük bir kısmı Tevatür iledir. 

Mu’cizeler ve Peygamberliğinin delili ile ilgili hadisler... 

 Bunlarda;Ya Sarih,ya manevi,ya sükuti ve az bir kısmı da Haber-i Vahid iledir. 

 Hadislerdeki an’aneli rivayetler;o hadislerin güvenilir râvilerin ittifak 

etmesiyle,hadisinde tam bir güvenilirliliğini ve onlara karşı itimadı sağlar. Şüpheleri 

izale eder. 

 Kelime-i şehadetin iki kelamından biri Allah’ı,diğeri ise Peygamberimizi ifade 

eder. Allah O’nu kendine şehadet eden varlığının yanına almış,onunla tamlığını ifade ve 

tasdik etmiş. Doğru olan Allah,Doğru zatı kendisiyle beraber şehadette bulunmayı şart 

koşmuş. 

 Allah hak ve doğruyu söyler,Rasulü de... 

  

        1-4-1997 

       MEHMET   ÖZÇELİK 

     

 



HARAMIN       SANCISI 

  

 Haramın verdiği sancıyı tadan bir insanın onun vermiş olduğu sancıyı çekmekle 

kalmayıp,hala devam eden sancısının bir ifadesidir ki;bunu kendisine anlatmaya 

mecbur kılmıştır; 

Ben daha dokuz yaşında iken,bir gün kötü arkadaşıma kandım.Mahallelerinde 

bulunan bir bahçeye girdik. 

Aman Allahım! Ne güzel kayısılardı onlar! Olgunlaşmış,tatlı idiler. 

Annem ve babamın daha önceki hatırlatmalarını unutmuştum. Haram sancıdır 

demişlerdi. 

Arkadaşımızla beraber rahat ve zevkle yemiştik. Yememizi engelleyecek hiçbir 

engel yoktu,rahattık. 

Sağlıklı bir insandım. Hemen hemen ciddi manada bir hastalık da 

geçirmemiştim. 

Arkadaşımın sesinde bir değişiklik olmuştu. Sesi çıkmaz olmuştu. Oysa o devamlı 

çok konuşkandı. Konuşmayı da severdi. yemesiyle beraber onda bir değişiklik 

hissediyordum. O ise yemeye karşı hızı kesilmiş olarak devam ediyordu. 

Artık gittikçe hızı kesilmiş,yiyemiyordu. Oda bendeki değişikliğe az farklılıkla 

beraber şahit olmuştu. O bana değiştiğimi,ben de ona değişmiş olduğunu 

söylüyorduk. 

Çok geçmedi ki;bende de,onda da bir anda bir kıvranma,bir sancılanma 

başlamıştı. İkimizde şaşkındık. 

Yüzlerimiz kızarmış,kendimizden geçmiştik.Gözümüzü açtığımızda,Ahmet’le 

ben karşı karşıya hastahane odasında kendimizi bulmuştuk.  

Öğrendik ki;oradan geçmekte olan birisi bizi baygın görünce korkmuş,hemen 

aceleyle hastahaneye yetiştirmiş.  

Ailelerimizde gelmişlerdi. Ancak sancı hala geçmemiş,azalmakla beraber devam 

ediyordu. 

Doktor amcaya söylediğimizde oda şaşırmış ve şöyle demişti;Size en tesirli 

iğneden vurdum. Kesinlikle sancının olmaması lazım. Kesilmesi gerek. 



Çekilen bir çok filimler hastalığımızı ortaya koymamıştı. Teşhis edemediler. Tüm 

bölümlere gittik. Tüm bölümlerin doktorları toplandılar. Hepsi de şaşkınlık içerisinde 

kalmışlardı. Sanki tüm öğrendikleri bizim basit gibi görülen rahatsızlığımız karşısında 

yenik düşmüşlerdi. Çünki Ahmet’de de bende de ağrılar bir türlü kesilmek 

bilmiyor,devam ediyordu. 

Mesleklerinde gayet yetkili olan bu doktorlar,son olarak şöyle bir rapor 

verdiler:” Bu hastalık tıbbın aciz kaldığı,teknolojinin yenik düştüğü,tesbit edilemiyen 

bir hastalıktır. 

Eğer hiç bitmeden devam ederse,bir de yurt dışına götürün,dediler. 

Ekmek yer,su içer gibi hap kullanıyor,iğne vuruluyorduk. Midemizdeki sancı 

azalıyor,ancak bir türlü kesilmiyordu. Çaresizdik.          

İçim ateş gibi yanıyor,soğuk suyla sürekli söndürmeye çalışıyordum. Çok 

giymişsindir,dediler. Giysilerimi azaltmama rağmen pek bir şey değişmiyordu. 

Ahmet’de benden pek farksız değildi. İki insan,bir vücut gibi sıkıntı içerisinde 

idik. 

-Bir gün din dersinde iken Din hocamız anlatmıştı:” Çocuklar! Sakın haram 

yemeyin. Başkasının malını izinsiz yere alıp kullanmayın. Yoksa karnınızda ateş 

olur,sizi yakar.”demişti. 

Birden onu hatırladım! Acaba??...dedim. 

Bu durumu anneme anlattım. Amcaların bahçesine izinsiz girip,kaysı toplayarak 

yediğimizi söyledim. 

Annem ise bana:” Oğlum onlar her zaman pazara getirip satarlar. Hatta 

babanda onlardan iki kilo almış,hepimiz yemiştik. Hatta sen de yemiş,hiç birimize bir 

şey olmamıştı.” 

Annem doğru söylüyordu. Yemiştik,hiçbir şeyde olmamıştı. 

Yine de annem babamı o amcalara göndermiş,helallik dilemesini istemişti. 

Babam da giderek adamı bulmuş,helallik dilemiş. Hatta amca yanıma bir 

gelsinler bakalım,demiş. 

Hayret! Bizde beş gündür devam eden karın sancısı geçmişti. Hepimizde 

şaşkındık. Doktorlarda şaşırdılar. Zaten biz,herhangi bir yaranın olmadığını 

biliyorduk,dediler. 



Hastahaneden ayrılırken ilk işimiz Ahmet’le beraber amcanın yanına gidip,elini 

öpmek oldu. Özür dilediğimizde,bizi affettiğini söyledi. Çok iyi bir insandı. Bize çokça 

kaysı getirdi. Biz ise biraz korkarak,biraz da çekinerek yedik. Hiçbir şeyde olmadı. 

Çünki amca getirmiş ve helal idi. 

Demek ki;bizdeki sancı,haramın sancısı imiş... 

  

         25-12-1994 

        MEHMET   ÖZÇELİK   

  

             ADIYAMAN 

    

 

SATILMAYAN (GEÇMEYEN ) HELAL MAL 

  

 Köyleri üzüm bağları ve bekmeziyle meşhur olmuştu. İlçeyi-ili hemen hemen 

orası beslerdi üzümüyle. 

 Yine bir bağ bozumu mevsimiydi. Üzümlerin güzelleri 

seçilmiş;bekmez,basdık,kesme ve kurutmalıklar olarak ayrılmıştı. Bekmezi gerçekten de 

her zamanki gibi idi. En uzak yerlerden gelir,sipariş verip,alırlardı. Bir sene öncesinden 

avans bile verilir,ayrılması sağlanırdı. 

 Ancak bu sene için ne önceden sipariş verilmiş,ne de gelip alınmıştı! Mecburen 

pazara götürmek gerekecekti. Bu düşünce ile gerekli hazırlıklar yapıldı,bekmezler 

yüklenerek,pazarın yoluna koyuldular. 

 Ancak uzun yol gidilmemiş olmasına rağmen ,bir çeşmenin başında konaklamak 

üzere duruldu. Daha sonra öğrendiğim üzere her sene bu adet devam edermiş. Bu 

senede devam ettiriyorlardı bu adetlerini. 

 Adetleri ise;Yarım olan tuluklar musluğun ağzına dayanır,doldurularak 

tamamlanırdı.Mehmet dayının ise pek niyeti yok gibiydi. Helal malına haram 

karıştırmak niyetinde değildi,olmadı da... 

 İleride pişman olacağını düşünerek,arkadaşları ısrar ettiler:- Mehmet dayı!gel 

sen de bekmezine su kat! Bizden ayrı davranma,ayrı kalma! Pişman olursun sonra! 

dedilerse de tokat gibi etki yapan bu sözlerine pek de aldırış etmedi. Zaten bir şey dese 

de dinlemeyeceklerdi kendisini. Bir şey de demedi. 



 Neticede pazara varıldı. Mallar sergilendi. Öğleye varmadan arkadaşlarının 

yarısına kadar su karıştırmış oldukları bekmezleri iyi fiyata da satılmış,köyün yolunu 

tutmuşlardı bile. Kendisi ise hala bir kilo bile satamamıştı. Oysa fiyat diğerlerininkiyle 

ayniydi! Her sene kapışılan bekmezin akibeti bu mu olacaktı? 

 Arkadaşları giderayak yine kendisini uyarmışlardı fakat vicdanı müsaade 

etmiyordu. 

 O gece handa kaldı. Gözüne uyku girmiyor,devamlı düşünüyor..düşünüyordu. 

Bir türlü vicdandan karar çıkmıyordu. Sıkıntılıda olsa o gece geçmişti. Geçmişti de 

gündüz nasıl geçecekti? 

 Korktuğu başına gelmiş,ikinci günde satamamıştı. 

 Katsamıydı ne? Nefsinden fetva aradı ve fetvayı da buldu; Sırf satılıp-

satılmayacağını öğrenmek için  suyu katacaktı! Hele nasıl olacaktı? Bir denemeliydi! 

 İstemeye istemeye Mehmet amca bekmeze su kattı. Fiyatta bir değişiklik 

olmamıştı. Fiyat aynıydı. Sadece bu seferki sulu idi. 

 Aman Allahım! Mehmet Amca da öğlene kalmadan bitirmişti! 

 Ama bir türlü anlayamamıştı bu işin sırrını??? Köyde diğer arkadaşlarına 

ulaşmak için adeta uçarcasına gidiyordu. Çünki onlar bu işin sırrını biliyorlardı demek 

ki!  

 Köye vardığında da ilk işi onlara varmak oldu. Sebebini sordu. 

 Onlar kendisini takdir ettikten sonra bu işin sırrını da tecrübelerine dayanarak 

anlatmaya başladılar: 

 Mehmet Amca! Paralar helal değil ki,onlarla helal mal alınsın! Doğru olan senin 

yaptığındır. Ancak insanlar kazançlarına haram kattıklarından,ona bu helal mal,layık 

ve denk gelmediğinden satılmıyor. Haram karıştırmayınca satılmıyor,karıştırınca 

satılıyor! Allah affetsin! 

 NOT: Başkasının yanlışı,yanlış yapmayı gerektirmez. Bu bir ibret ve ders içindir. 

Dinen ve fıkhen su karıştırmayı,helalı haram yapmayı gerektirmez ve meşru kılmaz. 

  

 

 

 

 

 



        HELALDA HASSASİYET 

-  Önemli olan Allahın rızasıdır. Onun memnuniyeti doğrultusunda insanların 

hukukunun gözetilmesidir.  

- Ecdad bu konuda öyle hassasiyet göstermiştir ki; kendi tarlasından ayrılıp da 

,komşusunun tarlasından geçmek mecburiyetinde olduğu zaman; geçtikten sonra 

tamamen ayrılmadan ayakkabısını çıkarır,içerisine girmiş olan toprağı 

silkeleyerek,onun toprağından öylece ayrılırdı. Toprağı ayakkabısına bulaşmamış,onun 

hakkı kendisine geçmemiş olurdu. 

- O derece hassas idi. 

- Ancak hissin körelmiş olması,hassasiyeti de kör etmiştir. 

** Osmanlı zamanında çokca tutulup manzum eserlerden olan iki kardeş olan 

Ahmet ve Mehmet-in yazmış olduğu hikayemsi ve nasiha tarzındaki eserleri olan 

Muhammediye ve Ahmediyedir. 

Bunlardan Ahmet sürekli gayret ettiği halde bir türlü ne maddi ne de manevi 

yönden kardeşine yetişememektedir. 

Sebebini annesine sorar ve şu cevabı alır: 

-Ben sizi ve hizmetinizi kesinlikle abdestsiz olarak yapmadım.Ancak küçükken 

bir gün sen çokca ağlıyordun.O anda da benim abdestim yoktu.Abdest alıp gelmede 

epey zaman alacaktı.Sen ise ağlamaktan çatlayacak hale gelmiştin.Ben de mecburen 

abdestsiz olarak seni emzirdim. 

İşte kardeşin Muhammedin senden olan farkı buradan kaynaklanmaktadır. 

**Yine Bediüzzaman Said Nursinin genç yaşında adeta İstanbuldaki tüm 

alimlere meydan okurcasına,Beyazıd daki Şekerci iş hanına asmış olduğu –Burada 

her soruya cevab verilir fakat soru sorulmaz.-her gün her dalda yüzlerce insan gelip 

cevabını alınca bu durum dikkatini çeken birkaç kişi memleketine gidip araştırmak 

isterler.Ve evine varırlar.Babasını sorduklarında babası tarlaya gitmiştir.O arada 

annesine bu çocuğu nasıl büyüttüklerini sorarlar.Anne ise,kesinlikle abdestsiz olarak 

onu emzirmediğini söyler. 

Akşama doğru baba tarladan gelmektedir.Fakat önüne katmış olduğu iki büyük 

baş hayvanın ağızları kapalıdır. 

Sorarlar,bizde hasat zamanı hayvanların ağızları bağlanır taki hasadı yemesinler 

diye.Oysa şimdi hasat zamanı olmadığı halde siz neden bunların ağızlarını 

bağladınız diye sorarlar. 

Aldıkları cevab ise gayet ilginçtir. 



-Benim tarla epey ilerdedir.Yolda gelirken sağlı sollu komşuların tarlaları 

bulunmaktadır.Hayvanlar yanlışlıkla onların tarlalarına girip bir şey yemesin ve 

zarar vermesin diye ağızlarını bağladım der. 

Onlarda başka soru sormaya ihtiyaç duymadan,elbette böyle anne ve 

babadan,böylede evlad olur diyerek,geriye dönerler. 

**Yavuzunda Mısır seferine giderken özellikle askerlerini bir bağdan geçirdikten 

sonra heybelerini araması meşhurdur.Birisinin heybesinden bir salkım üzüm 

çıkmıştır.Araştırdığında bu askerinde üzüm tiyeğine bir salkım üzümün parasını 

koyduğunu tesbit eder ve Mısırı fetheder. 

  

   19/11/1999 

MEHMET   ÖZÇELİK                                                                                                                                 

              

 

 

VELİLER    ŞÂHI      HAZRETİ       ALİ 

                  (Doğumunun 1436. yılı Anısına) 

  

 Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib’in oğlu olan Hz. Ali;hem yeğeni,hem 

de damadıdır. Annesinin adı ise;Fatıma binti Esed b. Haşim’dir. 

 Peygamberimiz otuz yaşlarında iken Hz. Ali doğmuştur. Ona Ali ismini de 

Efendimiz koymuş ve kendi dilini de ağzına vererek uyutuncaya kadar emzirmiştir. 

Annesi de Esed (Haydar) ismini koymuştur.594   

 Yaşıtları olan zatlar;Zübeyir bin Avvam,Talha bin Ubeydullah ve Sa’d bin Ebi 

Vakkas’dır. 

 peygamber Efendimizin Mekke’de zuhur eden bir kıtlık üzerine,fakir durumda 

olan amcasının yükünü hafifletmek için yanına almıştır. Beş yaşında hicrete kadar 

yanında kalmıştır.595 
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 Efendimiz Hz. Ali’yi hem maddi,hem de manevi sahada şah-ı Velayet olacak o 

zatı kendi fidanlığında ve fideliğinde koruma altına alarak,mübarek eleriyle ihtimamla 

yetiştirmiştir. 

 İstikbalde gelecek ümmetinin değerli şahsiyetleri olan Abdulkadir-i 

Geylani,Mehdi gibi zatlara üstad olarak yetiştirmiştir. 

  

     A N N E S İ 

 Haşim oğullarından olan annesi,Peygamberimizle soyu Haşim’le birleşir. Kendisi 

Haşim oğulları kadınları içinde,Haşimi erkek sulbünden ilk erkek çocuğu dünyaya 

getiren kadın olarak da bilinir. 

 Hz. Ali’nin Talib,Akil ve Cafer adında üç kardeşi olup,kendisi en küçüğüdür. 

 Ümmehani (Hind),Cümane,Reyta ve Esma adında dört kız kardeşi vardır. 

Efendimiz kendisine mürebbilik yapan bu ahlak ve haya sahibi müslüman olan üstün 

vasıflı yengesini evinde ziyaret eder ve kuşluk uykusunu orada uyurdu. 

 H. 4. yılda vefat ettiğinde Efendimiz:”Bugün,annem vefat etti.” buyurarak 

üzüntüsünü dile getirmiş ve kendi gömleğini çıkararak kefen yapıp,cenaze namazını 

kıldırarak cenazesinin üzerine yetmiş tekbir getirdiğini Hz. Ali nakletmektedir. 

 Peygamberimiz:”Ebu Talib’den sonra bu kadıncağız kadar bana iyiliği dokunan 

bir kimse olmamıştır.” 

 “Ona cennet elbiselerinden giydirilsin diye gömleğimi kefen olarak giydirdim.” 

 “Kabir hayatı,kendisine mülayim ve kolay gelsin diye de,kabirde yanına 

uzandım.”buyurmuştur. 

 Kendisinin yetişmesinde;evladlarından önce kendisinin yedirilip-içirilmesinde ve 

yetişmesinde büyük emeği geçen ve –annem- dediği Fatıma binti Esed’in kabrinde 

ağlamış ve ona uzunca duada bulunmuştur. 596 

  

     MÜSLÜMAN    OLUŞU 

 Hz. Ali,İslâmla ilk şereflenen müslümanlardandır. 

 Daha çocuk yaşta idi,yani on yaşlarında olduğu halde,bu büyük çocuk üzerine 

damlayan huzmeler halindeki nurun etki ve tesiriyle,kimseye danışmadan kendi 

iradesiyle tercih etmiş ve büyüklerin bile söyleyemeyeceği şu sözü de o zaman 
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söylemişti:”Allah beni yaratırken Ebu Talib’e sormadı ki,bende ona ibadet etmek için 

gidip kendisine danışayım.” 

 Cebrail ilk vahyi getirmesinden sonra,Peygamberimiz görsün diye abdest 

alıp,beraber namaz kılmışlardır. 

 Efendimiz eve gelerek Hz. Hatice’ye de göstermiş ve öğretmiştir. 

 Bunların bu şekilde abdest alıp namaz kıldıklarını gören Hz. Ali’de onlarla 

beraber abdest alıp namaz kılmaya başlamıştır.597 

    

     EVLENMESİ 

 Hz. Ali,Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma’yla Medine’ye geldikten beş ay sonra 

Receb ayında nikahlanmış ve Hicretin ikinci yılında Bedir gazasından sonra Zilhicce 

ayında da evlenmiştir. 

 Hz. Fatıma’nın sağlığında başka kadınla evlenmeyib ondan;Hasan,Hüseyin ve 

ölü doğan Muhsin adlı üç oğlan,Zeyneb ve Ümmü Gülsüm adlı iki kız çocukları 

olmuştur. 

 Hz. Fatıma’nın vefatından sonra ise bir çok defa evlenmiş ve çok sayıda çocuğu 

olmuştur.598  

 İslâmiyete fıtri taraftar ve muhabbet-dar olan Şerifler Hz. Hasan’dan,Seyyidler 

ise Hz. Hüseyin’in neslinden gelmektedir. 

 Hz. Ali aynı zamanda Peygamberimizin katibi ve vahiy kâtibliğini yapmış ve 

Hudeybiye anlaşmasını da yine o yazmıştır. 

 Peygamber Efendimizin cenazesini bizzat kendisi yıkamıştır. 

 Peygamberimizin mescidine açılan kapılardan sadece Hz. Ali’nin kapısını açık 

bırakmıştır. 

  

     İ L M İ 

 Hz. Ali’nin ilimde ise büyük vukûfiyeti vardır. Peygamberimiz:”Ben ilmin 

şehriyim,Ali’de kapısıdır.”buyurarak,Peygamberimizin veya onun getirdiği din ve 

Kur’an-a Hz. Ali kapısından girilerek haberdar olunacağı veciz olarak ifade edilmiştir. 
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 Hz. Ali:”Yemin ederim ki ben;Kur’an-ı Kerim-den inen her ayetin nerede 

indiğini,neye ve kime dair olduğunu bilirim.” 

”Bana kitabullahdan sorunuz;her ayetin gecede mi,gündüzde mi,ovada mı,dağda 

mı nazil olduğunu bilirim.” 

Küçüklüğünden beri peygamberimizle beraber oluşu,o zatın ahlakıyla 

ahlaklanmasına ve en ince sırrına vakıf olmasına sebeb olmuştur. 

Peygamberimiz cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Hz. Ali için:”Sen 

bendensin;ben de sendenim. Sen bana bağlısın,ben de sana bağlıyım.” 

“Cennet,ashabımdan üç kişiydi;Ali’yi,Ammar’ı,Bilal’i özler.”diyerek layık 

olduğu iltifatta bulunmuştur.599 

Peygamberimizin Medine’ye hicret ettiklerinde müslümanları ikişer ikişer 

karışık olarak birbirleriyle kardeş ilan ettiğinde kendisi de Hz. Ali’ye:”Sen de benim 

kardeşimsin. Sen,bana varissin,ben de sana varisim.”buyurmuştur. Diğer rivayette 

ise:”Sen,dünyada ve ahirette benim kardeşimsin.”demiştir.600 

İbni Abbas onun hakkında:”içi hikmet ve ilimle dolu idi. Vallahi,ona ilmin onda 

dokuzu verilmiştir. Yine,Allah’a yemin ederim ki,o,ilmin geri kalan onda birini 

de,sizinle ortaktır.”demiştir. 

Muaviye onun şehid olduğunu duyduğunda:”Fıkıh ve ilim,Ebu Talib’in oğlunun 

ölümüyle gitti.”demiştir. 

İbni Mesud:”Hz. Ali,Medinelilerin feraizi hakkında sözü,Ali’den daha kuvvetli 

olan yoktur.”demiştir.601 

Yirmi Harici Hz. Ali’ye gelerek tek tek şu aynı soruları sordukları halde,onlara 

ayrı ayrı cevablar vermiştir. 

SORU:”Ya Ali,ilim mi üstün,yoksa mal mı?” 

Cevaben: -İlim maldan üstündür. Zira ilim seni korur,halbuki sen malı 

korursun. 

-İlim harcandıkça artar,mal harcandıkça azalır. 

-İlim sayesinde düşmanlar dost olur,fakat mal böyle değil. 

-İlim dünyadan uzaklaştırır,ahirete yaklaştırır;mal ise böyle değildir. 
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-Ölüm sebebiyle ilim,sahibinin mülkiyetinden çıkmaz,fakat mal böyle değildir. 

-İlim sahibine sirayet eden bir nurdur,mal ise buna muhaliftir. 

-İlim Allah’ın kelamından çıkar,mal ise topraktan çıkar. 

-İlim peygamberlerin sevgilisidir. Mal ise Nemrud, Fir’avn, Haman ve 

Karun’ların sevgilisidir. 

-İlim kendine hizmet edilendir,mal ise hizmet edendir. 

-İlim ruhun gıdasıdır,mal ise cesedin gıdasıdır. 

-Ürkme zamanlarında ilim sana arkadaş olur,mal ise sana ürküntü verir. 

-Yolculukta ilim senin arkadaşındır,mal,mal ise yolculukta senin düşmanındır. 

-Tek başına ilim taatsız da olsa kurtulmana sebeb olur,fakat mal böyle değildir. 

-İlim peygamberlerin mirasıdır,mal ise eşkiyanın mirasıdır. 

-Kıyamet gününde ilmin hesabı yoktur,fakat malın helal ise hesabı,haram ise 

azabı vardır. 

-İlmin sahibi şefaat edecek,malın sahibi ise şefaat edilecektir. 

-İlim sahibi asla unutulmaz,fakat mal sahibi unutulur. 

-İlim kalbi nurlandırır,mal ise karartıp katılaştırır. 

-İlmin sahibi Allah’a kulluğu,mal sahibi ise Allah’lığı iddia eder. (Fir’avn gibi) 

...Ve devamla:”Bu konuda bana daha soru sorsaydınız,yaşadığım müddet başka 

başka cevaplar verirdim.”buyurdu.”602 

“Alimler kendi ilimleriyle amel etmediklerinden dolayı,insanlar ilme rağbet 

etmiyor.” 

“İman kalb de beyaz bir nokta meydana getirir. İman ziyadeleşince nokta da 

artar. Kul,imanı tam manasıyla olgunlaştırınca kalbin tamamı beyazlaşır. Nifak,kalb de 

siyah nokta meydana getirir.Nifak artınca siyah nokta da artar. Kul,nifaka dalarsa 

kalbin tamamı kararır.” 

“Cenneti arzulayan kimse,dünyada şehvetlerinden uzaklaşır.” 

Kamil,olgun bir insan olmanın esaslarını sıralarken: 
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1)Rahat hayata,çetin hayatı ve mücadeleyi tercih etmek. 

2)Allah’ın irade ve mağfiretine sığınmayı,kendi kapasitesine güvenmeye tercih 

etmek. 

3)Tevazu,büyüklük ve gösterişe tercih edilmeli. 

4)Az yemek,fuzuli yemeğe tercih edilmeli. 

5)Ahiret dünya hayatına tercih edilmeli.603 

“Dünya bir cifedir. Ondan bir şey isteyen,köpeklerle dalaşmaya dayanıklı 

olmalı.” 

“Sizin için korktuğum şeylerin en başında,hevaya uymak ve uzun emelli olmak 

gelir. Hevaya uymak hak yoldan alır. Uzun emelli olmak ise,ahireti unutturur.” 

“Bilgisiz yapılan ibadette hayır yoktur. Anlayış vermeyen ilimde hayır yoktur. 

Tefekküre götürmeyen kıraatta hayır yoktur.” 

“Kalbler;içi boş kablara benzer;hayırlı olan hayırla dolu olanıdır.” 

“Takva;hataya devamı bırakmak ve amellere güvenip aldanmamaktır.”der. 

  

    GADİR     HUM 

Hz. Peygamber Mekke ile Medine arasında bulunan Hum suyu başında bir 

konuşma yapmış,Allah’a hamdu senadan ve ashabına bazı öğütlerde bulunduktan sonra 

onları vefatını müteakib Allah’ın kitabına sarılmaya ve Ehli Beytine sahib çıkmaya 

teşvik etmiştir.(Müslim.Müsned) 

Yani Şiilerin hilafeti vasiyet yoluyla Hz. Ali’ye tahsis ettiğine dair ileri sürülen 

rivayetlerin asılsız olduğuna dair Hz. Aişe (Tuhaf şey,Rasulullah Ali’ye ne zaman 

vasiyet etmiş?) diyerek,olmadığını söyler.604 
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HİLAFETİ 

Mısri,Kufi,Basri zorbaların Hz. Osman’ı şehid etmelerinden sonra,boş kalab 

hilafete birinin atanması meselesi çıkıyordu. 

İşin vehametini anlayan Hz. Ali yapılan ısrarları kabul etmemekte diretiyor ve 

ferasetiyle şöyle diyordu:”Beni bırakınız,başkasını arayınız. Önümüze bir iş çıkacak ki 

onun akıllar almaz,gönüller mütehammil olmaz şekil ve renkleri vardır. Bence emir 

olmaktan ise vezir olmak evladır. Siz her kimi intihab ederseniz,ben de ona bey’at ve 

cümleden ziyade itaat ederim.” 

Ancak görevi almaması alması tehlikesinden geri değildi ve görevi istemese de 

devr aldı. 

Artık en önemli mesele olan Hz. Osman’ın katillerinin bulunması idi. Fitne 

ateşleri yakılıyor,yanıyor ve alevlendirilmeye çalışılıyordu. 

Ancak katil belli olmadığından Hz. Ali sabrı tavsiye ediyordu. Yani Hz. Ali 

Adaleti Mahza denilen;Hak haktır,küçüğüne büyüğüne bakılmaz,bir kişi de olsa hakkı 

mahfuzdur,masumdur,kuralı gereği,katil belli olmadan bazı hakların feda 

edilemeyeceğini söylüyordu. Ayette de:”Kim bir nefsi haksız yere öldürür veya yer 

yüzünde fesad çıkarırsa o bütün insanları öldürmüş gibidir.” 

Hz. Talha,Zübeyir ve Aişe-i Sıddıka taraftarları ise,durum Hz. Ebubekir ve 

Ömer Ömer zamanındaki safvette olmadığından Adaleti İzafiye olan küllün,umumun 

selameti için cüzün,ferdin feda edileceğini savunuyorlardı. 

Ancak bu –Allah için- bir içtihad neticesi olduğundan isabet eden Hz. Ali 

iki,diğerleri bir sevab alır. Zira düşünce,İslâmiyetin menfaatının esas olmasıdır. 

Bu harbde hem ölen,hem de öldüren ikisi de cennetliktir.605 

Hz. Ali –Velilerin şahı- demek olan Şahı Velayet ünvanına layık bir şahsiyet 

olup,maneviyatta sultandır. 

Bu iki tarafın muharebesi olan Cemel Vak’ası,zahiren şer olmakla beraber 

hakikatta bir çok hayırları doğurmuştur. 

Baharda esen şiddetli rüzgar ve yağmur çiçeklerin açılmasına vesile olduğu 

gibi,öyle de bu fırtınalarda müslümanların:”İslamiyet tehlikededir,yangın var.”diyerek 

her taifeyi İslâmiyetin muhafazasına sevk etti.606 

O zatın neslinden maddi sultanlar gelmemesine mukabil,manevi 

sultanlar,aktablar,insanlığa ışık tutacak önder şahsiyetler çıkmış olmaktadır.607 
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Bu olaylar bir yandan da Peygamberimizi doğrulayarak onun:”Hz. Hasan’ın altı 

ay hilafetiyle;Cihar-ı yar-ı Güzinin (Hulefa-i Raşidinin) zamanı hilafetlerini;”Benden 

sonra hilafet otuz yıl olacaktır.” ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini,sonra o 

saltanattan Ceberut (zorbalık) ve fesadı ümmet olacağını haber vermiş,haber verdiği 

gibi çıkmış.608 

Ve yine Hz. Ömer,Osman ve Ali’nin de şehid olacağını gaybi gözüyle görmüş ve 

haber vermiştir.609 

Peygamberimiz Hz. Ali’ye:”Sen de Hz. İsa gibi(AS) iki kısım insan felakete gider. 

Biri,ifratı muhabbet (aşırı sevgi,Şialar ve Rafiziler),diğeri,İfratı adavetle.. (aşırı 

düşmanlıkla,Hariciler gibi.) 610 

Ve Hz. Aişe için;”İçinizde birisi mühim bir fitnenin başına gelecek ve etrafında 

çoklar katledilecek.”611 

Hav’eb denilen taşlık bir yerde,köpeklerin havlamalarını duyacaklarını da 

söylemiştir. Cemel vak’ası başlayacağı zaman Hz. Âişe deve (Cemel)’de gece vakti 

giderken Hav’eb mevkiinde köpeklerin ulumasını işittiğinde Peygamberimizin sözünü 

hatırlayarak hemen oradakilere Hevdec’den:”Burası Hav’eb mi?” diye soruyor. Onlar 

durumu anlayıp, Hz. Âişe’nin döneceği korkusuyla –Hayır- cevabını veriyorlar. 

Neticede iki taraf karşılaşıyor. 

İçinde cennetle müjdelenenlerden Hz. Talha’nın da bulunup on üç bin kişinin 

şehid olduğu bu dahili muharebe için Hz. ali şöyle der:”Din kardeşlerimiz olup 

üzerimize Bağy ve Huruç ettiler.”612 

İmam-ı Azam Ebu Hanife’de:”Hz. Ali’nin evâmir ve âmâli malumumuz olmasa 

bağiler hakkında ne muamele olunmak lazım geleceğini bilemezdik”der.613 

Peygamberimiz Hz. Ali için:”Ya Ali,ben Kur’an-ın tenzili üzere mukatele 

ettim,sen de tevili üzerine mukatele edeceksin.”buyurmuştur.614 
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Hz. Ali ile Hz. Muaviye’nin Sıffin’deki muharebesi ise,Hilafet ve Saltanat 

muharebesidir. Hz. Hasan ve Hüseyin ise,Emevilere karşı muharebesi Din ve milliyet 

muharebesidir.”615 

Bu savaşta tereddüt gösterenlere karşı Hz. Ali:”Bana,hakdan udul ile(Sapmayla) 

cemaattan huruç edip ayrılanlar ile,yani Havaric ile mukatele etmek üzere 

emrolundu.”diyerek,kendisiyle beraber olan Ebu Eyyubel Ensari’de:”Rasulullah (SAM) 

bana nakz-ı ahd eden (sözünü bozan) cevr ve zulüm eyleyen ve hakdan udul ile 

cemaattan huruc edip ayrılan kimseler ile mukatele eylemek üzere emretti.”demiştir. 

Peygamber efendimiz:”Baği bir taife,Ammar-ı katledecek.” Sonra Sıffin’de 

katledildi. Hz. Ali,onu Muaviyenin taraftarları baği olduklarına hüccet gösterdi. Fakat 

Muaviye tevil etti. Amr ibnul As dedi:”Baği yalınız onun katilleridir,umumumuz 

değiliz.”616 

Sıffin’de:içerisinde 26’sı Bedir’den olan yirmi beş bin şehid olurken,bağilerden 

de kırk beş bin kişi öldürülmüştür.617 

  

    ŞEHİDLİĞİ 

Harici’lerden üç kişi Hicaz’da toplanarak intikam alma hırsıyla,Abdurrahman 

ibni Mülcem el-Muradi;Hz. Ali’yi, berk ibni Abdullah et-Temimi Muaviye’yi,Amr ibni 

bekiriz-Sa’di’de;Amr ibni As’ı zehirli kılıçla öldürmeye karar alırlar. 

Kufe’ye gelen İbni Mülcem ramazanın 27’sinde sabah namazına giderken 63 

yaşında olan Hz. Ali’yi şehid eder. 

Mısır’a gelen Bekir’de yanlışlıkla Amr ibnul As’ın imamete vekil kıldığı Harice 

ibni Habibe’yi öldürür. Amr ibnul As kurtulur. 

Şam’da olan Muaviye ise sabah namazına giderken,Berk tarafından uyluğundan 

yaralanır. Adamları müdahale ederek kurtulur. Ancak kılıç zehirli olduğundan Said 

adındaki doktor bunun iki şekilde tedavi edileceğini söyler. Biri demiri kızdırıp yaranın 

üzerine koymak,diğeri ise;bir şerbeti içecek fakat ondan sonra çocuğu olmayacak. 

Muaviye ikincisini kabul eder. Yara iyileşir,dediği gibi çocuğu olmaz.618 

Şiilerin bir kısmının Hz. Ali’nin kıyametten önce dirileceğini 619 söylemelerine 

karşı Hz. Hasan:”Öyle olsa biz onun mirasını taksim etmezdik.”sözüyle izah eder. 
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Şiilerin Hz. Ali’ye olan bu muhabbetleri,Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’e olan 

düşmanlıklarından kaynaklanmaktadır. 

-Haşa- Hz. Ebubekir’in hilafeti gasbettiği,Hz. Ömer’in ise;onların köklü olan 

süper Sasani devletlerini bir daha doğrulamayacak bir şekilde yerle bir etmesindendir. 

Bu ezeli ve ebedi düşmanlıktır ki;onları Hz. Ali’ye muhabbete sevk etmiştir. 

Her yerde ve her zaman olduğu gibi,burada da Ehli Sünnet vel Cemaatın yolu;ne 

ifrat,ne de tefrit olmayıp orta yoldur. Yani; 

Allah için sevmek,Allah için buğzetmek... 

  

        6-8-1991 

       MEHMET  ÖZÇELİK 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HİKMETLİ        SÖZLER 

  

 -Âyet-te:”Her şeyi halk ve icad etmiştir.”buyurulur. 

 -Bediüzzaman:”En büyük hidayet,hicabın kaldırılmasıyla hakkı hak,batılı batıl 

göstermektir.”620 

 -“Medar-ı hamd olan şifa,hidayet ve rızık gibi nimetlerin şükrüne başkaların 

müdahelesinin olamıyacağı.”621 

 -Evet bütün bu hakikatlar göstermektedir ki;Hidayet,doğrudan doğruya Allah’ın 

bir ihsanı ve ikramıdır. İnsanın istidadıyla münasebettar olarak... 

 -“De ki:herkes,kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru 

bir yol tuttuğunu,Rabbiniz en iyi bilendir.”622 

 -Benim babam dindardı? Hocaydı?”Bu ifadeler ahirette senet olarak kabul 

edilmez. Zira onun kendi senedi,kendisi için ne derece;bir kurtuluş akçesi olacaktır? 

 -Peygamberimizin amcası bile olsa?”Ebu Talib,putlara tapan kavminin dini 

üzere idi”623 

 -“Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin,lakin ancak Allah dilediğini 

doğruya hidayet eder. O hidayete gelecek olanları pek iyi bilir.”624 

 -Hz. Âişeden:”İnsanlar peşi peşine İslama dönmeğe başlayınca,Helal ve 

Haramları bildiren ayetler nazil oldu.”625 

 -“Ümmetimin seyahati cihaddır.”(Hadis) 

 -“Kötü tuzak ancak sahibine dolanır.”626 
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 -“Öbürleri ise hileler yaptılar,komplolar hazırladılar. Allah’ta onların 

hilelerini,komplolarını boşa çıkardı. Allah,hileleri boşa çıkarmakta pek güçlüdür.”627 

 -Ahmed bin Hanbele;Neden ashab-ı kiramdan keramet nakledilmemiş 

de,onlardan sonra gelenlerden çok keramet nakledilmiştir? Sorusu üzerine cevaben; 

 “Ashab-ı Kiramın imanı kuvvetli olduğundan...” 

 -Ebu Yezid el-Bestami:”Havada uçan ve suyun üstünde yürüyen birisini 

görürseniz ona aldanmayınız. Onun Allah’ın emir ve yasaklarına karşı olan durumuna 

bakınız.” 

 -Abidlerden sudur eden kerametlerin alimlerinkine nazaran daha çok olmasının 

sebebini İmam-ı Nevevi şöyle açıklar:”İbadete nazaran ilimdeki ihlasın daha fazla 

olmasındandır.” 

 -En büyük keramet istikamet üzere olmaktır. 

 -Taberani de nakledildiği üzere,İbni Mesud rivayet eder:”Hz. Ömer bir cinniyle 

güreşir. Üç defa onu yere çarpar. 

 Cinnin,Âyet-el Kürsiyi okuyor musun? sorusu üzerine Hz. Ömer:”Evet-deyince 

Cin:Eğer sen bir evde Ayet-el Kürsiyi okuyorsan,orada şeytan duramaz. Eşek anırması 

gibi homurdanarak çıkar ve sabah oluncaya kadar giremez,der. 

 -Beyhaki-nin rivayetinde Cabir:Şehitleri mezarından çıkarırken,kazma Hz. 

Hamza-nın ayağına isabet etti ve ayağından kan fışkırdı,buyuruyor. 

 -Özel olan değil,güzel olan makbuldür. 

 -Sözler,özlerden çıkıp,özlü olmalıdır. 

 -Satırdan değil,sadırdan konuşmalı. Ta ki tesir etsin. 

 -Diller duyguları söyler. Duygular dilleri dillendirir. 

 -“Bütün himmeti karnına giren şey olan kimsenin kıymeti de,karnından çıkan 

şey kadardır.”(İmam-ı Şafii) 

 -Semerkant saykalı rûy-i zeminest. 
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627 Al-i İmran.54,İbrahim.46,Nahl.45,Neml.50,Mü’min.(Ğafir)45. 



  Buhara kuvveti İslâmi dinest.. 

 -İmam-ı Âzama Kadılık teklif edildiğinde;-Yapamam-deyince Melik;”Yalan 

söylüyorsun”dediğinde,o halde,zaten yalan söyleyen Kadı olamaz,der. 

 -Ana rahminden çıktım geldim pazara. 

  Kefenimi aldım,döndüm mezara. 

 -Hadis-de:”Ağlama ya Muaz,çünkü ağlamak şeytanın vesvesesinin 

neticesidir.”628  

 -Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. 

  Olmaya baht-u saadet dünyada vahdet gibi.”(Kanuni) 

 -Düşmanların ölmesin,bilakis senden keder verecek şeyleri görünceye kadar 

yaşasınlar;sen ise,nimetten ötürü hep hasede hedef ol. Bil ki kamil kimse kendisine 

hased edilendir.”629 

 -Cânı cânan dilemiş vermemek olmaz ey dil. 

  Ne niza’ eyliyelim ol ne senindir ne benim.630 

 -Aşk ve muhabbet;öyle bir iksirdir ki,her şeyi ve her şeyini maşuk ve mahbubuna 

feda ettirir. 

 -Her insan bir kitaptır. Öğretmen bir kütüphane. Herkes kendi kitabını 

okurken,öğretmen kitapları okur. Bir yandan okur,bir yandan okutur. Bir yandan da 

dokutur. Oda her nevini. Okur,okutur,dokutur... 

 -Yıllardır önümüze yığılan-Dikilen-çıkılıp,çakılan barajlar;büyük bir birikimle 

yıkılmaktadır. 

 -“Evet sen,iş görmek ve haller irşad etmek vazifesiyle mükellef olarak dünya 

hapishanesinde bulunuyorsun.”631 
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 -Allahım! İlimdeki rızkımı artır. İstikametimi daim kıl. Bu yolda da 

kaim,sonumu iman ve şehadetle hatimelendir. Amin... 

 -“En temiz kalb,içinde siyaset olmayandır. En iyi amel,kötü niyet olmaksızın 

yapılandır. En iyi nimet,alın teriyle kazanılandır.”(Ebul H. Harkani.) 

 -Birleşmiş Milletler meğer bir- leşmiş. Bir-leşmiş olmamak için, birleşmiş olmak 

gerek. 

 -Kul olmayan kül olur. Kül olmamak için kul olmak gerek... 

 -Eğer tarihe tüm kahramanların isimlerini yazsaydık;tarih çoktan 

kapanır,büyük zannedilen çok küçüklere hiç mi hiç yer olmaz ve kalmazdı. Ancak bizler 

sadece büyüklerin başlarındaki büyükleri yazmışız sadece... Yani büyükleri çıkaran 

büyükler yazılmıştır sadece. Gerçek büyüklerimizi bilmediğimizden ve de 

tanımadığımızdan küçük kalmışız,küçülmüşüz.. . Teemmel... 

 -Sevimsiz yetmişli yılları sevdim. Çünkü bana basamak oldu. Sevimli seksenli 

yılları sevemedim. Çünkü sefâhetiyle ayağıma bağ olup,beni bağladı,değerlerimi 

dağladı. Nefis sevindi,ruhlar ağladı... 

 Gerçek sevileni aradım. Önümdeki yıllar bana onu arattı. Leylanın Mecnunu 

aramasından öte... 

 -Aldanıyorlar! Bizde bitmeyen kaynak var. Musluklar kapansa da,akıp bitmeyen 

asıl var... 

 -Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki;bir yanda çakanlar,öbür yanda çakılanlar... 

 Hem açılanlar,hem açlar bir arada. 

 Açılanlar. Açlar. 

 Hem çalanlar. Hem de çalınanlar. 

 Çalanların çaldıkları,çalanlardan daha kıymetli. Kıymetsiz,kıymetliyi çalmakta. 

Varsa,kıymetleri ve değerleri çalınmakta... 

 Semada oturanlar,arz da gezenler. Biri sabitlerin yeri,diğeri yükselenlerin... 

Yerdekiler çakılırken,göktekiler,takılı... 

 Çakıldık,çünkü takıldık. 

 Astılar,asıldık. Çünkü takıldık. 

 -Baka baka yaktılar,yandık. 



  Yana yana baktık,yaktılar. 

 -Yıldızlar büyük değil,sen büyüksün. Onlar düşük, sen yüce. 

  Bir yandan da oluşan büyüklük yıldızların büyüklüğünden değil,bizim 

küçüklüğümüzden... 

 Bu yıldızlar da ne? Şeyyy... 

 Yüzüne konuyorlar. 

 Yüzün ne güzel! Güneşlere inebiliyor... 

 Tevazuundan çıkabiliyorlar... 

 -Yıllardır kendimi arıyorum,bulamadım. Kendimi kaybettim,hükümsüzdür... 

 Bulanların Ben-lik namına,şeyy..adresini bildirmeleri...duyurulur... 

 -Kaybeden kayıbların,kaybettikleri değerler ve kaybettirdikleri değerleri... 

 -Dünya;yerdekilerin göktekileri idare ettiği yer. 

 Bir cihetle de;göktekilerin yerdekileri idareye çalıştığı,çalıştırıldığı,alıştırıldığı 

yer. 

 Öyle yer ki;ne yerliği,ne yarlığı,ne darlığı,ne karlığı,ne de kararlılığı ve zararlılığı 

belli... 

 -Dünya;yerde-kilerin,kiler-deki yeri. 

 Karanlıkdakilerin çıkardıkları,neticesiz neticeler... 

 -Mahkumuz. Çünkü mağlubuz. Sebebi;Ma’lumuz,yani ma’lumunuz. 

Sonuç;Ma’lumumuz. Netice;Çetince... 

 -Düşünmeli... Düşündürmeli... Bedel,ne eder? 

 Zerafet,Letafet,Estetik,Muhabbet,Sevgi,Kardeşlik,İnsanlık,Maneviyat... 

 -Kaybettiklerimiz,Kaybettirdiklerimizdir. Aramayıp,aranılanlar... 

 Ne kadar da muhtacız... Aaahh... Büyük acımız. Bir yandan artan sancımız. 

Doğum yakındır,diyor. 

 Doğacak,biz-den doğacak. İnşaallah... Biz doğmıyacağız. Öyle mi? 



 Biz ölürsek,doğacak olan,ölü doğar. 

 Yalnızlık onu boğar. 

 Ölmemeliyiz ki,doğum olsun,sağlıklı doğsun,doğan yaşasın. 

 Bizim yaşamamız,nesilleri yaşatır. 

 Biz yaşıyorsak,geçmişin yaşayan değerlerindendir. 

 Geleceğin yaşaması,yaşamamıza,yaşatmamıza;yaşanılmamıza bağlı. 

 Ara nesil;yaralı nesil. Karalı nesil. Dağları yüklenmiş dağ-lı,dağ-dâr nesil,dağdâr 

olmuş... 

 -Kovamız delik,su dolmuyor. İpimiz,ipsizin elinde,bir türlü çıkmıyor. Kuyuya 

yanaşamıyoruz. Çünkü bizde değil. Bizim değil. O halde biz niye yaşıyoruz? Başkasının 

eline ipi vermek için mi? 

 -Hayatı;her an biten,devamı başkasına bağlı olan,kendisi ve sahibi için 

değil,sahib olanlar için yaşar. 

 Ne kadar? Nereye kadar? 

 Sahibini bulamayan,sahiblenilmez. Sahiblenilemez. 

 -Yitik;var değildir ve var olamaz. Varlığını bulamaz. Varlıktan söz edemez. 

Varlıktan dem vuramaz. Varlıkla boy ölçüşemez. 

 -Kayıp;ayıp ve kusurdur. 

 Kusur ise;dönülürse,ayıb değil,ayıbın kaybıdır. 

 Ayıb;bir eksikliktir. Yeri doldurulmalıdır. 

 -İnsan;dolduğu kadar olur. 

 Doldurulduğu kadar,oldurulur. 

 -Yollara,yolluklara mahkumuz. 

 Kim üst? Kimdir üstün? 

 Alt-lar üste,üstler alta çıkmış! Belki de çıkarılmış... 



 -Bu son-mu? Son-un habercisi mi? Amma,belli ki,belki sona varıyoruz. Sonuz 

demiyoruz... 

 -Son yol..son zaman..zamanın ötesine giden an..son an..an son..son anlar ve 

anılar... 

 -Her son bir ölüş değildir. 

 Nice son-lar vardır ki;ilkin,bir çok ilklerin ilki,ilkinidir. 

 Nutfe;bir ilktir. Alaka’nın habercisi olması yönüyle ise,bir sondur. 

 Mudğa,et ve kemik;bir çok ilklerin de sonudur. 

 Doğmakla yeni bir ilke imza atmaktadır. Doğmadıkça o bir ölüdür. 

 -Her oluş,yeni bir doğuştan haber verir. 

 Olmayandan ne bir doğuş,ne de yeni bir doğuş beklenilmez. 

 -Dünyanın sonu,ahiretin başlangıcıdır. 

 Ahireti olmayanın dünyası da sondur. Son bulur. Bu bile mutlak son 

olmayıp,ondan önceki,bir daha başlangıcı olmayan bir sondur. 

 -Bitenler,kendini bitirenlerdir. 

 -Fişe takılanların ömrü,fişe takanların ve fişin ömrü kadardır. 

 -Başkaları tarafından beslenip besleyenler;başkasının zenginliğiyle övünenler 

gibidir. 

 -Peygamberler;yaratılışlarından evvel,peygamber olarak gönderilen bu mümtaz 

şahsiyetlerin istidatları tescil edilmiştir. 

 Bu sebeble;Vahiy ile beslenir,vahiyle toplumların istidatlarını keşfedip,inbisat 

ettirerek,madden ve manen beslenmelerini sağlar. 

 Diğer insanlar;vahiy vanasından,ilham musluklarına aktığı,akıtıp,damlattıkları 

nisbette,istidada sahib olabilirler. 

 “Sen olmasaydın,sen olmasaydın,varlıkları yaratmazdım.”Hadis-i Kudsisinin 

manası böylece tezahür eder. 

-Men bende-i Kur’ânem eger can dârem. 



 Men hâk-i râh Muhammed muhtârem. 

-Bu can devam ettikçe,ben Kur’anın kölesiyim. 

 Ben Muhammed Muhtarın ayağının tozuyum.(Mevlâna) 

-Hadis-i Kudsi de:”Sen olmasaydın,sen olmasaydın,Eflâki (mahlukatı) 

yaratmazdım.”632 

 Deylemi-nin İbni Abbas-dan rivayetinde de Peygamberimiz buyurdu ki;Cebrail 

bana geldi ve buyurdu ve dedi ki:”Allah-u Taala buyuruyor:Ya Muhammed,sen 

olmasan cenneti yaratmazdım. Sen olmasan cehennemi yaratmazdım.” 

 Diğer bir rivayette;dünyayı yaratmazdım”der. 

 Hülasa,kitabında Sağani,mevzu olduğunu söylemekle beraber,mana bakımından 

sahih olduğunu söyler.633  

 -O zat Aleyhissalatu vesselam;makamı,makamı mahmuddur. Zira bütün 

ümmetinin imanına vesile o zattır. O halde ahirette de –essebebu kel fail- 

sırrınca,herkesten fazla ihsan,ikram ve lezzete sahib olacaktır. İnsanlığın yaratılmasına 

vesile yine odur. Varlıklarda onun vesilesiyle vücuda çıkmışlardır. En önemlisi;Allah’ın 

varlığının bilinmesine ve isimlerinin tecellisine vasıta elbette yine odur.634 

 -Basmaya mübarek kademi rûy-i zemine. 

  Pak etmez idi kimseyi hâk ile teyemmüm. 

 -Hadis-de:”Sizden hiç biriniz iman etmiş olmaz,hatta ben kendisine 

nefsinden,ehlinden ve bütün insanlardan daha mahbub ve sevgili olmadıkça...” 

 -“Allah’ın inayeti işin bidayetinde geçtiği halde,velayet işin sonunda zuhur 

eder.”635 

 -“Ben işâ (yatsı) namazından sonra,ta sabaha kadar  hiç kimseyi yanıma kabul 

etmemişim.”636 
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 -Biri sâlik diğeri mâlik. Hakka sâlik olmadan neye mâlik olunabilir? Mâlik sâlik 

ile kıymetlidir,değer bulur. Sâliksiz mâlikin kıymeti cüz-i ve geçicidir. 

 -Her şeyin ifratı kötüdür,muhabbetin de. Ya riyaya,yada kibre sebeb olur. 

Karşıdakini sevince;ya lâubaliliğe,yada onu sevmesiyle insan üstü görüp,onu da kibre 

sevk edebilir.  

 Rasulullah ise öyle değildir. O ne kadar sevilirse sevilsin,manayı harfi cihetinde 

kaldığından yerinde olacaktır. 

 -Elif okuduk ötürü. 

  Pazarlık ettik götürü. 

  Yaradılanı hoş gördük. 

  Yaradandan ötürü.637 

 -Behlül Dânâ kafaları üçe ayırıyor:Taş kafa,Boş kafa,Hoş kafa... 

 -Mü’minin kalbi;Allah’ın iki kudret parmağı arasındadır.638 

 -Güneşi öven,kendini övendir. 

 -Hadis-de:”Mezardakilerden yardım dileyin.”639 

 -Hadis-de:”Ölmeden evvel ölünüz.”640 

 -İbrahim tek ümmettir.641 

 -Derde kerim,derde kerim. 

  Mevlâmdır derde kerim. 

  Çütüm gam,derdim hicrân 
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Sürdükçe derd ekerim. 

Buda beni,buda beni 

Kes beni buda beni 

Zülfün ejderha olmuş. 

Korkarım yuda beni. 

Ger ne hale düşmüşem  

Beğenmir buda beni. 

 -Güldüğümü güldüğümü 

  Görülmüş güldüğümü 

  Felek gel isbat eyle. 

  Kim görmüş güldüğümü. 

 -Hadis-de:”İhtilafı metali’ dolayısıyla dünyada ezansız bir an yoktur.” 

 -Hadis-de:”Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,eğer onlar- 

İnşaallah-demeselerdi,onlar ile o iş arası ebediyyen engellenirdi.” 

 -Hadis-de:“Ey müslümanlar biliniz ki,her müslümanın evinin etrafından kırk 

hane komşusudur. Ve yine biliniz ki;komşusunu rahatsız eden,cennete giremez.” 

 -“Bir evde dûzen olsa,düzen olmaz o evde.”(Keçecizade Fuat Paşa) 

 -İki hanımın olduğu evde,hânuman olmaz. 

 -Ehli imanın rüesalarını çürütmemek. İmam-ı Şa’rani;500 müridi olan şeyhe 

nakıs der. Onu görünce ona hürmet eder. Talebesi neden böyle yaptığını 

sorduğunda;500 kişi ona kalbini bağlamış,teveccüh etmiş,kırmamak lazım. Yoksa şimdi 

enkas diyorum,der. 

 -“Gün doğmadan meşîme-i şebden neler doğar.” 

 -Keser döndü,sap döndü. 

  Bir gün geldi,hesap döndü. 

 -Sevgi;dikenlere gül atma sanatıdır. 



 -Nefret;Körler memleketinde,şaşıların hükümdar olmasıdır. 

 -Gel,gel beru savmu salâtın kazası var. 

  Sensiz geçen ömrü hayatın kazası yok. 

-Ağanın malı gider,azabın canı gider. 

-Ağanın malı züğürdün çenesini yorar. 

-Tahsil cehaleti alır,eşşeklik bâki kalır. 

-Postluların post kavgasında,post gidince,kavgada biter. 

-Merzifonlu Kara Mustafa Paşanın,cellatlar tarafından hal’ edilmesi için gelen 

imamın   yanlışlıkla hal’ edilmeye çalışıldıktan sonra zorla kurtularak söylediği, her 

asırda geçerli olan sözünde;”Ricali devletle hayyen ve meyyiten takarrüb caiz 

değildir.” 

 -Ahirete her yerden kalkar. Özel bir yeren gitmek için beklemeye ve oraya 

gitmeye gerek yok. 

 -Ağız kör bir kuyudur. 

 -Hadis-de,Tevrattaki ibare:”Allah şişman olan alimlere buğz eder.” 

 -“Fikir kitabı (yazısı) Cebir kitabı gibi okunur.”(Cemil Meriç) 

 -Ölüm;ilmel yakinden,aynel yakin ve hakkal yakine bir geçiştir. Ölümden önce 

gaybi,ilmi ve imani olan meseleler,ölüm ile müşahede edilmiş ve marifet olmuş 

olmaktadır. 

 -Ölüm var ölüm. Ölün de görün. 

 -Ölüm;bir dereden atlamak gibidir.642 Yani düz gidilen bir yolda öne çıkan 

dereyi atlamaktır ölüm... 

 -“Mutlak hakikatı Allah bilir.”(Peyami Safa) Çünkü mutlak hakikat,hakikatta 

yine O’dur. 

 -Dava adamı,mefkure insan,damıtımlı şuura sahib insan;insanların arkasından 

gittiği insandır. Bu özelliklerin arkasından giden,arkasından gidilendir. 

 -Mademki gelmişiz köhne cihane. 
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  Derdimizi çeksin şu viranhane. 

  Gönül ne kahve ister ne kahvehane. 

  Gönül ahbab ister kahve bahane. 

 -Yüce Allah meleklere övünmektedir bu insanlarla. Peygamberimiz 

buyuruyor:”Yüce Allah arefe günü,akşam üzeri,meleklere:”Şu kullarıma bakınız. Toz 

toprak içinde,her uzak yoldan bana geldiler. Onlar,Rahmetimi umuyor,azabımdan 

korkuyorlar. Halbuki beni görmüş değillerdir. Acaba,görmüş olsalardı ne 

yaparlardı?”643 

 -Ğarkeden alimleri bir katre âb-ı mağfiret 

  Var kıyas et vüs’ati deryayı rahmet. 

 -Bir kefendir akibet sermaye-i şâh-u gedâ. 

  Pes buna mağrur olan mecnun değil de,ya nedir? 

 -Bayram odur cânan ile cânın beraber can ola, 

  Zevk-i tevhid ile cânın bir taze civan ola. 

Bayram odur hubb-i sivâdan fariğ ola gönlümüz, 

Hubb-u Mevlâ kalbin dibinde Dürr ile mercan ola. 

 Mevlâ bizi affede,bayram o bayram ola, 

 Cürm-ü hatalar gide,bayram o bayram ola.(Alvarlı Efe Hazretleri) 

 -Kilab-ı zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar. 

  Uyan ey yâren-i şîr-i jiyan bu hâl-i gafletten. (Namık Kemal) 

 -Düzgünle gerilmez buruşuk bir yüz.  

 Boyayla incelmez kalın bir dudak.  

 İnsaf aynasına bir kerre bak da, 

 Kendini maskara etmeyi bırak. 

                                                           
643 İslam Tarihi. Medine Dönemi. A. Köksal. 10 /  269,Müslim-Sahih. 2 / 983,Hakim. Müstedrek. 1 / 464, 

Beğavi. Mesabiu-us Sünne. 1 /  128. 



-Senin dünyan,seni Mevlandan alıkoyan şeydir. 

-“Kavmindeki alim,ümmetinin içindeki Nebi gibidir.” 

-Sevgiliden sudur eden her şey güzeldir. 

-Bir şeyi sevmen,seni kör ve sağır eder. 

-Nefsin bineğindir. Ona rıfk ile muamele et. 

-Açlık ve tokluğun desiselerinden kork. Açlığın şiddeti,tokluktan daha şerdir. 

-Usulü terk edene,vusül haram olur. Ondan mahrum kalır. 

-“Rabbin ile aradığın istek gecikmez ve nefsin ile aradığın istek müyesser 

olamaz.”644 -“Kimin bidayeti parlak olursa,nihayeti de parlak olur.”645 

-“O’nun yanında kendi kaderini bilmek istersen,seni nasıl bir işte 

bulundurduğuna dikkat et.” 

-“Allah’ın yanındaki yerini ilmek isteyen,Allah’ın yerinin kalbinde nasıl 

olduğuna baksın.” 

-“Nimetlerin varlıklarında kadirlerini bilmeyen,yokluklarında kadirlerini 

anlamış olur.”646 

-“Bil ki;şeytan senden gaflet etmez. Sen de gaflet etme ki,senin perçemin onun 

elindedir” 

-Hadis-i Kudsi-de:”Ey Adem oğlu. Eşyayı senin için yarattım. Seni de kendim 

için yarattım.” 

-Bir anlık küfrün ebedi cezayı gerektirdiği tam bir adalettir. Zira:”Küfür ve 

dalalet cinayeti,nihayetsiz bir cinayettir ve hadsiz bir hukuka tecavüzdür.”647 

-Hikmet;Hz. Âdem-le başlayıp,Peygamber Efendimizle (SAM) kemale 

ererek,zamanımızda da devam etmekte ve etmeye de devam edecektir. 
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-Bazı ilk-ler:”İlk defa Ömer bin Abdulaziz,mescidin dört köşesine minare 

yaptırmıştır.”648 

-Ömer bin Abdulaziz hutbeden Hz. Ali’ye küfrü kaldırıp:”Muhakkak ki Allah 

adaleti ve ihsanı ve yakınlara vermeyi emreder,ve hayasızlığı ve çirkin işleri ve zulmü 

yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”649 ayetini koydurttu.650 

-İlk Miras taksimi651,Said Bin Rebi’ hakkındadır.652 

-Halkı Uzza’ya (puta) ilk tapmaya davet edenler;Amr bin Rebia ve Haris bin 

Ka’b adındaki kişilerdi. 

Uzza’ya tapmayı ilk benimseyen ve Kureyşlilere benimseten de Amr bin Luhay-

dı.653 

-Yeryüzünde ilk yapılan,Adem-in (AS) cesedi olmuştu. 

-Kabil bin Adem oğullarından bir adam ilk defa put yapmıştır. 

-Süva’ ilk tapılan puttur. 

-Vedd,Süva’,Yagus,Yauk ve Nesr;iyi ve ibadette daim kişiler olup,ölümlerinden 

sonra beşi için put yapılarak ilk önce tazimde bulunuldu. 

İkinci çağ gelince öncekinden daha da çok tazimde bulunuldu. 

Üçüncü çağ gelince,bunların Allah katında ancak şefaatçı oldukları düşünülerek 

artık bunlara tapılmaya başlandı. Ve küfürlerini arttırdılar. Bunu üzerine Allah onlara 

İdris (Ahnuh b. Yared b. Mehlail b. Kaynan)-ı gönderdi. Bu durum Hz. Nuh’a kadar 

artmakta devam etti. 

Nuh tufanında bunlar sellere kapılarak (5 put) Cidde’ye kadar sürüklendi,sular 

daha sonra çekilip üzerlerine toprak yığıldı. Ancak daha sonra bir kahin olan Amr b. 

Luhay Mekke’nin idaresini ele geçirip Cürhimileri sürdükten sonra cinni birisi 

kendisine putların yerini söyleyip onları götürerek,Arapları onlara tapmaya çağırmasını 
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söyler. Amr’da onları yüklenerek Tihame’ye getirip halkı putlara ilk olarak ibadete 

davet eder.654 

-Menat-ı ilk diken Amr bin Luhaydır. 

-İslâmda ilk Kısas,Leys-lerden birinin Huzeyli-lerden bir adamı haksız yere 

öldürmesinden dolayı,İslâmda Kısas ile neticelenen ilk kan davası idi.655  

-Bu gamlar kim benim vardır baîrin başına konsa. 

 Çıkar kâfir cehennemden güler ehli azab oynar.(Fuzuli) 

-Cahilin fahri cem-i mâl iledir. 

 Arifin izzeti kemâl iledir.(Ahi) 

-Ne sâl iledir ne mâl iledir. 

 Beyim ululuk Kemâl iledir.(Namık Kemal) 

-Ulemanın kocayanı kocadıkça koç olur. 

 Cühelanın kocayanı kocadıkça hiç olur. 

-Kimler geldi, kimler geçti bu felekten. 

 Kalbur ile un elerken, deve geçti bu elekten. 

-Bevval-i çeh-i zemzemi lanetle anar halk. 

 Sen Kâ’be gibi kendini hürmetle benam et. 

(Zemzem suyunu kirleten herif gibi olma. Sen kendini Ka’be gibi saygı ile 

meşhur et.) 

-Neş’e ümid ettiğin sağarda senden gamlıdır. 

 Bir dokun bin ah dinle kase-i fağfurdan. 

-Mazi hayal,manzar-ı âti henüz adem. 

 Hal oynatır şuurumu bilmem nedir bu dem. 
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-Bir ân imiş meâli kitabı vücudumun. 

 Ömrüm şu gâhgüsarım olan satrı mürtesem. 

-Mecruhu sanma cerhi mücerreddir öldüren. 

 Âfât-ı bâtiniyedir aslı musibetin. 

-Günahlar insanı kabalaştırır ve zulmani kılar. Sevablar ise;letafetleştirir ve 

nurani kılar. 

-“Essebebu kel-fail “sırrınca bir insan;yaptığı bir kötülük sebebiyle,ne kadar 

insanın bozulmasına sebeb olmuşsa,o kadar insan sayısınca cezaya kendini müstehak 

etmiş olacaktır. 

Hele bir de şu sür’at asrı olan asrımızdaki durum,günahta da sür’at peyda 

etmesine sebeb olmuş ise,birde buna çeşitli vesilelerle kutlamalarla çeşitli günahların 

tekrarı eklenmiş ise,o zaman o günahların katmerleşmesine ve cezalarında ona oranla 

artmasına sebeb olacaktır. 

Sevabta da durum aynı olmakla beraber,Kur’an-ın ifadesiyle,asğari bire on ile 

sevab arttırılarak verilecektir. Zira Allah ihsan sahibidir. 

-Melekler,emredilmedikçe ne cehenneme,ne de cehennemi merkezleri mekan 

ittihaz etmez ve edinmezler. 

-Bediüzzamanın da belirttiği gibi;en büyük İngiliz siyaseti;Kur’an-ın ortadan 

kaldırılması veya müslümanların Kur’an-dan soğutulmaları..şeklinde planlanmakta ve 

de oynanmaktadır... 

Peki,birkaç asırdır tüm şenâet ve denâetlere rağmen ne kadar ve nasıl başarılı 

olmuşlardır? 

Atılan temellerin köklü olmasıdır ki,kökün sağlamlığı bu milleti ayakta 

tutmaktadır. Büyük çapta sarsan bu sarsıntıların köksüz oluşu tesirini de köksüz 

kılmaktadır. 

Köklülerin köklü hizmetleri. Köksüzlerin köksüz tahribleri... 

-“Dâd-ı Hak râ kabiliyet nist.”(Hak vergisi,halkın algısı nisbetindedir. Hak 

vergisi;hakkın haklıya hakiki,hakkı olan vergisidir.) 

-Ölemedim. Çünkü elimde değil. Bu vücudun sahibi ben değilim. 



Ölmek istedim. Hem de çok..gayet çok..çooook. Çok,ama ölemedim. Tâ ki 

dirilecek,tekrar daha güzel bir surette var olup,varlığa çıkacak. Tıpkı toprağa giren bir 

tohum gibi... 

Tohum gibi olamadım. Tohum kadar da olamadım. 

Tohum ben olamazken,ben o kadar,onun kadar olamadım. Vâa esefâ. Vah 

hasretâ... 

Esef bitmeli,hasret gitmeli. İnsanlar ölmeli dirilmek için. Dirilere ihtiyaç 

var.Yaşayan ölülere ihtiyaç yok. Muhtaç da değiliz. Taç-da olamadılar ki;başımızda 

taşıyalım. Kaba. Tıpkı odun. Taş-da olamadılar ki,evimizin temeline koyalım. Böyle 

istemiş,böyle olmuş,ne yapalım? 

-Benûn ve Hâfe-de:Senin oğulların ki,sana kızanlardır. Hafedelerin ise;sana 

hizmet edenlerdir.656 

-Emşac;Erkeğin suyu ve kadının suyu rahimde birleştiği zaman karışık 

olması.657 

-Eshâb-ul Meymene:Sağcılar.658 

-Eshâb-ul Meş’eme:Solcular.659 

-Samed:Her işte kendisi kastedilen,kendisine yönelinen.660 

-Bir kâfir Rasulullahdan veya Kur’an-dan her hangi bir şey anlatabilir mi?(Nakil 

edebilir mi?) Şâfiiye göre;Normal bir insan olarak bahsedebilir. Kâfir olarak 

bahsedemez. 

-“Alimin ölmesi alemin ölmesi.”derler. Evet. Zira bir arap şairinin dediği 

gibi:”Alemi bir şahsiyette toplamak kudretine zor gelmeyen Cenâb-ı Hakkın 

marifetinde  yükselen ve kemal derecesine varıp,asrın ilmiyle mücehhez olan,bütün 

insanlara ilimde,şecaatta,ferağatta ve bunun gibi bir çok sıfatlarda denk olan bir zatın 

ölmesi alemin ölmesi demektir. 

                                                           
656 Nahl.72,İslam Tarihi.Medine Devri.age. 5 / 184. 

657 İnsan.2,Age. 5 / 184. 

658 Vakıa.8 

659 Vakıa.9,age. 5 / 184. 

660 İhlas.2,age. 5 / 184,bak. Heysemi. Mecmauz-Zevaid. 6 / 303-310, 9 / 278-284. 



-Gökte yıldız ararken nice turfa (budala) müneccim. 

 Gaflet ile görmez kuyuyu reh-güzârında.(Ziya Paşa) 

-Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin. 

 Canlarda ve tenlerde nihân hep sen imişsin. 

 Senden bu cihan içre nişan ister idim ben. 

 Ahir bunu bildim ki cihan hep sen imişsin. 

-Ararsan Mevlâyı kalbinde ara. 

 Kudüs’te,Mekke’de,hac-da değildir. 

 Eğer bir Mü’minin kalbini kırarsan. 

 Hakka eylediğin secde değildir.(Yunus) 

-Eli boş gidilmez gidilen yere.      

 Rabbim boş gelmedim,ben suç getirdim. 

 Dağlar çekemezken o ağır yükü. 

 İki kat sırtımla pek güç getirdim. 

-Bî-edeb mahrum bâ-şed ez-lutfu Rab.(Edebden mahrum olan,Rabbın lutfundan 

mahrum olur. 

-Bî-edebrâ edebkerden,edebest.(edepsizlere edepsizlikle mukabelede bulunmak 

edebdir.) 

-Diyâr-ı küfrü gezdim,beldeler,kâşâneler gördüm. 

 Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.(Ziya Paşa) 

- Sessizce düşünsek duyacaklar bir gün 

   Olmadıkları oldu sayacaklar bir gün 

   Onlar bu vehimle ellerinden gelse 

   Rüyalara sansür koyacaklar bir gün.  (A.N.Asya) 



Ö Ğ Ü T L E R : 

-Kınayan kınanır,küfredene küfredilir,küfretmeyiniz. 

-Irzınızı koruyunuz.”Eline-Beline-Diline sahib ol.”(H.Bektaş-ı Veli) 

-Amca kızlarını amca çocuklarına verin.(Amr bin Gülsüm) 

-Kadınların yerlerini erkeklerden uzak tutunuz,çünki bu durum gözleri 

koruyucudur,iffete sebebtir. Beraberlikte hastalık vardır. 

-Dizginini tutmadığın iş seni üzer. 

-Atufkâr olunuz. 

-İkrâm ediniz. 

-Hayırlı ölüm,hayırlı işte olurken olan ölümdür. 

-Gadab ateştir. Ateş ormanları,gadab insanları yakar. 

-Hayrı umulmayan,şerrinden korkulan sütsüzdür. 

-Sevginizde eziyet etmeyiniz. 

-Sabır gösteriniz. Sabır,içilmesi acı,neticesi şifalı bir ilaç gibidir. 

-En büyük musibet,kötü haleftir. 

-Etrafına yumuşak davran,tâki sevilesin. 

-Mütevazi ol,tâki yükselesin. 

-Güler yüzlü ol,tâki sana itaat edilsin. 

-Büyüklere ikrâmda bulunduğun gibi,küçüklerede ikrâm et. 

-Yardım dileyene yardımda bulun. 

-Ziyaret edeni,ziyaret et. 

-Hikmetli söz emin kılar,kötü söz yaralar. 

-İhtiyarlara hürmet et,sen eğer ölmezsen ihtiyar olacaksın. 

-Vefasız olma,vefakâr ol. 



-Öğütleri tut,öğütte bulun.Öğüt ve iyilikler üzerine ol. 

-Allahtan kork,Takva üzere ol. 

-Hallerini düzelt,günahtan sakın. 

-İzzetli bir ölüm,zillet ve acz-le geçen bir hayattan daha hayırlıdır. 

-Ömür;bela ve bolluk üzeredir. Gün;sürur ve ağlama üzerinedir. İnsanlar 

lehinde ve alehyinde olurlar. Olan ise,olur. 

-Denginizle evleniniz. Yoksa bekleyiniz. En güzel olanı,hayası güzel olandır. 

Ahmak ve zayıf akıllı olandan sakınınız. 

-İyilik üzere olmak,kötülükten korur. 

-Sılayı rahmi kesmek,sıkıntı ve ihtiyarlık verir. 

-Kin iyiliğe manidir. 

-Gençliğinizi yeyip,fani etmeyin,Zaman sizi eskitmeden,kendinizi yenileyiniz. 

-İyilerle oturun,iyi olun. 

-Zaman iki memelidir;Birinden acı,diğerinden tatlı çıkar,sen tatlı olanı sağ. 

-Yardımlaşın. Zira iyilik ve yardım paylaşıldıkça artar. 

-Dilinize sahib olun. Zira siz söylediğiniz sözünüzün esirisiniz,söylemediğiniz söz 

sizin esirinizdir. 

-Kişinin ölümü iki dudağı arasındadır. 

-Bolluk anında şımarmak ahmaklık,zorluk ve belada acziyet akılsızlıktır. 

-Çaresi olmayan şeyin çaresi,sabırdır. 

-Gülünmeyecek şeye gülmeyiniz. 

-İstenilmeyene icabet etmeyin. 

-Vakar sahibi olun. 

-Geveze,gece odun toplayan gibidir. Elde edemez,eldekini kaybeder,hata eder. 

-Hayra delil olan yapan gibidir. 



-Ailesi bozulan,suda boğulan gibidir. 

-Sözün özü kısa olanıdır. 

-İşlerin en doğrusu yanlışların terkidir. 

-Israr etmeyiniz,usandırır. 

-Susmak muhabbeti kazandırır. 

-İşlerin en hayırlısı vasat ve orta olanıdır. 

-En hayırlı arkadaş,saliha hanımdır. 

-Nefsini ayıplamayana öğüt fayda vermez. 

-Edeb,rıfk ve yumuşaklıktır,rıfkda berekettir. 

-Binek sahibi olunuz. 

-İnsanların en sevgilisi,hak sahibine hakkını verendir. 

-Hayat gidiyor,ömürde süratle gidiyor. Aldanmakta fayda yok. 

-Dün nerede? Dündekiler nerede? Hani Melikler? Nerede Cebbarlar? Nerede 

güzel yüzlüler,Gençler ve Gençlikler?Nerede şehirler imar edenler? Kendilerine ne imar 

ettiler,mamurmu ettiler,mahrum ve harab mı ettiler? Nerede kendisinden sonrakilere 

mal biriktirenler,sonrakiler ve malları? Hep gittiler ve unutuldular... İbret alınız ey akıl 

sahibleri... 

-Yemeyeceğinizi biriktiriyor,elde edemeyeceğinizi arzu ediyorsunuz! 

-Cimriliğin bir kısmı,nifakın şubesindendir. 

-Dünya gurur ve aldatma üzerine kurulmuş ve dürülmüştür. 

-Dünya,peşine düşülen acuze bir kadın gibidir. 

-Sahi olun. Hadisde:”Sahi,Allahın mahbubudur,fasık olsa bile. Bahil ve cimri 

Allahın düşmanıdır,salih olsa bile...” 

   

        31-12-2000     

       MEHMET    ÖZÇELİK 



HALİFELERİMİZ 

  

 Hilafet;geçmişin vazifesini geleceğe aktarma,geleceğe köprü görevi yapıp,irtibatı 

kurma makamı... 

 Hz. Ebu Bekir,Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali,işte bu dört halife 

Peygamberimizin (SAM) madden ve manen görevini ve şahsiyetini omuzlamış 

kimselerdir. 

 Dünyevi cihetle bir yandan akrabalık kurulmuş,maddi bir bağlılık sağlanmış,bir 

yönüyle de manevi yönden arkalarında Peygamberimizin (SAM) müzaheretini 

bulmuşlardır. 

 Hz. Ebu Bekir;çocukluktan beri Peygamberimizin (SAM) samimi arkadaşı 

olmuştur. Peygamberliğiyle beraber ilk iman eden ve devamlı maiyetinde olma şerefine 

nail olmuştur. İlk safın tek insanı olma özelliğini sonuna kadar korumuştur. 

 Bunlarla beraber kızı Hz. Âişe’yi Efendimize vermekle ona kayınpeder olma 

sıfatına layık olmuştur. Kızı ile de Peygamberimizin –manevi alemi gibi- maddi alemine 

de girmiş olmaktadır. 

 Hadis-de:”Ebu Bekre ilişmeyin,onu kendi haline bırakın;çünkü o,nübüvvetin 

tamamlayıcısıdır.”661 

 Hz. Ömer’de kızı Esma’yı Efendimizin ailesi kılmakla,o da o şerefi elde 

etmekteydi. O da maddi-manevi Efendimize intisab ediyordu. Hem dünyada,hem de 

ukbâda kopmazcasına... 

 Peygamberimiz Hz. Hafsa’ya bir sır olarak;kendisinden sonra Ebu Bekir ve 

Ömer’in ümmetinin işini deruhte edeceklerini müjdeler.662 

 Hz. Osman’ın durumu ise daha da farklıydı. Efendimizin gözünün nuru olan iki 

kızıyla evleniyor,zinnureyn lakabına hak kazanıyordu. 

 Ve Efendimiz Hz. Osman için daha da olsa severek onları da vereceğini 

söylüyordu. 

 Ve Hz. Ali;Peygamberimizin biricik kızı,kendi nesli,-o da ne üstün bir nesil- 

onunla devam edecek olan Hz. Fatıma ile evleniyor,Allah tarafından pak ve temiz 

kılınmış663 olan iki nurlu torun,Seyyidler ve Şerifler neslinin başı oluyordu. 

 Âl-i Beyt ve Ehl-i Beyt olan korunmuş kimseler oluyorlardı. 

                                                           
661 Tefsir-i Kebir. Fahreddin-i Razi. Terc. Heyet. 19 / 188. 

662 Age. 21 / 551-552,555. 

663 Ahzab.33. 



 Aynı zamanda Hz. Ali bizzat Peygamberimizin eliyle ve evinde yetişiyor ve 

yetiştiriliyordu. Bizzat ilahi vahiy sahnesine şahit oluyordu. Peygamberimiz Allah 

tarafından terbiye edilip yoğrulurken,664 Hz. Ali de bizzat küçüklükten beri 

Peygamberimizin terbiye sisteminde eğitiliyordu. 

 Böylece her dört sahabe de asırları kendileri biçimlendirirken,onları da madden 

ve manen Efendimiz şekillendiriyordu. 

 Ayette:”Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar (Hz. Ebu Bekir 

gibi) da kafirlere karşı çetin (Hz. Ömer gibi) kendi aralarında merhametlidirler. (Hz. 

Osman gibi)  Onları rüku-a varırken,secde ederken görürsün. (Hz. Ali gibi) Allah’tan 

lütuf ve rıza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır. Bu,onların 

Tevrattaki vasıflarıdır. İncil’deki vasıfları da şöyledir;”Onlar filizini yarıp 

çıkarmış,gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış,gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine 

benzerler ki bu,ziraatçıların da hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp 

kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve 

büyük mükafat va’d etmiştir.” 

 Netice itibariyle bu ilk dört halife ve sahabelerde İslam ağacının birer 

çekirdek,tohum ve tanesi olarak filizlenip çoğalmasına temel teşkil etmişlerdir. 

 Genelde ise sahabe olmaları cihetiyle;birinci saftakilerin üstünlüğü,Efendimiz 

onlara konuşuyor,onlar o manevi sohbetin tesiriyle yükseliyorlar. Bize ise asırlar perdesi 

arkasından okuyor. Onlar yerdeki yıldızlardır. Bizler yolumuzu onlarla,bu yüce 

ışıklarla biliyor ve buluyoruz. 

        15-5-1993 

       MEHMET   ÖZÇELİK    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
664 Necm.4,Kehf.110,Enbiya.45,108,En’am.19,Sad.70,Fussilet.6,Şura.51 



     H A K İ K A T  

  

 Gerçek olan;gölge olmayıp,gölgede kalmayandır. Varlığın ta kendisidir hakikat. 

 Şu dünya hayatında insanlar genellikle,hala hakikatın berzahlarında 

gezinmekte,kapısının önünde beklemekte,etrafında koşuşturmakta,bir türlü içerisine 

hakkıyla girememektedir. 

 Göz açıldığı gün;hakikata dalınmakta,koklanılmayıp adeta yenilmektedir. 

Dünyada konuşulan hakikatlar,ahiret aleminin çıkış basamaklarında bizzat görülecek 

ve yaşanacaktır. 

 Hakikatı hakikat olarak yaşamak,gölgeden asla geçmektir. İnsan bir hakikat 

yolcusudur. Hakkı aramak,almak ve bulmak üzere yola çıkmıştır. 

 Bu yolculukta atlama taşı ve engellerle karşılaşan insan;bazen batıla 

sapmakta,batıl başını sarmalamaktadır. 

 Batıl ilk yol ve son yol değildir. Hak yoldan sapan ve saptırılan insanın,sapması 

ve saptırmasıdır. 

 Hak ve hakikat;dengeler ve ölçüler sonunda kazanılan bir hakikattır. O vasattır 

ve vasattan geçer. 

 İfrat ve tefrit yani aşırı ve geri durum;haktan udûl etmek,ayrılmaktır. 

 Hak-dan gelip Hak-ka giden şu insan;Hakkı bulmakla imtihan edilmektedir. 

  

          18-12-1998 

         MEHMET   ÖZÇELİK  

      

 

 

 

 

 

 



G Ü N A H        K İ R İ 

  

 Saf bir insandı.Zaten bu durumda onun saflığından ileri gelmişti. Demek ki 

bulanık sudan saf ve saflaşmış,durulmuş suda çıkarmış. Nitekim ölüden diri,diriden de 

ölü çıktığı gibi. 

 Babası içki kiri ile kirlenmiş,kirliliği de devam etmekte idi. 

 Babası kendisine içki getirmesini söylediğinde,istemeyerek biraz korkudan,biraz 

babasına olan hürmetten içkiyi bir bezle tutar,babasına da öylece götürürdü. 

 Saflık kiri kabul etmiyor,beyazlık lekeyi hemen gösteriyordu. 

 İşte bu saf insanda hanımının her şeyleri istemesi,kendisinin de buna karşı 

koyamayışı,onu borçlanmaya götürüyordu. Zamanları borçları ödeyemez duruma 

geliyordu. 

 İşte yine böyle bir zor duruma düştüğünde,ne yapacağını şaşırmış;borcunu ve 

borçlandıklarını ödeyemeyince 1997-nin fiyat değeri itibariyle,pek bir şey tutmasa da 

faize bulaşmıştı. Bankaya gitmiş ve 4 milyon faiz kredisi almıştı. 

 Garip amma,alamadığı isteklerden biri olan naylon leğen dahi kendisini bu 

şiddetle kaçındığı işi yapmaya sevk etmişti. 

 Bir anlık böyle bir günaha girmesi onu rahatsız ediyor,vicdanını sızlatıyordu. 

 Saflığından bu kalbi açık insan,bir rüya görür. Oda hemen bu günaha girmesinin 

akabinde... 

 Rüyasında;bir sofra kurulmuş,içkili bir sofra. Kendisi de birini bekliyor ki,ona 

sunsun. 

 içkili bir sofra ve beklediği kimseye de kendisi sunacak. Böyle bir rüya ile ikaz 

ediliyor. 

 Başkasının aldığı trilyonlar,zahiren onları rahatsız etmese de,bunun dört 

milyonu günah kiri olarak,içki içme ve içirme günahı olarak kendisine gösteriliyor. 

 Ta ki bu dünyadan çıkarken,günah kirlerinden arınmış olarak çıksın. 

 Bütün günahlar maddi şekle girdiğinde,böyle görünümler alacaktır. 

 Çünki günahlar manevi birer kirdirler. Kirler günah olduğu gibi... 

 Bu bir nedamete de vesile oldu. Zira insan bir kötülük yaptığında tevbe etmez 

veya ondan vaz geçmezse,yaptığı şey gün geçtikçe kuvvetlenir,kendisi ise zaifleşir. Tıpkı 

diken ağacının durdukça kuvvetlenmesi gibi... 



  

          21-7-1997 

         MEHMET  ÖZÇELİK 

    

 

H   A   C            İ   B   A   D   E   T   İ 

  

 İslâmın şartından olan Hac;bir sembol,Kâ’be ise;İlk bina,Mekke; bir  ibadet 

yeridir. Kutsallığı ilk döneminden itibaren süregelmiş,bir ibadet merkezidir. 

 Hem Allah’a kulluğu hem de asırların hatırasını kendisinde toplamaktadır. 

 Peygamberimizin doğumuna beşiklik,İslâmın sünbüllenmesine saksılık yapmıştır. 

Müslümanlara kucak açmış,Tevhide bayraktarlık yapmıştır. 

 Farklılıkları tefrik etmeden içinde mezcetmiş,ittihadı islâma maya olmuştur. 

 Şu süfli dünyanın,ulviliklerini içinde toplamıştır. 

 Müslümanların meselelerine bir kongre özelliğini taşımış,şura meclisini 

oluşturmuştur. Problemli dünyada,problemli insanların,problemlerini çözme ve 

neticeye kavuşturma merkezi. 

 Hem dünya ve kainatın merkezi,hem de müslümanların her an kendisine 

teveccüh etmekle kalblerin ve gönüllerin merkezi olmuştur.  

 Allah’a müteveccih olmanın yolu;ona teveccühten ve onun teveccühünden geçer. 

 Meşakkati büyük olan bu ibadetin,şükrü de büyüktür. Zira istikametli yol,hacca 

giden yol ve yoldadır.665 

 Hz. Peygamber Amr bin Âs’a:”Bilemedin mi ki! İslâm kendisinden önceki 

günahları yok eder. Hicret kendisinden önceki günahları yok eder. Hac kendisinden 

önceki günahları yok eder.”buyurmaktadırlar.666 

 Duaların kabul edildiği bir mekan yani Beytullah;Allah’ın evi. Hacılarda onun 

birer misafirleri. Ev sahibi Allah olursa,misafirin duası reddedilir mi? Özel mekanın 

özel misafirleri. Yeter ki misafir ev sahibinin rızasına uygun harekette bulunsun. 

                                                           
665 Bak.A’raf.16. 

666 Müslim. Hac.1,78. 



 O Kâ’beyi gördükte İmam-ı Azam gibi cami dualarda bulunulmalı:”Ya Rabbi! 

Dünyanın neresinde olursam olayım,hayır dualarımı kabul eyle”veya “Bundan önceki 

ve sonraki yapacağım dualarımı kabul eyle.”demeli,ondan istemeli. 

 Köle efendisinin huzurunda nasıl olması gerekiyorsa,kulda O’nun huzurunda 

öyle olmalı,O’na konsantre olmalı,huşu ve huzur içerisinde ona niyaz etmelidir. 

 Hacca mali imkan ve hazırlık şart olduğu gibi,ruhen de buna hazır 

olunmalı,meşakkatine dayanma gücü bulunmalı,hayalen dahi olsun asrı saadeti göz 

önünde bulundurarak,Rasulullahı iş başında görür gibi tasavvur etmelidir. 

 Kendisi için açılacak olan yeni hayat safhası ve sayfasını kirletmemelidir.  

 Bilmelidir ki;o belde ve o belde de insan,ruhun nefse,kalbin akla,iman ve tevhidin 

küfür ve şirke,salâhatin sefâhet ve münkerata hakim olduğu cennet misal bir beldedir. 

 “Harem bölgesi,Mekke’nin kuzeyinden 6 km. güneyinden 12 km. doğusundan 16 

km. batısından 15 km. uzaklığından geçen daire içinde kalan bölgedir.”667 

 Şirkin,küfrün ve haramın girmediği ve giremeyeceği haram ve yasak bölge. 

 Şeytanın olmadığı,şeytani duyguların söndüğü pak bir beldedir o belde. 

 Mahşer gününü hatırlatan mahşeri bir mekan. Ondan bir sahne ve bir noktadır. 

 Acziyetin idrak edilip,her şeyin fani olduğu,Lebbeyk dualarıyla Allah’ın 

çağrıldığı,itaatin ifade edildiği,baş kaldırmanın değil,inkiyadın öne çıktığı bir beldedir o 

belde. 

 Her an ibadete yönelinen,bir an ibadetsiz zamanın geçmediği,zamanın kendisine 

hizmet ettiği zaman üstü bir beldedir o belde. 

 Rivayet edildiği üzere:”Şu beyte her gün yüz yirmi rahmet iner;altmışı tavaf 

edenlere,kırkı namaz kılanlara,yirmisi de beyte bakanlara bölünür.”668 

 Rahmetin yağmurun sağnak sağnak indiği bu yerde hepsi birden Abdullahtır 

yani Allah’ın kuludurlar. Ayırmaksızın hepsinin birden üzerine iner. 

 Kâ’be ve Mekke’nin kutsallığı;oraya olan ilahi ve beşeri teveccühten ileri 

gelmektedir. Vesileler dünyasında Allah’a ulaştıran en güzel vesiledir Kâ’be. Mihrab da 

camiye,cami mihraba ve namaz da camiye vesile. Abdest namaza vesile,ezan namaza 

çağrı,davet ve vesile. Hepsi Allah’a vesile ve vasıta. Gayeler üstü gaye. Büyük 

vesileler,büyük gayelere ve çabuk ulaştırır. Ve bunlar Allah tarafından tensib edilenler 

ise,daha ulvi bir ulviyet taşırlar. 

                                                           
667 Bak.Y.doç.A.Bakkal.Yeni Asya gaz.2-Nisan-4-Mayıs-1994-arası,Bak.TDV.İslam Ans. 14 / 382-

416,420-421,Hac suresi,bak.A.Oruç. Zaman gaz.3-15-Nisan.1995. 

668 İhya-u Ulumiddin.İ.Gazali. 1 / 685. 



 Kâ’be;Allah tarafından bizlere gönderilmiş en kısa ve en kesin bir vasıtadır. 

 Her yol O’na varır,her yoldan O’na varılır. Ancak Kâ’be,Beytullahtır,Allah’ın 

evidir. 

 -Kâ’be:”Kuzey duvarı 8,8 metre,güney duvarı 7 m. doğu duvarı 11.9 m. batı 

duvarı 12.8 m. uzunluğunda”dır. Kâ’benin yüksekliği ise 17 m.dir. 

 -Hadis-de:”Hac ve Umreyi peş peşe yapınız;çünki bu ikisi körüğün demir,altın ve 

gümüşteki kiri yok ettiği gibi,fakirliği ve günahları yok ederler. Makbul olan haccın 

karşılığı ise,ancak cennettir.”buyurulur.669  

 İfrad hac; Umresiz,ihrama girildiğinde sadece hacca niyet edilen hacdır. Bunda 

kurban yoktur. 

 Temettu hac;Önceden ihrama girip umre yaptıktan sonra,hac zamanında da 

tekrar ihrama girerek farz olan haccı yapmaktır. Bu öncekinden efdaldir. 

 Kıran hac;Umre ile farz haccı bir ihramda,ihramdan çıkmaksızın yapmaktır.  

 Son ikisinde;Kurban kesilir. 

 Şu hadis hac konusunda mükellefiyet yaşına ışık tutmaktadır:”Çocuk üst üste üç 

gün oruç tutabilirse,Ramazan orucu ona vacib olur.” Teklif de mükellefiyet ile başlar. 

 Hristiyan tarihçi M. A. ubucini 18. yüz yılda Osmanlı ülkesine gelip,araştırma 

yaparak,hac ibadetini kendi dini ile kıyaslarken şu intibalarını dile getirir:”Hac,aslında 

sadece büyük müslüman ailesinin dağınık fertlerini birbirine bağlamak hedefini 

gütmüyordu;hac,bilhassa bu ibadeti yapmakta olan müslümanlara,aynı imanı taşıyan 

kimseler arasında hüküm sürmesi gereken eşitlik kavramını hatırlatmak için tesis 

edilmişti. 

 Biz hristiyanlar böyle bir eşitlik örneğini,bu yüce ahlaki eşitliği gösterebiliyor 

muyuz?Değil kilisenin içinde,mezarlarımızda bile bu ulu eşitlik kavramından tek eser 

yok. 

 Buyurun bir camiye girelim;Orada Allah’ın şanına yakışmayan,lüzumsuz ve boş 

süslemeler,resimler,heykeller yok;yalnızca şunlar var:duvarların üzerine işlenmiş bazı 

Kur’an ayetleri,bir mihrab,bir kürsi ve mü’minler için tertemiz sergiler. Hiçbir şeref 

kürsüsü,hiçbir özel yer ve hiçbir derece farkı göremezsiniz müslüman mabedlerinde. 

Sadece ibadet eden insanlar vardır ve ibadetten alıkoyacak veya ibadet edenleri rahatsız 

edecek hiçbir şeye rastlayamazsınız.”diye gerçek eşitliği belirler.670 

                                                           
669 Nesa-i. Menasik. 6,ek.3. 
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 NÜKTE : Hacda şeytan kendisine görünmeyen kişi;nasılsa görünmüyor,o halde 

taşlamayayım,diyor. O gece şeytan rüyasında o kimseye;Şimdiye kadar beni ilk defa 

taşlamayan kimse sensin,diyor ve ,seni mükafatlandıracağım,cevabında bulunuyor. 

 Ne ile?dediğinde de şeytan ona;ayağını bastığın yerde bir padişaha ait,kıyamete 

kadar neslinize yetecek hazine var. Ancak yerini bilmek için oraya bir belirti koymak 

lazım,dediğinde adam;bevledeyim,yaşlıktan bilirim,deyince şeytan hayır,diyor ve 

ekliyor;rüzgar üzerini kapatır. Büyük abdestini yap,der. 

 Ve adam yapar. Hanımı kendisine bağırır;Herif ne yapıyorsun?yatağı batırdın! 

 Ve adam taşlamamasının mükafatını böyle görür. 

 -Bir de taşlama esnasında kalabalık olunca bazıları;bari birbirimizi 

taşlayalım,olur,der. 

  

          8-10-2000      

         MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FİTNE   -   NEFİS   -   HAYÂ 

  

 Âyet’de:”Her can ölümü tadıcıdır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de,şer ile de 

deniyoruz. (Nihayet yine) ancak bize döndürüleceksiniz.”671 

 Bir imtihan demek olan fitne ile insan sürekli bir şekilde imtihan edilmektedir. 

Bu bazen iyiliklerle,bazen de kötülüklerle tecelli eder,kendini gösterir. 

 Anarşi manasına fitne konusunda Kur’an:”Fitne katilden beterdir.”672 

buyurulur. 

 İnsanın en hassas noktalarından birisi de onun malı ve evladıdır. Bu imtihan ağır 

bir imtihandır. Âyet’de:”Bilin ki mallarınız da,evlatlarınız da birer imtihandır,(asıl) 

büyük mükafat ise şüphesiz Allah katındadır.”673 

 İmtihanın büyüklüğü, neticesinin de büyüklüğünü gerektirmektedir. Sevab 

cihetiyle büyük mükafatla karşı karşıya olduğu gibi,günah cihetiyle de durum öyledir. 

Zira; 

 “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o,içinizden yalınız zulüm edenlere çatmaz. 

(Umuma şamildir.) Hem bilin ki Allah,şüphesiz azabı çetin olandır.”674 

 Evet,insan için toplumda bulunan ve olan her şey bir fitne ve bir imtihan 

vesilesidir. Nitekim: 

“Musa dedi:”Ey kavmim,eğer siz (gerçekten) Allah’a iman ettiyseniz O’na (ihlas 

ile) teslim olmuş müslümanlar iseniz artık ancak O’na güvenip dayanın.” 

Onlar da şöyle dediler:”Biz yalınız Allah’a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz,bizi o 

zalimler güruhuna bir fitne (mevzuu) yapma.”675 

İnsan için en büyük fitne şeytanın fitnesidir. 

“O,size ancak kötülüğü,hayasızlığı ve Allaha karşı bilmeyeceğiniz şeyleri 

söylemenizi emreder.”676 

                                                           
671 Enbiya.35,Al-i İmran.185,Ankebut.57. 

672 Bakara.191,217. 

673 Enfal.28. 

674 Enfal.25. 

675 Yunus.84-85. 

676 Bakara.169. 



Hayasızlık onun en büyük fitnelerindendir. 

“Ey iman edenler,şeytanın adımları ardınca gitmeyin. Kim şeytanın adımlarına 

(yollarına) uyarsa şüphesiz ki o,kötülüğü ve gayr-ı meşru-u emreder.”677 

Oysa”Allah hiçbir zaman kötülüğü emretmez.”678 

Ve”Şüphesiz ki Allah adaleti,iyiliği,akrabaya vermeyi emreder. Taşkın kötülük 

(ler)m den,münkerden,zulüm ve zorbalıkdan nehyeder. Size (bu suretle) öğüt verir ki 

iyice dinleyip ve anlayıp tutasınız.”679 

Haya ile hayasızlık arasındaki en büyük sed ve hayasızlığa düşmekteki 

engel;Allahı anmaktır. Bu da namazdadır. Zira; 

“Namaz edebsizlikten ve akıl ve şeriata uymayan her şeyden alı koyar.”680 

Evet. Fahişeliğin ve fuhşiyatın reçetesi,Allahı hatırlamakta  ve ona inanmaktadır. 

İşte onlar; 

“Çirkin bir günah işledikleri,yahut nefislerine zulmettikleri  vakit Allahı 

hatırlayarak hemen günahlarının yargılanmasını isteyenlerdir.”681 

Buna rağmen hala bunu terk etmeyenlere gelince; 

“Kötü sözlerin iman edenlerin içinde yayılıp duyulmasını arzu edenler (yok mu?) 

Dünyada da,ahirette de onlar için pek acıklı bir azab vardır. (Onları) Allah bilir,siz 

bilmezsiniz.”682 

Büyük günahlar,zina ve benzerleri gibi”Kötülüklerin açığına da,gizlisine de 

yaklaşmayın.”683 

Evet haya,imandandır. Özellikle bir toplumdan hayanın kalkması,toplumun bir 

yıkımıdır. Aile hayatını bir cennet hayatı haline getiren,elbette hayadır. Kadının en 

büyük zineti ve örtüsü hayasıdır. Haya elbette erkek için de gereklidir ve geçerlidir. 

Zira haya duygusuna sahib olmayan bir insan,başkalarının da kendisi gibi olmasını 

isteyecek ve o yolda çalışacaktır. 

                                                           
677 Nur.21,Bakara.268. 

678 A’raf.28. 

679 Nahl.90. 

680 Ankebut.45,Akıl ve nefsin mahiyeti için bak.Arzdan arşa mi’raç. 1 / 53. 

681 Al-i İmran.135. 

682 Nur.19. 
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İşte bütün bu sebeblerden dolayıdır ki örtü;İslâmi bir üniformadır. 

 Özetle;Hz. Eyyub ve onun gibi tüm peygamberlerini imtihan eden  Allah,elbette 

bizleri de bundan hariç tutmayacak,bizlerinde hayatı imtihanla devam edecektir. 

Dağına göre kar veren Allah,insanına göre de imtihana tabi tutmaktadır.  

  

      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

BİRLİĞİN    DÜŞMANI    IRKÇILIK 

  

 Milliyet,ümmet;aralarında din,dil ve tarih birliği olan topluluktaki haldir. 

 Millet olarak;”Milliyetimiz bir vücuddur. Ruhu;İslamiyet,aklı Kur’an ve 

İmandır.”684 

 “Fikri milliyet,hürriyetin pederidir.”685 

 “Zira hürriyet,milliyeti gösterdi. Milliyet sadefinde olan İslamiyetin cevheri 

nuranisi tecelliye başladı.”686 

 Aynı zamanda;Kimin himmeti milleti ise o tek başıyla bir millettir. Ben ölsem de 

milletim sağ olsun,düşüncesinde mezc olma,yoğrulma inancı. 

 Irk;Nesil,zürriyet,sülale,soy ve kök... 

 Kavm;Bir peygambere bağlı ve tabi insan topluluğu,aynı zamanda millet... 

 Kavmiyetçilik;Bir kavmin hususiyetleri. İslamiyetin men ettiği soy-sop üstünlüğü 

ileri sürerek kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir 

görmek,asabiyeti cahiliye,cahiliye döneminde uygulanan kendi kavmini üstün görme... 

                                                           
684 Münazarat B.Said Nursi.60,Bak. Bakara.130,135,Al-i İmran.95,Nisa.125. 

685 Age.26. 
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 Kişilerin ırki taraf tutma neticede diğer insanları da bir anarşi ve ihtilale kadar 

vardırır. Anarşinin en büyük silahı ırkçılıktır. İslâmın ise reddettiği ırk değil,ırkçılıktır. 

Bölgecilik,particilik,sınıf farkı gibi ayrıntılar ırkçılığın hep aynı uzantısıdır. Zira,aynı 

temel esaslara inanan insanların ayrılması,aralarında tefrika tohumunun ekilmesi söz 

konusudur. 

 Başlangıç itibarıyla insanlar Adem ve Havva’dan olmak itibariyle birdirler.  

Veda hutbesinde belirtildiği gibi:”Hepiniz Adem’densiniz,Adem ise topraktandır.” O 

halde aslı toprak olan insanların birbirlerine tefâhura,üstünlüğe hakkı yoktur. Üstünlük 

ancak Takvâ’da,Allah’dan korkma nisbetindedir.687 

 Diğer bir çok âyette de bu mana ifade edilmektedir.688 

 Râzi;Din ve iman dışında herhangi bir farklılık sebebiyle bir müslümanın,ğayrı 

müslim bir kimseyle bile olsa istihza edip ona karşı böbürlenmeye kalkmasının caiz 

olmıyacağını,kafir olsun,mü’min olsun bütün insanların iman ve küfür 

haricinde,övünülen şeylerde müşterek olduklarını belirtir. 

 Kur’anın:”Bütün mü’minler kardeştir.”689[6] hakikatı,ırkçılığı temelinden 

yıkar. Zira kardeşler aynı anne ve babanın birer evladları olduklarından bir üstünlük 

durumu olmayıp,ancak fazilet cihetinden imtiyaz ve farklılık görülecektir. 

 Kur’an-da yapılan hitablar,ırklara göre değil,iman eden ve etmeyene göredir. Bir 

ırk ayrımı yapılmamıştır. Irkçılık yahudinin mesleğidir ve değiştirilmiş Tevrat’ın 

hükmü olup:”Allah’ın insan olarak sadece yahudileri yaratmış olduğu,onun 

dışındakilerin hayvan olduğuna”itikad edilir. 

 İnsanları cinslerine göre seçme ve ayırma kasabta geçerlidir. Temel ruhtur. 

Ruhta ırk yoktur. ırkçılık ancak ruhsuzların işidir. 

 Ahirette insanların ayırımı da ırk üzerine değildir. İman-Küfür üzerinedir. 

Cennetin tabakaları da ırklara göre ayrılmamıştır. 

 Peygamberimizin:”Mü’minler birbirlerine destek veren bir binanın taşları 

gibidirler veya bir vücudun azaları gibidirler.”Sırrı da bize şunu ifade eder ki;elbette o 

taşların ve organların birbirleriyle uğraşmaları,üstünlük taslamaları yıkılmalarına 

sebeb olacaktır. Merdivenin ilk basamağı, son basamağı ayakta tuttuğundan,ayak da 

başı taşımış olmasından dolayı birbirine köstek değil,destek olup,umumi gayeye doğru 

hareketlerinde birbirlerini takviye edeceklerdir. 

 İstila,sürgün,savaş,zulüm ve katliamların temelinde ırkçılık yatar. Alman ırkının 

hakimiyeti düşüncesidir ki;Hitleri zalim,mazlum,kadın,ihtiyar,çocuk demeden dünyayı 

ateşe verip yakma düşüncesi ırkçılığın meyvesidir. 
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 1789’da Fransız ihtilali ile ortaya çıkıp,müslümanların içine atılan bu sari 

illet,illetliliğini hala devam ettirmekte ve devam edeceğe de benzemektedir. 

 Saddam’ı mazlumların âhına kulak vermeden zulme iten en büyük sebeb 

ırkçılık,yani kendi zihninde tasarladığı Arap ırkçılığı ve hakimiyetidir. 

 Hele hele dünyayı bir ev haline getiren terakki asrında ırkçılık en büyük seddir 

ilerlemenin önünde... 

 Kur’an kan bağını değil,iman bağını esas alır. Nitekim;Hicretin 5. yılında Beni 

Mustalikle yapılan savaşta galib olduktan sonra dönüş de,Müreysi kuyusunda su sırası 

yüzünden Hz. Ömer’in ücretle tuttuğu seyisi Cehcah bin Mesud ile baş münafık 

Abdullah bin Übeyy’in arkadaşı Sinan bin Veber münakaşaya tutuşunca Cehcah 

Sinan’a vurur,Sinan;yetişin ey Ensar cemaatı,Cehcah’da;Yetişin ey Muhacir! diye 

seslenince müslümanlar birbirine girecek duruma gelirler. 

 Bunu duyup olay yerine gelen Rasulullah kızarak;”Bırakın şu cahiliyet 

davasını,bölücülük iddiasını! Çünkü o kötü bir adettir. Mü’minleri bölen kimse,cahiliyet 

davası güttüğünden cehenneme atılır.”buyurdu. Oruç tutsa,namaz kılsa da mı? 

denilince:”Evet,oruç tutsa,namaz kılsa,müslüman olduğunu söylese de...”buyurdu. 

 Bu durum münafıklar için,özellikle Abdullah bin Ubey için bulunmaz bir 

tezgahtı. Nitekim oda tezgahını kurdu. Ensara;Siz azaldınız,onlarsa çoğaldılar. Vallahi 

Medine’ye bir dönelim,izzetli v kuvvetli olan,zelil ve zayıf olanı muhakkak oradan sürüp 

çıkaracaktır. 

 Bunu duyan Hazreç gençlerinden Zeyd bin Erkam-da;vallahi kavmin içinde 

zelil,kalil ve menfur olan sensin. Hz. Muhammed ise Allah tarafından aziz 

kılınmıştır,diye cevab verdi. Ve durumu Peygamber Efendimize iletti. Bu durumdan 

Medine uzun müddet çalkalandı. Hz. Ömer rasulullahdan izin isteyib onu öldürmek 

istediğinde Peygamberimiz;Hayır ya Ömer,bu dediğin olmaz. İşin iç yüzünü 

bilmiyenler:”Muhammed ashabını öldürüyor.” diye konuşmaya başlarlar. Hal nice 

olur? Asıl fitne bundan sonra başlar.” demiştir.  

 Hatta İbni Übey’in oğlu Abdullah babasının bu çirkin sözlerini 

duyunca,Rasulullaha gelerek;”Ya Rasulallah,sana dediklerinden dolayı babamı 

öldürtmeyi düşünüyorsan,onu öldürmeyi bana emret. Olur ki başkası öldürürse ona 

tahammül edemem.” Peygamberimiz bu sözlerden memnun olup:”Hayır,merak etme. 

Babana karşı yumuşak davranırız. Aramızda yaşadıkça da ona iyi arkadaşlık 

ederiz.”buyurdu. Daha sonra inen ayetler Abdullah bin Ubey ve arkadaşlarının islâm 

aleyhine olan sinsi davranışları açıkça belirtiliyordu. 

 İşte ırkçılığın açtığı vahim netice.. İki tarafın kendi taraflarını çağırıp etrafı 

bulandırmaları... 

 Peygamber Efendimiz,ümmetimin helak olması üç şeyden ileri gelecektir: 

1)Kaderiye (Kaderi inkar edenler) 

2)Unsuriyet. (Kendi ırkının üstünlüğünü kabul etme.) 



3)Dini meselelerin rivayetinde gevşeklik,laubalilik)(Mu’cemus Sağir.) 

-“Irkçı bizden değildir.” 

-“Irkçı cehenneme iki dizi üzerine sürünür,oruç tutsa,namaz kılsa da.”(Hadis) 

-“Kavmiyetçilikte bulunan cahiliye ölümü üzere ölmüştür.”(Hadis) 

-“Arabın Arab olmayana üstünlüğü yoktur.”(Hadis) 

Şeytanın Adem’e secde etmemesinde bir derece ırkçılık,yani ona karşı üstünlük 

vardır. İnsanın üstünlük taslayışı zenginlikten değil (zira o kesbidir.),nesebtendir. 

Ancak birinin kavmini sevmesinde bir sılayı rahim (akrabalar arasında 

ağlılık,ziyaret,yakınlaşma) vardır. Ancak nehyedilen,zulme ve 

adaletsizliğe,kayırma,hakir görmeye alet edilen sevgidir. 

Hadisde:”Kim haksızlıkla kavmine yardım ederse,kuyuya düşüp,kurtarılmak 

için (beyhude yere) kuyruğundan çekilen deveye benzer.” Yani abesle iştiğaldir. 

Körü körüne ecdadla iftiharda yasaklanmıştır. Nitekim ayette:”Çoğunluk olma 

iddianız sizi o kadar meşğul etti ki,mezardakileri ziyaretle oradakileri de sayacak kadar 

oldunuz.”690  

Nüfusun çokluğu ile övünenler tenkid edilir. 

Lenin,Marx,Stalin gibi keferelerin kabirlerini yaparak övünmeleri de bu 

kabildendir. 

Türklerle övünürken Moğolları ve Macarları çıkarmadan onları da katarak 

övünmek ırkçılıktır,zulümlerine ortaklıktır. 

Uhud savaşında Rasulullah,cengaver olan Kuzman ez- Zaferi için;-Falan kişi 

cehennemliktir.-buyurmuştur. Bir çok kişiyi vurub-geçiren Kuzman daha sonra 

yaralanıp atından düşünce,bunu gören Katâde İnbu Nûman ona.”Sana şehâdet 

mübarek olsun.” Buna cevaben:”Vallahi bu cengi din için yapmadım,kavmimin şerefi 

için yaptım.”der. Ve sonra da yaralarının ızdırabına dayanamıyarak intihar eder.691 

Zira Allah’ın ismini yüceltmek için yapsaydı ölümü sevecek ve şehidlik 

mertebesine ulaşacaktı. Ancak yapılan iş kavminin ismini yüceltmek olduğundan hayat 

ve ölüm onun için anlamsız olmaktadır. 

Peygamberimiz:”El-İslâmiyetü Cebbetil Asabiyyetel Cahiliyyete”(İslamiyet 

cahiliyet döneminde güdülen ırkçılığı kökünden kesmiştir.”buyurub,bunu da şöyle 

uygulamıştır: Kölesi Zeydi Kureyş’in önde gelenlerinden,itibarlı olan Hz.Zeyneb’e 
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vermesi... Ve oğlu Üsame’yi (evlatlığı) orduya kumandan tayin etmesi.. İran asıllı 

Selman,Bizans asıllı Süheyb,Habeş asıllı Bilâle müstesna yer vermesi,hükmünü teyid 

eder. 

Hz.Ömer’den;Mekke’ye kimi halef kıldın?diyen valiye, kölelerden –azadlı- İbnu 

Evzâ’yı demiştir. 

Ömer ibnu Abdulaziz;devletçe tahsis edilen ödeneklerde –yiyecek-giyecek,nakit 

ve diğer çeşit ikramlarda- Arap ve Mevâli (azad edilmiş köleler) arasında tam bir eşitlik 

vazeder. 

Toynbee:”Garbın kavmiyetçilik mikrobu ile ortaya çıkan siyasi hastalık 

(kavmiyetçilik) İslâmiyetin temeli olan insanların kardeşliği prensibi ile tedavi 

edilebilir.” Ve”Müslümanlar arasında ırkçılığın kaldırılması İslâmın kalıcı ahlaki 

başarılarından birisi. Günümüzde bu İslâmi özelliği yaygınlaştırmak zorundayız. Çünkü 

tarih kayıdları her ne kadar ırkçılığın çoğalan insan ırkları arasında bir istisna 

olduğunu gösteriyorsa da bu gün ırkçılığın bu denli kabul görmesi bir felaket 

sayılmalı,ki bu daha çok son 400 yıl içinde batılı güçler arasındaki 

yarışmada,yeryüzünün paylaşılması konusunda aslan payını alan ülkeler tarafından 

körüklenmekte...”692 

Yazar izdeki yükselişine şöyle işaret eder:”1922’den beri Türkler İslâmi 

inceliklerle alay etmek için ellerinden geleni yaptılar,yinede,Türkleri küstah olarak 

anons eden diğer müslümanlar arasında bile saygınlıkları arttı. İşte bu yüzden bugün 

Türklerin oldukça kararlı yürüdükleri milliyetçilik yolunda yarın diğer müslümanların 

aynı şekilde yürümesi mümkün gözüküyor. 

....Gerçekte,milliyetçilik müslümanların içine düştükleri bir oyun;müslümanların 

büyük bir çoğunluğu için milliyetçiliğin kaçınılmaz bir sonucu,batı dünyasının proleter 

kalabalığı içinde erimek olacaktır. 

Ondokuzuncu yılın ilk çeyreğinde,halifelik ünvanını Topkapı sarayının sandık 

odasında bulan Sultan Abdulhamid,onu kendi kişiliğinde”Panislâmcı” duyguyu 

canlandırmak için kullandı. 1922’den sonra M. Kemal ve arkadaşları yeniden diriltilen 

bu halifelik müessesesini kendi radikal “Herodian” cı siyasal görüşlerine aykırı 

bularak,önce halifeliği laik bir kurum getirdiler ve sonra tamamiyle ortadan kaldırdılar. 

Türkiyedeki bu hareket diğer müslümanları üzdü ve 1926’da Kahire’de tarihsel islâmi 

bu kurumu, çağın şartlarına uydurma yollarını araştırmak üzere bir konferans 

düzenlemeye zorladı. Bu konferansın kayıdlarını incelediğinizde,halifeliğin öldüğüne 

inanacaksınız. Bunun en büyük sebebi elbette ki”Panislâmizmin “uykuda olması..”693 

Irkçılık tehlikesine karşı tek çarenin İslam ve onun kurumlarının işlettirilmesiyle 

ortadan kaldırılacağını ifade eden yazar şöyle der:”Panislamizm uykudadır,ne var ki 

batılılaşmış dünyanın proleter kalabalığı batı sömürgeciliğine karşı ayaklanıp,anti batıcı 

bir hareket oluşturursa,uyuyan devin uyanabileceğini hesaba katmak zorundayız.  Bu 
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çağrının,İslâmın militan ruhunu,kış uykusuna yatmış gibi görünüyorsa da uyandırıp 

zafer dolu bir çağa yöneltmede,hesab edemediğimiz etkinlikleri olabilir. Geçmişte 

İslâm,doğulu bir toplumu batı saldırısına karşı çok güzel ayaklandırmıştı. Peygamberin 

ilk takibçileri zamanında İslâm,Suriye ve Mısırı bin yıldır ellerinde tutan Helen 

egemenliğinden kurtarmıştı. Zengi,Selahaddini Eyyubi ve Memlukler zamanında 

İslam,haçlı seferlerine ve Moğol istilasına karşı durdu. Eğer insanlığın bu günkü 

durumu bir “IRK” savaşına yol açacaksa,İslam,tarihi görevini yapmak üzere bir kere 

daha çağrılmalıdır. Dileyelim ki böyle bir savaş çıkmaz.”694 

Bizdeki batıl batıcıların kulakları çınlasın. Kendi değerlerini ve hastalıklarının 

reçetesinin İslâmiyet olduğunu bir batılı kadar da anlamaktan mahrum,bigane ve 

ilgisiz! 

Yine bu yazar ırkçılık tehlikesine İslâmın tek çare olacağını söyler ve İslâm 

tehlikesini de bertaraf etmek için ikide yol gösterir:”1)İçkinin halk tabakasına 

yaygınlaştırılması. 2)Irkçı düşüncelerin müslüman milletlere sokulması.695  Yani 

Toynbee batı için tehlikenin ne dindar mutaassıb ne de laik batıcıdan 

gelmeyip,”İstanbul hamalları” ve Mısır fellahları diye diye nitelediği halk tabakasından 

geleceğini söyler. Yine Toynbee’ye göre,İslam bu iki iblisi reddederek kendini 

korumuştur. 

Mutaassıb bir hristiyan olan bu yazar,bir yandan batıya ışık yakarken diğer 

yandan da reçetesinin ne olduğunu belirterek ona baş vurulacağı alternatifi de gösterir. 

Mü’min olmayan bir müslim sıfatıyla hal çaresini de göstermekten ve onu 

uygulamaktan başka çarenin olmadığını da ifade eder. 

Garaudy’de şöyle der:”Fakat her şey batı tarafından sokulan çok kötü bir 

hastalığın pençesine yakalanmış durumda;ırkçılık üçüncü dünya ülkelerinin 

ırkçılığı,sömürgeciliğin ulaştığı bir zaferdir. Tipik misali şu:milliyetçilik teorisi asla 

müslümanlar tarafından geliştirilmedi. Baas partisini kuran teorisyen Michel Eflak adlı 

bir hristiyandı. Sizin ülkenizde Pantürkizmi icad eden bir yahudiydi,hem de padişahın 

yakınına sokulan bir yahudi;Van Berri. İşte üstesinden gelmek zorunda olduğumuz 

hususlar:ırkçılığa karşı mücadele ve güney-güney alışverişinin temini. Diğer 

yanda,askeri zaferlerine rağmen güçlüklerle karşı karşıya bulunan ABD.”696 

Kur’an-ın da ifade ettiği gibi,insanların dişi ve erkek,cemaat ve kabileler halinde 

ayrı ayrı yaratılmalarındaki sebeb,birbirlerini tanımak,toplum hayatına âid mesele ve 

bağlantıları bilmek ve birbirine yardım etmektir. Yoksa birbirlerine düşmanlık için 

değildir.697 
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Hele böyle bir zamanda,yani bolşeviklik (Koministlik ve dinsizlik) ve 

sosyalistliğin her tarafı istila ettiği bir zamanda karşısında mukavemet edecek ancak ve 

ancak İslamiyet ve onun esaslarıdır. 

Prof. M. Kemal Öke araştırmalarında İngilizlerin açıkça belgelerinde:”Alemi 

İslâma milliyetçilik perdesi altında bu ırkçılık tohumlarını biz attık.”Ve işte alemi 

İslâmın durumu. Türk ve Arab arasındaki uçurum. Ve Arabların bölük-pörçük düşmüş 

oldukları vaziyetler.. Yek ve tek vücud halindeki Osmanlıyı yıkan sebeb ırkçılıktır. 

Irkçılığın modası batıda ikinci cihan savaşından bu yana geçmiş olmasına 

rağmen, bizde varlığı hala devam etmekte,körüklenmektedir. Bizdeki ırkçılıkta batılı 

müsteşriklerin büyük rolü olmuştur. Planlı olarak bir kısmı Türkçü,bir kısmı Arab ve 

Farsçı ve yaptıkları şey Hz. Ali’nin dediği gibi:”Batıla alet edilen doğru söz.” 

Irkçılığın en büyük amili dinden uzaklaşmadır. Oysa Hz. Nuh oğlu Kenan’ın 

kendisine uymayıp,sular yükselip boğulunca:”Ya Rabbi,o benim 

ailemdendir,oğlumdur”demesi üzerine Allah;Hayır,o senin oğlun değildir.”698  

demekle,İman bağının kopuşu, irsi bağında kopmasına sebeb oluyor. İslam 

hukukunda,böyle inanmayan bir evlad babasından Miras alamaz. Hak taleb edemez. 

Birleştirici ırk veya aynı kökten olma değil,iman birliğidir. 

Türk düşmanlığının gerek içte ve gerekse dıştaki tek sebebi;tarihinde göstermiş 

olduğu rolüdür yani-İ’la-yı kelimetullah- Allah’ın yüce ismini duyurma,ilan etme 

davasındandır. İngiliz araştırıcı Bernard Lewis bunu şöyle açıklar:Osmanlı 

imparatorluğu,kurulduğu andan yıkıldığı ana kadar,İslâm imanının 

neşrine,hakimiyetinin ilerlemesine ve düşmanlara karşıda müdafaasına kendini adamış 

bulunan bir devlet idi.” 

Türk milleti kendi milliyetini İslâmiyetle mezcetmiş bir millet olduğundan 

Kur’anca övülmüştür.”Ey İnananlar! Aranızda dininden kim dönerse 

bilsinki,Allah,sevdiği ve onların onu sevdiği,inananlara karşı alçak gönüllü,inkarcılara 

karşı güçlü,Allah yolunda cihad eden,yerenin yermesinden korkmayan bir millet getirir. 

Bu,Allah’ın dilediğine verdiği bol nimetidir. Allah her şeyi kaplar ve bilir.”699 

Nerede bir Türk varsa müslümandır,müslüman olmayan Türk,Türk de değildir. 

Macarlar ve Bulgarlar gibi. 

Türklerin yapmış oldukları bütün hizmetler,kendi milliyetlerine değil,İslamiyet 

defterine ve hesabına geçmiştir. 

Avrupayı taklid edip,milliyet uğruna mukaddesatı terketmek şuna benzer ki:Bir 

kadına bir jandarma elbisesi giydirilmez! Bir ihtiyar hocaya tango bir kadın elbisesi 

giydirilmediği gibi,körü körüne taklid dahi,çok defa maskaralık olur. 
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Zira Avrupayı ayakta tutan fen ve felsefe ise;Asyayı ayakta tutan din ve 

diyanettir. Hem ne vakit müslümanlar,dine ciddi sahib olmuşlarsa,o zamana nisbeten 

yüksek terakki etmişlerdir. Buna şahid,Avrupanın en büyük üstadı,Endülüs İslâm 

devletidir. 

Hem ne vakit dine karşı lakayd vaziyeti almışlar,perişan vaziyete düşerek 

alçalmışlardır. 

Şu memleketimiz eski zamandan beri çok göçlere maruz olduğundan,diğer 

kavimlerden gelib yerleşmişlerdir. Bu durumda menfi milliyeti iddia etmek manasız ve 

hem pek zararlıdır. 

Türk milleti Avrupanın ejderhalarına karşı hayatını ve varlığını devam ettirmesi 

dininden gelen “Ölürsem şehid,öldürsem gaziyim.” düşüncesi olup,bunun yerine elbette 

başka bir şey gösterib,böyle bir fedakarlık yaptıramaz.  Kişi kendi milletinin kıymet ve 

değerini düşürmemek,faydalı şeylerde bulunmak için milletini sevebilir. Buda müsbet 

milliyettir. Yani dini milliyetine değil,milliyetini dine hizmetçi kılmaktır. 

Emevilerin bir parça ırkçılığa girmeleri İslâmın yayılmasını 

engellemiş,duraklama dönemi yaşatmıştır.Türklerin İslâmiyete girmelerini 

geciktirmiştir. 

Gerçek huzurun imanda olduğunu,günahlardan kaçınmakla 

gerçekleşib,ırkçılıkla eski cahiliyet dönemindeki ateşin yakılması olduğu hususu ayette 

şöyle belirtilir:”İnkar edenler,gönüllerindeki cahiliye çağının asabiyet ateşini 

ateşlendirdiklerinde,Allah,peygamberine ve inananlara huzur indirdi;onların takva 

sözünü tutmalarını sağladı. Onlar,bu söze layık ve ehil kimselerdi. Allah,her şeyi 

bilmektedir.” 700 

İnsanların ırk ve kabile bağında bir birliğe karşı,din bağında bin birlik bağları 

vardır. Çünkü yaratıcıları bir,rezzakları bir,peygamberleri bir,kıbleleri bir,kitapları 

bir,vatanları bir.Bir,Bir,binler kadar bir bir... 

İslâmiyet inançda Tevhid dini olduğu gibi,yaşayışta da insanların birliğini ister. 

Vatan birliğinden önce gerekli olan,iman birliğidir. 

İslâmdan önceki peygamberlerin ümmeti milli (bir kavim),bir ümmet 

iken,Nitekim:”Ey Muhammed,doğruya yönelmiş olan ve Allah’a eş koşanlardan 

olmıyan İbrahim’in dinine uyarız,de.”701  Peygamberimizin ümmeti bütün insanlığı 

içine almıştır.Ayette.”Şüphesiz ben Allah’ım,benden başka ilah yoktur,bana kulluk 

et;beni anmak için namaz kıl.”702 

Hadisde:”El Küfrü milletün vahidetün.”(Küfür ise tek bir millettir.) 
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Gayrı müslimleri bağlayan bağ vatan ve millet bağıdır. Mesela Din Mehmet 

ise,milliyet de onun parçalarıdır. 

Milliyet;bir toplum yılbaşını kutlarken,diğeri milli adet,örf ve inancından dolayı 

Mevlidi kutlar. 

Ölmüş adetler canlandırılamaz. Fakat canlı adetler rahatlıkla öldürülebilir. Yani 

batının teknik ve teknolojisini alırken,onun küfür ve adetlerini almamakla değerler 

korunur. 

Bir frenk illeti olan kavmiyetçilik de zalimane bir düsturdur ki:”Milletin selameti 

için her şey feda edilir.” Böylece Emevilerin Hz. Hasan ve Hüseyine giriştikleri milliyet 

davasında hem diğer milletlere zarar verildi,hem de hadisdeki:”Müslüman olduktan 

sonra Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında fark yoktur.”esası çiğnenmiş 

oldu. 

Özellikle,çeşitli özellikteki insanları içinde barındıran Türkiye için bu tam bir 

illettir. Oysa zamanımız ideolojiler devridir. İdeolojiler çarpışırken,ırkı esas 

almak,düşmanı bırakıp kendiyle uğraşmaktır. 

O halde her şeyde olduğu gibi bunda da yapılacak iş vasatı,orta yolu yani 

istikameti takib edip,Kur’an ve hadisin ışığında hareket etmek gerekir;yoksa”Bir 

kimsenin cahiliye adetince kavim ve kabilesine intisab ederek onlardan yardım taleb 

ettiğini duyacak olursanız ona:”Babanın bilmem nesini ısır,deyiniz.”(Başka rivayette-

Bunu açık açık söylemeyiniz-de denilmiştir.) 

“Her kim övünmek ve şereflenmek kastıyla kafir olan atalarından dokuz tanesini 

kendisine nisbet ederse,cehennemde onların onuncusu olur.” 

Ve böyle kimseler:”Pisliği yuvarlayan mayıs böceğinden daha değersiz 

olurlar.”Hakikatına mâsadak olur. 

Seyfullah namıyla bilinen,İslâmın bahadır bir evladı Halid bin Velid’in yalancı 

peygamber Müseylimeye karşı;Muhacir-Ensar ve diğer kabileleri ayrı ayrı 

ayırmasındaki sebeb,sebat etmelerini sağlamak içindir. Bunda da netice başarıyla 

sonuçlanmıştır. 

Nurettin Topçu der:”Ziya Gökalp’in milliyetçiliği dört devredir:1)Soycu olarak 

işe başladı.   2)Şaman dinini isteyip,sonra İslamlığı kabul etti. Ancak buda Arabın 

İslamlığından ayrı Türk dili ile..   3) Hayatın zaruretlerinden dolayı İslamlığı kabul etti.   

4)Sadece dilde Türkçü,Kemalistti. 

Kendisi Kürt asıllı olan Ziya Gökalp,ateist olan Abdullah Cevdet’in tesiriyle 

çeşitli bocalamalardan sonra Türkçülük akımını İslâmla beraber 

mezcettirmeyip,mücerred olarak milliyetçilik akımını sürdürmüş,Atatürke fikir 

babalığı yaparak ölümüyle de onu ağlatmıştır. 

Batıda millet anlayışı farklıdır. Fransızlar kültür,Almanlar ırk 

esasına,İsviçreliler vatan,Romanyalılar dil,Avusturya Almanları mezheb esasına 



dayanır. ABD: devletlerinde tabiiyyet,Çinde kültür,Batı Asya ile Kuzey Afrikadaki 

Arab aleminde dil esasına dayanır. 

Bizdeki anayasanın 88. ve 54. maddesinde de olduğu gibi,vatandaşlıktır. Buda 

Halk partisi döneminde kanunlaşmıştır. Askeriyede ise;ırk esası takib edilmiştir. Bizde 

1932’den beri milli eğitimde dil ve ırk esasları ile izah edilmiştir. Bizdeki milliyet 

meyilsiz yani beynelmilel milliyetçileriz. Hepsi de bizde var,İslâmınki ise yok.. 

“Müslüman kişi,diğer müslüman kişinin (rengi,dili,doğum yeri,içtima-i 

durumu,cinsiyeti ne olursa olsun) kardeştir. Öyle ise ona zulmedemez,ihanet 

edemez,aldatamaz,yardım isteğini cevabsız bırakamaz,tahkirde edemez.-Allah sizlerin 

cesedlerinize,mallarınıza bakmaz,fakat kalblerinize ve amellerinize bakar.-kalbini 

göstererek- takva şuradadır,takva şuradadır. Kişinin kötü sayılması için müslüman 

kardeşini tahkir edip horlaması kafidir. Bir müslümanın kanı,malı ve ırzı diğer bir 

müslümana haramdır.”703 

Bediüzzaman Milliyet konusunda:”Asrın veba ve belası olan ırkçılık konusunda 

tatmin edici tavsiye ve reçetelerde bulunmuştur. Bilhassa tarihten gelen büyük şerefe 

sahib Türk milletine –Dikkat –demiştir. 

Milliyetçiliğin,insanların nefsî nefsî demelerine sebeb olup,menfaatı esas 

aldığını,oysa bir ekmeği yemek için çok ellere muhtaç,bunca eller nasıl defedilir 

milliyetçilikle...704 

Şarkı kalkındıracak olan milliyet duygusu olmayıp,din duyusudur.705 

Belli bir milliyeti tutmak,diğer unsurları reddetmek olup,onları rencide eder. Bir 

buçuk milyar kardeşi bırakıp,200 milyon kardeşi kabul etmeyi netice verir. Bu ise 

vatana,hükümete,dindar siyasilere ve Türklere büyük bir tehlikedir. Ve öyle yapanlar 

da hakiki Türk değillerdir.706 

Irkçılık esas olduğunda adalet ve hak takib edilmediğinden zulüm olur. Emeviler 

gibi.707 

Bu bir frenk illeti ve öldürücü bir zehir hükmündedir.708 

“Şimdi ise, en ziyade birbirine muhtaç ve birbirinden mazlum ve birbirinden 

fakir ve ecnebi tahakkümü altında ezilen anasır ve kabâil-i İslâmiye içinde, fikr-i 
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milliyetle birbirine yabani bakmak ve birbirini düşman telakki etmek, öyle bir felâkettir 

ki, tarif edilmez. Âdeta bir sineğin ısırmaması için, müdhiş yılanlara arka çevirip, 

sineğin ısırmasına karşı mukabele etmek gibi bir divanelikle; büyük ejderhalar 

hükmünde olan Avrupa'nın doymak bilmez hırslarını, pençelerini açtıkları bir 

zamanda, onlara ehemmiyet vermeyip belki manen onlara yardım edip, menfî unsuriyet 

fikriyle şark vilayetlerindeki vatandaşlara veya cenub tarafındaki dindaşlara adavet 

besleyip onlara karşı cephe almak, çok zararları ve mehaliki ile beraber; o cenub 

efradları içinde düşman olarak yoktur ki, onlara karşı cephe alınsın. Cenubdan gelen 

Kur'an nuru var, İslâmiyet ziyası gelmiş; o içimizde vardır ve her yerde bulunur.”709 

Bid’akarların işi olan bu milliyetçilik,hamiyet dava eden sarhoşların işidir.710 

Dikkat ettim,bana zulmeden,eziyet veren ve ta’ciz eden kimselerin hakiki Türk 

olmadıklarını anladım.”711 

Bediüzzaman Şeyh Said isyanına katılmak isteyenlere şu cevabı verir:”Türk 

milleti tarihde İslâmın reisliğini en iyi şekilde yapmıştır. Şimdiden sonra da,yine İslâmın 

reisliğini onlar deruhte edecektir.”712 

Bediüzzaman Şeyh Said’e yazıb (Bu mektub İstiklal mahkemeleri dosyalarının 

içinde Şeyh Said’in dosyasında mevcuttur.) gönderdiği mektubda:”Yaptığınız mücadele 

kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. Çünki Türk-Kürd birdir. Kardeştir. Türk 

milleti bin senedir İslâmiyete bayraktarlık etmiştir. Dini uğrunda milyonlarca şehid 

vermiştir. Binaenaleyh kahraman ve fedakâr İslâm müdafiilerin torunlarına –Türk 

milletine- kılınç çekilmez. Ve ben de çekemem.”713 diyerek hem onların davet 

mektubunu reddeder,hem de vazgeçmelerini onlara hatırlatır.714 

Tarihçi Mikosch,Şehy Said isyanının sebebini şöyle açıklar:”Hilafete 

dokunulmadığı sürece Kürdler sakin durdular. Hilafetin kovulması ve İslâmi 

kurumlara karşı yasalar çıkarılması,Türkiye Cumhuriyetinin din düşmanı ve tanrı 

tanımaz bir hükümet olarak gösterilmesine kolayca imkan verdi,buda Kürtleri isyana 

sürükledi.”715 
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Osmanlıya bağlılığını her vesile ile göstermiştir. Nitekim İstanbulun işgalinde de 

Doğu ve Güney Doğudaki meşayih,ulema,ümera ve rüesanın,işgal komutanlılığına uzun 

bir telgraf çekerek –İstanbul için başımızı veririz.- demişlerdir.716 

Bediüzzamanın küçük kardeşi Molla Abdulmecid Efendi der:”Tarihçe 

malumdur ki;Kürdistanı Osmanlı Türk devletine ilhak etmeye muvaffak olan İdris-i 

Bitlisidir. Türk milletinden çok kimseleri dalaletten kurtaran da Said-i Bitlisidir. 

Said’de tarihe geçecektir.”717 

Yavuz Sultan Selim’e gönderdiği mektubla da bu bağlılığını belgelemiştir.718 Ve 

Yavuz Sultan Selim’in büyük Çaldıran seferindeki fütuhatçı ordusunda Kürt unsuru 

özellikle göze çarpmaktaydı.719 

Unsuriyet fikrini hortlatmakla hem cahiliye adeti canlandırılıyor,hem de fitne 

uyandırılıyor.720 

Bediüzzaman:”Emin olunuz ki biz Kürtler başkasına benzemiyoruz,yakinen 

biliriz ki;içtima-i hayatımız Türklerin hayat ve saadetinden neşet eder.”721 

Bundan dolayı Kürt devleti fikrinin akim ve neticesiz olduğunu bildirir.   

Eşref Edip nakleder:”Yine bir vakit,Mevlanzâde Rıfat namında birisi Kürdistan 

devleti kurmak fikriyle,Kürt Teali cemiyeti kurmuştu. Bu cemiyetin reisliğine 

Bediüzzamanı getirmek için yaptıkları teklife:”Yaptığınız milleti parçalamaktır. Millete 

ihanettir. ben sizin cemiyetinize giremem.”diye şiddetli bir surette reddetmiştir. Bu red 

mektubu halen hayatta bulunan Konsolidçi Asaf namıyla maruf ihtiyar bir 

gazetecidedir.” Ve devamla: 

“Ezcümle mütareke devrinde Kürt teali cemiyetinin reisi Abdulkadirin;kendisini 

kavmiyetçiliğe yönelen faaliyetlerine iştiraklerine davete karşı,merhum Said-i Nursi şu 

cevabı vermiştir:”Allah-u zülcelâl hazretleri Kur’an-ı Kerim-de:”öyle bir kavim 

getireceğim ki;Onlar Allah’ı sever,Allah’da onları sever.”buyurmuştur. Ben bu beyanı 

ilahi karşısında düşündüm,bu kavmin Türk milleti olduğunu anladım. Bu kahraman 

millete hizmet yerine ve dört yüz elli milyon hakiki müslüman kardeş bedeline birkaç 

akılsız,kavmiyetçi kimselerin peşinden gitmem.”şeklinde yazmıştır. 

Ve Rıfat beye:”Rıfat Bey! Kürdistan teşkil etmek değil,Osmanlı imparatorluğunu 

ihya edelim. Bunu kabul edersen,canımı bile feda ederek çalışırım.”diyordu.722[39] 
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Böyle bir iş doğuda Kürtçülük faaliyetlerine girip,bunu da Türkçülük perdesi 

altına girerek yapan Ziya Gökalp gibi mülhid ve inkarcıların yapacağını söyler ve 

der:”Bu temsilin mealiyle (İkinci sözün) mühim bir mecliste,Ankara’da otuz sene evvel 

Ziya Gökalp gibi müthiş bir mülhid,şakk-ı şefe etmiyecek (ağız açmıyacak) derecede 

ilzam oldu.”723 

Ortadoğunun karışmasında İsrailin yeri ve rolü ne ise,başta Türkiye ve Türk 

devletleri arasında Ermeninin yeri ve rolü odur. Ve o rolünü oynamak için doğu 

karakolluğunu ele geçirmesi gerekir. Yeni olmayan bu doğu meselesi yine ermeninin 

tavassutuyla bir asır öncede vardı. Ancak şimdiki gibi ilgisiz ve bilgisiz geç kalınmış ve 

bütün bütün sahibsiz değillerdi. Bir yandan Bediüzzaman uyarırken,diğer yandan 

Abdulhamidin usta siyaseti ve doğudaki şeyh ve ağaların ağırlığı o halkı tahrik 

edemiyor,ağızlarının payını alıyorlardı. 

İşte Sebilürreşad’daki Bediüzzamanın yazısı:”Bağus Nübar ile Şerih paşa 

(Ermeniye alet olup,Boş herif-de denilir.) arasında akd edilen mukaveleye en müskit ve 

beliğ cevab Vilayatı Şarkiyyede Kürt aşairi rüesası tarafından çekilen telgraflardır. 

Kürtler camia-i İslamiyeden ayrılmaya asla tahammül edemezler. Bunun aksini iddia 

edenler mutlaka makasıdı mahsusa tahtında hareket eden ve kürtlük namına söz 

söylemeye selahiyattar olmayan beş-on kişiden ibarettir. 

Kürtler,İslamiyet nam ve şerefini i’la için beş yüz bin kişi feda etmişler ve 

makamı hilafete olan sadakatlarını isar ettikleri kan ile bir kat daha te’yid etmişlerdir. 

Mahut muhtıranın esbab-ı tanzimine gelince,Ermeniler vilayatı şarkiyyede ekalli kalil 

derecesinde bulundukları için asla bir ekseriyet teminine ve ne kemiyeten ne de 

keyfiyeten şarki anadoluda iddiayı temellüke muvaffak olamıyacaklarını son 

zamanlarda anladılar. Maksadlarına kürtler namına hareket ettiklerini iddia eden Şerif 

Paşayı alet etmeyi müsait ve muvafık buldular. Bu surette kürt ve ermeni davası ortada 

kalmayacak ve Şarki anadoludaki iftirak amali mevki-i fiile çıkmış olacaktı. İşte bu gaye 

ile mahut beyanname müştereken imzalandı ve konferansa takdim olundu. Ermenilerin 

maksadı kürtleri aldatmaktan başka bir şey olamaz.724 Çünki ileride kürtlerin 

kemiyeten hal-i ekseriyette bulunduklarını inkar edemeseler bile keyfiyeten yani 

ilmen,irfanen kendilerinden dun (aşağı) oldukları bahanesiyle kürtleri bir milleti tabia 

haline getirecekleri muhakkaktır. Buna ise aklı başında hiçbir kürt taraftar değildir. 

Zaten kürtler bu beyannameye yalnız sözle değil bilfiil muhalif olduklarını isbat 

ediyorlar. 

Kürtlük davası pek manasız bir iddiadır. Çünki her şeyden evvel 

müslümandırlar. Hem de salahiyeti diniyeyi taassub derecesinde isal eden hakiki 

müslümanlardan,binaenaleyh ermenilerde aynı ırktan bulunup bulunmadıkları meselesi 

onları bir dakika bile isbat edemez. 

İslam,uhuvveti İslâmiyeye münafi olan kavmiyet davasını meneder. Esasen bu 

tarihe ait bir şeydir. Kürtlerin asıl ve nesilleri ne olursa olsun İslâmdan iftiraka vicdanı 
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millileri asla müsait değildir. Bununla beraber kürtlerin arap kavmi necibi ile ırken 

alakadar bulunduğu hakaiki tarihiyedendir. 

İslâmiyet her hangi bir ırkın diğer bir unsuru İslâm aleyhine olarak menfi surette 

intibah hasıl etmesini kabul etmez. Binaenaleyh kürtleri müslümanlıktan ayırmak 

istiyenler esasatı islâmiyeye muhalif hareket ediyorlar. Fakat onlarda kimlerdir? Bir-iki 

kulüpte toplanan beş-on kişiden ibaret Hakiki kürtler kimseyi kendilerine vekil-i 

müdafi’ olarak kabul etmiyorlar. Onların vekili ve kürtlük namına söz söyliyecek ancak 

meclisi mebusanı Osmanideki mebuslar olabilir. 

Kürdistana verilecek muhtariyetten bahsediliyor. Kürtler ecnebi himayesinde bir 

muhtariyeti kabul etmektense ölümü tercih ederler. Eğer kürtlerin serbesti-i inkişafını 

düşünmek lazım gelirse bunu Bağus Nübarla,Şerif paşa değil,devleti âliyye düşünür. 

Hülasa;Kürtler bu hususta kimsenin tavassut ve müdahalesine muhtaç değildir. 

Seyyid Abdulkadir efendinin beyanatı malumesine gelince bu hususta şimdilik 

bir şey söyliyemem. Bununla beraber bu beyanatın tahrif edilip edilmediğini 

bilmiyorum.”725 

Türklere bu kadar sadakat gösteren bu milletin haklı olarak o Türk milletinden 

de bazı istekleri olacak veya onlara verilecektir.Zira bu verme netice itibariyle yine 

kendimizedir. Çünki bu devletin; biri aklı ise,diğeri bedenidir. Bu Konuda da 

Bediüzzaman: 

“Millet-i Osmaniye meyanında mühim bir unsur teşkil eden kürdistan ahalisinin 

ahval,hükümetçe malum ise de,hizmeti mukaddese-i ilmiyeye dair bazı metalibatı arz 

etmeye müsaade dilerim. Şu cihanı medeniyette ve şu asrı terakki ve müsabakatta sair 

ihvan gibi yek-ahenk terakki olmak için,hizmeti hükümetle”Kürdistanın kasaba ve 

kurasında mekteb tesis ve inşa buyurulmuş olduğu aynı şükran ile meşhud ise 

de,bundan yalınız lisanı Türkiye aşina etfal istifade ediyor. Lisana aşina olmayan evladı 

ekrad,yalınız medarisi ilmiyeyi ma’deni kemalat bilmeleri ve mekteb muallimlerinin 

lisanı mahalliye ademi vukufiyetleri cihetiyle maariften mahrum kalmaktadır. Bu 

ise;vahşeti,keşmekeşi,dolayısıyla garbın şematetini (şımarıklığını) davet ediyor. Hem de 

ahalinin ve taklid hal-i ibtidasında kalmaları cihetiyle evham ve şükukun tesiratına 

hedef oluyor. Eskiden beri her bir vechiyle ekradın madununda bulunanlar,bugün 

onların hal-i tevkufda (geri kalma9 kalmalarından istifade ediliyor.Bu ise ehli hamiyeti 

düşündürüyor. Ve bu üç nokta kürtler için istikbalde BİR DARBE-İ MÜDHİŞE 

hazırlıyor. Gibi ehli basireti dağ-dar etmiştir. 

Bunun çaresi:Nümune-i imtisal ve sebebi teşvik ve terğib olmak için,kürdistanın 

nikatı muhtelifesinde (Değişik yerlerinde);Biri:Ertuşi aşairi merkezi olan “Beyt-üş 

şebab” cihetinde... 

Diğeri;Motkan,Belkan,Sason vasatında... 

Biri de:Sipkan ve Haydaran vasatı olan nefsi –Van- da medrese nam-ı 

me’lufuyla,ulumu diniye ve fünunu lazime ile beraber-hiç olmazsa ellişer talebe 
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bulunmak ve oraca medarı maişetleri hükümeti seniyece tesviye edilmek (düzenlenmek) 

üzere üç dar-ut ta’lim te’sis edilmelidir. Bazı medarisin dahi ihyası maddi-manevi 

kürdistanın hayatı istikbaliyesini temin eden esbab-ı mühimmesindendir. Bununla 

maarifin temeli teessüs eder. Ve bu mebde-i teessüsden ittihad takarrur edecek,ihtilafı 

dahiliyeden dolayı mahvolan kuvve-i cesime-i hükümetin eline vermekle,harice 

sarfettirilmek için hakkıyla müstahakkı adalet ve kabili medeniyet oldukları gibi.. 

Cevheri fıtrilerini göstereceklerdir.”726 

Bediüzzaman bütün ısrarlarında,şarkın cehaletten kurtarılması,başkaların 

onların bu cehaletinden istifade etmemeleri için anlayacakları bir dilde istifadelerine 

çalışmaktır. Marifet onların Türkçeyi öğrenip kürtçeyi öğrenmemelerinde değil,belki 

kürtçeyle beraber Türkçeyi öğrenmelerine çalışmaktadır. Lisan hususunda:Arapça 

Vacib,Türkçe Lâzım ve Kürtçenin câiz olduğunu ifade eder. 

Maddi-manevi talebelerine el açarak üniversitenin Mısır’daki –el Ezher- gibi 

İslâm alemine hitab edecek bir külliyyenin açılması,şimdiki anarşiye harcanılan 

paraların yarısı bile bu iş için harcanması hem şimdi,hem de istikbal için ir teminat 

olacak ve o mazlum halkın müzminleşmiş hastalığına çare ve reçete olacaktır. 

Öyle ya..Hasta kim? Doğu mu,batı mı? Bu konuda Bediüzzaman hazretleri.”Ben 

Kürdistan dağlarında büyümüş idim. merkezi hilafeti güzel tahayyül ediyordum. Vakta 

bundan yedi-sekiz ay (1908) mukaddem (önce) dersaadete geldim. Gördüm ki;İstanbul 

tavahhuş ve tenafuru kulub sebebiyle,medeni libasını giymiş vahşi bir adama benzerdi. 

Şimdi ittihadı milli sebebiyle,medeni adam,fakat yarı medeni ve yarı vahşi libasında bize 

arzı dîdar ediyor. 

Evvel,kürdistanda fenalığın sebebi,kürdistan uzvu hastalanmış zannediyordum. 

Vakta ki,hasta olan İstanbulu gördüm;nabzını tuttum,teşrih ettim,anladım ki;kalbdeki 

hastalıktır her tarafa sirayet eder. Tedavisine çalıştım,bir divanelikle taltif edildim.”727 

O mazlum kalabalıklı insanlara fen verilmeli,ta ki akılları aydınlansın,fitneye alet 

olmasın. Ve din ve din ilimleri verilmeli,ta ki şüphe ve tereddütten kurtulup,hamiyetkâr 

bir insan olsun. Samimi düşündüğümüz zaman bu iki hastalılarına da devletçe el atılmış 

olmayıp,ancak ferd ve cemaatların Allah için yaptıkları hizmetler orayı ayakta 

tutmaktadır Allah korusun,hele bir çekilse ve çektirilseler,o zaman seyreyleyin 

gümbürtüyü... Çakallar saracak sürüyü... 

  

      11-10-1992 

     MEHMET   ÖZÇELİK  
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İSKELETLER       RAKSEDİYOR 

  

 Bir lise öğrencisi olan Songül arkadaşlarıyla beraber bahçeye teneffüse çıkmış 

oyun oynuyorlardı. 

 Ancak bu esnada dalgınlaşan ve soluklaşan Songül,dalmış olduğu hayalindeki 

hakikat aleminde gezmeye başlamıştı. 

 Yaşım on beş. Ancak on altı sene önce yoktum. Hayatımın en neşeli ve sevinçli 

dönemini yaşamaktayım. Belki de hayatın zorluklarının yavaş yavaş sırtlanmaya 

başlayacağı dönemler içerisindeydim. 

 Küçükken kucaklarda geziyordum. Elden ele dolaşıyordum. Ondan önce de 

doğacağım diye yollarım gözleniyordu. Bekleniyor-özleniyor-seviliyor-bağra 

basılıyordum. Biraz büyüdüm,ilgiler azaldı,sıkıntılar yavaş yavaş artmaya başladı. 

 Vücudum genç. Ama hep böyle mi kalacak?Bugün belki bu gençliğimden dolayı 

bana meyledenler acaba elli sene sonra da aynı meyli gösterecekler mi? 

 Evet,elli sene sonra. Çünkü eğer ölmezsem ben de yaşlanacağım. Nenem gibi 

gözlerim görmez,kulaklarım işitmez,ellerim ve ayaklarım tutmaz olacak. Sevgi ve 

sevmek beklediğim şu insanlardan belki de nefret duyacağım. 

 Hani Din hocamız anlatmıştı ya... Yazar Ahmet Haşim birisiyle nişanlanır. 

Kurban bayramında bir koç götürür nişanlısına. O zaman kızın yaşlı annesini 

gördüğünde;-Yoksa bu kızı da mı annesi gibi böyle çirkin olacak-diyerek,sevgisini kızın 

zahiri güzelliğinde arayıp onu boşamıştı. 

 Evet,gerçi ben de böyle arkadaşlarımla eğleniyor,raks ediyor ve bazı 

toplantılarımızda oynuyoruz. Oynayan ben değil de,elli sene sonraki Songül olduğunu 

düşünsem çok çirkin düşecek. Gülen değil,gülünen pozisyonuna düşmüş olacağım. 

 Ve bir de ölmüş,kabre konmuş,etlerini dökmüş,geriye iskeleti kalmış bir Songül 

şimdi raks edip eğleniyor. Hayret,kabrinden kalkan iskeletler oynuyor,dans ediyor! 

 Bu güzelliğimi kaybedeceğim. Ellerim,yüzlerim buruşacak. Tazeliğimi 

yitireceğim. Çocukluğumdaki sevgilerimi yitireceğim. 

 O halde bu eğlence,bu hoppala neyin nesi? Bu dünyadan gitmeyi mi kutluyoruz? 

Gitmemek için mi zıplıyoruz? Burada kalmak için halimiz bir protesto mu? 

 Yoksa gitmek için bir hazırlık gerekmez mi? Dış güzelliğimizi kaybetsek de iç 

güzelliğimizi korumamız gerekmez mi? 

 Şimdi bana gözü gibi bakan sevdiklerim,arkadaşlarım,yakınlarım beni elleriyle 

toprağın altına gömecekler. Oda bir gün fazla olarak yanlarında kalmama tahammül 

etmeksizin... Yalınız gireceğim kabre. Orada vereceğim hesap ta kimse yardımıma 

gelmeyecek,imdat etmeyecek. Bir sevaba ihtiyacım olsa vermeyecek,veremeyecekler. 



 Bana yatlarını,yalılarını,arabalarını,her şeylerini veren anne ve babam o gün 

benden kaçacaklar. Yardımıma koşmayacaklar,koşamayacaklar. Belki de benden 

kaçacaklar... 

 Acaba şimdiden sonra da gülecek miyim? Eğer ebediyyen ağlayacaksam niye 

gülüyorum, Ağlanacak halime?... 

Bu gülme bir ağlamanın ve sıkıntının bir ürünümüdür? İçim beni yakıyor,dışım 

başkalarını. Demek yanıcı ve yakıcı bir haldeyim... 

 Sanki kendimi iki mezar arasında sıkışıp kalmış hissediyorum. On altı sene önce 

yoktum,yetmiş sene sonra da,belki de daha kısa bir an sonra da olmayacağım. Aynen 

giden emsallerim gibi. Diğer bir sınıftan bir kız arkadaşımız gitmemiş miydi? 

 İki yok arasında olana var denilebilir mi? Uyur gezer gibi,ölür gezer 

hissediyorum kendimi... 

 Saniye,dakika,saat gibi;günler,aylar ve yıllar peş peşe birbirini kovalamakta,hiç 

durmamaktadır. Bir yerlere varmak için acelesi mi var acaba? O halde bu gidiş nereye? 

Ne zaman son bulacak? Nasıl olacak? Ne yapacağım? Çare,çare yok mu? Evet yok mu? 

 Bir gün evde anneme de sormuştum da bana böyle şeyleri düşünme demişti. 

Fakat bizde akıl var,nasıl düşünmeyelim? Düşünmememiz hiç mümkün mü? 

Düşünmemek için ya aklı ortadan kaldırmak veya görevini iptal ettirmek için uyutmak 

ve uyuşturmak lazım. Hayvan mı olayım şimdi??? 

 -Songül,ne oluyor? Ne çaresi? Yirmi dakikadır seni arıyoruz. Sınıfa girdik,seni 

görmeyince hocamız aramak ve çağırmak için beni gönderdi. Deminden beri başında 

duruyorum. Çok ilerilere gitmişsin,çok derinlere dalmışsın galiba... Nedir bu hal? 

 -Hayır Kadriye! İleri ve derin dediğin şeyler zaman olacak ki,geri kalacak,topuk 

bile ıslatmayacak. İşte ben o ilerilere ve derinlere gittim,geldim bile. Ve de işte o hali 

yaşadım. 

 Senin beni uyardığın ve uyandırdığın gibi,bir gün bizleri de bu dünya 

uykusundan uyandıracaklar. Hayal aleminden bizleri çekip çıkaracaklar. 

 Uykuda iken kendini ayık zanneden bizler keşke uyanabilsek,uyuyanları da 

uyandırabilsek... 

 Sen beni uyandırmış olmuyor,belki tekrar uyumaya davet etmiş oluyorsun. Yine 

uyuyacağız her halde... 

  

         1-8-1993 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

  



KUR’AN-DA   ADI   GEÇEN   HAYVANLAR   VE   ÖZELLİKLERİ 

  

 Kur’an-ı Kerim-de hayvanlar belirtilirken bunlar şöyle adlandırılır= 

 “Yer yüzünde her çeşit canlıyı yaymasın da..”728 

 “İhramlı iken avlanmayı helal saymamak üzere (aşağıda) size okunacaklar 

dışında kalan hayvanlar,sizin için helal kılındı.”729 

“ Yer yüzünde yürüyen hayvanlar ve (gök yüzünde) iki kanadıyla uçan 

kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır.”730 

“Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü,düşünmeyen sağırlar ve 

dilsizlerdir.”731 

Ve “ Kafir olanlardır. Çünkü onlar iman etmezler.”732 

“ Yer yüzünde yürüyen her canlının rızkı,yalnızca Allah’ın üzerinedir. Allah o 

canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. (Bunların) hepsi açık bir 

kitapta (Levh-i Mahfuzda) vardır.”733 

Ve “ Yürüyen hiçbir varlık yoktur ki,O,onun perçeminden tutmuş olmasın.”734 

“ Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı (şeyler) ve bir çok faydalar 

vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz.”735 

“... hayvanlar ve insanların bir çoğu Allah’a secde ediyor.”736 
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“Hayvanlarda sizin için elbette ibretler vardır. Onların karınlarındakinden 

(sütlerinden) size içiririz. Onlarda sizin için bir çok faydalar daha vardır;etlerinden de 

yersiniz. 

Onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.”737 

“ O siz başlarına geldiği (kıyamet yaklaştığı) zaman,onlara yerden bir Dabbe 

(mahluk,yerde sürünen canlı,Mikroskobik canlı,Aids mikrobu) çıkarırız da,bu onlara 

insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler.”738 

“ Süleymanın ölümüne hükmettiğimiz zaman,onun öldüğünü,ancak değneğini 

yiyen bir ağaç kurdu gösterdi..”739 

“ İnsanlardan,hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar 

var.”740 

“...Size kendinizden eşler,hayvanlardan da (kendilerine) eşler yaratmıştır.”741 

Ve bunların yaratılışı hususunda: 

“Hayvanlardan yük taşıyanı ve tüyünden döşek yapılanları yaratan O’dur.”742 

“Allah,her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üstünde sürünür,kimi 

iki ayağı üstünde yürür.. Allah dilediğini yaratır;şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”743 

“Sizin için hayvanlardan sekiz eş meydana getirdi.”744 

(Bu sekiz eş:erkeği ve dişisiyle;sığır,koyun,deve,keçi.) 

Bu ayeti açıklayan Bediüzzaman; Ayette”Yaratma” ifadesi yerine “Enzele” 

indirdi,ifadesinin kullanılışını şöyle izah eder: 

“Sekiz nevi hayvanatı mübareke-i size hazine-i rahmetinden güya cennet-den 

nimet olarak indirilmiş,gönderilmiş. Çünkü o mübarek hayvanlar bütün cihetleriyle 
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bütün beşere nimet olduğundan saçından bedevilere seyyarhaneler,elbiseler,etinden 

güzel yemekler,sütünden güzel leziz taamlar ve derilerinden pabuçlar ve saire hatta 

gübreleri mezruatın erzakı ve insanların mahrukatı (yakacakları) hükmünde olup,güya 

o mübarek hayvanlar tecessüm etmiş aynı nimet ve rahmettirler. Onun içindir 

ki;yağmura rahmet namı verildiği gibi bu mübarek hayvanlara da –En’am- namı 

verilmiş. Güya rahmet tecessüm etmiş yağmur olmuş,nimet de tecessüm 

etmiş;keçi,koyun,öküz ile manda ve deve şekillerini almış. Çendan cismani maddeleri 

yerde halk oluyor fakat nimetiyet sıfatı ve Rahimiyet manası maddesine tamamıyla 

ğalebe ettiğinden –Enzelnâ- tabiriyle doğrudan doğruya bu mübarek hayvanlar hazine-i 

rahmetin birer hediyyesi olarak halık-ı rahim yüksek mertebe-i rahmetinden ve manevi 

ali cennetinden yer yüzüne indirilmiş.”745 

“... Ve sizin için davar derilerinden gerek göç gününüzde,gerekse de konaklama 

gününüzde,kolayca taşıyacağınız evler;yünlerinden,yapağılarından ve kıllarından bir 

süreye kadar (faydalanacağınız) bir ev eşyası ve bir ticaret malı meydana getirdi.”746 

Ahiret gününde Cenâb-ı Hakkın adaletinin tecellisi bakımından Kısas için:” 

“ Vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde...”747 

Hayvanlar ile ilgili olarak Bediüzzaman hazretleri: 

“Hayvanların ruhları baki kalacağını...ve Hüdhüd-ü Süleymani (AS)748 ve 

Neml-i (karınca); ve Nakâ-i Salih (AS) (Salih Peygamberin devesi);ve Kelb-i Ashab-ı 

Kehf gibi (Ashab-ı Kehf-in,mağara sahiblerinin köpeği,Kıtmir-i) bazı efrad-ı 

mahsusa;hem ruhu,hem cesediyle baki aleme gideceği... ve her bir nev’in,ara sıra istimal 

için bir tek cesedi bulunacağı...rivayeti sahihadan anlaşılmakla beraber;hikmet ve 

hakikat;hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler.”749 

Hayvanlara merhamet edilmesi ve bu vesile ile onlarında hukuklarının 

korunmasını söyleyen Efendimiz (SAM),onlara yapılan iyilik hususunda da: 

“Evet. Her “Yaş ciğer” (sahibi) için bir ücret vardır.”buyurur.750 

Susuz bir köpeğe iyilik eden bir adamın affedildiğini,bir fahişenin de mağfirete 

mazhar olduğunu buyurmaktadırlar. 
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Bir kadının da yiyecek bulamayan eve hapsettiği bir kediden dolayı da 

cehenneme gittiğini buyurmaktadırlar. 

Ve Hadis-de:”Eğer süt emen çocuklar,beli bükük yaşlılar,ağzıyla otlayan 

hayvanlar olmasaydı,üzerinize azab sel gibi gelirdi.”751 

  

 

 

A   D   I     G   E   Ç   E   N     H   A   Y   V   A   N   L   A   R   D   A   N   ; 

     D    E    V    E 

 “Deveden de iki,sığırdan da iki (yarattı.)”752 

 İnanmayanların cennete giremeyeceklerinin imkansızlığı anlatılırken; 

 “Deve iğne deliğine girinceye kadar..”753 teşbihiyle dile getirilir. 

 Semud kavmi Salih peygamberden mu’cize eseri olarak taştan dişi bir deve 

çıkmasını istemeleri üzerine istedikleri deve çıkıverince buna binaen ayet-de: 

 “ Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir mu’cize olarak Allah’ın 

şu devesidir. Onu bırakın, Allah’ın arzında yesin. (içsin),ona kötülük etmeyin;sonra sizi 

elem verici bir azap yakalar.”754 

 “Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler ve Rablerinin emrinden 

dışarı çıktılar da: Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberlerdensen bizi tehdit ettiğin 

azabı bize getir,dediler.”755 

 Ölçü olarak:”Deve yükü”nün kullanılması..”756 

 “Allah’ın,onlardan (mallarından) Peygamberine verdiği ganimetler (Beni Nadir 

arazisi ele geçirilerek) için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. Fakat Alla,peygamberini 

dilediği kimselere karşı üstün kılar. Allah her şeye kadirdir.”757 
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 “ Her bir kıvılcım,sanki birer sarı deve gibidir.”758 

 Kıyamet günü:“Gebe develer salıverildiğinde,”759 

 “(İnsanlar) Devenin nasıl yaratıldığına,...bir bakmazlar mı?”760 

 Deve konusunda Kütüb-ü Sitte-de geniş yer verilmektedir.761 

 Çölün tek inek ve taşıma aracı devedir. Çölün mersedesi. Çölün son model 

binitidir. Kendisinde ibretler olan bir hayvandır. Hörgücünde depoladığı su ile,çölün 

susuzluğuna bir buçuk ay kadar dayanabilmektedir. 

  

    Ç   E   K   İ   R   G   E 

 “Biz de ayrı ayrı mu’cizeler olarak onların (Musa-ya inanmayan Mısırlıların) 

üzerine tufan,çekirge,haşere,kurbağalar ve kan gönderdik;yine de büyüklük tasladılar 

ve günahkar bir kavim oldular.”762 

 “ Sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere 

bakar) bir halde ve davetçiye koşarak kabirlerinden çıkarlar. O esnada kafirler=Bu,çok 

çetin bir gündür! derler.”763 

 Hz. Enes-den:” Rasulullah (SAM) ın zevceleri,çekirgeleri tabaklar üstünde 

birbirlerine hediye ederlerdi.”764 

 Kim tarafından tutulursa tutulsun,kendi kendine ölsün veya öldürülsün fark 

etmez. İcma ile,yenmesi helaldir. 

Çekirgeler;Cenâb-ı Hakkın cezalandıracağı kavme karşı hazır bir ordusu gibidir. 

Allah onları çekirge sürüleri ile cezalandırırdı. 
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                        K    Ö   P   E   K                    

“ Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar;deki:Bütün iyi ve temiz 

şeyler size helal kılınmıştır. Allah’ın size öğrettiğinden öğreti avcı hale getirdiğiniz 

hayvanların sizin için yakaladıklarından da yeyin ve üzerine Allah’ın adını anın 

(Besmele çekin). Allah-dan korkun Allah’ın hesabı pek çabuktur.”765 

“ Dileseydik elbette onu bu ayetler sayesinde yükseltirdik. Fakat o,dünyaya 

saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı köpeğin durumuna 

benzer=Üstüne varsan da dilini çıkarıp solur,bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte 

ayetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. Kıssayı anlat;belki düşünürler."766 

“Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırdın. Onları sağa sola 

çevirdik. Köpekleri de (Kıtmir) mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatmakta idi. 

Eğer  onların durumuna muttali’ olsa idin dönüp onlardan kaçardın ve gördüklerin 

yüzünden için korku ile dolardı.”767 

 Rasulullah:”Köpeğin parasını,fahişenin ücretini ve kahinin ücretini 

yasaklamıştır”768 

 Hadis-de:” Köpek besleyen bir aile yoktur ki,her gün rızıklarından iki kırat 

eksilmemiş olsun. Bundan av veya bekçi veya koyun köpeği hariç.”769 

 “Esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa,zillet ve hakarete sebeb olur. 

Mesela:Kelp,bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı hasene ile muttasıftır ve o sıfatlar 

ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı darb- ı mesel olmuştur. Bu güzel 

ahlakına binaen,insanlar arasında kendisine mübarek bir hayvan nazarıyla bakılmağa 

layık iken,maalesef,insanlar arasında mübarekiyet değil necis-ül ayn addedilmiştir.”770 

 Bediüzzaman hazretleri bunun sebebini şöyle açıklar: 

“Kelp-de hırs marazı ziyade olduğundan esbab-ı zahiriyeye öyle bir derece 

ihtimam ile yapışır ki,mün’imi hakikiden bütün bütün gafletine sebeb olur. 

Binaenaleyh,vasıtayı müsebbib bilerek müessiri hakikiden yaptığı gaflete ceza olarak 

necis hükmünü almıştır ki tahir olsun. Çünkü hükümler,hadler günahları affeder. Ve 

beynen-nas tahkir darbesini,gaflete keffaret olarak yemiştir. 
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Öteki hayvanlar ise,vesaiti bilmiyorlar. Ve esbaba o kadar kıymet 

vermiyorlar.”771 

Ömürleri ise,28 yıl olduğu ifade edilir. 

  

    B   I   L   D   I   R   C   I   N 

“ Ve sizi bulutla gölgeledik,size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve 

verdiğimiz güzel nimetlerden yeyiniz. (dedik) Hakikat da onlar bize değil sadece 

kendilerine kötülük ediyorlardı.”772 

Cenâb-ı Hak yahudileri Tih çölünde bu güzel kuş etiyle,onları nimetlendiriyordu. 

Muhtelif bir çok yiyecekler içinde sofrada kudret helvası ve bıldırcın eti bulunuyordu. 

İbni Baytar bunun fazla yenilmemesini söylerken,faydaları hususunda da şunları 

anlatır: Böbrek taşlarını erittiğini,idrarı söktürdüğü,kanının kulağa damlatılmasıyla 

kulak ağrısını dindirdiği,ödünün uçuğa faydalı olduğu,yüreği devamlı yenildiğinde iç 

sıkıntısına iyi geldiği belirtilirken; 

Tabiatnâmede de bıldırcın etinin meniyi ve şehveti arttırdığı da ifade edilir.773 

  

   K   O   Y   U   N      -     K   E   Ç   İ 

“( Dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı:Koyundan iki,keçiden iki... De 

ki:o,bunların erkeklerini mi,dişilerini mi,yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan 

yavruları mı haram etti? Eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin.”774 

“Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut 

bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve 

koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu,zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz 

cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz."775 

Allah emreder hasen olur,nehyeder kabih ve çirkin olur. Hüküm emir ve nehye 

göredir. Haram ve helallıkta da durum böyledir. 
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“O,benim asamdır,dedi,ona dayanırım,onunla davarlarıma yaprak 

silkelerim;benim ona başka ihtiyaçlarım da vardır.”776 

“Davud ve Süleymanı da (an). Bir zaman,bir ekin konusunda hüküm 

veriyorlardı:bir grup insanın koyun sürüsü,geceleyin başı boş bir vaziyette bu ekinin 

içine dağılıp ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekte idik.”777 

“(Onlardan biri şöyle dedi) Bu,kardeşimdir. Onun doksan dokuz koyunu var. 

Benimse bir tek koyunum var. Böyle iken –onu da bana ver-dedi ve tartışmada beni 

yendi. 

Davud:Andolsun ki,senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle sana 

haksızlık da bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu,birbirlerinin haklarına tecavüz 

ederler. Yalnız iman edip de iyi işler yapanlar müstesna. Bunlar da ne kadar az! dedi. 

Davud,kendisini denediğimizi sandı ve Rabbinden mağfiret dileyerek eğilip secdeye 

kapandı,tevbe edip Allah’a yöneldi.”778 

Hadis-de:”Sahibi için koyun berekettir,deve de izzettir. Ata gelince,hayır onun 

alnına bağlanmıştır.”779 

İnsanlar yiyecek-içecek,giyecek gibi bir çok konu da bu hayvanlardan istifade 

etmektedirler. 

  

    K   U   R   B   A   Ğ   A 

“ Biz de ayrı ayrı mu’cizeler olarak onların üzerine 

tufan,çekirge,haşere,kurbağalar ve kan gönderdik;yine de büyüklük tasladılar ve 

günahkar bir kavim oldular.”780 

Rasulullahın öldürmesini yasakladığı hayvanlardan biri de kurbağadır.”781 

Bu konu da:”Şarihler,kurbağa hakkında gelen yasağın,onun necisliği veya 

tiksinti verici olmasından ileri geldiğini,ilk akla gelen ihtimalin de onun haram ve 

dolayısıyla kesiminin ve yenmesinin gayrı caiz olduğunu belirtir.”782 
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İbni Sina Kanun adlı kitabında:”Kim kurbağa yada kanını yerse,bedeni şişer ve 

rengi değişir. Meniyi atar,hatta onu öldürür. Bu yüzden doktorlar,onun zararını 

bildiklerinden ilaç olarak kurbağayı kullanmazlar. Su kurbağası ve kara kurbağası 

olmak üzere iki nevidir. Kara kurbağası yenildiğinde öldürür.”783 

  

    K   U   R   T 

“(Babaları) dedi ki:Onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken 

onu bir kurdun yemesinden korkarım. 

Dediler ki:Hakikaten biz (kuvvetli) bir topluluk olduğumuz halde,eğer onu kurt 

yerse,o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız.”784 

“Ey babamız! dediler,biz yarışmak üzere uzaklaştık;Yusuf’u eşyamızın yanında 

bırakmıştır. (Ne yazık ki) onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize 

inanmazsın.”785 

Kurt hakkında Peygamberimize sorulması üzerine:”Kendisinde hayır bulunan 

bir kimse kurdu yer mi?”buyurarak,yenilmesinin haram olduğunu belirtmişlerdir. 

Çünkü azı dişi bulunup yırtıcı hayvanlara girmektedir.786 

Yırtıcı olan bu hayvanların rızıkları,ölmüş hayvanlar ve leşlerdir. Bunlar 

tabiatın birer temizlikçileridirler. 

  

    Ö   R   Ü   M   C   E   K 

Aşağıda vereceğimiz ayetten dolayı bu sureye adını vermiştir: 

“Allah dan başka dostlar edinenlerin durumu,örümceğin durumu gibidir. 

Örümcek bir yuva edinir;halbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. 

Keşke bilselerdi.”787 

Yuvasını ustalıkla ve maharetle ören bu hayvan bunu uzun zamanda 

yapar,ancak bir çöp ile yuvası kısa bir zaman içinde yok edilebilir. 
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Cenâb-ı Hak kafirlerin mesleklerinin ve yollarının da zor olduğunu ancak kolay 

bir şekilde yok edilebilecek bir basitliğe ve çürüklüğe sahib olduğunu bildirir. 

Ve bu hayvan,Allah’ın izniyle örmüş olduğu ağıyla da Peygamberimizi 

müşriklerden korumuştur. 

Ömürleri itibariyle 28 yıl yaşadıkları belirtilir. 

  

    S   I   Ğ   I   R 

“Musa,kavmine;Allah bir sığır kesmenizi emrediyor,demişti de:Bizimle alay mı 

ediyorsun? demişlerdi. O da: Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım,demişti. 

“Bizim adımıza Rabbine dua et,bize onun ne olduğunu açıklasın”dediler. 

Musa;Allah diyor ki:”O,ne yaşlı,ne de körpe;ikisi arasında bir inek.”size emredileni 

hemen yapın,dedi. 

“Bu defa:Bizim için Rabbine dua et,bize onun rengini açıklasın,dediler.”O diyor 

ki;Sarı renkli,parlak tüylü,bakanların içini açan bir inektir”dedi. 

“(Ey Musa!) Bizim için,Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize 

açıklasın,nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz,inşaallah emredileni yapma 

yolunu buluruz”dediler. 

“(Musa) dedi ki:Allah şöyle buyuruyor:O,henüz boyunduruk altına 

alınmayan,yer sürmeyen,ekin sulamayan,serbest dolaşan(salma),renginde hiç alacası 

bulunmayan bir inektir.” İşte şimdi gerçeğini anlattın”dediler ve bunun üzerine (onu 

bulup) kestiler,ama az kalsın kesmeyeceklerdi.”788 

“Deveden de iki,sığırdan da iki (yarattı)”789 

“Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut 

bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere sığır ve 

koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. Bu,zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz 

cezadır. Biz elbette doğru söyleyeniz.”790 

“Kral dedi ki:Ben (rüyada) yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek gördüm. 

Ayrıca,yedi yeşil başak ve diğerlerini de kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya 

yorumluyorsanız,benim rüyamı da bana yorumlayınız.”791 

                                                           
788 Bakara.67-71. 

789 En’am.144. 

790 En’am.146. 

791 Yusuf.43. 



“(Yusuf’un yanına gelerek dedi ki : Ey Yusuf,ey doğru sözlü kişi! (Rüya da 

görülen) Yedi arık ineğin yediği yedi semiz inek ile yedi yeşil başak ve diğerleri de kuru 

olan (başaklar) hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki,insanlara (isabetli 

yorumunla) dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler.”792 

Dünya yaratılalı beri tarihi seyir içerisinde,insanların toprağı ekmek için 

sürmelerinde bu hayvandan büyük çapta yararlanılmış ve hala da yararlanılmaktadır. 

Bu hikmete binaendir ki Hadis-de:”Dünya öküz (sığır) ve balığın üzerindedir.” 

Yani karada yaşayanlar hayatlarını sığır ve öküzün sırtından yani toprağı sürmesinden 

elde ederken,sahillerde yaşayanlarda balık ile hayatlarını devam ettirmektedirler. 

Bu ikisini kaldırdığımızda hayat otomatikman durur. Ancak şimdi onun yerini 

traktör almış olmasına rağmen yine de yamaç yerler de bu hayvanlara ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Hz. Musa döneminde bu hayvan kutsal bilinip,kendisine tapıldığı gibi,bugün de 

hala kutsal bilinerek kendisine hürmet edilmekte,tapılmakta ve korunması hususunda 

kanunun birinci maddesine kadar girmiştir. Öyle ki ona yapılan 

hakaret,cumhurbaşkanına yapılan hakaretle aynı durumda belki daha da şedit olarak 

değerlendirilmektedir. 

  

   Y    I    L    A    N 

“ Bunun üzerine Musa asasını yere attı. O hemen apaçık bir ejderha 

oluverdi.”793 

İbni Ömer-den:Peygamberimizin minberde şöyle söylediğini,dinlediğini 

söyler:”Yılanları öldürün. İki çizgili ve ebteri (engerek) de öldürün. 

Çünkü,bunlar,gözleri kapar, (kör eder.) ve hamileler de düşük yaparlar.”794 

Ancak daha sonra ev yılanlarının bunlardan istisna edildiği de rivayet 

edilmektedir. 

Yılan ve akreb sokmasına karşı Peygamberimiz şu duanın okunulmasını tavsiye 

etmektedirler: 

“Eûzü bi kelimatillâhit-tâmmati min şerri ma halaka” Yani:”Yarattığının 

şerrinden Allah’ın mükemmel kelimelerine sığınırım.” Bununla onların zararlarından 

korunulmaktadır.”795 

                                                           
792 Yusuf.46. 

793 A’raf.107,Ta-Ha.20,Şuara.32,Neml,10,Kasas.31. 

794 Kütüb-ü Sitte. age. 14 / 151-157. 

795 Age.  17 / 451. 



“Arı su içer bal akıtır,yılan su içer zehir akıtır.”hakikatınca yapısı ve tineti 

itibariyle zehir üreten,korkutucu bir varlıktır. 

Ömürleri ise 29 yıldır. 

  

    M    A    Y    M    U    N 

“ İçinizden Cumartesi günü azgınlık edip de bu yüzden kendilerine: Aşağılık 

maymunlar olun! dediklerimizi elbette bilmektesiniz.”796 

“De ki:Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? 

Allah’ın lanet ettiği ve gazab ettiği,aralarında maymunlar,domuzlar ve tağuta tapanlar 

çıkardığı kimseler,işte bunlar,yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha 

ziyade sapmış bulunanlardır.”797 

Maymun;taklitçi bir hayvandır. Aynı zamanda gülünç bir özelliğe sahiptir. 

Ayet-de;aşağılık ve sefil varlıklar olarak,aynı zamanda rezil ve düşük insanlar 

bunlara teşbih edilmektedir. 

Maymun tüm gülünçlüğüyle beraber,bazen önemli bir hizmete vesile olmasıyla 

hem kendini hem de nevini kurtarmış oluyor. 

Bu konuda Bediüzzaman hazretleri Yunanlıların üzerimize oynadıkları 

oyunlarını ve planlarını boşa çıkaracak bir şekilde,bir maymunun buradaki tarihin 

seyrini değiştiren rolünü şöyle dile getirir: 

“Mücahid bir hayvan mersiyesi:Ayet-de:Rabbinin askerlerini ancak o bilir.”798 

“İşte o cünuddan (askerlerden) bir gazi şehid nev-i hayvanda ki meymun 

(mübarek) said.(mesud) 

Ey maymûnu meymun! Mü’minleri memnun,kafirleri mahzun,yunanı da 

mecnun eyledin. Öyle bir tokat vurdun ki,siyaset çarhını bozdun. Loyd Corc’u 

kudurttun,Venizelos’u geberttin. Mizanı siyasette pek ağır oturdun ki;küfrün 

ordularını,zulmün leşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın. Başlarındaki maskelerini 

düşürüp maskara ederek bütün dünyayı güldürdün. Cennette mübeşşer olan 

hayvanların isrine (izine,yoluna) gittin. Cennet de saidsin çünkü gazi hem şehidsin.”799 

  

                                                           
796 Bakara.65,A’raf.166. 

797 Maide.60. 

798 Müddessir.31. 

799 Asar-ı Bediiyye. Said Nursi. (osmanlıca) sh.86. 



    A     R     I 

“ Rabbin bal arısına :Dağlardan,ağaçlardan ve insanların yaptıkları 

çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve 

Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir,diye ilham etti. Onların 

karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki,onda insanlar için şifa vardır. 

Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.”800 

Bu ayette aldan bahsedildiğinden bu sureye Nahl yani Bal adı verilmiştir. 

Zühri’den:”Bala devam et. Çünkü hafızaya kuvvet verir.”der. 

Arının yayıldığı yere göre bal farklılık kazanır.”801 

Özellikle bal peteğinin bir çok şekiller içerisinde altıgen olması;bu durumda hava 

almayarak bozulmasını engelleyici geometrik yapının ona yaptırılışı tam bir vahiy 

ürünüdür.”802 

Koca bir surenin kendi adıyla isimlendirilen arı;geçmiş büyük kitaplardan 

İncilde de 38 defa bahsedilmekte,önemi belirtilmektedir. Arı ve balı her devirde önemini 

korumaktadır. 

-Arı;saniyede 200 defa kanat çırpmaktadır. 

-Peygamberimizin (SAM) bir çok hadislerinde de övülmüştür. 

-Balın içerisine 6000 ayrı ayrı vitamin konulmuş,her bir hastalık için devayı 

ihtiva etmektedir. 

-Tabiatı bir eczahane gibi yaratan Allah,onlar aracılığıyla binlerce bitkinin 

terkibiyle yan etkisi olmayan bal gibi bir lezzet,gıda ve şifa kaynağını yaratmaktadır. 

-Hiç şaşırmadan ve karışmadan bu iş onlara mu’cize-vari bir şekilde 

yaptırılmakta,kendi güç ve büyüklüklerinin üzerinde iş gördürülmektedir. Yerlerini 

kokuyla tesbit ederler. 

-Balla beraber bir yandan da tozlaşmayı temin eder,iğneleriyle romatizmaya 

fayda sağlarlar. 

-Ömründe bir defa çiftleşip,kendi ağırlığının iki katı yumurtlayarak,iki yüz bin 

kadar tohum alan kraliçe arı emsallerine nisbetle ortalama beş yıl kadar uzun bir ömür 

yaşar. 

                                                           
800 Nahl.68-69. 

801 Zad-ul Mead. age. 5 / 63. 

802 Allah ve Modern İlim. 2 / 191, Sızıntı derg.Ağustos. 1988 (279),Köprü derg. Mart.1981.(11),Zafer 

derg.Ekim.1988.(38),Mesnevi-i Nuriye.age.165. 



Alman Dr. Zaiss:”Yer yüzünde mikropların yaşamadığı tek vasat (yer ve 

ortam),baldır.”der. 

Erkek arılar ise sadece görevleri neslin devamını sağlamak için çiftleşmek 

olup,hemen akabinde ölürler. 

“Arı milleti cumhuriyetçidirler”der Bediüzzaman. Yani toplu olarak çalışırlar. 

Münferit hareket etmezler. 

En şifalı bal,koyu olan çam balıdır. 

  

    K   A   R   I   N   C   A 

“Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman,bir karınca: Ey 

karıncalar!Yuvalarınıza girin;Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! 

dedi.”803 

Bu âyetden dolayı bu sureye –Karınca- manasına –Neml- adı verilmiştir. 

Hadis-de:”Peygamberlerden birini bir karınca ısırdı. O da (öfkelenerek) 

karıncanın yuvasının yakılmasını emretti ve yakıldı. Allah taala hazretleri ona şöyle 

vahyetti:” Seni bir karınca ısırmışken,sen tesbih eden bir ümmeti yaktın.”804 

-Yine hadis-de:”Bir peygamber ümmetiyle yağmur duasına çıkmıştı,bu esnada 

bazı ayaklarını havaya kaldırmış vaziyette bir karınca görmüştü ki,ümmetine:”Dönün 

artık,karıncanın durumu sebebiyle duanız kabul edilmiştir.”demiştir.”805 

Peygamberimiz dört hayvanın öldürülmesini yasaklamıştır. 

Bunlar:Karınca,arı,hüdhüd,surad (sarı ve renkli ağaç kakan kuşu)”806 

Hattabi-ye göre:”bir hayvanın öldürülmesi yasaklandı ise,bu ona hürmet için 

veya onda bulunan bir zarar sebebiyle değilse,etinin haram kılınması sebebiyledir. 

Nitekim aleyhis-salatu vesselam eti yenilmeyen hayvanın öldürülmesini 

yasaklamıştır.”der.807 

“Tevhid yolunda her şey kadir-i zülcelâle intisab ve istinad ettiğinden,bir karınca 

bir fir’avunu,bir sinek bir nemrudu,bir mikrop bir cebbarı mağlub ettikleri gibi... 

                                                           
803 Neml.18. 

804Kütüb-ü Sitte. age. 7 / 277. 

805 Age. 7 / 283. 

806 Age. 14 / 161, 7 / 274-278. 

807 Age. 14 / 162.  



... Eğer şirk yolunda esbaba havale edilse;karıncanın eseri,karınca gibi 

ehemmiyetsiz....”olurdu.808 

Bu hayvanın hayatını devam ettirmesinde bir-iki tane yetmiş olmasına rağmen 

onunla yetinmeyip,daha çok yiyecek yuvasına taşımaya çalışıp hayata karşı hırslı 

olmasından ve öyle de hareket ettiğinden ayaklar altında ezilmeye kendini müstehak 

eder. 

  

    K     U     Ş 

“Göğün boşluğunda emre boyun eğdirilmiş olarak uçuşan kuşları görmediler mi? 

Onları orada Allahdan başkası tutamaz. Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için 

ibretler vardır.”809 

“Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi?Onları 

(havada) Rahman olan Allahdan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi 

görmektedir.”810 

Cenâb-ı Hak cennetten bahsederken:”Canlarının çektiği kuş eti ile (etraflarında 

dolanırlar)”811 

Hadis-de ise:”Şüphesiz ki sen cennet de bir kuşa bakar ve onu arzu edersin. 

Derhal o,kızartılmış olarak önüne düşer.”(Bezzar-Müsned) 

  

    A      T 

“Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp 

beslenen atlar hazırlayın,onunla Allah’ın düşmanını,sizin düşmanınızı ve onlardan 

başka sizin bilmediğiniz,Allah’ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz. Allah 

yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir,siz asla haksızlığa uğratılmazsınız.”812 

“Atları,katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı.) Allah 

şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları)yaratır!”813 

                                                           
808 Şualar. age. 21-22. 

809 Nahl.79. 

810 Mülk.19. 

811 Vakı-a.21. 

812 Enfal.60,Adiyat.1-5. 

813 Nahl.8. 



“ Akşama doğru kendisine,üç ayağının üzerine durup bir ayağını tırnağının 

üzerine diken çalımlı ve safkan koşu atları sunulmuştu. 

Süleyman;gerçekten hem mal sevgisini,Rabbimi anmak için istedim,dedi. Nihayet 

güneş battı. (o zaman: ) Onları (atları) tekrara bana getirin,dedi. Bacaklarını ve 

boyunlarını sıvazlamaya başladı.”814 

Hadiste:”Atın alnına hayır bağlanmıştır(bu hayır) Sevab ve ğanimettir. Bu hal 

kıyamete kadar bakidir.”815 

  

    B   A   L   I   K 

“Onlara,deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Hani onlar 

Cumartesi gününe saygısızlık gösterip haddi aşıyorlardı. Çünkü Cumartesi tatili 

yaptıkları gün,balıklar meydana çıkarak akın akın onlara gelirdi,Cumartesi tatili 

yapmadıkları günde gelmezlerdi. İşte böylece biz,yoldan çıkmalarından dolayı onları 

imtihan ediyorduk.”816 

“ İçinizden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası) çıkarmanız için 

denizi emrinize veren O’dur. Gemilerin denizde (suları) yara yara gittiklerini de 

görüyorsun. (bütün bunlar) Onun lütfunu aramanız ve nimetine şükretmeniz 

içindir.”817 

“Her ikisi,iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık,denizde 

bir yol tutup gitmişti.”818 

“Yunus kendini kıvranıp dururken onu bir balık yuttu.”819 

Hadiste:”Bize iki hayvanın ölüsünün yenmesi helal kılındı.:”Balık ve 

çekirge.”820 

“Yaşaması için en uygun yer suyu kaliteli olan nehirlerdir. Daha çok kayalık 

yerleri,sonra da kumlu,pislik ve siyah balçık bulunmayan çok hareketli ve dalgalı,güneş 

ve rüzgara açık,tatlı akar suları barınmak için tercih eder.” 

                                                           
814 Sad.31-33,Al-i İmran.14,Haşr.6. 

815 Kütüb-ü Sitte. age. 8 / 71,68-76,49, 5 / 38-39, 7 / 288, 11 / 156. 

816 A’raf. 163. 

817 Nahl.14,Fatır.12. 

818 Kehf.61. 

819 Saffat.142,Enbiya.87,Kalem.48. 

820 Kütüb-ü Sitte. age. 17 / 403. 



“Deniz balığı üstündür,güzeldir,hoştur. Taze balık soğuk ve rutubetli,hazmı 

zordur,pek çok balğam doğurur. Ancak deniz ve deniz gibi olan sularda yaşayan 

balıklar öyle değildir. Bunlar güzel bir karışım oluşturur. bedeni geliştirir,meniyi 

artırır,sıcak mizaçları ıslah eder.” 

Yahudiler onu yemezler. 

Faydası gayet çoktur. Bedenin derinliklerine varıncaya kadar tüm artıkları 

çıkarır,temizler. 

Sesi güzelleştirir. Karnı yumuşatır. 

Siyatiği iyileştirir.821 

  

   E  B  A  B  İ  L     K  U  Ş  L  A  R  I 

“Rabbin fil sahiplerine neler etti,görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa 

çıkarmadı mı? 

Onların üstüne ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar,onların üzerlerine pişkin 

tuğladan yapılmış taşlar atıyordu. Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine 

çevirdi.”822 

Fil suresinin tefsirinde bu hayvanların mahiyeti hakkında değişik ifadeler 

bulunmaktadır: 

Peygamber Efendimizin doğumundan elli gün kadar önce Kabeyi yıkmaya gelen 

Ebrehe ordularını gaga ve ayaklarında tuttukları pişkin tuğlaları 

fırlatarak,bombarduman uçakları gibi onların lime lime olmalarını sağlamış,ardından 

gelen yağmur ve rüzgarla denize savrulmuşlardır. 

  

   S    İ    N    E    K  

“Ey insanlar! (size) bir misal verildi;şimdi onu dinleyin:Allah’ı bırakıp da 

yalvardıklarınız(taptıklarınız) bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi 

yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa,bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de 

aciz,kendinden istenen de.”823 

                                                           
821 Bak.Zad-ul Mead. age. 5 / 51-52. 

822 Fil.1-5. 

823 Hac.73. 



Ebu Hureyreden rivayet edilen bir hadis de Peygamberimiz şöyle  

buyururlar:”Birinizin kasesinde sinek vaki olduğunda küllisini kasenin içine batırsın. 

Sonra sineği atsın. Zira onun kanadının birisin de şifa,diğerinde dert vardır.” 

Ve arı;ağzı bal,kuyruğu zehir. 

Yılan;ağzı zehir,eti zehire tiryak.824 

Sinek;saniyede 300 defa kanat çırpmaktadır. 

Ve üremesi konusunda ise;”Uzmanlardan alınan bilgiye göre,ergin dişi 

sinekler,haftada 300 ile 600 arasında yumurta bırakıyor. Yumurtadan çıkan dişi sinek 

de,bir hafta içinde üremeye başlıyor. Bu durum da,hava sıcaklığının da uygun olduğu 

(30 derece) şartlarda,bir ergin dişi sinekten beş hafta içinde 76 milyar sinek 

üreyebiliyor. Sinekle mücadelede ilaçlamanın larva döneminde yapılması gerektiğini 

ifade eden uzmanlar,”Sineklerin larva dönemi mart ayında olur.”diyorlar.”825 

“... Sinekler kabilelerinin haşirleri ve bilhassa daima yüzünü,gözünü ,kanadını 

temizlemekle bize abdesti v e nezafeti ihtar eden ve yüzümüzü okşayan gözümüz 

önündeki kabilenin bir senede neşr olan efradı,beni ademin adem zamanından beri 

gelen umum efradından fazla olduğu...”826 

“... Kavak ve karaağaç gibi meyvesizlerin bir kısım yapraklarından her bir 

yaprağı,bir tabur sineklere yani,havada zikreden zihayatlara hem beşik,hem rahm-ı 

mâder,hem erzaklarının mahzeni yaptığı...”827 

-Bediüzzaman:”Zübab risalesi”adıyla sinekler hakkında yazdığı yazısında şöyle 

hikmetli ifadede bulunmaktadır: 

“Güz mevsiminde sineklerin terhisat zamanına yakın bir vakitte ve hodgâm 

insanlar cüz-i tacizleri için sinekleri itlaf (telef) etmek üzere hapishanemizdeki odamızda 

bir ilaç istimal ettiler. Benim fazla rikkatime (şefkatime) dokunmuştu. Odamda çamaşır 

ipim vardı. Bilahare insanların inadına sinekler daha ziyade çoğaldılar. Akşam vaktinde 

o küçücük kuşlar o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için 

Rüşdiye dedim: 

-Bu küçücük kuşlara ilişme,başka yere ser. O da kemali ciddiyyetle bu ip bize 

lazımdır. Sinekler başka yerde kendilerine yer bulsunlar. Her ne ise... Bu latife 

münasebetiyle seher vaktinde sinek ve karınca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis 

açıldı. Ona dedim ki; 
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-Böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. 

Evet bir kitap kıymeti nisbetinde nüshaları teksir edilir. Demek sinek cinside 

ehemmiyetli vazifesi ve büyük kıymeti var ki;Fatır-ı Hakim o küçücük kaderi 

mektubları ve kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş. 

Evet Kur’an-ı Hakimin:”Ey insanlar! Size bir misal verildi;şimdi onu 

dinleyin:Allah-ı bırakıb da yalvardıklarınız,o maksatla bir araya gelseler bile bir sineği 

dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa,onu da geri alamazlar. İsteyen de 

aciz,kendinden istenen de.!”828 

Yani;Cenâb-ı Haktan başka bütün esbab,ve uluhiyetleri ehli dalalet tarafından 

dava edilen aliheler içtima’ etse bir sineği halk edemezler. 

Yani;sineğin hılkati (yaratılışı) öyle bir mu’cize-i Rabbaniyedir ve bir ayet-i 

tekviniyedir ki;bütün esbab toplansa onun mislini yapamazlar. O ayet-i Rabbaniyeye 

muaraza edemezler,taklidini de yapamazlar. Mealindeki ayete ehemmiyetli bir mevzu 

teşkil eden ve nemrudu mağlub eden ve Hz. Musa (AS) onların tacizlerine karşı 

müştekiyane: 

“Ya rabbi!  Bu muacciz mahlukları ne için bu kadar çoğaltmışsın?” 

deyince,ilhâmen cevab gelmiş ki;sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa 

sual ediyorlar ki; 

“Ya rab! Bu koca kafalı beşer seni yalınız bir lisan ile zikir ediyor. Bazı da gaflet 

ediyor. Eğer yalınız kafasından bizleri halk etse idin,binler lisan ile sana zikir edecek 

bizim gibi mahluklar olurlardı.”diye Hz. Musa’nın şekvasına bin itiraz kuvvetinde 

hikmeti hılkatini müdafaa eden sineğin hem gayet nezafet-perver,her vakit abdest alır 

gibi yüzünü ,gözünü,kanadlarını temizleyen bu taifenin elbette mühim bir vazifesi 

vardır. Hikmeti beşeriyenin nazarı kasırdır,daha o vazifeyi ihata edememiş. 

Evet,Cenâb-ı Hak nasıl ki deniz yüzünü temizlemek ve her günde milyarlarla 

vefiyyat bulunan hayvanatı bahriyye cenazelerini toplamak ve deniz yüzünü cenazelerle 

alude müstekreh manzaradan kurtarmak için sıhhiyye memurları nevinden gayet akil-

ül lahm (et yiyici) bir kısım hayvanatı halk etmiş. Eğer o bahriyye,sıhhiyye memurları 

gayet muntazam vazifelerini ifa etmese idiler,deniz yüzü ayine gibi parlamayacaktı. 

(Evet bir balık binler yumurta,binler yavru ve bazen bir milyon yumurtadan 

ibaret olan havyardan çıkan tevellüdat-ı semekiyyeye (balıkların doğumuna) nisbeten 

vefiyatları bulunacak ta ki muvazene-i bahriyye muhafaza edilebilsin. Rahimiyyeti 

ilâhiyyenin latif cilvelerindendir ki valide balıkların yavrularıyla nisbetsiz bir tefavütü  

cismi de bulunduklarından yavrulara valideleri kumandanlık edemiyorlar. 

Sokuldukları yere giremedikleri için Hakim ve Rahim,yavrular için de onlara küçük bir 

kumandan çıkarıp validelik vazifesini o küçük kumandancıklara gördürür.) 

Belki hazin ve elim bir bulanıklık gösterecekti. Hem her günde milyarlarla 

yabani hayvanlar ve kuşların cenazelerini toplamakla rûy-i zemini o taaffünattan 

(kokuşmadan) temizlemek ve zihayatları o elim ve hazin manzaralardan kurtarmak için 
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nezafet ve sıhhiyye memurları hükmünde olan kartallar misullu kerametkârâne gizli ve 

uzak beş-altı saat mesafeden bir sevki rabbani ile o cenazenin yerini,giden ve kaldıran 

âkil-ul lahma kuşları ve vahşi hayvanları halk etmiş. Eğer bu berriyye (karaların) 

sıhhiyyeleri gayet mükemmel,intizam-perver,vazifedâr olmasa idiler zemin yüzü 

ağlanacak bir şekil alacaktı. 

Evet âkil-ül lahm hayvanların helal rızıkları vefat eden hayvanların etleridir. 

Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler ceza görürler. 

“Hatta Yaktassul Cemmâ-u minel Karnâ-i” Yani;”Boynuzsuz olan hayvanın 

kısası kıyamette boynuzludan alınır.”diye ifade-i hadisiyye gösteriyor ki;gerçi cesedleri 

fena bulan,fakat ervahları baki kalan hayvanat mabeyninde dahi onlara münasib bir 

tarzda dar-ı bekada mücazat ve mükafatları vardır. Ona binaen canavarlara sağ 

hayvanların etleri haramdır,denilebilir. Ve küçücük hayvanların cenazelerini ve nimetin 

küçücük parçalarını tanelerini toplamak vazifesiyle karıncaları nezafet memurları 

olarak hem niâm-ı ilâhiyye (ilahi nimetler) nin küçücük parçalarını teleften ve 

çiğnemekten ve hakaretten ve abesiyetten sıyanet (korumak) etmekle ve küçücük 

hayvanatın cenazelerini toplamakla sıhhiyye memurları gibi tavzif olunmuşlar. Aynen 

onlardan daha mühim sinekleri dahi insanın gözüne görünmeyen hastalıkların 

mikroplarını ve madde-i semmiyeyi (zehirli maddeyi) temizlemekle sinekler 

muvazzaftırlar. Değil mikropların nâkileleri bilakis muzır mikropları mass yani emmek 

ve yemek ile o mikropları imha,o madde-i semmiyyeyi istihaleye uğratırlar. Çok sari 

hastalıkların önünü alırlar. Hem sıhhiyye ve neferleri,hem tanzifat memurları,hem 

kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise onların 

gayet kesreti (çokluğu) dir. Çünki kıymettar,menfaattar şeyler teksir edilir. 

(Bir sineğin kanadı ve vücudu ne kadar harika bir sanatı rabbaniye olduğuna 

lâtifane bir işaret olarak meşhur Yunus Emre’nin bu fıkrası ne güzel bildirir: 

Bir sineğin kanadını kırk kağnıya yüklettim. 

Kırkı da çekemedi kaldı şöyle yazılı. 

Ey hodgâm insan! Sineklerin binler hikmeti hayatiyyesinden başka sana aid bu 

küçücük faidesine bak. Sinek düşmanlığını bırak. Çünkü,gurbette kimsesiz,yalnızlık da 

sana ünsiyet verdiği gibi,gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan  seni ikaz eder. Ve latif 

vaziyeti ve abdest alması yüzünü,gözünü  temizlemesiyle sana abdest ve namaz ve 

hareket ve nezafet gibi vazife-i insaniyeti ihtar eden ve ders veren sineği görüyorsun. 

Hem sineğin bir sınıfı olan arılar nimetlerin en tatlısı,en latifi olan balı sana yedirdikleri 

gibi Kur’an-ı mu’cizül beyanda vahyi rabbaniye mazhariyetle serfiraz olduğundan 

onları sevmek lazım gelirken sinek düşmanlığı belki insana daima muavenete dostane 

koşan ve her belasını çeken hayvanata düşmanlığı ğadrdir,haksızlıktır. Muzırların 

yalınız zararlarını def için mücadele olabilir. Mesela koyunları kurtların tecavüzünden 

korumak için onlara mukabele edilebilir. Acaba hararet zamanında vücudun 

idaresinden fazla olan kanın çoğalması ve bulaşık bazı mevaddı muzırrayı (zararlı 

maddeleri) hamil evride de cereyan eden mülevves kana musallat belki memur olan 

sivrisinek ve pireler fıtri haccamlar olmasınlar mı? Muhtemel;”Sübhane men tahayyere 

fi sun’ihil ukul” 

“Akılların yapılışında hayrete kaldığı zatı takdis ederim.” 



Nefsimle mücadele ettiğim bir zamanda nefsim kendinde gördüğü nimeti 

ilâhiyyeyi kendi malı tevehhüm ederek gurura,iftihara,temeddühe başladı. Ben ona 

dedim ki;”Bu mülk senin değil,emanettir. O vakit nefis gurur ve iftiharı bıraktı. Fakat 

tenbelliğe başladı. 

Benim malım olmayana ne bakayım,zayi’ olsun,bana ne? dedi. Birden gördüm. 

Bir sinek elime kondu,emanetullah olan gözünü yüzünü,kanadlarını güzelce 

temizlemeğe başladı. Bir neferin miri silahını,elbisesini güzelce temizlediği gibi,sinek de 

temizliyordu. Nefsime dedim,bak. Baktı,tam ders aldı. O sinek ise mağrur ve tenbel 

nefsime hoca ve muallim oldu. 

Sinek pisliği tıb cihetiyle zararı yok bir maddedir ki;bazen tatlı bir şurubtur. 

Fakat sinek yediği binler muhtelif muzır maddelerin ve mikropların ve semm-

‘zehir’lerin menşe-i olmakla sinekler küçücük istihale ve tasfiye makinaları hükmüne 

geçmeleri hikmeti rabbaniyeden uzak değildir. Belki şe’nindendir. 

Evet arıdan başka sineklerin bazı taifeleri muhtelif,müteaffin maddeleri yerler. 

Mütemadiyen pislik yerine katre katre şurub damlatırlar.O semli müteaffin maddeleri 

ağaçların yapraklarına yağan kudret helvası gibi tatlı,şifalı bir şuruba tebdil ederek bir 

istihale makinası olduklarını isbat ederler. Bu küçücük ferdlerin ne kadar büyük bir 

milleti,bir taifesi olduğunu göze gösterirler. Küçüklüğümüze bakma. Taifemizin 

azametine bak. “Sübhanallah” diye lisanı hal ile söylerler. 

(Evet sineğin küçücük bir taifesi baharın ahirinde badem ve zerdali ağaçlarının 

dallarında siyah bir kütle halinde halk olunup,dala yapışık olup kalırlar. Mütemadiyen 

pislik yerine damlacıklar onlardan akıyor. O katreler bal gibi sair sinekler etrafına 

toplanır,emerler. Diğer bir başka taifesi de nebatatın çiçeklerinin ve incir gibi bir kısım 

ağaçların telkihinde (tozlaşmasında) istihdam olunuyorlar. Sinek taifelerinden 

yıldızlı,mumlu,ışıklı olan yıldız böceği şayanı temaşa olduğu gibi sinek taifelerinden 

yaldızlı altun gibi parlak kısmı da şayanı dikkattir. Mızraklı sinek eşkiyaları hükmünde 

olan yabani arıları da unutmamalıyız. Eğer halıkı rahman onların dizginini çekmese 

idi,bu mızraklı taifeler pireler gibi insanlara hücum etse idiler,nemrudu öldürdükleri 

gibi nev-i insanı da hırpalayacaktılar. 

“Sinek onlardan bir şey kapsa,onu da geri alamazlar.”829 ayetinin manayı 

işarisini tefsir ederdi. İşte bunlar gibi yüz namdar hasiyetli taifeleri bulunan sinek 

cinsinin büyük bir ehemmiyeti vardır ki,mezkur azim ayet onu mevzu yapmış.”Ey 

insanlar! Size bir misal verildi...”830 ila ahire..demiş.”831 

Karasinekler 17 gün yaşarlar. 

  

    S   İ   V   R   İ   S   İ   N   E   K 
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“Şüphesiz Allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı 

misal getirmekten çekinmez. İman etmişlere gelince,onlar böyle misallerin Rablerinden 

gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. Kafir olanlara gelince:Allah böyle misal vermekle 

ne murad eder?derler. Allah onunla bir çok kimseyi saptırır,bir çoklarını da doğru yola 

yöneltir. Verdiği misallerle Allah ancak fasıkları saptırır.(Çünkü bunlar birer 

imtihandır.)”832 

Her bir varlık başlı başına bir memuru ilahidir. Kendilerine verilen görevleri 

hakkıyla ifa ederler. Bu hayvanı belki çoğumuz sevmeyiz. Özellikle uykumuzu kaçırdığı 

için kızarız. 

Oysa bu hayvan bir hemşire maharetiyle vücuttaki pis kanı emerek,kanı 

temizler. 

Hacametlerini yara açmadan ustalıkla yaparlar. Daha doğrusu onlara 

yaptırılır,ilham edilir. 

  

                    A   R   S   L   A   N 

“Böyle iken (yani şefaatçıların şefaatı onlara fayda vermezken) onlara ne oluyor 

ki,adeta arslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi (hala) öğütten yüz çeviriyorlar.”833 

Kalblere haşmetli duruşlarıyla korku salmaktadırlar. Kendilerine 

güvendiklerinden teker teker gezib,sürü oluşturmazlar. 

Cesur ve kahraman insanlar da arslana benzetilirler. 

Ömürlere ortalama 24 yıldır. 

  

    E   Ş   E   K   ( M E R K E B  -  İ Ş L E K  ) 

Binek için yaratılmış,834 Allah mu’cize eseri olarak Üzeyir aleyhis-selama 

öldükten sonra dirilmeyi,harab olmuş bir kasabada yüz yıl uyutur,bir gün gibi 

zanneder. Yiyecek içecek bozulmamış. Yalnız iskelet olmuş bir merkebi yüz sene sonra 

tekrar dirilterek temsil getirir.”835 
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“Yürüyüşünde tabii ol,sesini alçalt. Unutma ki,seslerin en çirkini merkeblerin 

sesidir.”836 

“Tevratla yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu,ciltlerle kitab 

taşıyan merkebin durumu gibidir. Allah’ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu 

ne kötüdür! Allah,zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”837 

“Öğüt dinlemeyenleri arslandan ürküp kaçan “Yaban eşekleri”838 gibi tavsif 

etmektedir. 

Rasulullahın ümmetine,eşek anırmasını işittiklerinde,hakkın rahmetinden 

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınmalarını;horozların ötüşünü işittiklerinde de 

Allah’ın lutfunu istemelerini emretmiştir.839 

“Ve” bir meclisten Allah’ı zikretmeksizin kalkan bir topluluk ancak eşek leşi gibi 

kalkmış olur.”buyurur.840 

  

        24-05-1996 

       MEHMET   ÖZÇELİK 
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İLÂHİ    MESAJ   KAYNAĞI   KUR‘AN 

  

 “Kur’an,bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah’ın kelâmıdır.” 

 İnsanlığa inen Kur’an-ın mahiyet ve hakikatını yine Kur’an-dan öğrenmekteyiz: 

 “Şüphesiz ki bu Kur’an,en doğru yola iletir;iyi davranışta bulunan 

mü’minlere,kendileri için büyük mükafat olduğunu müjdeler.”841 

 Kur’an hidayet kaynağıdır. İnsanları,yaratılıştan maksud olan gayeye ulaştırmak 

için indirilmiştir. 

 O aynı zamanda maddi ve manevi bir şifa kaynağıdır. Âyette:”Biz Kur’an-dan 

öyle bir şey indiriyoruz ki o,mü’minler için şifa ve rahmettir;zalimlerin ise yalnız 

ziyanını arttırır.”842 

 Bunlar gibi bir çok ayetlerden anlıyoruz ki o kitab insanlık için bir mürşid,bir 

şeriat,bir dua,bir hikmet,bir ubudiyet,bir emir ve davet,bir zikir,bir fikir,insanlığın 

bütün ihtiyaçlarına cevab veren,sanki dünya ve ahiretin mukaddes bir haritası 

mahiyetinde Allah’ın isim ve sıfatlarını bildiren bir Kelâmullahdır. 

 Kur’an bu dünyaya öyle saadetli bir surette toplum hayatıyla beraber,insanların 

hem nefislerinde,hem kalblerinde,hem ruhlarında,hem akıllarında,hem şahsi 

hayatlarında,hem toplum,hem de siyasi hayatlarında öyle değişiklik yapmış ve hala da 

yapmakta ve idare etmektedir ki,on dört asırdır devamlı okunup hürmetle 

dinlenilerek,insanların nefislerini kötülüklerden temizlemektedir. 

  Ruha bir pencere açmazsa eğer ulviyyat 

  Billahi ölümden de beterdir bu hayat. 

 Kur’an-ki her yönüyle,lafzıyla,manasıyla,dizilişiyle,akıcılığıyla,üstün bir kitabtır. 

Benzerini,taklidini yapmaktan insanların aciz kaldığı,her yönüyle Allahın ezeli ve ebedi 

bir kelamıdır. Ayet’de: 

 “Yine bana müslümanlardan olmam ve Kur’an okumam emredildi..”843  

 Kur’an,Rabbimizi bize en iyi tarif eden bir kelam ve Peygamber Efendimizin 

kıyamete dek ebedi bir mu’cizesidir. 

 Kur’an-ın bir toplumdan kalkması o toplumun yıkımı demektir. Yani:”Eğer 

kâinattan Peygamberimizin nuru çıksa gitse,kainat vefat edecektir. Eğer Kur’an çıksa 
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gitse,kainat deli divane olacaktır. Belki de akılsız kalmış olan başını bir seyyareye 

çarparak bir kıyameti koparacaktır.” 

 Peygamberimiz kainatın ruhu,Kur’an ise aklıdır. Onlarsız kâinat;ruhsuz ve 

akılsızdır. 

  Bir mevsim baharına geldik ki alemin 

  Bülbül hâmuş,havuz tehi,gülistan harab. 

  Öyle bir bid’alar devrindeyiz ki İslâmın 

  bir bülbülü,bir gülistanı kalmış Kur’an-ın... 

 Gerçekte Kur’an-ı kerim kâinatın bir tercümanı mahiyetindedir. Varlık 

alemindeki bütün oluşlar ve olacak olaylar onda ses ve söz haline gelmiştir. Her kes 

onunla ünsiyeti nisbetinde bunu anlar. 

 Değişik branş erbabının Kur’an-a yönelmesi,gerek ferdi olarak ve gerekse heyet 

halinde Kur’an araştırmalarına imanla ve marifetle yoğurdukları fenni bilgileriyle 

girmesi,çağımızda büyük bir zaruret halini almıştır. 

 Kur’an ilâhi teminat altındadır. Allah’ın garantisi altındadır. âyette:”Kur’an-ı 

kesinlikle biz indirdik,elbette onu yine biz koruyacağız.”844 

 Cennetle cehennemi ayıracak mihenk Kur’an,imanla küfrü de ayırıcı yine O’dur. 

 O’na ancak temiz olanlar dokunabilir.845 Yani abdestsiz olarak ele 

alınamayacağı gibi,O’na mü’min olandan başkası dokunamaz demektir. 

  Artık ey milleti merhume,sabah oldu uyan. 

  Sana az geldi ezanlar,diye ötsün mü bu çan? 

    ------ 

  Evet, ulumunu asrın şebâba öğretelim. 

  Mukaddesata fakat çokça ihtiram edelim. 

  

         5-10-1992 

        MEHMET   ÖZÇELİK 
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  KUR’AN-DA  ADI  GEÇEN  BİTKİLER  VE  ÖZELLİKLERİ 

  

 “O, gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de 

kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik;... Kuşkusuz bütün bunlarda 

inanan bir toplum için ibretler vardır.”846 

 “...ekinleri... yaratan O’dur.847 Ve bunlar belli bir miktar ve ölçü de 

bitirilmiştir.848 

 Bitirilen bu yeşillikler de hayvanlar için bir otlak vardır.849 

 Su bereketiyle bahçeler,daneler,tomurcuklar ve ağaçlar oluşmuştur.850 

 Sebzeler,çayırlar...851 

 Bunlardan ders almak üzere kulağımızı açıp dinlemek,gözümüzü çevirip görmek 

için bizlere seslenir.:”Yer yüzüne bir bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice 

bitkiler yetiştirdik. 

 Şüphesiz bunlarda (Allah’ın kudretine) bir nişane vardır;ama çoğu iman 

etmezler.”852 Halı gibi döşenen bu yer yüzünde Cenâb-ı Hak:”Orada gönül açan 

her türden (bitkiler) yetiştirdik.”853 

 Yeryüzünün yemyeşil,rengarenk,tam bir renk cümbüşü,denizin maviliği,göğün 

maviliği ve bunların arasındaki uygun ve uyumlu ahenk. Elbette Allah’ın eseridir. 

 “Şimdi bana ektiğinizi haber verin. Onu siz mi bitiriyorsunuz,yoksa bitiren biz 

miyiz? Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız. “Doğrusu borç altına 

girdik. Daha doğrusu biz yoksul kaldık.”(derdiniz)854 
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 İnsan için yaratılan bu nimetlere karşı;”O halde Rabbinizin nimetlerinden 

hangisini yalanlayabilirsiniz?”855 

 Eyyub Peygamber hasta olan hanımına iyi olunca bir hatasından dolayı yüz 

değnek vuracağını söylemesi üzerine,yemini yerine getirmesi üzerine Cenâb-ı 

Hak:”Eline bir demet sap al da onunla vur,yeminini böyle yerine getir.”856 

 İşe yaramayıp,hayat alametleri olmayanları ise Rabbimiz:”Biz onların üzerlerine 

korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oluverdiler.”857 

 Kuru ota teşbih etmektedir. 

 Cenâb-ı Hak cennet de Hz. Âdem ve Havva’ya yasak olan ağaca 

yaklaşmamalarını söylemesine rağmen,şeytanın onlara melek olacaklarını ve yemeleri 

halinde orada ebedi kalacakları aldatmacasını verib,yemelerini sağlaması 

üzerine,yediklerinde ayıb yerleri açılarak cennetin yapraklarından örtünmeye 

başladılar. O ağaç onlar için bir imtihan ağacı oldu.858 

 Allah güzel ve kötü bir sözü şöyle bir teşbihle anlatır:”Görmedin mi Allah nasıl 

bir misal getirdi:Güzel bir sözü,kökü (yerde) sabit,dalları gökte olan güzel bir ağaca 

(benzetti) 

 (O ağaç),Rabbinin izniyle her zaman  yemişini verir. Öğüt alsınlar diye Allah 

insanlara misaller getirir. 

 Kötü bir sözün misali,gövdesi yerden koparılmış,o yüzden ayakta durma imkanı 

olmayan (kötü) bir ağaca benzer.”859 

 Bu ağaçlar bir yandan insanlara,bir yandan da hayvanlara nimet 

olmakta,tabiatın güzelleşmesinde ve temizlenmesinde önemli rol oynamaktadır.”860 

 “Şayet yer yüzündeki ağaçlar kalem,denizde arkasından yedi deniz katılarak 

(mürekkeb olsa) yine Allah’ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak 

galib ve hikmet sahibidir.”861 

                                                           
855 Rahman.10-13. 

856 Sad.44. 

857Kamer.31. 

858 Bakara.35,A’raf.19-20,22. 

859 İbrahim.24-26. 

860 Mü’minun.20,Hac.18,Nur.35,Kasas.30. 

861 Lokman.27. 



 Cenâb-ı Hak cehennemdeki zakkum ağacını da şöyle tavsif 

etmektedir:”Şimdi,ziyafet olarak,cennet ehli için anılan bu nimetler mi daha 

hayırlı,yoksa zakkum ağacı mı?Biz onu (zakkumu) zalimler için bir fitne (imtihan) 

kıldık. 

 Zira o,cehennemin dibinde bitip yetişen bir ağaçtır. 

 Tomurcukları sanki şeytanların başları gibidir. (cehennemdekiler) ondan yerler 

ve karınlarını ondan doldururlar. 

 Sonra zakkum yemeğinin üzerine onlar için,kaynar su karıştırılmış bir içki 

(içecek) vardır. 

 Sonra kesinlikle onların dönüşü,çılgın ateşe olacaktır. 

 Kuşkusuz onlar atalarını dalalette buldular da peşlerinden koşup gittiler.862 

 Balığın karnından sahile fırlatılan Yunus (AS) hakkında:”Ve üstüne (gölge 

yapması için)) kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik.”863 

 “Andolsun ki o ağacın altında (semre) sana biat ederlerken Allah,o 

mü’minlerden razı olmuştur. Kalblerinde olanı bilmiş,onlara güven duygusu vermiş ve 

onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.”864 

 “Her şey onu tesbih eder ve ona secde eder.”865,”Bitkiler (yıldız) ve ağaçlar 

secde ederler.”866 

 “(Birbirine sürtmek suretiyle)Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran O’dur. İşte siz 

ateşi ondan yakıyorsunuz.”867 

 “Söyleyin şimdi bana,tutuşturmakta olduğunuz ateşi,onun ağacını siz mi 

yarattınız,yoksa yaratan biz miyiz? 

Biz onu ibret ve çölden gelip geçenlerin istifadesi için yarattık.”868 

                                                           
862 Saffat.62-70,Duhan.43,Vakı-a.52. 

863 Saffat.146. 

864 Fetih.18. 

865 İsra.44. 

866 Rahman.6. 

867 Yasin.80,Adiyat.2. 

868 Vakı-a.71-73. 



İnfak edenlerin misali her başakta yüz dane bulunan yedi başaklı bir daneye 

benzetilir.869 

Her şey Allah’ın ilmindedir. “O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin 

karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir.  Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir 

kitaptadır.”870[ 

“Şüphesiz,Allah tohumu ve çekirdeği çatlatandır. Ölüden diriyi çıkaran,diriden 

de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde (haktan) nasıl dönersiniz”871 

“Bir hardal tanesi kadar dahi olsa...”872 kıyamet gününde her şey adalet 

terazisinde ölçülecektir. 

Yine bu yaratılanlar içinde:”Yapraklı daneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.”873 

Aynı zamanda insanlara:”Ekinlere karşı düşkünlük”874 ve çekicilik verilmiştir. 

Bundandır ki;ekinleri tahrib etmek,yer yüzünde fesat çıkarmak ve nesilleri 

bozmayla beraber zikredilmiştir.875 

Davud ve Süleymanın zarara uğrayan bir ekin ile ilgili fetvaları da 

zikredilmektedir.876 

Allah o fil sahiplerini,Ebrehe ve ordusunu;”...yenilip çiğnenmiş ekine 

çevirdi.”877 

Bir çok hastalığa deva olup;”6 bin yıllık ilaç reçetesi” olan sarmısağın faydaları 

konusunda: 

1)Kansere karşı etki ve önleyici özelliklerinin olması. 

                                                           
869 Bakara.261. 

870 En’am.59. 

871 En’am.95,Nebe.15. 

872 Enbiya.47. 

873 Rahman.12. 

874 Al-i İmran.14. 

875 Bakara.205. 

876 Enbiya.78. 

877 Fil suresi.1-5,Kalem.22. 



2)M.Ö. 1550 yıllarında Mısır’da yazılmış olan Ebers papürüslerinde diğer 

faydaları ise;yüksek tansiyon,solunum problemleri,baş ağrısı,mikrobik yaralar,bağırsak 

parazitlerine karşı tedavi yöntemlerinde kullanılmıştır. 

3)Sarımsak,33 çeşit kükürt bileşiği,17 çeşit amino asit,germanyum, kalsiyum, 

bakır, demir,potasyum,magnezyum,selenyum,çinko,A,B1 ve C vitaminlerini içerir. 

4)Koroner kalb ve damar hastalarına iyi gelmesi. 

5)Kan yağlarını düşürmesi. 

6)Yaşlanmayı önleyişi. 

7)İnsanlara olan bu tıbbi yararlarından başka tarım alanlarında zararlı 

böceklere karşı hem güvenli,hem de ekonomik faydalarının 

olması...878[33]faydalarından bilinenlerdir. 

  

       MEHMET  ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
878 Bak. Bilim ve Teknik.Nisan.1996.sayı.341.sh.50-53. 



KUR’AN-I KERİM VE HADİSLERDE GÖRÜLEN MU’CİZELER 

  

 Kur’an-da bir mes’elenin ve bir ayetin keşfi;bir insanın ve bir alemin keşfidir. 

Onlar ruhun şifresini çözen bir anahtar gibidir. O meselenin çözümüyle oda çözülür. 

 Gerçek hikmet ve gerçek fen Kur’an-dadır.879 

 Kur’an tarlasına ekilen tohumlar,istidat çekirdekleri,İslâmi suyla sulanmaları 

neticesinde neşv-ü nema bulup çözülürler. Böylece bu insan,tüm kabiliyetlerinin 

açılması anında ve halinde,tam bir Kur’an olur. 

 Kur’an;kainatı ve mahlukatı okumaktadır. İnsan ise;tüm varlıkların fihristesi ve 

özetidir. Böylece insan da bir Kur’an,Kur’an-da bir insan olmaktadır. Biri Kudret 

sıfatının,diğeri Kelam sıfatının bir tezahürüdür. 

 Kur’an-ı Kerim sık sık düşünmeye ve akletmeye sevk eder. Kur’an-ın,”275 

yerinde “Düşünmüyor musunuz?”,”Akıl erdirmiyor musunuz?” ve 200 yerde 

“Tefekküre” davet edilmekte ve 12 yerde de “Araştırıp ibret almayı” ve “670 yerde ilim 

ve ilme teşvik” geçmektedir. 

 Kur’an-ın kendisi bizatihi baştan-başa bir mu’cizedir. 

 Kur’an serâdan değil süreyyâdan,arzdan değil semadan,ednâdan değil a’lâdan 

nüzul edip,mükemmelden bahsediyor. 

 Beşeri seviyeye inmiyor,beşeri kendi seviyesine sevk ediyor,çekip celbediyor. 

 Kâinat ve insanın yaratılışında hiçbir kusur yoktur. Mülk suresinde:”Gözünü 

çevir (semaya bak) bir çatlaklık görecek misin. Sonra gözünü tekrar be tekrar yine 

döndür. Göz sana hiçbir kusur bulamadan –yorgun olaraktan,eksiklik göremeden 

dönecektir.”880 

 Batı bu işin düşmanlığını yaparken881,İslam alemi Tevhidle aklı ve ilmi kol kola 

götürmüştür. Nitekim: 

 “Kur’an-ı Kerim,tevhid ile nübüvveti delail-i akliye ile isbat etmiştir. Amma 

haşir meselesinin hem akli deliller ile isbatı sahihdir.”882 

                                                           
879 Bak. Kur’an Fihristi. N. Yüksel. sh.238 (g),(m)237,226,4,21,22,24,237-243, Mesnevi-i Nuriye. B. Said 

Nursi.239, Tefsir-i Kebir.Terc-Heyet- 5/516-517,Mabetsiz Şehir.O. Y. Serdengeçti.sh.99,122-128. 

880 Mülk suresi.3-4. 

881 Bak.Diyanet derg.Şubat.1991.sh.4-5. 

882 İşarat-ül İ’caz. B. Said Nursi.sh.163. 



 Aksi takdirde tevhid ve nübüvvetin nakli deliller ile isbatı sahih olmaz. Çünki 

devir lazım gelir. 

 1977 yılında Mısır da imam Abdusselam Rauf tarafından neşredilen M.854’de 

vefat eden Yahya bin Masivayh’ın “Kitab-ul Cevahir” adlı kitabında madenlerin 

özellikleri,hangi ülkelerde bulundukları izah edilmiştir. 

 Bir çok alanlarda kullanılan madenler ile ilgili olarak M. 1053’de ölen Birûni de 

şöyle açıklama yapmaktadır:”Her hangi bir maddenin özgül ağırlığı o maddenin 

hacmine eşit miktardaki suyun ağırlığından üç kat fazladır.” Böylece maddenin özelliği 

ve özgül ağırlığını tesbit etmek için de ilk defa kendisi özel cihazı icad etmiştir. 

 Kur’an-da;Deve,sema,arz,incir,zeytin,dağlar ve denizler üzerine kasem 

edilirken,bu durum bizleri araştırmaya,düşünüp incelemeye sevk etmektedir. 

 Mesela zeytin mübarek bir yiyecektir. Mü’minun,Nahl,Tin surelerinde geçer. 

Kutsal kitaplarda da vardır. Cebel-i Tur zeytin dağı anlamına gelir.883 

 Parmaklara yemin edilmekle,her bir insanın ayrı bir kimliğe sahib olduğu da 

belirtilmiş olmaktadır.884 

 Tenkid edilmeyecek ve edilemeyecek bir şey varsa oda Kur’an-dır. Bir şeyi 

tenkid edebilmek için ilmen,fikren o şeyin üzerine çıkmak ve ihata etmek 

gerekmektedir. Kur’an ise her şeyi muhittir. 

 “Beldetün Tayyibetün”885 ayetiyle,-O şehir,o beldeki ne güzel bir beldedir.- 

beyanıyla da,İstanbula işaret edilmektedir. 

 Câmius-Sağir’de de belirtildiği üzere ,Hadis-de İstanbulun fethedileceğine dair 

olan müjde ile beraber;Fatih-in şiirinde; 

 Fethi İslâmbola nusret bulmadılar Evvelûn 

 Fethedip Sultan Muhammed,dedi tarih Ahirûn.  

 (İslâmdan önce de kullanılmakta olan, Ebced hesabıyla AHİRÛN 857 (1453) 

etmektedir. 

 Kıyametin dehşeti ve kopması ile ilgili âyette:”Suların yandırılması”886,insanlar 

için bir ibrettir. Zira bu Füzyon olayıyla nükleer bir gerçek ortaya çıkacak,öyle ki 

faydalandığımız da:”1 kg, Uranyumun parçalanmasıyla bir ampulü 680 yıl yakabiliriz. 

                                                           
883 Bak.zaman gaz. H. Dursun.4.11.1998. 

884 Kıyame.4. 

885 Sebe’.15. 

886 Tekvir.6. 



Füzyon olayı teori olmaktan çıkıp,tam olarak uygulandığında ise bu süre iyice 

artıyor:30 milyon yıl.” 

 -Hz. Nuh’a ikinci adem ve baba denilmektedir. Zira tufandan sonra dünya 

yeniden bir hayata başladı. İnsanlar suların altında kalmışlardı. Allah’ın cünûdullah 

yani askerlerinin her an hazır olduğu bir daha görülmüş oldu. 

 Dünyadaki buzulların erimesi,üçüncü bir tufanın gerçekleşip,insanların sular 

altında kalmalarına yeterli bir sebeb değil midir? O kudret sahibidir. Önceden 

yaptığına göre,yine yapabilir. Dünya sular altında kalabilir. 

 -Olayın detayı Kehf suresinde anlatılan ve ayette; “Onlar mağaralarında 300 yıl 

kaldılar ve 9 artırdılar.”887 

 Dokuz yıl farkı ise;Güneş yılı 365,242,217 gündür. Güneş yılı ile ay yılı arasındaki 

fark 10,275,149 gündür. Buna göre güneş yılı ile ay yılı arasındaki fark 33 sene de bir 

358,879,917 güne yani hemen hemen bir yıla ulaşır. Bu vesile ile aradaki fark her yüz 

senede üç senedir. Binaenaleyh 300 güneş yılı ay yılına çevrildiğinde 309 yıl olur.”888 

 Özellikle mağarada mağara sahiblerinin 300 artı 9 yıl yatıp ondan sonra 

uyanmaları muhal olmayan,imkan dahilinde bir hakikattır. 

 -Yusuf İslâmın müslüman olmasına sebeb olan;tatlı ve acı su denizlerinin 

birbirine karışmama889 mu’cizesi,beşer tarafından ancak 1400 sene sonra 

keşfedilebilmiştir.  

 -Resme cevaz verilmemesinin bir çok hikmetleriyle beraber,diğer sanat 

dallarında ilerlemeyi sağlamak ve de insanı kopyacılıktan kurtarmayı hedeflemiş 

olmaktadır. Mevcudu tüketmekten ziyade,üretimi arttırmak hedef olmuştur. 

 -Erkekler için altın takma ve ipek giymede cevaz verilmemesinin hikmetleri 

içinde;tıbben insanların hormonlarında etkili olması,tesir etmesi neticesinde insanın 

hormon değiştirmesine kadar insanı götürücü amillerdendir. 

 -Fitne ve fesada günahlar sebebtir. Âyette:”İnsanların elleriyle kazandıkları 

(günahlar) yüzünden,karada ve denizde fesat çıktı.”890 

 Zira güzel ve salih kelimeler göğe çıkarlar.891 Günahlarda bütün sıklet ve 

ağırlıklarıyla beraber onlar da yükselmeye çalışırlar. Neticede ikisi gök yüzünde bir 

                                                           
887 Kehf.25. 

888 Bak.zaman gaz. 11-16-Aralık-1993,Zafer dergisi.Ekim.1992.sh.28,Allah ve Modern ilim.A. Nevfel. 

2/174. 

889 Rahman.19-20,Furkan.53,Neml.61. 

890 Rum.41. 

891 Fatır.10. 



mücadeleye girer. Hangisi hangisine hakim olursa aynı durum yer yüzüne akseder. 

Böylece iyilerin kötülere hakimiyeti manevi atmosferin hakim olmasıyla doğrudan 

orantılıdır.892 

 Hadiste belirtildiği üzere;balılar dahi beşerin zulmünden Allah’a şikayette 

bulunarak,insanların istirahatlarının selbine sebeb olduklarını söylerler. 

 -Bazen gözde,bazen gönülde okun yer tutar. 

  Her nerede olsa kanlıyı (katili) elbette kan tutar. 

 Hz. Yusuf’un babası Hz. Yakub peygamberin gömleğiyle gözünü açma 

mu’cizesi,bizlerin imkansız gördüğümüzü,imkan haline getirmektedir. Üzülme,ağlama 

gibi sebeblerden perdelenen,katarakt olan gözü açmakla,o asırdan asrımıza bir 

hakikatın ışığı yansıtılmaktadır. 

 -Yer yüzünde oluşmayıp,gökten gelmiş garib bir varlıktır demir.893 Güneşin 

enerjisinin dört katından ancak oluşur. Yer ve gökteki bütün enerjilerin 

toplamı,demirin ortaya çıkması için gerekli enerjiyi karşılayamamaktadır. 

 İşte Hz. Davud peygamberin böyle bir demiri avuçlarının içerisinde bir hamur 

gibi yumuşatması onun mu’cizelerinden ve imkan dahilinde olan demirin 

şekillendirilmesinden haber vermektedir.894 

 -Bu ve buna benzer insanın üstünlüğü,ona eşyanın isimlerinin 

öğretilmesinden895 kaynaklanmaktadır. Tüm varlıkların bilgisi ona talim edilmiş 

olmaktadır. 

 -Âyette:”Her hangi bir şey için -Yarın- demeyiniz.”896 buyurulur. Asrımızda 

görülen en büyük hastalıklardan birisi de;insanların yapmaları gereken 

meselelerde,özellikle devlet dairelerinde yaygın olarak söylenilen,”Bu gün git,yarın 

gel.”,”Bırak,sonra gel” salgın hastalığıdır. 

 -İnsanlara ibret olmak üzere bir sahile fırlatılmış olarak bulunan Fir’avn-ın 

cesedinin haber verilmesiyle,bu gün İngiltere/Londra British Muisum adlı 

müzede,insanların ibretlerine sunulmakla bu gerçek görülmektedir.897 

                                                           
892 Bak.Emirdağ Lahikası. B. Said Nursi. 2 / 140,173,177,180. 

893 Hadid. 25. 
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895 Bakara.31,33. 

896 Kehf.23. 
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 Böylece Kur’an;Mu’cizeliğiyle898 12 Gezegenden899 Kan 

dolaşımına900,Pedagojiden901 Telepatiye902,Esir maddesinden903 Su altındaki 

doğuma904 Yani ayette Hurmanın zikredilmesi905 ;Hurmada,oxitocin denilen,akıntıyı 

durdurup yumuşatıcı hormonu salgılaması olan böyle bir madde906 olduğundan ona- 

Hurmanın dalını kendine doğru silkele-teşbihinde bulunulmaktadır. 

 Rakamlarla Kur’an mucizeleri;”Arkadaşımız Muhammed Çetin, Dr. Tarık Es-

Süveydan'ın 'İcaz'ül-Kur'ani'l-Kerim' isimli çalışmasında "Kur'an-ı Kerim'de Adedî 

İcaz" bölümünden bazı iktibaslarını göndermiş.  

Dr. Târık diyor ki: "Kur'an'da Dünya kelimesi 115 defa, Ahiret kelimesi de 115 

defa zikredilmiş. Melaike kelimesi 88 defa, Şeyatin kelimesi de 88 defa zikredilmiş. 

Hayat kelimesi 145 defa, Mevt kelimesi 145 defa zikredilmiş. Nef' (fayda) kelimesi 50 

defa, Fesad kelimesi de 50 defa zikredilmiş. Nas (insanlar) kelimesi 368 defa, Rusül 

(Peygamberler) kelimesi de 368 defa zikredilmiş. İblis kelimesi 11 defa zikredilmiş, 

İblis'ten Allah'a sığınmak ifadesi de 11 defa zikredilmiş. Musibet kelimesi 75 defa, 

Şükür kelimesi de 75 defa zikredilmiş. İnfak kelimesi 73 defa, Rıza kelimesi de 73 defa 

zikredilmiş. Dâllûn (dalâlette, sapıklıkta olanlar) kelimesi 17 defa, Mevtâ (ölüler) 

kelimesi de 17 defa zikredilmiş. Zeheb (altın) kelimesi 8 defa, Teref (şımarma, israf, lüks 

içinde yaşama) kelimesi de 8 defa zikredilmiş. Sihir kelimesi 60 defa, Fitne kelimesi de 

60 defa zikredilmiş. Zekat kelimesi 32 defa, Bereket kelimesi de 32 defa zikredilmiş. Akıl 

kelimesi 49 defa, Nur kelimesi de 49 defa zikredilmiş. Rağbet kelimesi 8 defa, Rahbet 

(korku, endişe) kelimesi de 8 defa zikredilmiş. Cehr kelimesi 16 defa, Alâniyet kelimesi 

de 8 defa zikredilmiş. Şiddet kelimesi 114 defa, Sabır kelimesi de 114 defa zikredilmiş. 

Recül (Adam) kelimesi 24 defa Mer'e (Kadın) kelimesi de 24 defa zikredilmiş.  

Namaz kelimesi 5 defa zikredilmiş, (Beş vakite işareten), Şehr (ay) kelimesi 12 

defa zikredilmiş (12 aya işareten). Yevm (gün) kelimesi 365 defa zikredilmiş (Bir senede 

365 gün olduğuna işareten). Bahr (Deniz) kelimesi 32 defa zikredilmiş. Berr (Kara) 

kelimesi 13 defa zikredilmiş. Buradaki enteresan husus şudur: Kur'an'da 32 defa Bahr 

kelimesi sulara, 13 defa zikredilen Berr kelimesi de kuru yani toprak kısmı olan 

karalara işaret etmektedir. Biz bu ikisini (32 ve 13) toplarsak 45 eder. Sonra basit bir 

                                                           
898 Bak.Mearif.297,Sözler.age.228. 

899 Bak. Sözler.age.33. söz.21. pencere.sh.627,Lem’alar.agy.290,339,Şualar.agy.36,Asa-yı 

Musa.agy.159.Yusuf suresi.4,99-100,bak.zaman gaz.26-9-1998. 
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904 Bak.Pırlanta Tavsiyeler. Sılma Buckley. Çevr.G. Artam.sh. 22-23. 

905 Meryem.23-26. 

906 Bak. Zaman gaz.20-12-1998.A. Aymaz. 



denklemle bunları 45 üzerinden bir yüzdelemeye gidecek olursak, karşımıza 32'nin % 

71,11111111111, 13'ün %28,888888888888 çıkar. Bu basit denklemle Kur'an-ı Kerim'in 

bir mucizesiyle karşılaşmış oluyoruz. Çünkü Arz Küresi üzerinde suların nisbeti % 

71,11111111111'dir. Karaların nisbeti ise % 28,888888888'dir.907 

 Böylece Kur’an:”Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”908 

 Her şeyin Kur’an-da,Levhi mahfuzda ve Allah’ın ilminde var olduğunu 

belirtmektedir. 

  

         8-11-2000     

        MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

      

KUR’AN      BİLGİSİ 

  

 Bugün Kur’an sarayına girmeyen insanlar,onun hakkında ne kadar ,ne derece 

yerinde konuşabilirler? 

 İşte Bediüzzaman eserleriyle bunu gerçekleştirmektedir. Her asra sunulan 

mesajlardan,asrımıza aid olanı almış,geçmiş asırlara da ışık tutmuştur. 

 Kur’an-ın ilk emri “Oku”dur. Sürekli okuyan ve okunulan bir dinin 

toplumu,sağlıklı bir toplumdur. 

 Bundan dolayı okumak kapısından girip,cehalet girdaplarından korunmak 

gerektir. 

 Bugünkü ızdırap;Kur’an-a “Oku”kapısından girmeden ve girilmediğinden 

çektiğimiz ve çektirilen,cehalet ızdıraplarıdır. 

 Girişi olmayanın,çıkışı da olmaz. 

 Dünyadaki kısır çekişmeler,kör döğüşleri,aynı noktada dönmeler ve durmalar ve 

de durdurulmalar,cehalet girdabına düşmelerin bir neticesidir. 
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 Çünki hayat kavşaklarla doludur. Dönemeçlerle sarılıdır. Bundandır ki,her 

yerde aynı hali beklemek,hale aykırıdır. 

 Hayattaki bulanıklık,kaynağı olan Kur’an-dan habersiz oluştan 

kaynaklanmaktadır. 

 Hayattaki çarpıklık ve dengesizlik,ikinci kaynak olan hadis kaynaklarından 

faydalanılmamasından kaynaklanmaktadır. Bundan mahrum olunduğundan,onun 

uzantısı olan ilimden de mahrumiyeti netice vermektedir. 

 İlim ve dinden küstük,küstürdük,küstürüldük! 

 Bilinmektedir ki;Aklı aydınlatan fen ilimleridir. Kalbi aydınlatan din ilimleridir. 

Her ikisinden de mahrum kaldık. 

 O halde mesele barışmak ve barıştırmakla çözülür. 

 Her yönüyle mükemmellik;Kur’an-ı Kerimi bilmekten,Kur’an bilgisinden geçer. 

    

         MEHMET ÖZÇELİK 

 

 

KIRK   KERE MÂŞALLAH 

 Aslında kırk bin kere mâşallah demek daha münasib olur. Risale-i Nur Külliyatında 

Kırk üzerinde çok durulmaktadır. Âdeta eskilerde kırk-lar-yediler gibi,bu zamanda da 

tezahür eden kırk esrarı üzerine cereyan eden olaylar bir tesadüf olmayıp,tam bir 

kasdın tezahürüdür.Bu âyetlerde ve hadislerde de böyledir. 

 Fir’avunun kırk tane dünyaca meşhur sihirbazının Hz.Musa’ya karşı yenilerek 

müslüman olmaları... 

  Kur’an-da:bakara.51,maide.26,araf.142,ahkaf.15, 

 Yahudilerin kırk yıl tih çölünde dolaşıp,Hz.Musa’nın onların yeni yetişen 

nesillerini kırk yıl eğittikten sonra Kudüse gidip fethetmesi... 

  Hadisde belirtildiği üzere bazı;” Bazı melaikeler bulunur, kırk başı veya kırkbin 

başı var. Her başta kırkbin ağzı var, herbir ağızda kırkbin dil ile, kırkbin tesbihat 

yapar.”İfade edilir.(S.164,513-514,M.353,Ş.263,499,505,Ks.94-

96,181,263,E.II/124,St.166,T.315,599) 

  



Hadis-i şerif, mutasavvıfların üçler, yediler ve kırklar gibi değişik isimlerle andığı 

gayb erenlerinin mesnedi sayılmıştır: “Bu ümmetin içinde İbrâhim tabîatı üzere kırk, 

Mûsâ tabiatı üzere yedi, Îsâ tabiatı üzere üç, Muhammed fıtratı üzerebir kişi bulunur. 

Bunlar derecelerine göre halkın efendisi sayılır.” (bk. Keşfu’l-hafâ, I, 24; krş. İbn 

Hanbel, I, 112, V, 322, VI, 316) 

  Ebced hesabıyla bazı sırların kırk içerisinde gizli olması... 

  Risale-i Nur’da mükerrer olarak Kur’an-ı Kerim-in Kırk vecihle mu’cize 

oluşunun isbatı 

zikredilmektedir.(S.62,88,242,244,309,366,445,522,735,786,M.91,181,192,203,206,217,382

,405-406,L.225,Ş128,134,220,240,247,275-

276,625,709,Ms.30,230,267,Ks.174,E.I/178,II/235,St.85,97,121,T.451) 

 “otuz-kırk surelerin başlarında bütün kat'iyyetle hakikat-ı haşriyeyi kâinatın en 

ehemmiyetli ve vâcib bir hakikatı olduğunu... gösterilmektedir.(S.98) 

  “Şehnaz-ı Çelkezî, kırk örme saç ile meşhur bir dünya güzelidir.(S. 225 ) 

  “Sen, yalnız şu ipe takılan tatlı konserve kutusuna bak.
(Haşiye-16)

 Eğer onun gizli 

matbaha-i mu'ciznümasından çıkmasa idi, şimdi kırk para ile aldığımız halde, yüz 

liraya alamazdık.(Sözler 287) 

 “Yani: Mevlâna Câmî'nin dediği gibi; "Hiç yazı yazmayan o ümmi zât, parmak 

kalemiyle sahife-i semavîde bir elif yazmış; bir kırkı, iki elli yapmış." Yani; şakktan 

evvel, kırk olan mime benzer; şakktan sonra iki hilâl oldu, elliden ibaret olan iki nuna 

benzedi. (Sözler 309) 

  “O yolculuk ise; âlem-i ervahtan, rahm-ı maderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, 

kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebed-ül âbâd tarafına bir yolculuktur. O 

altmış altun ise, altmış sene ömürdür ki; bu vakıayı gördüğüm vakit kendimi kırkbeş 

yaşında tahmin ediyordum. Senedim yok, fakat bâki kalan onbeşinden yarısını âhirete 

sarfetmek için Kur'an-ı Hakîm'in hâlis bir tilmizi beni irşad etti. (Sözler 326) 

  “Alâmet-i Kıyametten olan Deccal hakkında hadîs-i şerifte "Birinci günü bir 

sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyam-ı saire gibidir. 

Çıktığı zaman dünya işitir. Kırk günde dünyayı gezer." rivayet ediliyor.  

(Sözler 344) 

  “Kırk günde gezmesini de, merkebi olan şimendifer ve tayyare halletmiştir. 

Eskiden bu iki kaydı muhal gören mülhidler, şimdi âdi görüyorlar!..(Sözler 345) 

 “ onlara Cenab-ı Hak tarafından verilen maldan hem bereket, hem fakirlerin 

hased vE beddualarından kurtulmak için, ya on'dan veya kırk'tan birisini kendi 

fakirlerine vermek ağır bir şey midir ki, emr-i zekatı ağır görüp İslâmiyetten 

çekiniyorlar? Bunların tekzibleri ehemmiyetsiz olmakla beraber, hakları tokattır. 

Cevab vermek değil... 

(Sözler 388) 



  . Bir kısmı yirmi ve otuz ve kırk ve altmış, hattâ seksen cild olarak muhakkikler 

tarafından yazılan yüzbinler tefsirler, Kur'anın câmiiyet ve hârikıyet-i lafziyesine kat'î 

bir bürhan-ı bahirdir. (Sözler 395) 

  “Kur'anı tefsir eden ve bir kısmı otuz-kırk hattâ yetmiş cild olarak birer tefsir 

yazan yüksek zekâlı müdakkik binler mütefennin ülemanın”eserler vermesi..(S.449) 

  “İşte bundandır ki, kırk dakikada bir sahabenin kazandığı fazilete ve makama, 

kırk günde, hattâ kırk senede başkası ancak yetişebilir.(Sözler 491) 

  “Üçüncü Vecih: Fazilet-i a'mal ve sevab-ı ef'al ve fazilet-i uhreviye cihetinde 

sahabelere yetişilmez. Çünki nasıl bir asker bazı şerait dâhilinde, mühim ve mahuf bir 

mevkide, bir saat nöbette, bir sene ibadet kadar bir fazilet kazanabilir ve bir dakikada 

bir kurşunu yemekle, en ekall kırk günde ancak kazanılacak velayet derecesi gibi bir 

makama çıkıyor.  

(Sözler 493) 

  “Evet nasıl mîrî malından kırk parayı çalan bir adam, bütün hazır arkadaşlarına 

birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de "Kendime mâlikim" diyen adam, 

"Herşey kendine mâliktir" demeye ve itikad etmeye mecburdur. 

(Sözler 538) 

  “Her zîkalb ve kâmil veli, seyr ü sülûk ile, arştan ve daire-i esma ve sıfâttan kırk 

günde geçebilir.  

(Sözler 572) 

  “Kendi verdiği malından, kırkından ya onundan birini zekat istedi.(Sözler 715) 

  “Kıymetli kardeşlerim! Said Nursî kırk sene evvel İstanbul'da iken, "Kim ne 

isterse sorsun" diye, hârikulâde bir ilânat yapmıştır. (Sözler 753) 

  “Evet, üç aylık bir tahsili bulunan ve kırk seneden beri Kur'an-ı Kerim'den 

başka bir kitabla iştigal etmeyen,…”  

(Sözler 754) 

  “Hem istinsahını tamamlayacağım yeni te'lif edilen Nur Risaleleri var." diye 

düşünerek hapishane müdürüne, "Benim kırk gün sonra tahliye edilmem lâzım. Ceza 

müddetim daha bitmedi." der. Hesab ederler ki hakikaten böyledir, tekrar hapse 

koyarlar.(Sözler 767) 

  “Eskiden kırk günden tut, tâ kırk seneye kadar bir seyr ü sülûk ile bazı hakaik-i 

imaniyeye ancak çıkılabilirdi. Şimdi ise Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, kırk dakikada o 

hakaika çıkılacak bir yol bulunsa; o yola karşı lâkayd kalmak, elbette kâr-ı akıl 

değil...(Mektubat 23) 



  “Evet onbeş yaşından kırk yaşına kadar, hararet-i gariziyenin galeyanı 

hengâmında ve hevesat-ı nefsaniyenin iltihabı zamanında, dost ve düşmanın ittifakıyla 

kemal-i iffet ve tamam-ı ismet ile Haticet-ül Kübra (R.A.) gibi ihtiyarca bir tek kadın ile 

iktifa ve kanaat eden bir zâtın kırktan sonra, yani hararet-i gariziye tevakkufu 

hengâmında ve hevesat-ı nefsaniyenin sükûneti zamanında kesret-i izdivac ve 

tezevvücatı, bizzarure ve bilbedahe nefsanî olmadığını ve başka ehemmiyetli hikmetlere 

müstenid olduğunu, zerre kadar insafı olana isbat eder bir hüccettir(Mektubat 27) 

  “Evet günde yüz para, belki kırk para ile yaşayan bir adam, başkasının minnetini 

almaz. (Mektubat 66) 

   “Hem şu tavuğun yazın çıkardığı küçük bir yavrusu vardı. Ramazan-ı Şerifin 

başında yumurtaya başladı, tâ kırk gün devam etti. (Mektubat 68) 

  “İşte kırk sene sonra İslâmın en büyük iki ordusu karşı karşıya geldiği vakit, 

Hazret-i Hasan Radıyallahü Anhü, Hazret-i Muaviye (R.A.) ile musalaha edip, cedd-i 

emcedinin mu'cize-i gaybiyesini tasdik etmiştir. 

(Mektubat 98) 

  “Hem Enes İbn-i Mâlik'in halası olan Ümm-ü Haram'ın hanesinde uykudan 

kalkmış, tebessüm edip ferman etmiş:  

(3- "Rüyâmda ümmetimin gazilerini gördüm. Tahtlarına oturmuş padişahlar gibi 

denizde savaşarak yollarına devam ediyorlardı." Buharî, Ta'bîr: 12; Cihad: 3, 8, 63, 75; 

İsti'zân, 41; Müslim, İmâret: 160, 161; Ebû Dâvud, Cihad: 9; Tirmizî, Fedâilü'l-Cihad: 

15; Nesâî, Cihad: 40; İbni Mâce, Cihad: 10; Dârîmî, Cihad: 28; Muvatta', Cihad: 39; 

Müsned, 3:240, 264 ...; el-Elbânî, Sahîhu'l-Câmiü's-Sağîr, 6:24, no: 6620; el-Hâkim, el-

Müstedrek, 4:556.) 

Ümm-ü Haram niyaz etmiş: "Dua ediniz, ben de onlarla beraber olayım." Ferman 

etmiş: "Beraber olacaksın." Kırk sene sonra, zevci olan Ubade İbn-i Sâmit refakatıyla 

Kıbrıs'ın fethine gitmiş; Kıbrıs'ta vefat edip, mezarı ziyaretgâh olmuş. Haber verdiği 

gibi aynen zuhur etmiş. 

(Mektubat 105) 

  “Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- ferman etmiş ki: -(1- 

Buharî, Cihad: 102,143, el-Mağâzî: 38; Müslim, Fedâilü's-Sahâbe: 34, 35; Müsned, 

2:484, 5:333; Beyhakî, Delâilü'n-Nübüvve: 4:205.)deyip, "Hayber Kal'asının fethi, 

Ali'nin eliyle olacak." Me'mulün pek fevkinde ikinci gün bir mu'cize-i Nebeviye olarak 

Hayber Kal'asının kapısını Hazret-i Ali çekip kalkan gibi istimal ederek, fethe muvaffak 

olduktan sonra kapıyı yere atmış; sekiz kuvvetli adam, o kapıyı yerden kaldıramamış; 

bir rivayette kırk adam kaldıramamış.(Mektubat 107) 

  Hususan Tercüman-ül Kur'an olan Abdullah İbn-i Abbas ve Abdullah İbn-i Amr İbn-

il Âs, bahusus otuz-kırk sene sonra, Tâbiînin binler muhakkikleri, ehadîsi ve mu'cizatı 

yazı ile kaydettiler. (Mektubat 113) 



  “Onuncu Misal: -Nakl-i sahih-i kat'î ile- Hazret-i İmam-ı Ali der: Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, Benî Abdülmuttalib'i cem'etti. Onlar kırk adam idiler. 

Onlardan bazıları bir deve yavrusunu yerdi ve dört kıyye süt içerdi. Halbuki umum 

onlara, bir avuç kadar bir yemek yaptı; umum yeyip tok oldular. Yemek eskisi gibi 

kaldı. Sonra üç-dört adama ancak kâfi gelir ağaçtan bir kap içinde süt getirdi. Umumen 

içtiler, doydular. İçilmemiş gibi bâki kaldı. 

(Mektubat 116) 

  “kırk defa hacceden ve kırk sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan, Tâbiînin 

azîm imamlarından ve çok sahabelerle görüşen, Taus denilen Ebu Abdurrahman-il 

Yemanî, (Mektubat 143) 

  “Tevatüre yakın meşhurdur ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, sahabe ve 

imana gelenler daha kırka vâsıl olmadan ve gizli ibadet etmekte iken dua etti: 

 "Allahım, İslâmiyeti 

Ömer ibni'l-Hattâb veya Amr ibni'l-Hişâm (Ebû Cehil) ile aziz eyle."Bir-iki gün sonra, 

Hazret-i Ömer İbn-il Hattab imana geldi ve İslâmiyeti ilân ve i'zaz etmeye vesile oldu. 

"Faruk" ünvan-ı âlîsini aldı.(Mektubat 144) 

 Urve diyor ki: Ben bazı Kûfe çarşısında duruyordum, bir günde kırkbin kazanıyordum, 

sonra evime dönüyordum. İmam-ı Buharî der ki: "Toprağı da eline alsa, onda bir 

kazanç bulurdu."(Mektubat 145) 

  “Selman-ı Farisî, evvelce Yahudilerin abdi imiş. Onun seyyidleri, onu âzad etmek 

için çok şeyler istediler. "Üçyüz hurma fidanını dikip meyve verdikten sonra, kırk 

okıyye altun vermekle âzad edilirsin" dediler. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'a 

geldi, beyan-ı hâl etti. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm kendi eliyle, Medine 

civarında üçyüz fidanı dikti. Yalnız bir tanesini başkası dikti. O sene zarfında, Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın diktiği bütün fidanlar meyve verdi. Yalnız bir tek 

başkası dikmişti, o tek meyve vermedi. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm onu 

çıkardı, yeniden dikti. O da meyve verdi. Hem tavuk yumurtası kadar bir altunu, 

ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti, Selman'a verdi. Dedi: "Git Yahudilere ver." 

Selman-ı Farisî gidip o altundan kırk okıyyeyi onlara verdi; o tavuk yumurtası kadar 

olan altun, eskisi gibi bâki kaldı. İşte şu vakıa, Hazret-i Selman-ı Pâk'in sergüzeşte-i 

hayatının en mühim bir hâdise-i mu'cizekâranesidir. Muteber ve mevsuk imamlar 

haber vermişler. 

(Mektubat 148) 

  “Ve ehl-i tarîkat ve velayete karşı, Kur'an bir deniz gibi daima temevvücde olan 

âyâtının esrarındaki i'cazını gösterir ve hâkeza... Kırk tabakadan her tabakaya karşı bir 

pencere açar, i'cazını gösterir.  

(Mektubat 181) 

  “Kırk muhtelif tabakata ve ayrı ayrı insanlara, kırk vecihle Kur'an-ı Hakîm 

i'cazını gösterir veya i'cazının vücudunu ihsas eder. Kimseyi mahrum bırakmaz.  
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(Mektubat 182) 

  “Evet biz müsveddeyi yazıyorduk, Üstadımız da söylüyordu. Yanında hiç kitab 

yoktu; hiç müracaat da etmiyordu. Birdenbire gayet sür'atli söylüyordu, biz de 

yazıyorduk. İki-üç saatte, otuz-kırk, daha fazla sahife yazıyorduk. Bizim de kanaatımız 

geldi ki: Bu muvaffakıyet, mu'cizat-ı Nebeviyenin bir kerametidir.(Mektubat 196) 

  "Cenab-ı Hak, bir kısım maldan onda bir
(Haşiye-1)

 veya bir kısım maldan kırkta 

bir
(Haşiye-2)

, kendi verdiği malından birisini bizden istedi; tâ bize fukaraların dualarını 

kazandırsın ve kin ve hasedlerini men'etsin. Biz hırsımız için tama'kârlık edip 

vermedik. Cenab-ı Hak müterakim zekatını, kırkta otuz, onda sekizini aldı. (Mektubat 

273) 

 Yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir. Yani eskiden verdiği 

kırktan ki: Her senede galiben ve lâakal ribh-i ticarî ve nesl-i hayvanî cihetiyle o kırktan 

taze olarak on aded verir. (Mektubat 273 *Haşiye 1) 

  “Altıncı Sualiniz: Sinn-i kemal itibar olunan kırk yaşında nübüvvetin gelmesi ve 

ömr-ü saadetlerinin altmışüç olmasındaki hikmet nedir? 

 Elcevab: Hikmetleri çoktur. Birisi şudur ki: Nübüvvet, gayet ağır ve büyük bir 

mükellefiyettir. Melekât-ı akliye ve istidadat-ı kalbiyenin inkişafı ve tekemmülü ile o 

ağır mükellefiyet tahammül edilir. O tekemmülün zamanı ise kırk yaşıdır. Hem hevesat-

ı nefsaniyenin heyecanlı zamanı ve hararet-i gariziyenin galeyanlı hengâmı ve ihtirasat-ı 

dünyeviyenin feveranlı vakti olan gençlik ve şebabiyet ise, sırf İlahî ve uhrevî ve kudsî 

olan vezaif-i nübüvvete muvafık düşmüyor. Kırktan evvel ne kadar ciddî ve hâlis bir 

adam olsa da, şöhretperestlerin hatırlarına belki dünyanın şan ü şerefi için çalışır vehmi 

gelir. Onların ittihamından çabuk kurtulamaz. Fakat kırktan sonra, madem kabir 

tarafına nüzul başlıyor ve dünyadan ziyade âhiret ona görünüyor. Harekât ve a'mal-i 

uhreviyesinde çabuk o ittihamdan kurtulur ve muvaffak olur. İnsanlar da sû'-i zandan 

kurtulur, halâs olur. 

(Mektubat 281) 

  “Ehl-i velayet nasılki seyr ü sülûk-u ruhanî ile, kırk günden tâ kırk seneye kadar 

bir terakki ile, derecat-ı imaniyenin hakkalyakîn derecesine çıkıyor. 

(Mektubat 306) 

  “Bütün evliyanın sultanı olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm; değil yalnız 

kalbi ve ruhu ile, belki hem cismiyle, hem havassıyla, hem letaifiyle, kırk seneye mukabil 

kırk dakikada, velayetinin keramet-i kübrası olan Mi'racı ile bir cadde-i kübra açarak, 

hakaik-i imaniyenin 

(Mektubat 306) 

  “Hadîs-i sahih ile nübüvvetin kırk cüz'ünden bir cüz'ü nevmde rü'ya-yı sadıka 

suretinde tezahür etmiş.  

(Mektubat 347) 



  “âhiret kardeşim ve talebem vardı. Bana karşı haddimden çok fazla hüsn-ü zan 

ederek, büyük bir veliden himmet beklemek gibi bîçare benden meded bekliyordu. 

Birdenbire hiç münasebet yokken, Otuzikinci Söz'ü Burdur köylerinde oturan birisine 

mütalaa etmek üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi, dedim: "Şayet 

Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver, beş-altı gün mütalaa etsin." O adam gitmiş, 

doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli otuz-kırk gün 

kalmıştı. Gayet susamış bir adamın, âb-ı kevser gibi tatlı suya rastgelirken yapışması 

gibi; öyle de Otuzikinci Söz'e yapışmış, mütemadiyen mütalaa yapa yapa ve tefeyyüz ede 

ede, hususan Üçüncü Mevkıfındaki muhabbetullah bahsinde, tamamıyla derdine deva 

bulmuş ve bir kutb-u a'zamdan beklediği feyzi onda bulmuş. Sağlam olarak câmiye 

gitmiş, namaz kılmış, orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş (Rahmetullahi 

Aleyh).(Mektubat 358) 

  “Diğeri İstanbul'da kırk binler hemşehrileri içinde ve herkesle görüşebilir bir 

vaziyette bırakılmış. (Mektubat 363) 

  “Hem meselâ: Sırr-ı Kader ve cüz'-i ihtiyarînin halli için, koca Sa'd-ı Taftazanî 

gibi bir allâme; kırk-elli sahifede, meşhur Mukaddemat-ı İsna Aşer namıyla telvih nam 

kitabında ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili, kadere dair olan 

Yirmialtıncı Söz'de, İkinci Mebhasın iki sahifesinde tamamıyla, hem herkese bildirecek 

bir tarzda beyanı, eser-i inayet olmazsa nedir? 

(Mektubat 372) 

   “Şu tevafukat ise; şuursuz yalnız on adedde bir-iki tevafuka sebeb olabilen 

tesadüfün işi olmadığı gibi, san'atta meharetsiz, yalnız manaya hasr-ı nazar ederek 

gayet sür'atle bir-iki saatte otuz-kırk sahifeyi te'lif eden ve kendi yazmayan ve yazdıran 

benim gibi bir bîçarenin düşünüşü dahi elbette değildir.(Mektubat 382)  

  “Şu ikinci kısım, kırk dakikada sür'atle yazılmasından, ben ve müsvedde yazan 

kâtib ikimiz de hasta olduğumuzdan, elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır.  

(Mektubat 404) 

  Fakat yirmi, otuz, kırk ihtimalden bir ihtimal ile havf etmek evhamdır, hayatı 

azaba çevirir."(Mektubat 415) 

   Türk Milleti, yalnız yirmi ile kırk yaşı ortasındaki gafil ve heveskâr gençlerden 

ibaret midir? (Mektubat 420) 

  “Bir lokma kırk paraya, diğer bir lokma on kuruşa. Ağıza girmeden ve boğazdan 

geçtikten sonra birdirler. Yalnız, birkaç saniye ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı 

olan kuvve-i zaikayı taltif ve memnun etmek için birden ona gitmek, israfın en sefihidir. 

(Mektubat 476) 

  “²Evet o kadar acib fitneler ve dağdağa-i siyaset içinde, gece ve gündüzde 

Zeynelâbidîn gibi bin rek'at namaz kılan ve Taus-u Yemenî gibi, kırk sene yatsı 



abdestiyle sabah namazını eda eden çok mühim pek çok zâtlar,  sırrını 

göstermişlerdir. 

(Lemalar 31) 

   “Ehl-i zahirin kırk elli âyete hasretmeleri, nazar-ı zahirî iledir. Hakikatta ise 

binden geçer. Bazan bir âyette dört beş vecihle ihbar-ı gaybî bulunur. 

(Lemalar 35) 

  “ Evet zîhayatın bedeninde şahm suretinde iddihar edilen rızk-ı fıtrî, hadd-i vasat 

olarak kırk gün mükemmelen devam eder. Hattâ bir marazın veya bir istiğrak-ı ruhanî 

neticesinde iki kırkı geçer. Hattâ bir adam, şedid bir inad yüzünden Londra 

mahpushanesinde yetmiş gün sıhhat ve selâmetle, hiçbirşey yemeden hayatı devam 

ettiğini, onüç -şimdi otuzdokuz- sene evvel gazeteler yazmışlar. Madem kırk günden 

yetmiş seksen güne kadar rızk-ı fıtrî devam ediyor ve madem Rezzak ismi, gayet geniş 

bir surette rûy-i zeminde cilvesi görünüyor ve madem hiç ümid edilmediği bir tarzda, 

memeden ve odundan rızıklar akıyor, baş gösteriyor. Eğer pür-şerr beşer, sû'-i 

ihtiyarıyla müdahale edip karışmazsa, her halde rızk-ı fıtrî bitmeden evvel, o zîhayatın 

imdadına o isim yetişiyor, açlıkla ölüme yol vermiyor. Öyle ise: Açlıktan ölenler, eğer 

kırk günden evvel ölseler, kat'iyyen rızıksızlıktan değildir. Belki "Terk-ül âdât min-el 

mühlikât" sırrıyla, sû'-i ihtiyardan gelen bir âdet ve terk-i âdetten neş'et eden bir 

illetten, bir marazdan ileri gelmiştir.  

(Lemalar 63) 

  “İşte bu sırra binaen kırk gün ekmek yemeyen Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin 

hârikulâde halleri, imkân-ı örfî dairesindedir. Hem keramet olur, hem hârikulâde bir 

âdeti de olabilir. Evet Seyyid Ahmed-i Bedevi'nin (K.S.) acib ve istiğrakkârane hallerde 

bulunduğu, tevatür derecesinde naklediliyor. Kırk günde bir defa yemek yemesi, vaki' 

olmuştur. Fakat her vakit öyle değil. Keramet nevinden bazı defa olmuştur. Bir ihtimal 

var ki: Halet-i istiğrakıyesi, yemeye ihtiyaç görmediği için, ona nisbeten âdet hükmüne 

girmiştir. Seyyid Ahmed-i Bedevi (K.S.) nevinden çok evliyalardan bu tarz hârikalar 

mevsukan rivayet edilmiş. Madem Birinci Nokta'da isbat ettiğimiz gibi; müddehar rızık, 

kırk günden fazla devam eder ve o mikdar yememek, âdeten mümkündür ve mevsukan 

hârika adamlardan o hal rivayet edilmiştir. Elbette inkâr edilmeyecektir. 

(Lemalar 64) 

  “Kardeşim; Âl-i Abâ hakkındaki cevabsız kalan sualinizin çok hikmetlerinden 

yalnız bir tek hikmeti söylenecek. Şöyle ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, 

giydiği mübarek abâsını, Hazret-i Ali (R.A.) ve Hazret-i Fatıma (R.A.) ve Hazret-i 

Hasan ve Hüseyn'in (R.A.) üstlerine örtmesi ve onlara bu suretle 

 1- "Tâ ki, ey Peygamber ailesi, Allah 

günahlarınızı giderip sizi ter temiz yapsın." (Ahzâb Sûresi: 33:33.) âyetiyle dua 

etmesinin esrarı ve hikmetleri var. Sırlarından bahsetmeyeceğiz. Yalnız vazife-i risalete 

taalluk eden bir hikmeti şudur ki: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, gayb-aşina ve 

istikbal-bîn nazar-ı nübüvvetle otuz kırk sene sonra Sahabeler ve Tâbiînler içinde 



mühim fitneler olup kan döküleceğini görmüş. İçinde en mümtaz şahsiyetler, abâsı 

altında olan o üç şahsiyet olduğunu müşahede etmiş. Hazret-i Ali'yi (R.A.) ümmet 

nazarında tathir ve tebrie etmek ve Hazret-i Hüseyn'i (R.A.) ta'ziye ve teselli etmek ve 

Hazret-i Hasan'ı (R.A.) tebrik etmek ve musalaha ile mühim bir fitneyi kaldırmakla 

şerefini ve ümmete azîm faidesini ilân etmek ve Hazret-i Fatıma'nın zürriyetinin tahir 

ve müşerref olacağını ve Ehl-i Beyt ünvan-ı âlîsine lâyık olacaklarını ilân etmek için o 

dört şahsa kendisiyle beraber "Hamse-i Âl-i Abâ" ünvanını bahşeden o abâyı 

örtmüştür.” 

(Lemalar 94) 

  “Otuz kırk tane veya elli altmış tane gibi az bir mikdarda iken, binler yerde 

Lihye-i Saadetin saçları bulunması, beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma 

gelmiş ki: Lihye-i Saadet, yalnız Lihye-i Şerifin saçlarından ibaret değil, belki re's-i 

mübarekinin traş oldukça hiçbir şeyini kaybetmeyen Sahabeler, o nurlu ve mübarek ve 

daimî yaşayacak saçları muhafaza etmişler. Onlar binlerdir. Şimdiki mevcuda müsavi 

gelebilirler. Yine o vakit hatırıma geldi ki: Acaba her câmide bulunan, sened-i sahih ile 

bu saç Hazret-i Risalet'in saçı olduğu sabit midir ki, ona karşı ziyaret makul olabilsin? 

Birden hatıra geldi ki: O saçların ziyareti, vesiledir. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü 

Vesselâm'a karşı salavat getirmeye sebeb ve bir hürmet ve muhabbete medardır. 

Vesilelik ciheti o şeyin zâtına bakmaz, vesilelik cihetine bakar. Onun için eğer bir saç 

hakikî olarak Lihye-i Saadet'ten olmazsa, madem zahir hale göre öyle telakki edilmiş ve 

o vesilelik vazifesini yapıyor ve hürmete ve teveccühe ve salavata vesile oluyor; kat'î 

sened ile o saçın zâtını teşhis ve tayin lâzım değildir. Yalnız, aksine kat'î delil olmasın, 

yeter. Çünki telakkiyat-ı âmme ve kabul-ü ümmet, bir nevi' hüccet hükmüne geçer. Bazı 

ehl-i takva böyle işlerde, ya takva veya ihtiyat veya azimet noktasında ilişseler de, hususî 

ilişirler. Bid'a da deseler, bid'a-i hasene nev'inde dâhildir. Çünki vesile-i salavattır. 

Re'fet Bey mektubunda diyor: "Bu mes'ele ihvanlar beyninde medar-ı münakaşa 

olmuş." Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki: İnşikaka ve iftiraka sebebiyet veren 

münakaşa etmesinler. Yalnız müdavele-i efkâr suretinde niza'sız mübahaseye alışsınlar. 

(Lemalar 106) 

 “Ey Hâlık-ı Kerimim ve ey Rabb-ı Rahîmim! Senin Said ismindeki mahlukun ve 

masnuun ve abdin hem âsi, hem âciz, hem gafil, hem cahil, hem alîl, hem zelil, hem 

müsi', hem müsinn, hem şakî, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde, kırk sene 

sonra nedamet edip senin dergâhına avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. 

Hadsiz günah ve hatiatlarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlerle mübtela olmuş. 

Sana tazarru' ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip 

rahmet etsen; zâten o senin şânındır. Çünki Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen, 

senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki, 

dergâhına gidilsin. Senden başka hak Mabud yoktur ki, ona iltica edilsin!.." 

(Lemalar 130) 

  “ Bir lokma, peynir ve yumurta gibi mugaddi maddeden kırk para; diğer lokma, 

en a'lâ baklavadan on kuruş olsa.. bu iki lokma, ağıza girmeden, beden itibariyle 

farkları yoktur, müsavidirler; boğazdan geçtikten sonra, cesed beslemesinde yine 

müsavidirler belki bazan kırk paralık peynir daha iyi besler. Yalnız, ağızdaki kuvve-i 

zaikayı okşamak noktasında yarım dakika bir fark var. Yarım dakika hatırı için kırk 



paradan on kuruşa çıkmak, ne kadar manasız ve zararlı bir israf olduğu kıyas edilsin. 

Şimdi, saray hâkimine gelen hediye kırk para olmakla beraber, kapıcıya dokuz defa 

fazla bahşiş vermek, kapıcıyı baştan çıkarır, "Hâkim benim" der. Kim fazla bahşiş ve 

lezzet verse onu içeriye sokacak, ihtilâl verecek, yangın çıkaracak, "Aman doktor gelsin, 

hararetimi teskin etsin, ateşimi söndürsün." dedirmeye mecbur edecek.” 

(Lemalar 140) 

  Kaideme ve düstur-u hayatıma muhalif bir surette, bir talebem iki buçuk okkaya 

yakın bir balı, bana hediye kabul ettirmeye ısrar etti. Ne kadar kaidemi ileri sürdüm, 

kanmadı. Bilmecburiye, yanımdaki üç kardeşime yedirmek ve Şaban-ı Şerif ve 

Ramazanda o baldan iktisad ile otuz kırk gün üç adam yesin ve getiren de sevab 

kazansın ve kendileri de tatlısız kalmasın diyerek, "Alınız" dedim. Bir okka bal da 

benim vardı. O üç arkadaşım, gerçi müstakim ve iktisadı takdir edenlerdendi. Fakat her 

ne ise, birbirine ikram etmek ve herbiri ötekinin nefsini okşamak ve kendi nefsine tercih 

etmek olan bir cihette ulvî bir haslet ile iktisadı unuttular. Üç gecede iki buçuk okka balı 

bitirdiler. Ben gülerek dedim: "Sizi, otuz kırk gün o bal ile tadlandıracaktım. Siz, otuz 

günü üçe indirdiniz. Âfiyet olsun." dedim. “ 

(Lemalar 143) 

  “Sahabenin Abadile-i Seb'a-yı Meşhuresinden olan Abdullah İbn-i Ömer 

Hazretleri ki; halife-i Resulullah olan Faruk-u A'zam Hazret-i Ömer'in (R.A.) en 

mühim ve büyük mahdumu ve sahabe âlimlerinin içinde en mümtazlarından olan o zât-ı 

mübarek çarşı içinde, alış-verişte, kırk paralık bir mes'eleden, iktisad için ve ticaretin 

medarı olan emniyet ve istikameti muhafaza için şiddetli münakaşa etmiş. Bir sahabe 

ona bakmış. Rûy-i zeminin halife-i zîşanı olan Hazret-i Ömer'in mahdumunun kırk para 

için münakaşasını acib bir hısset tevehhüm ederek o imamın arkasına düşüp, ahvalini 

anlamak ister. Baktı ki Hazret-i Abdullah hane-i mübarekine girdi. Kapıda bir fakir 

adam gördü. Bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti. Sonra hanesinin ikinci kapısından çıktı, 

diğer bir fakiri orada da gördü. Onun yanında da bir parça eğlendi; ayrıldı, gitti. 

Uzaktan bakan o sahabe merak etti. Gitti o fakirlere sordu: "İmam sizin yanınızda 

durdu, ne yaptı?" Herbirisi dedi: "Bana bir altun verdi." O sahabe dedi: 

"Fesübhanallah! Çarşı içinde kırk para için böyle münakaşa etsin de, sonra hanesinde 

ikiyüz kuruşu kimseye sezdirmeden kemal-i rıza-yı nefisle versin!" diye düşündü, gitti, 

Hazret-i Abdullah İbn-i Ömer'i gördü. Dedi: "Ya İmam! Bu müşkilimi hallet. Sen 

çarşıda böyle yaptın, hanende de şöyle yapmışsın." Ona cevaben dedi ki: "Çarşıdaki 

vaziyet iktisaddan ve kemal-i akıldan ve alış-verişin esası ve ruhu olan emniyetin, 

sadakatın muhafazasından gelmiş bir halettir; hısset değildir. Hanemdeki vaziyet, 

kalbin şefkatinden ve ruhun kemalinden gelmiş bir halettir. Ne o hıssettir ve ne de bu 

israftır." 

(Lemalar 144) 

  “Dört kerre dört ayrı ayrı olsa, onaltı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı 

maksad ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 

dörtbin dörtyüz kırkdört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi.. hakikî sırr-ı ihlas ile, 

onaltı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok 

vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor. “Lemalar 161) 



  “Bana sekiz sene kemal-i sadakatla hiç gücendirmeden hizmet eden Barla'lı 

Süleyman'ın halasının, bir vakit gözü kapandı. O sâliha kadın, bana karşı haddimden 

yüz derece fazla hüsn-ü zan ederek, "Gözümün açılması için dua et" diyerek, câmi 

kapısında beni yakaladı. Ben de, o mübarek ve meczube kadının salahatını duama 

şefaatçı yapıp, "Ya Rabbi, onun salahatı hürmetine onun gözünü aç" diye yalvardım. 

İkinci gün Burdur'lu bir göz hekimi geldi, gözünü açtı. Kırk gün sonra yine gözü 

kapandı. Ben çok müteessir oldum, çok dua ettim. İnşâallah o dua, âhireti için kabul 

olmuştur. Yoksa benim o duam, onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Çünki 

eceli kırk gün kalmıştı. Kırk gün sonra -Allah rahmet etsin- vefat eyledi.” 

(Lemalar 213) 

  İşte o merhume, kırk gün Barla'nın hazînane bağlarına rikkatli ihtiyarlık gözüyle 

bakmasına bedel; kabrinde, Cennet bağlarını kırkbin günlerde seyredeceğini kazandı. 

Çünki imanı kuvvetli, salahatı şiddetli idi. Evet bir mü'min gözüne perde çekilse ve gözü 

kapalı kabre girse, derecesine göre, ehl-i kuburdan çok ziyade o âlem-i nuru temaşa 

edebilir. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan mü'minler görmüyorlar. 

Kabirde o körler, iman ile gitmiş ise, o derece ehl-i kuburdan ziyade görür. En uzak 

gösteren dûrbînlerle bakar nevinde, kabrinde derecesine göre Cennet bağlarını sinema 

gibi görüp temaşa ederler.” 

(Lemalar 213) 

 
(Haşiye)

: Bu hastalığın manevî şehadeti kazandırması, lohusa zamanı olan kırk güne 

kadardır.” (Lemalar 214 *Haşiye 1) 

   “Ben otuz-kırk seneden beri, bendeki kulunç denilen bir hastalıktan şifa için dua 

ederdim. Ben anladım ki, hastalık dua için verilmiş. “ 

(Lemalar 215 

  “Harb-i Umumî'de esaretle, Rusya'nın şark-ı şimalîsinden, çok uzak olan 

Kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir câmisi, meşhur 

Volga Nehri'nin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde 

sıkılıyordum. Yalnızlık istedim; dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi, 

kefaletle beni o Volga Nehri'nin kenarındaki küçük câmiye aldılar. Ben yalnız olarak 

câmide yatıyordum. Bahar da yakın. O şimal kıt'asının pek çok uzun gecelerinde çok 

uyanık kalıyordum. O karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette, Volga Nehri'nin hazîn 

şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpıltıları ve rüzgârın firkatli esmesi, beni derin gaflet 

uykusundan muvakkaten uyandırdı. Gerçi daha kendimi ihtiyar bilmiyordum, fakat 

Harb-i Umumî'yi gören ihtiyardır. Güya  "Çocukları 

ihtiyarlatan bir gün." Müzzemmil Sûresi: 73:17. sırrına mazhar olarak, öyle günlerdir 

ki; çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle, kırk yaşında iken, kendimi seksen yaşında bir 

vaziyette buldum. O karanlıklı uzun gece ve hazîn gurbet ve hazîn vaziyet içinde 

hayattan ve vatandan bir me'yusiyet geldi. Aczime, yalnızlığıma baktım, ümidim kesildi. 



O halette iken Kur'an-ı Hakîm'den imdad geldi; dilim dedi, 

kalbim de ağlayarak dedi: 

 

 Ruhum dahi vatanımdaki eski dostları düşünüp o gurbette vefatımı tahayyül ederek, 

Niyazi-i Mısrî gibi dedim: Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp,  

Şevk ile her dem uçup, çağırırım dost, dost!  

diye dostları arıyordu.” 

(Lemalar 234) 

  

  Hattâ benimle görüşmek için bazıları kırk-elli lirayı sarfederek gelip, ya yirmi 

dakika veya hiç görüşmeden döner giderdi. Ben bazı kardeşlerimi yakından görmek 

için, hapsin zahmetini severek kabul ederdim. Demek hapis bizim için bir nimettir, bir 

rahmettir.” 

(Lemalar 266) 

  “Şimdi kırk para ile alacağımız bir kavunu, bir narı; kırk bin lira ile de 

yiyemezdik. Evet dünyadaki bütün sühulet, bütün ucuzluk, bütün mebzuliyet; vahdetten 

gelir ve Ferdiyete şehadet eder.” 

(Lemalar 322) 

 “Hem ehl-i imanın göz hastalığı perdesi altında -yani kör olmasında- pek mühim bir 

nur ve manevî büyük bir göz olup, birkaç sene dünyanın hazinane fâni bir güzelliğini 

fâni bir surette seyredecek fâni bir göze bedel, kırk göz kuvvetinde ebedî gözler ile ebedî 

bir surette Cennet'te Cennet levhalarını seyretmesi daha evlâ olacağını beyan 

eder.
(Haşiye)”   “

 

(Lemalar 414) 

 “-ev kema kal- hadîs-i şerifinin sırrını; ve bazı hastalıklar şehid makamını 

kazandıracağını, bahusus kadınların lohusa zamanında kırk gün zarfında vefat 

ederlerse şehid olacaklarını en güzel bir surette haber verir.” 

(Lemalar 415) 

  “Bu üçüncü meyveye ait bu zevkimi ve hissimi Siracünnur'un belki kırk 

risalelerinde cüz'î, küllî deliller ile beyan etmişim. Ve bilhassa "Yirmialtıncı Lem'a" 

olan İhtiyarlar Risalesi'nin onüç aded ricalarında o derece kat'î ve güzel izah edilmiştir 



ki, daha fevkinde izah olmaz. Onun için bu pek uzun kıssayı bu makamda pek çok kısa 

kestim.” 

(Şualar 17) 

   “otuz-kırk surelerin başlarında bütün kat'iyyetle hakikat-ı haşriyeyi kâinatın en 

ehemmiyetli ve vâcib bir hakikatı olduğunu göstermekle beraber, sair âyetlerinde dahi o 

hakikatın çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna' eder. “ 

(Şualar 185) 

  “Bir zaman, Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında 

oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek 

raksediyorlardı. Birden manevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana 

göründü. Ve gördüm ki: O elli-altmış kızlardan ve talebelerden kırk-ellisi kabirde 

toprak oluyorlar, azab çekiyorlar. Ve on tanesi, yetmiş-seksen yaşında çirkinleşmiş, 

gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret 

görüyorlar.. kat'î müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki 

bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler. Geldiler, sordular. Ben dedim: Şimdi beni 

kendi halime bırakınız, gidiniz.” 

(Şualar 198) 

 “Herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen ve 

bâki ve daimî bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer 

iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda, maddiyyunluk taunuyla 

çoklar o davasını kaybediyor. Hattâ bir ehl-i keşf ve tahkik, bir yerde kırk vefiyattan 

yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta müşahede etmiş; ötekiler kaybetmişler. Acaba 

bu kaybettiği davanın yerini, bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi?” 

(Şualar 203) 

  “Otuz-kırk seneden beri ecnebi hesabına ve küfür ve ilhad namına bu milleti 

ifsad ve bu vatanı parçalamak fikriyle, Kur'an hakikatına ve iman hakikatlarına her 

vesile ile hücum eden ve çok şekillere giren bir gizli ifsad komitesine karşı, bu 

mes'elemizde kendilerine perde yaptıkları insafsız ve dikkatsiz memurlara ve bu 

mahkemeyi şaşırtan onların Müslüman kisvesindeki propagandacılarına…….” 

(Şualar 288) 

  “Ben de derim: Benim derslerim, bilâ-istisna bütünü, hükûmetin ve adliyenin 

eline geçmiş; bir gün cezayı mûcib bir madde bulunmamış. Kırk-elli bin nüsha risale, o 

derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdiği halde, menfaatten başka hiçbir 

zararı hiçbir kimseye olmadığı, hem eski mahkemenin, hem yeni mahkemenin mûcib-i 

mes'uliyet bir madde bulamamaları cihetiyle, …..” 

(Şualar 290) 

  “Evet yirmi-otuzdan ancak bir-ikisi ta'dil-i erkân ile namazını kılan mahbuslar 

içinde birden Risale-i Nur şakirdlerinden kırk-ellisi umumen bilâ-istisna mükemmel 



namazlarını kılmaları, lisan-ı hal ile ve fiil diliyle öyle bir ders ve irşaddır ki, bu sıkıntı 

ve zahmeti hiçe indirir, belki sevdirir. Ve şakirdler ef'alleriyle bu dersi verdikleri gibi, 

kalblerindeki kuvvetli tahkikî imanlarıyla dahi buradaki ehl-i imanı ehl-i dalaletin 

evham ve şübehatından kurtarmalarına medar çelikten bir kal'a hükmüne geçeceğini 

rahmet ve inayet-i İlahiyeden ümid ediyoruz.” 

(Şualar 306) 

  “ Şimdi bu acib, dostsuz zamanda samimî kırk-elli dostunu birden bir-iki ay 

görmek ve Allah için sohbet etmek ve hakikî bir teselli alıp vermek; elbette başımıza 

gelen bu meşakkatler ve zayiat-ı maliye ona karşı pek ucuz düşer, ehemmiyeti kalmaz. “ 

(Şualar 310) 

  “Dördüncüsü: Mahmud. Ona "Meyve"den gençlik ve namaz mes'elelerini 

okudum ve dedim: "Kumar oynama, namaz kıl." Kabul etti. Fakat haylazlık galebe etti, 

namaz kılmadı ve kumar oynadı. Birden, hiddet tokatını yedi. Üç-dört defada daima 

mağlub olup fakir haliyle beraber kırk lira ve sakosunu ve pantolonunu kumara verdi, 

daha aklı başına gelmedi. 

Evet, doğrudur. 

Mahmud” 

(Şualar 333) 

  “Kırk sene evvel ehl-i siyaset, bana bir cinnet-i muvakkata isnadıyla tımarhaneye 

sevkettiler. “ 

(Şualar 345) 

  “Bundan kırk sene evvel ve hürriyetten bir sene evvel İstanbul'a geldim.”(Şualar 

358) 

  “ Hem Ankara'da hükûmetin riyasetinde bulunan malûm birisine ettiğim 

itirazlara ve ağır sözlere karşı o reis mukabele etmeyip sükût etmesi ve o öldükten 

sonra, onun yanlışını gösteren bir hakikat-ı hadîsiyeyi kırk sene evvel beyandaki fıtrî ve 

lüzumlu ve küllî ve mahrem tenkidlerim, makam-ı iddia cerbezesiyle ona tam tatbik ile 

bize medar-ı mes'uliyet yapılmış. Ölmüş ve hükûmetten alâkası kesilmiş bir şahsın hatırı 

nerede? Hükûmetin ve milletin bir hatırası ve Cenab-ı Hakk'ın bir tecelli-i hâkimiyeti 

olan adalet kanunları nerede?” 

(Şualar 366)378,385,418,E.I/52,II/34,47) 

  “kırk seneden beri bütün kuvvetiyle, bütün âsârıyla İslâmiyetin uhuvvetine ve 

müslümanların birbirine muhabbetine çalışan ve Türk milleti Kur'anın bayrakdarı ve 

sena-i Kur'aniyeye mazhar olduğu için, o milleti çok seven ve hayatını onlar içinde 

geçiren bir adam hakkında, sâbık vali resmî lisan ile ihanet için propaganda yapmak ve 

dostlarını ürkütmek için: "O Kürddür, siz Türksünüz, o Şafiîdir, siz Hanefîsiniz" deyip 

herkesi ürkütüp ondan çekindirmeğe çalışması ve yirmi senede ve iki mahkemede, tarz-ı 



kıyafeti değiştirilmeğe mecbur edilmeyen ve şapka yarı askerin başından kalkmasıyla 

beraber, münzevi bir adamın zorla başına şapka giydirmeğe cebretmeyi hangi maslahat, 

hangi kanun buna müsaade eder?” 

(Şualar 375) 

  “Hükûmet beni tam himaye ve bana yardım etmek, milletin maslahatına ve 

vatanın menfaatına çok lüzumu varken, beni sıkması îma eder ki; kırk seneden beri 

benim ile mücadele eden gizli zındıka komitesiyle şimdi onlara iltihak eden komünist 

komitesinden bir kısmı, ehemmiyetli birer resmî makam elde ederek karşıma çıkıyorlar. 

Hükûmet ise, ya bilmiyor veya müsaade ediyor diye çok emareler bana endişe veriyor.” 

(Şualar 382) 

 “Hem üç aydan beri benim aleyhimde kırk sahifelik bir iddianame yazılıp bana 

gösterildi. Yeni hurufu bilmediğimden, hem rahatsız ve hattım çok noksan olmasından 

çok rica ettim ki, "Bana biri iddianameyi okuyacak ve dilimi bilen talebelerimden 

benim itiraznamemi yazacak iki adama izin veriniz" dedim; izin vermediler. Dediler, 

"Avukat gelsin, okusun." Sonra onu da bırakmadılar. Yalnız bir kardeşe dediler ki: 

"Eski hurufa çevir, ona ver." Halbuki o kırk sahifeyi yazmak altı-yedi günde ancak 

olur. Bir saatte bana okumak işini, altı-yedi güne kadar uzatmak, tâ benimle kimse 

temas etmesin fikri ise, pek dehşetli bir istibdad ile benim bütün hukuk-u müdafaamı 

iskat etmektir.  

Tecrid-i mutlakta hasta ve perişan 

Said Nursî” 

(Şualar 383) 

  “Yirmi seneden beri belki kırk seneden beri benim muarızlarım ve Risale-i Nur'a 

itiraza çalışanlar, hiçbir tevilimizi ilmen, mantıkan reddetmedikleri ve o muarız 

ülemalarla beraber Nur şakirdlerinin binler âlimleri tasdik edip, "fîhi nazarun" 

demedikleri halde; Kur'anın kaç sure olduğunu bilmeyen, bunu inkâr ile karşılasa ne 

kadar insaf haricinde olduğunu, insafınıza havale ediyorum. Elhasıl tevilin manası, 

hadîsin veyahut âyetin birçok manalarından bir mümkün ve muhtemel manası 

demektir.” 

 (Şualar 386 *Haşiye 1) 

  “Bir ay evvel bize verilen kırk sahifelik iddianameyi birisi yanıma gelip bana 

okumağa imkân bulamadığından, bugün 11 Haziran'da yeni olarak iddianameyi bana 

okudular. Ben dinledim. Gördüm ki, size yazdığım iki ay evvel itiraznamem, bir aya 

yakın evvelde itiraznamemin tetimmesi ve lâhikası, hem Ankara'nın altı makamatına 

hem makamınıza da verilmiş. İşte bu itirazname, o iddianameyi esasıyla kesiyor ve 

reddediyor. Yeniden iddianameye karşı itirazname yazmağa hiç lüzum görmüyorum. 

“(Şualar 389) 

  



 “doğrudan doğruya kırk seneden beri İslâmiyet ve iman aleyhinde çalışan gizli 

bir zındıka komitesi ve bu vatanda anarşiliği yetiştiren bir nevi bolşevizm namına 

bilerek veya bilmeyerek bizimle bir mücadeledir ki, üç mahkeme cem'iyetçilik cihetinde 

bütün Nurcuların ve Nur risalelerinin beraetlerine karar vermişler. “ 

(Şualar 396) 

  “hakikat-ı Kur'aniyenin muhafazası yolunda kırk-elli milyon şehid veren bu 

vatandaki geçmiş ecdadlarımızın ahfadlarına bu zamanda hakikat-ı Kur'aniyenin 

muhafazası ve âlem-i İslâmın nazarında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları terk 

ettirilmeyecek. Zahiren çekilseler de, o hâlis şakirdler ruh u canıyla o hakikata 

bağlıdırlar. Ve o hakikatın bir âyinesi olan Risale-i Nur'u terkedip, o terk ile vatan ve 

millet ve asayişe zarar vermeyeceklerdir. “(Şualar 398) 

  “Kırk seneden beri bana sû'-i kasda çalışan gizli düşmanlarımın desiseleriyle 

şahsıma karşı eşedd-i zulmü yapanlardan çekinmek için gizlenmiştir.”(Şualar 410) 

  Kırk sene evvel İstanbul ülemasına verdiğim cevabı, mahkemede beyan ettiğim 

gibi; bütün ülema-i İslâmın istimal ettiği bir tabiri, yalnız bana isnad etmek ve bunu da 

bir iman haline geldiği ile tabir etmek, hem İslâmiyete, hem ehl-i ilme, hem bana karşı 

bir ittiham değil, divanecesine bir ihanettir. Ona iade ediyorum.” 

 (Şualar 418) 

  “Bu ittihamı hiç bir cihetle isbat edilemeyeceğine ve iftira olduğuna kat'î delili; 

şiddetli tarassud ve tam bir inziva ve dünya hâdisatına hiç kulak vermeyecek derecede 

bir tecerrüd ve ihtiyarlık ve za'fiyet ve hastalık içinde bulunmasıdır. Haftada yalnız bir 

tek mektub, birtek yere göndermekten başka hiç muhabere etmeyen ve te'lifi dahi 

bırakan ve serbestiyet verildiği halde, hadsiz dostları ve onu dinleyecek hemşehrileri 

bulunan memleketine gitmeyen ve hizmeti için bir-iki terzi çırağından başka kimseyi 

istemeyen ve ziyaret için gelenlerden kırktan birisini birkaç dakikadan ziyade yanında 

durdurmayan bir garib ve kabir kapısında ve beraet etmiş; ve otuz seneden beri siyaseti 

terketmiş bir bîçare hakkında, bu gizli cem'iyet isnadının ittihamı öyle büyük ve 

insafsızca ve zalimane bir hatadır ki, ona temas edenlerden zerre kadar aklı bulunan, bu 

yalandır ve asılsızdır der. 

83.84.85. İddiacı demiş: Said'in gizli düşmanı yok. Ve onu zehirleyen yok. Ve zındık 

namını verdiği ve kırk seneden beri Said onların ehl-i iman hakkındaki ifsadatına karşı 

Kur'an'ın hakikatları ile mukabele ettiği bir komite yoktur. Belki onu tazyik eden bir 

kısım memurlara zındık ve münafık diyor.” 

(Şualar 422) 

  “Nefs-i emmaremi tebrie etmem. Her fenalığa meyli olabilir. Fakat o nefsin kırk 

sene belasını çeken ve otuzbeş seneden beri onun şerlerinden ve heveslerinden çekilmeğe 

çalışan ve a'malde bütün kuvvetini ihlasta gören ve o halini yakın dostları müşahede 

eden ve Nur'un eczaları ve onun müstenkifane ve müstağniyane halkın hürmetinden ve 

medihlerinden çekilmesi, onun mahviyetkârane meşrebine şehadet eden bir adamı bu 

ittiham ile mes'ul etmek, pek insafsızca bir hatadır.” 



(Şualar 424) 

  “Otuz-kırk sene evvel hakaik-i Kur'aniyeyi müdafaa için, bütün İslâm 

müçtehidlerine ve müfessirlerine ittibaen, Kur'an'ın irsiyet ve tesettür hakkındaki sarih 

âyetlerini tefsirim ve dört-beş defa hükûmetin tedkikinden geçtikten sonra bize iade 

edilen yalnız Tesettür Risalesi bahanesiyle, kanunen değil belki kanaat-ı vicdaniye ile 

bana hafif ceza çektiren ve mürur-u zamana uğrayan ve af kanunları gören ve Denizli 

ve Temyiz Mahkemelerince beraet kazanan birkaç cümleye yanlış mana verip, bize ceza 

vermesini haklı gören Son Posta Gazetesi düşünsün ki; ne kadar o neşriyatta hata var. 

Efkâr-ı âmmeyi aldatmamak lâzımdır.” 

(Şualar 428) 

  “Nur'un bir şakirdinin hususî kanaatını umum Nurculara vermesi ve birisinin 

hususî bir dostuna yazdığı âdi bir mektubu mevhum bir gizli cem'iyetin naşir-i efkârı 

telakki etmesi ve otuz-kırk senede te'lif edilen yüzotuz risaleyi bu sene yazılmış ve hiç 

mahkemeleri görmemiş gibi üç-dört mahrem risalede olan otuz-kırk kelimeyi yüzotuz 

Risale-i Nur'daki bütün yüzbin kelimelere teşmil edip umumunu mes'ul etmesi ve 

yirmiüç seneden beri beni tarassud ve nezaret altında tutan ve dört-beş mahkemelere 

sevkeden ve beş-altı defa Risale-i Nur'un ekseriyet-i mutlaka eczalarını müsadereden 

sonra iade eden beş-altı vilayetin hükûmetlerini ve adliyelerini ve zabıtalarını bizim o 

mevhum, asılsız suçlarımıza tam teşrik etmesidir.” 

(Şualar 428) 

  “Acaba bir nutuk ile, isyan eden sekiz taburu itaate getiren ve kırk sene evvel bir 

makalesiyle binler adamı kendine taraftar yapan ve mezkûr üç dehşetli kumandanlara 

karşı korkmayan ve dalkavukluk yapmayan ve mahkemelerde, başımdaki saçlarım 

adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, zındıkaya ve dalalete teslim-i silâh 

edip vatan ve millet ve İslâmiyete hıyanet etmem, …..” 

(Şualar 450) 

  “Evet günde yüz para, belki kırk para ile yaşayan bir adam, başkasının minnetini 

almaz. “ 

(Şualar 466) 

  “Dünkü suale benzer, kırk sene evvel olmuş bir sual ve cevabı size hikâye 

edeceğim. O eski zamanda, Eski Said'in talebeleri üstadlarıyla şiddet-i alâkaları, fedailik 

derecesine geldiğinden, Van, Bitlis tarafında Ermeni komitesi, Taşnak fedaileri çok 

faaliyette bulunmasıyla Eski Said onlara karşı duruyordu, bir derece susturuyordu. 

Kendi talebelerine mavzer tüfekleri bulup medresesi bir vakit asker kışlası gibi silâhlar, 

kitablarla beraber bulunduğu vakit, bir asker feriki geldi, gördü dedi: "Bu medrese 

değil, kışladır." Bitlis hâdisesi münasebetiyle evhama düştü, emretti: "Onun silâhlarını 

alınız." Bizden ellerine geçen onbeş mavzerimizi aldılar. Bir-iki ay sonra harb-i umumî 

patladı. Ben tüfeklerimi geri aldım. Her ne ise...” 

(Şualar 521) 



  “Bana ve Nurlara ait kırk küsur sahife ile beraber Hata-Savab Cedveli ve zeyli 

Posta gazetesine cevabı, herhalde hem yeni harfle, hem eski harfle basmasına, hem 

Isparta'da hem İstanbul'da, eğer mümkünse burada dahi çalışmak lâzımdır. “ 

(Şualar 537) 

  “Kırk sene evvel tekrarla dedim: Bir nur göreceğiz. Büyük müjdeler verdim. O 

nuru büyük daire-i vataniyede zannederdim. Halbuki o Nur, Risale-i Nur idi. Nur 

şakirdlerinin dairesini umum vatan ve memleket siyasî dairesi yerinde tahmin edip 

sehiv etmiştim.” 

 (Şualar 539)E.I/208,St.199 

  Risale-i Nur'un kıymetini kırk-elli sahifelik bir formada belirtmeğe çalışmıştım. 

Medhettim diyemem, çünki: Kâinatın güneşi ve aklı olan ve bin üçyüz küsur seneden 

beri beşeriyeti tenvir ve irşad eden Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiri olan …..” 

(Şualar 544) 

  “ ve Kur'an bütün kitabların fevkinde kırk vecihle mu'cize ve saadet-i ebediyeyi 

nev'-i beşere müjdelemesiyle müştakları ebediyen kendine minnetdar kılan bir Şems-i 

Sermedî'nin bir mükâleme-i ezeliyesi ….”(Şualar 553) 

  “Makam-ı iddia tarafından bana tebliğ edilen iddianamede, Üstadım efendime 

hizmetimi büyük bir suç olarak gösteriyor. 1944 yılında teşrif ederek dört seneden beri 

kazamızda misafireten ikamet buyuran ve kendileri kırk seneden beri bütün dünya 

lezzetini ve istirahatını terk edip, sırf iman ve İslâmiyet'e ve hususan vatanımızda iman 

ve âhiret yolunda müslümanların saadet-i ebediyelerini kurtarmağa çalışan …”(Şualar 

573) 

 
(Haşiye): 

Şimdi kırk seneden geçmiş.” 

(Şualar 578 *Haşiye 1) 

  “Rivayette var ki: "Âhirzamanda bir erkek kırk kadına nezaret eder." 

(Şualar 586) 

  Birisi: O zamanda meşru nikâh azalır veya Rusya'daki gibi kalkar. Birtek kadına 

bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan, kırk bedbaht kadınlara çoban olur.” 

(Şualar 586) 

  “Ve anarşistlik fikrinin tam yeri ise; hem mazlum kalabalıklı, hem medeniyette 

ve hâkimiyette geri kalan çapulcu kabileler olacak. Ve o şeraite muvafık insanlar ise, 

Çin-i Maçin'de kırk günlük bir mesafede yapılan ve acaib-i seb'a-i âlemden birisi 

bulunan Sedd-i Çinî'nin binasına sebebiyet veren Mançur ve Moğol ve bir kısım Kırgız 

kabileleridir ki, Kur'an'ın mücmel haberini tefsir eden Zât-ı Ahmediye (Aleyhissalâtü 

Vesselâm) mu'cizane ve muhakkikane haber vermiş.” 



(Şualar 588) 

  “Onyedinci Mes'ele: Rivayette var ki: "Deccal çıktığı gün bütün dünya işitir ve 

kırk günde dünyayı gezer ve hârikulâde bir eşeği vardır." 

(Şualar 589) 

  “Allahu a'lem, bu rivayetler tamamen sahih olmak şartıyla tevilleri şudur: Bu 

rivayetler mu'cizane haber verir ki, "Deccal zamanında vasıta-i muhabere ve seyahat o 

derece terakki edecek ki, bir hâdise bir günde umum dünyada işitilecek. Radyo ile 

bağırır, şark garb işitir ve umum ceridelerinde okunacak. Ve bir adam kırk günde 

dünyayı devredecek ve yedi kıt'asını ve yetmiş hükûmetini görecek ve gezecek." diye 

zuhurundan on asır evvel telgraf, telefon, radyo, şimendifer, tayyareden mu'cizane 

haber verir. Hem Deccal, deccallık haysiyetiyle değil, belki gayet müstebid bir kral 

sıfatıyla işitilir. Ve gezmesi de her yeri istilâ etmek için değil, belki fitneyi uyandırmak 

ve insanları baştan çıkarmak içindir. Ve bindiği merkebi ve himarı ise; ya şimendiferdir 

ki bir kulağı ve bir başı cehennem gibi ateş ocağı, diğer kulağı yalancı cennet gibi 

güzelce tezyin ve tefriş edilmiş. Düşmanlarını ateşli başına, dostlarını ziyafetli başına 

gönderir. Veyahut onun eşeği, merkebi; dehşetli bir otomobildir veya tayyaredir 

veyahut...... (sükût lâzım!)” 

(Şualar 589) 

  “[Kırk sene evvel Şam'daki Câmi-ül Emevî'de Şam ülemasının ısrarıyla onbin 

adama yakın, içinde yüz ehl-i ilim bulunan azîm cemaate verilen bu Arabî ders 

risalesindeki hakikatları bir hiss-i kabl-el vuku ile Eski Said hissetmiş, kemal-i 

kat'iyyetle müjdeler vermiş ve pek yakın zamanda o hakikatlar görünecek zannetmiş. 

Halbuki iki harb-i umumî ve yirmibeş sene bir istibdad-ı mutlak, o hiss-i kabl-el vukuun 

kırk sene te'hirine sebeb olmuş ve şimdi o zamanda verdikleri haber, aynen tezahürleri 

âlem-i İslâmiyette başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir 

hutbe değil, belki doğrudan doğruya 1327'ye bedel, 1371'deki -Câmi-ül Emevî yerine 

âlem-i İslâm câmiinde- üçyüz yetmiş milyon bir cemaate hakikatlı ve taze bir ders-i 

içtimaî ve İslâmîdir, diye tercümesini neşretmek münasib görürseniz neşredersiniz.]” 

(Şualar 674) 

  “Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmağa 

münasebet geldi. Çünki kırk sene evvel Eski Said, o dersinde bir hiss-i kabl-el vuku' ile 

Risale-i Nur'un hârika derslerini ve tesiratını görmüş gibi bahsediyor. “ 

(Şualar 674) 

  Kırk sene evvel Harb-i Umumî'de, cephede avcı hattında bazan at üstünde te'lif 

edilen bu İşarat-ül İ'caz Tefsirinin bir kısmını Üstadımızdan ders aldık. İlm-i Belâgatı 

ve kavaid-i Arabiyeyi bilmediğimiz halde, aldığımız ders ile bundaki bir sırr-ı azîmi 

fehmettik ki; bu İşarat-ül İ'caz Tefsiri, hakikaten hârikadır. “(İşarat-ül İ'caz 7) 

  

  



(Haşiye)
: Kırk sene sonra Risale-i Nur, bu lem'a-i i'cazı körlere dahi göstermiştir.” 

 (İşarat-ül İ'caz 34 *Haşiye 1) 

  “Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kendi kendine güneş gibi bir 

bürhandır. Ve keza o zâtın (A.S.M.) dört yaşından kırk yaşına kadar geçirmiş olduğu 

gençlik devresinde bir hilesi, bir hıyaneti görülmemiş ve bir yalanı işitilmemiştir. Eğer o 

zâtın yaradılışında, tabiatında bir fenalık, bir kötülük hissi ve meyli olmuş olsaydı; 

behemehal gençlik saikasıyla dışarıya verecekti. Halbuki bütün yaşını, ömrünü kemal-i 

istikametle, metanetle, iffetle, bir ıttırad ve intizam üzerine geçirmiş, düşmanları bile 

hileye işaret eden bir halini görmemişlerdir. Ve keza yaş kırka baliğ olduğunda iyi 

olsun, kötü olsun ve nasıl bir ahlâk olursa olsun rüsuh peyda eder, meleke haline gelir, 

daha terki mümkün olmaz. Bu zâtın tam kırk yaşının başında iken yaptığı…..” 

(İşarat-ül İ'caz 107) 

 
(Haşiye)

: Kırk sene sonra neşrolan Risale-i Nur'da Carlyle, Goethe ve Bismark gibi kırk 

meşhur feylesofların tasdikleri beyan edilmiş. İnşâallah bu kitabın zeylinde dahi 

yazılacak.” 

 (İşarat-ül İ'caz 113 *Haşiye 1) 

 “Birinci Nokta: Kırk elli sene evvel Eski Said, ziyade ulûm-u akliye ve felsefiyede 

hareket ettiği için, hakikat-ül hakaike karşı ehl-i tarîkat ve ehl-i hakikat gibi bir meslek 

aradı. Ekser ehl-i tarîkat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi. Çünki aklı, fikri 

hikmet-i felsefiye ile bir derece yaralı idi; tedavi lâzımdı. Sonra hem kalben, hem aklen 

hakikata giden bazı büyük ehl-i hakikatın arkasında gitmek istedi. Baktı, onların 

herbirinin ayrı cazibedar bir hâssası var. Hangisinin arkasından gideceğine tahayyürde 

kaldı. İmam-ı Rabbanî de ona gaybî bir tarzda "Tevhid-i kıble et!" demiş; yani "Yalnız 

bir üstadın arkasından git!"  

(Mesnevî-i Nuriye 7) 

   “Kırk sene ömrümde, otuz sene tahsilimde yalnız dört kelime ile dört kelâm 

öğrendim; tafsilen beyan edilecektir. Burada yalnız icmalen işaret edilecektir. 

Kelimelerden maksad: Mana-yı harfî, mana-yı ismî, niyet, nazardır. “(Mesnevî-i Nuriye 

51)  

 “Evet gurur ile insan maddî ve manevî kemalât ve mehasinden mahrum kalır. 

Eğer gurur saikasıyla başkaların kemalâtına tenezzül etmeyip, kendi kemalâtını kâfi ve 

yüksek görürse, o insan nâkıstır. Böyle insanlar, malûmat ve keşfiyatlarını daha yüksek 

görmekle, eslaf-ı izamın irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ve evhama maruz 

kalarak bütün bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslaf-ı izamın kırk günde yaptıkları bir 

keşfiyatı, bunlar kırk senede bulamazlar.” 

(Mesnevî-i Nuriye 66) 

  Arkadaş! Bu niyet mes'elesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet 

niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, âdetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acib bir iksir 

ve bir mâyedir.” 



(Mesnevî-i Nuriye 70) 

   “Ondokuzuncu Mektub yüzelli sahifedir. Üçyüzden fazla mu'cizatı, kitablara 

müracaat edilmeden ezber olarak dağ, bağ köşelerinde dört gün zarfında her gün üçer 

saat meşgul olmakla mecmuu oniki saatte te'lif edilmesi.. Ramazan Risalesi, kırk 

dakikada te'lif edilmesi.. Yirmisekizinci Söz, yirmi dakikada te'lif edilmesi.. bast-ı 

zamanın vukuunu isbat etmiştir.” 

 (Mesnevî-i Nuriye 197 *Haşiye 1) 

  “İman-ı Haşre dair olan bu risale Risale-i Nur'daki Onuncu Söz'ün esası olup 

Barla'da, Üstadımızın -bir bahar gününde- rahmet-i İlahiyenin âsârını bağ ve 

bahçelerde müşahedesinden ve ihtiyarsız olarak 

 Şimdi bak Allah'ın rahmet 

eserlerine: Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de 

öyle diriltecektir. O herşeye hakkıyla kâdirdir. (Rum Sûresi: 50.) âyet-i kerimesini kırk 

defaya yakın okumasından sonra tulû' etmiş gayet kıymettar ve bu zamanda çok 

lüzumlu ve inkâr-ı haşir mefkûresini köküyle kesip İbn-i Sina gibi acib bir dâhînin 

"Haşir bir mes'ele-i nakliyedir, akıl bu yolda gidemez" dediği haşri en basit fehme de 

kabul ettiren; ve haşrin binler nümunelerini arz yüzünde gösteren; ve haşri iktiza eden 

pek çok esma-i İlahiyeden tut, tâ mahiyet-i insaniyede dahi haşri isbat eden bir 

risaledir.” 

(Mesnevî-i Nuriye 261) 

  Bu Katre risalesi, bir mukaddeme, bir hâtime ve dört babdan ibarettir. 

Mukaddemede Üstadımız, kırk sene ömründe, te'lif eylediği seneye nisbetle otuz senelik 

ilim seyrinde, dört kelime ile dört kelâm tahsil ettiğini ve bu dört kelimenin biri "Mana-

yı Harfî", ikincisi "Mana-yı İsmî", üçüncüsü "Niyet", dördüncüsü "Nazar" olduğunu.. 

dört kelâm ise, biri "Ben kendi kendime mâlik değilim", ikincisi "El-mevtü hakkun", 

üçüncüsü "Rabbî vâhidün", dördüncüsü "Ene'nin bir nokta-i sevda ve bir vâhid-i 

kıyasî" olduğunu söylüyor. Bu Risale  hakîkatini Birinci Bab olarak, 

kâinat erkânından herbir rükün, elli beş küllî ve gâyet zâhir lisânla ispat ediyor.” 

(Mesnevî-i Nuriye 261) 

  “Hem meselâ: Sırr-ı Kader ve cüz'-i ihtiyarînin halli için, koca Sa'd-ı Taftazanî 

gibi bir allâme; kırk-elli sahifede, meşhur Mukaddemat-ı İsna Aşer namıyla telvih nam 

kitabında ancak hallettiği ve ancak havassa bildirdiği aynı mesaili, kadere dair olan 

Yirmialtıncı Söz'de, İkinci Mebhasın iki sahifesinde tamamıyla, hem herkese bildirecek 

bir tarzda beyanı, eser-i inayet olmazsa nedir?” 

(Barla Lâhikası 15) 



  Evet şu hakikati de itiraf etmek lâzım ki, bir mücevherat hazinesi ne kadar 

zengin ve ne kadar yüksek bir servete mâlik olursa olsun; bâyii, dellâlı, usûl-ü bey' u 

şiraya aşina olmazsa, zilyed bulunduğu kıymetdar hazinenin müştemil ve muhtevi 

bulunduğu emtiayı, lâyıkıyla âleme ilân ve enzar-ı âmmeye vaz' edemez. Binaenaleyh şu 

devr-i müşevveşte, hakaik-i Kur'aniyenin hakkıyla bey' u şirasını yapan dellâl-ı 

Kur'an'ın değil altı senedir, belki kırk seneden beri ehl-i İslâm'a hitaben: 

 "Ey İmân edenler! Pek acı 

bir azaptan kurtaracak kârlı bir yolu size göstereyim mi?" Saf Sûresi: 61:10.  

ferman-ı Rabbanîsiyle nida etmeleri, bil'umum envâr-ı imaniyeye muhtaç Ümmet-i 

Muhammed'i medyun-u şükran eylemiş ve eylemektedir. 

Sabri” 

 (Barla Lâhikası 80) 

  “Ekalli, kırk seneden beri hakikat âleminde nurlar saçan nuranî, kudsî, feyizli 

sözlerin kâffesi, bütün safahatında tarîkat ve seyr-i sülûke ait pencereleri küşad ile, 

müştaklara temaşa ve berk-i hâtif misal – tealev eyyühel ihvan - (Ey kardeşler, 

geliniz.)nida-i beligi ile davet etmekte iken, dûrbînî bir nazara mâlik olanlar, pek 

aşikâre görüp ve dinleyip iltica etmekte iseler de, bu abd-i pürkusur onlarla omuz 

omuza yürüyen, tarîkatın ne demek olduğunu, matla'-ı şems-i füyuzat ve menba'-ı fevz-i 

necat olan, Yirmidokuzuncu Mektub'un dokuz levha-i saadeti câmi' Dokuzuncu 

Nüktesini okuduktan sonra, alâ kadr-il istitaa öğrendim. Nihayetsiz füyuzat ve hadsiz 

ezvak-ı mütenevviayı hâvi olduğunu, bir kat daha tasdik ettim. Elhamdülillah, şu 

nüktede nura muhtaç kalbime lâyüadd nurlar bahşedildi.” 

(Barla Lâhikası 111) 

 “Risale-i Nur'un vasıta-i neşri olan üstadımızın câmii, Barla'da seddedildi. Risale-i 

Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men' edildiği hengâmda kuraklık 

başladı. Yağmura ihtiyac-ı şedid oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı. Yalnız 

Karaca Ahmed Sultan'dan itibaren, bir daire içinde kalan Barla mıntıkasına yağmur 

gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki: 

"Kur'an'ın hizmetine sed çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eser-i itab 

var ki, yağmur gelmiyor. Öyle ise, madem Kur'an'ın itabı var. Yâsin Suresini şefaatçı 

yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz." Üstadımız, Muhacir Hâfız Ahmed 

Efendi'ye dedi ki: "Sen kırkbir Yâsin-i Şerif oku." Muhacir Hâfız Ahmed Efendi bir 

kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, ikindi 

namazı vaktinde, üstadımız daima itimad ettiği bir hatırasına binaen Muhacir Hâfız 

Ahmed Efendi'ye söyledi ki: "Yâsinler tılsımı açtı, yağmur gelecek." 

(Barla Lâhikası 168) 

  “Muhterem Üstadım! Şu söz öyle bir hakikatı ders veriyor ki, daha insana 

yabancı ve bilinmesi mümkün olmayan bir şey kalmıyor. Her gördüğü munis bir 

arkadaş oluyor ve susuz vâdiler ve geniş sahralar ve koca küre-i arz bir bahçe 

hükmünde Hâlık-ı Rahîm tarafından ihzar edilmiş ve tılsımı da 



"Bismillahirrahmanirrahîm" olduğu ve tılsımı bulunmazsa ve alınmazsa, o bahçede 

yaşamak mümkün olmadığı ve yaşasa da her tarafta yabancı olarak ve her hatvesinde 

istiskal edilerek, hayat değil, belki camid olarak bulunacağını izah buyuruyorsunuz. 

Hele bizi her zaman, günde kırk defa havsalamız almayarak "ah!" ile geri dönen 

mi'rac-ı mü'min olan namazda    sırrı öyle bir düğme olarak 

gösteriliyor ki; her mü'min kendi vücud âleminde bir elektrik fabrikası görüyor. Ve 

düğmesini açınca bütün dünyayı ziya ile gösteriyor.” 

(Barla Lâhikası 186) 

  “Sonra Nuh'un hediyesi, yirmibeş liralık kıymetinde bir teneke, bizim namımıza 

geldiğini işittik. Arkadaşlarla beraber hesab ettik ki, biz burada hangi tarihte kitab 

hediyelerini Nuh için hazırlıyorduk. Aynı tarihte Nuh habersiz olarak kırk gün 

mesafede, bize o nisbette ve mana cihetiyle onun gibi mübarek hediyeyi hazırlıyordu. Bu 

tevafuk kat'iyyen tesadüf değil. Hattâ bir kısım dostlar dediler ki, bu Nuh Bey'in 

kerametidir. Acaba Nuh Bey'in kerameti var mı ki, biliyormuş gibi mukabilini 

gönderiyor dediler. Dedim ki: İhlasın ve sadakatın dahi velayet gibi kerameti var. Belki 

bazan daha fevkindedir.” 

(Barla Lâhikası 255) 

  “Onuncu Söz'ün âhirinde yazıldığı gibi, altıyüz sahifeden ziyade bir mübarek 

kitabın tevafukatı yüz yirmibeş çıktı. Üçyüz elli sahifeden ibaret diğer bir kitabı yine 

saydım, elli tevafuk çıkmadı. Yine eskiden kendi te'lifatım Türkçe ve Arabî olan ikiyüz 

seksen sahifeden ibaret bulunan kitabın eliflerini saydım, tevafukatı kırkı tecavüz 

etmedi.” 

(Barla Lâhikası 314) 

  “fazla teşekkür etmek ister. Ve bin o hediye kadar kıymetli bulunan, o hediye ile 

gösterilen iltifatına karşı, ne kadar teşekkürde israf ve ifrat etse de makbuldür. Ve o çok 

mübarek zâtın o hediyesine sardığı kâğıtları da teberrük deyip şeker gibi yese, hattâ o 

hediye içindeki cevizlerin sert kabuklarını da teberrük diye ekmek gibi yutsa ve o 

hediyenin kabını mübarek bir kitab gibi öpse ve başına koysa, israf olmadığı gibi; aynen 

öyle de, Risale-i Nur yüzünde irade-i âmme, inayet-i hassa iltifatını tevafuk zarfıyla 

ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilât, tasvirat fiilî teşekküratın bir nev'idir ve 

sevincin ve minnetdarlığın heyecanlı tereşşuhatıdır. Kusura bakılmaz. Evet böyle bir 

zâtın iltifatını gösteren maddî kırk para ihsanına karşı kırk bin teşekkür edilse israf 

değil.” 

(Kastamonu Lâhikası 66) 

  “İşte seksenbeş, yetmişbeş, altmışbeş olması ve bir adedi seksenbeş ve iki adedi 

onun yarısı olan kırka ve üçü onun nısfı
(Haşiye)

 yirmiye inmesi ve birbiriyle tevafukları ve 

Lafza-i Celal'in ve Kelime-i Tevhid'in lem'alarını ifade etmeleri gibi, muntazam niseb-i 

adediye ve manidar münasebat-ı tevafukiye bize kanaat veriyor ki; tesadüfî değil, belki 

alâmet-i kabul bir tevfiktir, bir tanzimdir. 



Kardeşiniz 

Said Nursî” 

(Kastamonu Lâhikası 69) 

  “Bundan kırk-elli sene evvel, büyük kardeşim Molla Abdullah (Rahmetullahi 

Aleyh) ile bir muhaveremi hikâye ediyorum…” 

(Kastamonu Lâhikası 88) 

  “Bu zât, dokuz-on sene zarfında dörtyüz risale kadar dikkatli ve tevafuklu olarak 

Risale-i Nur'dan yazdığı gibi; hâfız olmadığı halde yazdığı iki mükemmel Kur'an ile ve 

üçüncüsü -müteferrik surette- gözle görünür bir nevi i'caz-ı Kur'anı gösterir bir tarzda 

üç Kur'anı yazmış; tam mukabele edilmeden bize gelmiş; biz de mukabele etmeden size 

göndermiştik. Sizler de kemal-i dikkatle hareke ve harflerde gördüğünüz kırk-elli sehiv, 

Hüsrev'in kaleminin ne derece hârika olduğunu gösterir. Çünki her Kur'an'ın üçyüzbin 

altıyüz yirmi harfinde, o kadar hareke ve sükûnlarında yalnız kırk-elli sehiv bulunması, 

o kalemin isabette hârika olduğunu gösterir.” 

(Kastamonu Lâhikası 108) 

  “Bu hasta ve gaddar ve bedbaht asrın bela ve vebasından ve zulüm ve 

zulmetinden en mücerreb bir kurtarıcı, Risale-i Nur'un mizanları ve müvazeneleriyle, 

neşrettiği nur olduğunu kırkbin şahid vardır. Demek Risale-i Nur'un dairesine yakın 

bulunanlar, içine girmezse, tehlike ihtimali kavîdir.” 

(Kastamonu Lâhikası 110) 

  Hem bu medar-ı sürur ve ferah olan hediye-i nuraniyeyi, bir hiss-i kabl-el vuku' 

ile benim ruhum tam hissetmiş, akla haber vermemiş idi ki o gelmeden iki gün evvel, 

Feyzi ve Emin'in fıkrasında beyan edilen rü'yayı gördüğüm gecenin gününde, sabahtan 

akşama kadar ve ikinci günü de kısmen, hiç görmediğim bir tarzda bir sevinç, bir sürur 

hissedip mütemadiyen bir bahane ile ferahımı izhar edip, otuz-kırk defa tebessüm ile 

güldüm.” 

(Kastamonu Lâhikası 113) 

  "Risale-i Nur'un küçük ve masum şakirdlerinin elli-altmış talebesinin ve kırk-elli 

ümmi mübarek ihtiyarların ve kıymetdar üstadlarının yazdıkları tevafuklu ve şirin 

nüshaları bize göndermişler. O parçaları yedi cild içinde cem'ettik.” 

(Kastamonu Lâhikası 120) 

  “Bu mübarek ümmi ihtiyarların kırk sene sonra Risale-i Nur hatırı için her işe 

tercihan yazıya başlamaları ve masum çocukların, Risale-i Nur'dan ders aldıkları ve 

yazdıkları risalelerin bir kısmıdır. Onların bu zamanda, bu ciddî çalışmaları gösteriyor 

ki, Risale-i Nur'da öyle manevî zevk ve cazibedar bir nur var ki, mekteblerde çocukları 

okumağa şevkle sevketmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve teşviklere galebe edecek 



bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki; çocuklar ve ümmi ihtiyarlar böyle 

hareket ediyorlar.” 

(Kastamonu Lâhikası 121) 

  “Hem bu üç vezaifi birden bir şahısta, yahut cemaatte, bu zamanda bulunması ve 

mükemmel olması ve birbirini cerhetmemesi pek uzak, âdeta kabil görülmüyor. 

Âhirzamanda, Âl-i Beyt-i Nebevî'nin (A.S.M.) cemaat-ı nuraniyesini temsil eden Hazret-

i Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevîde ancak içtima edebilir. Bu asırda, Cenab-ı 

Hakk'a hadsiz şükür olsun ki, Risale-i Nur'un hakikatına ve şakirdlerinin şahs-ı 

manevîsine, hakaik-i imaniye muhafazasında tecdid vazifesini yaptırmış. Yirmi seneden 

beri o vazife-i kudsiyede tesirli ve fatihane neşriyle gayet dehşetli ve kuvvetli zındıka ve 

dalalet hücumuna karşı tam mukabele edip, yüzbinler ehl-i imanın imanlarını 

kurtardığını kırkbinler adam şehadet eder.” 

(Kastamonu Lâhikası 190) 

  “Risale-i Nur'un tercümanı, hakikî vazifesinin haricinde dünyadaki istikbaliyata 

arasıra bakması, bir derece zahirî bir müşevveşiyet verir. Meselâ: Bundan otuz-kırk 

sene evvel diyordu: "Bir nur gelecek, bir nuranî âlemi göreceğiz" deyip; o mana, geniş 

bir dairede ve siyasette tasavvur edilmiş.” 

(Kastamonu Lâhikası 215) 

 
“(Haşiye): 

Bu "Fil" lafzı kalkmasının sırrı: Eski zamanda dehşetli Fil-i Mahmudî 

azametine, heybetine dayanmış, hücum etmişler. Şimdi ise dünya servetine ve malına ve 

o servetle filolar teşkil edip, hattâ kırk milyon bir millet, o fil gibi filolarla nev-i beşeri 

esaret altına almış ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle, iyilikleriyle, 

menfaatleriyle değil, belki medeniyetin seyyiatıyla ve sefahetiyle ve dinsizliğiyle üçyüzelli 

milyon müslümanların her tarafta hâkimiyetlerini imha edip istibdadına serfüru' etmiş 

ve bu musibet-i semaviyeye sebebiyet vermiş. Ve dünyaperest gaddar zalimler, 

zulümlerine ceza olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve masumlar ve mazlumlara, fâni 

mallarını ve hayatlarını âhiretlerine çevirmek ve kıymetdar eylemek ve dünyadaki 

günahlarına keffaret-üz zünub etmeye kader-i İlahîye fetva verdiler. Ben birbuçuk 

senedir dünyaperestlerin bu musibette vaziyetlerini ve safahatlarını ve ikinci harb-i 

umumî sahifelerini kat'iyyen bilmiyorum. Fakat iki sene evvelki vaziyetleri, bu sure-i 

kudsiyenin mana-yı işarî tabakasından gelen tokatlar, tam tamına onların başlarına 

iniyorlar ve surenin bir mana-yı işarîsini tam tefsir ediyor.” 

 (Kastamonu Lâhikası 226 *Haşiye 1) 

  “Merhum Mehmed Zühdü'nün vefatı, hakikaten Risale-i Nur cihetinde büyük 

bir zayiattır. Fakat Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki; o mübarek zât, az bir 

zamanda Risale-i Nur'a pek çok hizmet eylemiş. Kırk-elli sene vazife-i nuriyesini, sekiz-

on senede tamamıyla yapmış. Ve manen içimizde, dairemizde o fevkalâde hizmetiyle, 

parlak bir surette yaşıyor. Hasenat cihetinde ölmemiş, daima defter-i a'maline, daha 

kesretli hasenat yazılıyor.” 

(Kastamonu Lâhikası 244) 



“Dünyada kemal-i hürmet ve itaatla şefkatlerine ve hizmetlerine bedel hâlis bir 

hürmet ve sadıkane bir itaat ve vefatlarından sonra salahatıyla ve hayratıyla ve 

dualarıyla onların defter-i a'maline hasenat yazdırmak ve onbeş seneden evvel masumen 

ölmüş ise onlara kıyamette şefaatçı olmak ve Cennet'te onların kucağında sevimli bir 

çocuk olmaktır. Şimdi ise terbiye-i İslâmiye yerine mimsiz medeniyet terbiyesi 

yüzünden, ondan belki yirmiden belki kırktan bir çocuk, ancak peder ve vâlidesinin çok 

ehemmiyetli hizmet ve şefkatlerine mukabil mezkûr vaziyet-i ferzendaneyi gösterir. 

Mütebâkisi endişelerle şefkatlerini daima rencide ederek, o hakikî ve sadık dostlar olan 

peder ve vâlidesine vicdan azabı çektirir ve âhirette de davacı olur: "Neden beni imanla 

terbiye ettirmediniz?" Şefaat yerinde, şekvacı olur.” 

(Kastamonu Lâhikası 253) 

  “Risale-i Nur'un silsile-i keramatından Mu'cizat-ı Ahmediye ve kerametli 

Yirmidokuzuncu Söz ve İşarat-ül İ'caz'ın himayetkârane ve mu'cizane yeni bir 

kerametleri şudur ki: Bu Ramazan-ı Şerif'in başında doktorun ihbarıyla ve kuvvetli 

emarelerin delaletiyle ve birden hararet kırk dereceden geçmesiyle tebeyyün eden…” 

(Kastamonu Lâhikası 266) 

  “Ben de derim: Benim derslerim bilâ-istisna bütünü, hükûmetin ve adliyenin 

eline geçmiş; bir gün cezayı mûcib bir madde bulunmamış. Kırk-elli bin nüsha risale, o 

derslerden milletin ellerinde dikkat ve merakla gezdiği halde, menfaatten başka hiçbir 

zararı hiçbir kimseye olmadığı…”(Emirdağ Lâhikası-1 11) 

  “Evet beni herşeyden tecrid etmek, işkenceli bir azab ve katmerli bir zulümdür 

ve bu millete gadirli bir hıyanettir. Çünki otuz-kırk sene hayatımı bu millet içinde 

geçirdiğim halde, temasımdan hiç zarar görmediğine ve bu dindar millet çok muhtaç 

olduğu kuvve-i maneviye ve teselli ve kuvvet-i imaniye menfaatini gördüğüne kat'î bir 

delili; bu kadar aleyhimde olan şiddetli propagandalara bakmayarak, her tarafta 

Risale-i Nur'a fevkalâde teveccüh ve rağbet göstermeleri.. -hattâ itiraf ederim- yüz 

derece haddimden ziyade lâyık olmadığım büyük iltifat etmesidir.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 18) 

  “Hem üç mahkeme ve yirmi senede kaç vilayetin zabıtaları, kıyafetime kanunca 

ilişmedikleri ve mazuriyetim ve inzivama binaen, tebdil-i kıyafetime hiçbir ihtar 

olmadığı halde, böyle keyfî, kanunsuz, cebren, ahali içinde başıma şapkayı giydirmeye 

çalışmak, kırk seneden beri bu vatanda, hususan iman-ı tahkikî dersinde kardeşane 

alâkadar olan yüzbinler adam, pek büyük bir heyecan içinde zemini hiddete getirip, 

emsalsiz ağlamağa vesile olacaktı.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 31) 

  “Evvelâ: Ben Şafiîyim. Şafiî Mezhebinde cumanın bir şartı; kırk adam imam 

arkasında Fatiha okumaktır. Daha başka şartlar da var. Onun için burada bana cuma 

farz değil. Ben, mezheb-i A'zamîyi takliden, bazan sünnet olarak kılıyordum.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 48) 



  

  

  “Denizli'nin bir Hüsrev'i Hasan Feyzi'nin uzunca, tafsilatlı bir mektubunu 

vasıtanızla aldım. Ve bildim ki; nasıl bir dane toprak altına konulur tâ çok daneleri 

sünbül versin, aynen öyle de: Şehid merhum Hâfız Ali o tarlada, toprak altına girdi, 

otuz-kırk Hâfız Ali'leri sünbül verdi ve verecek kanaatım geldi. “ 

(Emirdağ Lâhikası-1 58) 

  “İşte bu mecmuadaki risaleler, bu masum çocukların Risale-i Nur'dan ders 

aldıkları ve yazdıklarının bir kısmıdır. Onların bu zamanda bu ciddî çalışmaları 

gösteriyor ki: Risale-i Nur'da öyle bir manevî zevk ve cazibedar bir nur var ki; 

mekteblerde çocukları okumağa şevkle sevketmek için icad ettikleri her nevi eğlence ve 

teşviklere galebe edecek bir lezzet, bir sürur, bir şevk Risale-i Nur veriyor ki çocuklar 

böyle hareket ediyorlar. Hem bu hal gösteriyor ki; Risale-i Nur kökleşiyor. İnşâallah, 

daha hiçbir şey onu koparamıyacak, ensal-i âtiyede devam edecek gidecek. Aynen bu 

masum çocuk şakirdler gibi, Risale-i Nur'un cazibedar dairesine giren ümmi 

ihtiyarların dahi kırk-elli yaşından sonra Risale-i Nur'un hatırı için yazıya başlayıp 

yazdıkları kırk-elli parça, iki-üç mecmua içinde dercedildi. “ 

(Emirdağ Lâhikası-1 64) 

 “Demek bu yirmi senede bana verilen azab, bütün bütün kanunsuz ve keyfî bir 

muameledir. Bu yirmi sene kırk bayramımı münzevi, yalnız geçirdim. Artık yeter! 

Kabir kapısındayım, beni dünyaya baktırmayınız.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 77) 

  “Kırk gündür yatakta sizinle meşgulüm. Hayal ve mesmuuma nazaran, 

huzurunuzun muhtel olduğuna zâhibim.    (Mü'min, musibete çok maruz 

kalır. Süyûtî, el-Fethü'l-Kebîr, 1:325; el-Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, 1:295.)Tahminen on gün 

kadar evvelsi, sokaklarda "Hâlis Afyon tereyağım var" diyen birisini pencereden 

yanıma çağırıp biraz yağ aldım. Maksadım, sizi sormaktı. Afyon'dan Emirdağı kazasına 

sürüldüğünüzü, ahalinin sizinle görüşmesinin yasak olduğunu duyunca çok müteessir 

oldum.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 157) 

  “İşte bu komite, otuz sene belki kırk seneden beri hem tevessü' etti, hem benimle 

mücadelede herbir desiseyi istimal etti. İki defa imha için hapse ve onbir defa da beni 

zehirlemeye çalışmışlar (şimdi ondokuz defa oldu.) En son dehşetli plânları, sâbık 

dâhiliye vekilini ve Afyon'un sâbık valisini, Emirdağı'nın sâbık kaymakam vekilini 

aleyhime sevketmeleriyle, resmî hükûmetin nüfuzunu bütün şiddetiyle aleyhimde istimal 

etmeleridir. Benim gibi zaîf, ihtiyar, merdümgiriz, fakir, garib, hizmete çok muhtaç bir 

bîçareye o üç resmî memurlar, aleyhimde öyle bir propaganda ve herkesi korkutmak o 

dereceye gelmiş ki; bir memur bana selâm etse, haber aldıkları vakitte değiştirdikleri 



için, casusluktan başka hiçbir memur bana uğramadığını ve komşularımın da bazıları 

korkularından hiç selâm etmediklerini gördüğüm halde; inayet ve hıfz-ı İlahî bana bir 

sabır ve tahammül verdi. Emsalsiz bu işkence, bu tazyik, beni onlara dehalete mecbur 

etmedi.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 193) 

  “Kelâm'ın ve Usûl-üd Din allâmelerinin ve Ehl-i Sünnet Velcemaat'ın dâhî 

muhakkiklerinin İslâmî akidelere dair çok tedkik ve muhakematla ve âyât ve hadîsleri 

müvazene ile kabul ettikleri Usûl-üd Din düsturları, şimdiki Risale-i Nur'un meşrebini 

muhafazaya emrediyor, kuvvet veriyor. Hattâ hiçbir yerde, hattâ ehl-i bid'a kısmı da bu 

meşrebimize ilişemiyorlar. Hakikat-ı ihlas tam muhafaza edildiği için, her nevi ehl-i 

İslâm içine giriyor. Şîalıkta mutaassıb ve Vehhabîlikte de müfrit, feylesofların en 

maddîsi ve mütefennini ve mutaassıb hocaların en enaniyetlisi, beraber Nur dairesine 

girmeğe başlamışlar ve kısmen şimdi de kardeşçe bulunuyorlar. Hattâ bazı misyonerler 

de, Din-i İsa'nın (A.S.) hakikî ruhanîsi de o daireye gireceklerine emareler var. Birbirine 

hücum değil; belki bir tesanüd, bir musalaha lüzumunu hissedip medar-ı münakaşa 

mes'eleleri ortaya atmıyorlar. Demek İmam-ı Ali'nin (R.A.) otuz-kırk işaretiyle sarahat 

derecesinde haber verdiği Risale-i Nur, bu zamanın müdhiş yaralarına tam bir ilâçtır. 

Onun için, o daire bize kâfi gelmiş, harice çıkmıyoruz.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 211) 

  “Edhem Hoca namında Balıkesir'de muhacir ve Celaleddin-i Rumî'nin 

mensublarından, yirmi seneye yakın köy hocalığı ve çocuklara Kur'an okutmakla 

meşgul ve şimdi de tam Risale-i Nur'a Balıkesir ve Kırkağaç havalisinde hizmet eden ve 

uzun mektubuyla korkak hocaları Nurlara davet eden ve cesaret veren ve "Balıkesir, 

Kırkağaç havalisi Nur şakirdleri namına, Sandıklı Alamescid Köy imamı İbrahim 

Edhem" imzasıyla yazdığı mektubda, çok ehemmiyetli ve güzel fıkraları var ve korkak 

hocalara tokatları var. O zâtı cidden tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. 

Hem ona, hem mektubunda isimleri bulunan yeni ve çok Nurculara selâm ediyorum. 

Onun uzun mektubunu, hastalığımdan, tashih ve ıslah ve ta'dil edemedim. Hakkımda 

pek ziyade senalarını ya kaldırmak, ya ta'dil etmek lâzımdır. Lâhika'ya girmek için 

suretini size gönderiyorum. İnşâallah Hasan Feyzi, Ahmed Fuad, muallimleri Nurlara 

sevkettikleri gibi; bu gayretli kardeşimiz de hocaları Nurlara sevkedecek.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 226) 

  “Gerçi şimdi ayrı ayrı kasabalarda kardeşlerimi görüp, Nur hizmetinde bir 

cihette yardım etmek için, beş kardeşimizin benim için minnetsiz olarak aldıkları 

otomobil, bir cihette kırkbin lira kadar faidesi ve lüzumu varken, kabul etmediğimden 

zahirî bir zarar zannedildi. Fakat neticesinde Nur şakirdlerinin ellerinde kat'î bir hüccet 

oldu ki, dünya için ilme ve dine zaruret var diye zarar veren mu'teriz hocaları ve 

siyasîleri; Risale-i Nur'un yüksek hakikatı……”(Emirdağ Lâhikası-1 234) 

  “Hem kırk sene evvel İstanbul'da Kâğıthane şenliğinin yevm-i mahsusunda, 

Köprüden tâ Kâğıthane'ye kadar Haliç'in iki tarafında binler açık-saçık Rum ve 

Ermeni ve İstanbul'lu karı ve kızlar dizildikleri sırada, ben ve merhum meb'us Molla 

Seyyid Taha ve meb'us Hacı İlyas ile beraber kayığa bindik, o kadınların yanlarından 

geçiyorduk. Benim hiç haberim yoktu. Halbuki Molla Taha ve Hacı İlyas beni tecrübeye 



karar verdikleri ve nöbetle beni tarassud ettiklerini bir saat seyahat sonunda itiraf edip 

dediler: "Senin bu haline hayret ettik, hiç bakmadın." Dedim: "Lüzumsuz, geçici, 

günahlı zevklerin akibeti elemler, teessüfler olmasından istemiyorum." 

(Emirdağ Lâhikası-1 264) 

  “Bu kırk sene zarfında bu vatana ve millete hiç zarar etmeyip pek çok menfaati 

dokunan; ezcümle Mart İhtilâli'nde isyan eden sekiz taburu bir nutukla itaate getiren ve 

çok zabitleri kurtaran; ve harekât-ı milliyede Hutuvat-ı Sitte Risalesi ile ülemayı ve 

Şeyhülislâmı ve İstanbul'u işgal eden ecnebi tarafdarlığından kurtaran; ve eski Harb-i 

Umumî'de merhum Enver Paşa'nın çok takdir ve tahsini ile fedakârane hizmet eden; ve 

üç dehşetli kumandanlar ona hiddet ettikleri halde ilişmeğe cesaret edemeyen; ve gizli 

zındıkların iftiralarına binaen kanunlar onu mes'ul ettiği halde, üç mahkeme onun takib 

ettiği hakikata karşı mağlub olup, mahkûmiyetine cesaret etmeyen; ve risaleleri ehl-i fen 

ve ehl-i ilim yanında çok takdir ve tahsinlerle karşılanan ve o risaleler hesabına konuşan 

bir adamı bir saat dinlemeniz, vazifeniz itibariyle elzemdir ve vâcibdir.” 

(Emirdağ Lâhikası-1 277) 

  “İşte bu ehemmiyetli vesika, tam tamına Risale-i Nur tercümanının kırk küsur 

sene evvel hadîs-i şerifin ihbarına dair beyan ettiği hâdiseyi tasdik ettiği gibi; ve Şeriat-ı 

Ahmediye'ye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti Yahudi olduğu, Yahudi 

olan Lord Gürzon ile Hayim Naum o ihbarın hakikatını gösterdiklerini ve yirmibeş 

seneden beri Nurcuların imhasına keyfî kanunlarla dehşetli zulümlerin hikmetini tam 

gösteriyor.” 

 (Emirdağ Lâhikası-2 33) 

  “Kırk seneden beri takib ettiğim ve Sultan Reşad'ın yirmi bin altun ve eski 

müstebidler hükûmetinin Millet Meclisi'nde yüz altmışüç meb'usun imzasıyla yüzelli bin 

banknotu küşadı için tahsisat verdikleri; hem âlem-i İslâm'ın, hem şarkın, hem bu 

milletin en mühim bir işi olan Van Vilayetinde Câmi-ül Ezher gibi bir İslâm 

Dârülfünun'u ve büyük üniversitesi olan Medreset-üz Zehra'nın yapılması lüzumunu 

yeni hükûmetin reisi de anlamış ki; büyük memleket işleri içinde sizlere müjde olarak 

gönderdiğim aşağıdaki haberi vermiş. Fiilen yapılmasa dahi bu mananın anlaşılması 

büyük bir fâl-i hayırdır.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 35) 

  "Eşref Edib kırk seneden beri iman hizmetinde benim arkadaşım ve 

Sebilürreşad'da makale yazan ve şimdi vefat eden çok kıymetli kardeşlerimin mümessili 

ve hakikî İslâmiyet mücahidlerinden bir kardeşimdir ve Nur'un bir hâmisidir. Ben vefat 

etsem de Eşref Edib, Nurcular içinde bulunmasıyla büyük bir teselli buluyorum.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 35) 

  “Evvelâ: Sizi tebrik ediyorum. Ve bu defaki Hüsrev'in bakanlara yazdığı istida, 

pek mükemmel bir vesika-i tarihiye hükmündedir. Fakat bir-iki gün evvel Sungur'dan 

aldığımız bir telde, yüzseksenbeş eserin verilmesine emir verilmiş. Bu adedli cümleyi 

anlayamadık. Telgrafhanede müdürden sorduk. "O memur, onu yanlış almış. 



Makineden ben kulağımla işittim. Ve bütün eserlerin geri verilmesine demektir." 

Hatırımıza geldi ki, acaba yüzotuz risalenin bazılarını müteaddid cüzleri birer risale 

yapıp yüzseksen beşe mi çıkardılar diye ihtimal verdik ve anlayamadık. Hem Yeni 

Sabah Gazetesi yazdığı gibi Medreset-üz Zehra'yı Doğu Üniversitesi namıyla büyük bir 

İslâm Dârülfünun'u, Reisicumhur tabiriyle "Her müşkilâtı iktiham edip onun 

yapılmasına çalışacaklarını" haber aldık. İnşâallah kırk senedir takib ettiğimiz mühim 

bir maksadımız, vatan ve milletin menfaatı için yapmağa mecbur olacaklar.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 39) 

  “Bu mealde adaletperver Demokratlara istida yazabilirsiniz. Hastayım; siz nasıl 

münasib ise öyle yapınız. Avukatımızdan, bir gün evvel aldığımız mektubda, 

"Kitablarımızın suç mevzuu olan ve olmayanlarını tefrik etmeye çalışıyorlar." diye 

haber verdi. Şimdiye kadar yaptıkları gibi yine hiçbir kanuna uymayan bir tarzda, 

binler kelime içinde bir risalede bir tek kelimeyi bahane edip suç mevzuu yapmak, o 

risaleyi vermemek suretiyle Nurların intişarına garazkârane mani' olmak fikriyle.. hem 

kararnamelerini Mahkeme-i Temyizce bütün bütün bozan o kararnamede suç mevzuu 

gösterdikleri, bizim aleyhimizde olmadığı halde müddeiumumînin iddianamesine karşı 

hata-savab cedvelinde seksenbir hatasını ve garazkârlığını kat'î isbat ettiğimiz halde, 

şimdi aynı garazkârlıkla dörtyüz sahife Zülfikar Risalesi'ni; birkaç satır tesettür ve 

irsiyet hakkındaki yüzbin tefsirin aynı manayı söylediklerine binaen otuz-kırk sene 

evvel yazılan cümlelerini suç mevzuu yapıp o mecmua-yı azîmeyi müsadere edip bize 

vermemek, dünyada hangi kanun buna müsaade eder? “(Emirdağ Lâhikası-2 41,61) 

  “Râbian: Nur kahramanı Hüsrev'in, ben Emirdağı'nda iken bana yazdığı umum 

mektublarından mühim parçalarını, hususan benim yazdığım mektubların hülâsalarını 

hâvi kısımlarını bir defterde yazmıştım. Fakat ben hapiste iken birisi hoşuna gitmiş, 

almış; kayboldu. Şimdi tekrar eski mektublarından kırk kadar bende var. Onları 

inşâallah ben işaret edeceğim; burada yazdırmazsam size göndereceğim. Bir defterde 

cem'edilerek belki ehemmiyetine binaen teksir edilecek.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 57) 

  “Sâniyen: Otuz-kırk gündür hakikî ehl-i imana bir nevi hücum içinde üç dindar 

vekilin İslâmiyet şeairini bir derece tamir etmeye meydan vermemek için bir sarsıntı 

verildi. Hizmet-i imaniye içinde en büyük kuvveti Nurcularda buldular. Bahanelerle 

onlara fütur vermek, şevklerini kırmak için çok desiseler yapıldı. Tarsus, İstanbul gibi 

Emirdağı'nda da acib desiseler ile beni hiddete getirip bir gaile çıkarmak istediler. 

Halbuki Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle bana fevkalâde bir sabır ve tahammül verildi. 

Onların da plânı zîr ü zeber oldu. Hattâ Afyon'da ve burada üç büyük memurun belki 

azlolmak ihtimali var. Ve üç vekil de lehimde bulunmuşlar. Demek inayet-i İlahiye 

daima bizi himaye ediyor, elhamdülillah. Bu gibi şeyleri merak etmeyiniz. Yalnız ihtiyat 

her vakit iyidir.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 63) 

  “Kalbime geldi ki: Bu vatan ve İslâmiyet'in maslahatı, her şeyden evvel 

dindarların serbestiyeti hakkındaki kanunun hem ta'cil, hem tasdik ve hem de çabuk 

mekteblerde tatbik edilmesi elzemdir. Çünki bu tasdik ile Rusya'daki kırk milyona 

yakın Müslüman'ı, hem dörtyüz milyon âlem-i İslâm'ın manevî kuvvetini bir ihtiyat 



kuvveti olarak bu vatana kazandırmakla beraber komünistin manevî tahribatına karşı 

şimdiye kadar Rus'un Amerika ve İngiliz'e karşı tecavüzünden ziyade, bin senelik 

adavetinden dolayı en evvel bize tecavüz etmesi adavetinin muktezası iken, o tecavüzü 

durduran, şübhesiz hakaik-i Kur'aniye ve imaniyedir. Öyle ise bu vatanda her şeyden 

evvel o acib kuvvete karşı hakaik-i Kur'aniye ve imaniyeyi bilfiil elde tutup dinsizliğin 

önüne kuvvetli bir Sedd-i Zülkarneyn gibi bir sedd-i Kur'anî yapılması lâzım ve 

elzemdir. Çünki dinsizlik Rus'u, şimdiye kadar yarı Çin'i ve yarı Avrupa'yı istila ettiği 

halde; bize karşı tecavüz ettirmeyip tevkif ettiren, hakaik-i imaniye ve Kur'aniyedir. 

“(Emirdağ Lâhikası-2 71) 

  “Birinci Nümune: Medrese usûlünce hiç olmazsa onbeş sene tahsil-i ilim lâzım 

geliyor ki hakaik-i diniye ve ulûm-u İslâmiye tam elde edilsin. O zamanda Said'de, değil 

hârika bir zekâ veya bir manevî kuvvet; belki bütün istidad ve kabiliyetinin haricinde 

bir acib tarz ile bir-iki sene Sarf ve Nahiv mebadisini gördükten sonra üç ayda acib bir 

tarzda kırk-elli kitabı güya okumuş ve icazet almış gibi bir halet göründü.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 73) 

  “Mukaddeme: Kırk seneye yakın siyaseti terkettiğimden ve ekser hayatım bir 

nevi inzivada geçtiğinden, hayat-ı içtimaiye ve siyasiye ile meşgul olmadığımdan büyük 

bir tehlikeyi göremiyordum. Bugünlerde o tehlikenin hem millet-i İslâmiyeye ve hem de 

bu memleket ve hükûmet-i İslâmiyeye büyük bir zarar vermeye zemin hazırlamakta 

olduğunu hissettim. “(Emirdağ Lâhikası-2 81) 

  “Birinci Sualleri: Ne için eskiden hürriyetin başında siyasetle hararetle meşgul 

oluyordun? Bu kırk seneye yakındır ki, bütün bütün terk ettin?” 

(Emirdağ Lâhikası-2 98) 

  “İkinci Sual: Sen eskiden şarktaki bedevi aşairde seyahat ettiğin vakit, onları 

medeniyet ve terakkiyata çok teşvik ediyordun. Neden, kırk seneye yakındır, medeniyet-

i hazıradan "mimsiz" diyerek hayat-ı içtimaiyeden çekildin, inzivaya sokuldun?” 

(Emirdağ Lâhikası-2 99) 

  “Hem onlardan bir yaşındaki masumu, kırk yaşındaki lâkayd bir adama tercih 

etmeye sebeb, bunlar günahsız ve samimî bir alâka göstermesinden elbette onları sevk 

eden bir hakikat var. Ben de o cihetten onları büyüklere temenna ettiğim gibi, onların 

temennalarına ciddî mukabele ediyorum.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 103) 

  “Evvelâ: Hürriyetin üçüncü senesinde aşairler arasında meşrutiyet-i meşruayı 

aşaire tam bildirmek ve kabul ettirmek için Ertuş aşairi içinde hususan Küdan ve 

Mamhuran'a verdiği ders ve 1329'da Matbaa-i Ebuzziya'da tab'edilen, kırkbir sene 

evvel tab' edilmiş fakat maatteessüf yirmi-otuz seneden beri arıyordum, bulamamıştım. 

Bu defa birisi bir nüsha bulup bana göndermiş. Ben de Eski Said kafasını alıp ve Yeni 

Said'in sünuhatıyla dikkatle mütalaa ettim. Anladım ki, Eski Said acib bir hiss-i kabl-el 

vuku' ile otuz-kırk sene sonra şimdi vukua gelen vukuat-ı maddiye ve maneviyeyi 

hissetmiş. Ve bedevi Ekrad aşairi perdesi arkasında, bu zamanın medenî perdesini 



kendilerine maske yapan ve vatanperverlik perdesi altında dinsiz ve hakikî bedevi ve 

hakikî mürteci; yani bu milleti, İslâmiyet'ten evvelki âdetlerine sevkeden hainleri 

görmüş gibi onlarla konuşup başlarına vuruyor.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 110) 

   “Bu Osmanlı ülkesinde büyük bir parlak nur çıkacak, hattâ hürriyetten evvel 

pek çok defa talebelere teselli vermek için "Bir nur çıkacak, gördüğümüz bütün 

fenalıklara karşı bu vatana saadet temin edecek" diyordu. İşte kırk sene sonra Risale-i 

Nur o hakikatı kör gözlere dahi gösterdi.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 111) 

  “Bir adam kabir kapısında seksenden geçmiş, kırk seneden beri kendisini 

inzivaya alıştırmış, yirmisekiz seneden beri tecrid-i mutlak ve hapis ve nefiy içinde 

bütün bütün dünyadan küsmüş, otuzbeş sene gazeteleri okumamış, dinlememiş, 

mukabelesiz ömründe hediye kabul etmemiş, en yakın akrabasından hattâ kardeşinden 

hiç mukabelesiz birşey kabul etmemiş, hürmetten, teveccüh-ü nâstan kaçmak için 

halklarla görüşmemek için zaruret olmadan kendine düstur yapmış. Ve bütün dostların 

medihlerini kendi şahsına almayarak, ya Nurcuların heyetine, ya Risale-i Nur'un şahs-ı 

manevîsine havale etmiş. Ve dermiş: "Ben lâyık değilim. Haddim de değil. Ben bir 

hizmetkârım, çekirdek gibi çürüdüm gittim. Risale-i Nur ise, Kur'an-ı Hakîm'in 

tefsiridir, manasıdır." 

(Emirdağ Lâhikası-2 133) 

  “Elmas kılıncı hükmündeki iman-ı billah ve vahdaniyet-i İlahiye hüccetleriyle 

parça parça eden ve o nur eserleri şimdi âlem-i İslâm'ın büyük merkezlerinde kemal-i 

takdir ve istihsanla neşredilen ve geçen sene Türkiye'yi ziyarete gelen Pakistan'lı bir 

vekil, kırk-elli üniversite talebesine…” 

(Emirdağ Lâhikası-2 139) 

 “Türk milletinin dünyaya örnek olmuş kahraman ecdadının yerinde İslâmiyet 

hakikatlarına sarılarak yine Kur'anın bayrakdarlığı vazifesiyle istikbalin kıt'alarında 

hâkim-i manevî olacağını hissedebilirler. Bu çok yüksek ve çok ehemmiyetli hakikatları 

tam anlayabilmek için, Bediüzzaman'ın bundan kırk sene evvel 1327'de Şam'da Câmi-ül 

Emevî'de, içinde yüz ehl-i ilim bulunan onbin kişilik bir cemaata hitaben irad 

buyurdukları Hutbe-i Şamiye eserini okumak lâzımdır. Şimdi o eserin tercümesini 

yapmak lütfunda bulunan o aziz zât, o zamanda perişan ve esaret altında bulunan İslâm 

âlemine pek azîm müjdelerle medeniyetin seyyiatı hasenesine galib gelmesine mukabil, 

istikbalde İslâmiyet'in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe ederek Şems-i 

İslâmiyet'in büyük milletler ve kıt'alar üzerinde hâkim olacağını beyan ve isbat ederek 

haber veriyor.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 142) 

  "Ey bu Câmi-ül Emevî'deki kardeşlerim gibi âlem-i İslâmın câmi-i kebirinde 

olan kardeşlerim! Siz de ibret alınız. Bu kırkbeş senedeki hâdisattan ibret alınız. Tam 

aklınızı başınıza alınız. Ey mütefekkir ve akıl sahibi ve kendini münevver telakki 



edenler! Hasıl-ı kelâm: Biz Kur'an şakirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi' 

oluyoruz; akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin 

tâbileri gibi ruhbanı taklid için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen 

hükmettiği istikbalde, elbette bürhan-ı aklîye istinad eden ve bütün hükümlerini akla 

tesbit ettiren Kur'an hükmedecek." 

(Emirdağ Lâhikası-2 143) 

  "Evet şimdi olmasa da otuz-kırk sene sonra fen ve hakikî marifet ve medeniyetin 

mehasini o üç kuvveti tam techiz edip, cihazatını verip o dokuz mani'leri mağlub edip 

dağıtmak için taharri-i hakikat meyelanını ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz 

düşman taifesinin cephesine göndermiş, inşâallah yarım asır sonra onları darmadağın 

edecek." 

(Emirdağ Lâhikası-2 143) 

  "Hem de İslâmiyet güneşinin tutulmasına (inkisafına) ve beşeri tenvir etmesine 

mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanaat edenler çekilmeye 

başlıyorlar. Kırkbeş sene evvel o fecrin emaresi göründü. 71'de fecr-i sadıkı başladı veya 

başlayacak." 

(Emirdağ Lâhikası-2 143) 

  Hem hakikaten ömrü kırkıncı sene-yi devriyesinde müdhiş bir tarzdaki maddî ve 

manevî hastalıklarıma her bir ricasında ruha ve kalbe binler nur-u tevhidi ve ziya-yı 

teselliyi serpen İhtiyarlar Risalesi…” 

(Emirdağ Lâhikası-2 149) 

  Sâniyen: Kur'anın Arabî bir tefsiri ve Risale-i Nur'un Arabî Mesnevî-i Şerifi olan 

ve Zülfikar büyüklüğünde ve altunla yazılmağa lâyık bir mecmua dahi inşâallah teksir 

edilecek. Bu çok hârika ve pek ehemmiyetli ve gayet mühim ve herbir bahsi birer kitab 

ve birer risale olacak derecede gayet îcazkâr olan ve kırk sene evvel te'lif edilen bu 

eserleri, o zamanın hakikî ve meşhur ve büyük ülema ve meşayihi de tam takdir ve 

tahsin etmişler. Ve o risalelerden birtek risale hakkında "Bu bir katre değil, bir 

bahrdir" diyerek fevkalâdeliğini izhar etmekle beraber tam anlamaktan da âciz 

olduklarını idrak etmişler. Risale-i Nur'un bu gayet mühim iki işini müjde ederim. 

Muvaffak olunması için dualarınızı bekleriz. Umumunuza pekçok selâm eder, 

muvaffakıyetler dileriz.” 

 (Emirdağ Lâhikası-2 160) 

  “Birisi: Birinci kanun-u esasîye muhalif olarak, bir câni yüzünden kırk masumu 

kesmiş, bir köyü de yakmış. Bu derecede bir istibdad-ı mutlak, her nefsin zevkine 

geçecek memuriyete bir hâkimiyet suretinde rüşvet vererek, dindar hürriyetperverlere 

hücum ediliyor.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 173) 



   “Bu acib tahribata ve bu iki kuvvetli muarızlara karşı; kırk sahabe ile dünyanın 

kırk devletine karşı meydan-ı muarazaya çıkan ve galebe eden ve bin dörtyüz sene 

zarfında ve her asırda üçyüz-dörtyüz milyon şakirdi bulunan hakikat-ı Kur'aniyenin 

sarsılmaz kuvvetine dayanmak ve onun içindeki dünyevî ve uhrevî saadet-i ebediyenin 

zevklerine o cazibedar hakikatla beraber nokta-i istinad yapmak…..” 

(Emirdağ Lâhikası-2 174) 

  Ekser hayatım inzivada geçtiği gibi, otuz-kırk senedir tarassud ve taarruza 

maruz kaldığımdan, zaruretsiz sohbet etmekten çekinip tevahhuş ediyorum. Hem 

eskiden beri maddî ve manevî hediyeler bana ağır geliyordu. “ 

(Emirdağ Lâhikası-2 187) 

  “Otuz-kırk seneden beri inzivada tecrid, hastalık ve hapis gibi sebeblerle zaruret 

olmadıkça insanlarla görüşmeye tahammülü olmadığı için hariçten gelen dostlarını 

daima hatırlarını kırarak onları geri çevirmesi ve akşamdan ertesi gününün sabahına 

kadar hizmetçileri dahi yanına kabul etmemesi öyle bir hakikattır ki, bu kadar zahir ve 

gözle görünen bu hakikat karşısında başka bir söz söylemeye lüzum yoktur. “ 

(Emirdağ Lâhikası-2 197) 

  “Ben elli-altmış senedir küfr-ü mutlaka karşı imana hizmet etmek ve küfr-ü 

mutlakın neticesi olan anarşilikten milleti kurtarmak için bütün kuvvetimle iman 

hizmetindeki ihlasın neticesi olan asayişi muhafaza ile, bir cani yüzünden on masumu 

zulümden kurtarmak için rahatımı, şerefimi, haysiyetimi hattâ lüzum olsa hayatımı feda 

etmekle herbir tazyikata, manasız, lüzumsuz şeylere karşı sabır ve tahammül ettim. İşte 

benim otuz-kırk senedir bu hizmet-i imaniye için, benim hakkımda habbeyi kubbe yapıp 

bir bardak suda fırtına çıkarıp beni taciz ettikleri halde, sırf hizmet-i imaniyenin bir 

neticesi olan asayiş için sabır ve tahammül ettim. “(Emirdağ Lâhikası-2 199) 

  “Birincisi: Komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan yüzde otuz-kırk adama 

zarar verebilir.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 208) 

  “Nazilli'ye hiç gitmemiş olan, orada bir kimseyi tanımayan, kırk seneden beri 

"Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase" deyip, siyasetle alâkasını kesen, yalnız ve yalnız 

Kur'an ve iman hakikatlarıyla imanı kurtarmak davasına ömrünü hasreden, bunun 

haricinde dünyevî şeylerle alâkadar olmayan, seksenyedi yaşında, daima yatakta olan, 

zehirli hastalıkların tesiratıyla ölüm nöbetleri geçirip "Kabir kapısındayım" diyen ve 

sükûnet ve istirahata pek muhtaç olan Said Nursî gibi bir İslâm müellifini böyle siyasî 

iftiralarla mevzubahs etmek; çok vecihlerle vicdansızlıktır, müdhiş bir gaddarlıktır, âdi 

bir yalancılık derekesine sukuttur.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 219) 

  “İkincisi: Onbeş sene benim yanımda okumuş ve yirmi seneye yakın müftülük 

etmiş ve kırk seneden beri birtek defadan başka görmediğim ve bütün kardeşlerim, 



akrabalarım içinde hayatta bir o kalmış olan kardeşimi ve çocuklarını ziyaret etmek ve 

onlarla görüşmek.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 220) 

  “Hiç olmazsa Konya'da iki-üç gün kalmak zarurî iken mecburî olarak bir saat 

içinde namazımı kılıp dönmüşüm. Fakat orada bana birdenbire öyle bir vaziyet verildi 

ki, bütün gazetelerde neşrettiler. Kırk senedir bir defadan başka görüşmediğim 

kardeşimin evine dahi gidip görüşemediğim ve konuşamadığım halde, sanki binler 

adamlarla görüşmüşüm gibi muamele gördüm.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 221) 

  “Evvelâ: Sizlerin Pakistan ve Irak'la gayet muvaffakıyetkârane ittifakını, bu 

millete kemal-i samimiyetle, sürur ve ferah ile kazanmanızı bütün ruh u canımızla 

tebrik ediyoruz. Bu ittifakınızı, inşâallah dörtyüz milyon İslâm'ın sulh-u umumiyesine 

ve selâmet-i ammenin teminine kat'î bir mukaddeme olarak ruhumda hissettim. Ve 

namaz tesbihatındaki kuvvetli bir ihtar ile bunu size yazmaya mecbur kaldım. Otuz-

kırk seneden beri dünyayı ve siyaseti terkettiğim halde, şiddetli bir alâka ile bu ihtar-ı 

kalbînin sebebi: Elli seneden beri imanı kurtarmak için gayet kısa bir yolu bulan ve 

Kur'anın bu zamanda bir mu'cize-i maneviyesi olan Risale-i Nur'un Arabistan ve 

Pakistan'da her yerden daha ziyade tesiratı olduğu ve makbul olması, hattâ aldığımız 

habere göre, mahkemece tesbit edilen mikdarın üç misli Risale-i Nur'un talebelerinin o 

havalide bulunmalarıdır. Bu sır için âhir hayatımda kabir kapısında bu netice-i azîmeyi 

görmek ve beyan etmeye ruhen mecbur oldum.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 222) 

  "Otuz-kırk sene bu tazyikatımda, hukukullah manasında olan hukuk-u amme 

namındaki vazifelerle muvazzaf olan savcılar ekser hapislerimde, nefyimde şiddetlerini 

gördüğüm halde onlara karşı bir hiddet, bir küsmek bana gelmiyordu.” 

(Emirdağ Lâhikası-2 238) 

  “Sâniyen: Benim bu seyahatlerimde kat'iyyen siyasetle alâkamın olmadığına bir 

delil; kırk seneden beri siyaseti terkettiğimden, yalnız ve yalnız Kur'anın bu zamana 

tam muvafık bir tefsiri olan Risale-i Nur küfr-ü mutlakı kırdığı için anarşistliğe ve 

tahribatçı cereyanlara……” 

(Emirdağ Lâhikası-2 239) 

  “Kırk sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı 

kumandanları, hattâ hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler: "Biz şimdi 

mecburuz. “Eddarurati tubihul mahzurat”kaidesiyle Avrupa'nın bazı usûllerini, 

medeniyetin îcablarını taklide mecburuz." dediler. Ben de dedim: "Çok aldanmışsınız. 

Zaruret sû'-i ihtiyardan gelse kat'iyyen doğru değildir, haramı helâl etmez. Sû'-i 

ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamış ise, zararı yok. Meselâ: Bir 

adam sû'-i ihtiyarı ile haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet 

yapsa; hüküm aleyhine cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Çünki sû'-i ihtiyarı ile bu 

zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczub çocuk cezbe halinde birisini vursa 



mazurdur, ceza görmez. Çünki ihtiyarı dâhilinde değildir." İşte, ben o kumandana ve 

hocalara dedim: Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde başka hangi 

zaruret var? Sû'-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamelelerden 

tevellüd eden hareketler, haramı helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans 

gibi şeylerde tiryaki olmuş ise, mutlak zaruret olmadığı ve sû'-i ihtiyardan geldiği için, 

haramı helâl etmeye sebeb olamaz. “ 

(Emirdağ Lâhikası-2 242) 

  “Evvelâ : Nurun fevkalâde has şâkirdleri, "Sikke-i Gaybiye" müştemilâtiyle, o 

evliya-yı meşhûreden, kırk günde bir def'a ekmek yeyip kırk gün yemeyen Osman-ı 

Hâlidî'nin sarih ihbarı ve evlâdlarına vasiyeti ile ve Ispartanın meşhur ehl-i kalb 

âlimlerinden Topal Şükrü'nün zâhir haber vermesiyle çok ehemmiyetli bir hakikatı 

dâva edip, fakat iki iltibas içinde bu bîçâre, ehemmiyetsiz kardeşleri Said'e bin derece 

ziyade hisse vermişler. On senedenberi kanaatlarını tâdile çalıştığım halde, o bahadır 

kardeşler kanaatlarında ileri gidiyorlar. Evet onlar, Onsekizinci Mektuptaki iki ehl-i 

kalb çobanın macerası gibi, hak bir hakikatı görmüşler, fakat tâbire muhtaçtır. “(Sikke-

i Tasdik-i Gaybî 9) 

 “kırkbir Yâsin-i Şerif oku." Muhacir Hâfız Ahmed Efendi (R.H.) bir kamışa okudu. O 

kamışı suya koydular. Daha yağmur alâmeti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, 

üstadımız daima îtimad ettiği bir hâtırasına binaen Muhacir Hâfız Ahmed Efendiye 

(R.H.) söyledi ki: "Yâsinler tılsımı açtı, yağmur gelecek." Aynı gecede evvelce yağmadığı 

Barla dairesi içine öyle yağdı ki, üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmedin 

bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karaca Ahmed Sultanın arkasında ve 

deniz kenarında balık avlamakla meşgul olan Şem'i ile arkadaşları bir damla yağmur 

görmediler. İşte bu hâdise kat'iyyen delâlet ediyor ki, o yağmur hizmet-i Kur'an ile 

münasebetdardır. O rahmet-i âmme içinde bir hususiyet var. Sûre-i Yâsin, anahtar ve 

şefaatçı oldu ve yağmur kâfi miktarda yağdı.” 

(Sikke-i Tasdik-i Gaybî 20) 

  “Ve bir de Risale-i Nurun takviye-i din hakkında hizmetine işaret eden bir diğer 

hâdise şudur ki: Ispartanın mühim bir âliminin takriben otuz-kırk sene evvel yazdığı 

istikbale dâir kasidesinin fıkraları, Risale-i Nura tam tevafuk ediyor ve Risale-i Nuru 

gösteriyor. “ 

(Sikke-i Tasdik-i Gaybî 24) 

  “Şimdi benim kanaatım geliyor ki, bu zat, otuzüç senesinden sonra Risale-i Nur'u 

Isparta'nın imdadına çağırıyor. "Ey avn-i Şeriat! Ey Muhyi-d-din yetiş!" diyor. Yâni 

vefatından takriben otuzüç sene sonra Şeriata ve dinin şeairine, Isparta'ya yetişecek bir 

nuru çağırıyor. Cenâb-ı Hak duasını kabul etmiş ki, vefatından otuz-kırk sene sonra 

Risale-i Nur o vazifeyi görmüş.” 

 (Sikke-i Tasdik-i Gaybî 25) 

  “Yüksek ve ciddî irşadlarınızla adım atmağı en büyük bir maksad bilen 

talebeleriniz, son zamanlarda şâyân-ı şükran bir vaziyete girdiler. Hulûsi-i sâni, beş-on 

arkadaşiyle; Hâfız Ali, civarındaki yirmi-yirmibeş arkadaşiyle; mübârekler, otuz-



otuzbeş refikleriyle ve bilhassa Hacı Hafız Köyünde Ahmedler ve Mehmedlerin çok 

hâlis gayretleriyle umumiyet itibariyle hem hiç mübalâğasız bin kalemle, belki daha 

fazla; en geride kalan Ispartada ise kahraman Rüşdünün ve risaleleri kendine tamamen 

yazan Mehmed Zühdünün ve Küçük Ali'nin ve Osman Nuri gibi fa'al talebelerin gayret 

ve himmetleriyle otuz ile kırk arasında, hattâ bir cihette mümtaziyet kazanan Mehmed 

Zühdünün Küçük Hâfız Ali gibi hem Risalet-ün-Nuru yazarak, hem kendi evinde yüz 

elli kadar çocuğu serbest olarak üç aydanberi okutmasiyle ve civarında diğer köylerde 

bulunan onbeş yirmişer arkadaşlariyle talebeleriniz, Kur'ânî hizmetlerinde gayretli bir 

surette çalışmaktadırlar. Mübâreklerin yazdıkları gibi, dört köyde dört ay zarfında 

elifba okumayan kırk-elli adam, Risalet-ün-Nuru mükemmel yazmağa muvaffak 

olmaları harika bir keramet-i Risalet-ün-Nur olduğuna kanaatımız geldi.” 

 (Sikke-i Tasdik-i Gaybî 43) 

  “Milâslı Mehmed Efendi, "Bir karyede bin kalemle Nura sarılan kardeşlerimizin 

köyündeki faaliyeti biraz mübalâğalı görmüşler. Ben onun tahkiki için geldim" dedi. 

Risalet-ün-Nurun bir kerameti idi ki, bu köyün kıymetli, fa'al bir talebesi Marangoz 

Ahmed yanımda idi. Ben dedim: Vâkıa ben bu köye gitmedim, kardeşlerimden 

soruyorum, onlar da diyordu: "Kadın-erkek, çoluk-çocuk, Risalet-ün-Nuru yazan bin 

kalem vardır." Sonra Marangoz Ahmed dedi ki: "Bizim köyümüz, üçyüz elli hanedir. 

İki hoca, bir hacı, üç adamdan başka bütün evlerimize Risalet-ün-Nur girmiştir. 

Kadınlara, kız çocuklarına varıncaya kadar yazıyorlar. Hattâ ümmîlerden -kırk 

yaşından yukarı- yazı yazan on kadar kardeşimiz vardır" cevabında bulundu. Milâslı 

Mehmed Efendi bu faaliyete hayran oldu.” 

 (Sikke-i Tasdik-i Gaybî 46) 

  “Sâniyen: Isparta'nın Yenice Mahallesinden ve kardeşlerimizden Nuri 

tarafından merhum mumaileyh Ahmed Efendiden "Pederiniz, benim evlâdımdan birisi 

o müceddidle mükâleme ve musafahada olacaktır, demiş, nasıldır?" diye sorulmuş. 

Cevaben Ahmed Efendi merhumun "Evet doğrudur. Ben onunla görüştüm" cevabında 

bulunması, işbu keşfiyat ve beyanata medar olmuştur. Müşarünileyh Osman-ı Hâlidî 

Hazretlerinin müstesna tesbihat ve tahmidatının biri  âyet-i 

kerîmesinin fazl u tevfikına sığınarak Isparta'nın cenubunda, dağda Sidre nam mevkide 

erbaîn eyyâm-ı mübarekesini tes'id ve hasr-ı tesbihata niyetle kırk günlük iaşeye tahsis 

ettiği ki, herbir gün için elli dirhem mikdarında bir bezdirme ekmeğinden kırk tane olan 

bir tahsisatı bir-iki günde yer ve kırk günde daha yemek yemeden o mevki-i mahsusada 

imrar-ı evkat ve tesbihatta bulunurlar. İkmalinde, geri avdetlerinde mübarek dudakları 

birbirine yapışır, bıçakla tekrar açarlar. “(Sikke-i Tasdik-i Gaybî 47) 

  “İkincisi: Nasılki çok mübarek ve kudsî büyük bir zat, gayet fakir ve muhtaç bir 

adama ümid edilmediği bir tarzda iltifatkârâne bir kabda bâzı kâğıtlara sarılı bir hediye 

ihsan etse, elbette o bîçâre adam, o pek büyük zâta karşı hediyesinin binler mislinden 

fazla teşekkür etmek ister. Ve bin o hediye kadar kıymetli bulunan o hediye ile 

gösterilen iltifata karşı ne kadar teşekkürde israf ve ifrat da etse, makbûldür. Ve o çok 

mübarek zâtın hediyesine sardığı kâğıtları da teberrük deyip şeker gibi yese, hattâ o 

hediye içindeki cevizlerin kabuklarını da teberrük deyip ekmek gibi yese, başına koysa, 

israf olmadığı gibi, Risalet-ün-Nur yüzünde irade-i âmmede inayet-i hâssa iltifatı, 

tevafuk zarfiyle ihsan edilmiş. Elbette tevafuka dair tafsilat, tasvirat fiilî teşekküratın 

bir nev'idir, ve sevincin ve minnetdarlığın heyecanlı bir tereşşuhatıdır. Evet, böyle bir 



zâtın iltifatını gösteren maddî kırk para ihsanına karşı, kırk bin liraya değer iltifatına 

karşı ne kadar teşekkür eylese, israf değil.” 

 (Sikke-i Tasdik-i Gaybî 49) 

  “Hakikatlı bir Lâtife : Sultan Süleyman-ı Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını 

İstanbul'a getirdiği vakit, Şeyh-ül-İslâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: "Hilâf-ı şeriat 

kanunları Avrupa'dan getirdiğin cihetle, İstanbul'a öyle bir bok sıçdın ki; o getirdiğin 

suların cümlesi üzerinden akıp geçse yüz senede temizliyemez." 

(Sikke-i Tasdik-i Gaybî 161) 

 “Bu rü'yânın şimdiki tâbiri çıkmadan bir iki saat evvel, Feyzi ile Emin'in 

gösterdikleri tâbir dahi hakdır, ehemmiyetlidir. Hem bu medar-ı sürur ve ferah olan 

hediye-i Nuriyeyi bir hiss-i kablelvuku' ile benim ruhum tam hissetmiş, akla haber 

vermemiş idi ki, o gelmeden iki gün evvel Feyzi ve Emin'in fıkrasında beyan edilen 

rü'yayı gördüğüm gecenin gününde sabahtan akşama kadar ve ikinci gününde kısmen 

hiç görmediğim bir tarzda bir sevinç, bir sürur hissedip mütemadiyen bir bahane ile 

ferahımı izhar edip otuz-kırk def'a tebessüm ile güldüm. Hem ben, hem Feyzi taaccüb 

ve hayret ettik. Otuz günde bir def'a gülmiyen, bir günde otuz def'a gülmek bizleri 

hayrette bıraktı.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî 173) 

  “Aynen bu mâsum küçük şâkirdler gibi Risalet-ün-Nurun câzibedar dairesine 

giren ümmî ihtiyarların dahi kırk-elli yaşından sonra Risalet-ün-Nurun hâtırı için 

yazıya başlayıp yazdıkları kırk-elli parçayı iki-üç mecmua içinde dercettik. Bu ümmî 

ihtiyarların ve kısmen çoban ve efelerin bu zamanda bu acib şerait içinde herşey'e 

tercihan Risale-i Nura bu suretle çalışmaları gösteriyor ki: Bu zamanda Risalet-ün-Nura 

ekmekten ziyade ihtiyaç var ki; harmancılar, çiftçiler, çobanlar, yörük efeleri, hâcât-ı 

zaruriyeden ziyade Risale-in-Nura çalışmaları, Risalet-ün-Nur'un hakkaniyetini 

gösteriyorlar.” 

(Sikke-i Tasdik-i Gaybî 177) 

 
(
 “Bu hocalar kırk kadar sual sorarlar. Umumuna cevab verdikten sonra her 

nasılsa Molla Said bir sualin cevabını yanlış söylediği halde karşısındakiler doğru 

telâkki ederek tasdik etmişlerdi. Meclis dağılınca Molla Said hatırlar, hemen 

arkalarından koşarak……..” 

(Tarihçe-i Hayat 41) 

  “Molla Said, Bitliste iken on beş - on altı yaşlarında idi. Henüz sinn-i bülûğa vâsıl 

olmuştu. O zamana kadar bütün malûmatı sünuhat kabilinden olduğu için uzun uzadıya 

mütalâaya lüzum görmezdi. Fakat o zaman sinn-i bülûğa vâsıl olduğundan mı veyahut 

siyasete karıştığından mı, her nedense eski sünuhat yavaş yavaş kaybolmağa başladı. 

Bunun üzerine her türlü fenne ait eserleri tetkike koyuldu. Bilhassa Din-i İslâma vârid 

olan şek ve şüpheleri reddetmek için "Metâli" ve "Mevâkıf" nam eserler ile ulûm-u 

âliye         (sarf, nahiv, mantık ve saire) ve âliyeye          (Tefsir ve İlm-i Kelâm) a dair kırk 

kadar kitabı iki sene zarfında hıfzeyledi. Hattâ, her gün okumak şartiyle, hıfzettiği 

kitabların üç ayda bir kere devrine muvaffak oluyordu.” (Tarihçe-i Hayat 45) 



  “Birincisi, Kur'anın çok sür'atle okunması bir hürmetsizlik olmasın diye; 

ikincisi, Kur'an hakaikının hıfzının daha ziyade lüzumu var diye kalbine gelmiş. Onun 

için Kur'an hakaikının anahtarı olacak ve şüpehata karşı muhafaza ve mukabele edecek 

hikmet ve fünun-u İslâmiyeye dair kırk risaleyi iki senede hıfzına aldı. Her gün bir 

parça ezberden okumak suretiyle, hepsini üç ayda ancak devrediyordu.” 

(Tarihçe-i Hayat 45) 

   “(Hâşiye): Bediüzzamanın çok genç yaşındaki bu vukufiyeti, onun istikbaldeki 

çok muazzam hizmet-i Kur'aniye ve İslâmiyesi için hazırlanmasını te'min etmiştir. Bu 

kanaatını o zaman izhar ettiğinden otuz - kırk sene sonra, İlm-i Kelâmda bir teceddüd 

yapan Risale-i Nur külliyatının te'lifine Cenab-ı Hak muvaffak eylemiştir.” 

 (Tarihçe-i Hayat 46 *Haşiye 1) 

 
  
 Altıncı, yedinci mâniler: Bizdeki istibdat ve şeriatın muhalefetinden gelen sû-i 

ahlâkımız mümânaat ediyordular. Bir şahısdaki münferid istibdat kuvveti şimdi zevâl 

bulması, cemaat ve komitenin dehşetli istibdatlarının otuz-kırk sene sonra zevâl 

bulmasına işaret etmekle ve hamiyet-i İslâmiyenin şiddetli feveraniyle ve sû-i ahlâkın 

çirkin neticeleri görünmesiyle bu iki mâni de zevâl buluyor ve bulmaya başlamış. 

İnşâallah tam zevâl bulacak.” 

(Tarihçe-i Hayat 91) 

  “Evet, şimdi olmasa da otuz-kırk sene sonra fen ve hakikî mârifet ve medeniyetin 

mehâsini, bu üç kuvveti tam techiz edip, cihazatını verip, o sekiz mânileri mağlûp edip 

dağıtmak için taharri-i hakikat meyelânını ve insafı ve muhabbet-i insaniyeti, o sekiz 

düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş, şimdi onları kaçırmaya başlamış. 

İnşâallah, yarım asır sonra onları darmadağın edecek. Evet, meşhurdur ki: En kat'î 

fazilet odur ki, düşmanları dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin.” 

(Tarihçe-i Hayat 92) 

  “Ey bu Câmi-i Emevîdeki kardeşlerim ve kırk-elli sene sonra Âlem-i İslâm 

mescid-i kebîrindeki dörtyüz milyon ehl-i iman olan ihvanımız! Necat yalnız sıdkla, 

doğrulukla olur. Urvetülvüska, sıdkdır. Yâni en muhkem ve onunla bağlanacak zincir 

doğruluktur. Amma; maslahat için kizb ise, zaman onu neshetmiştir.” 

(Tarihçe-i Hayat 96) 

 “(Hâşiye): Ey kardeşlerim! Kırk beş sene evvel Saidin bu dersinden anlaşılıyor ki: O 

Said siyasetle, içtimaiyat-ı İslâmiye ile ziyade alâkadardır. Fakat sakın zannetmeyiniz 

ki, O, dini siyasete âlet veya vesile yapmak mesleğinde gitmiş. Hâşa! Belki o, bütün 

kuvvetiyle siyaseti dine âlet ediyormuş. Ve derdi ki: "Dinin bir hakikatını, bin siyasete 

tercih ederim." Evet o zamanda kırk elli sene evvel hissetmiş ki: Bazı münafık 

zındıkların, siyaseti dinsizliğe âlet etmeye teşebbüs niyetlerine ve fikirlerine mukabil; o 

da bütün kuvvetiyle siyaseti İslâmiyetin hakaikine bir hizmetkâr, bir âlet yapmaya 

çalışmış. Fakat o zamandan yirmi sene sonra gördü ki: O gizli münafık zındıkların 

garblılaşmak bahanesiyle siyaseti dinsizliğe âlet yapmalarına mukabil; bir kısım dindar 

ehl-i siyaset, dini, siyaset-i İslâmiyeye âlet etmeye çalışmışlardı. İslâmiyet güneşi, yerdeki 



ışıklara âlet ve tabi olamaz; ve âlet yapmak, İslâmiyetin kıymetini tenzil etmektir, büyük 

bir cinayettir. Hattâ Eski Said o çeşit siyaset tarafgirliğinden gördü ki: Bir sâlih âlim, 

kendi fikr-i siyasîsine muvafık bir münafığı hararetle sena etti. Siyasetine muhalif bir 

sâlih hocayı tenkid ve tefsik eti. Eski Said ona dedi: "Bir şeytan senin fikrine yardım 

etse, rahmet okutacaksın. Senin fikr-i siyasiyene muhalif bir melek olsa, lânet 

edeceksin." Bunun için, Eski Said "Eûzü billahi mineşşeytani vessiyase" dedi, otuzbeş 

senedenberi (şimdi kırk beş sene oldu) siyaseti terketti. (Hâşiye -1)” 

(Tarihçe-i Hayat 96 *Haşiye 1) 

  “İşte bu mezkûr hakikat içindir ki; bu zamanda, hususan kırk elli sene sonra; 

seyyie, fenalık, işliyenin üstünde kalmaz; belki, milyonlar nüfus-u İslâmiyenin 

hukukuna tecavüz olur. Kırk elli sene sonra çok misalleri görülecek.” 

(Tarihçe-i Hayat 97) 

  “Ey bu sözlerimi dinliyen bu Câmi-i Emevîdeki kardeşler ve kırk - elli sene sonra 

Âlem-i İslâm câmiindeki ihvan-ı müslimîn!” 

(Tarihçe-i Hayat 98) 

  “Ey bu camideki kardeşlerim ve kırk-elli sene sonraki Âlem-i İslâm mescid-i 

kebîrindeki ihvanlarım!” 

(Tarihçe-i Hayat 98) 

  “- Hususan - ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan 

Araplar! En evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü, bizim ve bütün İslâm 

taifelerinin üstadları, imamları ve İslâmiyetin mücahidleri sizlerdiniz. Sonra muazzam 

Türk milleti, o kudsî vazifenize tam yardım ettiler. Onun için; tenbellikle, günahınız 

büyüktür ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulvîdir. Hususan kırk elli sene 

sonra Arap taifeleri, Cemahir-i Müttefika-i Amerika gibi en ulvî bir vaziyete girmeye, 

esarette kalan hâkimiyet-i İslâmiyeyi eski zaman gibi Küre-i Arzın nısfında, belki 

ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i İlâhiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir 

kıyamet çabuk kopmazsa inşâallah nesl-i âti görecek.” 

(Tarihçe-i Hayat 98)” 

  “Bediüzzaman Kafkas cephesinde Enver Paşa ve fırka kumandanının 

hayranlıkla takdir ettikleri hizmet-i cihadiyeyi yaptıktan sonra, Rus kuvvetlerinin 

ilerlemesinden dolayı Van'a çekildi. Van'ın tahliyesi ve Rusların hücumu sırasında, bir 

kısım talebeleriyle Van kal'asında şehit oluncaya kadar müdafaaya kat'î karar 

verdikleri halde, geri çekilen Van Valisi Cevdet Beyin ısrariyle, Vastan kasabasına 

çekildi. Vali, kaymakam, ahali ve asker Bitlis tarafına çekilirken, bir alay Kazak 

süvarisi Vastan üzerine hücum etmişti. Molla Said, Van'dan kaçan ahalinin mal ve 

çoluk çocuklarının düşman eline geçmemesi için otuz kırk kadar kaçamamış asker ve 

bir kısım talebeleriyle o Kazaklara karşı koymuş ve hepsinin kurtulmasını sağlamıştır. 

Hattâ, hücum eden Kazaklara dehşet vermek için, geceleyin onların üstündeki yüksek 

bir tepeye hücum tarzında çıkıyor; gûya büyük bir imdat kuvveti gelmiş zannettirerek, 



Kazakları oyalayıp ilerletmiyordu. Böylelikle, Vastan'ın Rus istilâsından kurtulmasına 

sebep olmuştur.” 

(Tarihçe-i Hayat 107) 

   “Harb-i Umumîyi gören, ihtiyardır. Gûya  sırrına 

mazhar olarak öyle günlerdir ki; çocukları ihtiyarlandırdığı cihetle, kırk yaşında iken, 

kendimi seksen yaşında bir vaziyette buldum. O karanlıklı uzun gece ve hazin gurbet, 

hazin vaziyet içinde hayattan bir meyusiyet geldi. Aczime, yalnızlığıma baktım; ümidim 

kesildi. O hâlette iken Kur'ân-ı Hakîmden imdat geldi. Dilim  

    dedi; kalbim de ağlayarak dedi..”.(Tarihçe-i Hayat 119) 

  “– Mukaddemesi, üç mühim erkân-ı İslâmiyedeki ihmâlimizdir: Salât, Savm, 

Zekât. Zira, yirmi dört saatten yalnız bir saati, beş namaz için Hâlık Taalâ bizden istedi. 

Tenbellik ettik. Beş sene yirmi dört saat talim, meşakkat, tahrik ile bir nevi namaz 

kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık. 

Keffareten beş sene oruç tutturdu. On'dan, kırktan yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekât 

istedi. Buhl ettik, zulmettik. O da bizden müterâkim zekâtı aldı. El cezâu mincinsi'l-

ameli.” 

 (Tarihçe-i Hayat 134) 

 “(
  
Hâşiye): Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin İstanbul'da ve bir kısmını 

bilâhare Ankara'da tab' ile neşrettiği o zamanki eserleri, kırk sene sonra "Arabî 

Mesnevi-i Nuriye" ismiyle bir arada bir mecmua halinde neşredildi. “ 

(Tarihçe-i Hayat 135 *Haşiye 1) 

  “Üstad Bediüzzaman Said Nursî'nin Şarkî Anadoluda dünyaya gelişinden 

itibaren geçirdiği hayat safhalarını buraya kadar birer birer gördük, temaşa ettik. 

Şimdi; geçen kırk-elli senelik hayatının neticesi ve meyvesi hükmünde, tarihin pek ender 

kaydettiği cihan vüs'atindeki muazzam bir dâvaya giriyoruz. Bütün maddî ve manevî 

zulmetleri izale edip, âlemi nuriyle ziyalandıracak olan Risale-i Nur meydana çıkıyor; 

dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğuyor!” 

 (Tarihçe-i Hayat 150) 

  “Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Barla'da sekiz sene kadar kalmıştır. Ekseri 

zamanlarını kırlarda, bağ ve bahçelerde geçiriyordu. İki-üç saat kadar uzaklıktaki 

tenha dağlara veya bağlara çekilir, Nur Risalelerini te'lif eder; bir taraftan da te'lif 

ettiği risaleler Isparta ve havâlisinde el yazısiyle istinsah edilip kendisine 

gönderildiğinde bunları tashih ederdi. Bir gün içinde; hem tashihat yapar, hem gidip 

gelme dört-beş saat süren yerlere yaya olarak gider, hem aynı günün üç dört saatini 

te'lifata hasreder ve hem de, çok zaman yemeğini kendisi hazırlardı. O zamanlarda kırk 

yerde, risaleler, Risale-i Nura müştak ilk talebeler tarafından el yazısiyle çoğaltılıyordu. 

Üstad bu kitabları sırtına yüklenir; dağ, bağ veya kırlara kadar gider, orada tashihini 

yapar, evine gelirdi. Nefye mahkûm edilerek, zamanın en dehşetli zulmüne mâruz 



bırakılmış ve kimse ile görüşmesine müsaade edilmemişti. Fakat o, bu yokluk içinde 

tükenmez bir varlığa kavuşmuştu. Çünki o, Âlem-i İslâm ve insaniyeti tenvir ve irşad 

edecek Kur'andan gelen iman hakikatlarını te'lif ediyor ve aynı zamanda neşrediyordu. 

Bütün meşgalesini, te'lif etmekte olduğu eserlere hasretmişti. Bir gün gelecek bu eserler 

Anadoluya yayılacak, Âlem-i İslâm merkezlerine gidecek, ehl-i siyasetin nazar-ı 

dikkatini celbedecek ve o zaman, Âlem-i İslâmın asırlardır bayrakdarlığını yapmış bir 

millet içerisinde yerleştirilmek istenen dinsizlik, imansızlık ideolojilerini 

parçalayacak…..” (Tarihçe-i Hayat 165) 

  “Binbaşı Merhum Asım Bey isticvab edildi; eğer doğru dese, Üstadına zarar gelir 

ve eğer yalan dese, kırk senelik namuskârane ve müstakimane askerliğinin haysiyetine 

çok ağır gelir diye düşünüp, "Ya Rab, canımı al!" diyerek on dakikada teslim-i ruh 

eyledi. İstikamet şehidi oldu. Ve dünyada hiçbir kanunun hata diyemiyeceği bir 

muavenet-i hayriyeye ve bir tasdike hata tevehhüm edenlerin çirkin hatalarına kurban 

oldu. Evet; Risale-i Nur'dan tam ders alan, bir su içer gibi, kolayca terhis tezkeresi 

telâkki ettiği ecel şerbetini içer. Eğer benden sonra dünyada kalan kardeşlerimin 

teellümlerini düşünmeseydim, ben de, âlicenap kardeşim Asım Bey gibi "Yâ Rab! 

Canımı da al." diyecektim. Her ne ise. “(Tarihçe-i Hayat 222) 

 “On sene zarfında yüz banknot ile idare eden ve günde, bazan kırk para ile geçinen ve 

yetmiş yamalı bir abayı yedi sene giyen bir adam hakkında: "Nereden para alıp 

yaşıyorsun ve teşkilât yapıyorsun?" diyenler, ne kadar insaftan uzak düştüklerini ehl-i 

insaf anlar.” 

(Tarihçe-i Hayat 227) 

  “Hem, hey'et-i hâkimenin ellerinde bulunan otuz - kırk kitabımı; hususan 

İktisad, İhtiyarlar, Hastalar Risalelerini işhad ediyorum ki: Türk Milletinin beşten dört 

kısmını teşkil eden musibetzede, fakirler ve hastalar ve dindar müttakiler taifelerine bin 

Türkçü kadar hizmet eden o kitablar, Kürdlerin ellerinde değil, belki Türk gençlerinin 

ellerindedirler. “(Tarihçe-i Hayat 229) 

  “Ey efendiler! Benim hakkımda tesbit edilmeyen ve tesbit edilse dahi bir suç 

teşkil etmeyen ve suç olsa bile yalnız beni mes'ul eden bir madde yüzünden, kırktan 

fazla Türkün en kıymettar gençlerini ve en muhterem ihtiyarlarını, büyük bir cinayet 

işlemişler gibi bu belâya atmak, milliyetperverlik midir” 

(Tarihçe-i Hayat 229) 

  “Üstadla tanışmamız kırk seneyi geçti. O zamanlar hemen her gün idarehaneye 

gelir; Âkif'ler, Naim'ler, Ferid'ler, İzmirli'lerle birlikte saatlerce tatlı tatlı 

musahabelerde bulunurduk. Üstad, kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmî meselelerden 

konuşur, onun, konuşmasındaki celâdet ve şehamet bizi de heyecanlandırırdı. 

Harikulâde fıtrî bir zekâ, İlâhî bir mevhibe. “(Tarihçe-i Hayat 626) 

  Eski zaman Garp feylesoflarının çözemedikleri ve yeni zaman feylesoflarının da: 

"Felsefe henüz bunu halledememiştir" dedikleri düğümler, Risale-i Nur'da, Kur'ânın 

feyziyle keşf ve halledilerek aklen ve mantıkan ispat edilmiştir. Şarkın dâhî 

hükemalarının kırk sahifede anlatmaya çalıştıkları müşküller, Risale-i Nur'un bir 

sahifesinde veciz bir şekilde ifade edilmiştir. 



(Tarihçe-i Hayat 696)” 

  “Bediüzzaman, kırk - elli senedenberi, yalnız Âlem-i İslâmda değil, bütün 

dünyaca tanınmış mümtaz bir şahsiyettir. Kendisi, küçük yaşındanberi ilim sahasında 

ilzam edilmemiş olduğundan; gerek dahilde ve gerekse hariçte nazarlar üzerine 

çevrilmiştir. Âlem-i İslâmın ilim merkezi olan Cami-ül-Ezher, onun mertebe-i ilmini ve 

yüksek zekâsını Üniversite Rektörü Şeyh Bahîd gibi müdakkik âlimler vasıtasiyle idrak 

ederken, müsbet ilimlerdeki derin vukufu da bütün dünyaya yayılıyordu. Mısır 

matbuatında "Fatîn-ül-Asr" diye tavsif edilerek hakkında makaleler neşrediliyordu. 

Kendisi, bundan kırkbeş - elli sene önce, Şam'da, içinde yüz ehl-i ilim bulunan onbin 

kişilik muazzam bir cemaata Cami-ül-Emevî'de irad ettiği mühim bir hutbede, Âlem-i 

İslâmın geri kalış sebeplerini ve nasıl ilerleyebileceğini izah ederek, Âlem-i İslâmın 

ittifakının ne kadar zarurî olduğunu beyan etmişti.” 

(Tarihçe-i Hayat 710) 

  “Bu geçen kırk yıl zarfındaki inkılâb-ı zaman dolayısıyle müstağrak olarak 

uzaklara düşmüş bulunmaklığım hasebiyle, sıhhat ve afiyetinizden bîhaber kalmış 

daima vücud-u muhtereminizi soruşturmak, birinci emel ve arzularımdan idi. 

“(Tarihçe-i Hayat 733) 

  “Evet istikbal bu davaların bir kısmını tasfiye edecektir. Fakat tamam tasfiyesi 

ise âhirette görülecektir. Şöyle: Eşhastan kat'-ı nazar, nev'î ve umumî hüsn ve hakkın 

meydan-ı galebesi istikbaldir. Biz ölsek, milletimiz bâkidir. Kırk sene ile razı değiliz. En 

ekall bin sene galebeyi isteriz. “(Muhakemat 41) 

   

*İrşad ve İşaret: Tarih ve siyer ve âsâr nokta-i nazarından dikkat olunursa; 

Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm dört yaşından kırk yaşına kadar, lâsiyyema şe'ni, 

ahlâkı ve hileyi dışarıya atmakta olan hararet-i gariziyenin şiddet-i iltihabı zamanında, 

kemal-i istikametle ve kemal-i metanetle ve tamam-ı ıttırad-ı ahval ile ve müsavat ve 

müvazenet-i etvar ile ve nihayet-i iffet ile ve hiçbir hali mesturiyeti muhafaza etmeyen -

lasiyyema öyle ehl-i inada karşı- bir hileyi îma etmemekle beraber yaşadığı nazara 

alınırsa, sonra istimrar-ı ahlâkının zamanı olan kırk seneden sonra o inkılab-ı azîm 

nazara alınırsa; haktan geldiğini ve hakikat olduğunu tasdik etmezse, nefsine 

levmetsin... Zira zihninde bir sofestaî gizlenmiş olacaktır.” (Muhakemat 147) 

  ************************** 

“Sual: Bir çok duanın kırk gün okunması bildiriliyor.  

Kırk günün önemi nedir?  

 

CEVAP:  

 

Kırk sayısı, çoğunluğu bildiren işlerde asgari en  

büyük sayıdır. Bir duayı çok okumak istenirse, en az  

kırk kere okumalıdır.  

 

Beş vakit namaz, sünnetleri ile beraber kırk rekattır.  



Fatiha, beş vakit namazın, her rekatında okunur.  

Böylece, her gün en az, kırk kere okunur.  

 

Tırnak kesmek, koltuk, kasık temizlemeyi kırk günden  

fazla geciktirmek günah olur. Müslüman olan akrabayı  

ziyaret etmeli, kırk günü geçirmemelidir. (S.  

Ebediyye)  

 

Kırk gün sabah namazının sünneti ile farzı arasında  

kırk bir kere Fatiha okunur. Besmelenin sonundaki Mimi  

Fatihanın Lam harfi ile birlikte okunur. [Yani  

(Rahimilhamdü) denir.] Sonra yapılan dua kabul olur.  

Suya üfleyip hasta veya büyülenmiş kimseye içirilirse,  

[eceli gelmemiş olan hasta] şifa bulur ve büyü  

çözülür. (Tefsir-i Azizi)  

 

Kur'an-ı kerimi kırk günde bir hatmetmek, müstehabdır.  

(Şir’a)  

 

Kırk sayısı ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şu  

mealdedir:  

 

(Her gece kırk âyet okuyan gafillerden yazılmaz.)  

[Beyheki]  

 

(Kırk kişi bir cemaattir. Bir ölüye duâ ederlerse  

Allahü teâlâ, o ölüyü affeder.) [Buhari]  

 

(Şirkten uzak kırk mümin, bir müslümanın cenaze  

namazını kılarsa, Allahü teâlâ, muhakkak o müminlerin  

dualarını kabul ederek, o ölüyü affeder.) [Müslim, Ebu  

Davud]  

 

(Kırk gün içinde bir ilim sohbetinde bulunmayan  

kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar.  

Çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz.  

İlimsiz ibadetin faydası olmaz!) [Hazanet-ür-rivayat,  

Müjdeci Mek.]  

 

(Bir âlim, bir şehirden gelip geçse, onun ayak  

basmasının hürmetine, oradaki kabristandan kırk gün  

azap kaldırılır.) [R. Nasıhin]  

 

(Kırk gün ihlasla İslamiyet’e uyanın kalbini Allahü  

teâlâ hikmetle doldurur.) [Ebu Nuaym]  

 

(Kırk gün helal yiyenin kalbini Allahü teâlâ nur ile  

doldurur. Kalbine, nehirler gibi hikmet akıtır. Dünya  

sevgisini, kalbinden giderir.) [Ebu Nuaym]  

 



(Lohusa kadın kırk gün geçtiği halde, kan devam  

ederse, artık özürlü sayılır.) [Hakim]  

 

(Kırk gün sabah namazının ilk tekbirine yetişene iki  

berat yazılır: Cehennemden kurtuluş beratı ile  

münafıklıktan eminlik beratı.) [Ebu-ş-şeyh]  

 

(İlk tekbire yetişerek, kırk gün cemaatle beş vakit  

namaz kılana Cennet vacib olur.) [Ebu Ya’la]  

 

(Aldığı gıda maddelerini, pahalanınca satmak için,  

kırk gün saklayan, hepsini fakirlere parasız dağıtsa,  

günahını ödeyemez.) [Deylemi]  

 

(Fal baktıran, falcıya inanmasa da, kırk gün namazı  

kabul olmaz.) [Müslim]  

 

(Bir lokma haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz.)  

[Taberani]  

 

(Haktan batılı veya hidayetten dalaleti red için,  

ilimden bir konu öğrenmek niyetiyle evinden çıkan  

kimse, bir abidin kırk yıllık ibadeti gibi ecir alır.)  

[Deylemi]  

 

([Kırklar denilen] Ebdaller kırk kişidir. Bunların  

bereketi ile düşmana galip gelirsiniz ve belâdan  

kurtulursunuz.) [İbni Asakir]  

 

(Yeryüzünde her zaman kırk [evliya] bulunur. Her biri  

İbrahim aleyhisselam gibi bereketlidir. Bunların  

bereketi ile yağmur yağar.) [Taberani]  

 

(Her peygamber Süleyman aleyhisselamdan kırk yıl önce  

Cennete girer. Fakir de, zenginlerden, sâlihler de  

diğerlerinden kırk yıl önce Cennete girer.) [Taberani]  

 

(Hz. İsa, yer yüzüne inince kırk yıl yaşayacaktır.)  

[İ. Ahmed]  

 

(Allah için kırk gün nöbet tutanın, bütün günâhları  

temizlenir.) [Taberani]  

 

(Komşuluk dört taraftan kırk evdir.) [İ. Hibban]  

 

(Allahü teâlânın rızası için, helâli ve haramı  

açıklayan, kırk hadisi ümmetime bildiren, âlim olarak  

haşr olur.) [Ebu Nuaym] (İslam âlimleri, buna uymak  

için, (Kırk hadis) ismi ile hadis kitapları  

yazmışlardır.)  



 

(Allah için hicret edenler, diğerlerinden kırk yıl  

önce Cennete girer.) [Taberani]  

 

(Bir âmâyı elinden tutup kırk adım götürene Cennet  

vacip olur.) [Taberani]  

 

(Altın ve gümüşün zekatı kırkta birdir.) [Tirmizi]  

 

(Cenazeyi kırk adım taşıyanın kırk büyük günahı af  

olur.)  

 

(Bir hasta, la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü  

minezzâlimin kırk defa okursa, Şehit olarak vefat  

eder. Şifa bulursa, günahları af olur)  

(Necat-ül-musalli)  

 

(Kırk yaşını geçtiği halde hayırlı işleri,  

[sevapları], kötü işlerinden [günahlarından] ziyade  

olmayan kişi, Cehenneme hazırlansın.) [İ. Gazali]  

 

(Kırk yaşına girdiği halde, günahlarına tevbe  

etmeyenin yüzünü şeytan sıvazlayıp, "Bu artık iflah  

olmaz" der.) [İ. Gazali]  

 

(Bir lokma haram yiyenin, kırk gün duası kabul olmaz.)  

[Taberani]  

 

(Şarap içenin namazı kırk gün kabul olmaz.) [Tirmizi,  

Nesai]  

 

(Namazı kabul olmaz) demek, namazı boşa gider demek  

değildir. Namaz borcundan kurtulur, namaz kılmakla  

kavuşacağı büyük sevaptan mahrum kalır demektir. Namaz  

kılanın, günahları bırakması kolaylaşır. İçki içen de  

namaza devam etmelidir.  

 

İmanla ölmek için şu duayı günde kırk kere okumalıdır:  

 

(Ya hayyü ya kayyum ya zelcelali vel ikram, ya la  

ilahe illa ente.)”(Muktebes) 

  

Mehmet ÖZÇELİK 

  

    



 

 

KUR ‘ AN   IŞIĞINDA   KÖRFEZ 

  

 Her şey neticeleri itibariyle güzeldir. Kur’an-ın ifadesiyle:”Umulur ki hoş 

görmediğiniz bir şey sizin için hayır ve hoş gördüğünüz bir şey de sizin için şerdir.”909 

 Şu anda gerçekten Irak’ın durumu da hoş görülmeyecek bir haldedir. Zira 

mazlumlar,ihtiyarlar,kadınlar,çocuklar,hastalar ve bütün bunların durumu üzücü ve 

merhamete değer bir durumdur. 

 Ancak Allah’ın merhameti şüphesiz ki bütün mahlukatın merhametinden daha 

faik,üstün ve geniştir. O’nun rahmetinin buna müsaadesi de rahmetin ta kendisidir. 

 Nitekim I. Dünya savaşında ölen müslümanlar namaz kılmadıkları,oruç 

tutmadıkları,zekât ve hac ibadetlerini yapmamalarına karşı bir keffâretüz zünub olarak 

günahlarından temizlenerek,şehadet mertebesini kazandılar. Mertebelerin en üstünü 

olan bu mertebeye ulaşmak için senelerini verselerdi ulaşamayacaklardı. 

 Irak senelerdir Baas partisinin katı kominist sistemini ve Arap devletleri 

arasında Arap milliyetçiliği uygulamasıyla ve buna karşı hak da en küçük bir hizmet 

belirtisinin olmayışı,bir tepkinin gösterilmemesi ,şu anda kendilerine yapılan 

zulme,kadere fetva verdirmektedirler. Bununla mazlum büyük mükafatını 

alırken,zalimde cezasını görmüş olmaktadır. 

 Hadis-i Kudsi de:”Zalim Allah’ın kılıncıdır. Onunla intikam alır,sonra dönülür 

ondan intikam alınır.” Burada görüldüğü gibi cephede ön safta işi başlatan iki zalim 

bulunmakla,şairin bize şu sözünü hatırlatmakta:”Aferin çarhaki çattırdı kuduzu 

kuduza.” 

 Cenâb-ı Hak kuduzu kuduza çattırmakla,birbirlerine musallat kıldı. Mazlumu 

da rahmetine alıp,mükafatlandırmış oldu. 

 Umumi efkarca da bilindiği gibi;Irak müttefik güçlerle savaşmış 

olmasaydı,yüzünü bize dönüp,su meselesini mesele yapıp kavga çıkaracaktı.  

 Bu durumlar da bize Peygamberimizin gayb aşina gözüyle gelecekten haber 

verdiği şu gerçekleri düşündürüyor.: 

 “Fırat’ın altından hazinenin çıkıp,savaşın olması.”,diğer hadiste;”Hazineyle 

beraber hasfı (yere batması) yakındır.”buyuruluyor.910  

                                                           
909 Bakara.216. 

910 Ebu Davud. 4 / 493, Buhari. Fiten babı. 8 / 100. 



 “İki büyük cemaat davaları bir olduğu halde çarpışmadıkça (ki aralarında bir 

çok katiller olur.) kıyamet kopmaz. Hatta bir çok otuza yakın Deccal ve Kezzablar 

(yalancı ve inkarcılar) çıkar ve kendilerinin rasulullah olduğunu zanneder.”911 

 “Türklerle savaşılmadıkça kıyamet kopmaz.”912 

 “Müslümanlar yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki taş ve ağaç 

der:Ey Müslim gel,arkamda yahudi var,öldür. Ğarkad ağacı hariç,o yahudi 

ağacıdır.”913 

 Umum asırlara ışık tutan Kur’an-ı Kerim2in asrımıza ılık tutmaması,asrımızın 

meselelerinden bahsetmemesi mümkün değildir. İşte bunlardan birinde; 

 Kur’an-daki Hurûfu Mukattaa (Kesik harfler) umumi bir şifredir ki;hakiki 

manasını Ancak Allah bilir. Cenâb-ı Hak onlarla gaybi olan işaretleri vererek,onun 

anahtarını da o has kulu Muhammed Aleyhisselama ve onun varisleri olan alimlerin 

ellerine vermiştir. her asrın ayrı ayrı bütün özelliklerini de içine almaktadır. Veli ve 

tahkik ehli olanlar seyri süluklarında (manevi seyahatlarında) bir çok gaybi sırları o 

kesik harflerde bulmuşlardır. 

 Evet,nasıl ki Kur’an-ın hükümleri uzun bir surede,uzun bir sure kısa bir surede, 

kısa bir sure bir ayette,bir ayet bir cümlede,bir cümle bir kelimede,o kelime de;”Elif-

lam-mim”gibi hurufu mukattaa da görülür. 

 Şifre vâri hurufu mukattaanın zikri,Hz. Muhammed’in (SAM) fevkalade bir 

zekaya malik olduğunun bir işaretidir ki;Muhammed Aleyhisselatu Vesselam 

remizleri,imaları ve en gizli şeyleri sarih gibi anlar,telakki eder. 

 Mesela;Peygamber Efendimiz:”Elif-Lam-Mim”-i okuyunca yahudiler:Ya 

Muhammed! Ümmetinin ömrü kısadır.”deyince,Peygamberimiz;”Daha var”(Yani 

bundan başka 13 surede daha hurûfu mukattaanın olduğunu) söylemiştir. 

 -“Ha-Mim”bir harfdir ki;zelili aziz,azizi zelil eder. Ve bir mülktür ki(Mim);bir 

kavimden bir kavme geçmeyi ifade eder.914 

 Bir rivayette Peygamberimiz:”Elif Allah,Lam Cebrail,Mim-in de Muhammed 

olduğunu ifade etmiştir. 

 Aşık oldum bir Mim-e. 

 İnciler dizilmiş Cim-e. 

                                                           
911 Buhar. 8 / 100,Müslim. c.3,Hadis No.2214. 

912 Tirmizi. 4 / 481,Ebu Davud. 4 / 486. 

913 Müslim.C.3,H.No.2238. 

914 Mecmuatün Minet-Tefasir.(Arapça) Hazin ve İbni Abbas tefsirinde. 5 / 396,Ruhul Beyan. (Arapça) 3 / 

285-286. 



 Cim öyle bir Cim-ki, 

 Elif-den Gaf getirir Mim-e. 

 (Elif Allah,Cim Cebrail,Gaf Kur’an-dır) 

 Bunlardan hareketle;Tasavvufi bir eser olup,Farsça ibarelerinde bulunduğu,dört 

asır önce yaşamış olan (H.D.1006) İsmail Hakkı Bursevi’nin “Ruh-ul Beyan”adlı 

tefsirinde,Şura suresinde:Ha-Mim-Ayin-Sin-Gaf- harfleri açıklanırken açıkça bunların 

Bağdad şehrine915 işaret ettiği ifade edilmektedir.  

 “Hurûf-u Mukattaa”hakkında gramer bazı açıklamalar yapıldıktan sonra şöyle 

anlatılır:Taberi-nin rivayeti üzere;bir adam İbni Abbas-ın yanına geldi ve yanında 

Huzeyfetül Yemani-de vardı. Ha-mim-ayin-sin-gaf- hakkında sordu. İbni Abbas başını 

önüne eğdi,sustu. Ve ondan yüzünü çevirdi. Öyle ki adam bunu üç kere 

tekrarladı.Huzeyfe İbni Abbasa dedi:Onu ben sana haber vereyim. Haber vermemekte 

ve bu soruda bir kerih görmüyorum.”Bu ehli beytten bir adam hakkında nazil 

olmuştur. Ona Abdullah denir. Şarkta bulunan bir nehre varır. Ve orada arasını nehrin 

ayırdığı iki şehir kurar. Allah ise onun mülkünün zevalini,ülke ve kuvvetlerinin 

tükenmesini irade etmiştir. Onlardan (şehirlerden) birisinin üzerine gece ateş iner ve 

simsiyah kesilir. Sanki orası yokmuş gibi,yanar. Sahibi (idarecisi) ise;salimen (sağ 

olarak) ve taaccüble sabahlar ve”O gün bembeyazdı,nasıl batmış?”der. 

 Öyle ki;o iki şehir ehline karşı bütün Cebbar ve Anid (zorba ve inatçı) ler 

birleşirler. Sonra Allah onu ve onların hepsini gecelerde batırır ve zelil ve horlanmış 

kılar. İşte bu Allah’ın sözü “Ha-mim-ayin-sin-gaf- dır. Yani bu Allah’ın hukuklarından 

bir hukuk ve –Ha-mim-in fitnesi (imtihanı)dir. Yani Allah tarafından bir hüküm,kader 

ve adalettir ki;bu iki şehirde,ilerde gerçekleşecektir. 

 Bu tefsirin benzeri Cerir İbni Abdillahil Beceli-den rivayet edilmiştir:Duydum ki 

Rasulullah diyor:Dahle (Hurması çok bir karye,köy), Düceyl (Bağdad-daki Dicle 

nehrinin bir şubesi,küçük dicle), Katrabil (Bu iki yerdir ki;onlardan biri 

kendisine,birbirine girmiş sık ağaçların nisbet edildiği Irak’dır.) , Sarrat (Irak’da bir 

nehirdir.),bunlar arasında iki şehir kurulur. Orada arzın Cebbarları (Dünyanın zalim 

ve zorbaları) birikir,toplanır,hazineleri toplar. (Bir rivayete ehliyle beraber) batar. Ve 

onlar yerde sür’atle giden demir aletlere sahiptirler. 

 Dahhak dedi:azabın hükmü ilerde gerçekleşecektir. İsterdim ki bu azab Bedir 

gününde geçmiş olsun. 

 Sa’lebi ve Kuşeyri zikretti ki;bu ayet inince Nebi Aleyhisselamın yüzünde üzüntü 

ve bitkinlik eseri görüldü. Denildi ki;Ya Rasulallah,seni üzen nedir? 

Dedi:Bana,ümmetime inen belalar haber verildi. Bunlar:Hasf (yere batma),Mesh (bir 

şeyin suretini çirkin ve kötü hale çevirmek), İnsanları toplayıp,sevk eden ateş,insanları 

denize atan bir rüzgar. Bunlar İsa’nın inişi ve Deccalın çıkışı ile birbirine bağlı,peş peşe 

gelen ayet ve alametlerdir. 

                                                           
915 Ruh-ul Beyan.Age. 3 / 285-286. 



 Hz. Ali’den rivayet edilir ki:O surelerin başlarındaki  bu harflerden Harp ve 

Fitneler hakkında yararlanıyordu. 

 Şehr bin Huşeb dedi:Ha-mim-ayin-sin-gaf- bir harbdir ki;onda aziz zelil,zelil de 

aziz kılınır. Bu deccalın inişine bağlı olarak Kureyşden Arab’a,Arab’dan Aceme kadar 

varır. 

 Fakir’de(İ.H.Bursevi) der ki:Deccalın çıkışıyla bağlantılı bir fitne olup,bazısı 

geçmiş olup,bazısı da (Hicri) bin-den sonra iki yüz arasında gerçekleşir. 

 Ata:Ha-mim-ayin-sin-gaf- hakkında;bu insanlar arasında çabuk yayılan 

ölüm,mülkü bir kavimden bir kavme nakletmek ve her şeyin iç yüzünün Allah’ın elinde 

ve O’nun kudretinde olduğu manalarına geldiğini söyler.916 

 Elbette Allah en doğru olanını bilir. 

 Bediüzzaman Said Nursi’ye İkinci Dünya savaşı münasebetiyle merak edip 

bakmamasının sebebini sorduklarında cevaben : (sanki halimizi Irak savaşında,nasıl bir 

tutum içerisinde bulunmamız gerektiğini,meselelerin neye bina edildiğini ifade etmesi 

yönünden zamanımıza ışık tutmaktadır.) ”İnsan çok zalimdir.”917 ayetine en a’zam 

(büyük) bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazhar olmalarından,onlara değil taraftar 

olmak veya merakla o cereyanları takib etmek (gazetelerle) ve onların yalan,aldatıcı 

propağandalarını dinlemek (Radyoyla ve sadece SNN televizyonunun haberleriyle) ve 

müteessirane mücadelelerini seyretmek (televizyonla),belki o acib zulümlere bakmak da 

(üzüntüyle bir tarafa meyledeceğinden)Caiz değil. Çünkü zulme rıza zulümdür. 

Taraftar olan zalim olur.(Hangi tarafa taraftar olursa olsun) Meyletse:”Zalimlere 

meyletmeyiniz.” Ateş (cehennem) sizi yakalar.”918 ayetine mazhar olur. 

 Evet,hak ve hakikat ve din ve adalet hesabına olmadığı ve belki inad ve asabiyeti 

milliye (müttefiklerin ve Irak’ın Arab milliyetçiliği gibi) ve menfaatı cinsiye ve nefsin 

enaniyetine dayanan (artık işi gurur meselesi yapıp,binlerce masumun kanının heder 

olması gibi..),dünyada emsali vuku bulmayan gaddarâne bir zulüm hesabına olduğuna 

kafi bir delil şudur ki:Bin masum çoluk-çocuk,ihtiyar,hasta bulunan bir yerde,bir iki 

düşman askeri bulunmak bahanesiyle,bombalarla onları mahvetmek ve tabakatı beşer 

cereyanları içinde,burjuvaların en dehşetli müstebitleri ve sosyalistlerin ve bolşeviklerin 

en müfritleri olan anarşistlerle ittifak etmek (Baas partisinin Rusyaya bağlı kalıp 

sosyalizmi uygulayarak,senelerdir şark,doğu tarafını teröristlere yaptığı 

desteklerle,anarşistlerle beraber çalkalaması) ve binler,milyonlar masumların kanlarını 

heder etmek ve bütün insanlara zarar olan bu harbi idame (Türkiye,Mısır gibi 

devletlere verdiği zarar) ve sulhü reddetmektir. (Sulh için bütün devletlerin peşi peşine 

devreye girdikleri halde Irak’ın bunu reddetmesi.) 

 İşte böyle hiçbir kanunu adalete ve insaniyete ve hiçbir düsturu hakikat ve 

hukuka muvafık gelmeyen boğuşmalardan (Irak’ın Kuveyte girişi hukuku çiğneme 

                                                           
916 Age. 3 / 285-286. 

917 İbrahim. 34. 

918 Hud.113. 



olduğu gibi,müttefiklerin saldırısı da hukuki olmamıştır.) Elbette alemi İslam teberri 

eder. (Bu hukuksuzluktan kaçınır.) Yardımcılıklarına tenezzül etmez. Çünkü onlarda 

öyle dehşetli bir fir’avunluk,bir hodgâmlık hükmediyor,değil Kur’an-a,İslâma yardım 

belki kendine tabi ve alet etmekle elini uzatır. Öyle zalimlerin kılınçlarına 

dayanmak,hakkaniyeti Kur’aniye elbette tenezzül etmez. 

 Ve milyonlarla masumların kanıyla yoğrulmuş bir kuvvet yerine,Hâlıkı kâinatın 

kudret ve rahmetine dayanmak,ehli Kur’ana farz ve vacibtir. Gerçi zendaka ve 

dinsizlik,o boğuşanların birisine dayanıp ehli diyaneti ezer. O zendekanın tazyikinden 

kurtulmak,onun aksi cereyanına taraftar olmak bir çaredir. Fakat şimdiye kadar o 

taraftarlık,bir menfaat vermeyerek çok zararları dokunmuş. 

 Hem zendeka nifak hasiyetiyle her tarafa döner. Senin dostunu kendine dost 

edip,sana düşman eder. Senin taraftarlık cihetiyle kazandığın günahlar faidesiz 

boynunda kalır. Risale-i Nur şakirdlerinin vazifeleri iman olduğundan,hayat meseleleri 

onları  çok alakadar etmez ve baktırmaz. İşte bu hakikata binaen,değil on üç ay,belki on 

üç sene dahi bakmasam hakkım var. Sizler baktınız. Günahlardan başka ne 

kazandınız?Ben bakmadım,ne kaybettim?”919 

 Hem –nakli sahih ile-o zamanda vücudu olmayan Basra ve Bağdad_ın vücuda 

geleceklerini ve Bağdad’a dünya hazinelerinin gireceğini... 

Ve Türkler ve Bahri Hazar (Hazar denizi) etrafındaki milletler ile Arablar muharebe 

edeceklerini ve sonra onlar çoklukla İslâmiyete girecekler;Arablara Arablar içinde 

hakim olacaklarını haber vermiş. Demiş ki:”İçinizde acemlerin çoğalması yakındır. 

Onlar mal ve ğanimetlerini yer ve boyunlarınızı vururlar.920 

 Abdulkadiri Geylaninin (D.1077) –Gaybın Dili- adlı menkıbe kitabında şu 

nakledilir:”Ey yer yüzündeki insanlar,Ey Ehli Irak,gelin benden öğrenin: Barış 

istemelisiniz,yoksa hiç bilmediğiniz yerlerden askerler getiririm. 

 Ey Gulam (oğul) Bin Senelik yere git,yine sözümü orada okuyacaksın.- O 

günlerde mutlak bir savaş ve işgalden Abdulkadiri Geylaninin himmetiyle kurtulduğu 

(ve kurtulacağı) ifade edilmektedir.921 

  

         13-3-1991 

        MEHMET     ÖZÇELİK 
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KEŞKE    VE   TEMENNİLER 

LEV-VE LEV- FE LEV OLANLAR : 

  

BAKARA:”165. Ve insanlardan öyleleri vardır ki Allah'tan başkalarını Allah'a denk 

tanrılar ederler. Onları Allah'ı sever gibi severler. Mü'minlerin ise All!h Teâlâ'ya 

muhabbetler! daha ziyadedir. Eğer zulm edenler azabı görecekleri zaman bütün 

kuvvetin Allah'a muhsus olduğunu ve hakikaten Allah'ın azabının şiddetli bulunduğunu 

görüp anlasalar -ne kadar nadim ve pişman olacak-lardır-.” 

”167.”Ve o uyanlar diyeceklerdir ki: Eğer bizim için bir kere -dünyaya- dönüş olsa biz 

de onlardan uzaklaşırız, onlar bizden uzaklaştıkları gibi. İşte Allah Teâlâ onlar 

amellerini üzerlerine pişmanlıklar halinde gösterecektir. Ve onlar ateşten çıkacak 

kimseler de değildir.” 

”220.”Dünya ve âhiret hakkında. Ve sana yetimlerden soruyorlar. De ki: Onlar için 

ıslâhta bulunmak hayırlıdır. Onlar ile beraber bulunursanız onlar sizin 

kardeşlerinizdir. Allah Teâlâ ise bozan ile ıslâh edeni bilir. Ve Allah Teâlâ dilese idi 

sizleri elbette meşakkate uğratırdı. şüphe yok ki Allah Teâlâ azizdîr, hakîmdir.” 

”221.” Müşrikleri imân edinceye kadar nikâh etmeyiniz. Elbette mü'min olan bir câriye, 

bir müşrik kadından hayırlıdır. İsterse müşrik kadın sizin hoşunuza gitsin. Ve müşrik 

erkeklere de imân etmedikçe -müslüman kadınları- nikâh ettirmeyiniz. Elbette bir 

mü'min köle, bir müşrikten hayırlıdır. İsterse o müşrik hoşunuza gidecek olsun. Onlar -

o müşrik erkek ve kadınlar, insanı- ateşe dâvet ederler. Allah Teâlâ ise kendi izniyle 

cennete ve mağfirete dâvet buyurur. Ve insanlara âyetlerini açıkça bildirir, ta ki öğüt 

alsınlar.” 

”253. “O resuller yok mu, biz onların bazılarını bazıları üzerine faziletli kıldık. 

Onlardan kimi vardır ki. Allah Teâlâ onunla konuşmuştur. Bazılarına da yüksek 

dereceler vermiştir. Meryem'in oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu ruhulkuds ile 

destekledik. Eğer Allah Teâlâ dileseydi onlardan sonrakiler, kendilerine o açık deliller 

geldikten sonra birbirini öldürüp durmazlardı. Fakat ihtilâfa düştüler, artık onlardan 

kimi imân etti ve onlardan kimi de kâfir oldu ve eğer Allah Teâlâ dilemiş olsaydı 

birbirlerini öldürmezlerdi ve lâkin Hak Tealâ neyi irade ederse onu yapar.” 

  

-ÂL-İ İMRAN”30.” O günü ki, herkes hayırdan her ne yapmış ise onu hazırlanmış 

olarak bulacaktır. Kötülükten de ne yapmış ise onunla kendi arasında uzak bir mesafe 

bulunmasını temenni edecektir. Ve Allah Teâlâ sizi yüce zatından sakındırır. Ve Allah -

azimuşsan- kullarını çok esirgeyicidir.” 

”91. Şüphesiz o kimseler ki, kâfir oldular ve kâfirler oldukları halde öldüler, artık 

onların hiç birinden yer yüzü dolusu altın feda edecek olsa elbette kabul edilmeyecektir. 

İşte onlar için elîm bir azap vardır. Ve onlar için yardımcılardan bir kimse yoktur...” 



”110. Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz, iyiliği emredersiniz, kötülükte 

men eylersiniz ve Allah Teâlâ'ya imân ediyorsunuz. Eğer ehlikitap da imân etselerdi 

elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan mü'min olanlar vardır, en çoğu ise fâsık 

kimselerdir.” 

”154. Sonra o gamın ardından üzerinize bir emniyet, hafif bir uyku indirdi ki, sizden bir 

gurubu örtüp kaplayıverdi. Sizden bir gurubu da nefisleri kayguya düşürmüştür Allah 

Teâlâ'ya karşı cahiliye zannî gibi hakka muhalif bir zanda bulunuyorlardı. Diyorlardı 

ki: Bize bu emirden bir şey var mıdır?. De ki: Şüphesiz emrin hepsi de Allah'ındır. 

Onlar sana açıklamıyacakları şeyleri kendi nefislerinde gizleyiverirler. Derler ki: Eğer 

bizim için bu emirden bir şey olsaydı burada öldürülmezdik. De ki: Eğer sizler 

evlerinizde olsaydınız, üzerlerine öldürülmeleri yazılmış olanlar yine çıkar, ölüp 

yatacakları yerlere kadar muhakkak giderlerdi. Ve Allah Teâlâ göğüslerinizin içinde 

olanı meydana koymak ve kalblerinizde olanı temizlemek için -bu hadiseyi vücude 

getirirdi-. Ve Allah Teâlâ göğüslerde bulunanları hakkiyle bilendir.” 

”156. Ey imân edenler!. Kâfir olanlar ve kardeşleri için sefere çıktıkları veya gaziler 

oldukları zaman, "eğer onlar bizim yanımızda olsalar idi ne ölürlerdi ve ne de 

öldürülmezlerdi" diyenler gibi olmayınız. Allah Teâlâ onu kalblerinde bir hasret kılmak 

için yapmıştır. Halbuki Allah Teâlâ yaşatır, öldürür ve Allah Teâlâ yaptığınız şeyleri 

hakkiyle görücüdür.” 

”159. İmdi Allah Teâlâ'dan bir rahmet sebebiyledir ki, onlara yumuşak davrandın, ve 

eğer sen çirkin huylu, katı yürekli olsaydın, elbette etrafından dağılırlardı. Artık onları 

affet, onlar için af talebinde bulun, ve onlar ile emr hususunda müşavere yap. Sonra 

azmettiğin zaman da Allah Teâlâ'ya tevekkül et. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ tevekkül 

edenleri sever.” 

”167. Ve münafık olanları açığa çıkarmak içindi. Ve onlara: Geliniz Allah yolunda 

savaşınız veya müdafaada bulununuz denildi. Dediler ki: Biz savaşmayı bilseydik elbette 

size uyardık.. Onlar o gün imândan ziyade küfre yakın bulunmuşlardı. Onlar 

kalblerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler. Ve Allah Teâlâ onların ne sakladıklarını 

tamamen bilicidir.” 

”168. Onlar ki, kedileri oturdukları halde kardeşleri için eğer bize itaat etseydiler 

öldürülmezler idi, dediler. De ki: Öyle ise kendi nefislerinizden ölümü def ediniz!. Eğer 

sâdık kimseler iseniz.” 

  

-NİSA”42. Kâfir olanları ve Peygambere isyan etmiş bulunanlar o gün:Yerin dibine 

batırılmayı temenni ederler ve Allah’tan hiçbir haberi gizleyemezler.” 

“46. O Yahudi olanlardan ki, kelimeleri yerlerinden değiştirirler ve dillerini eğerek ve 

dine dokunarak "işittik ve isyan ettik, işit, işitmez olası ve raina" derler. Ve eğer onlar 

işittik ve itaat ettik ve işit ve bizi gözet" deselerdi elbette onlar için hayırlı ve çok dürüst 

olurdu. Ve lâkin Allah Teâlâ onlara küfürleri sebebiyle lânet etmiştir. Artık pek az 

müstesnâ olmak üzere onlar îman etmezler.” 



”64. Bîz hiçbir Peygamber göndermedik. Ancak Allah Teâlâ'nın iz-niyle itaat edilmesi 

için gönderdik. Ve eğer onlar nefislerine zul-mettikleri zaman sana gelseler de Allah 

Teâlâ'dan mağfiret iste-seydiler ve onlara Peygamber de istiğfarda bulunsaydı elbette 

Allah Teâlâ'yı tövbeleri çok kabul edici ve çok esirgeyici bulacaklardı.” 

”66. Eğer onların üzerine nefislerinizi öldürünüz veya yurtlarınızdan çıkınız diye 

yazsaydık bunu onlardan birazı müstesnâ olmak üzere yapmazlardı. Ve eğer onlar 

kendisiyle öğüt verildikleri şeyi yapsa idiler elbette onlar için hayırlı ve devamlı olmak 

itibariyle daha sağlam olurdu.” 

”82. Kur'an'ı düşünmezler mi? Ve eğer Allah Teâlâ'dan başkası ta-rafından olsa idi 

elbette birçok ihtilâf bulurlardı.” 

”83. Ve onlara eminlikten veya korkudan bir haber geldiği zaman onu yayıverirler. Ve 

eğer onu Peygamber'e veya kendilerinden olan emir sahiplerine arzetseler elbette 

onlardan bunun hükmünü çıkaracak zatlar bunu bilirlerdi. Ve eğer Allah Teâlâ'nın 

lûtuf ve rahmeti üzerinize olmasa idi pek azınız müstesnâ, elbette şeytana uymuş 

olurdunuz.” 

”90. O kimseler müstesnâ ki, onlar sizin aranızla kendi aralarında bir anlaşma bulunan 

bir kavme iltica etmiş veyahut sizinle savaşta bulunmaktan veya kendi kavimleriyle 

harb etmekten göğüsleri darlaşmış oldukları halde size gelmiş olurlar. Ve eğer Allah 

Teâlâ dilemiş olsa idi elbette onları size musallat ederdi ve sizi katlediverirlerdi. İmdi 

onlar sizden bir tarafa çekilirler de sizinle savaşta bulunmazlarsa ve barışı size 

bırakırlarsa artık Allah Teâlâ sizin için onların aleyhine bir yol vermemiştir.” 

”102. Sen içlerinde olup da onlara namaz kıldıracağın zaman on-lardan bir grup seninle 

beraber namaza dursun, silahlarını da alıversinler. Bunlar secde edince arka tarafınızda 

bulunsunlar, ve namazı kılmamış olan diğer bir zümre de gelsin seninle beraber namazı 

kılsın ve ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını da alıversinler. Kâfir olan kimseler arzu 

ederler ki, siz silâhlarınızdan ve eşyanızdan gafil bulunasınız da sizin üzerinize bir 

baskın ile baskında bulunuversinler. Ve eğer size yağmurdan bir eziyet var ise veya siz 

hasta bulunmuş iseniz silâhlarınızı bırakmanızdan dolayı üzerinize bir günah yoktur. 

Ve ihtiyat tedbirinizi alınız, şüphe yok ki Allah Teâlâ kâfirler için küçültücü olan bir 

azab hazırlamıştır.” 

”129. Ve kadınlar arasında adalette bulunmanıza ne kadar istekli olsanız da asla 

muktedir olamazsınız, artık birine büsbütün meyl ile temayül edîp de ötekini asıklı gibi 

bırakmayınız. Ve eğer ıslah eder ve sakınırsanız şüphe yok ki Allah Teâlâ çok 

bağışlayan, pek esirgeyendir.” 

”135. Ey imân edenler!. Adaletle hakkiyle kaim. Allah için şahit kimseler olunuz. İsterse 

kendi şahıslarınızın veya ana-babanızın veya en yakınlarınızın aleyhine olsun, ister 

zengin veya fakir bulunsun. Çünki Allah Teâlâ onlara daha yakındır. Artık haktan 

dönerek nefse tâbi olmayınız. Ve eğer dilinizi eğer bükerseniz veya yüz çevirirseniz 

şüphe yok ki Allah Teâlâ işlediğiniz şeyden hakkıyle haberdardır.” 

  



-MAİDE”36. Şüphesiz o kimseler ki, kâfir oldular eğer yerde bulunanların hepsi ve 

onunla beraber bir misli daha onların olup da kıyâmet gününün azâbından dolayı onları 

feda edecek olsalar kendilerinden kabul edilmez ve onlar için elîm bir azap vardır.” 

”48. Ve sana kitabı da hak olarak indirdik, kendisinden evvelki -semavî- kitabı tasdik 

edici ve üzerine bir koruyucu olmak üzere. Artık aralarında Allah Teâlâ'nın indirmiş 

olduğu -hükümler- ile hükmet. Ve sana gelen haktan -ayrılıp da- onların havalarına tâbi 

olma. Sizden her biriniz için -vaktiyle- bir şeriat, bir açık yol kılmıştık. Ve eğer Allah 

Teâlâ dilese idi elbette sizleri bir ümmet kılmış olurdu. Fakat size vermiş olduğu şeyler 

de sizi imtihan etmek için -bir ümmet kılmadı- artık hayırlı işlere koşunuz. Nihâyet 

cümleten dönümünüz Allah Teâlâ'yadır. Binaenaleyh nelerde ihtilâf etmiş olduğunuzu o 

size haber verecektir...” 

”65. Ve eğer ehli kitap imân etseler ve sakınsalardı elbette biz onların günahlarını örter 

ve elbette onları nîmetleri bol cennetlere girdirirdik.” 

”66. Ve eğer onlar Tevrat'ı ve İncil'i ve onlara Rab'leri tarafından indirilmiş olanı 

dosdoğru tutsalar idi elbette hem üstlerinden hem de ayakları altından yiyeceklerdi. 

Onlardan mutedil bir cemaat vardır. Onlardan bir çoğunun yaptıkları ise ne kadar 

fenâdır!.” 

”81. Eğer onlar Allah Teâlâ'ya ve Peygamberlere ve ona indirilmiş olana imân etmiş 

olsalar idi o kâfirleri dostlar edinmezlerdi. Fakat onlardan bir çokları fâsık 

kimselerdir.” 

”100. De ki: Murdar ile temiz eşit olmaz. İsterse murdarın çokluğu hoşuna gitsin. Artık 

ey güzel akıl sâhipleri!. Allah Teâlâ'dan korkunuz ki, kurtuluş bulabilesiniz.” 

”104. Ve onlara, Allah Teâlâ'nin indirdiğine ve Peygambere (sünnetine) geliniz denildiği 

vakit "babalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeyler bize yeter" derler. Ya babaları 

hiçbir şey bilmiyorlar ve doğru yola gitmiyorlar idiyseler de mi?.” 

”106. Ey imân edenler!. Herhangi birinize ölüm hâli geldiği zaman vasiyet vaktinde 

aranızda şâhitlik edecekler, ya sizden adâlet sâhibi iki kimsedir veya size yer yüzünde 

yolculuk halinde iken ölüm müsibeti isabet etti ise sizin gayrınızdan iki şahıstır. -

Bunların şâhitliklerinden- Şüphelendiğiniz takdirde bunları namazdan sonra 

alıkorsunuz. Bunlar "yemin karşılığında hiçbir bedel almayız, isterse lehine şâhitlik 

edeceğimiz kimse bizim için akraba olsun. Ve Allah'ın şahitliğini gizlemeyiz, o takdirde 

şüphe yok ki, biz günahkârlardan bulunmuş oluruz" diye yemin ederler.” 

  

-MAİDE”48. Ve sana kitabı da hak olarak indirdik, kendisinden evvelki -semavî- kitabı 

tasdik edici ve üzerine bir koruyucu olmak üzere. Artık aralarında Allah Teâlâ'nın 

indirmiş olduğu -hükümler- ile hükmet. Ve sana gelen haktan -ayrılıp da- onların 

havalarına tâbi olma. Sizden her biriniz için -vaktiyle- bir şeriat, bir açık yol kılmıştık. 

Ve eğer Allah Teâlâ dilese idi elbette sizleri bir ümmet kılmış olurdu. Fakat size vermiş 

olduğu şeyler de sizi imtihan etmek için -bir ümmet kılmadı- artık hayırlı işlere 

koşunuz. Nihâyet cümleten dönümünüz Allah Teâlâ'yadır. Binaenaleyh nelerde ihtilâf 

etmiş olduğunuzu o size haber verecektir...” 



”63. Din bilginleri, fakihleri onları günah sözlerinden ve haram yemelerinden 

engellemeli değil midirler?. İşledikleri şey elbette ne kadar kötü!.” 

”104. Ve onlara, Allah Teâlâ'nin indirdiğine ve Peygambere (sünnetine) geliniz denildiği 

vakit "babalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeyler bize yeter" derler. Ya babaları 

hiçbir şey bilmiyorlar ve doğru yola gitmiyorlar idiyseler de mi?.” 

  

-EN’AM:”7. Eğer sana kâğıtta- yazılı- bir kitab indirseydik de onu elleriyle yoklıyacak 

olsalardı elbette o kâfir olanlar, yine diyeceklerdi ki bu bir sihirden başka değildir.” 

”9. Ve eğer onu -Peygamberi- bir melek kılsaydık, elbette onu yine bir erkek -suretinde- 

kılardık ve onları yine düşmüş oldukları şüpheye düşürürdük.” 

”27. Ve -onları- ateşin üzerine durdurulup da: "Eyvah bize ne olurdu bir geriye 

çevrilseydik ki, Rab'bimizin âyetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden olsaydık" 

dedikleri zaman bir görecek olsan.” 

”28. Hayır: Evvelce gizlemekte oldukları şey kendilerine göründü de -ondan- ve eğer 

geri çevrilselerdi kendisinden yasaklandıkları şeye elbette yine dönüverirlerdi. Ve şüphe 

yok ki, onlar elbette yalancılardır.” 

”30. Ve -onları- görecek olsan Rablerinin huzuruna durduruldukları zaman!. 

Buyuracak ki: "Şu hak değil miymiş?.." onlar da: "evet. Rab'bimize andolsun ki," 

diyecekler. -Cenâb-ı Hak'ta- "o halde azâbı tadınız, küfreder olduğunuz şeyler 

sebebiyle" diye buyurmuş olacaktır.” 

”35. Ve eğer senin üzerine onların yüz çevirmeleri ağır gelmiş ise artık yapabilirsen 

yerde bir tünel, veya gökte bir merdiven araştırıp da onlara bir mucize getirecek isen -

haydi getir- ve eğer Allah Teâlâ dilese idi onları hidâyet üzerine toplardı. Sakın 

câhillerden olma.” 

”58. De ki: Eğer o acele istediğiniz şey benim yanımda olsaydı benimle sizin aranızda 

elbette iş bitirilmiş olurdu. Allah Teâlâ zâlimleri hakkıyla bilendir.” 

”88. İşte o, Allah Teâlâ'nın hidâyetidir, onunla kullarından dilediğine hidâyet eder. Ve 

eğer onlar ortak koşsalardı elbette yapmış oldukları amelleri boşa giderdi.” 

”93. Ve daha zâlim kim vardır!. O kimseden ki yalan yere Allah Teâlâ'ya iftirada 

bulunmuş, veya kendisine birşey vahy edilmediği halde bana vahy olundu demiş ve ben 

de Allah'in indirdiğinin benzerini indireceğini diye iddiada bulunmuş olur. Görecek 

olsan o zaman ki, zâlimler ölümün dalgaları içinde kalacak, onlara Melekler de ellerini 

uzatarak: Çıkarınız canlarınızı!. Bugün alçaklık azabıyla cezâlanacaksınız. Allah 

Teâlâ'ya karşı gerçek olmayanı söyler olduğunuzdan ve onun ayetlerinden böbürlenerek 

kaçtığınızdan dolayı, diyeceklerdir.” 

”107. Ve eğer Allah Teâlâ dilese idi onlar şirke düşmezlerdi. Ve seni onların üzerine bir 

bekçi kılmadık, ve sen onların üzerine bir vekil de değilsin.” 



”111. Eğer biz hakîkaten onlara Melekleri indirsek ve onlar ile ölüler konuşacak olsalar 

ve onların üzerine herşeyi de bölük bölük toplasak yine imân edecek değillerdir. Meğer 

ki Allah Teâlâ dileyecek olsun. Fakat onların çokları bunu bilmezler.” 

”137. Ve bunun gibi müşriklerden birçoklarına çocuklarını öldürmeyi onların ortakları 

güzel göstermişler. Tâki onları helâk etsinler, ve dinlerini de kendilerine karıştırsınlar. 

Ve eğer Allah Teâlâ dileseydi onu yapmazlardı. Artık onları, iftira ettikleri şeyi de 

bırak.” 

”149. De ki: Kesin delil, Allah Teâlâ'ya mahsustur. Eğer o dileseydi elbette hepinizi 

hidâyete erdirirdi.” 

”152. Ve yetimin malına -rüştüne kadar- yaklaşmayınız, sâdece en güzel bir şekilde 

yaklaşın. Ve ölçüğü ve tartıyı adâlet üzere yapın. Biz bir kimseyi gücünün üstünde 

birşey ile mükellef kılmayız ve söz söyleyeceğiniz zaman adâletle bulununuz, isterse, 

yakınlarınız olsun. Ve Allah Teâlâ'ya verdiğiniz sözü yerine getiriniz. İşte size bunlar ile 

tavsiyede bulunmuştur. Umulur ki, düşünürsünüz, -öğüt alırsınız-.” 

”157. Yahut demeyesiniz ki, eğer bize kitap indirilmiş olsa idi, elbette biz onlardan daha 

fazâ hidâyete ermiş olurduk. İşte size Rabbinizden açık bir delil de geldi, hidâyet ve 

rahmet de. Artık Allah Teâlâ'nın âyetlerini yalanlayandan ve ondan -yüz- çevirenden 

daha zâlim kimdir?. Biz âyetlerimizden yüz çevirenleri elbette böyle yüz çevirmeleri 

sebebiyle azabın en kötüsü ile cezâlandıracağızdır.” 

  

-A’RAF:”88. Onun kavminden kibirlenen bir cemaat demişti ki: Ey Şuayb!. Seni ve 

seninle beraber imân edenleri elbette yurdumuzdan çıkarırız veyahut kat'î surette bizim 

dinimize dönüverirsiniz. O da demişti ki: Ya biz onu istemesek de mi?.” 

”96. Eğer o ülkelerin halkı, imân etselerdi ve sakınmış olsalar idi elbette onların üzerine 

gökten ve yerden bereketler açardık. Fakat yalanladılar. Artık biz de onları 

kazandıkları şey sebebiyle tutup yakalayıverdik.” 

”100. Yere önceki sahiplerinden sonra vâris olacaklar için belli olmadı mi ki: Eğer biz 

dilemiş olsak onları da günahları sebebiyle musîbetlere uğratırdık ve kalblerini 

mühürlerdik de artık onlar işitemezlerdi.” 

”155. Ve Musa kavminden yetmiş erkeği tayin ettiğimiz vakit için seçmişti. Ne zaman ki, 

onları yıldırım yakaladı, dedi ki: Ey Rabbim!. Eğer dilese idin onları ve beni daha evvel 

helâk ederdin. Bizden bir takım beyinsizlerin yaptıkları şey sebebiyle bizi helâk eder 

misin?. Bu ancak senin bir imtihanındır, bununla dilediğini saptırırsın ve sen dilediğini 

hidâyete kavuşturursun. Sen bizim dostumuzsun, artık bizi bağışla ve bize acı! Sen 

bağışlayanların en hayırlısısın.” 

”188. De ki: Allah Teâlâ'nın dilediğinden başka nefsim için ne bir faideye ve ne de bir 

zarara sâhip değilim. Ve eğer ben gaybı bilir olsa idim, elbette hayırdan daha çok şeyler 

yapardım, ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben imân eden bir kavim için korkutucu ve 

müjdeleyiciden başka birşey değilim.” 



  

-ENFAL:”8. Tâki: Hakkı isbat ve bâtılı iptal etsin. İsterse, günahkâr olanlar hoşnut 

olmasınlar.” 

”19. Eğer -ey kâfirler- fetih istiyorsanız işte size fetih gelmiştir. Ve eğer vazgeçerseniz 

artık o sizin için hayırlıdır. Ve eğer dönerseniz biz de döneriz. Ve elbette cemaatiniz çok 

olsa da size birşey ile fayda verir olamayacaktır. Ve muhakkak ki. Allah Teâlâ 

müminler ile beraberdir.” 

”23. Ve eğer Allah Teâlâ onlarda bir hayır bilse idi elbette onlara işittirirdi. Ve eğer 

işittirecek olsaydı elbette onlar yine dönerlerdi. Ve onlar kaçınan kimselerdir.” 

”31. Ve onlara âyetlerimiz okunduğu zaman dediler ki: Artık işittik, eğer dileyecek 

olsak elbette bunun benzerini biz de söyleyebiliriz. Bu evvelkilerin efsanelerinden başka 

birşey değildir.” 

”42. O vakit ki, siz yakın vâdide idiniz, onlar ise uzak vâdide idiler. Kervan ise sizden 

aşağıda idi. Eğer birbirinizle vâdeleşe idiniz, elbette vâde mahallinde ihtilâfa düşerdiniz. 

Ve lâkin Allah Teâlâ yapılmış olan bir emri yerine getirmek için -böyle yaptı- tâki, helâk 

olan kimse, apaçık bir delilden helâk olsun ve diri kalan da âşikâr bir delilden diri 

kalmış olsun ve şüphe yok ki. Allah Teâlâ tam mânâsıyla işiticidir, tamamıyle bilicidir.” 

”43. O vakit ki. Allah Teâlâ onları sana rüyanda az gösteriyordu. Ve eğer onları sana 

çok göstermiş olsaydı elbette korkacak idiniz ve cihad işinde ihtilâfa düşerdiniz. Ve 

lâkin Allah Teâlâ selâmete erdirdi. Şüphe yok ki, o, göğüslerin içinde olanı hakkıyla 

bilicidir.” 

”50. Ve görecek olsan, o zaman ki, melekler, kafir olanların canlarını alırlar, yüzlerine 

ve arkalarına vururlar ve yangının azabını tadın -derler-.” 

”63. Ve onların kalblerinin arasını telif etti ki, eğer yerde bulunanın tamamını 

sarfedecek olsa idin onların kalpleri arasını birleştiremezdin. Ve lâkin Allah Teâlâ 

onların arasını birleştirdi. Şüphe yok ki, o galiptir, hikmet sahibidir.” 

  

-TEVBE:”32. Onlar Allah Teâlâ'nın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Allah Teâlâ 

ise nurunu tamamlamaktan başka birşeye razı olmaz. İsterse kâfirler hoşlanmasınlar.” 

”33. O bir Yüce Yaratıcıdır ki, Peygamberini hidayet ile ve hak din ile gönderdi ki, onu 

bütün dinlerin üzerine yükseltsin, isterse müşriklerin hoşuna gitmesin.” 

”42. Eğer o, yakın bir ganîmet ve orta bir sefer olsa idi elbette sana tâbi olurlardı. Fakat 

o meşakkatli mesafe onlara uzak geldi ve az sonra Allah Teâlâ'ya yemin edeceklerdir ki; 

eğer iktidarımız olsa idi elbette seninle beraber sefere çıkardık. Bunlar kendilerini helâk 

ediyorlar. Allah Teâlâ ise onların mutlâka yalancı kimseler olduklarını biliyor.” 



”46. Eğer -cihada- çıkmak isteseydiler, elbette onun için bir hazırlık -bir kuvvet- 

hazırlar idiler. Fakat Allah Teâlâ onların cihada çıkmalarını çirkin gördü de onları 

alıkoydu. Ve oturanlar ile beraber oturunuz denildi.” 

”47. Eğer sizin aranızda -cihada- çıkacak olsalardı, size bozgunluktan başka birşey 

arttırmış olmayacaklardı ve sizin aranıza fitne sokmak isteyerek koşar dururlardı. Ve 

sizin aranızda onları  ziyadesiyle dinleyenler de vardır. Allah Teâlâ o zâlimleri 

tamamiyle bilicidir.” 

”57. Eğer bir sığınılacak yer veya mağaralar veya girecek bir delik bulsalardı onlar 

koşar oldukları halde oraya dönerlerdi.” 

”59. Ve eğer onlar Allah Teâlâ'nın ve Peygamberinin kendilerine verdiğine razı 

olsalardı ve şüphe yok ki. Allah Teâlâ bize yeter, Allah Teâlâ lütfundan bize verecektir 

Resûlü de. Muhakkak ki, bizler Cenâb-ı Hak'ka rağbet eden kimseleriz -deselerdi- 

elbette haklarında hayırlı olurdu.” 

”113. Peygamber için ve imân edenler için uygun değildir ki, müşrikler hakkında af 

talebinde bulunsunlar. İsterse akrabaları olsunlar. Onların cehennem ehli oldukları 

kendilerine açıkça belli olduktan sonra.” 

  

-YUNUS:”11. Eğer Allah Teâlâ, insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de 

alelâcele verecek olsa idi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu. Artık bize 

kavuşmalarını ummayanları kendi azgınlıktan içinde şaşkın bir halde bırakırız.” 

”16. De ki: Eğer Allah Teâlâ dilese idi onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. 

Muhakkak ki, ben ondan evvel sizin aranızda bir ömür sürmüştüm. Siz hiç akıllıca 

düşünmez misiniz?.” 

”42. Ve onların içinde senin sözlerini işitmek isteyenler de vardır. Fakat sağırlara mı 

işittireceksin?. Eğer akılları da kesmez kimseler bulunmuş ise.” 

”43. Ve onlardan sana bakanlar da vardır. Ya sen körlere göremez kimselerde olsalar 

doğru yolu gösterebilir misin?.” 

”54. Eğer zulmetmiş olan her şahıs için bütün yerde bulunanlar olsa idi elbette onları 

feda ederdi ve azâbı gördükleri zaman için için pişmanlıkta  bulunmuş oldular. Ve 

onların arasında adâletle hükmolunmuş olur ve onlar zulm  olunmazlar.” 

”97. İsterse, onlara her âyet gelsin. Pek acıklı azâbı görünceye kadar -küfrlerinde devam 

ederler-“ 

”99. Ve eğer Rab'bin dilese idi elbette yeryüzünde kim varsa hepsi de cümleten imân 

ederlerdi. Artık o halde inanmaları için sen mi insanları zorlayacaksın?.” 

  



-HUD:”80. Dedi ki: Keşke benim için size karşı bir kuvvet olsa idi veya şiddetli bir 

kaleye sığınacak olsa idim.” 

”118. Ve eğer Rab'bin dilese idi, elbetde bütün insanları bir tek ümmet kılardı. Fakat 

onlar ihtilâf eden kimseler olmaktan geri durmayacaklardır.”  

  

-YUSUF:”17. Dediler ki: Ey babamız!. Biz hakikaten bir yarış ederek gittik. Yûsuf'u da 

eşyamızın yanında bıraktık, hemen onu kurt yemiş ve sen bize doğru sözlü kimseler 

olsak da inanmazsın.” 

”103. Ve insanların çoğu sen fazlaca arzu etsen de imân edici kimseler değildirler.” 

  

-RA’D.”18. Rab'lerine -Cenâb-ı Hak'kın davetine- uyanlar için bir güzellik vardır. O'na 

uymamış olanlar için de yeryüzünde olan şeylerin hepsi ve bir misli de beraber olacak 

olsa idi elbette kendilerini azaptan kurtarmak için hepsini fedâ ederlerdi. İşte onlar ki, 

hesabın en kötüsü kendileri içindir ve onların dönüp girecekleri yer cehennemdir. Ve o 

ne fenâ bir yataktır.” 

  

-HİCR”2. O kâfir olanlar, çok kere arzu edeceklerdir ki, keşke müslüman olmuş 

olsaydılar.” 

”7. Eğer sen dogru söyleyenlerden isen bize melekleri getirmeli değil misin?” 

”14. Ve eğer onların üzerine gökten bir kapı açsak da oradan yukarıya çıkacak olsalar. 

  

-NAHL.”35. Ve müşrikler dediler ki: Eğer Allah dilese idi ondan başkasına ne biz ve ne 

de babalarımız ibadette bulunmazdık ve ne de onsuz bir şeyi haram kılmazdık. İşte 

onlardan öcekiler de böyle yapmışlardır. Artık Peygamberlerîn üzerine apaçık tebliğden 

başka ne vardır?.” 

”41. Ve o kimseler ki, zulme uğratıldıktan sonra Allah uğrunda hicret ettiler. Elbette 

onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz ve ahiret mükâfatı ise elbette daha 

büyüktür. Eğer bilirlerse.” 

”61. Ve eğer Allah Teâlâ insanları zulümleri sebebiyle cezalandıracak olsa idi 

yeryüzünde hiç bir canlı bırakmazdı. Fakat onları takdir edilen bir zamana kadar 

erteliyor. Onların ecelleri geldiği vakit ise onlar ne bir saat geri kalabilirler, ve ne de 

öne geçebilirler.” 

”93. Ve eğer Allah Teâlâ dilese idi elbette sizleri bir tek ümmet kılardı. Fakat o 

dilediğini sapıklıkta bırakır ve dilediğini hidayete erdirir ve sizler yapmakta olduğunuz 

şeylerden elbette sorulacaksınızdır.” 



  

-İSRA:”42. De ki: Eğer onunla beraber dedikleri gibi Tanrılar olacak olsa idi, o 

takdirde arşın sahibine elbette -galip gelmek için- bir yol ararlardı.” 

”88. De ki: Andolsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere 

toplanacak olsalar, elbette onun bir benzerini getiremeyeceklerdir. İsterse, bazıları 

bazılarına yardımcı olsun.” 

”95. De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmişler olarak gezip dolaşan melekler olsa idi elbette 

onlara gökten Peygamber olarak bir melek indirirdik.” 

”100. De ki: Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olacak olsaydınız, yine 

harcamak korkusuyla kıstıkça kısardınız ve insan pek cimri olmuştur.” 

  

-KEHF.”18. Ve onları uyanıklar sanırsın, halbuki, onlar uykudadırlar ve onları sağ 

taraflarına ve sol taraflarına çeviririz ve köpekleri de iki kolunu kapı tarafına uzatmış 

bir haldedir. Eğer onların bu hallerine muttali olsa idin elbette onlardan döner kaçardın 

ve onlardan korku ile dolardın.” 

”58. Ve Rabbin mağfireti pek fazladır, rahmet sahibidir. Eğer onları kazandıkları 

sebebiyle cezalandıracak olsa elbette onlar için azabı çarçabuk getirirdi. Fakat onlar 

için va'd edilmiş bir zaman vardır. Onun ötesinde bir kurtuluş yeri bulamazlar.” 

”77. Sonra yine gittiler, bir belde ahalisine varınca onun ahalisinden yiyecek istediler. 

Onlar ise bunları misafir kabul etmekten kaçındılar. Derken orada bir duvar buldular 

ki, yıkılmak istemekte idi. Onu hemen doğrultu verdi. Dedi ki: Eğer dileseydin bunu 

üzerine elbette bir ücret alıverirdin.” 

”109. De ki: Eğer Rabbimin kelimeleri için deniz mürekkep olsa elbette Rabbimin 

kelimeleri tükenmeden deniz tükenir biter. İsterse denizin bir mislini de yardımcı 

getirecek olsak.” 

  

-TAHA.”134. Ve eğer biz onları ondan evvel bir azab ile helâk etmiş olsa idik, elbette 

diyeceklerdi ki: Ey Rabbimiz!. Bize bir Peygamber göndermeli değil mi idin ki, bir 

zillete ve rüsvaylığa düşmeden evvel senin âyetlerine tâbi olsa idik?” 

  

-ENBİYA:”17. Eğer biz bir eğlence edinmek istese idik elbette onu kendi tarafımızdan 

edinirdik. Eğer yapacaklar olsa idik.” 

”22. Eğer o ikisinde -gökler ile yerde- Allah'tan başka ilâhlar olsa idi elbette ikisi de 

fesada uğramış olurdu. Binaenaleyh arşın Rabbi olan Allah Teâlâ, onların vasf ettikleri 

şeylerden yücedir.” 



”39. Eğer o kâfir olanlar, o zamanı bir bilseler idi ki, ne yüzlerinden ve ne de 

arkalarından ateşi men edemiyeceklerdir ve onlar yardımda olunamayacaklardır.” 

  

-HAC:”73. Ey insanlar!. Bir misal verildi, onu artık dinleyiniz!. Şüphe yok ki, Allah'tan 

başka kendilerine ibadet ettikleriniz, bir sinek bile yaratamazlar, isterse onun için hepsi 

de toplansınlar ve eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa onu ondan geri de 

alamazlar. İsteyen de, istenilen de zayıf olmuştur.” 

  

-MÜ’MİNUN.”24. Bunun üzerine kavminden kâfirler olmuş olan ileri gelen bir zümre 

dedi ki: Bu başka değil, ancak sizin gibi bir insan, istiyor ki, sizin üzerinize üstünlük 

etsin. Ve eğer Allah dilemiş olsa idi elbette melekleri indirirdi. Biz bunu evvelki 

babalarımızda işitmedik.” 

”71. Eğer hak onların hevalarına uyacak olsa idi elbette gökle ve yer onlarda olanlar 

fesada uğramış olurdu. Hayır.. biz onlara -şereflerine vesile olacak olan- Kur'an'ı, 

getirdik, onlar ise-kendi vesilei şerefleri olan- Kur'andan yüz çevirenlerdir.” 

”75. Ve eğer onlara merhamet etsen ve kendilerindeki zararı açıversen elbetteki, yine 

azgınlıklarında devam edip tereddütte bulunacaklardır.” 

  

-NUR.”35. Allah Teâlâ, göklerin ve yerin nurudur. Nurunun meseli, içinde güzel bir 

çırağ bulunan bir kandillik gibidir, o çırağ ise bir kandil içindedir. O kandil ise sanki bir 

incimsi yıldızdır, doğusu ve batısı olmayan mübarek bir zeytin ağacından 

tutuşturulmaktadır. Onun yağı bir halde ki, kendisine ateş dokunmasa bile hemen 

hemen ışık verecektir. Nur üstüne nurdur. Ve Allah nuruna dilediğini kavuşturur. Ve 

Allah Teâlâ insanlara misaller getirir ve Allah Teâlâ her şeyi hakkıyla bilicidir.” 

  

-FURKAN.”45. Görmedin mi, gölgeyi nasıl uzatmıştır. Eğer dileyecek olsa idi onu 

elbette sakin kalırdı Sonra güneşi gölge üzerine bir delil kıldık.” 

”51. Ve eğer dilemiş olsa idik elbette her beldede bir korkutucu gönderirdik. 

  

-ŞUARA.”30 Musa Aleyhisselâm da dedi ki: Ben sana apaçık blr şey getirmiş olunca da 

mı beni zindana alacaksın!.” 

”102. İmdi bizim için bir kere -geriye- dönüş olsa idi artık müminlerden olsa idik.” 

”113. Onların hesabı ancak Rabbime aittir, eğer anlayabilirseniz.” 

”198. Eğer onu Arabca bilmeyenlerin biri üzerine indirmiş olsa idik.” 



  

-ANKEBUT.”64. Bu dünya hayatı eğlenceden ve bir oyundan başka birşey değildir. Ve 

hakikaten ahiret yurdu ise elbette ki, daimî hayat O'dur, eğer bilecek olsalar idi.” 

  

-LOKMAN.”21. Onlara "Allah'ın indirmiş olduğuna tâbi olun" denildiği vakit, dediler 

ki: Hayır.. Biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tâbi oluruz. Ya şeytan onları alevli 

âteşin azabına dâvet eder olsada mı? -yine tâbi olacaklar-.” 

”27. Muhakkak ki: Eğer yerde olan ağaçlar kalem olsa, deniz de -mürekkep olsa- ona 

arkasından yedi deniz de yardım eylese yine Allah'ın kelimeleri -yazılmakla- tükenmez. 

Şüphe yok ki, Allah Azîzdir, hakîmdir.” 

  

-SECDE.”12. Görecek olsan o vakit ki, günahkârlar Rab'lerinin huzurunda başlarını 

eğmiş oldukları hâlde ey Rab'bimiz!. Gördük ve işittik, artık bizi geri çevir. Bir sâlih 

amel işleyelim. Şüphe yok ki, biz kat'î surette inanmışlarız. -derler-.” 

”13. Ve eğer dilemiş olsa idik her nefsi elbette hidayete erdirirdik. Fakat elbette ki, 

cehennemi bütün cinlerden ve insanlardan dolduracağım, sözü benden hak olmuştur.”

  

-AHZAB.”14. Eğer onların üzerlerine her taraflarından girilse, sonra da kendilerinden 

fitne istenilecek olsa idi elbette onu -meydana- getirirlerdi ve bu hususta ancak pek az 

dururlardı.” 

”20. Sanırlar ki, -düşman- orduları gitmemiştir. Ve eğer o ordular gelecek olsa arzu 

ederlerdi ki: Çölde bedevîler içinde bulunup size âit haberleri soruversinler. Ve eğer 

sizin aranızda bulunacak olsalar, pek azdan başka savaşta bulunmazlar.” 

”52. Bundan sonra sana -başka- kadınlar helâl olmaz ve bunları başka eşler ile 

değiştirmek de helâl olmaz, isterse, güzellikleri pek hoşuna gidecek olsun. Ancak sağ 

elinin sahip olduğu müstesnâ. Ve Allah herşey üzerine nâzır olmuştur.” 

  

-SEBE:”14. Sonra vaktaki, onun üzerine ölüm ile hükmettik, onun vefat etmiş olduğuna 

asâsından yemekte olan bir ağaç kurdundan başkası onlara delâlet etmiş olmadı. Ol 

vakit ki, yere düşüverdi, cin taifesi anlamış oldu ki, eğer gaybı bilmiş olsalar idi o 

ihânetli azap içinde kalmış olmazlardı.” 

”51. Görecek olsan telâşa düştükleri zaman -ne garip bir manzara görmüş olursun- 

artık kurtuluş yok ve onlar yakın bir yerden yakalanmışlardır.” 

  



-FATIR.”18. Ve hiçbir günahkâr, başkasının günâhını yüklenmez ve eğer ağır yüklü bir 

kimse, onu taşımaya çağıracak olsa ondan hiçbir şey yükletilemez isterse, -o çağırılan- 

akraba olsun. Sen ancak Rablerinden gıyaben korkar olanları ve namazı dosdoğru 

kılanları korkutursun ve her kim temizlenirse ancak kendi nefsi için temizlenmiş olur. 

Ve nihayet dönüş Allaha'dır.” 

”45. Ve eğer Allah insanları yaptıkları şey yüzünden cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde 

hiçbir canlı mahlûk bırakmazdı. Fakat onları belli bir müddete kadar tehir buyuruyor. 

Nihayet ecelleri gelince -haklarında amellerine göre muamele yapılacaktır- çünki Allah 

Teâlâ kullarını hakkıyla görücü bulunmaktadır.” 

  

-YASİN”47. Ve onlara "Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarfediniz" 

denildiği vakit kâfir olanlar, imân edenlere dediler ki: Biz mi doyuracağız, o kimseyi ki, 

eğer Allah dilese idi onu doyururdu. Siz başka değil, ancak apaçık bir sapıklık 

içindesiniz.” 

”66. Ve eğer dilese idik gözlerini büsbütün mahvederdik de yola koşar dururlardı. Artık 

nereden görebilecekler?.” 

”67. Ve eğer dilese idik onları en kuvvetli bulundukları yerde mahvederdik. Artık ne 

geçip gitmeğe ve ne de geri dönmeğe güç yetiremezlerdi.” 

  

-ZÜMER.”4. Eğer Allah çocuk edinmek istese idi, elbette yarattığından dilediğini 

seçiverirdi. O bundan uzaktır, o tek ve kahhar olan Alah'tır.” 

”26. Artık Allah, onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı ve elbette ki, ahiret azabı daha 

büyüktür, eğer bilen kimseler olsalardı, -elbette öyle yalanlamaya cür'et edemezlerdi-.” 

”43. Yoksa Allah'tan başkasını şefaatçiler mi edindiler?. De ki: Eğer hiçbir şeye sahip 

olmamış ve akıl erdiremez bulunmuş iseler de mi?.” 

”47. Eğer zulm etmiş olanlar için yerde olanların hepsi ve onunla beraber onun bir misli 

de olacak olsa elbette ki, kıyamet gününde azabın fenalığından dolayı -kurtuluş için- 

onu mutlaka fedâ ederlerdi ve onlar için Allah tarafından hiç de hesaba kalmamış 

oldukları şeyler meydana gelmiş olacaktır.” 

”57. Veya -her nefsin-: Şüphe yok ki, eğer Allah bana hidayet etse idi elbette ben 

sakınanlardan olurdum. Demesinden evvel -uyan- ması lâzımdır-.” 

”58. Veyahut azabı gördüğü zaman: Keşke benim için bir kerre daha -dünyaya- dönmek 

olsa idi de iyi işler işleyenlerden olsa idim. -demesinden evvel uyanmalıdır.” 

  

-MÜMİN.”14. Artık Allah'a dini O'nun için hâlis kılarak ibadet ediniz. İsterse kâfirler 

hoşlanmasınlar.” 



  

-FUSSİLET.”44. Ve eğer O'nu, yabancı bir lisan ile bir Kur'an kılsa idik elbette derler 

ki: Âyetleri ayrıntılı şekilde açıklanmalı değil mi idi -Arabî bir Peygambere- yabancı bir 

lisan ile -Kur'an- olur mu?. De ki: O, îman edenler için bir hidâyet vesilesidir ve bir 

şifâdır ve O kimseler ki îman etmezler, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve o, 

onlara karşı bir körlüktür. Onlara uzak bir yerden sesleniliyor.” 

  

-ŞURA.”8. Ve eğer Allah dilemiş olsa idi elbette onları bir ümmet kılmış olurdu. Velâkin 

dilediği kimseyi rahmetine girdirir. Zâlimlere gelince onlar için ne bir dost ne de bir  

yardımcı vardır.”  

”27. Ve eğer Allah, rızkı kulları için yayacak olsa elbette yerde haddi aşarlardı. Velâkin 

dilediğini bir miktar ile indiriyor. Şüphe yok ki, O, kullarından haberdardır. -ve 

hepsini- görücüdür.” 

  

-ZUHRUF.”20. Ve dediler ki: Eğer O Rahmân dilemeseydi onlara ibadet etmezdik. 

Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Onlar başka değil, ancak yalan söylerler.” 

”24. Dedi ki: Ya size atalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden daha doğrusunu getirdimse 

de mi?. Dediler ki: Şüphe yok biz, kendisiyle gönderilmiş olduğun şeyi inkâr edicileriz.” 

”60. Ve eğer dileyecek olsa idik, elbette sizden yerde melekler yaratırdık, sizin yerinize 

geçerlerdi.” 

  

-AHKAF.”11. Ve kâfir olanlar, îman edenler için dedi: Eğer bir hayr olsa idi ona bizi 

geçemezlerdi. Ve onlar bununla -Kur'an ile- hidayete eremedikleri vakit de hemen 

diyeceklerdir ki: işte bu, eski bir iftiradır.” 

  

-MUHAMMED.”4. İmdi kâfir olanlar ile -savaşta- karşılaştığınız zaman hemen 

boyunlarını vurunuz, nihâyet onların kanlarını ziyadesiyle döktüğünüz vakit artık 

bukaguyu sıkıca bağlayın, sonra da -onları- ya meccânen âzad edersiniz veya bir bedel 

karşılığında serbest bırakırsınız. Tâki: Savaş ağırlıklarını atıversin. Emr böyledir. Ve 

eğer Allah dilese elbette onlardan -muharebesiz de- intikam almış olurdu. Velâkin 

bâzınızı bâzınız ile imtihan etmesi için, böyle savaş ile emretmiştir. Ve o kimseler ki; 

Allah yolunda öldürülmüşlerdir, elbette -Allah- onların amellerini zayi kılmayacaktır. 

21. -Onlar için, itaat ve güzel söz -yaraşır- sonra -savaş- emri, kesinlik kazanınca eğer 

Allah'a sadakatda bulunsalar idi elbette kendileri için hayırlı olurdu.” 



”30. Ve eğer dilesek elbette onları sana gösteriveririz de onları herhâlde simâlariyle 

bilirsin. And olsun ki: Onları lâkırdılarının üslûbundan da bilirsin. Ve Allah ise bütün 

amellerinizi bilir.” 

  

-FETİH.”22. Ve eğer o kâfir olanlar, sizinle savaşta bulunacak olsalar idi elbette 

arkalarına döneceklerdi, sonra ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamazlardı. 

  

-HUCURAT.”5. Ve eğer onlar, kendilerine sen çıkıncaya kadar sabretselerdi elbette ki, 

kendileri için hayırlı olurdu. -maamafih- Allah, gafurdur, rahîmdir.” 

”7. Ve biliniz ki, aranızda muhakkak Allah'ın Peygamberi vardır. Eğer' O, birçok işte 

size itaat edecek olsa idi elbette helâke düşmüş olurdunuz. Velâkin Allah -Teâlâ- size 

imânı sevdirdi ve onu kalblerinizde süsledi ve size küfrü ve fâsıkca hareketleri ve isyânı 

çirkin gösterdi. İşte doğru yola gidenler de onlardır.” 

  

-VAKIA.”65. Eğer dilese idik onu elbette bir ot kırıntısı yapardık. Artık siz, şaşırır 

dururdunuz.” 

”70. Eğer dilese idik onu acı bir su yapardık, artık şükretmeli değil misiniz?” 

”76. Ve şüphe yok ki, o, eğer bilseniz, elbette pek büyük bir yemîndir.” 

  

-MÜCADELE.”22. Allah'a ve âhiret gününe îman eden hiçbir kavmi bulamazsın ki, 

Allah'a ve Resûlü'ne muhalefet eder kimseleri sevsinler isterse: Babaları veya oğulları 

veya kardeşleri veya kabileleri olsunlar, onlar o zatlardır ki, -Allah- onların kalplerinde 

îman yazmıştır. Ve onları kendisinden bir ruh ile desteklemiştir ve onları altlarından 

ırmaklar akar cennetlere girdirecektir. Oralarda ebedî olarak kalıcılardır. Allah, 

onlardan râzı olmuştur, -onlar da- Ondan râzı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın 

askerleridir. İyi biliniz ki, muhakkak Allah askerleridir, onlardır kurtuluşa ermiş 

olanlar.” 

  

-HAŞR.”9. Ve o kimseler ki: Onlardan evvel yurt ve îman edinmişlerdir, kendilerine göç 

edip gelenleri severler ve onlara verilen şeylerden dolayı kendi kalplerinde bir ihtiyaç 

duymazlar, ve kendilerinde bir ihtiyaç bulunsa dahi onları kendi nefislerine tercih 

ederler. Ve her kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa ermiş olanlar 

onlardır.” 

”21. Eğer bu Kur'anı bir dağ üzerine indirmiş olsa idik elbette onu Allah'ın 

korkusundan baş eğmiş, parça parça olmuş görürdün ve biz o misâlleri insanlar için 

veriyoruz, tâ ki, düşünüversinler.” 



  

-MÜMTEHİNE.”2. Eğer onlar sizi ele geçirirlerse sizin için düşmanlar olurlar ve size 

karşı fenâlıkla ellerini ve dillerini uzatırlar ve sizin kâfirler olmanızı arzu ederler. 

SAF.” 8. Allah'ın nûrunu ağızlar ile söndürmek isterler, Allah ise nûrunu 

tamamlayıcıdır. İsterse, kâfirler hoşlanmasınlar.” 

”9. O, O -Kerem sahibi Mabud- dur ki; Peygamberini Kur'an ile ve Hak dîn ile 

gönderdi. Onu her dîn üzerine yükseltmek için, isterse: Müşriklerin hoşuna gitmesin.” 

  

-MÜLK.”10. Ve diyeceklerdir ki: Eğer biz işidir olsa idik veya akıllıca düşünse idik, biz 

bu çılgın cehennemin yârânı arasında bulunmuş olmaz idik.” 

  

-KALEM.”9. Onlar arzu ettiler ki: Sen yaltaklanıvermiş olsa idin, o zaman onlar da 

yaltaklanacaklardır.” 

”33. İşte azap, böylecedir ve muhakkak ki, âhiret azabı daha bü-yüktür, eğer bilecek 

olsalar idi.” 

  

-HAKKA.”44. Eğer O -Peygamber faraza- bâzı lakırdıları bize karşı bir iftira olarak 

söylemiş olsa idi:” 

  

-MEARİC.”11. Onlar; birbirlerine gösterilirler, günahkâr olan temenni eder ki: O 

günün azabından dolayı oğullarını fedâ etsin.” 

  

-CİN.”16. Ve eğer onlar, o yol üzerinde dosdoğru gitse idiler, elbette kendilerine bol bol 

su içirirdik.” 

  

-KIYAME.”15. İsterse, mazeretlerini ortaya atmış bulunsun.” 

  

”TEKASÜR.”5. Vaz geçin, sizin anladığınız gibi değil, eğer yakın bir bilgi ile bilecek 

olsa idiniz. -öyle yapmazdınız .- “ 

  



LEVLÂ –VE LEVLÂ – FE LEVLÂ OLANLAR : 

  

-BAKARA:“118. Ve bilmeyen kimseler dedi ki: Allah bizimle konuşsa ya veya bize bir 

âyet gelse ya. Onlardan evvelkiler de onların dedikleri gibi demişti. Kalbleri bir birine 

benzemiştir. Biz âyetlerimizi kesin îman sahibi olan bir kavme apaçık bildirdik.” 

  

-NİSA”77. O kimseleri görmez misin ki, onlara: Ellerinizi çekiniz ve na-maz kılınız, 

zekât veriniz denilmişti. Vaktaki üzerlerine cihat yazıldı, o zaman içlerinden bir takımı. 

Allah Teâlâ'dan korkarcasına veya daha fazla insanlardan korkar oldular. Ve onlara: 

Ey Rabbimiz!. "Ne için üzerimize cihadı yazdın? Ne olurdu bizi yakın bir müddete 

kadar tehir etseydin" dediler. De ki: Dünyanın faidesi pek azdır, âhiret ise takva sahibi 

olanlar için elbette hayırlıdır. Ve siz kıl kadar zulme uğramayacaksınızdır.” 

”83. Ve onlara eminlikten veya korkudan bir haber geldiği zaman onu yayıverirler. Ve 

eğer onu Peygamber'e veya kendilerinden olan emir sahiplerine arzetseler elbette 

onlardan bunun hükmünü çıkaracak zatlar bunu bilirlerdi. Ve eğer Allah Teâlâ'nın 

lûtuf ve rahmeti üzerinize olmasa idi pek azınız müstesnâ, elbette şeytana uymuş 

olurdunuz.” 

”113. Eğer Allah Teâlâ'nın lûtuf ve rahmeti senin üzerine olma-saydı elbette onlardan 

bir taife seni şaşırtmaya kasdedecekti. Halbuki, onlar kendi nefislerinden başkasını 

şaşırtamazlar ve sana hiçbir şeyden zarar veremezler. Ve Allah Teâlâ sana kitabı ve 

hikmeti indirdi ve sana bilir olmadığın şeyleri öğretti. Ve Allah Teâlâ'nın lütfu senin 

üzerine pek büyük olmuştur.” 

  

-MAİDE”63. Din bilginleri, fakihleri onları günah sözlerinden ve haram yemelerinden 

engellemeli değil midirler?. İşledikleri şey elbette ne kadar kötü!.” 

  

-EN’AM”8. Ve dediler ki; onun üzerine bir Melek indirilmeli değil mi idi?. Ve eğer biz 

bir melek indirmiş olsaydık elbette iş bitirilmiş olurdu. Sonra onlara göz açtırtmazdı.” 

”37. Ve dediler ki: Onun üzerine Rab'binden bir âyet indirilmeli değil mi idi?. De ki: 

Şüphe yok Allah Teâlâ âyet indirmeğe kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler.” 

”43. Artık bizim azâbımız onlara geldiği zaman yalvarmalı değil miydiler. Fakat onların 

gönülleri katılaşmış ve şeytan onlara yapar oldukları şeyleri süslemiş idi.” 

  

-A’RAF:”43. Ve biz onların göğüslerinde kinden her ne var ise hepsini söküp atmışızdır. 

Onların altlarından ırmaklar akar ve derler ki: O Allah Teâlâ'ya hamdolsun ki, bizi 

hidayetle buna kavuşturdu. Eğer Allah Teâlâ bize hidâyet etmeseydi biz kendi 



kendimize hidâyete eremezdik. Muhakkak ki, Rabbimizin peygamberleri hak ile 

geldiler. Ve onlara işte bu cennettir ki, siz buna -salih- amelleriniz sebebiyle vâris 

oldunuz, diye nidâ olunacaktır.” 

”203. Ve onlara bir âyet getirmediği!! zaman "onu kendi tarafından uydurmalı değil 

miydin" derler. De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahy olunana tâbi olurum. Bu 

Rabbiniz tarafından basîretlerdir, ve inanan bir kavim için hidâyettir ve rahmettir.” 

  

-ENFAL:”68. Eğer Allah Teâlâ'dan bir yazı geçmiş olmasa idi, almış olduğunuz şey 

hususunda size elbette pek büyük bir azap dokunurdu.” 

  

-YUNUS”20. Ve derler ki: Ona Rabbi tarafından bir mucize indirilmeli değil midir?. De 

ki: Gayıp ancak Allah içindir. Artık siz bekleyiniz, şüphe yok ki, ben de sizinle beraber 

bekleyenlerdenim.” 

”98. Hiç bir şehir ahalisi yoktur ki, -ümitsizlik halinde- imân etmiş olsun da bu imânı 

ona fâide versin. Yunus kavmi ise müstesnâ. Ne zaman ki imân ettiler, onlardan dünya 

hayatında rüsvaylık azâbını kaldırdık ve kendilerini bir müddete kadar 

faydalandırdık.” 

  

-HUD”91. Dediler ki: Ey Şuayb!. Söylediklerinden bir çoğunu iyice anlayamıyoruz. 

Şüphe yok ki, biz seni aramızda cidden zayıf görüyoruz ve eğer senin kabilen olmasa idi 

elbet de seni taslayarak öldürürdük ve sen bizden üstün değilsin.” 

”110. Ve yemin olsun ki; Musa'ya kitabı verdik. Derken onda ihtilâf edildi. Eğer 

Rab'bin tarafından bir kelime geçmiş olmasa idi elbetde aralarında hüküm verilirdi. Ve 

muhakkak ki, onlar ondan kuşkuya düşüren şiddetli bir şüphe içindedirler.” 

”116. Sizden evvelki asırlarda yeryüzünde bozgunculuktan alıkoyacak bir kısım fazilet 

sahipleri bulunmalı değil miydi?. Ancak onlardan kurtuluşa erdirdiğimiz bir kısmı 

müstesnâ, ve o zulm edenler ise kendilerinin içinde bulundukları refaha -dünya 

varlığına- uydular ve günahkâr kimseler oldular.” 

  

-YUSUF”94. Ne zaman ki, kâfile ayrıldı. Babaları dedi ki: ben muhakkak Yûsufun 

kokusunu alıyorum. Eğer bana bunaklık isnâd etmiyecek olsa idiniz elbetde beni tasdik 

ederdiniz-.” 

  

-RA’D.”7. Ve o kâfir olanlar der ki: Onun üzerine Rab'binden bir mucize indirilmiş 

olmalı değil mi?. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavin için bir hidâyet rehberi vardır.” 



”27. Ve kâfîr olanlar derler ki: Ona Rab'binden bir mucize indirilmiş olmalı değil mi 

idi?. De ki: Muhakkak Allah Teâlâ dilediğini sapıklığa düşürür ve hak'ka yönelen! de 

kendisine hidâyet eder.” 

”31. Ve eğer bir Kur'an ki, onunla dağlar yürütülmüş veya onunla yer parçalanmış veya 

onunla ölüler konuşturulmuş olsa idi işte bu Kur'an ile olmuş olurdu. Fakat bütün işler 

Allah'ındır. İmân edenler anlamadılar mı ki: Allah Teâlâ dileyecek olsa idi elbette bütün 

insanları hidâyete erdirirdi. Kâfirlere gelince onlara kendi kötü amelleri sebebiyle bir 

felâket isabet edip duracaktır. Veya Allah'ın vâdi gelinceye kadar o felâket yurtlarının 

yakınına inecektir. Şüphe yok ki. Allah Teâlâ verdiği sözden asla dönmez.” 

  

-KEHF.”39. Bağına girdiğin zaman "Maşallah, lâ kuvvete illâ billâh" demeli değil mi 

idin?. Eğer beni malca ve evlâtça senden daha az görüyorsan.” 

  

-TAHA.”129. Ve eğer Rabbinden önceden verilmiş bir söz ve tâyin edilmiş bir müddet 

olmasa idi elbette büyük bir azap lâzım gelirdi.” 

”134. Ve eğer biz onları ondan evvel bir azab ile helâk etmiş olsa idik, elbette 

diyeceklerdi ki: Ey Rabbimiz!. Bize bir Peygamber göndermeli değil mi idin ki, bir 

zillete ve rüsvaylığa düşmeden evvel senin âyetlerine tâbi olsa idik?” 

  

-HAC-40. Onlar ki, haksız yere, ancak Rabbimiz Allah'tır, demelerinden dolayı 

yurtlarından çıkarıldılar. Eğer insanların bazılarını bazıları ile Allah'ın defetmesi 

olmasa idi manastırlar, kilisler, havralar, ve içlerinde Allah'ın adı çok zikredilen 

mescitler elbette ki, yıkılırdı, ve elbette ki Allah kendi dinine yardım edenlere yardım 

eder. Şüphe yok ki, Allah elbette pek kuvvetlidir, pek izzetlidir.” 

  

-NUR.”10. Ve eğer üzerinize Allah'ın lütufu ve rahmeti olmasa idi -haliniz ne olurdu?- 

ve şüphe yok ki, Allah Teâlâ tövbeleri kabul edicidir, hikmet sahibidir.” 

”12. Onu işittikleri zaman mümin erkekler ile mümin kadınlar kendi vicdanlarında 

hayırlı bir zanda bulunarak bu bir apaçık iftiradır demeli değil mi idiler?.” 

”13. Onun üzerine dört şahit getirmeli değil mi idiler?. Madem ki, şahitleri 

getiremediler, artık onlardır. Allah katında yalancılar onlardır.” 

”14. Ve eğer Allah'ın fazlu rahmeti dünyada ve ahirette üstünüzde olmasa idi elbette o 

içine daldığınız yaygaradan dolayı sizi pek büyük bir azap kaplardı.” 

”16. Onu işittiğiniz zaman, bunu söylemek bize lâyık olmaz, hâşâ, bu, pek büyük bir 

iftiradır, demeli değil mi idiniz?.” 



”20. Ve eğer Allah'ın fadlı ve rahmeti sizin üzerinize olmasa idi -elbette ki, sizi 

azaplandırırdı- ve şüphe yok ki, Allah çok esirgeyicidir, çok merhametlidir.” 

”21. Ey îmân etmiş olanlar!. Şeytanın adımlarına uymayın ve her kim şeytanın 

adımlarına uyarsa elbette ki o, çirkin ve inkâr edilmiş şeyler ile emreder. Ve eğer 

üstünüzde Allah'ın lütufu ve merhameti olmasa idi sizden hiç bir kimse ebediyen temize 

çıkamazdı velâkin Allah dilediğini temize çıkarır ve Allah hakkiyle işiticidir, bilicidir.” 

  

-FURKAN”21. Ve bize kavuşmayı ümit etmeyenler dedi ki: Bizim üzerimize melekler 

indirilmeli değil mi idi?. Veya Rabbimizi görmeli idik. Andolsun ki, -onlar- nefislerinde 

bir büyüklük görmüşlerdir ve büyük bir azgınlık ile azgınlıkla bulunmuşlardır.” 

  

-NEML.”46. Dedi ki: Ey kavmim!. Ne için iyilikten evvel kötülüğü acele istiyorsunuz?. 

Allah'tan af dilemeli değil misiniz?. Olabilir ki, rahmete kavuşursunuz.” 

  

-KASAS.”10. Musa'nın annesinin kalbi, bomboş olarak sabahladı. Eğer inananlardan 

olsun diye onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse onu açığa vuracaktı.” 

”82. Ve dünkü gün onun yerinde olmayı temenni edenler, ertesi sabah diyorlardı ki: Vay 

sana!. Şüphe yok ki, Allah kullarından dilediğine rızkı bol veriyor, dilediğine de az. Eğer 

Allah bize lûtfetmese idi elbette bizi de yerin dibine geçirmişti. Ay!. Muhakkak ki, kâfir 

olanlar kurtuluşa eremezler.” 

  

-ANKEBUT.”50. Ve dediler ki: Onun üzerine Rabbinden mucizeler indirilmiş olmalı 

değil mi idi?. De ki: O mucizeler ancak Allah'ın katındadır ve ben ancak apaçık bir 

uyancıyım.” 

”53. Ve senden azabı alelâcele isterler. Eğer tayin edilmiş bir vakit olmasa idi elbette 

onlara azap geliverirdi. Ve muhakkak ki, o, onlara kendileri farkında olmaksızın 

gelecektir.” 

  

-SAFFAT.”67. Ve eğer dilese idik onları en kuvvetli bulundukları yerde mahvederdik. 

Artık ne geçip gitmeğe ve ne de geri dönmeğe güç yetiremezlerdi.” 

”143. Eğer o çokca tesbih edenlerden olmasa idi.” 

  

-FUSSİLET.”44. Ve eğer O'nu, yabancı bir lisan ile bir Kur'an kılsa idik elbette derler 

ki: Âyetleri ayrıntılı şekilde açıklanmalı değil mi idi -Arabî bir Peygambere- yabancı bir 



lisan ile -Kur'an- olur mu?. De ki: O, îman edenler için bir hidâyet vesilesidir ve bir 

şifâdır ve O kimseler ki îman etmezler, onların kulaklarında bir ağırlık vardır. Ve o, 

onlara karşı bir körlüktür. Onlara uzak bir yerden sesleniliyor.” 

”45. And olsun ki, Mûsa'ya da kitap verdik, onda da ihtilâf edildi. Ve eğer Rab'binden 

bir söz geçmiş olmasa idi elbette onların aralarında iş bitiriverirdi ve şüphe yok ki, onlar 

ondan elbette tereddüde düşürücü bir şüphe içindedirler.” 

  

-ŞURA.”14. Ve ayrılığa düşmediler, ancak kendilerine bilgi geldikten sonra, sadece 

aralarında haddi aşmaktan dolayı -ayrılığa düştüler- ve eğer Rab'binden belirli bir 

süreye kadar geçmiş  bir kelime bulunmasa idi elbette aralarında hükm olunurdu. Ve 

muhakkak O kimseler ki, onlardan sonra kitaba vâris oldular, elbette ondan şaşkınca 

bir şüphe içindedirler.” 

”21. Yoksa onlar için ortaklar var da onlar için dinden kendisiyle Allah'ın izin 

vermediği şeyleri meşru mu kıldılar?. Ve eğer O ertelemek sözü olmasa idi elbette 

aralarında hükm verilmiş olurdu ve şüphe yok ki, O zâlimler için elem verici bir azap 

vardır.” 

  

-ZUHRUF.” 31. Ve dediler ki: Şu Kur'an, iki beldeden bir büyük erkek üzerine 

indirilmiş olmalı değil mi idi?.” 

”33. Ve eğer insanlar -küfre düşüp-  bir ümmet olacak olmasa idiler elbette Rahmânı 

inkâr edenlerin evleri ve üzerine çıktıkları merdivenleri için gümüşten tavanlar 

kılardık.” 

”53. O'nun üzerine altından bilezikler atılmalı değil mi idi?. Veya onunla beraber 

melekler birbirine yardımcılar olarak gelmeli değil mi idi?.” 

  

-AHKAF.”28. Onlara Allah'tan başka yakınlık sağlamak için tanrı edinmiş oldukları 

şeyler yardım etmeli değil mi idiler?. Bilâkis onlardan gaip oluverdiler ve bu da onların 

yalanlarının ve iftirâ eder oldukları şeyin -bir eseri- dir.” 

  

-MUHAMMED.”20. Ve imân edenler derler ki: Bir sûre indirilmiş olmalı değil mi idi, 

Vaktaki, bir muhkem sûre indirildi ve onda savaş zikredildi, kalblerinde bir hastalık 

olanları gördün ki: Sana ölümden baygın kimsenin bakışı gibi bakıyorlar. Artık -ölüm- 

olarak daha lâyıktır.” 

  

-FETİH.”25. Onlar, o kimselerdir ki: Kâfir oldular ve sizi Mescid-i Haram'dan men 

eylediler. Kurbanları da mahalline varmaktan alıkoydular. Eğer bilmediğiniz mümin 



erkekler ile imân sahibi kadınlar bulunmasa idi, onları bilmeksizin çiğneyip de o yüzden 

size bilmeksizin bir meşakkat, bir keder, bir üzüntü -isabet etmeyecek olsa idi- elbette 

ellerini onlardan çektirmezdi, fakat çektirdi, tâki, Allah dilediğini rahmeti içine 

girdirsin. Eğer onlar seçilmiş olsalar idi, elbette onlardan kâfir olanları elîm bir âzab ile 

azaplandırırdık.” 

  

-VAKIA.”57. Biz sizi yarattık, artık tasdik eder olmalı değil mi idiniz!.” 

”62. Ve muhakkak ki, siz ilk yaradılışı bildiniz, o halde düşünmez misiniz?” 

”83. Artık, değil mi ki, -can- boğaza geldiği vakit.” 

”86. O halde haydin, eğer siz cezâ görmeyecekler oldunuz iseniz.” 

  

-MÜCADELE.”8. Bakmaz mısın, o kimselere ki: Gizlice konuşmadan men 

edilmişlerdir, sonra da men edilmiş olduktan şeye dönüverirler ve günah ile ve 

düşmanlık ile ve Peygambere isyan ile fısıldaşırlar ve sana geldikleri zaman da seni 

Allah'ın selâmlamadığı birşey ile selâmladılar ve kendi içlerinde ne derler ki: Allah bizi 

söylediğimiz şey ile cezâlandırmalı değil mi? Onlara cehennem kâfidir, ona 

yaslanacaklardır. Artık ne fenâ bir dönüş yeri.” 

  

-HAŞR.”3. Ve eğer Allah, onların üzerine sürgünü yazmamış olsa idi, el-bette onlara 

yine dünyada azap ederdi ve onlar için âhirette ise ateş azabı vardır.” 

  

-MÜNAFİKUN.”10. Ve size rızk olarak verdiğimiz şeylerden harcamada bulunun, 

birinize ölüm gelmesinden, artık Yârabbi!. Beni bir yakın müddete kadar tehir etse idi 

de sadaka verse idim ve sâlihlerden olsa idim demesinden evvel.” 

  

-KALEM.”28. Orta halde bulunanları dedi ki: Ben size "tesbîh eder olmalı değil 

misiniz?" demedim mi?” 

”49. Eğer ona Rab'binden bir nîmet erişmiş olmasa idi, elbette fezâya kınanmış bir 

halde atılmış olacaktı.” 

  

  

 



- LEN OLANLAR : 

  

-BAKARA:”24. Eğer siz onu yapamaz iseniz, elbette yapamayacaksınız ya, artık o 

ateşten sakınınız ki, onun çırası, bir takım insanlar ile taşlardır. O ateş ise kâfirler için 

hazırlanmıştır.” 

”61. Hani siz bir vakitte demiştiniz ki: Ya Musa! biz bir çeşit yemeğe elbette 

sabredemeyiz. Bizin için rabbine dua etde yerin bitirdiği tere, hıyar, buğday, mercimek, 

soğandan bizim için de çıkarsın. -Musa da- demişti ki: Siz bayağı olan şey ile hayırlı olan 

şeyi değiştirir misiniz? Öyle ise bir kasabaya ininiz sizin için istediğiniz şeyler -orada- 

vardır. Onların üzerlerine alçaklık, yoksulluk vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. 

Bu da şüphe yok ki Allah'ın ayetlerini inkâr, peygamberlerini haksız yere katletmeleri 

sebebiyle olmuştur. İşte bu ceza onların isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarından 

dolayıdır.” 

”80. Ve dediler ki: Bizlere bir kaç sayılı günden başka cehennem ateşi temas 

etmeyecektir. De ki: Siz Allah'ın huzurunda bir ahid mi aldınız? Elbet de Allah Teâlâ 

dönmez. Yoksa bilmeyeceğiniz bir şeyi Cenab'ı Hakka isnad edip söylüyor musunuz?” 

”95. Halbuki onu evvelce kendi elleriyle yaptıkları şeyler sebebiyle aslâ temenni 

etmezler.” 

”111. Ve dediler ki cennete Yahudî veya Hırıstiyan olanlardan başkası elbette 

giremeyecektir. Bu onların boş hülyalarıdır. De ki: delilinizi getirin, eğer siz doğru 

kimseler iseniz.” 

”120. Sen onların milletine tâbi oluncaya değin senden ne Yahudiler ne de Hıristiyanlar 

aslâ hoşnut olmazlar. De ki: Asıl hidayet Allah'ın hidâyetidir. Eğer sen sana gelen 

ilimden sonra, onların arzularına uyacak olsan, yemin olsun ki senin için Allah 

tarafından ne bir dost bulunur ne de bir yardımcı.” 

  

-ÂL-İ İMRAN”91. Şüphesiz o kimseler ki, kâfir oldular ve kâfirler oldukları halde 

öldüler, artık onların hiç birinden yer yüzü dolusu altın feda edecek olsa elbette kabul 

edilmeyecektir. İşte onlar için elîm bir azap vardır. Ve onlar için yardımcılardan bir 

kimse yoktur...” 

”92. Sevdiğiniz şeylerden harcayıncaya kadar iyiliğe nail olamazsınız ve her ne şey 

harcarsanız şüphe yok ki. Allah Teâlâ hakkiyle bilir.” 

”111. Size ezîyetten başka bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşta bulunurlarsa size 

arka çevirir kaçarlar. Sonra yardım da olunmazlar.” 

”115. Ve hayırdan her ne yaparlarsa elbette karşılıksız bırakılmayacaklardır. Ve Allah 

Teâlâ o takvâ sahiplerini hakkiyle bilendir.” 



”116. Muhakkak o kimseler ki, kâfir oldular, onları ne malları ve ne de evlâtları Allah 

Teâlâ'nın azabından kurtaramaz. Ve onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedî 

kalacak kimselerdir.” 

”124. O vakitte idi ki, sen mü'minlere diyordun ki: Rabbinizin indirmiş olduğu üç bin 

melek ile size yardım etmesi size yetmez mi?” 

”144. Ve Muhammed de ancak bir peygamberdir. Ondan evvel de peygamberler gelip 

geçmiştir. Eğer o ölse veya öldürülse siz gerisin geriye mi dönüvereceksiniz?. Ve her kim 

gerisin geriye dönerse elbette Allah Teâlâ'ya hiçbir zarar vermiş olamaz. Ve Allah Teâlâ 

şükredenlere mükâfat verecektir.” 

”176. O küfre koşanlar seni üzmesinler. Şüphe yok ki, onlar Allah Teâlâ'ya bir şey ile 

zarar veremezler. Allah Teâlâ istiyor ki, onlara âhirette bir nasip vermesin. Ve onlar 

için büyük bir azap vardır.” 

”177. Muhakkak o kimseler ki, imân karşılığında küfrü satın almışlardır. Elbette onlar 

Hak Teâlâ'ya bir şey ile zarar veremezler. Ve onlar için acıtıcı bir azap vardır.” 

  

-NİSA:”52. Onlar o kimselerdir ki, Onlara Allah Teâlâ lânet etmiştir ve her kime ki, 

Allah Teâlâ lânet ederse artık onun için bir yardımcı bulamazsın.” 

”88. Size ne oluyor ki, münâfıklar hakkında iki fırka bulunuyorsu-nuz? Allah Teâlâ 

onları kazandıkları şey sebebiyle tersine döndürmüştür. Hak Teâlâ'nın saptırdığını 

doğru yola getirmek mi is-tiyorsunuz?. Ve her kimi ki, Allah Teâlâ saptırırsa artık sen 

onun için bir yol bulamazsın.” 

”129. Ve kadınlar arasında adalette bulunmanıza ne kadar istekli olsanız da asla 

muktedir olamazsınız, artık birine büsbütün meyl ile temayül edîp de ötekini asıklı gibi 

bırakmayınız. Ve eğer ıslah eder ve sakınırsanız şüphe yok ki Allah Teâlâ çok 

bağışlayan, pek esirgeyendir.” 

”141. Onlar ki, sizi gözeli verirler, eğer sizin için Allah Teâlâ'dan bir zafer olursa biz de 

sizinle beraber değilmiydik derler. Ve eğer kâfirler için bir pay olursa biz size galip 

gelmez miydik ve size mü'minlerin saldırısını engeller olmadık mı derler. Artık Allah 

Teâlâ kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Ve elbette Allah Teâlâ kâfirler için 

mü'minler aleyhine bir yol vermeyecektir.” 

”143. Onun arasında bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne de bun-lara mensup, ve her 

kimi ki, Allah Teâlâ sapıtırsa artık ona elbette bir yol bulamazsın.” 

”145. Şüphe yok ki; münâfıklar ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Ve elbette onlar için 

bir yardımcı da bulamazsın.” 

”172. Mesihde Allah Teâlâ için kul olmaktan asla çekinmez. Allah'a yakın olan melekler 

de. Her kim onun ibadetinden çekinir ve kibirlenirse elbette onların hepsini huzuruna 

toplayacaktır.” 



  

-MAİDE:”22. Dediler ki, ya Musa!. Muhakkak orada zorbalar olan bir kavim vardır. 

Ve onlar oradan çıkmadıkça biz oraya elbette girmiyeceğizdir. Fakat onlar oradan 

çıkarlarsa bizler oraya muhakkak giricileriz.” 

”24. Dediler ki: Ya Musa!.. Biz elbette oraya ebediyen girmeyeceğiz, onlar orada devam 

ettikçe artık sen Rabbinle git savaşta bulunun, bizler ise burada oturucularız. “ 

”41. Ey Resûl!. Küfr içinde yarış edenler seni mahzun etmesin. O kimselerden ki, 

ağızlarıyla imân ettik dedikleri halde kalbleri imân etmemiştir. Ve Yahudi olan 

kimselerden ki, bunlar pek ziyâde yalan dinleyicilerdir. Ve sana gelmeyen diğer bir 

kavmi de ziyadesiyle dinleyicidirler. Kelimeleri yerlerine konulduktan sonra 

değiştirirler. Derler ki: Eğer size bu verilirse alıveriniz ve eğer size bu verilmezse 

sakınınız. Ve Allah Teâlâ her kimin fitnesini isterse elbette sen onun için Allah Teâlâ 

tarafından birşeye sâhip olamazsın. Onlar o kimselerdir ki Allah Teâlâ onların 

kalblerini temizlemek istemiştir. Onlar için dünyada zillet vardır ve onlar için âhiret de 

pek büyük bir azap vardır.” 

”42. Onlar yalanı çokca dinleyicilerdir. Haram olanı da pek çok yiyicilerdir. Artık sana 

gelirlerse aralarında hükmet veya onlardan yüz çevir. Ve eğer onlardan yüz çevirirsen 

sana hiçbir şey ile zarar veremezler ve eğer hükm edersen aralarında adâletle hükmet. 

Şüphe yok ki: Allah Teâlâ adaletde bulunanları sever.” 

  

-EN’AM”124. Ve onlara bir âyet geldiği zaman derler ki: Allah'ın Peygamberlerine 

verilmiş olanın benzeri bizlere verilinceye kadar biz imân etmeyiz. Allah Teâlâ 

peygamberliği nereye yönelteceğini en iyi bilendir. Elbette günahkâr olanlara yapmakta 

olduktan tuzak ve hileden dolayı Hak Teâlâ'nın katında bir alçaklık ve şiddetli bir azap 

isâbet edecektir.” 

  

-ENFAL:”19. Eğer -ey kâfirler- fetih istiyorsanız işte size fetih gelmiştir. Ve eğer 

vazgeçerseniz artık o sizin için hayırlıdır. Ve eğer dönerseniz biz de döneriz. Ve elbette 

cemaatiniz çok olsa da size birşey ile fayda verir olamayacaktır. Ve muhakkak ki. Allah 

Teâlâ müminler ile beraberdir.” 

  

-TEVBE”80. Onlar için istiğfarda bulun veya onlar için istiğfarda bulunma. Eğer onlar 

için yetmiş defa af dileyecek olsa elbette Allah Teâlâ onları af etmeyecektir. Çünki onlar 

Allah Teâlâ'yı ve Resûlünü inkâr ettiler. Allah Teâlâ ise fasıklar olan bir kavme hidayet 

etmez.” 

”83. Eğer Allah Teâlâ seni onlardan bir taifenin yanına döndürür de başka bir cihada 

çıkmak için senden izin isterlerse de ki: Artık siz benimle beraber çıkmayınız ve benim 

maiyetimde olarak savaşta bulunmayınız. Çünki, siz ilk defa da oturmaya razı oldunuz. 

Artık geri kalanlar ile beraber oturunuz.” 



”94. Onlara döndüğünüz zaman size mazeret beyan edeceklerdir. De ki: Mâzerette 

bulunmayınız, elbette size inanmayacağızdır.Muhakkak ki, Allah Teâlâ sizin bir kısım 

hallerinizden bizi haberdar buyurdu ve sizin amellerinizi Allah Teâlâ ve Peygamberi 

görecektir. Sonra gizliyi de âşikâreyi de bilene döndürüleceksiniz. Artık o neler yapmış 

olduklarınızı size haber verecektir.” 

  

-HUD:”81. Dediler ki: Ey Lût!. Şüphe yok ki biz senin Rab'binin elçileriyiz. Onlar sana 

elbette kavuşamayacaklardır. Artık sen âilen ile gecenin bir kısmında yürü ve sizden hiç 

bir kimse geri kalmasın, eşin ise müstesnâ. Şüphesiz ki, onlara isâbet edecek şey, ona da 

isâbet edicidir. Muhakkak ki, onlara va'dedilen zaman, sabah vaktidir, sabah vakti ise 

yakın değil midir?.” 

  

-YUSUF”66. Dedi ki: Onu sizinle beraber göndermem, onu bana getireceğinize dâir 

Allah Teâlâ'dan bana sağlam bir söz verinceye kadar. Ancak kuşatılmanız hariç. 

Vaktaki, ona teminatlarını getiriverdiler. Dedi ki: Allah Teâlâ'da dediklerimizin üzerine 

şâhitdir.” 

”80. Ne vakit ki, ondan ümitlerini kestiler, birbiriyle fısıldaşarak diğerlerinden 

ayrıldılar. Büyükleri dedi ki: Babanızın muhakkak Allah'a yemin ile teminat almış 

olduğunu ve sizin evvelce de Yûsuf hakkında yapmış olduğunuz kusuru bilmiyor 

musunuz?. Artık babam bana izin verinceye kadar veya benim için Cenab'ı Hak 

hükmedinceye kadar bu yerden ayrılmam ve o, hükmedenlerin en hayırlısıdır.” 

  

-İSRA.”37. Ve yer yüzünde böbürlenerek yürüme. Şüphe yok ki, sen ne yeri yarabilirsin 

ve ne de boyca dağlara yetişebilirsin.” 

”93. Veyahut senin için altından bir ev olmalı veya göğe derece -derece yükselesin ve 

senin yükselmene de asla inanmayız, ta ki, üzerimize kendisini okuyacağımız bir kitap 

indiresin. De ki: Rabbimi tenzih ederim ben bir beşer olan elçiden başka bir şey 

değilim.” 

”97. Ve Allah kime hidayet ederse işte hidayete eren o'dur ve kimi saptırırsa artık onlar 

için Allah'tan başka asla yardımcılar bulamazsın ve onları kıyamet gününde körler, 

dilsizler, ve sağırlar olarak yüzleri üzerine haşrederiz. Onların varacakları yer, 

cehennemdir. Her ne zaman alev azalırsa onlar için cehennem ateşini arttırırız.” 

  

-KEHF.”14. Ve onların kalplerini kuvvetlendirdik, o vakit ki: Kıyam ettiler de dediler 

ki: Bizim Rab'bimiz, göklerin ve yerin Rab'bidir, ondan başkasına bir ilâh diye 

tapamayız. Diyecek olsak elbette ki, haktan pek uzak bir söz söylemiş oluruz.” 

”17. Ve güneşi görürsün ki, doğduğu zaman onların mağaralarının sağ tarafına 

meyleder ve battığı vakit de onların sol taraflarına dönüverir ve onlar ondan bir geniş 



orta yerdedirler. Bu Allah'ın âyetlerindendir. Allah kime hidayet ederse o hidayet 

bulmuş olur ve kimi de saptırırsa artık onun için bir irşat edici yardımcı bulamazsın.” 

”20. Şüphe yok ki, onlar eğer size galebe ederlerse sizi ya taslayarak öldürürler, veya 

sizi kendi dinlerine döndürürler ve o takdirde artık ebedî olarak kurtuluş 

bulamazsınız.” 

”27. Ve Rab'bin kitabından sana vahyolunanı oku, onun kelimelerini değiştirecek 

yoktur ve ondan başka bir sığınak da bulamazsın.” 

”41. Yahut suyu çekilir de artık onu aramaya asla güç yitiremezsin.” 

”48. Ve Rabbine bir saf olarak arzedilmişlerdir. Muhakkak ki, siz, kendinizi ilk defa 

yarattığımız gibi bize gelmiş oldunuz. Hayır.. Siz iddia etmiş idiniz ki, sizin için hiçbir 

mevid tayin etmiyeceğiz.” 

”57. Daha zalim kim vardır, o kimseden ki, Rabbinin âyetleri kendisine hatırlatıldığı 

halde ondan hemen yüz çevirir ve iki elinin takdim etmiş olduğu şeyi unutmuş olur. Biz 

onların kalpleri üzerine onu güzelce anlayabilmelerine mâni perdeler, kulaklarında da 

bir ağırlık kılmış olduk ve onları hidayete davet edip dursan onlar yine o vakit hidayete 

ebediyyen ermezler.” 

”58. Ve Rabbin mağfireti pek fazladır, rahmet sahibidir. Eğer onları kazandıkları 

sebebiyle cezalandıracak olsa elbette onlar için azabı çarçabuk getirirdi. Fakat onlar 

için va'd edilmiş bir zaman vardır. Onun ötesinde bir kurtuluş yeri bulamazlar.” 

”67. Dedi ki: Şüphe yok sen benimle beraber sabra kâdir olamazsın.” 

”72. Dedi ki: Ben demedim mi ki: Şüphe yok sen benimle beraber sabra takat 

getiremezsin?.” 

”75. Dedi ki: Ben sana demedim mi ki, şüphe yok sen benimle beraber sabra takat 

getiremezsin.” 

  

-MERYEM.”26. Artık ye ve iç, ve gözün aydın olsun, imdi insanlardan bir kimseyi 

görürsen de ki: Ben Rahman için oruç adadım, artık bugün hiç bir insan ile asla 

konuşmayacağımdır.” 

  

-TAHA.”72. Dediler ki: Ellbette seni bize gelen âyetlere ve bizi yoktan var etmiş olana 

tercih edemeyiz. Artık sen, ne ile hüküm edecek isen hüküm et. Sen ancak bu dünya 

hayatında hükmedersin.” 

”91. Dediler ki, bize Musa dönüp gelinceye kadar biz buna - buzağıya- sürekli olarak 

tapmaktan geri duracak değiliz.” 



”97. -Hz. Musa- da dedi ki: Çık git. Çünkü artık sana hayatta -bulundukça takdir 

edilmiş olan- dokunma yok demektir. Ve muhakkak ki, senin için bir va'de mahalli de 

vardır ki, ondan asla ayrılmayacaksındır. Ve kendisine tapınıp durduğun tanrına da 

bak. Biz onu elbette ki, yakacağız, sonra da onu denizde yarça parça edip savuracağız.” 

  

-ENBİYA.”87. Ve Zünnun'ü da -an- o vakit ki: Öfkeli olarak gitmişti. Bizim kendisini 

sorumlu tutmayacağımızı zannetmişti. Derken karanlıklar içinde -kalıp- niyazda 

bulundu ki: -Yarabbi!.- senden başka ilâh yoktur, seni tenzih ederim şüphe yok ki, ben 

zalimlerden oldum.” 

  

-HAC-“15. Her kim O'na -Peygambere- Allah'ın ne dünyada ve ne de ahirette yardım 

etmeyeceğini zannediyor ise semaya bir ip uzatsın, sonra onunla intihar etsin, artık 

baksın ki, kendisinin bu hilesi, onun nefret ettiği şeyi giderecek mi?.” 

”37. Elbetteki, onların ne etleri ve ne de kanları Allah'a erecek değildir. Ve lâkin ona 

sizden takva erecektir. Onları öylece size musahhar kılmıştır, tâki size hidayet 

buyurduğundan dolayı Allah'a tekbirde bulunasınız ve güzel davrananları müjdele..” 

”47. Ve senden azabın acele gelmesini isterler. Halbuki, Allah vadinden asla dönmez ve 

şüphe yok ki, Rabbin katındaki birgün, sizin sayacaklarınızdan bir yıl gibidir.” 

”73. Ey insanlar!. Bir misal verildi, onu artık dinleyiniz!. Şüphe yok ki, Allah'tan başka 

kendilerine ibadet ettikleriniz, bir sinek bile yaratamazlar, isterse onun için hepsi de 

toplansınlar ve eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa onu ondan geri de alamazlar. 

İsteyen de, istenilen de zayıf olmuştur.” 

  

-FATIR.”29. Muhakkak o kimseler ki, Allah'ın kitabını daima okurlar ve namazı 

dosdoğru kılarlar ve bizim kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden gizlice ve âşıkâra 

olarak harcamada bulunmuş olurlar, -işte onlar- hiç zevâl bulmayacak bir kazanç 

umarlar. “ 

”43. -Bu da- yerde böbürlenmekten ve kötü tuzaklar kurmaktan -doğmuştur- ve kötü 

bir tuzak, kendi ehlinden başkasına ârız olmaz. O halde evvelkilerin kanunundan başka 

ne bekliyorlar?. Artık sen Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Ve 

Allah'ın sünnetinde bir sapma da bulamazsın.” 

  

-ZUHRUF.”39. Bu gün size bu temennîniz, aslâ bir fâide vermeyecektir. Çünkü 

zulmettiniz. Şüphe yok ki, siz azapta ortalarsınızdır.” 

  



-MUHAMMED.”34. Muhakkak o kimseler ki, kâfir oldular ve Allah yolundan men 

ediverdiler, sonra da onlar kâfir olarak öldüler, artık Allah, onlar için mağfirette 

bulunmayacaktır.” 

”35. Binaenaleyh zâfiyet göstermeyiniz ve sizler en üstün olduğunuz hâlde sulha dâvet 

etmeyiniz ve Allah sizinle beraberdir ve size amelinizi eksiltmez.” 

  

-FETİH.”15. O geri bırakılmış olanlar, siz ganimetler elde etmek için sefere çıkıp 

gideceğiniz zaman diyeceklerdir ki: Bizi bırakınız, arkanızdan gelelim. Onlar Allah'ın 

kelâmını değiştirmek isterler. De ki: Siz bize aslâ tâbi olamazsınız, işte sizin için Allah 

Teâlâ önceden böyle buyurmuştur. Buna da diyeceklerdir ki: Hayır. Bizi 

kıskanıyorsunuz. Halbuki, pek azdan başka birşey anlayamaz olmuşlardır.” 

”23. Allah Teâlâ'nın öteden beri süregelen âdeti -budur- ve Allah'ın âdeti için aslâ bir 

değişiklik bulamazsın.” 

  

-MÜCADELE.”17. Onları ne maları ve ne de evlâtları hiç bir şey ile Allah'tan 

kurtaramaz -müstağni kılamaz- onlar, ateş ashabıdırlar, onlar o ateşte ebediyen 

kalıcılardır.” 

  

-MÜMTEHİNE.”3. Elbette size kıyamet gününde ne hısımlarınız ve ne de evlât-larınız 

fâide veremeyeceklerdir. Aralarınızı ayıracaktır ve Allah ne yapar olduklarınızı 

hakkıyla görücüdür.”  

  

-MÜNAFİKIN.”11. Halbuki, Allah hiç bir şahsı eceli geldiği vakit sonraya bırakmaz, ve 

Allah her ne yapar iseniz haberdardır.” 

  

-TEĞABÜN.”7. Kâfir olanlar, iddia ettiler ki: Öldükten sonra aslâ diriltilmeyeceklerdir. 

De ki: Hayır ve Rab'bime andolsun ki: Elbette diriltileceksinizdir. Sonra da yapmış 

olduğunuz şeyler elbette size haber verilecektir. Ve bu ise AIlah'a göre pek kolaydır.” 

  

-CİN.”22. De ki: Şüphe yok, beni Allah'tan hiçbir kimse elbette koru-yamaz ve ben 

ondan başka sığınacak kimse bulamam.” 

- 

-İNŞİKAK.”14. Muhakkak o, sanmıştı ki: Elbette dönmeyecektir.” 



  

-BELED.”5. Sanıyor mu ki: Onun üzerine hiç bir kimse güç yetiremeyecektir?.” 

  

  

  

METÂ  OLANLAR : 

  

-BAKARA.”214. Yoksa Cennete gireceğinizi mi zannettiniz?. Sizden evvelki geçmiş 

ümmetlerin hali sizlere gelmedikçe. Onları nice şiddetli ihtiyaçlar, hastalıklar kapladı ve 

sarsıntılara uğradılar. Hattâ peygamberleri ve onunla beraber imân edenler. Allah'ın 

yardımı ne zaman? diyecek bir hale geldiler. Haberiniz olsun Allah'ın yardımı şüphe 

yok ki pek yakındır.” 

  

-YUNUS.”48. Ve derler ki: Eğer siz doğru kimseler iseniz bu vâd ne zamandır?.” 

  

-İSRA:”51. Veya göğüslerinizde büyütülenden herhangi bir yaratık -olunuz, herhalde 

diriltileceksinizdir-. Diyeceklerdir ki: O halde bizi kim geri getirecektir?. De ki: Sizi ilk 

defa yaratmış olan zat -geri getirecektir-. Artık sana başlarını sallayacaklar ve 

diyeceklerdir ki: O ne zaman?. De ki: Yakın olsa gerek!” 

  

-ENBİYA.”38. Ve derler ki, bu va'd ne zaman? Eğer siz sadıklar iseniz.” 

  

-NEML.”71. Ve derler ki: Bu tehdit ne zamandır?. Eğer siz doğru sözlü kimseler iseniz -

haber veriniz bakalım-.” 

  

-SECDE:”28. Ve diyorlar ki: Bu feth ne zamandır?. Eğer siz doğru sözlü kimseler iseniz 

-söyleyiniz bakalım!-“ 

  

-SEBE’.”29. Ve derler ki: Eğer siz doğru sözlü kimseler iseniz ne vakit bu vâd?.” 

  



-YASİN.”48. Ve derler ki: O tehdit ne zaman?. Eğer siz sadıklar oldunuz iseniz.” 

  

-MÜLK.”25. Ve derler ki: Şu vâdedilen, ne zamandır?. Eğer sâdıklar oldu iseniz.” 

  

  

  

  

LEYTE-LEYTENA-LEYTENİ-LEYTEHA- 

  

-NİSA.”73. Ve yemin olsun ki, eğer size Allah tarafından bir lûtuf nasib olursa, sanki 

sizinle onun arasında hiçbir tanışıklık yok imiş gibi "ne olurdu ben de onlar ile beraber 

olsaydım da büyük bir ganimete nâil olsa idim" diyecektir.” 

  

“EN’AM.”27. Ve -onları- ateşin üzerine durdurulup da: "Eyvah bize ne olurdu bir 

geriye çevrilseydik ki, Rab'bimizin âyetlerini yalanlamasaydık ve mü'minlerden 

olsaydık" dedikleri zaman bir görecek olsan.” 

  

-KEHF.”42. Ve meyvesini -servetini- helâk kapladı. Artık ona sarfettiği şeylerden dolayı 

iki avucunu ovuşturmaya başladı. O -bağ- ise çardakları üzerine çökmüş ve diyordu ki: 

Ne olurdu, ben Rabbime bir ferdi ortak koşmamış olsaydım!.” 

  

-MERYEM.”23. Derken ona doğum hareketi gelerek kendisini bir hurma ağacının 

altına gitmeğe zorunlu kıldı, dedi ki: Ne olurdu bana, bundan evvel ölmüş olsaydım ve 

unutulup terkedilmiş bulunsa idim!.” 

  

-FURKAN.”27. Ve o gün ki, zalim iki elini ısırır, der ki: Keşke ben Peygamber ile bir yol 

tutmuş olsa idim.” 

  

“28. Eyvah bana!. Keşke falanı döş edinmese idim.” 

  



-KASAS.”79. Derken Kârun kavmine karşı ihtişamıyla çıkıverdi. Dünya hayatını 

isteyenler, dedi ki: Keşke Karun'a verilmiş olan şeyin misli bizim için de verilmiş olsa. 

Şüphe yok ki, o, pek büyük bir şans sahibidir.” 

  

-AHZAB.”66. O günde yüzleri âteş içinde çevrilip durur. Derler ki: keşke biz Allah'a 

itaat etse idik ve Peygamber'e itaat etse idik.” 

  

-YASİN.”26. Denildi ki: Cennete giriver. Dedi ki: Keşke kavmim bilselerdi.” 

  

-ZUHRUF.”38. Nihâyet bize geldiği zaman -O arkadaşına- der ki: Keşke benim ile senin 

aranda iki doğunun uzaklığı olsa idi, -sen- ne kötü arkadaş!.” 

  

-HAKKA.”25. Fakat o kimseye ki, kitabı sol tarafından verilmiş olur, -o da-der ki: 

Keşke kitabım bana verilmemiş olsa idi.” 

  

“27. Keşke o -ölüm hayatımı- kesip bitirmiş olsa idi.” 

  

-NEBE’.”40. Şüphe yok ki: Biz, sizi yakın bir azab ile korkutmuş olduk. O gün ki: 

Herkes iki elinin ne yapmış olduğuna bakacaktır. Kâfir de: Ah ben keşke, bir toprak 

olaydım, diyecektir.” 

  

-FECR.”24. Der ki, keşke hayatım için -güzel ameller- takdim etmiş olsa idim.” 

  

  

 TEMENNİ : 

-BAKARA.”78. Ve onlardan bâzıları da ümmîdirler. Kitabi bilmezdirler. Ancak bir 

takım batıl şeyleri bilirler. Ve onlar yalnız zanneder dururlar. “ 

“94. De ki: Eğer Allah Teâlâ'nın yanında ahiret yurdu başka insanların değil de özel 

olarak sizin ise ölümünüzü temenni ediniz, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz.” 



“95. Halbuki onu evvelce kendi elleriyle yaptıkları şeyler sebebiyle aslâ temenni 

etmezler.” 

“111. Ve dediler ki cennete Yahudî veya Hırıstiyan olanlardan başkası elbette 

giremeyecektir. Bu onların boş hülyalarıdır. De ki: delilinizi getirin, eğer siz doğru 

kimseler iseniz.” 

  

-ÂL-İ İMRAN.”143. Andolsun ki, siz ölümü onunla karşılaşmadan evvel temenni 

ediyordunuz. İşte siz bekleyip durduğunuz halde onu görüverdiniz.” 

  

-NİSA.”32. Ve Allah Teâlâ'nın bazınıza diğer bazınız üzerine ihsan bu-yurmuş olduğu 

şeyi temenni etmeyiniz. Erkekler için kazançlarından bir nasip vardır: Kadınlar için de 

kazançlarından bir nasib vardır. Ve Allah Teâlâ'dan lütfunu isteyiniz. Şüphe yok ki 

Allah Teâlâ her şeyi hakkıyla bilicidir.” 

“119. Ve elbette onları sapıtacağım ve elbette onları kuruntuya düşüreceğini ve 

muhakkak onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar ve herhalde 

onlara emredeceğim de Allah Teâlâ'nın yarattığını değiştireceklerdir. Ve her kim Allah 

Teâlâ'yı bırakır da şeytanı dost edinirse şüphe yok ki, pek açık bir ziyan ile ziyana 

düşmüş olur.” 

”120. Şeytan onlara vadeder ve onları kuruntuya düşürür. Halbuki, şeytan onlara bir 

aldatmadan başka birşey vâdetmez.” 

”123. Sizin kuruntularınızla değildir, ehli kitabın kuruntuları ile de değildir. Her kim 

bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır. Ve kendisi için Allah Teâlâ'dan başka ne bir 

yar ve ne de bir yardımcı bulamaz.” 

  

-HAC.”52. Ve senden evvel bir Resul bir nebi göndermedik ki, illâ bir temennide 

bulunduğu zaman onun temennisine şeytan bir şey atıvermiştir. Fakat Allah şeytanın 

attığım defeder, sonra Allah âyetlerini muhkem kılar ve Allah bilendir, hikmet 

sahibidir.” 

  

-KASAS.”82. Ve dünkü gün onun yerinde olmayı temenni edenler, ertesi sabah 

diyorlardı ki: Vay sana!. Şüphe yok ki, Allah kullarından dilediğine rızkı bol veriyor, 

dilediğine de az. Eğer Allah bize lûtfetmese idi elbette bizi de yerin dibine geçirmişti. 

Ay!. Muhakkak ki, kâfir olanlar kurtuluşa eremezler.” 

  

-NECM.”24. Yoksa insan için her temennî ettiği şey var mıdır?.” 



  

-HADİD.”14. Onlara bağırırlar ki: Biz sizinle beraber değil mi idik?. Onlar da derler ki: 

Evet.. Ve lâkin siz nefsinizi fitneye düşürdünüz, ve -mü'minler hakkında fenâlık- 

gözettiniz ve sizi bâtıl şeyler, gurura düşürdü, tâ ki, Allah'ın emri geliverdi. Ve sizi 

şeytan Allah ile aldattı.” 

  

-CUMA.”6. De ki: Ey Yahûdî bulunan kimseler... Eğer siz, Allah için insanlardan ayrı 

dostlar olduğunuzu iddia ediyor iseniz, imdi ölümü te-menni ediniz eğer siz doğru 

söyleyenler oldu iseniz.” 

”7. Halbuki, onu ebediyen temennî etmezler, ellerinin takdim et-tiği -günah- sebebi ile. 

Allah ise zâlimleri hakkı ile bilicidir.” 

  

         MEHMET   ÖZÇELİK 

                    

 

KAYNAĞINA      DÖNÜŞ 

  

 “De ki:”Her biri kendi asli tabiatına göre hareket eder. O halde kimin daha 

doğru yolda bulunduğunu Rabbin daha iyi bilir.”922 

 İnsanlar tek bir fıtrat,tornadan çıkmış bir alet gibi yapılamaz. Ancak onlar tek 

bir nokta da bir araya getirilip anlaşmalarını sağlamak,bağlılık ve uyum içerisindeki 

devamiyetleri sağlanılabilir. 

 Tıpkı damlaları tek bir damla yapamayıp,hepsini tek bir okyanusta bir araya 

getirerek damlalıktan kurtararak okyanus gibi güçlü,anlaşmalı ve anlayışlı bir ortamda 

diyalog,sevgi ve kardeşlikler ile birleştirilebilir. 

 Nitekim farklı organların bir başta,tesbihlerin bir imamede bir araya 

gelerek,birliklerini sağlayıp,dağılmaktan kurtulmaları gibi... 

 Sâvi tefsirinde:”Bu ümmetin tabiatında;başkasına hakkı ve doğruyu göstermesi 

bakımından peygamberlerin müşterek vasıflarına bir benzeyiş vardır.”923 

                                                           
922 İsra. 84. 

923 Ma’ruf ve Münker. S. C. el- Amra. Terc. M. İslamoğlu.39,84. 



 Bilgisayar her yönüyle hazırlanmış hazır bekliyor. İş sadece onu çalıştıracak  

çalıştırıcı da ve onun kapasitesinde yatmaktadır. 

 İnsanda tüm değerlerle donatılmış bir vaziyette dünyaya gönderilmektedir. 

Mesele onların yerlerine oturtulmasındadır. Yani 29 harfin uygun olanlarının bir araya 

getirilerek,uygun cümleler kurulması gibi... 

 a-t;den –at-da olur,ot,it,et-gibi şeyler de olur. Mesele onları elde etmede veya 

elden kaçırmada... 

 Her şey aslına rücu’ eder. 

 Dönüp dolaşıp aynı yere,aslına,fıtratına,toprağa,su denize,hayvan inine,insan 

dinine,her şey kendi benliğine,kimliğine,kendi şablonuna,kendi vitrinine,kendi tinetine... 

  

        19-4-1998 

       MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

     

İ  S L Â M C I L I K 

  

 “Cılık” ekiyle adlandırılan İslâm ile,İslâmiyet değil,belli bir grup ve bir kısım 

müslüman tasvir edilmektedir. 

 Amaçda;Müslümanı islâm seviyesine çıkarmak değil,İslâmiyeti o müslümanın 

seviyesine indirerek,o aşağı seviyede göstermeye çalışmaktır. 

 İslâmiyetin önüne geçemiyen batı dünyası her vesile ile İslâmiyeti karalama 

yoluna gitmiştir. 

 Müslümanı terörist göstermeye çalışarak,İslâmiyetle özdeşleştirmeye çalışmıştır. 

 Müslümanı kol ve baş kesen,zorba bir insan göstermeye çalışarak bu özelliğini 

İslâmiyetten almış göstermektedir. 

 Müslümanların cehaleti,İslâmı Temsil rolünü üstlenememeleri,sefih bir hayat 

içerisine girmeleride onların bu menfi olarak göstermelerinde vitrin rolünü 



oynamaktadır. Vitrini kirli ve görünümsüz olan dükkana pek kimse talib olmaz. Herkes 

tahkik ehli değildir.  

 Bilhassa bu durum gayrı müslimlerin İslâmiyete girmelerini geciktirmekte 

önemli rol oynamaktadır. Birinci amaç müslümanı ve İslâmiyeti kötülemek görülse 

bile,gerçek amaç kendi mensublarını korumak,müslüman olmalarını engellemektir. 

 Nitekim İslâma karşı hedefler içerisinde; 

1)Aleyhinde yapılan menfi propağandalar ile onu dejenere etmek. 

2)İslâmı ve müslümanları kontrol altında tutarak,zayıflatma yoluna gitmek. 

Bunuda İslâm memleketlerinde uygulanan baskıcı,yaşamayı engelleyen uygulamalar ile 

önünü tıkamak. Aşırı dinci ifadeleriyle belli bir noktada tutmaya çalışarak,kontrol 

edilebilirliğini sağlamaya çalışmak. 

3)Ellerinden bulunan zenginlik kaynaklarından faydalanmalarını 

engelleyip,ezilmelerini sağlamak. Tüm dünyada bulunan fakir müslümanları 

göstererek,İslâmı fakirlikle eş değerde göstermeye çalışmak.    

       Bir zamanlar müslümanlar okumamış ve fakir olarak 

gösterilirken;daha sonra bu durumların aşılması üzerine ya görevlerine son verilmeye 

veya o noktaya gelmesine mani olunmuştur. Bir yandanda yeşil sermaye sözleriyle 

büyümeleri engellenmiştir. 

4)İmha etmek plânlarını uygulamış ve girişimlerde bulunmuşlardır. Bosna-

Hersek,Cezayir,Filistin,Keşmir,Tunus,Çeçenya,Endonezya,Tayland,Filipinler,Burma,Su

dan gibi İslâm devletlerinde imha hareketlerine girişilmiş,müdahale edilmemiştir. 

Girişenler ise;Sırp,Hindu,Rus,İngiliz,A.B.D,Fransız,İsrail gibi ülkeler...924 

Çünki bunlar bazı ortak noktalarda birleşmekte idiler. Mesela:”İsraillilerin siyon 

yıldızı,Hindular tarafından kutsal sayılıyordu. Bu ayrıntı,aralarındaki bağı dahada 

güçlendirmekteydi. -Araştırmada- Yahudi lobisiyle Hindular,özelliklede Keşmirdeki 

müslüman katliamının baş sorumlusu olan Radikam Hindu örgütleri arasında tam bir –

ittifak- oluşturulduğu belirtiliyordu.925                                                           

Kudüs İbrani üniversitesinden Israel Shahak:”İsrail,İslâmi düşmana karşı 

girişilecek olan savaşta batının öncülüğünü yapmak hedefindedir.”926 sözüyle bunu 

teyid etmektedir. 
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Bu amaçla Lıoyd George 1917 yılındaki konuşmasında:”Sırplar her zaman 

Avrupa medeniyetini doğudan (İslâm dünyasından) gelen saldırılara karşı korumak için 

ellerinden geleni yapmışlardır.” Ve bunuda bu –Kapının Bekçileri- kabul 

etmişlerdir,kendilerince İslâmi bir tehdide karşı...927 

İslâmcılık;göz yummacılık,köşe kapmacılık gibi bir oyun değildir. Bu ifadeylede 

basite indirilmeye çalışılmaktadır. 

İslâmiyet;selm ve selâmet,emniyet ve huzur dini olup,beşeriyetin aklı,kalbi ve 

ruhudur. 

İslâmiyet cüz-ü değil,küllü ve umumu aydınlatan bir güneştir. 

Bediüzzamanın ifadesiyle:” Eğer biz İslâmiyeti ef’alimizle yaşamış olsaydık,sair 

dinlerin mensubları fevc fevc İslâmiyete gireceklerdi.” 

Eğer bu gün islâmiyete girilmemekle kalmayıp,her türlü karalama yoluna 

gidiliyorsa,bu müslümanların Temsil ve Tebliğ rolünü üstlenememelerinden 

kaynaklanmaktadır. 

İslâm dünyasıyla beraber batı dünyası bu eksikliğini ve günahını 

anlayacak,islâmiyete tarziye vererek günahlarına keffâret olmak üzere islâmiyete 

sahib çıkacaktır. 

Buda hadisin işaret ettiği:”Bedeel islâmu ğariben feseyeûdü ğariben”-İslâmiyet 

ğarib,acib,harika ve eşsiz olarak doğdu ve öylede (ahirzamanda) geri dönecektir.- 

İlk zamandaki harikalık,insanlığın son deminde tüm imkânlarıyla beraber 

şahlanacaktır. 

  

       MEHMET  ÖZÇELİK 
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İZAK   RABİN   VE   YAHUDİLİK 

  

 İsrail başbakanı olan İzak Rabin-i öldüren Tıb fakültesi öğrencisi Yigal Amir 

bunu;”Allah’ın bir emri olarak yapıyordu.” Amacını ise;”Su-i kasdı barış sürecini 

durdurmak için gerçekleştirdim. Rabin,ülkemizi Filistinlilere vermek istiyordu. 

Cezaevindeki filistinli tutukluları serbest bıraktı. Onlar da yahudileri öldürdüler. 

Rabin-in izlediği siyaset sonucunda bir filistin devletinin ortaya çıkacağı gerçeğini israil 

halkının fark edememesini ilginç buluyorum.” 

 Bunun mesnedinde de savcıya karşı:”Yahudi şeriat yaslarına dayandığını..”ifade 

ile,”Düşmanı savaşta öldürmenin haklı bir hareket..” ile eş anlamda olduğuna da 

dayandırıyordu. 

 Bunu te’yiden;İşte yahudilerin zulümlerini belgeleyen muharref Tevrattan 

pasajlar: -“Ve Rabbin Musa’ya emrettiği gibi Midyana karşı cenk ettiler;ve her 

erkeği öldürdüler.”928    

 -“.... Ve içinde oturdukları bütün şehirleri,ve bütün obalarını ateşle yaktılar. Ve 

insan olsun,hayvan olsun bütün ganimeti,ve bütün çapul malını aldılar...”929 

 -“ Ve Musa onlara dedi:Bütün kadınları sağ mı bıraktınız?...”930 

 -“... Ve şimdi çocuklar arasındaki her erkeği öldürün ve erkekle yatmış olarak 

erkek bilen her kadını öldürün.”931 

 -“Ve erkekle yatmış olmayarak erkek bilmeyen bütün kadın çocukları,kendiniz 

için sağ bırakın.”932 

 -“ Ve kahin Eleazar muharebeye gitmiş olan cenk adamlarına dedi: ‘Rabbin 

Musa’ya emrettiği şeriatın kanunu budur;”933 

 -“Ateşe dayanan her şeyi ateşten geçireceksiniz ve tahir olacaktır.”934 

                                                           
928 Tevrat. Sayılar. Bab. 31’de 7. 

929 Age. 10.da. 
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 -“Ve cenge çıkan askerlerden,adamdan olsun sığırdan olsun,eşeklerden 

olsun,sürülerden olsun,beş yüzden bir can olmak üzere Rab için vergi alacaksın; 

 Onlara düşen yarıdan alın Ve Rabbin kaldırma takdimesi olarak kahin Eleazara 

vereceksin. 

 Ve israil oğullarına düşen yarıdan,adamdan olsun sığırdan olsun,eşeklerden 

olsun ve sürülerden olsun,bütün hayvanlardan,her elliden çekilmiş olan birini alacaksın 

ve onları Rabbin meskeninin bekçiliğini tutan Levililere vereceksin. 

 Ve Musa ile kahin Eleazar Rabbin Musa-ya emrettiği gibi yaptılar.”935 

 -“Ve Allahın Rab onu senin eline verdiği zaman,onun her erkeğini kılıçtan 

geçireceksin; 

 -Ancak kadınları ve çocukları ve hayvanları ve şehirde olan her şeyi,bütün malını 

kendin için çapul edeceksin;ve Allahın Rabbin sana verdiği düşmanlarının malını 

yiyeceksin. 

 -Bu milletlerin şehirlerinden olmayıp senden çok uzakta bulunan bütün şehirlere 

böyle yapacaksın. 

 -Ancak Allahın Rabbin miras olarak sana vermekte olduğu bu kavimlerin 

şehirlerinden nefes alan kimseyi sağ bırakmayacaksın; 

 -fakat onları,Hittileri ve Amorileri ve Kenanlıları ve Perizzileri ve Hivileri ve 

Yebusileri,Allahın Rabbin sana emrettiği gibi tamamen yok edeceksin; 

 -ta ki,kendi ilahlarına yaptıkları bütün mekruh şeylerine göre yapmağı size 

öğretmesinler;yoksa Allahınız Rabbe karşı suç edersiniz.”936 

 -“”Orduların Rabbi şöyle diyor:Amalekin israile yaptığını,Mısırdan çıktığı 

zaman yolda ona karşı nasıl durduğunu arayacağım. 

 -Şimdi git,Amaleki vur ve onların her şeylerini tamamen yok et ve onları 

esirgeme ve erkekten kadına,çocuktan emzikte olana,öküzden koyuna,deveden eşeğe 

kadar hepsini öldür..”937  

 Eski Ahit’deki Yeşu kitabı ki buna Katliamlar Sıfri’de denilir. Bütün israillerin 

katillikleri buna dayanır.938 

                                                           
935 Age. 28-29-30-31.de. Kitab-ı Mukaddes.sh.168-169. 
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 -“Allah israilin Allahı”939 

 -“O zaman Rab bütün milletleri önünden kovacak ve sizden büyük,kuvvetli 

milletlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız 

çölden Lübnan-dan ırmaktan,Fırat ırmağından garb denizine kadar olacaktır. 

Önünüzde kimse duramıyacak, Allahınız Rab size söylediği gibi dehşetinizi ve 

korkunuzu ayak basacağınız bütün diyar üzerine koyacaktır.”940 

 -Ve Yakub Beer-Şebadan çıktı ve Harana gitti.”941 

 -Ve “Her tarafa dağılacağı,çok olacağı” da belirtilmektedir.942 

 -David Ben Gurion:”Filistinlinin bugünkü haritası İngiliz manda yönetimi 

tarafından çizilmiştir. Yahudi halkının gençlerimizin ve yetişkinlerimizin yerine 

getirilmesi gereken bir başka haritası daha vardır. Nil-den Fırat-a kadar.” 

 -Ve Teodor Herzl:”Kuzey sınırlarımız Kapadokyadaki (Orta anadolu) dağlara 

kadar dayanır. Güneyde de süveyş kanalına. Sloganımız David ve Solomon-un Filistini 

olacaktır.”943 

 Bütün bu zulümlerin altında,bu ‘zulme davetler’ yatmaktadır. 

 Bu gayelerine gölge düşüren başbakanları İzak Rabin-de olsa öldürür ve bununla 

yetinmeyerek: 

 “Polis,Rabin-in Kudüsdeki Herzl dağında bulunan mezarına tüküren ve 

tuvaletini yapan 20 yaşlarında 2 kişinin tutuklandığını söyledi.”944 

 Ve bugün israil kendileri için vadedilen yerleri yani Arz-ı Mev’ud diye ifade 

edilip,Allah tarafından kendilerine vadedilen yerleri ki buna Türkiyenin Güney doğu 

başta olmak üzere Adana ve Hatayda dahil olmaktadır..945 

 Bunu elde etmek için her yola baş vurulmakta,gerekirse bu uğurda “Kürdistan 

Devleti” kurma yoluna bile gidilmektedir. Çünkü az ve azınlıklı bir devleti devre dışı 

bırakmak kolay olacaktır. Rusların yıllardır uyguladığı gibi:”Böl,parçala,yut.” 
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 Ve yıllar öncesinden yahudiler şimdiki yerlerini filistinlilerden yüksek meblağlar 

ödeyerek aldıkları gibi... 

 Bugün yahudi atını rahat oynatmaktadır. Ve bu durumda bizleri de 

oynatıyorsa;II. Abdulhamid-in yokluğundan ve o ruhun eksikliğinden istifade 

etmektedirler. 

 Bugün İslam alemini bırakmış,bir çok noktada “İsraille anlaşma” yapmaktayız. 

ne kadar hazin ve hüsran dolu olarak gözler perdelenmektedir. 

 Evet,Garaudy-nin ifadesiyle:”Haçlı seferleri devam ediyor.”946 O da israilin 

öncülüğünde... 

 Şairin ifadesiyle;-yahudiler yumurtalarını pişirmek veya sigaralarını yakmak 

için- dünyayı ateşe vermekten,yakmaktan çekinmezler. her şeyi kendi menfaatları 

doğrultusunda uygularlar. 

 Nitekim:”Tevratta faiz yasağı yer almış,947 ancak bu yasağın yalnız yahudiler 

arasında geçerli olduğu,yahudilerin yahudi olmayanlarla faizli muamele yapabileceği 

belirtilmiştir.948 

 -“Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya perestlikte ifrat ettikleri için her asırda 

zillet ve meskenet tokadını yemeğe müstehak olmuşlar. Fakat bu filistin 

meselesinde,hubbu hayat ve dünya-perestlik hissi değil,belki enbiya-i beni-israiliyenin 

mezaristanı olan filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması 

cihetiyle bir cihette bir ehemmiyeti hissi dini ve milli olmasından çabuk tokat 

yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan-da az bir zümre hiç dayanamayacaktı,çabuk 

meskenete girecekti.”949 

 -Müfessirinin beyanlarına nazaran (tarihlerde) yahudiler günde elli rekat 

namaz,malının dörtte birini vergi vermek,pislik bulaşan elbiseyi kesmek,vatanlarından 

çıkarılmak,bir çok hususatta hemen idam cezası tatbik edilmek,vs. gibi şeylerle mükellef 

olmuşlardır.950 

 -Her şey bir bedel ister. Kefaretler günahların bedelidir.  

 Müslüman olan yahudi asıllı Abdullah bin Selam Hz. Osmanın evinin etrafı 

katillerce öldürmek üzere çevrelenince onlara bundan vazgeçmelerini,aksi takdirde Hz. 

Osmanın kanının otuz bin kişiye bedel olacağını yani otuz bin kişi ölmeden fitnenin 
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durulmayacağını söyler ve evine gider. Kendi de yaşlıdır. Bunu şuna atfederek 

söylemiştir; 

 -“Yahudiler Yahya peygamberi öldürür,mezara gömerler. Ancak devamlı kan 

sızmaktadır. Üzerine toprak koyarlar,yine sızar. Dağ kadar yığarlar,kan yine 

durmaz,akar. 

 O sırada yahudiler İranlılarla savaşır ve yenilirler. İran kralı,bu dağ gibi toprağı 

ve kan sızmayı görünce yahudilere sorar,söylemezler. Bir yaşlı yahudi kadını durumu 

anlatır ve kral,komutana emir verir 

 “Nerede bir yahudi görürseniz öldürün.”Ve yetmiş bin yahudi öldürülür. Ve 

Yahya peygamberin bedeli kabul edilir. 

 Orta doğuda,diğer yerlerdeki karışıklıklar da bir bedelin neticesidir. Netice 

bitince,fitneler durulur. Çünkü bedel ödenmiştir. Böylece her şey bir bedel istemektedir. 

 Hz. Osmanın katlinden dolayı da otuz bin müslüman ölür ve fitne durulur. Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyinden dolayı başlar. Otuz bin bedel verilir ve o da durulur. 

 -Bugün Sovyet arşivleri şu gerçeği ortaya koymaktadır ki;Yahudi asıllı ve 

terörizmin babası olan Lenin;işin proğlamlayıcılığını ve temelini oluştururken,Stalin de 

bunu icra edip,tüm zulmünü sergilemiştir.951 

 53 yaşında ölen Lenin-in dahi olmayıp,beyni incelenmek üzere 30963 parçaya 

bölünür. Sovyet uzmanlardan Dr. Oleg Adrianov,ocak,1994-de “Anatomik yapı olarak 

Leninin beyninde olağanüstü hiçbir şey yok.”demişti.952 

 “Romen televizyonunda yer alan bir proğramda konuşan eski bir MOSSAD 

ajanı,gaz odalarında öldürülen yahudilerin intikamını almak için oluşturulan ve birinin 

başkanlığını da israilin bugünkü Cumhurbaşkanı Ezher Weizman-ın yaptığı:”Yahudi 

İntikam Grupları”nın zehirleme yoluyla binlerce Almanı katlettiğini söyledi.”953 

 -Bugün dünyada haber ağını sistematik olarak kurmuş olan yahudiler,dünyaya 

sahib olmanın yolunun,maddi yükselmeden geçtiğini bildiklerinden,her yolu meşru 

görmüş,o uğurda önce öldürmüş,sonra da ölmüştür. 

 Bu uygulamalarını da büyük bir Pazar olan iki milyarlık İslam aleminin 

topraklarında denemekte ve insanların asli kimlikleriyle ciddi manada 

oynamaktadırlar. 

 Yahudileri muvaffak eden en önemli faktör;diğer insanları,dinleri ile olan 

bağlantılarından koparmak ve zayıf düşürmektir ki;bunların başında müslümanlar 

                                                           
951 Bak.Zaman gaz.4-12-1994. 

952 Agg.4-12-1994. 

953 Agg.2-3-1996. 



gelmektedir. Kendilerinin ise tavizsiz dinlerine bağlı olmaktan kaynaklanmaktadır. 

Öyle ki; 

 Daha düne kadar Cumartesi-nin kendilerince kutsal olduğundan o 

günde,saçlarında yerleşen bitleri öldürmeyi ve de bitleri ayırmak amacıyla taranmayı 

yasaklayan bir yahudilik;ne kadar günün ve asırların problemlerini çözmeye muktedir 

olabilir? 

 -Bütün bunlarla beraber işte bir itiraf:” Tevrat ve İncilden sonra Kur’an-ı 

Kerim-i de Fransızcaya çeviren yahudi asıllı Chouragui:”Evet,Kur’an bir vahiydir.”954

  

 -İnanç ve kinleri uğruna: 1967 yılından beri yahudilerin ellerinde 

bulundurdukları Mescid-i Aksa-nın altı kazılarak yok edilip,altında olduğunu iddia 

ettikleri havralarının yerine inşa etmeyi hedeflemektedirler. 

 Bizzat bu fotoğrafla,çekimle tesbit edilmiştir.955 

 -Nitekim:”Rabin,birkaç hafta önce New York-a BM: kutlamaları için geldiğinde 

öfkeli bir yahudinin protestosu ile karşılaşmış;hatta musevi cemaatı içerisinde bazı 

hahamların,israil devletine ihanet ettiği gerekçesiyle Rabin hakkında ölüm fermanı 

çıkarttığı,New York-ta yayınlanan ve musevi cemaatına hitab eden gazetelerde yer 

almıştı. Fetvada Rabini öldüren kişinin bundan dolayı sorumlu tutulamıyacağı ve 

museviliğe hizmet etmiş sayılabileceği vurgulanıyordu.”956 

 Su testisi su yolunda,İzak Rabin “Akıttıkları” yolunda... Milyonların kanını 

akıtmak gibi bir zulüm içerisinde idi İzak Rabin... 

 -Rabin,2000 yıllık yahudi tarihinde bir yahudi tarafından öldürülen ilk lider idi. 

 -Rabinin öldürülüşü olayı 47 yıllık israilin tarihinde görülen ilk bir devlet 

başkanının öldürülme olayıdır. 

 -“Rabin orta doğuda,son yirmi yılda öldürülen devlet ve hükümet başkanlarının 

8.cisi oldu. Diğerleri şunlar:Suudi Arabistan kralı Faysal (1975),Yemen Arap 

Cumhuriyeti Devlet başkanı İbrahim el-Hamdi (1977), İran devlet başkanı Ali Radca-i 

ve başbakan Cavad Bahonar Tahran-da (1981),Mısır devlet başkanı Enver Sedat 

(1981),Lübnan devlet başkanı Beşir Cemayel (1982),Lübnan başbakanı Raşid Kerami 

(1987),Lübnan devlet başkanı Rene Muavad (1989).957 

 -“İzak Rabin mi? O bir “Barış yanlısı bir savaşçı” idi. 
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 -O bir “Güvercin kılığında bir şahin” idi. 

 -“O bir “Rüzgar ekicisi olup,fırtına tarafından da biçildi. 

 -O bir “Yahudi milliyetçiliğinin yayıcısı olup,şiddetin yayılmacılığına kapıldı. 

 -18 yaşında,bir yahudi yer altı örgütüne katılan Rabin,Avrupa yahudilerinin 

filistine göçünü örgütleyen,batı şeria ve gazze şeridini işgal eden isimdi. 

 -Rabinin son sözleri:27 yıl boyunca savaş adamı olmuştum. Ama bugün barış için 

bir şans olduğuna inanıyorum.958 

 Şansı yokmuş!!  

 “Beşer zulmeder,Kader adalet eder.” hakikatınca dünyaya zulmü hoş gören 

yahudilere,başkaları tarafından da zulüm hoş görülmektedir. Protestan Lideri Martin 

Luther’den,İşte örneği: "1-Yahudiler'in sinagoglarını yakın. Sinagoglardaki 

Yahudiler'in üzerine de sülfür ve katran dökün. Ve yakılan Yahudiler'in cesetlerinin 

üzerini, hiçbir iz kalmayacak şekilde toprakla örtün.  

2-Yahudiler'in evlerini yıkın. Tüm Yahudiler'i sürüler halinde ahırlara doldurun. 

Böylelikle Yahudiler, bu dünyanın efendileri olmadıklarını, sadece sürgüne mahkum 

edilen mahpuslar olduklarını öğrenmiş olsunlar.  

3-Kutsal kitaplarını ve metinlerini ellerinden alın. Böylelikle Yahudiler, Tanrı'ya ve 

İsa'ya lanet okumaktan alınıkonulmuş olsunlar.  

4-Yahudiler'in hahamlarının çocuklarını eğitmelerini, kamusal mekanlarda Tanrı'ya 

ibadet etmelerini yasaklayın. Yasağa uymayanları ölüm cezasıyla cezalandırın.  

5-Alman İmparatorluğu'nun sınırları içinde seyahat etmelerini yasaklayın.  

6-Yahudiler'in faiz peşinde koşuşturmalarını yasaklayın. Ellerinden paralarını, 

altınlarını, gümüşlerini ve tüm mallarını, mülklerini alın. Çünkü Yahudiler'in, elde 

ettikleri her şey hırsızlık ve faiz yoluyla elde edilmiştir.  

7-Yahudiler'in çocuklarını ve gençlerini en zor işlerde çalıştırın. Böylelikle, alın teriyle 

ekmek kazanmanın nasıl bir şey olduğunu öğrenmiş olsunlar. Ama en iyi yöntem, 

bunların hepsini Almanya'dan, İspanya'dan, Fransa'dan, Bohemya'dan ve diğer 

Avrupa ülkelerinden sürmektir." 959 

Yahudi ve Nasraniler derler:"Birde:"Yahudi ve hristiyan olanlardan başkası 

asla cennete giremez"dediler.Bu onların kendi kuruntuları..Sen de ki;-İddianızda 

doğruysanız haydi delilinizi ortaya koyun."960 
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Ve ayrıca:"Hem yahudiler hemde hristiyanlar;"Biz Allahın evladları ve 

sevgilileriyiz"dediler.961 

"Birde:"Allah evlad edindi dediler."962 Yahudi;uzeyrunibnillah,yani Üzeyir 

Allahın oğludur,dediler.963 Hristiyanlar ise;Mesihubnullah,Mesih,Allahın oğludur 

dediler.964 Arab müşrikleri ise,elmalâiketü,benatullah yani melaikeler Allahın 

kızlarıdır,dediler.965 

"Ne yahudiler ne hristiyanlar,sen onların dinlerine tabi olmadıkça asla senden 

razı olmazlar."966 

Yahudi ve hristiyanlar;Biz Allahın çocukları ve sevgilileriyiz,puta Allaha 

yaklaşmak için tapıyoruz,demeleri üzerine;"967 inen âyette:"Ey resulüm,deki;Ey 

insanlar,eğer Allahı seviyorsanız,gelin bana uyunki Allahda sizi sevsin ve günahlarınızı 

bağışlasın"968 şartına bağlamıştır.Bu durum tahakkkuk etmedikçe,yahudilerin islam 

dininin dışında olduğu belirtilmektedir.969 

Kur'anın yahudi ve nasara hakkındaki hükmü;Onlar Kur'andan yüz çevirmiş 

olduklarından dolayı,hidayet üzere olmadıkları yönündedir.970 

Kitab ehlinin müslüman sayılabilmesi için Abdullah ibni Selam gibi olması 

yani:"Kendilerine verdiğimiz kitabı,layık olduğu şekilde okuyup izleyenler varya,işte 

onlardır onu tasdik edenler.Kim onu inkar ederse,işte onlar husrana uğrayacakların ta 

kendileridir."971 

Yahudiler recm ayetinde olduğu gibi,ayeti 

değiştirmektedirler.Âyette:"Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden 

değiştirirler."972 Âyette:"Ey ehli kitab!Biz,bir takım yüzleri silip dümdüz ederek 
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arkalarına çevirmeden,yahut onları,cumartesi(ne hürmet etmeyen) adamları gibi 

lanetlemeden önce (davranarak),size gelenleri doğrulamak üzere 

indirdiğimize(kitaba)iman edin;Allahın emri mutlaka yerine gelecektir."973 

Bu aşırı menfiliklerinden dolayıdırki çeşitli cezalarla cezalandırılmışlardır.Bazı 

şeyler  ceza olarak haram kılınmıştır.Ki bu haksızlıkları;zulüm,insanları Allah 

yolundan menetmeleri,faizi yasak olmasına rağmen almaları,halkın malını haksızlıkla 

yemeleri sebebiyle974  mesela;deve eti,iç yağı,balık,kuşlardan bazıları,ancak 

hristiyanlıkda bu şiddetler hafifletilmiştir.975 Hayızlı oldukları halde hanımlarıyla cima 

ederlerdi ve sakınmazlardı.976 

Allah yahudilere;50 vakit namaz,mallarının dörtte birini zekat,birisinin 

elbisesine necaset isabet ettiğinde orayı keserlerdi,bu onlara farz kılınmıştı,birisi bir 

günah işlediğinde bu günahı kapısına yazılırdı.977 Bizde de İslamın başında gece 

namazı vacib idi. 

Yahudileri ve hristiyanları dost edinmemekle beraber,müminlerin kâfirleri 

sevgide ve yardımda dost edinmeyecekleri,bildirilir.978 

Yahudiler derlerki:"Bir de derler ki:"cehennem ateşi,sayılı bir kaç gün dışında 

bize asla dokunmayacak."De ki:"Buna dair Allahtan garanti mi aldınız?Aldıysanız ne 

âla,Allah vadinden asla caymaz.Yoksa kesin bilmediğiniz şeyimi Allah adına 

söylüyorsunuz?"979 İbni Abbas onlardan nakille;Dünyanın 7 bin sene olduğunu,her bin 

sene için bir gün,toplam 7 gün azab çekeceklerini iddia ederler.980 

Yahudilerin;enne ebana yeşfeu lena,yani babalarımız bize şefaat edecek sözünü 

ayet reddeder:"Öyle bir günden sakınınki o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey 

ödeyemez,kimseden şefaat kabul edilemez,hiç kimseden fidye alınmaz,hem onlara 

yardımda edilmez."981 

Allah yahudilere cumartesi çalışmayı haram kıldı,Nuha hayvanları helal 

kıldı,Musa ve Beni israile bir çok hayvanı haram kıldı.Hz.Âdem kardeşi kardeşle 
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evlendiriyordu,daha sonra ise haram kılındı.Kur'an ise;tüm incil-tevrat ve d,ğerlerin 

hükmünü neshetti.Ayetle ayet neshedildi.982 

Sabiiler ise;yahudiler ve hristiyanlardan ve yahudi-mecusi arası ayrılan ve çıkan 

anlamına olup,meleklere ve yıldızlara Allaha yakınlaşmak amacıyla ibadet 

ederler.Allahın alemi yaratırken idaresini yıldızlara verdiğine inanır,zebur okurlar.İbni 

Abbas onların kestiklerinin yenilmeyeceği ve nikah edilmeyeceğini söyler.983 

Peygamberimiz:"Ehli kitabı tasdik ve tekzib etmeyiniz ve deyiniz;Biz Allaha,bize 

indirilen Kur'an-a,keza İbrahime,İsmaile,İshaka,Yakuba ve onun torunlarına indirilene 

ve yine Musaya,İsaya,hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitablara 

iman ettik.Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız.Biz yalnız ona teslim olan 

müslümanlarız."984 

Hristiyanlar dinlerinde ifrat yani aklı azletmek suretiyle,yahudiler tefrit yani 

dinlerini tahrif etmek suretiyle,İslamiyet ise vasattır yani dinlerini aslıyla muhafaza 

etmek suretiyle.Hristiyanlar mesihe uluhiyet isnad ettiler,yahudiler meryeme zina isnad 

edip,İsayı veledi zina kabul ettiler.Müslümanlar ise peygamber olarak bilmektedirler. 

Yahudilere sadece afsız kısas farz kılındı,hristiyanlara mutlak olarak Afv 

emredildi,bu ümmet için ise kısas ile afv arasında muhayyer bırakıldı.Cahiliyette ise 

arablar bazan öldürür,bazende diyet alırlardı.Şerefli birisi olursa bundan vaz 

geçer,hasis kimsenin diyetinden fazla diyeti ona ödetirlerdi.İslamiyet ise eşitliği 

getirmiştir.(M.tefasir.1/252)  

Hz.Ali der:"Eğer yahudi ve nasarayı Allahın adının dışında başka bir adla 

anarak kestiklerini mesela,Mesih adıyla,duyar veya görürseniz onu 

yemeyiniz,duymazsanız yeyiniz.Elbetteki Allah onların kestiklerini helal kılmıştır ve O 

onların dediklerini bilendir.985"O size sadece meyteyi,kanı,domuz etini ve Allahdan 

başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı."986 

Hristiyanlar meşrik tarafına,yahudiler mağrib (Kudüs) tarafına yönelip namaz 

kılarlar.Onlar bir ve iyiliğin burada olduğunu zanneder,Allah ise olmadığını söyler.987 

Yahudilerin müslümanların kudüse yönelip bir pay çıkarmalarından dolayı 

kıblenin çevrilmesi ile ilgili âyette eskiden kılanların durumunu izah babında;Beni 

Neccardan Es'ad bin zürare ve beni Selemeden Bera bin Ma'rur bazı kimselerle 

peygamberimize gelerek;kıblenin çevrilmesiyle önceki kılanların durumunun ne 

                                                           
982 Bakara.106. 

983 M.Tefasir.1/135. 

984 Bakara.136. 

985 M.tefasir.1/244. 

986 Bakara.173,123,Maide.3,En'am.145,Nahl.115.M.tefasir.age.1/120. 

987 Bakara.177. 



olacağını sorması üzerine bu ayet nazil oldu:"...Allah imanınızı (yani önceki kılmış 

olduğunuz namazınızı) zayi edecek değildir."16 veya 17 ay kudüse yönelip kılınmıştır. 

988 

Yahudiler Cibrile düşmandırlar.989 

Hz.Ömer Abdullah bin Selama;"Kendilerine kitab vermiş olduğumuz 

kimseler,onu(Muhammedi) tıpkı evladlarını tanıdıkları gibi tanırlar.Böyle 

iken,onlardan bir kısmı,bile bile gerçeği gizler."990 âyetteki bilmenin nasıl bir bilme 

olduğunu sorunca,Abdullah bin Selam;-Onu görür görmez evladımı tanır gibi 

tanıdım,onu bilmiş olmam evladımı bilmeden daha şiddetlidir.-Hz.Ömer bunun nasıl 

olduğunu sorduğunda ise;Onun Allah tarafından hak olduğuna şehadet ederim.Allah 

kitabımızda onun sıfatını bildiriyor.Ancak kadınların ne yaptığını bilmiyorum.Hz.Ömer 

Abdullahın başını öpüp,Ey İbni Selam Allah seni muvaffak etsin,dedi,gerçekten doğru 

söyledin.991 

Hz.Musanın tih çölündeki yahudilerle olan durumu konusunda:"Allah;Öyleyse 

orası onlara 40 yıl yasaklanmıştır.(Bu müddet içinde)Yeryüzünde şaşkın şaşkın 

dolaşacaklar.Senden yoldan çıkmış toplum için üzülme-dedi"992 

Yahudilerin namazlarında rüku yoktur.993 
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İYİLİKDEKİ        GÜNAH 

  

    Hasenatil ebrar,seyyiatil mukarrebin,tıpkı Hz.Musanın Allahtan kendisini 

göstermesini istemesine karşı baygın olarak yere düşüp,bayılması gibi.Günahlar 

hatalar gibidir.Küçük görülmemelidir.Nice hatalar vardırki,insanın bir ömür boyu 

kazancını kaybettirir.Servetini bir kumarda,bir yangında,bir trafik kazasında 

kaybedebilir.Büyük hatalar,büyük kayıblara neden olduğu gibi;küçük hatalarda 

büyük kayıblara sebeb olurlar.Büyüğe sebeb olan küçük bir hata,küçük 

görülmemelidir. Günahlar ebedi ahiret hayatında,ebedi hastalıklara neden 

olurlar.Görmeden bir hata neticesi mayınlı tarlaya giren birisi ölebilir,ömür boyu 

sakat kalabilir.Havva annemiz ve Adem babamızda zahiren küçük bir hata 

yapmışlar,yasak meyveden yemişlerdi, netice ise malum.Bir üniversite imtihanında 

bazen küçük bir hata,büyük bir kayba neden olmakta,hayatın çehre ve seyri 

değişmektedir.Açık olan bir elektrik kablosuna bilmeden,görmeden dokunma 

durumunda hayat kararabilmektedir.Bilmeyip görmemek ise bir mazeret teşkil 

etmemekte,kaybı geri getirmemektedir.Devletin koyduğu kanunlarda da bilmemek 

suçun affına değil,iki kat arttırılmasına sebeb olmaktadır.Biri bilmemek,biride 

yapmış olmak.Günahlar hayatı karartan,kalbi siyahlaştıran belkide hayatı kemiren 

virüslerdir.Bilgisayara giren bir virüs,uzun müddet emek verilen bir birikimi bir 

anda silip süpürmektedir.Altı-üstü bir virüs!Günahlardan korunmak için anti-virüs 

sistemini kurmak ve işletmek gerekir.Aksi durumda yaratılıştan gelen ve ruhlar 

aleminde kurulan iman ve islam proğramını çökertebilir.Hayatı zehirleştiren tüm 

sıkıntılar,küçükten büyüğe hemde önemsenmeyen hatalar neticesinde 

doğmaktadır.Günahlar ana trafoya,bilgisayarın beyni olan hard-diski etkilemekte ve 

zedelemektedir.Orada meydana gelecek küçük bir zarar,diğer proğram ve 

sistemlerdeki büyük zararlardan daha büyük zarar açacaktır.Günahlar neticesinde 

imanda açılan yaralar,büyük kayıplara neden olup,ebedi hayatı 

etkiler,belirler,kaybettirir.Tıpkı bilgisayarın çökmesi gibi,hayat çöker.Günahlar ve 

hatalar her insana şu sözü söyletmiştir:Keşke şunu yapmasaydım veyaşunu 

yapsaydım!Mükemmel proğramlanan insan günah ve hata kirini kaldırmıyor.Ancak 

kader cihetiyle günah ve hataların var oluş sebebi;ona karşı alternatiflerin 

geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir.Bir şeyin korunması,o şeyin zıddının o şeye 

girmesiy veya girme korkusu sebebiyle korunmasına sebeb olur.İnsanların 

hayatlarına ve sağlıklarına dikkat etmeleri,hayatı tehdit eden unsurların varlığı 

iledir.Vatanın muhafazası,bu uğurda uykusuzluk ve hertürlü harcamalar,düşman 

tehdidinin tehlikesi sebebiyledir.Birşeyi sahiblenmekteki amaç;dikkat,hassasiyet ve 

alınan önlemler,o şeyin kaybedilmesi korkusundandır.Cehennem gibi günah ve hata 

havuzu olmasaydı,cenneti elde etme ve muhafazasına çalışma istek ve azmi 

olmayacaktı.Küfrün karanlığıdırki,insanları imanın nuruna sevketmektedir.Günah 

ve hatalar hayatı yok etmek için değil,korumak için konulmuştur. 



    Hz.Musa Allahın kelamına mazhar olunca,rü'yetine iştiyak hissetti.Öyleki 

ölmeyi bile istedi.Görmemektense,görüp ölmeyi kabul etti.994 Allah ise dağın bile 

tahammül edemeyeceği bir durumda-sertlikleriyle beraber-,dağa bakmasını,eğer 

yerinde durur veya durabilirse görebileceğini,onun nazarına sunuyor.Ancak 

buda muhal bir teklif olmayıp,Allahın kudretiyle durabileceği 

gibi,görülebileceğininde bazı şartlarla olabileceğinin imkanını ifade 

etmektedir.Eğer imkansız ve muhal olsaydı,Allah böyle muhal olan bir şartı,şart 

koşmazdı.Şart tahakkuk edince,vukuuda mümkün olur.Hammad bin 

Selemeden;Sehl b.Said-is Sâidî-den rivayet eder;Allah 70 bin hicabdan bir nur 

izhar etti.Bir dirhem kadardan dağ yerle bir oldu."İbni Abbas;Toprak 

oldu,der.kül oldu denilir ve zayıf görüşe göre;bu dağların 6 dağ olduğu,üçü 

Medinede(ki biri Uhud),üçüde Mekke'de(ki biride Sebir)olduğu söylenir.995 

    Rasulullahın ölüyü diriltmesi;kendisi gibi,sözününde hayattar olmasından 

hayat vermektedir,tıpkı her asra hayat verdiği gibi.Haram ve şüpheliler ise bu 

tesiri kırar,kendisine bile hayat veremez olur. 
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FERTTEN  CEMİYETE  İSLÂMİYET 

  

 İslamiyet;selamet,emniyet ve huzurdur. Eğer bir kişi,aile ve toplumda  

huzursuzluk varsa,huzur demek olan İslâmiyete karşı ortada bir eksiklik var demektir. 

Kendimizi test etmeliyiz. Nerede hata etmekteyiz? Hatamız nerede ve nede? 

 Allah indinde din İslâmiyettir. İnsanların neresinde? İnsanlar onun neresine? 

 İslamiyet evrenseldir. Hayatın her kademesine yansımaktadır. Doğan güneşin 

bazı yerleri aydınlatmaması,girmemesi düşünülemiyeceği gibi,İslâmiyetin de hayatın 

bazı kademelerinde kalıb bir kısmına girmemesi de düşünülemez. Kusur girende 

değil,girmesini istemiyen ve ya engel olandadır. 

 İslâmiyetin de içtima-i alana yansıyan bir çok yönü vardır. Gerek 

tesettürde,gerek faiz konusunda. 

 Fuhuş ve sefâhetleri engellemede de amildir. Yani İslamiyet sadece ahiret dini 

değil,dünya hayatının temininde de vardır. O bir hayat dinidir. Hayat verir,hayatı 

korur. 

 Huzur dini olan İslamiyet den uzak olmak,belalara davetiye çıkarmaktır. 

İslamiyet insan için ve insanlık için vardır. Hukuk ve kanunlarda insanlar içindir. 

Yoksa insanlar kanunlar için olmayıp,ona feda edilmezler. 

 İslâmiyeti anlamanın iki yolu vardır:1) Kendisinden önceki ile sonraki durumun 

mukayesesi. 

 2)İnsanların geleceklerine dair kazandırdıkları. hayata getirdikleri. 

 Bununla beraber elbette ki hayattan götürdüklerinin ve kendisini de her vesile ile 

götürmeye çalışacağı ve bunun entrikalarının kurulacağı da  bir vakıadır. Menfilik de 

hesabı olanların müsbetin gelmesiyle kaybettiklerini kazanmak,hesaplarını koruma 

amaçlarını gerçekleştirmeye çalışılacaktır. Bu, hayatın bir gerçeğidir. 

 İslâmiyetin amacı şerde kaybedenlere hayırda kazandırmaktır. İnsanların manen 

müflis olması,problemin artmasına sebeb olmaktadır. Alt yapının olmaması,üst yapının 

yapılmasını geciktirmekte ve engel olmaktadır. Çünki altta ve altında kalmaktadırlar. 

 Her ne vesile ile olursa olsun,hayattan tecrid edilmeye çalışılan İslâmiyetin 

toplayıcı,bütünleyici çerçevesinde yer alınmasıyla bütünlük korunacak ve sağlanacaktır. 



 İslâmiyet “ Ve lâ teziru vâziretün vizre uhrâ”996 sırrıyla,bir kişinin hatasıyla bir 

başkasının,yakınının günahkâr olamıyacağı gerçeği,bir kişinin hayatının dahi ne derece 

kutsal olduğunu ifade eder. 

 Nitekim bir gemide dokuz masum bir caninin bulunması durumunda o gemi 

hiçbir suretle batırılamıyacağı gibi,,dokuz cani bir masum dahi olsa ,o bir kişinin rızası 

olmadıkça adalet gereği o gemi batırılamaz.   

 Evet,hak haktır. Küçüğüne,büyüğüne bakılmaz. Kimin için olursa olsun. Ve her 

insan suçu sabit olmadıkça masumdur. 

              

  

 Gerçekler göz ardı edilip görülmezse kronikleşme başlar. Memleketimizin de 

bazı gerçekleri vardır. Görülmeli ve çaresi de aranmalıdır. 

 Devlet millet için vardır. devlet bir çarı,bir şemsiyedir. Altındakileri korumak ve 

kollamakla yükümlüdür. 

 Halk iç içe,birbirine yakın olduğundan pek önemli anlaşmazlıkları söz konusu 

olmuyor. Olsa da oturarak meseleyi fikir teatisinde bulunarak çözüm yoluna gidiyorlar. 

 Devlet denilen bu müessesenin de halkına yakın ve açık olmasıyla gerginlik yerini 

yumuşaklığa bırakacaktır. Vatandaşına suçlu gözüyle değil,suçsuz gözüyle bakmalıdır. 

Zira imkânat ayrıdır,vukuat ayrıdır. Her kes suç işleyebilir düşüncesiyle insanlar 

cezalandırılamazlar. Hukuk;yorumlara göre,yapabilirlere göre uygulama içerisine 

giremez 

Toplumda gereği olmadan mürteci,irtica,aşırı dinci gibi ifadelerle insanları 

manen rencide etmek yarayı kapatmaz,belki kapanmaz hale getirir. bir öğretmen 

arkadaşın dediği gibi; Ben aşırı dinciyim. Arkadaş aşırı fenci,falan aşırı. fizikçi,filan 

aşırı kimyacı,vs.. Elbette bu işin geriliği ve cıvıklığı olmaz.  

 Dinin literatüründe böyle ayırıcı kavramlar yerine ;müttaki,salih,sefih 

gibi kavramlar ile tesbit edilmektedir. şimdiki kavramlar ise;kutuplaşmalara yol 

açmaktadır. 

  

  

                                                           
996 En’am.164,İsra.15,Fatır.18,Zümer.7,Necm.38. 



İslâm ruhumuzdur. Kur’an aklımız. Hz. Muhammed (sam) rehberimizdir. 

Din,parçalarımızdan oluşan bir bütünümüzdür. Bunlar olmazsa,mahvoluruz. Ancak 

onlarla varız. 

En önemli çözüm;tekli ve toklu çözümdür. toplumun bilinçlendirilmesi. Topluma 

seviye kazandırılmasıdır. 

Meselelerin sokağa yitilerek değil de,sokaktan içeriye çekilerek fikir 

platformunda,ehlilerince konuşularak çözüme kavuşturulmalıdır. 

Olur-olmaz her kesin konuşması,ya otoriter olanları susturur veya sesinin 

duyurulmaması gibi zor bir duruma itilir. 

Yıllardır kadınları yuvalarından çıkarmak için çok uğraşıldı. Tenkid edildi. 

Cahil kalıyorlar,denildi. Şimdi ise yuvalarından uçurulan o insanların bir kısmı 

sefâhetin kucağına,az bir kısmı başarıya,bir kısmıda değerlerini muhafazaya çalışırken 

engel olundu. Bu sefer tekrar yuvalarına döndürülmeye çalışıldı. Tesettürlüsün,denildi. 

Erkeklerle iç-içe değilsin,gibi fıtratına zıt noktalara sevk edildi. 

Bu insanlara,baştan,yuvalarından çıkmadan,çıkarılmadan,adeta mutlak 

serbestiyet olmadan önce ruhlarına ve hayatlarına uygun bir zemin hazırlanabilirdi. 

Onlara yazık edildi ve de edilmektedir. 

  

  

İnsanlar sağlıklı sularla beslenmeyib,vanalar,kaynaklar kapatılırsa,her kes kendi 

başına su çıkartmaya çalışır ki,buda sağlıksız bir sonuca sebeb olur. 

İnsanların dinlerini sağlıklı ve yeterli kaynaklardan öğrenmeleri 

sağlanmalı,yardımcı olunmalıdır. 

Dişi ağrıyan dişçiye,hasta hastahaneye,gıda için markete,et için kasaba,her bir 

ihtiyaç için bir yere müracaat edilmektedir. Çünki yeri bellidir. 

Ancak yüzde doksan dokuzu müslüman olan bu insanlar nereye gidecekler? 

İlahiyata mı? Kaç da kaçı? hepsini gönderebilir misiniz? 

Müftülüğe mi? Oysa müftülük dini bilgilerin verilmesinden ziyade,resmi işlerin 

yürütüldüğü,isteyene fetvanın verildiği yerdir. 

Okullarda verilen din dersleri mi? Ne kadar yeterli? Göstermelik! 



Hasılı,bu insanlara yeterli dini bilgi sunulamamaktadır. İnsanlar öğrenmekte 

yetersiz kalmaktadırlar. 

Aile bu konuda yeterli olmadığından,yeterli bilgiyi verememekte,baştan 

savıp,ölçü olamamaktadır. 

Buda ölçüsüz ve yetersiz bir gelişmeyi ve büyük bir boşluğu doğurmaktadır. 

Gerçek de  İman ve İslâm herkes de vardır. Sadece küfür ve gafletle üzeri 

örtülmektedir. Veya gizlenib saklanarak faaliyet alanı daralmakta ve daraltılmaktadır. 

İman edenin ve intibaha gelenin durumu;onun açığa çıkması,çıkarılması ve 

faaliyet sahasına girmiş olmasındandır. 

  

        12-06-99 

       MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUR’AN-DA ADI GEÇEN MEYVELER VE ÖZELLİKLERİ 

  

 Âyette:”O,gökten su indirendir. İşte biz her çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O 

itkiden de kendisinde üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşillik;hurmanın 

tomurcuğundan sarkan salkımlar;üzüm bağları;bir kısmı birbirine benzeyen,bir kısmı 

da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Meyve verirken o olgunlaştığı 

zaman her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için 

ibretler vardır.”997 

 “İnsan,yediğine bir baksın! Şöyle ki:Yağmurlar yağdırdık. Sonra toprağı göz göz 

yardık da oradan ekinler,üzüm bağları,sebzeler,zeytin ve hurma ağaçları,iri ve sık 

ağaçlı bahçeler,meyveler ve çayırlar bitirdik. (Bütün bunlar) sizi ve hayvanlarınızı 

yararlandırmak içindir.”998 

 Bütün bu muhtelif meyvelerin yaratılması elbette Allah’a mahsustur. 

 “Yeri döşeyen,onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün 

meyvelerden çifter çifter yaratan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine o örtüyor. 

Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibretler vardır.”999 

 Kudretin diğer bir nişanesi de;Bir şeyden her şeyin,her şeyden de bir şeyin 

yaratılmasıdır. Yani toprak gibi tek bir maddeden tat,koku,renk gibi özelliklerin 

yaratılması ve bir çok element ve proteinlerden de bir tek insan vücudu,kan veya bir 

mevcudun vücud bulması... 

 “Yer yüzünde birbirine komşu kıt’alar,üzüm bağları,bir kökten ve çeşitli 

köklerden dallanmış hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi bir su ile sulanır.(Böyle 

iken) yemişlerin de onların bir kısmını bir kısmına üstün kılarız. İşte bunlarda akıllarını 

kullanan bir toplum için ibretler vardır.”1000 

 İşte insanlar için,Allah tarafından farklı farklı olarak yaratılan meyvelerden bir 

kısmı: 

     

     

 

 

                                                           
997 En’am.99. 

998 Abese.24-32. 

999 Ra’d.3,İbrahim.32,Nahl.11,Mü’minun.19. 

1000 Ra’d.4. 



HURMA   VE   HURMA  AĞACI 

 “Biz,yer yüzünde nice nice hurma bahçeleri,üzüm bağları yarattık ve oralarda 

bir çok pınarlar fışkırttık.”1001 

 “Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun 

boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden 

çıkış da böyledir.”1002 

 “Hurma ağaçlarından,her hangi birini kesmeniz veya olduğu gibi bırakmanız 

hep Allah’ın izniyledir ve onun yoldan çıkanları rezil etmesi içindir.”1003 

 Hurmada huzur ve saadetin vesilesi bulunduğu belirtilirken,onun kaybında 

rezillik ve rüsvaylık olduğuna işaret edilmektedir. 

 Peygamberimiz(SAM):”Kuru hurmayı tereyağıyla yerdi;bunu severdi.”1004 

 Hurma ve hurma ağacının özelliklerine gelince: 

 Peygamberimiz(SAM):”Hurma ile iftar etmeyi,bulunmazsa su ile açmayı teşvik 

ederlerdi.1005 

 Sebebi ise;”Mide boş iken tabiata tatlı şeyi vermek,o şeyi tabiatın kabul etmesine 

ve güçlerin,özellikle de görme gücünün,ondan yararlanmasına daha iyi sebeb olur. 

Güçler ( yahut görme gücü) tatlı şey ile kuvvet kazanır. Medinenin tatlısı  ve reçeli 

hurmadır. Medineliler yanında hurma gıdadır,katıktır;yaş hurma meyvedir. 

 Suya gelince;Oruç tutunca ciğerde bir tür kuruluk meydana gelir. Su ile 

ıslatıldığında bundan sonra gıdadan yararlanması doruk noktada olur. Bu yüzden 

susamış aç kimsenin yemekten önce biraz su içip sonra yemek yemesi daha uygundur. 

Mamafih hurma ve suda kalbin iyileşmesine tesir eden bir özellik vardır ki,bunu ancak 

kalb doktorları bilirler.”1006 

                                                           
1001 Yasin.34. 

1002 Kaf.10-11. 

1003 Haşir.5,Ayrıca bak.Bakara.266,En’am.99,141,Ra’d.4,Nahl.11,67, İsra.91,Kehf.32, Meryem.23,25,Ta-

Ha.71,Mü’minun.19,Şuara.148,Yasin.39,Kamer.20, Rahman.11,68, Hakka.7,Abese.29. 

1004 Zad-ul Mead.İbni Kayyım el-Cevziyye. 1 / 135. 

1005 Age. 2 / 66, Bak. Ahmed. 3 / 164,4 / 17-18,213-214, Tirmizi.694,696, Ebu Davud.2355,2386,İbni 

Huzeyme.2066-2067,Abdurrezzak.7586, İbni Mace.1699, İbni Hibban.893, Hakim. 1 / 431-432 

1006 Zad-ul Mead.age. 2 / 66, 5 / 21. 



 Peygamberimiz (SAM) kalbinden rahatsız olan Sa’d-a doktora gitmesini ve 

bununla beraber;”İyi Medine hurmasından (Acve) yedi adet al ve onları çekirdekleriyle 

birlikte öğüterek bulamaç yap. Daha sonra da onları ağızdan alırsın.”1007 

 Ve:”Kim her gün sabahları (aç karnına) Âliye’de (Arap yarım adasının yüksek 

kısımları. Necid’in üzerinden Tihame-ye,Mekke’nin gerisine kadar olan kısımdır.) 

yetişen hurmadan yedi tane yerse,o gün içinde o kimseye zehir ve sihir zarar 

vermez.”(Sahihayn) 

 “Hurma;sıcaklığı ikinci derece de olan,sıcak ve soğuk bölgelerde yaşayanlar için 

gıdaların en kıymetlisidir. Soğuk bölgelerde oturanların iç yapıları (batın),sıcak ve sıcak 

bölgelerde oturanların iç yapıları soğuk olması sebebiyle hurma,sıcak bölge insanına 

daha faydalı ve etkilidir. 

 ... Hurma;hem gıdalar,hem ilaçlar,hem de meyveler cinsine dahildir. Tüm 

bedenlere muvafık bir özelliğe sahiptir. Vücut sıcaklığını güçlendirir. Zararlı ve fuzuli 

maddeleri ihtiva eden diğer gıdalar ve meyveler gibi lüzumsuz  fazlalıklar meydana 

getirmez.”1008 

 Hurma;ciğeri güçlendirir,tabiatı yumuşatır. Özellikle de çam tohumu ile birlikte 

şehveti arttırır. Boğazın hainliğini giderir. 

 .. Aç karnına yenilmeye devam edildiğinde kurtları zayıflatır,azaltır veya 

öldürür.”1009 

 “Sahihayn-da Abdullah bin Ömer anlatır;Rasulullahın (SAM) yanında 

otururken,bir de baktık hurma özü (Cümmar) getirildi. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber(SAM):”Ağaçlar içerisinde bir tanesi vardır ki,müslüman adama 

benzer,yaprakları düşmez.”buyurdu. 

 Cümmar,birinci derece de soğuktur ve kurudur. Yaraların ağzını kapatır. 

Kanamalara,karın gitmesine,acı safranın galebesine,kanın galeyanına karşı iyi gelir. 

Sindirimi zor değildir,kolay gıda verir,yavaş yavaş hazmolunur. Ağacının her şeyi 

faydalıdır. Fayda ve menfaatı çok olduğundan Hz. Peygamber tarafından,müslüman 

adama benzetilmiştir. “1010 

 “.. Meryem validemiz Hz. İsa-yı doğuracağı zaman onun altına (hurma ağacının) 

inmiştir.”1011 

                                                           
1007 Ebu Davud.3875. 

1008 Zad-ul Mead.age. 4 / 329-330. 

1009 Age. 5 / 24. 

1010 Age.  5 / 27-28,108. 

1011 Age. 5 / 109,Meryem suresi.23-26,bak.zaman gaz.20-12-1998.  



 Bediüzzaman hazretleri Eserlerinde Hurmadan Teşbihlerle,1012 çölde 

yaşayanların en önemli geçim kaynakları olduğundan1013 kalbe hem lezzet,hem 

zevk,hem de rızık olmasıyla beraber1014,Tevhide de büyük bir ayet ve hüccet olduğunu 

ifade eder.1015 

 Ayrıca Peygamberimizin dayanıb da sohbet ettiği,daha sonra oradan 

ayrılmasıyla artık ona dayanmaması üzerine kalabalık cemaat içerisinde deve gibi 

ağlayıp enin eden kuru direk,”Hanin-ul Ciz’” hadisesindeki direk,Hurmadan idi.1016 

  

             Ü   Z   Ü   M   

 Kur’an-ı Kerim-de hurma ile beraber zikredilen üzüm;1017 cennet de,Takva 

sahiblerine verilecek bir nimet olarak zikredilir. 

 “Şüphesiz takva sahibleri için umulanı buldukları yer,bahçeler,üzüm 

bağları...(vardır)”1018 

 Üzüm;”Hem bir meyve,hem bir temel gıda maddesi;hem katık,hem deva,hem de 

içecektir. 

 Tabiatı yumuşatır,şişmanlatır. Meyvelerin kralı olan üç şeyden biridir. Diğer 

ikisi de yaş olgun hurma ile incirdir.”1019 

 Bediüzzaman kendisinden teşbihlerle bahsettiği üzümün,1020 latif,leziz ve tatlı 

birer nimet olarak1021,Tevhide delil teşkil ettiğini 1022 

                                                           
1012 Sözler.273,396,Mektubat.16,44,97,İşarat-ül İ’caz.164,Mesnevi-i Nuriye.103,182-183,Barla 

Lahikası.246,256-257,Emirdağ Lahikası. 1 / 72,103,Sikke-i Tasdik-i Ğaybi.24,217. 

1013 Sözler.377. 

1014 Sözler.382,421,432,Mektubat.113-114,117-118,148. 

1015 Şualar.156,619,667,Mesnevi-i Nuriye.190,Barla Lahikası.257, 

1016 Bak.Mektubat.129,131. 

1017Bakara.266,En’am.99,141,Ra’d.4,Nahl.11,67,İsra.91,Kehf.32,Mü’minun.19.Yasin.34,Abese.28. 

1018 Nebe’.31-32. 

1019 Zad-ul Mead.age. 5 / 63. 

1020 Sözler.68,150,473,Mektubat.369,Lem’alar.129,İşarat-ül İ’caz.115,Barla Lahikası.141,145,315. 

1021 Sözler.421. 

1022 Sözler.230,280,302,396,Şualar.156-157,Mesnevi-i Nuriye.181. 



  

                            Z   E   Y   T   İ   N 

 Cenâb-ı Hak ehemmiyetine binaen zeytine ,yemin etmektedir.1023 Ve bunu;”Bir 

kısmı birbirine benzeyen”derken zeytini de:”Bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar 

bahçeleri meydana getirdik.”buyurmaktadır.1024 

 Bu kasemle de;”azamet-i kudretini ve kemal-i rahmetini ve büyük nimetlerini 

ihtar ederek...”hem faydalı ve hem de yaratılışlarında;”medar-ı dikkat ve nimet çok 

şeyler bulunması..”1025 onun varlığının delillerindendir. 

 “Tûr-i sina da yetişen bir ağaç daha meydana getirdik ki,bu ağaç hem yağ hem 

de yiyenlerin ekmeğine katık edecekleri (zeytin) verir.”1026 

 “Allah göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili,içinde lamba bulunan 

bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir;o fanus da sanki inciye benzer 

bir yıldız gibidir ki,doğuya da batıya da nisbet edilemeyen MÜBAREK bir ağaçtan,yani 

zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur. Onun yağı,neredeyse,kendisine ateş değmese 

dahi ışık verir. (Bu) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna eriştirir. Allah 

insanlara (işte böyle) temsiller getirir. Allah her şeyi bilir.”1027 

 Burada zeytin mübarek ve bereketli bir meyve olarak zikredilmektedir. 

 Zeytinin özellikleri ise; Hadis-de:”Zeytinyağı yeyiniz ve onunla 

yağlanınız.”buyurulmuştur. Başka bir rivayette:” Çünki o bereketli (mübarek) bir 

ağaçtandır.”1028  

 Özellikleri:Zehirlere karşı fayda verir,karnı bırakır,solucanı düşürür. Cildi 

yumuşatır,saçın ağarmasını yavaşlatır. 

 Tuzlu zeytin suyu,ateş yanıklarının kabarmasını önler,diş etlerini güçlendirir. 

Zeytin yaprağı kızıla,ısırgıya (karıncalanma),kirli yaralara,kızamığa iyi gelir ve teri 

önler.”1029 

  

                                                           
1023 Tin.1. 

1024 En’am.99,141. 

1025 Bak. Mektubat. B. Said Nursi.390. 

1026 Mü’minun.20. 

1027 Nur.35,Bak.Nahl.11,En’am.141,Abese.29. 

1028 Tirmizi. Darimi.İbni Mace.Hakim.Zad-ul Mead.age. 5 / 36-43.  

1029 Age. 5 / 44. 



    N   A   R 

“Bir kısmı birbirine benzeyen,bir kısmı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri 

meydana getirdik.”1030 

Hususiyetleri ise;Hz. Ali:”Narı içindeki zarı ile birlikte yeyiniz. Çünki o mideyi 

tabaklar.”der. 

Mide için iyi olup,onu güçlendirir. Boğaza,göğüse,akciğerlere fayda 

verir,öksürüğe iyi gelir. Suyu karnı yumuşatır. Bedene kolay bir gıda verir. İnce ve 

şeffaf olduğu için çabuk çözülür ve mide de hafif bir hararet ve gaz meydana getirir. Bu 

yüzden şehvete yardımcı olur ve hummalılara iyi gelmez. Tuhaf bir özelliği de ekmekle 

yenildiğinde onu bozulmaktan engellemesidir. 

Ekşisi soğuk ve kuru,tutucu ve latif bir özellik arz eder. Yanan midelere iyi gelir. 

Diğer narlardan daha iyi şekilde sidiği söktürür,safrayı teskin eder,ishali keser,kusmayı 

engeller,dışkıyı yumuşatır. 

Karaciğer hararetini söndürür,azaları güçlendirir,safradan kaynaklanan 

hafakanlara,kalbe ve mide ağzına arız olan ağrılara iyi gelir. Mideyi güçlendirir,oradaki 

artıkları defeder,safrayı ve kanı söndürür. 

Nar çekirdeği bal ile birlikte tırnak iltihabına (dolama) ve pis (inatçı) yaralara 

sürülür. Nar çiçeği cerâhatlı yaralar için kullanılır. Her sene üç nar çiçeği yutan kimse,o 

sene için göz ağrısından emin olur.”1031 

Risale-i Nurlarda hem teşbih1032,hem de Tevhide delil olarak 

bahsedilmektedir.1033 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1030 En’am.99,141,Rahman.68. 

1031 Zad-ul Mead.age. 5 / 42-43. 

1032 Sözler.35,287. 

1033 Age.305,Lem’alar.124,230,295. 



İ   N   C   İ   R 

Bir sureye adını veren Tin yani incir;önemine binaen kendisiyle kasem 

edilmektedir.1034 

Özellikleri:Böbrek taşlarını ve mesaneyi temizler,zehirlere karşı koruyucudur. 

Bütün meyvelerden daha gıdalıdır. Boğaz,göğüs ve ğırtlak sertliğine iyi gelir. Karaciğeri 

ve dalağı yıkar,mideden balgamı temizler,bedene iyi bir gıda olur. Ancak çok yenildiği 

zaman bitlenmeye yol açar. 

Galinos:”Bir kimse öldürücü zehir almadan önce,ceviz ve sedef otu (Sezab) ile 

birlikte incir yerse,fayda verir ve onu zarardan korur.”demiştir. 

Peygamberimize bir tabak incir hediye edildi.”Yeyiniz.” buyurdu ve kendileri de 

yiyerek:”Eğer bir meyve cennetten indi deseydim bunu derdim. Ne var ki,cennet 

meyvesi çekirdeksizdir. Ondan yiyiniz. Çünki o basurları kesen ve Nikris (erkeklerde 

bulunan ve topuklarla ayak parmakları mafsalların da meydana gelen şişliktir. Gut 

hastalığı) hastalığına iyi gelir.”buyurdu. 

Müzmin öksürüğe iyi gelir. Sidiği söktürür,karaciğer ve dalak tıkanıklıklarını 

açar,böbrek ve mesanelere iyi gelir. Aç karnına,özellikle de badem ve cevizle yenildiği 

vakit gıda olan kılcal damarların açılmasında müthiş etkisi vardır. Ağır gıdalarla 

alınması gerçekten kötüdür.”1035 

Risale-i Nurlarda Teşbihler1036 ve Tevhide delil olarak bahsedilmektedir.1037 

  

      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1034 Tin.1. 

1035 Zad-ul Mead.age. 5 / 24-25. 

1036 Sözler.35,518. 

1037 Age.,Lem’alar.124,138,Mesnevi-i Nuriye.94,163. 



Ö L Ü D E N   Ç I K A N   D İ R İ 

  

 Doğan abi! İşte şu karşıdan gelen adam var ya,benim âmirim komser Yüksel 

Beydir. Beni içkiye başlatıp,,her gün evde huzursuzluk çıkararak,hanımımı dövmeme 

sebeb olan kişi. 

 Polis Mahmut la Doğan bey komşulardı. Karşı karşıya oturmaktaydılar aynı 

apartmanda. Sürekli kavga sesleri gelir,hanımının ağlamaları duyulurdu. Bu durumda 

annesi Doğan beye hemen yetişmesini,kızcağızı kurtarmasını söylerdi İşte polis 

Mahmutla bu ortamda tanışmışlardı. Birkaç Risale-i Nur sohbetleriyle Polis Mahmudun 

hayatı değişmiş,artık evlerinden bağırtı ve kavgalar gelmiyor,hanımının yüzü 

gülüyordu. 

 Polis Mahmut ise kucağına düştüğü Komseri Yükselin,her akşam kendisini içkiye 

zorla alıştırdığını söylüyor,tarikatlı olduğunu,yapamayacağını söylediği halde,sicilini 

bozacağı tehdidiyle yıllardır içki sofrasına Mahmudu da alıştıran Yüksel Bey,bu sefer 

Mahmud Beyin arkasından onunda tayini aynı yere yani Kırşehire çıkmıştı. 

 Şimdi ise kendi hidayetine sebeb olup,namaza başlamasına vesile olan Doğan 

Beyle karşılaşmıştı. 

 Tevafuk ya..kurtuldum dediği komiseri bu sefer kendisin bulunduğu yere 

gelmiş,yine kendisine musallat olmasından,eski hallerine dönmekten korkuyordu. 

 Ama komiserden öcünü almalıydı,oda en güzel bir şekilde... 

 Komiser Yüksel rahatsız görünüyordu. Rahatsız mı olduğu sorulduğunda 

da;Evet,ah,of,bir avuç dolusu hap kullandığım halde bir faydasını görmüyorum. Sürekli 

mide ağrısı devam ediyor. İçki midesini mahvetmişti 

 Doğan bey ise,kendilerinde ilaç bulunduğunu,görüşmek istediğini söylediğinde 

Komiser Yüksel bey çekilmez bu ağrılardan şifa bulmak amacıyla görüşmeyi kabul 

etmişti. 

 Komiser Yüksel bey hayatının dönüm noktasını oluşturan,âdeta yeniden 

doğmasına sebeb olan bir süprizle karşılaşmıştı.  

 Kendisine Bediüzzamanın Lem’alar adlı kitabın 25. lem’asından 

1.Deva,2.Deva,3.Deva ve 4.Deva derken birden bire yıllardır devam eden mide 

rahatsızlığı bıçakla kesilir gibi gitmiş,yerini rahatlığa bırakmıştı. 

Artık komiser eski ilaçları bırakmış,vermek istemeyip aldığı bu devaları evde kendisi 

kullanır olmuştu. Sürekli 25.devayı okuyordu. 

 Ve nihayet Yüksel komiserde Polis Mahmut gibi değişmiş,oda namaza başlamıştı. 



 İçkinin her nevini deneyen ve kendisini bitirdiğinin ancak şimdi farkına varan 

Yüksel Komiser,başkalarınında geç kalmadan kendisi gibi kurtulmasını istiyordu. Eski 

menfi tavrı,şimdi müsbette devam ediyordu. 

 Bu amaçla polislere namaz kılmalarını söylüyor,onları içkiye değil,namaza ve 

güzel ahlaka alıştırıyordu. 

 Komiser beyi boş bırakmayan Doğan bey,sohbetten sohbete koşuyor,yanına 

ziyaret için gittiğinde de Doğan beyin sözünün geçeceğini bilerek ona ricada bulunan 

bazı polisler;Komserlerinin kendilerine namaz kılma konusunda ısrarda bulunmaması 

için, söylemesini istiyorlardı. 

 Durum komiser beye iletildiğinde ise,kükreyen komiser,nicelerini kötülüğe 

başlatırken,şimdide telafi için iyiliğe davette ısrarlı davranıyordu. 

 Bununlada kalmayan Yüksel bey kısa zamanda Kur’an-ı öğreniyor,anne-

babasının kabrinde okuyor ve polislerinde öğrenmelerine yardımcı oluyor,şimdiye 

kadar kılmadığı namazlarını hızla kaza ediyordu. 

 Harcanan yılları hızla telafi ediyordu. 

 Kur’an hakikatları sayesinde sadece polis Mahmut ve Komiser Yüksel 

kurtulmuyor,çocuklarının hayatıda kurtulmuş oluyordu 

 O Allah ki ölüden diri çıkarandır. 

  

         MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURBAN     VE       FAYDALARI 

  

 H.2. senede Vacib kılınan kurban,Allah’a yaklaşmak anlamına olup,şükrün bir 

ifadesidir. Aynı zamanda Hz. İbrahim peygamberin bir sünneti olup,onun Rabbisine 

karşı imtihanı kazanması gibi,insanın da itaat ve inkiyad ederek kurban kesmesi bir 

nevi imtihanı kazanmasıdır. 

 Âyet’de:”Vaktaki yanında koşmak çağına erdi,Ey yavrum dedi:”Ben menam’da 

(uykuda) görüyorum ki,ben seni boğazlıyorum. Bir düşün,ne dersin? dedi. 

 O da cevaben:”Babacığım,emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden 

bulursun.”dedi.”1038 

 Hz. İbrahim’in;Ya Rab,eğer bana bir evlat çocuğu verirsen onu senin için 

kurban edeceğim,deyip,Sonra Cenâb-ı Hak uykuda ona vahyederek,sözünü yerine 

getirmesini emrediyor. Azminden dolayı onu İshak ile teyid ediyor. 

 Hz. İbrahim bu rüyayı;Zilhiccenin 8.9.10. yani Terviye,Arefe ve Nahir geceleri 

görmüştü. 

 Burada Hz. İbrahim ve İsmailin Muhsinlerden yani Peygamberimizin 

ifadesiyle:”Rabbisini görür gibi ibadet etmek,biz onu görmesek de onun bizi gördüğüne 

inanmak” bu sıfata haiz kimselerden olduğu belirtilmektedir. 

 Cenâb-ı Hakta buna mükâfaten;İbrahime oğlunun yerine kesilmek üzere bir 

kurbanlık göndermiştir. 

 İmam-ı Azam şöyle demiştir:”Çocuğunu kurban etmeyi nezir eden bir 

kimseye;bir koyun kesmek vacib olur. 

 Ayetlerde 1039 zikredilen kurban,Hadislerde de:”Udhiyye ve Zebaih” başlıkları 

altında zikredilmektedir.1040 

 Hadiste:”Ya Fatıma,kalk,kurban kesilirken sen de yanında bulun. Onun 

kanından ilk damla yere düştüğü anda senin bütün günahların affedilir. Kıyamet 

gününde de kurban eti ve kanıyla getirilecek,senin mizanına yetmiş misli olarak 

konacaktır.” 

 Ve:”Maldan bir vüs’at bulup da Udhiyye kurbanı kesmiyen bizim 

namazgahımıza yaklaşmasın.” 

                                                           
1038 Saffat.100-107. 

1039 Bakara.189,195-200,203,Tevbe.19,3,En’am.162,Maide.27,95,97,Hacc.26-37,Büruc.3,Kevser.2, 

Saffat.100-107. 

1040 Bak . Kütüb-ü Sitte. Prof. İ. Canan. 6 / 43-100. 



 “Udhiyye kurbanı kesiniz. Çünkü o babanız İbrahimin sünnetidir.”buyurulur. 

 Udhiyyenin en hayırlısı Koçtur. Hadiste:”Koyun eti şifalı olduğu için daha 

iyidir.” 

Ve:”Kurbanın en hayırlısı Koçtur.”denilmektedir. 

 Kevser suresinde:”(Ya Muhammed) Biz sana kevseri verdik. Onun için Rabbine 

kulluk et ve Kurban kes. Asıl sonu (soyu ve nesli)kesik olan,şüphesiz seni 

kötüleyendir.”1041 

 Bu surenin nüzul sebebi: Âs bin Vail Peygamberimize Ebter dediğinden 

dolayıdır. 

 Enes bin Malik:Hz. Peygamber (SAM) bir iğfa halinde dalmıştı,derken tebessüm 

ederek başını kaldırdı.”Bana aniden bir sure inzal olundu.”buyurdu da,okudu. Sonra 

buyurdu ki;bilir misiniz,Kevser Nedir? Allah ve Rasulü daha iyi bilir,dediler. Buyurdu 

ki:Bir nehirdir. Onu bana Rabbim Azze ve Celle cennet de verdi. Onda pek çok hayır 

(hayrı kesir) var. Ümmetim kıyamet günü ona vürud edecek.(varacak) Kapları yıldızlar 

sayısıncadır,derken içlerinden bir kul halecan ile çekilir atılır. Ya Rab,o benim 

ümmetimdendir,derim. Buyurulur ki;Bilmezsin senden sonra onlar neler ihdas ettiler.” 

 Peygamberimiz buyurdu ki:”Ben semaya uruc ettirildiğim zaman 

(çıkartıldığımda) bir nehre vardım. Kenarları mücevvef inci kubbeleri idi,bu ne ya 

Cibril,dedim? Bu sana Rabbinin verdiği kevserdir,dedi.” 

 Kevser cennette bir nehrin adı olup,diğer ırmaklar bundan ayrılırlar.  

 Kevser;Ahmed ibni Hanbel,Buhari ve Müslim,İbni Mace,Nese-i,İbni Cerir ve 

diğerleri nehrin tarifinde:”Kenarları mücevvef inci kubbeleri,içinden miski ezfer 

çıkar,sütten daha beyaz,baldan daha tatlı,yeri;meşrik ile mağrib arası kadar.derinliği 

yetmiş bin yıllık,ondan içen bir daha susamaz,ondan abdest alan ebeden perişan olmaz. 

Benim ahdimi bozan,benim ehli beytimi katleden ondan içmez.”gibi 

vasıflarla,Enes,Aişe,Ömer ve Hz. Abbas’dan müteaddit hadisler rivayet etmişlerdir. 

 Kevser aynı zamanda;Peygamberin fezaili kesiresi,ahlakı azimesi,Kur’an, 

Tevhid, İslâm,İlim,Hikmet ve Makam-ı Mahmud’da denilebilir. 

 26 kavle kadar sayılan Kevserin üçüncüsü ise;Kevser;ümmetimin ulemasıdır. 

 Dördüncüsü;Çok hayırlı ashab ve etbaa sahib oluşudur. 

 Beşincisi;Hayırlı ümmet,hayırlı zürriyet,hayrı kesirler,hayırlı evlat. 

 Kevser;Efendimiz okumaz iken,İkra’ ile okuması ve okutması,ashab-ı filin helak 

olması,Aleme rahmet olarak gönderilmesi,anlamlarına gelmektedir. 

                                                           
1041 Kevser suresi. 1-3. 



 Bu kadar kevser atiyye ve ihsanlarının şükrü için,bütün nimetleri içinde 

toplayışından dolayı;-Haydi Namaz Kıl-buyurmaktadır. 

 Evvela namaz kıl,namaza devam et. Çünkü namaz kalben ve lisanen ve bütün 

a’za-i bedenle yapılan şükrün aksamını cami’ ve tazimin aksâsı demek olan ibadetin 

başı,dinin direği:”Ey iman edenler.Sabır ve namaz hususunda Allah’dan yardım 

dileyin.”1042 ile ruha kuvvet olmak. 

 Ve bu ibadeti sırf Allah için yapmak. Müşrikler gibi ve mürâ-i olan gösteriş 

yapanlar gibi değil,Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. 

 Cenâb-ı Hak yaratılanları genel olarak şöyle tavsif etmektedir:”Yer yüzünde ne 

varsa,biz dünya için bir süs olarak yarattık ki,insanlardan hangisi daha güzel işler 

yapacak diye onları imtihan edelim. 

 Onun üzerindeki her şeyi biz elbette kupkuru bir toprak haline getireceğiz.”1043 

 “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir oyalanmadır.”1044 

 Cenâb-ı Hak bu dünyayı ruh ve ruhanilerin alemi için bir bayram ve bir sergi 

yeri yapmıştır. Bu alemi süslendirmiş,ali-adi her bir ruhu bu aleme göndermiş,hem 

nimetlerden istifade edilsin,duygularla donatıp o ruhlara kendilerine münasip bir cesed 

giydirmiştir. Bu sergi yeri olan dünyaya göndermiştir. Ta ki temaşa etsin ve temaşa 

edilsin. Aynen resmi geçit gibi. Günlerce prova yapılır,bir anda huzurdan geçilir. İşte o 

geçiş bittikten sonra,başarılı bir geçiş olmuşsa kazanılmış,döküntülü ve başarısız geçiş 

ise kaybedilmiştir. 

 Tabiat ilahi bir sofra ve ziyafet yeridir. Bizler onun şerefli birer misafiriyiz. 

Misafir ev sahibinin iznine tabidir. 

 Ve bu dünyada kurban olarak kesilen bir hayvana sırat köprüsünde sahibine bir 

Buraklık yapmış olacak ve mükafatlandırılacaktır. 

 Elbette bu dünyada çekilen zahmet ve meşakkatlar da kişi için büyük ücret ve 

mükafatlar,o insanların istidat ve kabiliyetlerine göre Cenâb-ı Hakkın rahmet 

hazinesinde uzak değil ki bulunmasın! 

“Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.”1045 

Gerek kemiyet gerekse de keyfiyet olarak en fazla istifade eden insan,dünyaya 

pek çok meftun. Onu bu dünyadan soğutmak ve nefret verdirmek,oraya bir iştiyak ve 

                                                           
1042 Bakara.45,153. 

1043 Kehf.7-8. 

1044 En’am.32. 

1045 A’raf.156. 



istek uyandırmak için musibet ve belaları veriyor. O insanı rahmet kucağına 

koşturuyor. Nazarlarını ahirete çeviriyor. 

Çünkü kurbanın ne eti,ne de kanı Allaha ulaşmaz,ancak takva ve ibadet Allah’a 

varır,ulaşır.1046 

Burada;Kurban kesmeyi acımaya hamletmek,kesmemek,kan görmemek nefsin 

nazarı ahiretten çevirmesidir. Oysa her gün milyonlarca hayvan kesilmekte ve 

yenilmektedir. Bir rütbeli birini karşılama töreninde rahatlıkla kesib,ona iltifatta 

bulunmaktayız. Yılın üç yüz altmış günü kesilen kurbanda kesilenden geri değildir. 

Kullanımı yine günlere dağılmaktadır. 

Düşünülmesi gereken;bu dört çift hayvan olan Koyun,Keçi,Sığır ve Deve sürekli 

kesildiği halde eksilmemektedir İnsanlara bunlar nimet olarak ikram edilmiştir.1047 

Sosyal açıdan zengin fakir arasındaki hürmet ve merhamet duygularının 

yeşermesine vesile olmaktadır. Ve zengindeki yardım etme duygusunun körelmesini 

engelleyip,bilelenmesine sebeb olur. 

Ferdi açıdan bir ibadet görevinin yerine getirilişinin huzuru yaşanmaktadır. 

Psikolojik yönden ise;kurbanı ya kişinin kendisinin kesmesi veya ehline 

kestirirken onun yanında bulunması müstehab olandır. Böylece ibadet maksadıyla kan 

akıtmaya karşı,insan kanı akıtmanın çirkinliği ve ondan sakınılmanın lüzumu 

hatırlanmış olmaktadır. Genel olarak da;psikolojik bir testten geçirilmiş olunmaktadır. 

Doç.A. Murad Daryal bir tesbitinde:”Batıda boks rağbet edilen bir spor dalıdır. 

Yani bunda dövüp kan akıtan ve o akan kanı seyreden seyirci veya japonlar harakiri ile 

veya Amerikalılar kowboy filimleri ile adam öldürüp,kinini kusmakla kan dökme 

ihtiyacını öyle tatmin eder. 

-Boğa güreşleriyle kişiden kan akması veya boğa şişlenerek kanının 

dökülmesi,30-40 kg.lık taşları,altlarından geçen boğaların üzerine atmaları,cahiliyede 

insanların putları için kan akıtmaları sadistçe ve zalimce bir uygulamadır. 

“İslam kurbanı emretmekle insanların kurban dışı bir takım yollarla tatmin 

aramasına ihtiyaç bırakmamıştır.” 

Böylece İslâmiyet de:”Mesele kan dökmek değil,dökülecek kanı peşinen 

ödemektir.” 

İnsanda üç duyguya sınır konulmamıştır. İstek,akıl ve kızma duygusu. Kurban 

ile bu gadab ve kızma duygusu tatmin edilir.Ancak tavuk ve hindi gibi bir hayvanı 

kesmek ve kanını akıtmak onu tatmin etmeyecektir. 

                                                           
1046 Hac.36. 

1047 En’am.143. 



Tarihi bir olay hatırlanarak bu vesile ile de belaların def’ine vesile kılınmaktadır. 

Kurban et için değildir. Çünkü Hz. İbrahim oğlu İsmail’i eti için kesmiyordu. 

Amaç eti değildi. 

Hz. İsmail’in kesilmeyip onun yerine koç kesilmesi İsmail’in ömrünün uzamasına 

sebeb olur. 

O kesilseydi,onun zürriyetinden olan nesil de kesilecekti. Peygamberimiz de onun 

zürriyetindendir. 

Peygamberimizin Dedesi Abdulmuttalib’in de adadığı oğlu,peygamberimizin 

babası Abdullah’ı kurban etmemesi,onun yerine yüz deve kurban etmesi de diğer 

hikmetli bir noktadır. 

Bu evladını kurban etme adeti tüm insanlarca uygulanacak,nüfus ve hayatın 

devamı kısırlaşacak,eksilecekti. 

Leydi Montegue Şark mektublarında der ki:”O kadar sene İstanbul’da 

kaldım,bir tek cinayet gördüm,onunda katilini halk buldu. Uzun seneler İstanbul’da 

yaşamama rağmen birbirleriyle dövüşen,kavga eden değil,birbirine yüksek sesle 

konuşan iki Türk çocuğuna rastlamadım”der. 

İşte ibadetin ve Kurbanın müsbet tesirleri... 

Kurban insan hayatı için bir teminat ve bir sigortadır. Hristiyanlıkta Hz. İsa’nın 

çarmıha gerilmesi,kendisini insanlığa adaması olarak nitelendirilir. Birisinin kurbanı 

hayvan olurken,diğeri kurbanını insanlardan seçer. 

Böylece bütün dinlerde vardır. Âyette:”Onlara Âdem’in iki oğlunun gerçek olan 

haberini oku:Hani onlar (Allah’a)yaklaştıracak birer kurban takdim etmişlerdi de 

ikisinden birininki (Habil’in) kabul olunmuş,öbürününkü (Kabil’in) kabul 

olunmamıştı.”1048 

Kurban,bir tedavi yöntemidir. Kurbanı yemiyenler,kendilerini ve birbirlerini 

yemektedirler. Dünya savaşları ve zulümler ile... 

Biri ibadetlerle duygularını mukaddes yöne tevcih ederken,diğeri basite 

yönelmektedir.   

Gerek hacda,gerekse de İslam memleketlerindeki bu külli ibadet ile dünyadaki aç 

olan müslümanların durumu gözetilmiş olmaktadır.   

Bayramdan önce kesilmeyip,bayramdan sonra kesilerek,bayramda fakirlerinde 

sevindirilmesi sağlanmış olmaktadır. 

                                                           
1048 Maide.27. 



Hadiste:”Kurban gününü bayram olarak kutlamakla emrolundum. Onu bu 

ümmet için Allah bayram kılmıştır.” 

 Her bayramda olduğu gibi,kurbanda da ahiret hayatı ve ölüm ile sürecek olan 

uzun yolculuk unutulmamalı;Hiçbir şeyin kararında kalmayıp zevale mahkum 

olduğu,sevdiklerimizin çoğunun kabrin arkasında olup,hayatın sıkıntıları altında 

bunalan insanların gerçek bayramlarının imanla gidilen ahiret hayatında 

başlayacağını,ölümün bir idam olmayıp,kabrin bir kuyu ağzı olmadığı belki nurlu 

alemlerin bir başlangıcı olduğu,insanın kendi mahiyetini düşünerek niçin ve neden 

yaratıldığını düşünerek bu dünyadaki ve gideceği hayat hakkında bir bilgi elde etmesini 

öğretmekle hayatın gerçek manasını anlamaya çalışmalıdır. 

 Bayramın imdi,bayramın imdi. 

 Bayram ederler yar ile şimdi. 

 O’nsuz bir dünya,yarsız bir insan... Gerçek bayram O’nunla olunan her andır. 

 Bayramlar güzelliklere,muhabbetlere,yardımlaşmalara,birlik ve beraberliklere 

vesile olmalıdır. 

 Mekke;Arafat ve tüm İslam alemindeki külli ibadetler ile,büyük bir ağız şeklinde 

külli ibadetler hatırlanmalıdır. 

 Kurban edilen hayvanın derisi dahi kendisine sevab kazandırdığı bu hayvanın et 

ve derisi konusunda ise;Evvela;et üç kısma taksim edilip,kendisine,yakınlarına ve 

fakirlere dağıtılır. 

 Kurbanın sütünden,etinden,postunu satıp parasını almak,demirbaş olmayacak 

bir şey ile değiştirmek,ve bundan kasab ücreti vermek caiz değildir. Fakat demirbaş 

eşya olabilir. Madem kurbandan esas Allah rızasıdır. Derinin olduğu gibi etinden de 

Kur’an kurslarına,iman ve Kur’an hizmetinde bulunan yerlere vermek en münasib 

olanıdır. Zira bu hizmetleri üstlenen cemaat ve vakıflar yapılacak u yardımlarla ayakta 

dururlar ve daha iyi hizmet verirler. Yani yapılan iyiliğin nereye gideceğini bilerek 

yapmak gerektir. 

 Kurban da esas olan;kanın akmasıdır.                                                                          

                 7-6-1992 

 MEHMET   ÖZÇELİK 

         

       

  

  

  



BİR   ZALİME   ÖĞÜD 

  

 İbrahim Edhem hazretlerine zalim biri son demlerinde gelir;ona 6 öğüd verir: 

 1)Allah’a isyan edip,karşı gelme fikri içinden gittikçe,Allah’ın yarattığı rızıkları 

da yeme. Allaha isyan ettiğin gibi,yarattığı rızıklarına da isyan et. 

 Adam: Allahın rızıklarını yemeden,içmeden nasıl yaşıyacağım? 

 İbrahim Edhem:Öyle ise yaşamana vesile olan rızıklarını ihsan ve ikram eden 

Rabbına isyan edip,onu inkar etmek revamıdır? 

 2) Allaha isyan edeceksen,onun yarattığı dünyasında oturma. 

            Adam:Bu birincisinden de kötü ve güç,çünkü bütün dünya onun,nereye gideyim 

Ya İbrahim? 

 İ. Edhem: O halde rızkını yediğin,dünyasında yaşadığın,yurdunda barındığın 

kudret sahibi rabbına isyanı nasıl reva görüyorsun_ 

 3)Ey halıkını inkar eden kişi!.. Allaha isyan edeceksen,seni görmesin!.. 

 Adam irkilerek:Bu mümkün mü? her şeyi görüyor,iç yüzünü biliyor. 

 İ. Edhem: Peki rızkını yediğin,dünyasında yaşadığın,kudret sahibini göre göre 

isyan etmen doğru mu? 

 4)Allahı inkar edip,isyan edeceksen ve onun emirlerine karşı gelip,gizli bir şey 

söyliyeceksen,öyle yerde söyle ki,sakın rabbın duymasın ve görmesin. 

 Adam irkilip: Allahın duymadığı,işitmediği,görmediği hiçbir şey yok ki.. 

 İ. Edhem: Madem ki bunu bilirsin,neden isyan edip,inkar edersin.. 

 5)Dinle beni. Bak,bana geldin neden? Ömrün bitip,hayatının sona ereceğini 

anladığın için. Son anda ruhunu teslim edeceğin zaman Azraile deki; Ey Azrail bana 

biraz mühlet ver de tevbe edeyim. 

 Adam irkilip: Vermez ki...der. 

 ( O halde...? 

 6)Öğüdüm ise: İsyan ettiğin Allahın havasından hiç teneffüs etmeyib,onun 

yarattığı havasının haricinde hava ile teneffüs edip yaşamaya devam et. 

 Adam: Buna da imkan yok ki?der. 



 İ. Edhem sorar: Bütün bunları bildiğine göre,neden nefsine uyup,rabbine isyan 

edip,nefsini nedametle tevbe için yetmeyecek kadar günahlarla doldurdun.,Ey zalim 

kişi... 

 -İşte kıssadan hisse. Hisse alabilene ne mutlu... 

  

        2-6-1996 
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BİTMEYEN    RAHMET 

  

 Bitmeyen rahmet;kâinatı sarar ve sarmalar... 

 Bitmeyen rahmet;kâfiri dahi sular... 

 Bitmeyen rahmet;iner,iner..bazen yağmurla,bazen toprakla,bazen ruhlara esinti 

veren nesimiyle... 

 Bitmeyen rahmet;kelâmıyla,diniyle,peygamberleriyle;rahmet rahmet insanların 

üzerine iner,âdeta onları bağrına basıp kucaklar,bırakmamacasına... 

 Bitmeyen rahmet;öyle geniş bir kucak ki,oraya her ne girerse onun rengiyle 

renklenir,şekliyle şekillenir. O kucak şefkatli anne kucağı gibi,onu şefkat bağrına 

basar,şefkatiyle büyür,şefkatli olur. 

 Bitmeyen O rahmet; canavar ve ejderhanın kucağında canavarlaşan o yavruyu,o 

masumu şefkatiyle örter,rahmet kucağında büyütür. Yabani kucakta büyüyen 

yabanileşir,küheylanın kucağında büyüyen tay da küheylan kesilir. Şefkatli ailenin 

kucağında büyüyen kedi uysallaşırken,şefkatsiz ayakların altında gezinen kedi 

yabanileşir. Rahmete mazhariyet nisbetince varlıklar rahim,enis ve munis olurlar. 

 Hırçının hırçınlığına şefkatle,hikmetle muamele eder. Yüz kere hırçınlık yapsa 

da yine de kabul eder.. kendisini reddetse de O onu reddetmez,adeta son nefesine kadar 

yolunu gözler..bir yandan onu gözler,bir yandan ona sözler..bir yanda gözler,bir yanda 

sözler öz-lerindeki özü özler... 

 Bitmeyen rahmet;bitmeyen ümitleri,medetleri,ebetleri,saadet ve selametleri 

ayaklar altına serer... 



 Bitmeyen rahmet;kainatı bir sofra,güneşi bir lamba,ayı gece lambası,dünyayı ve 

alemleri süslü kılar... 

 Bitmeyen rahmet;insanı her şey üzerinde her şeye bir taç kılar,mi’racı ona yol 

kılar,cenneti ona bir mesken ve oda... 

 Bitmeyen rahmet;Cemâl ve Kâmalin tecellisini o insana bitmeyen bir deste gül 

kılar..adeta Cemâl ve Kemâlini ebediyyen koklamaya müsaade eder. 

 Bitmeyen rahmet;bitmez esma ve sıfatlarının kapısını o insana açar,bitmeyen 

sıfatlara,bitmez varlıklar kılar... 

 Temaşa edilen ebedi,temaşa eden ebede... 

 Bitmeyen rahmet;bitmez rahmetlere kapı açar. Bir kapı,bir kapı,bir kapı,bir 

birlikler içerisinde rahmetlere açılan binler kapı... 

 Bitmeyen rahmetin, sonsuz yapıları,onlara takılan rahmet kapıları,adeta gül 

goncası gibi... derlenmiş,toparlanmış,toplanmış... 

 Bitmeyen rahmet;bitmeyi,tükenmeyi,yokluğu,azabı,karanlığı,ölüme zıt,onu kabul 

etmeyen,bitişe giden yolları kapatan sonsuzluk muştusu,müjdeci ve habercisi.. varlığın 

kendisi.. yokluk onun bendesi... 

 Bitmeyen rahmet;hikmetiyle bitiren,tüketenlere sırf bitir-

mesi,üretmesi,mükemmel neticeler aldırması için müsaade eder. 

 Bitmeyen rahmet;bitirmez,üretir... 

 Bitmeyenler,bitmek istemeyenler,bitmez rahmete,bitmeyen,tükenmeyen rahmete 

dalar,onda fani olurlar. 

 -Heme ost- değildirler,-Heme Ezost-turlar. Yani her şey o değildir. Ama her şey 

O’ndan ve O’nun halk ve rahmetindendir. 

  

        19-4-1998 
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K U R B A N 

  

 Şartlarını hâiz olub,Allah’a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;Hz. Âdem’in 

çocuklarıyla başlayıp1049,Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin 

emredilmesi1050,daha sonra onun yerine koç kurban edilmesiyle bu sünnet devam ede 

gelmiştir.1051 

 Başta Ebu Hanife ve cumhura göre vacib olup1052,Şafii ve Hanefi-den İmam-ı 

Yusuf’a ve bazı alimlere göre ise,sünnet-i müekkede manasına sünnettir.1053 

 İmam-ı Muhammed”Terkine ruhsat olmayan sünnettir”der. Sünnet-i 

müekkededir.1054 

 Ebu Hureyre-den şu rivayet edilen hadis vücubiyyetine delil getirilmektedir:” 

Kurban kesecek güçte olup ta,kesmeyen namazgâhımıza yaklaşmasın.”1055 

 Peygamberimiz kurban bayramı hutbesinde:” Bugün bayramdır.Bayramımıza 

önce namaz kılarak başlıyoruz. Sonra evlerimize dönüp kurbanlarımızı keseceğiz. Kim 

bu şekilde hareket ederse bayramı sünnetimize uygun olarak kutlamış olur.”1056 

 Ahmed bin Hanbel-de “ Gücü olanın terk etmesi mekruhtur.” deyip,vücubiyetine 

hükmetmiştir.1057 

 Rasulullah-da ,deve ve sığırda  7 kişi olarak kurban etmişlerdir.1058 

                                                           
1049 Maide.27. 

1050 Saffat.102. 

1051 Saffat.107. 

1052 Kütüb-ü Sitte. Prof. İ. Canan. 6 / 44,Dini Bilgiler. A. Şahin. Sh.267-71. 

1053 Age. 6 / 44,Haşiyetü Mülteka.(Arapça) 419, Mecma-ul Enhur fi şerhi Mültekal Ebhur. (Arapça) 

Damad Efendi. 2 / 516, el-Hidaye. (Arapça) 4 / 70, İslam Fıkhı Ansiklopedisi. Prof. V. Zuhayli. 4 / 392-397, 

İhtiyar li-Ta’lil-il Muhtar. (Arapça) A. bin M. bin Mevdud. 5 / 16, Haşiyetü ibni Abidin-Haşiyetü Reddul 

Muhtar-ı Abidin. (Arapça) 6 / 311-314. 

1054 et-Terğib vet-Terhib. Münziri. (Arapça) 6 / 160. 

1055 İbni Mace. K. Sitte.age. 6 / 44, 17 / 393, Hak Dini Kur’an Dili.Elmalılı (Heyet) 9 / 530. 

1056 K. Sitte. age. 6 / 49. 

1057 Age. 6 / 51. 

1058 Age. 6 / 54-55,58. 



 Böylece hükmünün vücubiyyeti aynı zamanda hadislerle de  teşvikle beraber 

zikredilmiştir.1059 

 Öyle ki;kurbanını bayram namazından önce kesene yeniden kesmesini,iade 

etmesini,aksi takdirde kurban yerine geçmeyeceğini Peygamberimiz 

buyurmuşlardır.1060 

 Peygamber Efendimize taalluk eden hususlar nasıl sünneti iade ediyorsa,Kur’an-

a taalluk eden hususlar da Allah-ın iade ve emri olup farziyyeti ifade etmektedir. 

 Ancak nüzuldeki hikmet,tefsir usulündeki sebebten vacib gibi manaları almıştır. 

Tıpkı sünnetin müekked manasını almış olması gibi. 

 Zira âyet açıktır.” Rabbin için namaz kıl,Kurban kes.”1061 Peygamberimize 

olan bu emirden ve vacibden,ümmetine de istidlal getirilmiştir.1062 

 Peygamberimiz bir emrinde”Udhiyye kurbanını kesiniz,çünki o babanız İbrahim 

Aleyhisselamın sünnetidir.1063 

 Aslında bazı imamların vacib değildir,ifadesi farz değildir manasınadır.1064 

 Peygamberimiz iki koçu kendi elleriyle kesmiştir.1065 

 Fıkhın bütün kitaplarında Kurban bayramında kesilen Udhiyye ve Hacda kesilen 

Hedy kurbanının şartları,sıhhati gibi başlıklar altında asırlarca ve detaylı olarak 

yazılmış ve anlatılmıştır. Sadece bu bile bir icma hükmü olarak,bir hüküm ifade eder. 

 Hadiste” Ey insanlar!Her sene,her ev halkına kurban kesmek vacibtir.”1066 

Hadiste” Kurbanlarınızı büyük  kesin,muhakkak ki onlar,sıratta sizin binek 

hayvanlarınızdır.”buyurulmuş.1067 

                                                           
1059 Age. 17 / 394,et-Terğim ve’t-Terhib.el-Münziri. (Arapça) 6 / 152-156. 

1060 Age. 17 / 398, Muhtasar,Tefsir-i ibni Kesir,İhtisar-Tahkik.M.A.Sabuni. (Arapça) 3 / 684. 

1061 Kevser.2. 

1062 Hak Dini Kur’an Dili. E. H. Yazır.sadl.Heyet. 9 / 529. 

1063 İbni Mace.age. 9 / 530. 

1064 Age. 9 / 531. 

1065 Age. 9 / 533. 

1066 Tirmizi,İbni Mace,bakn.İlmihal.İSAM.(Heyet) II / 2. 

1067 Bkn. İslam İlmihali. M. Dikmen.572-573. 



 Vacib olduğunda râcih görüş olarak icma ve ittifak edilmiştir.1068 

 Bu meselelerin hafife alınarak gereksizliğini ifade etmek ya ehliyetsizlikten,ya 

cehalet ve hamakattan veya İslâmın bir meselesini anlatayım deyip,kaş yapayım derken 

göz çıkaran akılsız bir kişi olup,akıllı düşmana yardım etmektedir. Veya haindir ki;suyu 

bulandırarak zihinlerde oluşturduğu şüphelerle avlamayı hedefler. 

 Kader cihetiyle bakıldığında bu durumlar normal karşılanıp,ehli imanın 

araştırmasına,doğrusunu öğrenip pekiştirmesine sebeb olmaktadır. 

 Veya H.3. asırda gayrı müslimlerin İslâmiyete girmeleriyle beraber bir çok 

yanlışların da girme durumu,ehli İslâmın büyük bir hamiyet içerisinde,İslâmın her bir 

meselesine sahiblik edip;kimisi,Kur’an-ın muhafazasına,kimi 

hadislerin,fıkıh,kelam,tefsir gibi ilimlerin zuhuruna sebeb oluşturmuştur. Böylece bu 

alanlarda bir çok eserler verilmiştir. 

 Şimdi de İslâmiyete sahiblikte gevşek kalan müslümanlara teşvik 

babında,caminin duvarına pisleyen bir insanın pisliğini temizleme çabalarına girilmekle 

kalınmamış,diğer taraflarının da temizlenmesine bakılmıştır. 

 -Haydi! Yangın var-der gibi,yangının söndürülmesine,gerekli ilginin 

gösterilmesine bir teşvik ve kamçı olmuştur. 

 En azından bunu ortaya atanın bilgi,araştırma ve samimiyeti olmasa 

da,sahiblenenin samimiyeti ortaya çıkmaktadır. 

 Kur’an-da kurban “Şeâir” olarak ifade edilmiş,1069 bunu hayatın bir nizam 

vesilesi kılmış1070 ve hac-da yapılacak hatadan dolayı ceza olarak kurban 

emredilmiştir.1071 

  “Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınız da Allah-ın dininin 

şeâirinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde 

dururken onları kestiğiniz zaman Allah-ın adını anın. Yanı üstü yere yıkılınca da 

onlardan hem siz yeyin,hem kanaat gösterip istemeyene,hem de isteyen fakire yedirin. 

İşte böylece onları size âmade kıldık ki şükredesiniz.”1072 

 “ De ki:Benim namazım da,her türlü ibadetlerim de,hayatım da,ölümüm de hep 

Rabbül alemin olan Allah’a aittir.”1073 

                                                           
1068 Bkn.İhtiyar. Arp.age. 5 / 17. 

1069 Hac.32,36,Maide.2.  

1070 Maide.97,Hac.26-28,33. 

1071 Maide.95. 

1072 Hac.36,bkn.5,2;22,28;36,71-73. 

1073 En’am.162. 



 Kurbanın kesim ücreti,deri ve eti  konusunda rivayet edilen hadiste:” 1494 - Hz. 

Ali (radıyallahu anh) anlatıyor:  "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm), (beni 

göndererek), kurbanlık develeriyle ilgilenmemi, onların etlerini, derilerini, çullarını 

tasadduk etmemi, bunlardan kasaba bir (ücret) vermememi tenbih etti."     Hz. Ali 

(radıyallahu anh) der ki: "Kasaba ücretini kendimizden öderdik."  1074 
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RAMAZAN    AYI    VE     ORUÇ 

  

 Rahmet ve merhamete muhtaç biz insanlara Ey Rahmet Ayı Ramazan Hoş 

Geldin... 

 Oruç;Cenâb-ı Hakkın rızasını gözeterek,ibadet niyetiyle imsak vaktinden yani 

fecrin tuluundan,güneşin gurubuna kadar olan zaman süresi içerisinde 

yemekten,içmekten,cinsi muameleden nefsini men etmektir. 

 Oruç;kıblenin tahvilinden sonra,Hicretin ikinci senesinde,Şaban ayında,Bedir 

gazasından bir ay ve birkaç gün evvel farz kılınmıştır. 

 “İslâm öncesi Mekke Arapları,Muhammed (SAM) dahi onlarla 

beraber,takvimlerinin birinci ayı olan Muharrem ayının 10. günü (Aşura) olmak üzere 

yılda sadece bir gün oruç tutuyorlardı.”1075 

 Ramazan kelimesi hususunda:”1)Hadis-de”Ramazan geldi,ramazan 

gitti”şeklinde konuşmayınız. Ramazan ayı geldi,ramazan ayı gitti”deyiniz. Çünki 

Ramazan Allah Taalanın isimlerinden bir isimdir.”demiştir. (Şehrullah,şehru ramazan 

gibi) 

                                                           
1074 Mürşid.CD.H.No.1494. Buhârî, Hacc 122,112,120,122, Vekâlet 1; Müslim, Hacc 348, (1317); Ebu 

Dâvud, Menâsik 20, (1769); İbnu Mâce, Menâsik 97, (3099).  

1075 İslam Peygamberi. Muhammed Hamidullah. 2 / 735. 



 2)Hadiste:”Ramazan ayı Allah’ın kullarının günahlarını yaktığı için,bu ad ile 

isimlendirilmiştir.” 

 3)Günahlar,Allah’ın rahmeti karşısında öylesine tükenirler ki adeta yanıp 

biterler... İşte bu aya bereketiyle bütün günahların yanıp arınması manasında,ramazan 

adı verilmiştir.1076 

 Oruç gizli olduğu için,zahiri ibadetlerden namaz,hac gibi olmadığından,riyadan 

uzaktır. 

 Oruçta Cenâb-ı Hak,onun mükafatını ben veririm,bana aittir,buyuruyor ve bunu 

haber veriyor. O halde büyüklerin büyüklüğüne yakışır bir şekilde ihsanda bulunması 

gibi,Allah’da şanına yakışır bir şekilde ikram ve atâ’da bulunacaktır. 

 Oruçla şeytanın yolları kapanır. Hayvani duyguları zayıflatır,ruhani duyguları 

kuvvetlendirir. Melekiyet kesbeder. Süfli şeylerden uzaklaşır. Faziletlerle donanır ve 

süslenir. 

 Allah’a karşı zaaf ve aczini anlar,Cenab-ı Hakkın kudretini bilir ve görür. 

 Fakirlerin halini anlar ve onlara yardım elini uzatır. 

 Lokman Hekim oğluna tavsiye eder:”Ey oğul! Karnını doldurduğunda fikrin 

uyur,hikmet (ilim-fen) söner,gider ve azalar ve organlar ibadetten,kalbin safası ve ince 

anlayışlılıkla duanın lezzeti ve zikrin tesirinden geri kalır.” 

 Bu konuda Bediüzzaman Hazretleri;Ramazandaki orucun bir çok 

hikmetlerinden:”Hem Cenâb-ı Hakkın rububiyetine,hem insanın hayatı 

içtimaiyyesine,hem hayatı şahsiyesine,hem nefsin terbiyesine,hem niâmı ilâhiyyenin 

şükrüne bakan hikmetleri var. 

 ... Ramazan-ı şerifteki oruç,hakiki ve halis,azametli ve umumi bir şükrün 

anahtarıdır. 

 ...İşte ramazanı şerifteki oruç;en gafillere ve mütemerridlere,za’fını ve aczini ve 

fakrını ihsas ediyor. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar. 

Zaif vücudu,ne derece çürük olduğunu hatırlıyor. Ne derece merhamete ve şefkate 

muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin fir’avunluğunu bırakıp,kemali acz ve fakr ile 

dergah-ı ilahiye ilticaa bir arzu hisseder ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını 

çalmağa hazırlanır. Eğer gaflet kalbini bozmamış ise... 

 ...İşte ramazanı şerif adeta bir ahiret ticareti için,gayet karlı bir meşher,bir 

pazardır. Ve uhrevi hasılat için,gayet münbit bir zemindir. Ve neşv-ü nema-i a’mal 

                                                           
1076 Tefsir-i Kebir Fahreddin-i Razi. (Heyet) 4 / 346. 



için,bahardaki ma-i nisandır. Saltanatı rububiyeti ilâhiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin 

resmi geçit yapmasına en parlak,kudsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle 

olduğundan,yemek-içmek gibi nefsin gafletle hayvani hâcatına ve mâlâyani ve 

hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş.  Güya muvakkaten 

hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için,dünyevi 

hâcatını muvakkaten bırakmakla,uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh 

vaziyetine girerek;savmı ile,Samediyete bir nevi ayinedarlık etmektir. Evet,Ramazan-ı 

şerif;bu fani dünyada,fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir 

hayatı bakiyeyi tazammun eder,kazandırır. 

 ... Demek,beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir 

ilacı da oruçtur. 

 ...Onun içindir ki;Ramazan-ı Şerifte mü’minler,derecatına göre ayrı ayrı 

nurlara,feyizlere,manevi sürurlara mazhar oluyorlar.Kalb ve ruh,akıl sır gibi letaifin o 

mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin 

ağlamasına rağmen,onlar masumane gülüyorlar.”1077 

 Ramazan münasebetiyle camilerdeki coşkulu manevi hava,müslümanların 

arasındaki sohbet,birlik ve beraberlikler,teravih namazlarının huzuru ve zevki ile tüm 

İslam alemindeki maddi ve manevi hayatlarda birliği sağlayan mayayı oluşturmuş olur. 

 “Sabreden zafere erer.”hakikatı ramazanda tezahür etmektedir. 

 Böylece;sevabların artmasıyla adeta bir sevab pazarı oluşturur,maddi-manevi 

perhize alıştırır. 

 “Ulemanın cumhuruna göre,sinni büluğa ermeyen çocuklara oruç vacib değildir. 

Seleften İbni Sirin ile Zühri gibi bazıları müstehab olduğuna kail olmuşlardır. İmam-ı 

Şafii-de bu tariki içtihadı iltizam ederek;çocuğun oruç tutmağa kudreti bedeniyesi 

kifayet derecesinde olursa temrin (alıştırmak) için,ibadete alıştırmak için ibadetle 

emrolunurlar,demiştir. Ve bununda haddini yedi ve on yaş olarak tayin etmiştir. 

İshak’a göre,oruçla emrin çağı on iki yaştır. İmam-ı Ahmed bin Hanbel’e göre,ondur. 

Evza-i,çocuğun kuvayı bedeniyesine zaaf arız olmaksızın üç gün arka arkaya oruç 

tutabilirse,istihbaben oruç tutturulur,demiştir. Eimme-i Malikiyeye göre,çocuk 

hakkında oruç meşru değildir.”1078 

 “Ekvator kuşağı” bölgesinde olanlar”,bu gibi bölgelerde 13 saat 30 dakika kadar 

oruç tutulmuş olacaktır.”1079 

                                                           
1077 Mektubat. B.Said Nursi. Sh. 372-378. 

1078 Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi. 6 / 288. 

1079 İslam Peygamberi.age. 2 / 794. 



  

ORUCUN SAĞLIĞIMIZA SAĞLADIKLARI : 

 a)Sindirim sistemine etkisi. Bu organlar ailesi ise;ağız ve çenemizdeki tükrük 

bezlerinden,dil,ağız,yutak,yemek borusu,mide,on iki parmak bağırsağı,karaciğer ve 

pankreas gibi organlarımıza fayda sağlar. 

 “Eğer gerçekleri anlıyorsanız her güçlüğe rağmen oruç tutmanız sizin için daha 

hayırlıdır.”1080 

 b)Dolaşım sistemlerine olan etkisi. Kan hacmi azalır. Bu olay kalbe ciddi bir 

rahatlık sağlar. Bir aylık oruç küçük tansiyonun düşmesine sebeb olur. 

 c)Damarların temiz olmasıyla tahrib ve damar sertliği önlenmiş olur. Böylece 

böbreklerde sağlığa bununla kavuşmuş olur. 

 d)Hücreleri en çok etkileyen su dengesi ayarlanmış olur. 

 e)Sinir sistemleri rahatlar,bunalım ve stresler kalkar. 

 f)Oruçlu iken karaciğer dinlenmiş olduğundan,kemik iliğinin kan yapmak için 

ihtiyaç duyduğu maddeleri daha iyi ve sağlıklı hazırlar.1081 

 Orucun bu çok yönlü biyolojik hikmetleri nedeni ile zayıflar oruç tutunca 

şişmanlar,. Aksine şişmanlarda oruç tutunca genel sağlıktaki olumlu etkileri nedeni ile 

zayıflar,fazla yağlar erir. 

 Bir yıl boyunca devamlı çalışan vücut,memurun yıllık izini gibi dinlenir. 

 Hastalıkların çoğu mide hastalığından ileri gelir,oda rast gele yemenin 

neticesidir. Bundan dolayı doktorların en çok hastalarına yaptıkları tavsiye,perhizdir. 

Oruç ise,en büyük maddi ve manevi perhizdir. 

 Tıbbın babası olan İbni Sina,tıb ilmini iki kelimede topladığını ifade ederek;biri,-

konuştuğun zaman az konuş-,diğeri ise;yediğin zaman az ye,dört-beş saat geçmeden 

yeme,çünkü şifa hazımdadır.-der. 

 Yapılan araştırmalar göstermektedir ki;”Kandaki,oruç tutan bir insanın 

kanındaki mikrop öldürücü akyuvarların çok daha güçlü olduklarını ve bu 
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akyuvarların kanser hücrelerini yok ettiğini ve kandaki mikropları öldürerek vücut 

direncini güçlendirdiklerini”1082 ortaya koymaktadır. 

    

   -  BİR    KISSA    VE   BİR   HİSSE 

 Bir ramazan günü,merhum Cemal Öğüt hoca İstanbul’da bir camide va’z eder. 

Der:Cemaat bizim hanım çok saftır,inşaallah içinizde değildir,der. Göz 

gezdirerek,tebessüm eder ve devamla:”Eve gittim ki hanım feryad edip, -Aaah  aaah,bu 

günleri de mi görecektim”deyip duruyor. Sebebini sorduğumda: 

 -“Kedi iftarlık pideyi yedi.” Bunda şaşılacak ne var hanım,dedim. Bir tane daha 

alırım. Hanım ise;ekmekte değilim,nasıl olur da bu oruç vakti kedi ekmeği yer,ben buna 

şaşırıyorum,dedi. Ben de kendisine cevaben dedim: 

 “Hanım,hayvanlar oruç tutmaz. Hayvanlar namaz kılmaz. Hayvanlar sorumlu 

değillerdir,dedim de ikna edip,birazda geç kalışım ondandır... 

  

   -  AYETLERLE       ORUÇ    - 

 “Ey iman edenler!Oruç, sizden önce (Adem’den beri) gelip geçmiş ümmetlere 

yazıldığı (farz kılındığı gibi) size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.”1083[9] 

 “Oruç size sayılı günler olarak yazıldı. Sizden her kim hasta yahut yolcu 

olursa,tutamadığı günler kadar diğer günlerde oruç tutar. İhtiyarlık veya şifa umudu 

kalmamış hastalık gibi devamlı mazereti olup da oruç tutmağa güçleri yetmeyenlere 

fidye gerekir. Fidye,bir fakir doyumu miktardır. Bunun dışında kim gönüllü bir hayır 

yaparsa,bu kendisi için daha iyidir.. Eğer gerçekleri anlıyorsanız,her güçlüğe rağmen 

oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”1084 

 “Ramazan ayı,insanlara yol gösterici,doğruyu ve doğruyu eğriden ayırmanın açık 

delilleri olarak kendisinde Kur’an indirilen aydır. Sizden her kim Hilali (Ramazan 

ayının ilk hilalini) görürse oruç tutsun. (oruca başlasın) Kim o anda hasta veya yolcu 

olursa tutamadığı günler sayısınca başka günler de tutsun. Allah size kolaylık 
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ister,zorluk istemez. O,sayıyı tamamlamanızı,size doğru yolu gösterdiği için Allah’ı 

tazim etmenizi ister. Umulur ki,şükredersiniz.”1085 

 “Kullarım sana,beni sorduğu vakit deki,ben herhalde yakınım. Dua edenin 

duasını bana dua ettiği anda işitir,ona karşılık veririm. O halde kullarım da benim 

davetime uysunlar ve bana inansınlar,umulur ki doğru yolu bulurlar.”1086 

“Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer 

elbise,sizle onlar için birer elbise gibisiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi 

ve tevbenizi kabul etti,sizi bağışladı. Şimdi (ve bundan sonra ramazan gecelerinde) 

onlara yaklaşın ve Allah’ın sizin için yazdıklarını isteyin (arayın). Sabahın beyaz ipliği 

(aydınlığı),siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin,için,sonra geceye kadar orucu 

tamamlayın. Mescidlerde ibadete çekildiğiniz anlarda,kadınlara hiç yaklaşmayın. 

Bunlar Allah’ın yasak sınırlarıdır. Bu sınırları aşmayın. İşte böylece Allah ayetlerini 

insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar.”1087 

(İslâmın ilk zamanlarında farz olan ramazan orucunu tutarken sahur yemeği 

yoktu. Oruç tutan kimse,akşam orucunu açınca yatsı namazını kılıp uyuyuncaya kadar 

yer içerdi. Bundan sonra yemek içmek ve kadınlara yaklaşmak haramdı. Bazı 

müslümanlar dayanamayıp kadınlara yaklaştı. Bazıları da iftardan sonra yorgunlukları 

sebebiyle hemen uyudukları için,ertesi gün açlık ve susuzluktan baygınlık geçirdiler. 

Cenâb-ı Allah mü’minlere acıdı ve bu ayeti gönderdi.)1088 

“Oruçlu olarak geçirdiğiniz günler karşılığı olarak şimdi afiyetle yeyin,için.”1089 

“Hiç kimse,onların işlediklerine mükafat olmak üzere saklanmış olan göz 

aydınlığını bilemez.”1090 

“Sabredenlere mükafatları bol ve hesapsız olarak ödenecektir.”1091 

“Yanlışlıkla olması dışında bir mü’minin bir mü’mini öldürmeğe hakkı olamaz. 

Yanlışlıkla bir mü’mini öldüren bir kimsenin,mü’min bir köle âzad etmesi ve ölenin 
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ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti 

bağışlamış ola! (Bu takdirde diyet vermez.) Eğer ölen mü’min olduğu halde,size düşman 

olan bir toplumdan ise mü’min bir köle âzad etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda 

andlaşma bulunan bir toplumda ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mü’min 

köleyi âzad etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin,Allah tarafından tevbesinin 

kabulü için iki ay peşi peşine oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilendir,hikmet 

sahibidir.”1092 

“Allah,kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu 

tutmaz,fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bununda 

keffâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek,yahut onları 

giydirmek,yahut da bir köle âzad etmektir. Bunları bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. 

Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin keffâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun. 

(Onlara riayet edin) Allah size ayetlerini açıklıyor;umulur ki şükredersiniz.”1093 

“Buna imkan bulamayan kimse (Zıhar cezasına),temas etmeden önce aralıksız 

olarak  iki ay oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen,altmış fakiri doyurur. Bu 

(hafifletme), Allah ve rasulüne inanmanızdan dolayıdır. Bunlar Allah’ın hükümleridir. 

Kafirler için acı bir azap vardır.”1094 

HADİSLERDE     ORUÇ  - 

-Rasulullah İslamı tarif ederken:”Ramazan  

-Orucunu tutmak”diye belirtir.1095 

-“Oruç tutun,sıhhat bulun.” 

-“Oruç sabrın yarısıdır.” 

-“Oruç bir perdedir,mü’minin sığınacağı kalelerden bir kaledir. 

-“Oruç ateşe karşı (sağlam) bir perdedir. Yeter ki yalanla,gıybetle kişi onu 

yırtmamış olsun.” 

-“Oruçlunun uykusu ibadettir,susması tesbihtir,amelleri misliyle kabul 

edilir,duası makbuldür,günahı affedilir.” 

                                                           
1092 Nisa.92. 

1093 Maide.89. 

1094 Mücadele.4. 

1095 İslam Peygamberi. age. 2 / 718. 



-“Oruçta riya yoktur. Allah taala hazretleri buyurur ki:”Oruç benim 

içindir,onun mükafatını ben vereceğim,oruçlu yiyecek ve içeceğini benim için bıraktı.” 

-“Oruçlunun yanında birisi yemek yeyince melekler ona rahmet okurlar,bu 

hal,öbürü yemesini bitirinceye kadar devam eder.” 

-“Oruçlu için iki sevinç vardır:Biri,orucu açtığı zamanki sevincidir. Diğeri 

de,rabbine kavuştuğu zamanki  sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf) 

Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.”(Ebu Hüreyre-den) 

-“Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf 

etmesin,bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek 

olursa:”Ben oruçluyum.”desin. (ve ona bulaşmasın)”(Kütüb-ü Sitte imamları) 

-“Kıyamet günü olunca,Allah kullarını hesaba çeker,üzerindeki kul haklarını 

amellerinden karşılar,öyle ki oruç hariç hiçbir şeyi kalmaz. Allah baki kalan hakları 

kendinden öder ve orucuna dokunmaz,onunla da kulunu cennete koyar.”(İbni Hacer) 

-“Kim Allah taala yolunda bir gün tutsa,Allah onunla ateş arasına,genişliği sema 

ile arz arasını tutan bir hendek kılar.”(Tirmizi) 

-“Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. 

Oruçlular girdiler mi artık kapanır,kimse oradan giremez.”(Buhari-Müslim-Nesa-

i),”Oraya kim girerse ebediyyen susamaz.”(Tirmizi) 

-“Kim bir oruçluya iftar ettirirse,kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. 

Üstelik bu sebeble oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.”(Tirmizi-İbni Mace) 

-“Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır,cehennemin kapıları 

kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.”(Buhari-Müslim-Nesa-i) (Dünya bir ay 

boyunca şeytansız bir dünyadır. Ancak onun vekili olan nefis vardır. Oda oruçla 

susturulursa,şeytani ve süfli hareketler rastlanmayacak veya nadirattan olacaktır.) 

-“(Muteber) Oruç, (hep beraber) tuttuğunuz gündekidir. (muteber) İftar, (hep 

beraber) ettiğiniz gündekidir. (muteber) Kurban, (hep beraber) kurban kestiğiniz 

gündekidir.”(Tirmizi-Ebu Davud) 

-“Oruç,giren şey için,abdest de çıkan şey için bozulur.”(Buhari) 

-“Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. 

Çünki ona Allah yedirip içirmiştir.”(Buhari-Müslim-Tirmizi-Ebu Davud) 

-“Kim ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse,sanki 

yıl orucu tutmuş olur.”(Müslim-Tirmizi-Ebu Davud) 



-“Sizden kimse,ramazanı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın. 

Eğer bir kimse,önceden oruç tutmakta idiyse,orucunu tutsun.”(Buhari-Müslim-Ebu 

Davud-Nesa-i) 

-“Sahur yemeği yeyin,zira sahurda bereket var.”(Buhari-Müslim-Tirmizi-Nesa-i) 

-“Bizim orucumuzla ehli kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir.”(Müslim-

Ebu Davud-Tirmizi-Nesa-i) 

-“Biriniz ezanı işitince (yiyip içtiği) kap elinde ise,ihtiyacını görünceye kadar onu 

bırakmasın.”(Ebu Davud) 

-“İnsanlar iftarda ta’cile yer verdikleri müddetçe hayır üzerine devam 

ederler.”(Buhari-Müslim-Muvatta-Tirmizi) 

-(İftar duası)“Allahümme leke sumtü ve ala rızkuke eftartü.”(Allahım! Senin 

rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum.)”(Ebu Davud) 

-“Kim sefer sırasında ramazana erer ve bereketinde kendisinin karnını 

doyuracak yere götürecek bir bineği varsa,nerede olursa olsun orucunu tutsun.”(Ebu 

Davud) 

-“Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse,velisi ona bedel tutar.”(Buhari-

Müslim-Ebu Davud) 

-“Ramazan ayında,hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu 

yerse,bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez.”1096 (Buhari-Tirmizi-Ebu 

Davud) 

-“Kim inanarak ve sevabını Allah’dan umarak ramazan orucunu tutarsa geçmiş 

günahları bağışlanır.”(Buhari) 

-“Peygamber Efendimiz minbere çıktıklarında üç kere (Evet, öyle olsun 

manasına) “Amin”dedi. Sebebi sorulduğunda Peygamberimiz:”Cibril bana geldi ve 

dedi:Kim ki ramazan ayına yetişir (Allah’a isyan ederek,fırsatı değerlendirmeyip tevbe 

etmez) bağışlanmadan cehenneme girerse;Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Amin-

de,dedi. Bende,amin,dedim.”buyurur.”(Buhari) 

-“Karın,hastalığın (yeri,evi ve) aslıdır. Oruç (ve perhiz ise) deva (ve şifanın) 

aslıdır.” 
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-“Allah-u taala abid olan gençle,meleklere iftihar eder ve buyurur:Ey benim için 

şehvetini terk edip gençliğini feda eden genç,sen benim katımda,bazı meleklerim 

gibisin.”(Tirmizi) 

-“Şeytan (ın hilesi),kan,damarda dolaştığı gibi,Adem oğlunda dolaşır,oruç ise 

onların yollarını daraltır.”(Buhari-Müslim) 

-“Ebu Hureyre’den;Rasulullah dedi:”Eğer şeytanlar,Adem oğullarının 

kalblerinde dolaşmasaydı,onlar,gökler aleminin gizliliklerini görürlerdi.”(İmam-ı 

Ahmed) 

-“Cabir,Enes’den rivayet etti ki,Rasulü Ekrem (SAM) buyurdu:”Beş şey orucu 

bozar (sevabını azaltır):Yalan konuşmak,Gıybet etmek,Kovuculuk yapmak,Yalan 

yemin,şehvetle bakmak.” (Bundan dolayı kamil oruç,bütün duygularla tutulan oruçtur. 

Bunlar:Gözün harama bakmaması,kulağın kötü söz dinlememesi,aklın kötü 

düşünmemesi,el ve ayakların kötülükte değil,hayırda kullanılması gerekir.) 

-“Resul-i Ekrem’in (SAM) zamanında idi ki oruç tutan iki kadın akşama 

doğru,açlık ve susuzluktan helak olacak vaziyete geldiler;oruçlarını bozmak için 

müsaade almak üzere Resul-i Ekrem’e bir kişi gönderdiler. Peygamber Efendimiz de bir 

bardak verdi ve onlara,yediklerini bu bardağa (kaba) kusmalarını söyle buyurdu. 

Onlardan birisi safi kan ve et kusarak bardağı yarı doldurdu. Diğeri de aynı şekilde 

kusarak bardağı doldurdular. Bu vaziyetten herkes şaşırmıştı. Peygamber 

Efendimiz:”Bunlar, Allah taalanın kendilerine helal kıldığı şeyden tuttu ve fakat haram 

ettiği şey ile iftar ettiler.”buyurdu. 

(sonra da bunu açıklayarak) Birisi diğerinin yanına sokuldu ve halkın gıybetini 

yaptılar. İşte şu gördüğünüz yedikleri insan etleridir.”buyurdu.”(İmam Ahmed) 

“Ey gençler topluluğu. Sizden evlenmeye gücü yeten,evlensin. Evlenmeye gücü 

yetmeyen,oruca devam etsin. Zira o oruç onun için (şehvetten) koruyucudur..”(Nefsini 

frenleyicidir.)(Buhari-Müslim)1097 

-Vasile bin Esga’dan,İmam Ahmed dedi ki:Rasulullah (SAM) dedi:”İbrahimin 

suhufu ramazanın ilk gecesinde indi,Tevrat ramazanda tamamlandı,İncil ramazanın 

13’de geçti,Allah Kur’an-ı ramazanın 24’de indirdi.” 

Suhuf (sahifeler),Tevrat,Zebur,İncil onlardan her biri nebilere toptan indirildi. 

Amma Kur’an dünya semasında Beytül İzzet’e birden indirildi. Buda ramazan 

ayında,Kadir gecesinde idi. Daha sonra olaylara göre parça parça indi.”1098 
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-İbni Ömerden rivayet edilmiştir:”İslam beş şey üzerine kurulmuştur.Allah’dan 

başka ilah olmayıp,Muhammed’ in (SAM) Allah’ın rasulü olduğuna şehadet 

etmek,Namazı kılmak,Zekatı vermek,Ramazan ayının orucunu tutmak,beyti (Kabeyi) 

haccetmektir.”1099 

-Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir:”Ramazan ayı girdiğinde rahmet kapıları 

açılır,cehennem kapıları kapanır,şeytanlar zincire vurulur.” 

Ebi Ümame’den rivayet edilmiştir:”Kim Allah yolunda bir gün oruç 

tutarsa;Allah onun yüzünü,sahibine itaat eden soylu atın yarış meydanından koşuşu 

gibi,cehennemden yüz senelik mesafeye ve yere uzaklaştırır.”1100 

-Gündüzleri evine misafirin inip de,dumanının (ocağının) evinde tütmediği 

görülmeyen,(Devamlı misafiri hazır olan) Ebu Ümame anlatıyor,dedim:” Ya 

rasulallah,beni cennete götürecek bir ameli bana söyle veya buna benzer. Dedi:”Oruca 

devam et,çünkü onun (dünyevi-uhrevi-maddi-manevi) misli (ve benzeri) yoktur.”1101 

-Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir:”Her şeyin bir zekatı vardır,bedenin zekatı 

oruçtur.”1102 

-İbni mes’ud’dan,Rasulullah (SAM) dedi:”Burnu sürünsün o adamın ki;yanında 

(ismim) söylenir de bana salat getirmez. 

Burnu sürünsün o adamın ki;ramazan girerde,bağışlanmadan (o ay) sona erer. 

Burnu sürünsün o adamın ki;yaşlı anne-babasına (veya onlardan birine) 

kavuşurda,onlarla cennete giremez. (Onlara şefkat kanadını germek suretiyle...)”1103 

Ebu Hüreyre’den,Rasulullah yemin ederek dedi:”Müslümanlar üzerine 

ramazandan daha hayırlı bir ay gelmemiştir. Vaktaki,mü’min ibadete kuvvet hazır 

eder. Münafık ise hazırlamayıp insanların gafletine (uyar) ve kadınlarına (tabi) olurlar. 

Ramazan mü’min için ganimet olup,fâcir de (günahkârda) ondan istifade eder.”1104 

                                                           
1099 Arapça Mevsuatül Hadisin Nebevi Kitabının 1. Cildinden tercüme edilmiştir.  1 / 9. 

1100 Age. 1 / 34. 

1101 Age. 1 / 36. 

1102 Age. 1 / 36. 

1103 Age. 1 / 48. 

1104 Age. 1 / 52. 



-Huzeyfe’den,Rasulullah elini göğsüne dayadı ve dedi;Kim,Allah’ın rızasını arar 

ve akibeti onunla neticelenmek üzere –La ilahe illallah- derse,cennete girer. 

Kim bir gün_Allah’ın rızasını arayıp,akibeti (imanla) neticelenerek- oruç tutarsa 

cennete girer. 

Kimde –Allah’ın rızasını arayarak ve akibet onunla neticelenerek- bir sadaka 

verirse cennete girer.”1105 

-Ebu Hureyre’den,Rasulullah (SAM) dedi:”Üç kişi vardır ki duası 

reddedilmez:Adil imam (devlet reisi,idareci),iftar edinceye kadar oruçlu (nun 

duası),Mazlumun duası. 

Allah kıyamet günü o duayı bulutların üzerine çıkarır ve ona sema kapıları açılır 

ve Rab (taala) der:İzzetim hakkı için;(bir anlık) bir zamandan sonra da olsa,elbette sana 

yardım edeceğim (o dua sahibinin duasını kabul edip,reddetmeyeceğim.)”1106 

-Damrat bin Habib’den,Rasulullah (SAM) dedi:”Muhakkak ki her şey için bir 

kapı vardır. İbadetin kapısı oruçtur.”1107 

Sehl bin Sa’d’den,Nebi (SAM) dedi:”Cennet de bir kapı vardır,ona Reyyan 

denilir. Kıyamet günü getirilir,denilir:”Oruçlular nerede? Kim oruçlulardan ise,oraya 

girer. Oraya giren,ebediyyen susamaz.”1108 

-İbni Büreyde babasından,Rasulullah (SAM) Bilal’e dedi:”Biz rızkımızı 

yeriz,Bilal’in rızkının fazlası (ona fazla olarak) cennettedir.” 

Âgâh ol (uyanık ol,bil ki) Ya Bilal,muhakkak ki sâim (in),kemiği tesbih eder,onun 

yanında yenildiği (oda sabrettiği için) melekler onun için istiğfarda bulunur.”1109 

-İbni Abbas’dan,Rasulullah (SAM) dedi:”Kim Mekke’de ramazana ulaşır (orada 

idrak eder) oruç tutar ve kâim olur (ibadette bulunursa) bundan dolayı;Allah’ın ona 

yüz bin ramazan ayı yazması müyesser olur. Bunun dışında;Allah onun her günü için 

                                                           
1105 Age. 1 / 54. 

1106 Age. 1 / 55. 

1107 Age. 1 / 56. 

1108 Age. 1 / 64. 

1109 Age. 1 / 65. 



bir köle âzad,her gecesi için bir köle âzad,her gün Allah yolunda iki at yüklü (sadaka 

tasadduk), her günde bir hasene (iyilik) ve her gecede bir hasene yazar.”1110 

-İbni Ömer’den,Rasulullah (SAM) dedi:”Mekke’de ramazan,Mekke’nin 

dışındaki bin ramazandan daha faziletlidir.”1111 

-İbni Abbas’dan,Nebi (SAM) ramazan ayı girdiğinde her esiri serbest bırakır,her 

isteyene (boş çevirmez,isteğini) verirdi.”1112 

-Ebu Said-el Hudri’den,Rasulullah (SAM) dedi:”Ramazan orucu (diğer) 

ramazana kadar,arasındaki (işlenecek) lere keffârettir.”1113 

-Ebu Hureyre’den rivayet edilmiştir:”Sahuru yapınız,muhakkak ki sahurda 

bereket vardır.”1114 

-Amr bin As’dan,Rasulullah (SAM) dedi:”Bizim orucumuz ile ehli kitabın 

orucunu ayıran sahur (da) yemektir.”1115 

-İbni Abbas’dan,Rasulullah (SAM) dedi:”Biz enbiyalar topluluğunun işi;iftarı 

acele,sahuru geç yapmak ve (namazda) sağ eli,sol el üzerine koymaktır.”1116 

-Ebu Hureyre’den,Rasulullah (SAM) dedi:” Sizde biri oruçlu olduğu halde yer ve 

içerse;orucunu tamamlasın,muhakkak ki onu,Allah yedirmiş ve içirmiştir.”1117 

-Hz. Âişe’den,Rasulullah (SAM) dedi:”(Oruçlu iken) Misvak;sâim (oruçlu) in 

hasletlerinin en hayırlılarındandır.”1118 

-Ebu Said’den,Nebi (SAM) yle beraber gazvede idik. Bizden bazısı oruçlu,bazısı 

oruçsuz idik. (Orucu) tutanı tutmayana karşı,tutmayanı da tutana karşı 

ayıplamazdı.”1119 
                                                           
1110 Age. 1 / 66. 

1111 Age. 1 / 70. 

1112 Age. 1 / 70. 

1113 Age. 1 / 91. 

1114 Age. 1 / 194. 

1115 Age. 1 / 198. 

1116 Age. 1 / 224. 

1117 Age. 1 / 298. 

1118 Age. 1 / 302. 



-Abdullah bin Amr’dan,Nebi (SAM) den ramazanın kazasından soruldu:”Onu 

(kaza ettiğin günlerde) ard arda kaza et,ayırsan da olur.”1120 

-İbni Abbas’dan,bir kadın Nebiye (SAM) geldi ve dedi:”Ya Rasulallah,kız 

kardeşim öldü,üzerinde ard arda iki ayın orucu vardı. (tutamamıştı) (Nebi (SAM) 

dedi:” Ne dersin? Eğer kız kardeşinin borcu olsaydı,onu öder miydin? Kadın –evet-dedi. 

Dedi:”Allah’ın hakkı (ödenmeye) en layıktır.” 

İbni Ömer’den rivayette:”Her gün yerine bir fakiri yedirmesini” ve onun yerine 

oruç tutulmasına”Evet”der.1121 

-Cabir’den,bir adam Nebi’ye (SAM) sordu:”Ne dersin? Beş vakit farz namazımı 

kılarsam,Ramazan orucumu tutarsam,Helal’ı helal sayar,Haram’ı haram sayıp,buna 

hiçbir şeyi de ziyade kılmazsam cennete gider miyim? 

(Peygamberimiz)”Evet”dedi. (adam) dedi:”Vallahi bunlara hiçbir şeyi ziyade 

kılmayacağım.”(Müslim) 

-Enes’den,”Nebi (SAM) kışta hurma ile,yazda su ile iftar ederdi.”(Tirmizi) 

-Amir bin Rabia’dan:”Nebi (SAM) yi oruçlu olduğu halde (çok) misvak kullanır 

gördüm. (çokluğundan) sayısını ve hesabını bilmiyorum.”(Buhari-Ebu Davud-Tirmizi) 

-Hz. Âişe’den,Nebi (SAM) dedi:”Misvak ağzı temizleyici,Rabbın rızasını 

kazandırıcıdır.”(Buhari) 

-Ebu Hureyre’den,Rasulullah (SAM) farz veya vacib gibi emir etmeksizin 

ramazan (gecesin) de (teravih için) kalkmayı teşvik ederdi de:”Kim faziletine inanarak 

ve sevabını umarak ramazanda (ibadet için) kalkarsa,geçmişteki hataları 

bağışlanır.”buyurdu.(Müslim) 

-İbni Abbas dedi ki:Rasulullah (SAM) insanların en sahavetlisi idi. Ramazanda 

Cebrail ile karşılaştığı zaman daha cömert olurdu. Cebrail,ramazanda her gece Resul-ü 

Ekrem’le buluşup kendisiyle karşılıklı Kur’an okurlardı. Rasul-ü Ekrem,Cebrail 

kendisine geldiği vakit,rahmet yüklü buluttan daha sehavetli idi.”(Buhari-Müslim) 

                                                                                                                                                                                     
1119 Age. 1 / 475. 

1120 Age. 1 / 543. 

1121 Age. 1 / 549. (NOT:Kaynak olarak gösterdiğimiz bu “Mevsuatül Hadisin Nebevi”kitabı üç büyük cilt 

halinde olup,1618 sayfadan müteşekkildir. İki cildi –1104 sayfası- bütün oruç ile ilgili hadisleri ihtiva 

etmektedir. Üçüncü cilt ise,musannifin tasnifine ayrılmıştır. Arapça asıllı bu eser,ilgilenenlerce 

yazarından istenilebilir. Ücretsizdir. Adres:Abdulmelik Bekr Abdullah Kadı. Camiatül Melik Fahd ll 

Betrul vel Meadin. Reisu Kısmud-Dırasatil İslamiyye vel Arabiyye. Ez-Zahran). 



-Ebul Yakzan Ammar bin Yasir dedi ki:”Kim (şaban veya ramazan olduğunda) 

şek edilen günde oruç tutarsa,Ebul Kasım (Muhammed) (SAM) a isyan etmiş 

olur.”(Ebu Davud-Tirmizi) 

Hadisin rivayetlerinde vardır ki;Cenâb-ı Hak nefse demiş ki:”Ben neyim,sen 

nesin? Nefis demiş:”Ben benim,sen sensin.” Azab vermiş,cehenneme atmış,yine sormuş. 

Yine demiş:”Ene ene,ente ente”Hangi nevi azabı vermiş,enaniyetten vaz geçmemiş. 

Sonra açlık ile azab vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş:”Men ene vema ente” Nefis 

demiş:”Ente rabbiyer rahim ve ene abdukel aciz.” Yani:”Sen benim Rabb-ı 

Rahimimsin,ben senin aciz bir abdinim.”1122 

  

 5-3-1992 

      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

    

İSLÂMDA   RÖNESANS  VE REFORM YOKTUR 

  

 Son din olan İslâmiyet değişmek için değil,değiştirmek,insanları zamana ve 

hakikata dönüştürmek için gönderilmiştir. 

 Değişmeye ihtiyacı olmayan İslâmiyet,son ve ilahi kaynaklıdır. 

 Sürekli bir şekilde değişen,bir nebzede olsa istifade edecekleri,kutsal bildikleri 

muharref kitaplarına kadar değiştiren batı;içimize atmaya çalıştıkları –Rönesans- 

ifadesiyle de,İslâmiyeti kendilerine,kendilerini muhafazadan mahrum kitap ve dinlerine 

benzetmeye çalışmaktadırlar. 

 Değişmeyi ifade eden Rönesans;sürekli değişmeyi ve dönüşmeyi gerektirir. Bu 

değişme zaman be zaman devreye girdiği gibi,insanlara göre de farklılık arz eder. 

Yani;her asırda insanlar sayısınca,her insanı ayrı ayrı  memnun edecek kuralların 

konulmasını gerektirecektir. Bu da fıtrat ve mantığa ve o dinin mükemmelliğine zıt bir 

durumdur. 

                                                           
1122 Mektubat. B. Said Nursi. 377-378. 



 İslâmiyet asırları kuşatacak ve kucaklayacak bir yüksekliğe ve mantığa,bir şefkat 

ve merhamete sahib evrensel,cihanşümul bir dindir. 

 İslâmiyet ve onun kanunları ezelden geldiğinden elbette ebede gidecektir. 

İnsanların kanunları ise;insanlar gibi fani olup,zevale ve bitmeye mahkumdur. Her ne 

kadar,sürekli değiştirilse de... 

 Nitekim,insanları istibdatla idare etmeye çalışan Rusya ve Çin dahi,neticede 

birden bire yıkıma maruz ve mahkum olmuştur. 

 İlahi irade ile insanın iradesi,elbetteki mukayeseye girmez. Onun gibi de;insanın 

ortaya koyduğu adaleti oluşturacak ve tesis edecek kavramlar ile,ilahi esaslar 

arasındaki fark,ezel ile ebed arasındaki fark ve mesafe gibidir. 

 Bunların içerisinde adalet esasına bakacak olursak;Adalet, Allahın âdil isminin 

bir tecelli ve görüntüsüdür. Onun karşısında Fir’avn ve Nemrut yok olub gittiği gibi, 

Âdil isminin tecellisi olan Hak ve Adalet karşısında şimdiye kadar hiçbir zalim 

duramamış,bundan sonrada duramıyacaktır. 

 Allah adaletinin gereği eşit muamele eder. Yani,zalime zalimliğine yakışır ve 

müstehak olduğu şekliyle cezalandırırken,mazluma da layık olduğu mükafatını zatına 

yakışır şekliyle verir. 

 Adalet mekanizması,gayet hassas bir mekanizmadır. En küçük hata ve ihmali 

kabul etmez. Her kesin üzerinde olması gerekir ki;adil olsun ve hükmetsin. 

 Nasıl ki;yetmiş yıl öncesinin fakir,zaif,harbten çıkmış,teknolojisi olmayan 

dönemin insanları ile,şimdiki zamanın ve zeminin insanlarının farklılığı içerisinde,onları 

memnun edecek bir adalet sistemi sadece maddi maddelerle değil,manevi ağırlıklı 

olmalı. 

 İlâhi adaletin dışında hiçbir adalet sistemi;insanların aklına,ruhuna,vicdan ve 

kalbine köklü bir şekilde,kök salarak nüfuz edemez. Nüfuz edemeyince de,tesirini icra 

edemez. Neticede adaletteki müessiriyet ortadan kalkar,yerini zulüm ve anarşi alır. 

Kanunlar caydırıcı olduğu nisbette müessiriyetini icra ederler. 

 Allahın sürekli bir şekilde kontrolü altında olup,ona iman ve itaat eden bir 

fert,bir aile ve bir toplum;sürekli bir şekilde kendilerinin,bir kontrol mekanizması 

altında olduğuna inanır ve ona göre davranarak;sevimli,istekli ve ibadeti netice verecek 

bir mecburiyet hisseder. 

 Böyle bir kanunun teşekkülünde de en büyük rol;siyasiler kadar,belki onlardan 

daha fazla olarak ulemaya düşer. Prof.A.Akgündüz bir tesbitinde:” Osmanlı 

kanunnamelerinin kanuni devrinde zirveye ve kemale yükseldiği ve II. Selim devrinden 

itibaren ise,inişe geçtiğidir. Bunda başta Padişahların ve devlet adamlarının rollerinin 

olması yanında,Kanunnamelerin asıl mimarı olan alimlerin ve nişancıların da büyük 

rolü vardır.”1123 

                                                           
1123 Yeni Asya gazt.9-4-1994. 



 Hadiste:” Hakimler hüküm saatinde bıçaksız boğazlananların azabını 

çekerler.”buyurulur.      

10-9-1996    MEHMET   ÖZÇELİK 

  

 

 

 

    

 

ÖLÇÜSÜZ            SÖZLER 

  

Piyasada silik sözler çokça dolaşmaktadır. Buda sülüklerin sülüklü sözlerinin 

toplumda alıcı bulmasından kaynaklanmaktadır. 

Evvelden geçmeyen silik paraların şimdilere müşteri bulup geçerli olması,geçerli 

olan ve kıymetli bilinen gerçek paralara olan kıymet ve rağbeti de düşürdü. Hakikat da 

düşen kıymetlinin kıymeti olmayıp bil’akis insanların bilmedikleri kıymet şinaslık ve 

düşürdükleri kıymetleri... 

İşte silik sözlerden bir kaçı; 

-Gerici;kimin kime,niçin ve neden söylediği belli olmayan bu söz,saadet asrından 

önceki cehalet asrının ve o asrın insanlarının vasfı olan bir sözdür. 

-İlerici;Her haltı yapmanın diğer adı. Şeytaniyet de ileri olan. Sefâhet de bir 

numara. 

-Dinci;Dini yaşamanın suç telakki edilerek,az bir dini yaşamanın bile azaldığı 

dönemlerin,bu insanların geçmiş dönemin büyük inanlarıyla muvazi tutmanın eksik 

ifadesi.  

-Aşırı dinci;Diğer adıyla fundamentalist. Böyle bir asırda ve böyle bir 

zamanda,maddenin her zeminde hükümranlığını ilan etmesine karşı dinin aşırı 

yaşanmasını iddia derecesinde ifade etmek sadece delilsiz bir müddeadan ibarettir. Veya 

kendi nefsini temize çıkarmak amacıyla nefsin bir desise ve aldatmacasından ibarettir. 

Onun gibi olmuyorum veya olamıyorum. O halde kendimi ölçü kabul edip,onu 

aşırı diye ilan etmek. Canım o kadara da ne gerek var ki,benim gibi olsun yeter! Böylece 

kıstasları çoğaltmak,çokça olabilecek aşırı dinciliği de azaltmak. Neticede hepsi de haklı. 

Ya ben? Sen de haklısın... Haksız kim? Doğru,sen de haklısın! 



Birileri,bir yerlere oturmuş,-tavuğun her gün samanlıkta yumurtlaması gibi- 

sürekli yumurtlamaktadır. 

Hayat öyle sürat peyda etmiş ki;evvelden ay ve yılda değişen Gündem,artık –

Gündem-lik vasfını kazanmış,gün de bir değişmekte ve gündemi de aşıb, -saat başı- 

değişime doğru yol almaktadır. 

Kalbten mahrum olup,aklın ön plana çıktığı batı ve felsefesi izm-lerle devletleri 

meşgul etmekte,bölerek yutma yoluna gitmektedir. 

Batı bugün mertçe,bileğinin gücüyle dövüşü bırakmış,siyasetin haince oyununu 

seçmiştir. 

Silah çıktı çıkalı kimin mert olduğu bilinmez oldu. Oyununu yapan,planını kuran 

kazanmakta;batı ise yıllardır buna alışık ve aşina. Biz ona,o bize yabancı ve yabaniyiz. 

Yine de mertlik mertte kalsın... 

Sahte paraya,sahte söze dikkat edelim... 

Hüseyin Atay:”Felsefe bilmeyen birinin Kur’an ve İslâmla alakası 

yoktur.”derken,ifrat hareketini göstermiştir.1124 

Canım,yani adamın branşı o,söylemesin de dükkanını mı kapatsın yani? Zaten 

yeteri kadar müşterisi yok. Buda reklamı olsun. 

-Celal Bayar:”Biz bu sefer,irtica meselesini mihraptan halledeceğiz.1125 

Herkes dükkanında olanı satar. Mevla vermezse,kim ne yapsın? Öbürüde 

çıkar,caminin duvarına bevleder. Mihraba gidememenin ızdırabı,mihrabı kapatmakta 

aranmaktadır. 

Şair ne güzel söylemiş; 

Ne harabiyim,ne harâbâti, 

Kökü mazide âtiyim. 

Köklü olan ecdad köklü temeller atmış. Köksüzlük ise kök söktürmede!!! 

       9-5-1995 

      MEHMET        ÖZÇELİK 

  

                                                           
1124 Bak.Zafer derg.Ekim.1995. 

1125 Agd.Ekim.1995. 



M E H D İ L İ K 

  

 Mehdi;hidayete eren veya hidayete vesile olan,sahibuz-zaman,ahirzamanda gelib 

bütün müslümanları hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeye cami’ eserleriyle 

uyandıracak,dinlerini takviye ve imanlarını tecdid edecek olan,Peygamberimizin (SAM) 

Âl-inden bir zattır.1126 

 Bu konuda yapılan rivayetlerde:”Şu ümmetin mehdisi Hasan ve 

Hüseyin’dir.”1127 

 “Zamanın inkita’a uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde,mehdi denen bir 

adam gelecek ve ihsanı bol ve güzel olacaktır.”1128 

 Mehdinin gelmesiyle:”İnsanlar asrı saadet dönemine adeta geri döner.”1129 

 Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi,ahirzamanda dini ayakta tutacak.”1130 

 “(Mehdi) Fatıma’nın evladındandır.”1131 

 Hadiste:”Ahirzamanda gelecek olan Hazreti mehdi,Âl-i Beyt’ten olacak.”1132 

 “Hadiste:”Süfyani Deccal çıkmadığı müddetçe,mehdi de gelmeyecektir.”1133 

 Beyazid-i Bestami ve Aliyyül Kari;Hz. Mehdi’nin babadan Hasenî,ana cihetinden 

de Hüseynî olduğunu söyler.1134 

 “Mehdi sanki Beni İsrailden bir raculdür. (Tavrı onlara benzer,yani heybetli ve 

acar.)1135 

                                                           
1126 Yeni Lugat.Abdullah Yeğin. 398,Kastamonu Lahikası.B.Said Nursi.83-84,134,Risale-i Nurun Kudsi 

Kaynakları. Abdulkadir Badıllı.397-398,704,255,262,266,279,283,289,294,300,314,330,484-485, Emirdağ 

Lahikası. 1 / 259-260.                                  

1127 Ahirzaman mehdisinin alametleri. Celaleddin Suyuti.A. bin H. Müttaki.12. 

1128 Age.14. 

1129 Age.11. 

1130 Age.1-12,65-66. 

1131 Age.18-19,Bak.Kütüb-ü Sitte Tercümesi. Prof. İ.Canan. 14 / 276. 

1132 R.N.K.Kaynakları.871. 

1133 R.N.K.Kaynakları.797. 

1134 Yeni Asya gazt.Şaban Döğen.13-6-1995.Aldığı kaynak ise;Tılsımlar mecmuası.205-206,Tılsımlar 

mecmuasının Zeyli.46.Sünen-i ibni Mace Tercümesi ve Şerhi. 10 / 351. 



 Naim,Tavusdan tahric etti,dedi ki:” Ben mehdiye yetişene kadar ölmeyeyim 

istedim. Zira onun döneminde iyi insanların iyiliği artar,kötülere karşı bile iyilik 

yapılır.”1136 

 Şerlerin önünde en büyük bir sed,engel teşkil edecektir.1137 

 “......Hicaz’dan gelip Şam’da minbere oturduğunda 18 (40) yaşında 

olacaktır.”1138 

 -Mehdi Şam’da gelecek- denilirken,Şimalde anlamı da vardır. Ka’be’nin şimali 

olanlara Şam diyorlar. Rüknü Şamî. 

 Mehdi hakkında muhtelif rivayetler zikredilmektedir.1139 

 Bazı zatlarca mehdi’nin:”Araptan değil,Acem’den olacağı,onun babasının ismi 

pek duyulmuş isimlerden olmayacağı”1140 ‘da bazı zatlarca ifade edilmiştir. Araptan 

olmayıp,Acemden olacak ifadesiyle,Arabın dışındaki milletlerden olacak,demektir. 

 “Her asır, hatta asr-ı hakikat-bin olan asrı saadet dahi daima kıyametten 

korkmuşlar. Hatta bazıları şeraiti hemen hemen çıkmış demişler.”1141 

 Ve alametleri olan Mehdi ve Deccalı beklemişlerdir. 

 Suyuti:”9. asırdan sonra,Hz. Mehdi veya İsa’nın gelmesi umulur.”demiştir.1142 

 Bazı İslâm alimleri Mehdi’nin ne zaman geleceğini Ebced ve Cifir hesabıyla tarih 

düşmüşlerdir: 

 Mesela:Şa’rani,Tabakat-ül Kübra adlı eserinde;1200 Hicri asırda olacağını... 

 -Nurul Ebsar eseri olan İs’af-ur Rağıbin-de;1225’de,Hicri-Kamerice olsa 1294’de 

olacağını... 

                                                                                                                                                                                     
1135 A.M. Alametleri.age.23. 

1136 Age.17. 

1137 Bak.Şualar. B. Said Nursi.656,605. 

1138 A. M. Alametleri.age.21. 

1139 Mektubat.age.96.4.Esas, 15. Mektub. 4. Sual, 29. Mektub.5.6.İşaret,Sözler. B.Said Nursi.24. Söz. 3. 

Dal,Bak.Sur dergisi.1989.Eylül,Mehdi ve Altın çağ.Harun Yahya.10-181. 

1140 R.N.K.Kaynakları.704,Yeni Asya gazt.1-3-1994.A.Badıllı’nın makalesi. 

1141 Age.330 ve bunun hadislerdeki ve diğer eserlerdeki me’hazleri için aynı yere bak. 

1142 Age.728. 



 -Ahmed Zeyni Dahlan El-Fütuhat-ül İslamiye eseri 2 / 296’da Şeyh Salahaddin 

Es-Safedi’nin Eş-şeceretün Numaniye eserinden naklen:”Osmanlı devletinin,Hazret-i 

Mehdinin zuhuruna kadar devam edeceğini ve bu devlet,her şeyiyle Mehdi’ye yardımcı 

olacağını kaydetmiştir.” 

 -El-İşaa Fi Eşrat-üs Sa’a eseri sh.189’da Kur’an-ın “Bağteten” kelimesinin Cifri 

karşılığı olan 1407’de Mehdi’nin zuhur asrı olacağını kaydetmiştir.            

           -Muhyiddin-i A’rabi Anka-u Mağrib adlı eserinde sh.77’de 1403’de zuhur 

edeceğini söyler.”1143  Hadiste:” Maidet-ül Kur’an)1144”Ümmetimden iki adam 

vardır. Onlardan biri Vehb’dir.(denilir.) Allah ona Hikmet verir. Diğeri Gaylan 

(denilir) onun bu milletin üzerindeki fitnesi,şeytanın fitnesinden daha şiddetlidir. 

(İblis’den ümmetim üzerinde daha zararlıdır.)”1145                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Hadiste:”Ümmetimden bir taife hak üzere,galib olarak,kıyamete kadar devam 

edecektir.”buyurulmaktadır.1146 

 “Allah bu ümmet için her yüz sene başında (Dinin hakikatlarını asrın idrakine 

uygun olarak anlatan) bir Müceddid gönderir.”1147 

 Mehdi,bir şahıs olduğu gibi,manevi bir şahsiyeti de temsil eder. Hidayete vesile 

olacak yolları açar.İslam ile ilgili kaldırılmak istenen her şeyi,tekrar asıl ve esasını 

muhafaza ile tesis eder. 

 Hadiste:”Mehdiden sonra (Hz. İsa’nın 40 senelik devrinden sonra) artık hayat 

yaşamakta bir hayır yoktur.”1148 

 Peygamberimiz mehdiden sonra Kahtani (Kahtandan)’nin geleceği,iki kulağı 

delik,babası Kureyşi ve mehdiden geri olmayan bir şahsında geleceğini 

buyururlar.”1149 

 Adının Mansur olduğu ifade edilmekle beraber,ondan sonrada Selam ve en sonra 

da emirul Usub geleceği ifade edilir.1150 

                                                           
1143 Age.955. 

1144 Ahmet Feyzi Efendinin –Bediüzzamanın talebelerinden,nurun manevi avukatlarından- yazmış 

olduğu;”Maidet-ül Kur’an”adlı eserinde Kur’an ve hadis ışığında ebced hesabıyla Bediüzzaman’ın 

Mehdiliğini isbat etmektedir.Age.sh.1-31.  

1145 R.N.K.Kaynakları.Age.893. 

1146 Age.588. 

1147 Ebu Davud. 4 / 480,Sikke-i Tasdik-i Gaybi. B. Said Nursi.14,Ebu Davud. Mişkat. 1 / 82,İmam-ı 

Rabbani ve İslam Tasavvufu.Doç. Hayrettin Karaman.17, İmam-ı Rabbani ve İslam. Mevdudi. 

Terc.H.Karaman.7. 

1148 A. M. Alametleri.11. 

1149 Age.84-85. 



 Bediüzzaman Mehdinin vazifelerinin;”Siyaset aleminde,Diyanet 

aleminde,Saltanat aleminde,Cihad alemindeki çok dairelerde icraatları olduğu” 1151 nu 

ifade eder. 

 Mehdi kendi kesbiyle olmayıp ilahi inayete mazhar olacağı,büyük içtihada 

sahib,en yüksek bir kutbiyyet mertebesinde olacağı hadislerde belirtilmiştir.1152 

 “...... İmam-ı Mehdi çıktığı zaman hasseten fukaha ona düşman olacak. Onun 

kılıncı kardeşleridir. Elinde kılınç olmasa idi, -yani kardeşleri olmasa idi- zamanın 

fukahası onun katliyle fetva verirlerdi.  Lakin Cenâb-ı hak onu keremiyle ve kılınç ile 

tathir edecek,onlar ona itimad edeceklerdir. Hükmünü inanmayan da kabule mecbur 

olup aksini izmar edecekler.”1153 

 Sakalsız olacağı da hadiste ifade edilmektedir.1154 

 -İsmail Hakkı Hazretlerinin “Ruhul Beyanında” Efendimiz Hz. Ali’ye 

buyurmuşlar:”Besmele-i şerifin hesab-ı cifrisi bitince Mehdinin doğum tarihidir.”der. 

 Muhyiddin-i Arabi buna “Savm” kelimesini ekler ki;Besmele 1186 veya 1188 (iki 

elifle),Savm ise 131 veya 136,Hicri 1322 ve 1324 eder ki buda büyük hesablarda küçük 

hesab farklılığının olabileceğini de göstermektedir.1155 

 Hadiste:”Allah bu dini Ali’nin fethiyle (eliyle) fethetti. Ve din bozulduğunda da 

onu ancak (onun soyundan gelen) Mehdi düzeltecektir.”1156 

 Mehdinin kendine has kılınan 9 hassası şöyle olduğu belirtilir: 

 1)Cenâb-ı Hak ahkamına da’veti basiretle olması için “Nüfuzul Basar” yani 

söylediği hakikatlar zan ve içtihadla değil,belki görür gibi kat’i ve yakinidir. 

 2)İlka vaktinde hitabı ilahiyi bilmek. 

 3)Cenâb-ı Hak tarafından ilham olunan hakikatların tercümesini bilmek. Yani 

harflerin sureti ihtiyarlarıyla olup ruhları ve manaları Cenâb-ı Hak kelâmı olacak. 

 4)Ulul Emirlere tayini meratib etmek. 

                                                                                                                                                                                     
1150 Age.85-86. 

1151 Şualar. 496, Kastamonu Lahikası. 173,177. 

1152 Tılsımlar mecmuasının zeyli.sh.50. 

1153 Ramuz.age.56,73. 

1154 Age.sh.60. 

1155 Age.75-77. 

1156 Age.82-84. 



 5)Gadab anında merhamet. 

 6)Meleğin muhtaç olduğu erzakları bilmek yani afaki ve enfüsi alemlerin 

ihtiyaçlarını bilmek. 

 7)Birbirine mütedahil karışık efkar ve mevzuatı:”Yûliculleyle fin-Nehari ve 

Yûlicun Nehare fil Leyl”1157,”Allah geceyi gündüze katar,gündüzü geceye katar.” Gece 

ve gündüz gibi hakkı batıldan ayıracak. 

 8)İnsanların her ihtiyacını temin etmek. 

 9)Yalınız müddetindeki umuru kevniyyedeki muhtaç olduğu umuru gayba vükuf 

peyda etmek.1158 

 Ve en önemli üç özelliği de: 

 1)Sünnetle amel edecek. 

 2)Yatanı uyandırmayacak. 

 3)Kan dökmeyecek. 

 Yani Bid’at ve Dalalet ve Hab-ı Gaflet ile sarhoş olanları rencide etmeden,zarar 

vermeden faidelendirecek. Aklını,ruhunu,kalbini doyurarak onları okşayarak rah-ı 

hakikate sevk eder.1159[34] 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1157 Hac.61,Al-i İmran.27,Lokman.29,Fatır.13,Hadid.6. 

1158 Tılsımlar mecmuasının zeyli.age.63. 

1159 Age.65. 



D E C C A L 

  

Küfür ve inkarı ulûhiyeti,ateizmi,kominizmi,materyalizmi ve tüm diğer şeytani 

düşünceleri temsil eden ve uygulamasına çalışan bir şahıs ve o şahsı temsil eden 

ideolojisi ve de onun hempaları olan topluluğuna verilen genel adını kapsamaktadır. 

 Hadislerde Deccalın sıfat ve vasıfları tarif edilmektedir.1160 

 Her yere uğrar,uğramasına bir mani olmayıp,Mekke ve Medine’nin haricindedir. 

Oraya girmek istese de giremez.1161 

 Medine’ye geldiğinde üç sarsıntı geçireceği,her kafir ve münafık ona karşı 

istikbal edeceği..”rivayet edilir.1162 

 “Onun sağ gözü meshedilmiştir.”1163 Yani görmez. Buradaki körlük bizzat 

maddi körlük olup,öbür gözüne göre az görür,teshir edici manyetik bir özelliğe sahib 

olmakla beraber,aynı zamanda ahireti gören manevi gözünün de kör olmuş olduğu ifade 

edilir. Böylece bu manaya göre dünya gözünün görür olması düşünülebilir.1164 

 Peygamberimiz bir hutbesinde Allah’ı sena ettikten sonra,deccaldan bahsetti 

ve:”Ben sizi ondan sakındırıyorum. Çünki hiçbir nebi yoktur ki kendi kavmini ondan 

sakındırmış olmasın. Fakat ben size hiçbir nebinin kavmine söylemediğini 

söyleyeceğim:”Deccal şaşıdır. Allah ise şaşı değildir.”1165 

 Hz. Âişe’den:”İşitirdim;Rasulullah namazda deccalın fitnesinden Allah’a 

sığınırdı.1166 

 Peygamberimiz Deccal konusunda Hz. Esma’ya:”O gün, (Cenâb-ı Hakkı) tesbih 

eder ve Kelime-i Tevhid okursanız açlıktan emin olursunuz.”buyurdu ve 

devamla:”Böyle feryat etmeye hacet yok. Ben hayatta olur isem,size siper olurum. (O 

çıktığında) ben sağ olmazsam 

Allah taala Mü’minleri korur.”buyurdu. 

                                                           
1160 Kütüb-ü Sitte Tercümesi. age. 14 / 291, R.N.K.Kaynakları. 705,278,287,289,293-294,614,637-

638,689,693-696,711. 

1161 K.S.Tercümesi. 14 / 292,294, Buhari.(Arapça) Fiten Babı. 8 / 102,İslam Tarihi.A.Köksal. 9 / 364. 

1162 Buhari.age. 8 / 102. 

1163 Kütüb-ü Sitte Tercümesi. 14 / 297-298. 

1164 Bak. Şualar.age.499. 

1165 Buhari. Fiten Babı.(Arapça) 8 / 102,Müslim.(Arapça) 3 / 2248,Tirmizi. (Arapça) 4 / 507. 

1166 Buhari.age. 8 / 102,Tirmizi.age. 4 / 507. 



 -“Deccalın,iki gözü arasında –Bu kafirdir.- yazılıdır.” Onu,onun amelini kerih 

gören ve her mü’min okur.1167 

 Bediüzzaman bundan maksadın:”Kendi başına frenklerin serpuşunu koyup 

herkese de giydirir.”der.1168 

 Deccal”yeryüzünde 40 gün kalır. (Deccalın) bir günü bir sene,bir günü bir ay,bir 

günü bir Cuma,bir günü (dördüncü gün) sair günler gibi,sizin günleriniz gibi olur.”1169 

 Bu konuda Bediüzzaman iki tevilde bulunur. İkincisinde:”hem büyük 

deccalın,hem İslam deccalının üç devre-i istibdatları manasında üç eyyam (gün) var.” 

Bir günü bir devre-i hükümetinde öyle büyük icraat yapar ki,üç yüz senede yapılmaz. 

İkinci günü,yani ikinci devresi,bir senede otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü 

günü ve devresi,bir senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve 

devresi,adileşir,bir şey yapamaz,yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır.”1170 

 “Şu altı şey gelmeden önce amele devam edin. (Yoksa amel kabul 

olmaz.)..Onlardan birisi de) Deccalın çıkması....”1171 

 “İki büyük cemaat davaları bir olduğu halde çarpışmadıkça (ki aralarında bir 

çok katller olur.) kıyamet kopmaz. Hatta bir çok otuza yakın deccal ve kazibler çıkar ve 

kendilerinin rasulullah olduğunu zanneder.”1172 

 Deccalın Zuhuru 1173 ‘nda Sure-i Kehf’in başından (ve sonundan) on ayet 

ezberleyen deccalın fitnesinden korunur.”buyurmaktadır.1174 

 Rasulullah İbni Said-i (Sayyad) göstererek-Deccal- dediği ve Hz. Ömer’inde;İzin 

ver,Ya Rasulallah onun boynunu vurayım,dediğinde Rasulullahın da:”Eğer o deccal ise 

sen ona bir şey yapamazsın.(Öldüremezsin) Eğer o değilse katlinde bir fayda yok.” Ve  

 -Hz. Ömer Rasulullahın yanında İbni Said (Sayyad)’in deccal olduğuna dair 

yemin ettiğinde Rasulullah onu yalanlamamıştır.1175 

                                                           
1167 Müslim.age. 3 / 2245. 

1168 Şualar.age.490. 

1169 Müslim.age. 3 / 2252. 

1170 Şualar.493,Bak.R.N.K.Kaynakları.age.330,387-389,545,637-638,641-649,685-686,717. 

1171 Müslim.age. 3 / 2267,2162. 

1172 Buhari.age. 8 / 100,Ebu Davud.age. 4 / 505, Hak Dini Kur’an Dili.E.H.Yazır. 5 / 3374,Müslim.age. 3 / 

2214. 

1173 Ebu Davud.age. 4 / 493,,Sahih-i Buhari. 1407. 

1174 Ebu Davud.age. 4 / 497. 

1175 Age. 4 / 505,K.S.Tercümesi. 14 / 299,Tac. (Arapça) 5 / 319,geniş bilgi için bak.age. 5 / 345-354. 



 Rasulullah bunun manasının:”Yahudiler içinde tevellüd edecek.(doğacak)”1176 

Onlarca desteklenecek.1177 

 Bir hadiste de Deccalın:”Yalancı cennet ve cehenneminin...”1178 olacağından 

bahsedilmektedir. Bu konuda Bediüzzaman:”(Bindiği bineği olan trende) Düşmanlarını 

ateşli başına,dostlarını ziyafetli başına gönderir.”der.1179 

 Ve bu şahsın en önemli tahriblerinden biri de:”An’anat-ı İslâmiyenin zararına 

çalışacak.”diye hadiste haber verilmiştir.1180 

 Muhiddin-i Arabi Fütuhatı Mekkiyyesinde:”Deccal kelamcıların değişmez 

gördüğü ve nübüvvetin tanınması için koyduğu prensibleri de bozacaktır.”1181 

 Mevlâna Deccalın körlüğünü:”İnsan hevâ ve gazab sebebiyle kör olur.”şeklinde 

izah eder.1182 

 Suyûtinin kaydettiği bir rivayete göre de deccalın (her hangi)”Bir yüz senenin 

başında geleceği ifade edilmektedir.”1183 

 Yalancı olup,yalanla iş gördüğünden kendisine Mesih adı verilmiştir.1184 

 Ve toplumdan,yasaklanan içkiyi kaldırarak su gibi içer ve içilmesine sebeb 

olarak,toplumdan hürmet ve merhameti kaldırarak anarşinin çıkmasına sebeb 

olduğundan bu ad ile adlandırılmaktadır.1185 

 Bir de İslâm aleminde çıkan vardır ki ona Süfyan denilir. 

 Süfyan için;”Ciğerleri yiyenlerin oğlu”olan Süfyani kuru bir vadiden çıkar. Kelb 

kabilesinden abus çehreli,sert kalbli adamlardan bir ordu düzenler ve bunlar her tarafa 

zulmederler. O,Medrese ve Mescidleri yıkar,rüku ve secdeye giden herkesi cezalandırır. 

Zulüm,fesad ve fısk çıkarır. Alim ve zahidleri katleder,pek çok şehride işgal eder. Kan 

                                                           
1176 Şualar. 500. 

1177 H.D.Kur’an Dili.age. 6 / 6170. 

1178 İbni Mace.(Arapça) 2 / 1353. 

1179 Şualar.495,Mektubat.61. 

1180 Emirdağ Lahikası. B.Said Nursi. 1 / 283. 

1181 Deccal. Dr. Z. Sarıtoprak.113. 

1182 Age.113. 

1183 Age.72. 

1184 H.D.K.Dili.age. 6 / 4172. 

1185 Şualar.498. 



akıtmayı helal kılarak Al-i Muhammede düşman kesilir. Temiz insanlara ihaneti tecviz 

eder.”1186 

 Hadiste belirtildiği üzere Süfyan ve deccalın başarı ve muvaffakiyetlerinin en 

önemli sebebleri:”Müslümanların ve insanların hırs ve parçalanmaları,birbirleriyle 

uğraşmalarından istifade edip,az bir kuvvet ile galebe çalar,üstün gelir,hükmünü icra 

eder.”1187 

 Peygamberimiz hadislerinde,fitne ve şerrinden korunulması için Deccalın ilan 

edilip,insanlara bildirilmesini ve tanıtılmasını ifade ederler. 

 Bununla beraber mehdi hususunda da:”Asrın imamını ve cemaatını 

tanımayan,cahiliye ölümü ile ölür.”1188 Rakibsiz mücadele olmaz. Deccal varsa 

mehdide vardır. Mehdi varsa Deccal da olacaktır. 

 Deccalın tahriblerini Mehdi:”İmanı kurtarmak,Hilafeti tesis etmek,Şeâiri 

islâmiyeyi ihya ve Şeriatı Muhammediyeyi”1189 icra ve tatbik eder. Yani bu üç görevi 

yapar. 

 Deccala:”Siyaset canibiyle”1190 galebe edilmez. İnsanlar da onu ancak:”İman 

nuruyla”1191 tanır. 

 Bediüzzaman iman hizmetine devam edişini şöyle açıklar:”Ben beşinci şua aslının 

verdiği haberin bir kısmını orada bir adamda gördüm. Mecburiyetle o çok ehemmiyetli 

vazifeleri bıraktım. Ve bu damla başa çıkılmaz,mukabele edilmez diye dünyayı ve 

siyaseti ve hayat-ı içtimaiyeyi terk edip,yalnız imanı kurtarmak yolunda vaktimi sarf 

ettim.”1192 

 Deccal,ilahlık iddiasında bulunur,harikulade işler yapar,yeryüzünde 40 gün 

kalır.1193 

 Kıyamete yakın müslümanların ruhu önceden kabzedilince:”İnsanların şerlileri 

kalırlar.. Yeryüzünde eşeklerin birbiriyle cima ettikleri gibi (kadın-erkek) cima ederler. 

Kıyamet,ancak bunların üzerine kopar.”1194 

                                                           
1186 A. M. Alametleri. age.37. 

1187 Bak.R.N.K.Kaynakları. 545. 

1188 Asrın Müceddidi.Nurlardan bir demet serisi. (8) sh.69,Yeni Ansiklopedi. 2447,2685. 

1189 Emirdağ Lahikası. 1 / 265. 

1190 Tarihçe-i Hayat.B.Said Nursi.147. 

1191 Sözler.343. 

1192 Şualar.358. 

1193 Riyazüs Salihin. İmam-ı Nevevi. 187,1059-1067,Arzdan arşa mi’raç.Prof. H.V. Aiberg. 1 / 86. 



 Deccal ilimle insanları sapıklığa götürmeye çalışırken,Mehdi’nin en belirgin 

özelliği ve “Sıfatı ilimdir.”1195 

 Şer ve şerrin en büyüğü olan imansızlık ve sefahette,tarihte görülmemiş bir 

şekilde tahribat yapan bir kimseye Deccal denilmesi dinen bir mahzuru gerektirmediği 

gibi,hayırda yani tarihte emsali görülmemiş bir şekilde İman ve Kur’an meselelerinde 

büyük bir hizmet geliştirmekte olan bir kimseye de Mehdi demenin dinen bir mahzur ve 

sakıncası yoktur. 

 “Deccal ve Süfyan gibi eşhas-ı müdhişe,kendileri dahi kendilerini 

bilmiyorlar.”1196 

 Hadiste:”deccal öyle bir zamanda çıkacak ki insanlar birbirlerine karşı buğz ve 

şikak içinde oldukları ve dinde hafiflik geçirdikleri ve aralarındaki musalaha işinin 

kötüleştiği bir vakitte olacaktır.”(Müstedrek-ül Hakim) 

 Hadiste:”Ümmetim için en çok korktuğum şey,yakin ve iman zaafiyetidir.”1197 

 “Deccal sokaklarda yürüye yürüye yemek yiyecektir. Öyle yapan ve yapanlar 

Deccalı veya deccalın zamanını bildirmiş olurlar.”1198 

 Hadislerde Hilafetin kalkışı,deccalın gelişi olarak nitelendirilmiştir.1199 

 Hadiste:”Ümmetimden başı sarıklı yetmiş bin alim kişi,deccala tabi 

olacaklar.”1200 

 Hadiste:”Benim ümmetimin üstünden 1180 sene geçtiğinde;bekar kalmak,uzlet 

etmek ve dağların başında münzevi kalmak gibi haller helal olur.”1201 

 Peygamberimiz bir gün hutbesinde;Deccalın harikulade özelliklerinden 

bahsederek”1202,Deccal:”Bazılarına musallat olup ve onları öldürür (ken),bazılarını da 

öldüremez.”1203 Yani onların korunmuş ve inayet altında olduklarından haber verir. 

                                                                                                                                                                                     
1194 R.Salihin.age.1061,Tac. age. 5 / 345-358,Kıyamet ve Deccal ile ilgili olarak bak.el-Lü’lü-ü vel 

Mercan.(Arapça) 2 / 431-446. 

1195 Arzdan arşa mi’raç.age. 1 / 42-43,60-61. 

1196 R.N.K.Kaynakları.470,Şualar.579. 

1197 Age.902. 

1198 Müsned.Age.789. 

1199 Age.789-790. 

1200 Age.796. 

1201 Age.883. 

1202 Asrı saadet hutbeleri.M. Yusuf  Kandehlevi. Çevr.Kerim Türkoğlu.35-40. 



AHİRZAMAN    VE      KIYAMET 

  

 Ahirzaman 1204 insanlığın,dünyanın son bulması,bitişi anlamınadır. 

Ahirzamanın fitnesi,diğer zaman ve zamanlardan daha dehşetli olur. 

 Fitnede en büyük rolü kadın oynar.1205  İnsanlar nefislerinin mahkumu 

olur.1206 İstibdad hüküm sürer.1207 Açlık hükmedecek. 1208 Anarşi her yeri istila 

edecek.1209 

 Hadis de Peygamberimiz,yerde anarşinin doldurmadığı bir karışıklık yerin 

bulunmayacağını şöyle belirtir:”Yerde Ye’cüc ve Me’cüc1210’ün yağları ve pis 

kokularının doldurmadığı bir karışlık yer bile bulamazlar.”1211 

 “Kıyamet günü insanlar arasında en önce hükme bağlanacak dava,kanlar 

hususunda olacaktır.”1212 

 Kıyametle ilgili ayetlerde1213 ve Hadislerde genişçe bilgi verilmektedir. 

 Hadislerde:”Kafir kıyamet günü yüzü üzerinde haşredilir,zira dünyada onu 

ayağı üzerine yürütmeğe kadir olan Allah,buna da kadirdir.”1214 

 “Kafir;hasenatının karşılığını,dünyada yer. Mü’minin ki ise,ahirete tercih 

edilir.”1215 

                                                                                                                                                                                     
1203 Age.37. 

1204 R.N.K.Kaynakları.278,287,289,293-294,614,637-638,689,693-696,705,711,Zafer dergisi.Mart.1988. 

1205 Age.614,711. 

1206 Age.643. 

1207 Age.642. 

1208 Age.695. 

1209 Age.696. 

1210[85] Kehf.94,Enbiya.96. 

1211 R.Salihin.1060. 

1212 Age.1078. 

1213 Ayetler:Kıyame.26 ve sonrası,Bakara.244,Zilzal,Karia,Hacc.1-2,Hakka.1-3,19-20,Taha.37,Mearic.1-

2,Abese.34,Tekvir,İnfitar (sureleri),Müddessir.8-9,Enbiya.97-104,Tur.11-12,Bak.Arzdan Arşa Mi’rac. 1 / 

285-286. 

1214 Müslim (Arapça) age. 3 / 2162. 



 “Ademoğlu kıyamette beş şeyden sorulur:1)Ömrünü nerede geçirdiği. 

2)Gençliğini nerede eskittiği,tükettiği.  3)Malını nerede kazandığı.  4)nereye sarf ettiği.  

5)Bildiğiyle amel edip etmediği...”1216 

 Haşrin vasıfları: İnsanların nasıl haşredileceği,sur,sırat,şefaat,havz gibi...1217 

 Kıyametlerin alametleri ile ilgili Hadislerde ise: 

-“Bir ateş çıkar,insanları meşrıkten mağribe (doğudan batıya) doğru sevk 

eder.(toplar)1218 (Anarşi ateşiyle,ateş arasında kalan insanların doğudan batıya doğru 

göç etmeleri düşünülebilir.) 

-“Fıratın altında bir hazineyle Hasfı (batması) yakındır.”1219 

-“İlim kalkar,1220 Zelzeleler çoğalır,1221 Fitneler çıkıp,karışıklık ve katller 

olur.1222 Mal çoğalır,öyle ki mal sahibi sadakasını kimin kabul edeceğini 

düşünür,taşınır. Ta ki versin. Verdiği kimse de benim ona ihtiyacım yok,der. 1223 

İnsanlar binalar yükseltir.1224 

Bir adam başka birinin kabrinden geçince;keşke bunun yerinde ben 

olsaydım,der.1225 İsa’nın inmesi,Aduvvullah (Allah düşmanları) bunu gördüğünde 

tuzun suda erimesi gibi erir,Allah İsa’nın eliyle onu (Deccalı) öldürür.1226 

Müslümanlar yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki taş ve ağaç der:Ey 

müslim gel,arkamda yahudi var,öldür. Ğarkad ağacı hariç,o yahudi ağacıdır.1227 

                                                                                                                                                                                     
1215 Age. 3 / 2162. 

1216 Tirmizi. (Arapça)age. 4 / 612. 

1217 Age. 4 / 612 ve sonrası. 

1218 Buhari.(Arapça)age. 8 / 100. 

1219 Buhari.age. 8 / 100, A. M. Alametleri.age.28,Müslim.age. 3 / 2219,Ebu Davud.age. 4 / 493. 

1220 Buhari.age.8 / 100 ve devamı. 

1221 Age. 8 / 100. 

1222 Age. 8 / 100.  

1223 Age. 8 / 100. 

1224 Age. 8 / 100. 

1225 Age. 8 / 100,Müslim.age. 3 / 2231. 

1226 Müslim.age. 3 / 2221,H.D.K.Dili.age. 2 / 1114, 5 / 3374, bak.İslam Tarihi.age. 10 / 200,Mesnevi 

şerhi.T.Mevlevi. 7 / 392,Tefsir-i Kebir (terc.heyet) 6 / 123-124,313-314. 

1227 Müslim.age. 3 / 2239. 



“Şu altı şey gelmeden önce amele devam edin. (Yoksa amel makbul 

olmaz.):1)Güneşin mağribden doğması.  2)Duhan.(Duman)  3)Deccal.  4)Dabbe. (Gözle 

görülmeyen,sürünen mikroskobik bir hayvan.Aids gibi.)  5)Hususi Kıtlık.  6)Umumi 

Kıtlık.”1228 

“Karışıklıkta (Herc-ü Merc,fitne,anarşi) yapılan ibadet,bana yapılan hicret 

gibidir.”1229 

“Kıyamet şerlilerin başına kopar.”1230 

-Kıyamet Alametleri: 1)İlmin kalkması.  2)Cahilliğin İzharı.  3)Zinanın İfşası.  

4)İçki içilmesi.  5)Kadınların çoğalması.  6)Erkeklerin azalması hatta elli kadına bir 

erkek düşmesi.”1231 

“Türklerle savaşılmadıkça kıyamet kopmaz.”1232 

“Kıyamet ancak gündüzün kopacaktır.”1233 

“İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki,faiz yemeyen hiç kimse kalmıyacak. 

Yemeyene dahi tozu toprağı bulaşacak.”(Nese-i,İbni Mace) 

“İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki,o günün mü’mini,onların arasında 

gizlenecek,aynen,bugün münafığın sizin içinizde gizlendiği gibi..(Kenzul Ummal) 

-Ye’cüc-Me’cüc denilen anarşistlerin çıkışı da kıyametin görünen en belirgin 

belirtisidir.1234 

-“Kıyamet alametleri bir ipe dizilmiş tesbih taneleri gibidir. İp bir kere koptu mu 

hepsi peş peşe zuhur eder.”1235 

Diğer bir rivayette de:”Kıyametin ilk alameti ile son alameti arasında altı aylık 

müddet vardır. Bunlar tıpkı bir tesbihin taneleri gibi bu müddet içerisinde peş peşe 

geleceklerdir.”1236 

                                                           
1228 Age. 3 / 2267. 

1229 Age. 3 / 2268. 

1230 Age. 3 / 2268. 

1231 Tirmizi.age. 4 / 481. 

1232 Age. 4 / 481,Ebu Davud.age. 4 / 486. 

1233 (Ebu  Hüreyre’den)A.M. Alametleri.age. 29. 

1234 Kehf.94,Enbiya.96,H.D.K.Dili. 5 / 3287-3371. 

1235 Kütüb-ü Sitte Terc. 14 / 326. 



“İş ehil olmayana tevdi edildi mi kıyameti bekleyin.”1237 

Her şeyin bir eceli ve ömrü olduğu gibi dünyanın da bir mukadder ve muayyen 

ömrü bulunmaktadır. Bu konuda Peygamber Efendimiz,ümmetinin ömrünün 1500 

seneyi geçmeyeceğini ifade eder.1238 

Abdullah bin Abbas rivayetinde Hz. Adem’den Hz. Nuh’a kadar;2256 

yıl,Nuh’dan İbrahime;1079 yıl. Hz. Musa’dan,Hz. Süleyman’ın Beyti Makdis mescidini 

bina edinceye kadar;506 yıl. Ondan İskender’e kadar;220 yıl. İskender’den Hz. İsa 

doğuncaya kadar 369 yıl. Hz. İsa’dan Peygamberimize kadar 551 yıl. Aradaki 434 yıl 

Fetretten sayılmıştır. Ancak Havarilerin etrafa dağılıp bu işi yaptıkları ifade 

edilmektedir. 

Ve dünyanın 7000 yıl kılındığı ifade edilmektedir.1239 

“Her bir ümmetin bir ömrü vardır. ecelleri geldiğinde ne bir saat geri kalır,ne de 

bir saat ileri gider.”1240 

Muhammed ümmetinin de,Küfür ve Münafıklığın da... 

Enes bin Malik’in tahric ettiği hadisde:”Dünyanın ömrü,ahiret günlerinden yedi 

gündür. Allah buyurdu ki:”Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl 

gibidir.”1241 

Yine Enes bin Malik’den:”Kim bir din kardeşinin,Allah yolunda ihtiyacını 

görürse,Allah onun için gündüzlerini oruçla,gecelerini de,ibadetle geçirmişçesine,şu 

dünyanın yedi in yıllık ömrü müddetine sevab yazar.”1242 

Peygamberimiz buyurmaktadırlar:”Allahın öyle kulları vardır ki,onlar ne 

peygamberdir,ne şehittirler. Ama hem peygamberler,hem şehidler onlara gıpta 

etmektedirler,kıyamet günü onların Allah katındaki makamları bu gıptaya sebeb 

olmaktadır. 

Bunun üzerine soruldu:”O bahtiyar kişiler kimlerdir? 

                                                                                                                                                                                     
1236 Age. 14 / 326. 

1237 Daha geniş bilgi için bak.age. 14 / 305-346.-Buhari. 

1238 Şualar.513,495,R.N.K.Kaynakları.704,Suyuti.el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu,el-havi 

lil Fetavi,Suyuti. 2 / 248,tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi.(Arapça) 4 / 262,Ahmed bin Hanbel.İlel.sh.89. 

1239 Taberi Tercümesinden. sh.289-290. 

1240 Yunus.49. 

1241 Hac.47. 

1242 Kitabul Bürhan fi Alametil  Mehdiyyil Ahirizaman..sh.88,Bak.R.N.K.Kaynakları. 706. 



CEVABEN: Onlar aralarında akrabalık ve birbirine mal verme konusu 

olmaksızın,Allah için birbirlerini severler. Allah’a and olsun ki,onların yüzleri 

nurdur,onlar Nur üzerinedirler. İnsanlar korktuğunda onlar korkmazlar,insanlar 

üzüldüğünde onlar üzülmezler. 

Haberiniz olsun ki,Allah dostları üzerinde hiçbir korku yoktur ve onlar 

üzülmeyeceklerdir de...”(Ebu Davud) 

“”Alem-i sağir denilen insan,ölümden ve harabiyetten kurtulamadığı gibi;insanı 

kebir denilen aleminde,ölümden necatı yoktur. Ve keza,kainatın bir ağacı 

ölümden,dağılmaktan halas olmadığı gibi,şecere-i hilkatten olan kainat silsilesinin de 

harabiyetten kurtuluşu yoktur. Evet,eğer kainat ömrü fıtrisinden evvel harici bir 

tahribata veya Sanii tarafından bir hedm ve kıyamete maruz kalmasa bile,fenni bir 

hesab ile öyle bir gün gelecektir ki,”Güneş  

dürüldüğünde...”1243 ve “Gök yarıldığında..”1244 gibi ayetlere mâsadak olacaktır;ve 

insanı kebir denilen koca kainat,boşluğu sekerâtının bağırtılarıyla dolduracaktır.”1245 

  

         6-11-1994 

        MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

     

 

 

 

                                                           
1243 Tekvir.1. 

1244 İnşikak.1. 

1245 İşarat-ül İ’caz. B.Said Nursi.161. 

  

  

  

  



ÖLDÜRÜLEMİYEN   MEHDİ 

  

 Kırşehirin eşrafından emekli imam ve hafız İhsan Barutçu hocamız;küçük 

yaşlarda hafızlığa çalıştığı sırada hocalarından Mehdi hakkında konuşurlarken şunları 

duyduğunu anlatmıştı; 

 Âhirzamanda Mehdi 20 sefer ölüp dirilecek… 

 Bunun tevili ile ilgili olarak ise;Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri,kendiside 

eserlerinde bir çok defa dile getirdiği üzere;19 defa öldürücü zehirlerle zehirlendiği 

halde,Allahın inayetiyle kurtulmuş,vücudunda bir ur olarak top halinde toplanmıştır. 

 2.sinde de öldüğünde rahat bırakılmamış,kabrinden çıkarılarak sonuncusu böyle 

gerçekleşmiştir. 

 İster bu durum bir hadise isnad edilsin,ister evliya kerâmeti olarak veya ilmin 

istihracı sonucu olsun;bu ifade tıpa tıp Bediüzzaman hazretlerine tevafuk ve tetabuk 

etmektedir. 

 -Hocamız diğer bir rivayetinde,çeşitli tevillere müsaid olsa bile nakilde; 

 Hz. Alinin oğlu (Mehdi) bir kayada (kovuğunda) gizlenip,âhirzamanda çıkacak… 

 Allahu a’lem bir tevili şudur ki;Bediüzzamanın doğduğu yer olan Bitlis / Hizan / 

Nurs karyesi etrafı 15 köyle çevrilmiş,ortada çukurda,etrafı dağlarla kaplı bir coğrafi 

yapıya sahibtir. Âdeta yalçın kayalıkların bir kovuğunu andırmaktadır. 

 Ve bütün eserleri oralarda yazılmış,Barlada,Burdurda tâ Tiflise kadar hep yalçın 

kayalarda zuhur etmiş,eserleride oranın mahsulü olmaktadır. 

 Akılların takdirine bıraktığımız bu ifadelerin hiçbir isabet ve sevab ciheti olmasa 

bile,günah yönüde bulunmamaktadır. 

 Sadece hakikata açılan bir penceredir… 

 “Bediüzzaman; Şarkî Anadolu’da “Medresetüz-zehra” namında bir dârülfünun 

açmak, ya Van’da veyahut da Diyarbakır’da dârülfünun derecesinde bir medrese 

tesisine çalışmak için İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelişini bir muharrir şöyle tasvir 

etmişti: “Şarkın yalçın kayalıklarından, bir ateşpâre-i zekâ, İstanbul âfâkında tulû 

etti.”1246 

“Kürdistan’ın sarp, yalçın kayaları arasından gelerek İstanbul’da bulunan 

Bediüzzaman Said Nursî’yi ilzam edemeyen İstanbul uleması…”1247 

                                                           
1246 Tarihçe-i Hayat.52. 

1247 Age.53. 



  

MEHMET  ÖZÇELİK 

  

  

N     O     K     T     A 

  

 “ÜÇÜNCÜ REMİZ: Ey insan. Fatırı hakimin senin mahiyetine koyduğu en garib 

bir halet şudur ki,bazen dünyaya yerleşemiyorsun. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi 

“of of “ deyib dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde,bir zerrecik,bir iş,bir 

hatıra,bir dakika içine girip yerleşiyorsun. Koca dünyaya yerleşemeyen kalb ve fikrin o 

ZERRECİK de yerleşir. En şiddetli hissiyatınla o dakikacık,o hatıracık da dolaşıyorsun. 

 Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki,bazıları dünyayı 

yutsa tok olmaz,bazıları bir zerreyi kendilerinde yerleştiremiyor. Baş bir batman taşı 

kaldırdığı halde,göz bir saçı kaldıramadığı gibi,o latife bir saç kadar bir 

sıkleti,yani,gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner 

ve ölür. 

 Madem öyledir,hazer et,dikkatle bas,batmaktan kork. Bir lokma,bir kelime,bir 

dane,bir lem’a,bir işarette,bir öpmekte batma. Dünyayı yutan,büyük letafetlerini onda 

batırma.Çünkü çok küçük şeyler var,çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir 

cam parçasında gök,yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük 

kuvve-i hafızanda senin sahife-i a’malin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği 

gibi,çok cüz-i küçük şeyler var,öyle büyük eşyayı bir cihette yutar,istiab eder.”1248 

 -Noktadan kainata her şey bilim tarafından yutulur. Nokta da sünger gibi bilimi 

yutar. 

 Noktadan çıkan her şey tekrar noktaya rücu’ eder. 

 Nokta gibi bir damla suyu yutan okyanus,neticede bir nokta gibi bir damla su 

tarafından yutulur. 

 Dört büyük nehre her gün bir damla su damlar. O nehirler 

bitmeden,tükenmeden okyanusları oluşturur. 

 Hz. Ali:”Ben (Arapçadaki) Be harfinin noktasıyım”der. 

 Tüm Kur’an Besmelede,Besmele Be harfinde,Be harfi de Be-nin noktasında 

mündemiçtir,gizlidir. 

                                                           
1248 Mesnevi-i Nuriye.B.Said Nursi.177. 



 Çekirdek bir noktadır. Koca ağaç ve nesiller boyu ağaçlar o bir çekirdekten 

çıkmıştır. 

 Atom da bir noktadır. Kainat atom noktalarından oluşmuş büyük bir noktadır. 

 Atomdan küçük,bölünmez bir madde olan ESİR maddesi de bir noktadır. Ancak 

her şeyin temelinde o vardır. 

 İnsan nokta gibi bir damla sudur. İnsan vücudu noktalardan oluşmuş bir nokta 

kütlesidir. 

 Cümle, noktaların bileşiminden oluşur. Nokta ile noktalanır. Kainat da ir 

cümledir. Kıyamet ise onun noktası... 

 Kütüphaneleri içine alan ve yutan hafıza bir nokta gibi olup,ciltlerle 

bilgiyi,bilgisayar gibi içine alan dev bir noktadır. 

 Levh-i mahfuz da kainatın bir hafızasıdır. O da noktaları noktalar. 

 Şehirleri yutan ateş,nokta gibi bir kıvılcımın parlamasıyla başlar ve hepsini 

yutup ve bitirerek bir nokta içinde noktalanır. 

 Uzayda bulunan kara delik,kara lekeler ve kara noktalar kendilerinden kat kat 

büyük olan dev küreleri yutarlar. Tıpkı develerin iğne deliğinden geçmesi,yılanların 

filleri yutmasından daha büyük bir özelliğe sahiptirler. 

 Bir nokta gibi olan göz penceresi alemleri seyreder,içine alır. 

 Neticede;bir noktadan yola çıkıp,teşekkül eden alem,sonuç da bir nokta da 

noktalanacak,tekrar o noktadan açılıp oluşacaktır. Tıpkı nokta gibi bir damla sudan 

olan insanın,bütün vücudu çürürken acb-uz zeneb denilen kuyruk sokumu bir nokta 

gibi kalıp çürümeyip,tekrar ondan teşekkül edeceği gibi... 

 Ezeli olmayan ebedi olamaz. Belli bir noktadan başlayan netice de belli bir 

noktada biter. Başlangıç neticeden,netice de başlangıçtan haber verir. 

 “Ve keza,hardaleden daha küçük kuvve-i hafızasında öyle bir latife-i müdrike 

bırakılmıştır ki,o hardalenin tazammun ettiği geniş alemde o latife daimi seyir ve 

cevelan etmekte ise de,sahiline vasıl olamaz. Maahaza,bazen bu büyük alem o latifeye o 

kadar darlaşır ki,alem o latifenin karnında bir zerre gibi olur ve o latifeyi,bütün seyahat 

meydanlarıyla,mütalaa ettiği kitaplarıyla o hardale dahi yutar,yerinde oturur,karnı da 

ağrımaz. 

 İşte,insanın mütefavit mertebeleri bu sırdan anlaşılır. 

 Evet,bazı insanlar zerrede boğulurlar,bazısında da dünya boğulur.Bazılarda 

kendisine verilen  anahtarlardan birisiyle kesretin en geniş bir alemini açar,fakat içinde 

boğulur,sahil-i vahdet ve tevhide zorla vasıl olur. Demek insanın seyri ruhanisinde çok 

tabakalar vardır. Bir tabakada,insanlara huzuru Tevhid,pek suhuletle nasib ve 

müyesser olur. Bir tabakasında –gaflet ve evham öyle istila eder ki- kesret içinde gark 



olmakla,tam manasıyla tevhidi unutmuş olur. Sükutu suud,tedenniyi terakki,cehl-i 

mürekkebi yakin,uykunun son perdesini intibah zan ve tevehhüm eden bir kısım 

medeniler,ikinci tabakadaki insanlardandır. Onlar,hakaik-i imaniyeyi derk 

etmekte,bedevilerin bedevileridir.”1249 

 Nokta vahdet ve tevhidi ifade eder,temsil eder. Eşyalar ise kesret ve 

çoğunluğu,ondaki yoğunluk ve boğulmayı ifade eder. 

 “Mahiyeti beşerde pek ince bir ip,insanın vücudunda şuurlu bir kıl,şahsın 

kitabında bir elif kıymetinde ve miktarında olan enenin iki vechi vardır. Biri,hayra 

bakar. Bu vecihle yalnız kabili feyizdir,fail değildir. Diğer vechi ,ise,şerre bakar. Bu 

vecihle kendisini fail bilir.”1250 

 “Eğer,vaktiyle o enenin şiddetli bir terbiyeyle başı kırılmaz ise,büyür,insanın 

vücudunu yutar.”1251 

 Bir nokta gibi olan ene yani benlik bir yandan kainatı yutarken,diğer yandan da 

marifetullah olan Allah’ı bilmek,kendinde yerleştirmek için,ebede doğru uzanır ve 

büyür... 

  

         9-3-1996 

        MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1249 Mesnevi-i Nuriye. B. Said Nursi. 178. 

1250 Age.167. 

1251 Age. 168. 



M  E  Z  H  E  B  L  E  R 

  

 Peygamberimiz zamanında sahabilerin bir meselesi olduğunda Peygamber 

efendimize          varıp,problemlerini Peygamberimizin tavsiyeleri 

doğrultusunda,dolayısıyla vahiy ile çözülürdü. Birinci asırdakilerin problemlerini 

çözecek amil mevcut idi. İkinci devrede,farklı insanların ve fırkaların  İslâmiyete 

girmeleriyle meselelerde çoğaldı. Merkezden muhite doğru bunları çözecek unsurların 

azlığı ve zaman içerisinde bunlarında vefatı çözümü zorlaştırmaya başladı. 

 Her kes bizatihi Kur’an-ı bilecek ve anlayacak seviye ve kapasitede olmadığından 

ve olamayacağından bunların tedvini ve içtihadı zarurileşti. 

 Kur’an ve Hadis kaynak alınarak,çözülmesi zor meseleler hakkında hüküm 

bulunanlarla kıyaslanarak veya ümmetin ileri gelen bilginlerinin icma’ ve ittifak 

ettikleri noktalar esas alınarak sağlıklı ve sıhhatli görüşler oluşmuş oldu. Bu görüş ve 

görüşler zaman içerisinde tasvib görerek benimsendi ve gidilecek yol anlamına mezheb 

adını aldı. 

 Ve böylece gidilen yol anlamına gelen mezheb ifadesi 1252 , zamanla gerek 

amelde ,gerekse inançtaki uygulamaların farklı gidişatından dolayı farklılıklar arz 

etmiştir. Ve bu durum genelde o çığırı açanın adıyla adlanmış,fikir ve düşüncesiyle 

şekillenmiştir. Adeta onun kimliği mezhebi ve onun kimliğini oluşturmuştur. Mezheb 

onun bir şablonu olmuştur. Tabilerine göre de ya var olmuş,yada varlığını 

gösteremeden yok olmuştur. 

 Sosyal yapının farklılığı da,fikirde farklı düşünceyi ön plana çıkarmıştır. Nitekim 

İran daki fikir akımlarının temel yapısında şii düşüncenin yatması gibi.1253 

 Mezheb;bir tarz,bir usul,bir metot,bir vitrin,bir kimlik ve bir özelliktir. 

Kabiliyet,fikir ve düşüncelerin değişik şekillerde yansımalarından ibarettir. Buda kendi 

içerisinde ifrat,tefrit ve vasat üçgeninde şekillenmeye sebeb olmuştur. Vasatı olan orta 

ve dengeli kısmı;Ehl-i Sünnet ve Cemaatı oluştururken,ileri ve geri kısmı da bid’a ve 

sapıklıkların kaygan yollarını doğurmuştur. İnsanların ayaklarını kaydırmıştır. 

Batmakla kalmamış,bir çoklarını da kendileriyle beraber batırmıştır. 

 Nitekim,Ehli bid’at olan  mezheblerden Şia,Haricilik,Cehmiyye,Mu’tezile, 

Kaderiyye, Batıniyye,Babiyye,Bahaiyye gibi akımlar kurucularının keyfi yorumlarından 

kaynaklanmıştır. 1254   
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 İhtilaf insanın fıtratında olan bir özelliktir.1255 Ancak yeşertilmesi ve 

biçimlendirilmesi insanın elindedir. Kur’an ve  O’ndan çıkan mezhebler yanlışları 

tashih,doğruları tayin etmek üzere zuhur etmiştir. Bunu te’yiden ayette:” Doğrusu bu 

Kur’an, israiloğullarına,hakkında ihtilaf ede geldikleri şeylerin pek çoğunu 

anlatmaktadır.”1256                           

 Çünki elde miyar vardır. Hadiste:”Ümmetim dalalet üzere birleşmez. İhtilaf 

gördüğünüzde SEVÂD-I AZAMA YAPIŞINIZ(iLTİZAM EDİNİZ.)”1257 ,ve Malik bin 

Enes’den:”Bu ümmetin ahiri ancak evvelinin salah bulduğu şeyle salah bulur.”1258 

 Bir Yahudi Hz. Ali’ye:” Daha Peygamberinizin cenazesini kaldırmadan ihtilafa 

düştünüz”deyince Hz.Ali:” Biz,onun için ihtilaf ettik,yoksa onun hakkında ihtilaf 

etmedik. Sizler ayaklarınızda (Mu’cizevi şekilde geçtiğiniz,kızıldenizin)suyu 

kurumadan, Peygamberinize:” O Mısırlıların ilahları gibi,bize de ilahlar 

yap.”dediniz,demiştir.1259 

 Bu ölçü ve samimi niyetle ,hakkı aramak amacıyla yola çıkan bir müçtehid 

Hadisteki şu manaya mâsadak olur:”Hakim (Müçtehid) içtihad ederde doğru hükmü 

bulursa iki ecir,(bir rivayette on) içtihad ederde hükmünde yanılırsa bir ecir alır.”1260 

 Farklı gibi ortaya konmuş olan hükümler;Peygamberimizin farklı zaman ve 

zeminlerdeki uygulamalarından farklılık arz etmektedir. Buda gerek onun ve gerekse de 

getirdiği hükümlerin bütün insanlığı kucaklayacak evrensel hükümler olduğunu 

göstermektedir. Birkaç misal verecek olursak; 

 -Tebük gazası sırasında misafirler için geceli-gündüzlü üç,mukimler için bir gece 

bir gündüz mest üzerine mesh emir buyurdu.1261 

 Ve tam teşekküllü fotoğraf Şafii hukukçularına göre caiz görülmezken Hanefi 

hukukçuları kerahetle beraber caiz görmüşlerdir. Asrımızda Mısır alimleri ise:”Yasak 
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olan sadece gölgeli resimlerdir;yani heykellerdir;kalemle çizilen veya makinayla çekilen 

fotoğraflar gibi gölgesiz resimler,caizdir.”demektedirler.1262 

 En çok münakaşa edilen konulardan biri olan Dar-ı Harb konusunda Serahsiye 

göre;Şirk ahkamının tamamıyla-yüzde yüz uygulanması. İmam-ı Azama göre hakimiyet 

ve kuvvetin tamamiyle ehli küfürde olması,öyle ki;İbni Abidine göre;Müslümanların 

ahkamı ile müşriklerin ahkamının beraber uygulanması bile orayı Dar-ı Harb 

yapmamakta,çıkarmamaktadır.1263 

 Ve Cuma namazı konusunda İslam alimlerinin, Cuma namazı ile ilgili ayet ve 

Hadis ve nakillerine baktığımızda görülen ortak nokta şudur:”Bütün mesele cumayı 

kılmamak değil,belki en sağlıklı ve sevaplı kılmayı sağlamak üzerine bina edilmiştir. 

Cuma ve ondan hasıl olacak maksatlar hedeflenmiştir.1264 

 “ Şafii mezhebi ile Hanefi mezhebinden bir kavle göre;zaruret olmadığı halde 

birkaç yerde Cuma namazı kılınırsa ilk Cuma namazı sahih,diğerleri ise sahih 

değildir.”denilmiştir.1265 

 Gerek Peygamberimizin döneminde,gerekse ilk dönemlerde Zuhru ahir namazı 

kılınmayıp,gelişmeler ve bir çok farklı yerlerde Cuma namazının kılınma 

zaruretinden,birisinin sahib olup,diğerlerinkinin batıl olma tehlikesine karşı ihtiyaten 

kılınmış olmaktadır. Ancak İmam Muhammede göre farklı yerlerde kılınması caiz 

görülmüştür. Fetvada bu merkezdedir. Ferdi anlamda; Zuhru ahir nafile neviden 

düşünülürken,diğer taraftanda kaza namazlarının kılınmış olması uygulanacak güzel 

uygulamalardandır. 

 -Namazda Fatihayı okumaya güç yetiremeyenin öğreninceye kadar kendi dilinde 

(Farisi)okunmasını caiz görmekle beraber,Ebu Hanifenin daha sonra bu görüşünden 

vaz geçtiği rivayet edilip, Bediüzzaman da bu fetvanın hususi olduğunu ifade eder.1266 

 Hanefiye göre Nebiz haram,şafiiye göre helaldir.Bu durumda Hanefi Şafiiyi nasıl 

tenkid edecektir. Bundan dolayı;Tenkid mücerred ilim adına yapılırsa kıymetlidir. Zira 

yapıcı olmıyan tenkidler iki sebeble yapılır; Biri,karşıyı küçük düşürmek, 

İkincisi;kendisini büyük göstermek,onun üzerinde bir üstünlüğe sahib olduğunu 

bildirmek içindir. 
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 Geçmişten günümüze İslâmın mezhebler yoluyla ittifakı temin etmesine karşı  

günümüzde görmekteyiz ki; İngiliz entrikaları her yönüyle tecelli etmektedir. 

 İslam devletlerinin başlarındaki gerek idarecilerde,gerekse idaredeki, halk ile 

olan uyumsuzlukta ingiliz entrikasının mevcut olduğunu İngiliz ajanı Hempher kendi 

itiraf eder.1267 

 Toplumu ölmüş gitmiş,hiçbir faydası olmayan insanların münakaşasıyla 

uğraştırır. Onların kendi aralarında bir meselesi yokken,insanları onlarla problem 

sahibi yaparlar.1268 

 Faizin her çeşidini yaymak lazım geldiğini1269,doğumu sınırlandırıp,birden fazla 

evliliğe mani olunmasını1270,birer itiraf olarak dile getirir. 

 Dünyada olan belirsizlik ve değişimler İslâm alemini de etkilemektedir. Son iki 

asırda ortaya atılan mezheblerin tevhidi veya diğer tabirle Cemaleddin-i 

Efgani,Muhammed Abduh,Abdurrahman el-Kevakibi ve onların halefleri olan Reşid 

Rıza,İbn Badis ve onlarında halefliğini üstlenen ve kaynağının Mısırda olduğu ve bu 

fikir akımlarını devam ettiren Ferid Vecdi,Ahmed Emin gibi şahsiyetlerin ıslah,tecdid 

proje ve düşünceleri su-i istimale açık bir doktrin ve harekettir.1271 

 Bu faaliyetlerin altında batıdaki reform faaliyetlerinin etkisi söz konusudur. 

Oysa kıyas,kıyası maal-fârıktır. Zira batının dini olan Hristiyanlık hak bir din değil 

ki,onda yapılan değişiklik bizde de geçerli olsun! Ancak bu çalışmalarına rağmen 

“bütün sosyal sınıfların meseleleri için çözüm üretemedi.”1272 

 İlk kaynaklara dönüş fikrini savunarak ıslahçı müelliflerin mezhebleri taklidden 

uzaklaşmayı kabul etmekle masumane bir hareket içerisine girme fikrini savunan Reşid 

Rıza1273 ve zamanımızda Hüseyin Atay gibiler kendi fikirlerini benimsetirken İmam-ı 

Azam ve İmam-ı Nevevi gibi şahsiyetleri tezyif ve tahkir ederek geçmişi yıkmakla büyük 

tahribat yaptıklarının farkında ve şuurunda değillerdir. Bunu da taklid yerine ittiba-ı 
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esas almayı benimserler. Teklif güzel,uygulama yanlış. Bazı şeyleri kabul uğruna,bir 

çoğunu red çıkmaktadır. 

 Herkes ehli tahkik değildir. Herkes müçtehid değildir. Bediüzzamanın 

ifadesiyle;bu zamanda içtihad kapısı açık olmakla beraber altı mani ve engel 

olduğunu1274 söyleyip şarta bağlamaktadır. Bunu biraz daha serbest bırakan Reşid 

Rıza ve taraftarları,ashab döneminin icmaını kabul etmekle yetinir.1275 Oysa bu 

hareketiyle,sınırlandırma yoluna gideyim derken,insanlar sayısınca sınırsız bir yol 

açmaktadır. Sağlıksız bir çok görüşlerin doğmasına zemin hazırlamaktadır. 

 Hanifi fakih ve muhaddislerinden İbn Batta,itikadi konulardaki ihtilafların dini 

tahrif olduğu gibi, Kur’an-la yetinilmesi gerektiğini iddia etmek sonuçta dini etkisiz hale 

getirmeyi doğuracağını ifade eder.1276 

 Bu konuda tefriti de doğuran ifrat hareketler,mezhebleri reddetme olaylarının 

atılan cahilce adımları yer etmese de,zihinlerde yaralar açacaktır. Yıllarca bu meseleler 

gündemde tutulmaya çalışıldı. Bazen partiler vitrinine konularak,bazen dini kisvelere 

bürünerek ittifakı değil,ihtilafı körükleme yoluna gidildi. Hatta öyle ki bunun Türkiye 

ye Malatya dan girdiği de1277 ifade edildi. Bu ifade bütün bütün yabana atılacak bir 

iddia değildir. Zira Malatya da hemen hemen her hizbin sivri uçlarına rastlamak 

mümkündür. Bu duygudan da istifade ile mezhebleri kabul etmeme,içtihad ve yeni 

müçtehidler türemeye başladı. Gerçek bir alimi titreten bir meselede,rahatlıkla bıyığı 

terlememiş gençler yorumlarını yorulmadan yorumluyorlardı. Böylece adam sayısınca 

anlamlar daha doğrusu anlamsızlıklar doğuyordu. 

 Tenkidi ibadet sayan Said Çekmegil bunlardan birisidir. Değerli meslekdaşım

 Ziya  Kesriklioğlu “Müslümanı Anlamaya Çalışmak” adlı kitabının “Tenkid 

İbadet Olur mu?”1278 başlıklı makalesinde ondan bahsetmiş. Ve bir gün reis 

yardımcılığı makamında üçümüz oturuyor,bu konuyu tartışıyorduk. S.Çekmegil’e şunu 

söylemiştim; Müsbet manadaki tenkidde hakkı aramayla beraber bulmak hedeflenir. 

Şeytani tenkidde ise,hakkı bulmak ve ulaşmak esas ve gaye değildir. İfrat derecesindeki 

böyle bir tenkidin ibadet değil,şeytani bir hareket olacağını ve bir gün kendisi hakkında 

da yazacağımı söylediğimde sükut etmişti,ikrardan... 
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 İşte bu harekettir ki,başları dine bağlamayıp,dinden çıkartmaktadır. “Onlar 

okun yaydan çıktığı gibi,dinden çıkarlar.”hakikatına tam mâsadak olmaktadırlar. Zira 

bu tarz bir tenkid tedavi etmek için daha büyük,kapanmaz bir yara açmaya 

benzemektedir. Bir yanda tedavi meyli,diğer yanda yaralama fiili. Kötü niyetli için bu 

durum bir hıyanet iken,iyi niyetli için ahmakça bir harekettir. Marifet yara açmadan 

tedavi etmektir. Adeta ışınla tedavi gibi. 

 Bediüzzamanın da tesbit ettiği gibi;beşer ” tamamen bir seviyeye gelmediğinden 

ve bir tarzı hayat-ı içtimaiyede gitmediğinden,mezhebler taaddüt etmiştir. Eğer,beşerin 

ekseriyeti mutlakası bir mekteb-i alinin talebesi gibibir tarzı hayatı içtimaiyeyi giyse,bir 

seviyeye girse;o vakit mezhebler tevhid edilebilir. Fakat bu hal-i alem,o hale müsaade 

etmediği gibi,mezahib de bir olmaz.”1279 

 Mu’tezile ve Harici gibi batıl mezhebler başka dinlerden değil,İslâmın içerisinden 

yaptıkları bu tenkidlerle dışına çıkmışlardır. Adeta hakkı içinde değil de dışında 

aramaları,batılı manada felsefe yapmaları safsatalara kapı ve yol açmış oldu. Nice iyiler 

vardır ki,iyilik zanniyle kötülük yapmışlardır. İşte daha geniş manadaki 73 fırkanın 

ancak birisi isabetli harekette bulunurken,72-si sapmakta ve saptırmaktadır. 

 Adalet,ölçü ve muvazene vasatta yani orta yoldadır. Umum imamların çizdiği o 

büyük yol ve cadde ve o büyük yolun büyük yolcularının gittikleri yoldur. Hevâ ve 

hevesten uzak.  

 Ekalliyet,münferit hareketler,fevri çıkışlar ise;nazarları kendine çeviren hissi 

hareketlerdir. Damdan düşmeler gibi. Bunlar mahduttur ve de cevabını bulmuştur. 

Türkçe Kur’an,ezan,ibadet,hutbe,dar-ı harb,içtihad gibi. Açılan yara öyle 

büyümektedir ki,artık ehli olmayanda bu konuları gündeme taşımaktadır. Bütün 

bunları temcid pilavı gibi ısıtıp ısıtıp sunmaktaki amaç;İslâmiyeti daha iyi yaşamak 

yönünde değil, belki yapılmayan durumlar karşısında vicdanı rahatlatmaya 

çalışmak,nefse fetva vermek,yaşamama yolları keşfederek,o yolda gitme sıkıntılarıdır. 

Problem yaşayandan değil,yaşamayandan kaynaklanmaktadır. Uygulayanın dert 

edinmemesine rağmen,uygulamayanın derdini ortaya atması kendisine ait bir dert 

olup,ancak kendisini bağlar,umumu bağlamaz. Yeter ki gölge etmesin! 

 Yanlış bir anlayışta,İslâmiyeti hükmüyle,,her şeyiyle ortadan kalkmış,yürürlük 

de  olmayan Hristiyanlık ile mukayese yapmak,reform düşüncesiyle tahrib etmektir. 

Oysa Hristiyanlığın meseleleri    elbise gibidir, değiştirilebilir. Zaten yanlış olduğundan 

bir zarar değil,fayda sağlar. Katolikden Protestanlığa geçmek gibi.          

 Oysa İslâmın gerek inanç,gerekse de muamelat konuları,etle cildin kaynaşması 

gibidir. Cildi çıkarmaya çalışmak,hayatı yok etmek demektir. İslâmın temel kaynakları 
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olan;Kur’an,Sünnet,İcma ve Kıyas bütün zaman ve zeminlerde hükmünü icra 

etmekte,geçerliliğini ve tazeliğini korumaktadır. 

 Hristiyan alemi dinlerinin esaslarını Hz. İsa-dan almadıklarından,hem Hz. İsa 

dünyada hakim olup hükümleri sosyal hayatta geçerli olmadığından,insanlar kaynağı 

kurumuş değişik yerlerden aldıklarıyla beslenmektedirler. 

 İslâm dini;toplum hayatına hakim durumda olup,hükmü her mekanda 

yürürlükte olan dinin inanç ve muamelat meselesinde doğrudan Peygamberimizden 

alınmakta,ondan öğrenilmektedir. Böylece onun tedrisatı kıyamete kadar 

sürmekte,geçerliliğini korumuş olmaktadır. 

 “Mezhebsizler”1280 adlı kitapta da genişçe tahlil ve tesbit edildiği 

üzere,istikrarsız insanlar insanları da istikrarsızlığa sevk ederler. Hayatlarında ve 

sözlerinde zikzaklı bir yol izlerler. 

 Mezheblerin doğması bir cihette kelam ilminin doğmasıyla gelişme gösterir. 

İtikadi görüşlerdeki farklı anlayışlar,temel konuda bu mezheblerin özellikle 

Mu’tezile,Cebriye ve Kaderiye gibi mezheblerin önemli çerçevede gün yüzüne 

çıkmalarına sebeb olmuştur. Özellikle Allah’ın zat ve sıfat,irade ve kader gibi konularda 

açıkça farklılıklar,görüşler1281 bunların iftirakına ve ayrılmasına neden oldu. 

 Bunlar genel olarak,amelde ehl-i sünnet ve cemaatın çoğunluğunun kabul edip 

uyguladığı;1282 

 İmam-ı Azam Ebu Hanife,Nu’man bin Sabit-in görüşlerinin ağır bastığı Hanefi 

mezhebi. 

 İdris b. Şafiinin görüşlerinin ve içtihadının tedvin edildiği Şafii mezhebi. 

 Ahmed b. Hanbelin görüşlerini ihtiva eden Hanbeliyye mezhebi. 

 İmam-ı Malikin görüşlerinin toplandığı Malikiyye mezhebi 

İtikatta ise;İmam Muhammed Maturidinin görüşlerinin toplandığı Maturidiyye 

mezhebi. 

İmam-ı Eş’ariyyenin görüşlerini ihtiva eden Eş’ariyye mezhebi. 
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Bunların dışında mevcut olan bir kısım ameldeki mezhebler hak olmakla beraber 

ya mensubu olmadığından veya birinci derecede kabul görmediğinden varlığını devam 

ettirememiştir. Veya batıl ve hak olmayışından dolayı itibar edilmemesine veya az bir 

mensubunun olmasına sebeb olmuştur. 

Netice itibariyle;Gerek amelde,gerekse de itikatta,tarihin süzgecinden süzülenler 

süzülmüş,sağlamlılığını devam ettire gelmişlerdir. Süzülemeyenlerde ya ölmüşler yada 

mevzi-i münakaşaları sürdüre gelmişlerdir. 

Ehli sünnetin sıratı müstakim ve ehli İ’tizalle Cebriyenin ifrat ve 

tefritleri;ayetleri  anlama farkından doğmuştur.1283 

Başlangıçtan günümüze fikirlerin doğmasına,farklılıkların ortaya çıkmasına,bir 

yandan da döküntülere sebeb olan bu fikri münakaşa ,sonuçta,yerini bulanlar ve 

bulamayanları doğurmuştur. 

İslâmın başlangıçtaki zenginliği,sonuca doğru zenginliklerin-gerek 

fikirlerde,gerekse uygulamada-çıkmasını,kabiliyetlerin gelişmesini sağlamıştır. 

Günümüzle şöyle bir mukayese yapacak olursak;Günümüzdeki 

meseleler,gündelik meseleler olup,günlük yer işgal ederler. Saman alevi gibi bir anda 

parlar ve söner. Pek de geleceği dolduracak ve doyuracak bir kapasiteye sahip olmayan 

münakaşalardır. Geriye bakıldığında iz bırakan değil,leke bırakan kavgalı bir yapı... 

Proje üreten toplumdan ziyade,üretenleri üğüden ve tüketen bir manzara 

oluşturmaktadır. Bu günkü uğraşılan bu meseleler ile beraber, geçmişteki meşgul 

olunan eğitim,kültür ve fikir yapısındaki oluşan büyüklüğün farkı zahirdir. 

Köklü bir yapı ile,köksüz bir yapı...Bir yanda kimliğini bulmuş bir milletin 

zenginleşme çabası,diğer yanda kimliğini bulamamanın ezikliği altında kıvranan bir 

toplum... 

Hak mezheblerin tek bir mezheb ile sınırlandırılmayıp,çok olması o dinin 

zenginliğinden ve de farklı kabiliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Neticede 

aynı noktada ve tek bir havuzda toplanılmaktadır. 

Özetle;Osmanlıda gerek mezheb,gerekse de fikir akımlarının çıkması,ileriye 

dönük fikir akımlarının artmasına,köklü meselelerle umumi çapta iştiğal etmelerinden 

kaynaklanmaktadır. Şimdi ise;bu meselelerin gündelik ve siyasi olayların ğubarı altında 

kalıp,konuşulmaması,unutulmasını da netice vermektedir. 

Akıl ve fikir değil,cerbeze hakim kılınmaktadır. 

                                                           
1283 İşarat-ül İ’caz. Sh.79-82. 



Mezhebler kendi i,çerisinde 3 kısma ayrılır:1)Fıkhi –ameli-mezhebler. 2)İtikadi 

mezhebler. 3)Yeni çıkan mezhebler. 

    

 

-     FIKHİ           MEZHEBLER      - 

-     HANEFİ       MEZHEBİ    - 

 H.80-150yılları arasında yaşamıştır.Asıl adı Nu’man b. Sabit olup büyük imam 

olmasından  dolayı İmam-ı Azam,Hanife-nin babası anlamına da Ebu Hanife adıyla 

zikredilmektedir. 

Küçük yaşından itibaren Kur’an-ı Kerimi hıfzeden imam,diğer islam 

bilgilerinden de derinleşme yoluna girmiştir. 

Emevi ve Abbasiler döneminde (50+20=70 yıl) yaşayan imama Mansur Kadılık 

teklif  

eder. Bunu kabul etmeyen imamı hapse atar ve 15 gün sonra vefat eder. 

Fikirlerin çarpıştığı yer olan Irakta yetişen imam kitap ve sünnetle beraber 

kıyası çok kullanırdı. Rey ehli idi. kıyası yaparken,olayları tüm yönleriyle ele alır,ona 

göre kıyasla hüküm verirdi. 

Hanefi mezhebinin kuruluşunda talebesi Ebu Yusufun (Ö.H.182,M.798) büyük 

katkısı olduğu gibi, yayılmasında da önemli rol oynamıştır. 

İmam-ı Muhammed ve Züfer de bu mezhebin te’sisinde harç rolünü 

oynamışlardır. 

Bu konuda bir beyitte;” Fıkhı İbn-i Mes’ud ekti,Alkame biçti,İbrahim Naha-i 

harman yapıp dövdü,Ebu Hanife Nu’man öğüttü,İmam Ebu Yusuf Yakub hamurunu 

kardı,İmam-ı Muhammed-de ekmek yapıp pişirdi,diğer insanlar da hazır yiyorlar.” 

Özellikle Osmanlı döneminde devletin resmi mezhebi oluşu,yayılışında önemli rol 

oynar. Özellikle dört mezheb içerisinde en çok mensubu olan mezhebdir. Ağırlıkla 

şehirlerde yaşıyanların kabul edip uyguladığı bir mezheb olmaktadır.  

Fıkhın ruhu olup bir umman olan Nu’man bi Sabit;İmam-ı Suyutinin de delil 

olarak aldığı gibi;1284”İlim süreyya da asılı bulunsaydı,o ilme fars neslinden bir adam 

yine de sahib olurdu.”Hadisine mazhar olmuş üstün bir şahsiyettir. 

                                                           
1284 A.Şahin.Yeni Asya 4-5-6.Ekim.1979,Bkn.Dört halife ve islam    

büyükleri.Dr.H.Algül,A.Şahin.Sh.62.Mektubat.B.S.Nursi.Sh.106,el-Lü’lü-ü vel-Mercan.3/183. 



Bir gece rüyasında:” Rasulullahın kabrini açıp,mübarek kemiklerinin 

parçalarını bir araya getirir şekilde gördüğünü”söyleyen imamın,rüyasını yorumlayan 

rüya yorumcusu İbn-i Sirin-in şöyle yorumladığını ısrarla anlatmasını isteyenlere şöyle 

nakleder:”Rasulullahın kabrini açmak,üzeri örtülü kalan ilmi açmak,kemiklerini bir 

araya getirmekte,sünnetini bir araya getirmektir,dedi. Benim ilmi faaliyetim bunu 

yapacağımın işareti imiş.”der.1285  

Takva sahibi imam yiyeceğe dikkat eder,haramdan şiddetle kaçınırdı. Öyle ki 

hırsızlarca çalınan bir koyun sebebiyle uzun müddet et yememiştir. 

İmam-ı Azam-1286 ın üstünlüğü umum alimlerce kabul edilmektedir. Ticaretle 

uğraşıp maddi imkanlarını  ve o imkan ile talebelerin okumasını temin eden imamın en 

belirgin ve ilk akla gelen hususiyeti,fakihliğidir. Buda onun gerçek ve mümtaz vasfını 

göstermektedir. 

Hacda iken Muhammed Bakır’a İmam-ı Azam gösterilerek;-işte dini yıkan 

adam-denildiğinde,M.Bakır hiddetlenir ve imam onu sükunete davet ederek şöyle der:” 

Ben hiçbir şeyi aklımla yapmış değilim” Ve,Meni mi pis,bevl mi? diye sorduğunda 

M.Bakır, Bevl deyince,-evet-bende öyle diyorum. Eğer ben aklıma göre hareket 

etseydim,her bevilden sonra guslün gerekmesini söylerdim. ( Hadiste de,kabrin en 

büyük cezasının bevl-den olduğu belirtilir.) 

-Oruç mu,namaz mı daha faziletli? –Namaz-deyince-evet- der. Akla göre 

gitseydim kadınların hayız halinde iken terk ettikleri oruç ve namazdan orucu 

değil,namazı kaza etmelerini söylerdim. 

-Abdestte ayakların altımı,üstümü yıkanır? –üstü-deyince,kirlenen altıdır. Altın 

meshedilmesini söylemem gerekirdi,diyerek ilzam eder. 

Hanefi fakihi İbn-i Abidin şöyle buyurur:” Bir işin,bir ibadetin sahih olması için 

dört mezhebten birine uygun olması lazımdır.Bir ibadeti yaparken,şartlarından biri,bir 

mezhebe,başka biride,başka mezhebe uygun olursa,bu ibadet sahih olmaz.”1287 

  

    

 

 

 

                                                           
1285 Agg. 

1286 Geniş bilgi için bkn.İslam ans.isam.Tdv.10/131-145,Hanefi mezhebi için bkn.age.16/1-27,Fıkhı Ekber 

Şerhi.İ.Kaya.Sh.11. 

1287 Reddü-l Muhtar.Sh.51,bkn.Türkiye gaz.1-10-1995. 



-    İMAM-I    ŞÂFİİ   - 

 Ebu Hanifenin vefatıyla dünyaya gelen (150-204) İmam-ı Şafii;Rasulullahın 

müjdesine mazhar olmuş,anne ve baba tarafından neseben Rasulullaha varan mümtaz 

bir şahsiyettir. 

 Hadiste:”Kureyşten bir alim çıkacak,yer yüzünü ilimle dolduracaktır.”1288                   

 İlme karşı gayet hırslı olan imam-ı Şafii;gecesini üçe ayırır:Bir kısmında ilmi 

çalışma yapar,bir kısmında ibadet ve diğer bir kısmını da  uykuya ayırırdı. bu 

özelliğindendir ki;daha 9 yaşında hafız,15 yaşında da fetva vermeye ehil olduğu görülür 

ve bilinir.1289 

 İmam-ı Malikin hadis kitabı olan Muvatta-ını ezberleyen Muhammed İdris bin 

Şafii,zeka bakımından gayet üstün bir zekaya malik bir şahsiyettir. 

 Diğer zatlardan İmam-ı Malik,Ahmed bin Hanbel,İmam-ı Azamın talebelerinden 

İmam-ı Yusuf,İmam-ı Muhammed ve bir çok alimle görüşen bu zat,hayatını ilim 

tahsiliyle de noktalar. 

 Şam-da,Gazze de dünyaya gelen İmam_ı Şafii,Mısırda kalıb orada vefat 

etmesi,Mısır ve Şam da kabul görmesini sağlamıştır. Oranın resmi bir mezhebi 

olmuştur. 

 Dedesi Şafii Peygamberimize kavuşmuş,babası Sabit de Bedir gazvesinde 

islamiyeti kabul eden bir sahabidir. 

 İlim için seyahatta bulunmuş,Irak da İmam Muhammed-den ders almış,bir çok 

eser yazmıştır. 

 Usul-i fıkhın kurucusudur. 

 Kitap,sünnet,icma-ı esas alır,ona göre hüküm verirdi. 

 -Her yıl Rum diyarından Harun Reşide haraç gelirdi. Bir defasında gelmeyince 

dediler: Bizimde alimlerimiz var. Müslüman alimlerle yarışsınlar. Eğer müslümanlar 

yenerse bu haracı öderiz. Bizimkiler yenerse biz müslümanlardan isteriz,dediler ve 

bahse 400 ruhbanla katıldılar. 

 Halife Şafiiyi çağırttı. Şafii-de dicle ırmağının yanında oturalım,dedi. Bağdad 

halkı,ulemalar ve halifede hep katıldılar. Şafii hazretleri de bir aba giymiş olduğu halde 

geldi. Seccadesini Dicle ırmağı üzerine döşedi,üstüne oturdu. 

                                                           
1288 Mektubat.age. Sh.106. 

1289 Bkn.Yeni Asya gazt.A.Şahin.9-12.Ekim.1979 ve Dört halife ve islam büyükleri.age.Sh.80-86. 



 -Kim benimle muhasebe edecekse gelsin,dedi. 400 Rahib Hz: Şafii-den bu 

kerameti görünce hepsi birden müslüman oldular. Durumu Kayseri Rum-a haber 

verdiler. Durumu öğrenen Rum Kayseri;-Şükür bu kadarına. İyi ki burada değildi. Bur 

da olsa tüm tebaam müslüman olurdu,dedi. 

  

    -       İMAM-I   MALİK    - 

H.93-179 yılları arasında yaşayan İmam Malik,Medine de doğup,orada vefat 

etmiştir. 

Kırk sene çalışarak 100 bin hadis toplayarak,bunlar içerisinden 4 binini seçip 

oluşturduğu Muvatta kitabı meşhur eserlerdendir.1290   

İlimde mükemmel olan bu zat,takvada da öyle idi. 

Harun Reşid kendisine,çocuklarına ders vermek için saraya gelmesini teklif 

ettiğinde:” İlim gelmez,ilme gelinir.” sözüyle zühd-deki tavrını da göstermiştir. 

Kitap,sünnet,icma  ve kıyası delil olarak kabul etmekle beraber Medine ehlinin 

ameline de i’tibar eder. O kendisi için bir tercih sebebidir. 

  

  

   -    AHMED  BİN   HANBEL     - 

164-241 yılları arasında Bağdad-da yaşamıştır. 

Hadisle ziyade iştiğalinden dolayı Muhaddis olarak da zikredilmektedir. 

Bir milyon hadisi hıfzına alan bu zatın mezhebinin mensublarının diğerlerine 

göre az olması;çıktığında diğerlerinin çıkmış ve yaygın olmasındandır. 

30 bin hadisten oluşub,7 yüz bin hadisten seçilen meşhur –Müsned- adlı hadis 

kitabına sahibtir.1291 

                                                           
1290 Agg.7-8.Ekim.1979.age.Sh.75-79. 

1291 Agg.13-15.Ekim.1979,age.Sh.87-93. 



Takva ve azimeti esas tutan bu zat;gece kıldığı iki rekat namazın birinci 

rekatında Kur’an-ın yarısını,diğer ikinci rekatında da diğer yarısını okuduğunu ifade 

etmiştir. 

Halife Me’mun zamanında içtihadi bir durum olan –Kur’an mahluk mu,değil 

mi?-tartışmasından dolayı,ağzından çıkan sözün ve nefesin mahluk olduğunu- Lafzen ve 

manen Kur’an-ın mahluk olmadığını ifade edip kabul etmeyen imamı, 28 ay hapis de 

bırakıp,işkenceye maruz bırakarak, vefatının da bundan kaynaklanan sıkıntılardan 

meydana geldiği de bildirilmektedir. 

  

     -    ZAHİRİYYE   - 

  

Bu mezhebi ortaya atan iki alimdir. Birisi, Davud ez- Zahiri el- İsbehani-dir. 

(Ö.H270) Bu zat mezhebin ilk kurucusu sayılır. 

İkincisi de;İbn-i Hazm el- Endülisidir. (Ö.H.456) Mezhebin kurucusu olma 

vasfına sahib bulunmakla beraber,Zahiri mezhebini açıklayan ve bütün delillerini 

ortaya koyan odur. 

Adından da anlaşıldığı üzere ;Zahire göre hükmeden bu mezhebin referansı ve 

kaynağı Kur’an olup,re’yi kabul etmez. Sadece Nas-lar delil kabul edilir. 

Fikrinin ana teması ve inançtaki ölçüsü;” Allah’ın dini zahirdir,onda batın 

yoktur;cehr’dir,onda sır yoktur;burhandır,onda gevşeklik yoktur.”der.1292 

İstishabı (Müstahab) da şu ayetten dolayı kabul ederler:” Yerde ne varsa hepsini 

sizin için yaratan O’dur.”1293 

Diğer mezheblere olan muhalefetleri de,bu zahiri hükmün dışında başka  bir delil 

kabul etmemeleridir ki, mesela; Ölüm döşeğindeki birinin tasarrufları,malını 

başkalarına bırakma endişesinden  dolayı varislere bırakılır. Zahirilere göre böyle bir 

hastanın tasarrufları,aynı sağlam insanların tasarrufları gibidir. Dolayısıyla böyle bir 

hasta,bütün malını hibe etse hiçbir kimsenin itiraz hakkı yoktur. Zira ölüm döşeğindeki 

hastanın tasarruflarını kayıt altına alan Seddü-z Zerayi’a dayanan re’ydir. Halbuki 

zahiriler re’yin hiçbir çeşidini tanımamaktadırlar. 

                                                           
1292 İslam Ans. TDV. 20 / 42. bak.age. 20 / 39-61. 

1293 Bakara.29. 



Zahiriler re’yi terk edip,nass-lara sarılacağız,derken son derece tuhaf hükümleri 

ileri sürmüşlerdir. Mesela; İnsanın idrarı ile suyun pis olacağını hadise dayandırıp 

hükmederken, öte yandan domuzun idrarıyla suyun pis olmayacağına hükmetmişlerdir. 

Zira bu konuda bir nass yoktur,derler. Onlara hayvanın idrarı etine bağlıdır,domuzun 

eti ise pistir,denilse onlar,bu bir re’ydir. İslamın hükümlerinde re’yin bir yeri 

yoktur,derler. 

  

                    -   EVZAİYYE    - 

İlk olarak ortaya çıkan mezheblerden birisi olan İmam-ı Evzai-nin mezhebidir. 

Kendisi –88- de Baalbek-de doğmuş, -157- de Beyrutta vefat etmiştir. 

Şamda zuhur eden bu mezheb,Endülüse kadar yayılmıştır. 

Ancak kendi zamanında bulunan Maliki mezhebinin galebe etmesiyle bu mezheb 

çöküntüye uğramış,nazarlar Maliki mezhebine çevrilmiştir. 

Her ne kadar kendisi takva sahibi olup, İmam-ı Azamla görüşerek koyduğu 

esaslarda onunkilere yakın esaslar olsa da;zamanla tabilerinin olmaması bu mezhebin 

ortadan kalkmasına sebeb olmuştur. 

  

            -   SEVRİYYE    - 

Evza-i gibi, Süfyan-ı Sevri-nin ortaya koymuş olduğu o dönemin bu mezhebi 

revaç da idi. 

Süfyan-ı Sevri H. 97 yılında Kufe de doğmuş, 161 de Basra da vefat etmiştir. 

Hadis konusunda imam olup,İmam-ı malike de takdimi olan bir kişidir. 

Ebu Hanife ile görüşüb,sohbetleri olan Sevri-nin mezhebi Horasan taraflarına 

kadar yayılmıştır. 

Kendi zamanlarında daha bir çok müçtehid ve mezhebler olmasına rağmen bu iştihar 

bulmuştur. Ancak zamanla 4 mezhebin yayılıb tedvin edilmesiyle de bu iki mezheb 

inkiraza uğramıştır. 

  

 

 



-    İTİKADİ   MEZHEBLER    - 

-   CEBRİYE     - 

Sahabe ve Emeviler döneminde başlamış olan itikadi meseleler ,özellikle kader, insan 

ve Cenâb-ı Hakkın fiilleri konusundaki tartışmalar,bazı ayrık otları kabilinden 

inançtaki sapık mezhebleri doğurmuştur. 

Bunun öncülüğünü Yahudilerin üstlendiğini görmekteyiz. Bu sapık 

görüşlerini,bozulmuş Yahudilikten kalan geçmişlerin hikayeleriyle pekiştirerek 

müslümanlara talim etmeleri,tahrikle teşvik etmeleri bunların çıkışını hızlandırmıştır. 

Nitekim Cebriyeye ilk daveti yaptığı söylenen Ca’d bin Dirhem bu yanlış 

fikirlerini  Şam-daki bir Yahudiden öğrenmiş ve Basra da halkın arasında yaymıştır. 

Ondan da Cehm b. Safvan öğrenmiş ve yaymıştır. Sadece bununla sınırlı olmayıp, İran 

menşeli görüşler, Zerdüşlük, Maniheizm ve bunların uzantılarında etkisi vardır. 

Nitekim:”Hasandan rivayet edildiğine göre; İranlı bir adam Peygambere (S.a.m) 

gelerek şöyle dedi: “Ben İran halkının,kızlarıyla ve kız kardeşleriyle nikahlandıklarına 

şahid oldum. Kendilerine niçin böyle yapıyorsunuz? denildiği zaman;bu, Allahın kaza 

ve kaderidir,diyorlar. Bunun üzerine Rasulullah (S.A.M):” Benim ümmetimden de 

aynen böyle söyleyenler bulunacaktır. İşte onlar,ümmetimin mecusileridir.”buyurdular. 

Cebriye1294 mezhebinin esası;fiilleri gerçek manasıyla kuldan nefyetmek ve 

Allaha yüklemektir. Çünki cebriyeye göre kul, istitaatla muttasıf değildir. Fiillerinde 

mecbur olub,ne kudrete,ne iradeye ve nede hürriyete,ihtiyara sahibtir. Cansızlar gibi 

ki;ağaç meyve verdi,su aktı,taş yuvarlandı,güneş doğub battı,gök yüzü bulutlandı,otlar 

yeşerdi,vs,misali,sevab ve ikabda cebirdir ve eğer cebir ,zorlama varsa haliyle teklifte 

cebir olacaktır. 

Bunların delilleri hakkında İbni Hazm şöyle der:” cebriye şu tarzda delil getirmiş 

ve demiştir ki; Allahu Taala fa’al olub,yarattığından hiçbir şeye benzemediğine 

göre,ondan başka hiçbir kimsenin de,fa’al olmaması iktiza eder. Fiili insana izafe 

etmenin manası da; Zeyd öldü,tarzında laf etmekten başka bir şey değildir. Zira onu 

öldüren Allahtır. Yine bina yapıldı deriz,aslında onu ortaya koyanda Allahtır. 

Hasanı Basri Cebriyeye adam toplayan,Basra halkından bir kısmına yazdığı 

mektubunda:” Kim Allaha,kaza ve kaderine inanmazsa,elbette kafir olur. Allaha zorla 

ve istemeyerek itaat,üstün gelmek içinde isyan edilemez. Çünki o,kullarına verdiği 

mülkün maliki,ve onlara lutfettiği kudretin kadiridir. Eğer Allaha itaatla amel 

ederlerse,oda kendileri ile işledikleri amellerin arasına bir perde koymaz. Fakat 

mâsiyetle amel ederlerse,dilediği takdirde yine Cenâb-ı Hak yaptıkları ile kendileri 

                                                           
1294 Bkn.Müslüman Kardeşler Hareketi.C.Kutay.Sh.133. 



arasına bir perde geçer. Buna göre Allah,bir şey yapmadıkları takdirde,elbette onları 

bir şey yapmaya zorlamaz. Çünki Allahu Taala şayet mahluku itaate zorlamış,cebir 

etmiş olsa,kendilerinden sevab düşer. İsyana icbar etmiş olsa,bu defada cezaları sakıt 

olmuş olur. Ve yine onları ihmal etmiş olsa,kudret babında acze düşmüş olur. Halbuki 

Cenâb-ı Hak mahlukat için kendilerinden gizlediği bir meşiyyete sahiptir.Eğer onlar 

itaatla amel ederlerse,Allah da kendilerine iyilikle amel edecektir.”der. 

Maturidi mezhebinin frenlediği bu mezhebin görüşlerinden bazıları: 

-Cennet ve Cehennem fanidir,mutlak manada baki değildir.   

-İman ma’rifet,küfür cehildir. Peygamberin vasıflarını bilen Yahudiler,gönülleri 

yakini olarak inanıp,inkar eden müşriklerde mü’mindir,derler. 

Allahın kelâmı kadim değil,hadistir. Halkı Kur’an meselesi olan,Kur’an-ın 

mahluk olma düşüncesinin de temelini oluşturmaktadır. 

-Allahı,mahlukatın vasıflandırdığı vasıflarla –ilim ve Hayat gibi- vasıflandırmaz. 

-Kıyamet gününde Allahın görülmesini nefyeder. 

  

     -   KADERİYYE   - 

Emeviler döneminden itibaren Kaza ve Kader meselelerinin konuşulmasıyla 

beraber gelişme gösteren bu akım, Cebriyenin aksine ,adeta Allahın iradesini insanın 

cüz_i iradesinden nefyederek, müstakillen insanın iradesine bağlamaktadır. Mu’tezilede 

bunlardan biridir. Bu noktada kaderiyye ile birleşmiş olmaları onları kaderiyyenin 

içerisinde bir müstakil mezheb kılmıştır. 

Kaderiyye farklı olarak insanın amelini esas alarak – fiili ve işi esas kabul 

etmiştir. Nitekim bunların reislerinden Ba’bed b. Halid el- Cüheni,Kaderi günaha sebeb 

gösteren bir kişiye; Kader yoktur,aslolan iştir.”diyerek,önce iş,sonra ilim,daha sonrada 

irade gelir. Burada Kaderin Allahdan adeta tecrid edilerek değerlendirilmiş 

olması,kaderiyye diye isimlendirilmelerine neden olmuştur. İnsana farklı bir nüfuz alanı 

çizmiş olmaktadırlar. 

Irak ve Basrada cereyan eden bu akımın ilk mensubunun başlangıçta hristiyan 

iken müslüman olup,tekrar hrıstiyanlığa geçen bir ıraklı olduğu ifade edilir. Başlangıç 

da bundan ve buradan yayılan bu fikir ve akımı,İran ve Horasana kadar yayılmıştır. 

Hadiste:” Kaderiye ,bu ümmetin mecusileridir.” 



“Ümmetimden iki sınıf vardır ki,bunlar için İslâmda bir nasib yoktur.1)Mürci-e 

2)Kaderiye”1295 

  

     -   MÜRCİ-E    - 

Bu mezheb kebire yani büyük günah işleyenleri ele alıp,durumları hakkında 

farklı görüşlere sahne olmuştur. Hz. Osmanın şehid edilmesiyle devreye giren bu 

mezheb bir yandan; Allahın geniş af sahibi olup,küfür hariç ,Allah bütün günahları 

affeder,demekle bir yandan kendilerini temize çıkarmaya çalışırken ,diğer yandan da 

isyancılara sığınak,bozgunculuğa da vesile olmuştur. 

Diğer bir kısımda o dönemde çıkan fitne ve olaylar karşısında susmayı tercih 

edip,bir hükme varmayanlar. 

Haricilerin kafir dediği,Mu’tezilenin mü’min değil,bazen de müslümandır dediği, 

Hasan-ı Basri ve bir kısım tabiinin de münafıktır dediği büyük günah konusunda daha 

esnek davranan mürci-e affı ön plana çıkarmıştır. Müslümanların çoğunluğunu 

oluşturan Cumhur ise; O kişi asi bir mü’min olup,işi Allaha kalmıştır. Dilerse 

günahınca azab eder,dilerse affeder demiştir 

Hadiste:” İlerde bir sürü fitneler çıkacaktır.Bu fitneler içinde,oturan 

yürüyenden,yürüyende koşandan daha hayırlıdır. O fitneler üzerinize geldiği veya 

koptuğu zaman,gözünüzü dört açın! Artık o zaman içinizden kimin bir devesi,kimin bir 

koyunu ve kimin bir tarlası varsa,bunlara birer tane daha eklesin! Bunun üzerine bir 

adam: Peki ya Rasulallah!Ya hiç devesi,koyunu ve tarlası olmayan ne 

yapsın?deyince,Hz. Peygamber şöyle cevap verdi:” Oda tutar kılıcını alır ve bir taşla 

vurarak ağzını körletir. Artık sonra kurtulabilirse kurtulsun.” buyurularak,bir yandan 

çıkacak fitnelerden haber verilmekte,bir yandanda kıl-ü kal -den kaçınarak,ifrat ve 

tefritten uzaklaşarak orta yolu tavsiye etmiştir. 

Hadiste:”Ümmetimden iki sınıf vardır ki,bunlar için İslamda bir nasib yoktur. 

1)Mürci-e 2)Kaderiye.1296 

  

     

                                                

                                                           
1295 Tirmizi.4/454, Tefsir-i Kebir. Fahreddin-i Razi. Terc. Heyet. 21 / 38-40. 

1296 Age.4 / 454. 



-  MU’TEZİLE   - 

Emeviler döneminde ortaya çıkan bu mezheb , “Abbasiler döneminde Bağdad, 

Şia,Mu’tezile, Selefiyye ve Eş’ariyye gibi belli başlı kelam mekteblerinin serpilip geliştiği 

en önemli kültür merkezlerinden biriydi.”1297 

Hz. Ali ile Muaviye arasında cereyan eden olaylar ile gündeme giren bu mezheb, 

Hasan-ı Basri-nin meclisine devam eden Vasıl bin Ata-nın oradan kovulması ve 

ayrılmasıyla –ayrılanlar-adıyla bu adı almıştır. 

Genel görüşleri:1) Tevhid. Allahı sıfatları olan alim,kadir olarak 

düşünmeyip,birlemek. Aksi takdirde sıfatlarıyla başka ilahlar düşünülmüş 

olacaktır,der. 

2)İnsan fiilinin halıkıdır,der. 

3)El- Va’d vel- Va’id. Yapılan işlerinin karşılığının görülmesidir. 

Cebriyenin aklı ve sebebleri reddetmesine karşı,Mu’tezile aklı hakim kılmakta ve 

sebebi hakiki olarak kabul etmektedir.1298 

Mu’tezile mezhebi ve bir kısım hariciye mezhebi:” Günahı kebairi irtikab 

eden,kafir olur veya iman ve küfür ortasında kalır”diye hükümlerinde hata 

ettiklerini”1299[48],ifade ederlerken bunu küfürle eş tutmalarını:” Biz o gün 

günahkarları gözleri masmavi bir şekilde mahşerde toplayacağız.”1300 ayetindeki 

Mücrimler ifadesinden çıkarmaktadırlar.1301 

Ve amelsiz imanın faydasız olduğuna dair ayette:” Onların yaptıkları her bir (iyi) 

işi dikkate alırız,fakat onu saçılmış zerreler haline getiririz.”1302 

Mu’tezile kötülüklerin mesela dalaletin yaratılmasını Allaha vermemeyi şu ayete 

dayandırır:” Biz senden sonra kavmini İmtihan ettik. Samiri onları saptırdı.”1303 

                                                           
1297 İslam Ans.age. 19 / 109. 

1298 Bkn.İşarat-ül İ’caz.B.S.Nursi.Sh.20,82,84,145,146, Mektubat.age.9,407, Muhakemat.. B.S.Nursi.114, 

Sözler.agy.436. 

1299 Lem’alar.agy. Sh 68. 

1300Ta-ha.102,bkn.Meryem.86. 

1301 Tefsir-i Kebir.Fahreddin-i Razi.Terc.Heyet. 16 /43. 

1302 Furkan. 23. 

1303 Ta-ha. 85. 



Saptırmanın Samiriye izafe edilmesiyle delil getirilir. Oysa o bir saptırmada şiddetlisi 

olarak nitelendirilir,yaratan yine Allahdır.1304 

Kelamda önemli bir yer tutan –Hüsün ve Kubuh- konusunda ,ehli sünnet dinin 

bildirmesiyle bilinmesini öne sürerken, Mu’tezile aklı ön plana çıkararak,onu esas 

almışlardır.1305 

Mu’tezile Kur’an-daki :” O bir zikirdir.” ayetini delil getirerek muhdes ve 

yaratılmış olduğuna –dip notdaki- âyetlerle delil getirir.1306 

İmam-ı Eş’arinin kitabı olan –el İbane- de,Mu’tezilenin- Allahın cennetde 

görülmeyeceği,sıfatların inkârı,görüşü tenkid edilmektedir.1307 

Mu’tezile mezhebi;her ne kadar içerisinde Mu’tezili olan Zemahşeri 

gibi,ilimde,mantıkta,dilde derinleşen bir müstesna şahsiyet olsa da merdut,ehli sünnetce 

kabul edilmeyen reddedilmiş batıl bir mezhebdir.1308 

  

-    EŞ’ARİYYE    - 

Fıkıhta şafii mezhebine mensub olanların genelde fikirlerini kabul ettikleri 

itikadi bir mezheb olan Eş’ariyye;Ebu’l Hasan el-Eş’ari-nin (ö.324 /935-

36)1309fikirlerini ihtiva etmektedir. 

Kendi döneminde yaygın olan bir çok batıl mezheb vardı. Başlangıç da kendiside 

Mu’tezilenin görüşlerini benimsemesine rağmen,bundaki yanlışları bizatihi içinden 

birisi olarak yanlışlıkları görmüş ve bu görüşlerinden vaz geçerek ayrılmıştır. Bunu 

kendisi bir Cuma günü halka şöyle ilan etmiştir: 

“ Ey insanlar! Beni bilen bilir,bilmeyenlere de işte kendimi tanıtıyorum. Ben 

falan oğlu filanım. Vaktiyle Kur’an-ı Kerimin mahluk olduğunu , Allah-u Taalanın 

gözlerle görülemeyeceğini ve kötü fiilleri kendimin (Kul fiilinin halıkıdır.) işlediğini 

                                                           
1304 Tefsir-i Kebir.age. 16 / 19-20. 

1305 İslam Ans.age. 19 / 59-63. 

1306 Enbiya.2, Kalem.50, Zuhruf.44, Sad.1, Hicr.9, Yasin.69, Enbiya.50, Şuara.5, bkn. T. Kebir. age. 16 / 

91. 

1307 İslam Ans. age. 19 / 254, Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Alisi. H. B. Çantay. 3 / 1119,cin hak. age. 3 / 

1098,1103. 

1308 Bkn. Mektubat. B. S. Nursi. Sh. 424. 

1309 İsl. Ans. age. 11 / 447-455. 



söylerdim. Ama,artık tevbe etmiş,sözlerim ve fiillerimden dönmüş ve Mu’tezileyi red 

için ortaya çıkmış bulunuyorum. Evet,onların bütün kirli çamaşırlarını ortaya 

dökecek,ayıp ve eksiklerini bir mir gözlerinizin önüne sereceğim,diyerek Mu’tezile ve 

Kaderiyye mezhebini orada delilleriyle çürüterek,kendisinin de ehli sünnet mezhebi 

yani,doğru,gidilecek bir mezheb,diğer mezhebler gibi his ve hevaya göre değil de,Hadis 

ve ayetlere istinad edilmesi gerektiğini,aksi halde ister istemez,his ve heva ile hareket 

edilerek,yanlış hükümler verileceğini halka söylemiştir.” 

İmam-ı Eş’ari mezhebini şöyle tarif eder:” Bizim söylemekte olduğumuz söz ve 

inanmakta olduğumuz din; Allahın kitabı Kur’an-a,Rasulünün sünnetine,sahabe,tabiin 

ve hadis imamlarından rivayet edilen hususlara sımsıkı sarılmaktan ibarettir.Evet,işte 

biz bunlara yapışırız. Allahın yüzünü ak etmesini,derecesini yüceltmesini ve ecrini kat 

kat vermesini niyaz eylediğimiz Ahmed ibni Hanbelin kabul ettiği ve inandığı esasların 

peşinden gider,onun sözüne ve görüşüne muhalif olan kimselerden 

uzaklaşırız.”demektedir. 

Böylece ehli sünnet ve cemaatın çizgisinde devam eden Eş’ari,Mu’tezileye de 

büyük darbe vurarak,yayılmasını durdurmuş ve engellemekle büyük bir hizmette 

bulunmuştur. 

Eş’ari Maturiden bazı noktalarda ayrılmakla beraber1310[59],temel noktalarda 

birleşmektedirler. 

    

-   MATURİDİYYE   - 

Fıkıhda Hanefi mezhebine mensub olanların ekseriyetinin itikadda da kabul 

ettikleri Ebu Mansur Muhammed el Maturidi(ö.h.268) ismiyle bilinmekte,H.3.asrın 

sonlarında ortaya çıkarak,o zamanda yayılmakta olan mu’tezilenin fikirlerini mantıki 

olarak çürütmüştür. 

Ebu Hanifenin kabul ettiği hükümlerde bir birlik içerisinde olan 

Maturidi,Şeriatın hükümlerini akli,mantıki delillerle isbat etmiş,şeriate aykırı 

düşmedikçe aklın hükmünü ön plana çıkararak kabul etmiştir.1311 

Eş’ariyle bir çok noktada birlik içerisinde olup,ayrıldıkları noktalarda on-u 

geçmemektedir.1312 

                                                           
1310 Bkn. İşarat-ül İ’caz.age. Sh.81, Sözler.age.436. 

1311 Bkn.Türk Din Bilgini Maturidi.Dr.A.V.Ecer.Sh.26-27. 

1312 Bkn.İlmihai. (İsam). 1 / 27. 



Mesela ayrıldıkları noktalar; Maturidiler,Ebu Hanifenin metoduna 

uyarak,marifetullahın akılla idrakini vacib saymışlardır. 

Eş’ariler ise;şeriat kanunuyla ancak vacib olacağını söylemişlerdir. 

   

    -     SELEFİYYE    - 

H. 4. asırda çıkıp, meseleleri Kur’an ve Hadis ölçü ve esas alınarak izah ve 

başvurulmasını temel alan hak bir mezhebdir. 

Bu noktada Eş’ari ve Maturidiye muhalefet etmektedirler. 

H.7. asırda bu mezhebin ihyasına çalışan İbni Teymiye ,bazen ihtilaflara sebeb 

olan Kur’an ve Hadis dışındaki kaynakları kabul etmeyip,itibar etmemeye sebeb 

olmuşlar. Her görüşün kaynağının bizatihi bu iki kaynak da mevcut olması gerektiğini 

savunmuşlardır. Neticede buda,kendisinin görüşüne uyanı almayı,uymayan noktalarda 

da farklı anlayışları doğuracak görüşlerin çıkmasını netice vermiştir. Yani kaynağı iki 

kaynakla inhisar altına alan bu görüş,gerçekte binlerce sağlıklı-sağlıksız kaynağın 

doğmasına neden olmuştur. 

Selefiyun,Allahın vasıfları ve işleri hakkında,Kur’an-ı Kerim veya sünnette 

mevcut olan her şeyi kabul ederler. 

Selefiye,Allahın sevgi,gazap,öfke,rıza,nida ve arş üzerine karar kıldığını kabul 

ederler. 

Selefiye,müteşabih ayetler konusunda ihtilafa düşüp,te’vilini caiz 

görmemişlerdir. 

Hz. Peygamber zamanında Medineye devamlı olarak müteşabih ayetleri soran 

bir adam gelir. Hz. Peygamber (S.A.M9 ona;Hz. Ömeri gönderir. Hz. Ömer bir hurma 

dalıyla adamın kafasını yarar ve izin vererek memleketine gönderir. Ayrıca; Ebu Musa 

el- Eş’ariye yazdığı mektubunda “ Bu kimseyle hiçbir kimse düşüp kalkmasın.”der. 

Seleften Malik bin Enes:” İstiva ma’lum,keyfiyeti meçhuldür. Ona iman 

vacib,onun ne olduğunu sormak bid’attır.”der. 

Özetle; İnsan Kur’an ve Sünnetde geçen müteşabihatın maksadını bilemeyeceğini 

itiraf etmek mecburiyetindedir. 

-Kayıtsız,şartsız müteşabihata iman etmelidir. 



E.Hamdi Yazır,Haşeviyye ve selefiyye mezhebinin farklı olduğunu  şöyle 

belirtir;é Allahı insana benzetip zahire göre hükmetmesi,bunun aslı Selefiyye 

olmayıp,birbirinden ayrıdır."1313 der. 

    -   HARİCİLER    _ 

Hz. Osmanın şehid edilmesinden sonra başlayıp,katilinin bulunmasını 

isteyenlerin Hz. Ali ye karşı ayaklanmalarıyla başlamış ve gelişmiştir. Olayı zamana ve 

katillerinin tesbitine bağlayan Hz. Alinin bu tutumunu pasiflikle değerlendiren 

tarafların bu tutumlarının siyasetle de bağlandırılması üzerine,patlak vermiştir. 

Hz.Talha,Zübeyir ve Hz. Âişenin birlikte Hz. Aliye karşı gelmesiyle Cemel 

vak’ası, Suriye valisi olan Hz. Muaviyenin de halkı peşinden sürükleyip,Hz. Osmanın 

intikamını alma düşüncesiyle giriştiği bu kanlı savaş da 26 Temmuz 657 yılında Sıffin 

savaşı olarak baş göstermiştir. 

Sıffin savaşında Muaviye taraftarlarının kayıp verip mağlubiyetleri üzerine siyasi 

dahi Amr b. Âs-ın tavsiyesi üzerine muaviye taraftarlarının mızraklarına Kur’an nüsha 

ve sayfalarını asmaları üzerine karşı tarafta bir durma ,durgunluk ve ihtilaf meydana 

geldi. Bu tereddütten istifade ile Kur’an-ın hakem olmasını Hz.Aliye yazılan mektupla 

bildirdiler. Bunun bir hile olduğunu bilen Hz. Ali, diğerlerin kan dökülmemesi,barış 

umudu düşüncesiyle zorlamaları neticesinde kabule mecbur oldu. Muaviye tarafından 

Amr b. Âs, Hz. Ali tarafından da Musel Eş’ari hakem seçildi. 

Hakemler kendi aralarında yaptıkları gizli anlaşma gereği hem Hz. Ali,hem de 

Hz. Muaviye azledilecekti. Ve toplanıldı. Hz. Alinin hakemi Musel Eş’ari;Ben 

parmağımdan bu yüzüğü nasıl çıkarıyorsam,öylede Ali yi hilafetten azlediyorum,dedi. 

Muaviyenin hakemi Amr b. Âs;bu yüzüğü nasıl parmağım takıyorsam ,öylede 

Muaviyeyi hilafete nasb ediyorum,dedi. Ve olaylar bunun üzerine patlak verdi. 

Haricilerin ortaya çıkmaları  bu olayla gerçekleşti. 

-Hüküm ancak Allahındır.-diyerek ayrılanlara böylece çıkanlar anlamına 

hariciler denilmiş oldu. 

Her ne kadar bu olayların kaynağında meşhur münafık Abdullah b. Sebe olsa ve 

Hz. Osman aleyhtarlarının hepsinin de Hz. Alinin ordusu içinde bozgunculuk yapmış 

olsalar da ittifakla sıffin Vak’ası Haricilerin tarih sahnesine çıkışlarının başlangıcını 

oluşturur. 

Hz. Osmanın şehid edilmesinden sonra başlayan bu olayları,özellikle Hz. 

Osmanın şehid edileceğini Peygamberimiz haber vermişlerdir.1314 

                                                           
1313 Hak Dini Kur’an Dili. 1 / 1750. 

1314 Tirmizi.(Arp) 5/292,Mektubat.age.103,98,99.bkn.İslam Ans. 16 / 168-178.Lem’alar.age.67-68. 



Mezhebler içerisinde en sert bir yapıya sahib,tekfirde ifrat, aşırı bir tutumda 

bulunmakta,bir kolu olan İbaziyye ise en mu’tedili kabul edilmektedir.1315 

Hadis de:” Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar” Bunlarda 

Hariciler,Hururiyye ve diğer haricilerdir.1316 

Onların bu ifratlarından, Haricileri öldürmenin farz olduğunu bildiren hadisler 

zikredilmiştir.1317 

    

-    Ş İ İ L İ K     - 

Hz: Ali taraftarı olarak ortaya çıkan bu mezheb,şahsından ziyade hilafeti ön plana 

çıkmış,iş siyasete taalluk etmiştir. Hz. Aliye taraftarlık uğruna başkalarını tekfire 

kadar gitmişlerdir. 

           İslâm inancında bir kimseyi tekfir etmek son derece tehlikeli,son derece büyük 

vebali olan bir davranıştır. Hz. Peygamber (S.A.M.) şöyle buyurur:” Kim kardeşine 

kafir derse,ikisinden biri mutlaka kafir olmuştur. Eğer itham edilen kafir değilse 

küfür,itham edene döner.1318 

          Ehli sünnet vel Cemaat dışında kalan sapık mezheblerden haricilerin tekfir edilip 

edilemeyeceği münakaşasında bazıları,bir müslümanı tekfir etmenin mesuliyetinin 

büyüklüğünü göz önüne alarak,ortadaki mübhemiyet sebebiyle,müsbet veya menfi 

hiçbir şey söylememeyi tercih ederken,1319 tekfir edilmeleri gerektiğine kâail 

olanlardan bir kısmı da görüşlerine delil olarak yukarıdaki hadisi zikretmişlerdir. Ve 

“Onlar islâm ümmetini tekfir ettiklerine göre,kendileri kafir 

olmuştur.”demişlerdir.1320 

                                                           
1315 İslam Ans.age. 19 / 256 – 261 , bkn. Hak Dini Kur’an Dili .E.H.Yazır. 1 / 282,Nehcül 

Belağa.Çevr.Sh.160,234. 

1316 Tirmizi.age. 4 / 481. 

1317 Tac.Arp) 5 / 314. 

1318 Sulh Çizgisi.Doç.İ.Canan.Sh. 127.bkn.Müslim.iman.111.,bkn.İslam Ans. 10/141,11/26-27. 

1319 Age.Sh.128.bkn.Suyuti,Zehrür Rüba,7,120. 

1320 Age.Sh.129.bkn.İbnu Hacer.Fethul Bari.15,329. 



          Bu düşüncede olan Kadı Iyaz eş-Şifa adlı eserinde :” Ümmeti dalalet ve bütün 

ashabı küfürle ithama müncer olan herhangi bir söz sarf eden herkesin kesinlikle 

küfrüne    hükmediyoruz.”1321 

 Hilafet Hz. Alinin hakkı idi, onun hakkını yediler- düşüncesiyle şablonlarını 

kurdular. 

Hz. Ali ve evlatları olan 12 imamı masum görüp,dediklerinin mutlak doğru olduğunu, 

sonuncusunun mehdi olub,ahirzamanda çıkacağı inancı inançlarında önemli yer 

tutar. 

12. imam gizli olduğundan cumanın farz olmayacağını,namazın ise üç vakitte veya 

sabah –akşam olarak kılınabileceği,abdestte ayağı yıkamayıp,meshin farz 

olduğu,geçici nikah olan,üç aylık bir nikahın, Mut’a nikahının caiz olduğuna 

inanmak,muharrem ayında matem tutmak ve ezan –namaz anında çok duada 

bulunmak amel ve ibadetlerindeki farklılıklardandır. 

Ehli sünnet ile şiiler arasında önemli bir tartışma alanı imamet yani devlet 

başkanlığı meselesidir.1322 

Şia mezhebi; Hz. Ali muhabbeti gibi şiayı velayet ve şiayı hilafet yani Hz. Aliye 

muhabbetten ziyade H. Ebu Bekir ve Hz. Ömere düşmanlığı esas alır. Birincisinde 

şeyhlik gibi manevi durum söz konusu olurken,ikincisinde şahlık gibi makam ön 

plana çıkmaktadır. 

“ Şiiler için Atebat-ı Aliye-den olan Kerbelayı ziyaret,farz makamındadır.”1323 

“Usulüş-şianın vazıı-fikirlerinde sonradan islam dünyasını karıştıran batınilik (ki 

bunlar; Abbasiler,Fatımiler-Mısırda-,Büveyh oğulları,Hasan Sabbah gibi devletler)1324 

ve Hurufilik mezheblerinin ilk temayülleri sezilen- Hz. Ali devrinde yaşamış ve 

Medayine nefyedilmiş olan Abdullah b. Sebe’dir.”1325 

“İslâm dünyasında ilk önce Marika,Şia;Kaderiye,Mürcie,Cehmiye gibi siyasi ve 

usuli mezheblerin Hz. Ali devrinden başlayıb”1326 genişlemişlerdir. 

                                                           
1321 Age.Sh.130,bkn. Şifa.2,247. 

1322 İslam Ans. 19 / 254. 

1323 Fuzuli.Prof.A.Karahan.Sh.102. 

1324 Elmalılı.age. C.1 

1325 Fuzuli.age.Sh.112. 
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362,447,Sünuhat.B.S.Nursi.27,Lem’alar.20-23,87, 



Usulü şia da üçe ayrılıb; Mufaddıla,Sabbe ,Müellihe olub,her imamın ölmesiyle 

de çoğalmalar olmuştur: Keysaniye, Zeydiye, İmamiye, İsmailiye, nihayet isna aşeriye 

zuhur etmiştir.1327 

İsna aşeriyede dinin esası üçdür: Tevhid, Nübüvvet ve Mead. 

Mezheb de ise ikidir: Adl ve İmamet meseleleridir. 

Başını Abdullah b. Sebe’nin çektiği galiyye, Hz. Ali ve evlatlarına uluhiyet isnad 

edip, “ İbadeti gerekli görmezler.”1328 

Diğer İslâm dışı bir mezheb olan galiyyede ibadeti gerekli görmeyib, dinin 

emirleriyle ahlaki ve kanuni düzenlemeleri benimsemeyen,her şeyi mübah gören 

kimselerdir. Bunlar şii topluluğu olmak üzere bir çok kollara ayrılmaktadırlar.1329 

20 –ye kadar varan kolları olup ilk olarak ilhanlılar zamanında iranda temeli 

atılıp hala en fazla İran da temsil edilmektedir. 

-ZEYDİYYE =Yemende bulunub, Hz. Hüseyinin Ali Zeynül Abidin den,torunu Hz. 

Zeydi imam ve halife edinenlerdir. Bunlardan; 

Carudiyye;Hz. Alinin imam olması gerektiğini söyler. 

Süleymaniyye ve Salihiyye; Halife tayininin şura ile olmasını söyler. 

“-İmam-ı Zeyd-Sadat-ı azimeden ve Eimme-i Al-i Beyttendir. Ve müfrit şiaları 

reddeden ve – Gidiniz,siz Rafizilersiniz- deyip Hazret-i Ebu Bekir ve Hazret-i Ömer-den 

teberriyi kabul etmeyen ve o iki halife-i zişanı hürmet edip kabul eden bir zattır. Onun 

etba’ları, Şia’ların en mu’tedili ve en sünnisidir. Bunlar hem ehli insaf ve hem çabuk 

hakkı kabul eder bir taifedir. İnşaallah Vehhabilerin tahribatını tamire sebeb oldukları 

gibi Ehli Sünnet ve Cemaattan, Zeydilerin inhirafları dahi istikamet kesb edip, ehli 

sünnete iltihak edip imtizaç edecekler.”1330 

İMAMİYYE= İmam tayininin Allaha vacib ve borç olduğunu iddia ederler. 12                                                           

İmamı kabul ettiklerinden –İsna Aşeriye de denilmektedir. 

GALİYYE= Başta Abdullah b. Sebe’nin başlattığı Hz. Ali ve evlatlarına uluhiyet 

isnad edenler. 

                                                           
1327 Age.Sh.249. 

1328 İslam Ans. 19 / 248. 

1329 Age. 19 / 248, 252-254. 

1330 Barla Lahikası.B.S.Nursi.Sh.365. 



İSMAİLİYYE=Bu mezhebin lideri Hasan Sabbahdır.1331 

Ehli sünnete karşı olan bu mezheb1332,fedaileriyle yaşar. 

-       Bir defasında Selçukluların bunlara vezir göndererek, bu davalarından vaz 

geçmelerini söylemek üzere bir elçi gönderilir. Elçiler geldiğinde; Hasan Sabbah 

fedailerini çağırarak;-Birisine kendisini kaleden aşağı atmasını söylediğinde adam 

tereddüt etmeden hemen kendisini atar. Birisine de kendisini hançerlemesini 

söylediğinde hemen hançerleyince,vezirler hayrette kalırlar. Hasan Sabbah ise onlara; 

Gidin padişahınıza bu gördüğünüzü söyleyin. Ve bunlar gibi 20 bin daha fedaim 

vardır,diyerek onları gönderir. 

- Bir defasında Celaleddin-i Suyuti hazretleri camide bunlar aleyhinde ileri-geri 

konuştuğunda ,bunlar bunu öldürmeyib,korkutmak için yanına birkaç feda-i 

gönderirler. Bu feda-i bir rivayete göre 7 sene,diğer bir rivayete göre de 2 sene onun 

ders halkasında,mükemmel şekilde derse devamda bulunur. Bir gün Suyuti yalnız 

başına kaldığında (Bu durumu zaten arıyan feda-i) üzerine çullanarak; Eğer bir daha 

efendimiz ve emirimiz hakkında böyle konuşursan seni öldürürüz.-deyince, Suyuti de 

bir daha konuşmayacağına dair söz verdiğinde,- Haydi kalk ,seni emirimizin _Hasan 

Sabbahın –yanına götüreceğiz,dediğinde;ona gelemeyeceğini söyler. Bundan sonra ona 

300 altın vererek,ve bir daha böyle konuşmadığın müddetçe emirimiz sana her sene 300 

altun verecektir,derler. 

-İsmaililer en çok Selçuklulara düşman olub,onların büyükleri ve vezirleri bu 

fedailer tarafından öldürülmüşlerdir. 

-Bir gün bir feda-i bunlardan bir veziri öldürmek üzere,saraya kadar-

namazıyla,abdestliliğiyle,ve kendisini doğru ve dürüst göstermek suretiyle girmeye 

muvaffak olur. Ve hayvan bakıcılığına tayin edilir. Bir gün vezir kendisinin iki seçilmiş 

at getirmesini söyler,oda götürür. Vezirin yanında kimse kalmadığı bir anda,vezir ata 

bakmak üzere eğildiğinde üzerine saldırarak öldürür. Kendiside yakalanıp 

öldürülür,fakat bunu kendileri için bir şeref saymaktadırlar. 

-           Bir gün bir camide hoca bunları attığında ,bunlar bunu haber aldıklarında oraya 

gelir ve hocayı camiye geleceği yolun üstünde 7 kişi beklerler. Hoca geldiğinde üzerine 

saldırırlar. Fakat hoca zırhlı bulunuşundan bir şey olmaz. Onlardan beşi cemaat 

tarafından yakalanarak öldürülür. Yalnız iki kişi kaçarak kurtulur. Bunu haber alan 

bunların sahibleri ölümden sevinirler. Birisi; Çok şükür –oğlum öldürülmüş-diyerek 

eline-başına kına yakıb,gözüne de sürme çeker. Oğlu ise kurtulanlar arasında olub,eve 

geldiğini görünce üzülür ve oğluyla konuşmayarak yas tutar. 
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1332 Bkn.Şualar.age.Sh.360. 



- Hasan Sabbah fedailerine;eğer benim dediklerimi yaparsanız,sizi dünyada iken 

cennete koyarım-diyerek,onlara haşhaşı içirip,önceden hazırlamış olduğu,güzel bir 

bahçeye ve içinde bazı güzel kızların olduğu hasebiyle o kimseleri böylece aldatarak,her 

emir ve isteğini yaptırmaktadır. 

  

-    MÜŞABİHE   - 

Bu batıl mezheb Allahı insana benzetib,insan gibi organlara sahib olduğunu iddi-a 

ettiklerinden bu adı almışlardır. 

Bu akımda, daha ziyade maddiyunun,maddeciliğin etkisi  görülmektedir. 

  

   -    VEHHABİLİK   - 

Abdulvehhab adındaki birisinin kurduğu ifrat görüşleri ihtiva eden ,Hanbeliler 

içinden Vehhabi  mezhebi zuhur etmiş ve bu mezheb Allahtan maada,her kim olursa 

olsun hürmet etmek şirk demiştir.1333 

Şahısları kutsal sayıp,bid’atların zuhuruna sebeb olub,İbni Teymiyenin 

görüşlerinin takibcileridirler. 

Kökü derinde olan bu mezheb,ehli sünnetin yanlış hareketi,manayı harfide 

kalmayan dine aykırı yapılan kabir ziyaretleri,türbelere kurban kesme gibi ifrata varan 

hareketler,zahiri sebeblere aşırı bağlılık bu mezhebin çıkışında önemli rol oynamıştır. 

İslam Ansiklopedisinde Vehhabilik üzerinde durulurken1334,ölçüsüz 

muhafazakarlığı ile beraber,ıslahçı düşüncenin gelişmesinde rol oynadığı ifade edilir. 

Yumuşatılmış bir ifade tarzıyla. Bununla beraber vehhabi sapıklığı da 

atfedilmektedir.1335 
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“Hadisat-ı zamaniye bahanesiyle Vehhabilik ve Melamiliğin bir nevine zemin 

ihzar etmek tarzında,bazı ruhsat-ı şer’iyyeyi perde yapıp eserler yazılmış.”1336 

Melamilik ise;Osmanlıdaki Fütüvvet ve Ahilik teşkilatının karşısında şiilerin de 

yaymaya çalıştığı bozuk fikirli bir akım.1337 

İngiliz Ajanı Hempher sinsi planlarını eserinde sıralarken;-Vehhabilikten 

büyük istifade ettiklerini itiraf eder.1338 

Haremeyni Şerifeyne musallat olan Vehhabiler ile ilgili yazdığı eserinde 

Bediüzzaman şu tesbitlerde bulunur: 

“Hazret-i Ali (r.a), Vehhabilerin ecdadından ve ekserisi Necd sekenesinden olan 

Haricilere kılınç çekmesi ve Nehrivan’da onların hafızlarını öldürmesi,onlarda derinden 

derine,hem din namına şialığın aksine olarak Hz. Alinin (r.a) faziletlerine karşı bir 

küsmek,bir adavet tevellüd etmiştir. Hz. Ali (r.a) “şah-ı velayet” ünvanını kazandığı ve 

turuk-u evliyanın ekser-i mutlakı ona rücu etmesi cihetinden Haricilerde ve şimdi ise 

Haricilerin bayraktarı olan Vehhabiler de,ehli velayete karşı bir inkar,bir tezyif damarı 

yerleşmiştir.” 

“ Vehhabilerin azim imamlarından ve acib dehaları taşıyan meşhur İbni 

Teymiye ve İbn-i Kayyıme’l Cevzi gibi zatlar Muhyiddin-i Arab (k.s) gibi azim evliyaya 

karşı fazla hücum ettikleri ve güya mezheb-i Ehl-i Sünneti Şia-lara karşı Hazret-i Ebu 

Bekirin (r.a) efdaliyetini müdafaa ediyorum diyerek,Hazret-i Ali’nin kıymetini çok 

düşürüyorlar. harika faziletlerini adileştiriyorlar. muhyiddin-i Arab (k.s) ,çok evliyayı 

inkar ediyorlar.” 

Meslekler ve mezhebler konusunda kıstas ve ölçüyü koyan 

Bediüzzaman,tesbitinide şöyle yapmaktadır:”Meslekler,mezhebler ne kadar batıl da 

olsalar,içinde ukde-i hayatiyesi hükmünde bir hak,bir hakikat bulunur. Eğer asarına ve 

neticelerine hükmeden hak ve hakikat ise ve menfi cihetleri müsbet cihetlerine mağlup 

ise,o meslek haktır. Eğer içindeki hak ve hakikat,neticelere hükmedemiyor ve menfi 

ciheti müsbet cihetine galebe ediyorsa,o meslek batıldır. Onun ehli,ehl-i bid’a ve dalalet 

olur.” 

“Hem mesela, Vehhabiler ve hariciler ise,nusus-u şeriata ve sari-i ayata ve 

zevahir-i ehadis-e istinad ederek  halis Tevhide münafi ve Sanemperestliği ima edecek 

her şeyi reddetmekliği kaide tutmuşlar. Fakat,birinci nüktedeki üç esasta beyan edilen 

sebebler cihetinden gelen menfi garazlar,onları haktan çevirip,dalalete saptırmış ki,ifrat 
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derecesinde tahribat yapıyorlar. Ve hakeza,Cebriye olsun,Mu’tezile olsun,hangi fırka 

olursa olsun,böyle bir hakikati,mesleğinde görüp,onunla aldanıp,sonra dalalete 

saplanır.” 

Yukarıda da İngiliz Ajanı Hempher-in de söylediği gibi:” Sadattan olan Şerif-i 

Mekke,Ehl-i Sünnet ve Cemaattan iken,zaaf gösterip,İngiliz siyasetinin Haremeyn-i 

Şerifeyn-e müstebidane girmesine meydan verdi. Nass-ı ayetle küffarın girmesini kabul 

etmeyen Haremeyni Şerifeyni,İngiliz siyasetinin,alemi İslâmı aldatacak bir 

surette,merkez-i siyasiyesi hükmüne getirmesine yol verdiğinden,ehl-i bid’attan olan 

Vehhabiler,hariçten medar-ı istinad aramayarak,filcümle nimmüstakil bir siyaseti 

İslâmiye takip ettiklerinden,şu cihette haklı olarak o gibi ehli sünnete galebe ettiler 

denilebilir.” 

Bazı  yanlışlıkların yanlış mezheblerin doğmasına sebeb olacağına da işaret 

eden Bediüzzaman:” Ehl-i Sünnet,bir su-i hareketiyle kadere fetva vermiş ki, 

Vehhabileri ehl-i Sünnete taslit etmiş. Vehhabiler zulmeder;çünki,hem çok 

müfritane,hem intikam kârâne,hem haricilik namına ettikleri için,cinayet ediyorlar.” 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen,günahlarını bile affettirecek güzel cihetleri ve 

neticesi konusunda da:” Namaza çok dikkat ediyorlar. Şeriatın ahkamına tatbik-i 

harekete çalışıyorlar. Başkaları gibi lakaydlık etmiyorlar. Güya dinin taassubu namına 

tecavüz diyorlar. Başkaları gibi dinin ehemmiyetsizliğine binaen şeair-i diniyeyi tahrib 

etmiyorlar. Hem,Vehhabilik az bir fırkadır. Koca Alemi İslâmın havzı kebiri içinde ya 

erir,ya i’tidale gelir;çünki menba-ı hariçte değil ki,alem-i İslâmı bulandırsın. Menba-ı 

hariçte olsaydı,çok düşündürecekti.”1339 

  

   -     BAHAİLİK    - 

1844-de ortaya çıkan bu mezheb, “Hz. Muhammedin son Peygamber olmadığını 

ve İslâmiyetin de son bir din olmadığını “iddia ederler. 

İnanç ve ibadet konusunda,kitabı mukaddese inanıp,namaz,oruç ve hac 

yükümlülükleri arasındadır. Namazda kıble olarak Hayfa cihetine yönelirler. 

Abdest alıb günde bir kere kılınan büyük ve küçük namaz hepsinin yerine 

geçiyor,orta namaz olan günde iki vakitte kılınır. 

Bir perhiz mahiyetinde olan oruçları 19 gündür. 
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Sadece erkeklere farz olan hac ise, babın şirazdaki evi veya Bahaullahın Okka-

daki evi ziyaret edilir. 

Zekâtları sadaka ve bağış mahiyetindedir. 

Bugünde yayılmakta olan bu batıl mezheb,daha ziyade Hristiyan,Yahudi ve 

Mecusiler tarafından benimsenmektedir. 

  

KADYANİLİK  - 

 

Temel inancı mehdilik üzerine oturmuş olan Mirza Gulam Ahmed-in kurduğu bu 

mezheb,bunu Kur’ana dayandırır. 

Hz. İsa-nın çarmıha gerilmeyib,keşmire hicret ettiğini ve hindistanda dinini 

yayarak,120 yaşında burada öldüğünü kabul etmektedir. 

1901-deki “İlhami hutbesi”nde:” Bu kitabı kulların Rabbi olan Allahtan ilhamla 

aldım. Bir bayram günü Cebrailinde şahit olduğu,bir mecliste hazır olanlara okudum. 

Bunların ayetler olduğu hususunda şüphe yoktur. Hiç kimse benim gibi konuşamaz. 

Bunlar kainatın Rabbının bana vahyettiğinin hakikatleridir.” 

“Vedduha” suresine bir nazire yapmaya kalkan bu insan 1908-de ölmüş,halifeleri 

tarafından devam ettirilmiştir.1340     

  30-10-1999  MEHMET   ÖZÇELİK 
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L  A  V  L  A  R 

  

 Taşları,kayaları,sert olan her şeyi eriten lavlar;cehennemi hatırlatır. Harika ve 

ibretlerle dolu,su gibi eşyanın eriyişi ve akışı... 

 Eşya;emir ve nehye göre şekil almada,ona göre işlemektedir. 

 Emirle zerre,küreyi taşır...Nehiyle cehennem de olsa yakmaz. İbrahimi 

yakmayan ateş,aynı nehiyle hiçbir şeyi yakmaz. Zira kanunun kuvveti,kanun 

koyucudan gelmektedir. O kanun kaldırıldığında,kanunun fonksiyonu da kalkar. Bir 

tesir icra etmez. Eski ve eskiyen,eskimiş bir kanun olur. 

 O emir ve iradeyle küre zerreye sığar,zerre küreyi taşır..biri küçülür 

büyüklüğüyle beraber,diğeri büyür küçüklüğüyle beraber... 

 Çünkü bu ve buna benzer şeyler nisbidir,nisbet ile bilinir,küçülür-büyür,artar 

veya eksilir. Bu durum her şeyde ve her yerde görülür. 

 Basit şeyde harikalık,büyük şeyde cansızlık... 

 Her şey emir ve nehiyle her şey olur,her şey bir şey,bir şeyde her şey olduğu 

gibi... Ona yollar açılır,zaman ve zemin kalmaz,kalkar. 

 Allah;kainattaki,varlıklardaki işleri emir ve nehiyle yapmaktadır. Biri irade ve 

kudretinden çıkan kanunlarla –cansız ve hayvan gibi- varlıklarda cereyan edip devam 

ederken;diğeri de kelamından çıkan suhuf ve kitaplar yoluyla beşere,şuurlu varlıklara 

emir ve nehiyle gerçekleşir. 

 Her şey zincirleme olarak,silsile halinde cereyan eder. Suyun akışı gibi 

akar..çarkları döner,çarkları döndürür,netice ve ürün aldırılır onlara... 

 Eşya;sebeb silsilesine zincirleme olarak,üzüm salkımı gibi takılır.  

 Elbetteki mesele takılmışlıktan ziyade takanda ve onun takmasında aranmalıdır. 

 Kim takmış? Neyi yakmış? Nereye takmış? Neden ve Niçin takmış? Ne 

istemekte? Neyi beklemektedir? Kime neyi? Kimin için takmıştır? demeli ve 

düşünmelidir... 

  

       20-4-1998 

      MEHMET     ÖZÇELİK 

      

  



MANEVİ      ÇEHRE 

  

 Âyette:” Andolsun biz cin ve insandan bir çoğunu (sanki) cehennem için 

yaratmışız. Zira onların kalbleri vardır ama onlarla gerçeği kavramazlar;gözleri 

vardır,lakin onlarla görmezler;kulakları vardır,fakat onlarla işitmezler. Onlar 

hayvanlar gibidir;hatta daha da sapıktırlar. Onlar gaflete düşenlerin ta 

kendileridir.”1341 

 “Yoksa sen,onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut akıllanacağını mı 

sanıyorsun? gerçekte onlar hayvan gibidir,hatta onlar daha şaşkın haldedirler.”1342 

 Maddi çehresiyle görünen insan,manevi çehresiyle bilinmekte ve tanınmaktadır. 

 Başlangıcı kesif bir toprak ve kirli bir nutfeden,bir damla atılmış bir su ve alaka 

yani kan pıhtısından oluşan insan,sonuçta da çürümeye,gübre ve toprağa 

dönüşmektedir. 

 hayatının devamı süresi içerisinde de yemek de ve yediklerini de gübreye 

dönüştürmektedir. 

 Manevi çehresi yönüyle de bozulan bir insan,bu maddi özelliğinden de pek farklı 

olmayıp,belki ondan daha da ileridedir. 

 Nitekim anlatıldığı üzere;Abbasi halifelerinden Harun Reşid Veli bir zat olan 

Behlül Dânâ-ya veziri olmasını,insanların içerisine karışmasını teklif eder. 

 Behlül Dânâ danıştıktan sonra cevabını vereceğini söyler. Bir müddet sonra da 

cevabını –Hayır- olarak verir. 

 Harun Reşid kime danıştığını ve ne dediğini sorar? 

 Behlül Dânâ ise;Tuvalettekilere danıştım. Bana dediler ki;aman Behlül!sakın 

insanların içine girme,bizim gibi olursun. 

 Yani bizler bir zamanlar çok leziz yemekler ve tatlılar idik,insanların içine 

girdik,böyle olduk. Eğer sen de –manevi çehresini yitirmiş- insanların içerisine girersen 

böyle olursun,der. 

 İbret alınması gereken önemli bir noktaya ışık tutulmuş olur. 

 -Yine Behlül Dânâ-yı Harun Reşide şikayet etmek üzere huzura gelen bir kısım 

insanlar;Behlülün üzerlerine bevlettiklerinden şikayet ederler. 
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 Sebebini soran Harun Reşide Behlül şu cevabı verir;-Ben hiçbir insanın üzerine 

bevletmedim.-der. 

 Huzurundaki insanların bizzat buna şahid olduklarını söylemede ısrarları 

üzerine,Harun Reşidin gözünün önüne cübbesini açınca; biraz önce insan olarak 

karşısında bulunanları değişik hayvanlar şeklinde görünce şaşırır. Ancak Behlülü de 

tanıdığından ona gayet sakince;doğrusun,doğrusunda,yapma,der. 

 Her şeyin ve insanın maddi olarak değerlendirilmemesi gerektir. Zira 

Bediüzzamanın da ifade ettiği gibi;”Her şeyi madde de arayanların akılları 

gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür,görmez.” 

 Büyük veli,İstanbul Üsküdar da türbesi bulunan aziz Mahmud Hudâ-i bir gün 

gündüz vakti elinde fenerle bir şeyler arar vaziyette Üsküdar sokaklarında dolaştığını 

gören dostları sebebini,gündüz vakti bu fenerle ne  aradığını sorduklarında,şu cevabı 

verir; 

 -Adam arıyorum,adam.... der. 

 Evet. İnsan olmak ayrıdır,adam olmak ise daha da ayrıdır. 

 -Nitekim adamın biri oğluna;-oğlum sen adam olamazsın.der. Bunu isbat etme 

çabasına giren evlat,neticede memleketine idareci olup,koltuğuna oturduğunda ilk iş 

olarak,görevliyle apar topar babasını getirtmek olur. 

 Babası huzuruna getirtildiğinde gururlu ve müstehziyane alaycı bir tavırla; 

 -Bak adam olamazsın diyordun,nasıl adam oldum,deyince baba;  

 -Oğlum hala adam olamamış,beni doğrulamışsın. Eğer adam olsaydın beni böyle 

apar topar getirtmez,kendin gelirdin!,diyerek insanla adamlığın farklılığını bir kez daha 

göstermiş olur. 

 -Kayseri de bulunan Talas ilçesinin mağaralarında yatıp kalkmakta olan bir 

mecnun,o zamanın müftüsüne gelerek bir fetva almak üzere şöyle bir soru sorar; 

 Müftü Bey! Hayvanlar içerisinde çıplak dolaşmak caiz midir? 

 Şimdiye kadar böyle bir soruyla karşılaşmayan müftü efendi,birazda şaşkınca şu 

cevabı verir; 

 -Hayvanlar içerisinde çıplak dolaşmak caizdir,lakin edebe aykırıdır. 

            Bunu ısrarla bir kağıda yazıp imzalamasını isteyen delinin bu teklifine yanaşmak 

istemeyen müftüye sert bakarak,kötü niyetini göstermeye çalışan deliyi teskin 

ederek,eğleşmesine rağmen mecbur kalarak yazar ve imzalar. 

 Fetvayı alan deli o günden sonra çıplak olarak çarşıda dolaşmaya başlar. Her 

gün çarşıda gördükleri bu deliyi,çıplak olarak gören Kayseri esnafı buna bir mana 

veremez. Zamanla ne de olsa delidir,deyip geçerler. 



 Bir müddet sonra devamlı gördükleri ve görmeye alıştıkları bu deli çarşıda 

görünmemektedir. Esnaftan birkaç kişi kalkarak Talas ilçesindeki yatıp kalktığı 

mağaraya gelirler. Delinin orada ölmüş olduğunu görürler. 

 Çarşıda çıplak halde iken dolaştığından beri  iki avucu da yumuk olan 

deli,öldüğünde de iki avucunun yumuk olması,hayretlerini daha da arttırır. 

 Acaba avucunda ne var? Niçin yumuyordu? Şimdi de niye öyle? 

 Bu düşünceler içerisinde iken,zorlada olsa avucunun birisini açan kişi şaşkınlık 

içerisinde kalır. Çünki avucunda bir ayna vardır ve ona baktığında kendisini hayvan 

şeklinde görmektedir. Ancak bir şey anlayamamıştır. Gözlerine inanamamaktadır. 

Kendisinin mi bir yanlışı var? diyerek arkadaşına da bakmasını söyler. Oda bir hayvan 

şeklinde ve diğeri de bir hayvan şeklinde görünmektedirler. 

 Mübarek avucunun içi sanki bir hayvanat bahçesi!! 

 Derken öbür avucunun içerisini açıb baktıklarında,altında müftünün imza ve 

mührü bulunan fetvasıyla karşılaşırlar . Fetvada:” Hayvanlar içerisinde çıplak olarak 

dolaşmak caizdir,ancak edebe aykırıdır.” 

 Bu durumu müftü bilir,düşüncesiyle müftüye gelerek durumu ona arz ederler. 

 Mağaraya gelen müftü avucundaki bulunan aynaya birde kendisi bakar. 

 Evet,birde o bakmış ve kendisini horoz şeklinde görmüştür. Düşünür ve 

etrafındakilere sebebini şöyle izah eder; 

 -Gördüğüm gerçektir ve beni yansıtmaktadır. Çünki ben mesâ-i bitiminden sonra 

eve giderken sokak aralarından geçer,giderdim. Sokakta kapılarının önünde 

oturup,karşılıklı konuşan kadınların arasından geçerken,ayrı bir pozisyona girerdim. 

Tıpkı horoz gibi kendimde bir kabarma hissederdim... 

 Bu bizlere Allahın bir ikazı ve bir ihtarıdır... 

 Bediüzzamanın dediği gibi:Eğer şu insanların içleri dışlarına,dışları içlerine bir 

çevrilse,Hz. Eyyubtan daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüleceklerdir.1343 

 Kandıran insan tilki,inatçı olan keçi,yırtıcı kişi kurt,taklidçi kişi maymun..vs.. 

Her biri bir hayvani sıfata sahib olduğundan,sahib olduğu hayvan suretinde 

görünecektir. 

 Yine Bediüzzamanın savcıya;” Kötü niyetle geldiğinde seni yılan suretinde 

görüyorum.”demektedir. 

 Başkasını zehirlemekten zevk alan bir insan,yılan ve akreb yapılı bir insandır. 
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 Bu aynı zamanda İslâmiyete hıyanet edenlerin gerçek çehreleridir. 

 M. Akif Ersoy balkan savaşlarında zulmeden zalimleri gerçek sıfatları olan 

çehreleriyle şöyle tanımlar; 

 Kimi yamyam kimi hindu kimi bilmem ne bela 

 Hani tâûnada züldür bu rezil istila. 

 Ermenisini ve sırplısını gerçek suratlarıyla tarif etmektedir. 

 -Büyük veli Rabiat-ül Adeviyye Hasan Basriyi görünce Peçesini örter. Peçesini 

kapama sebebini kendisine sorduğunda;elbisesinin arkasında insanların gerçek 

suretlerini göstermiş olduğunu ve gördüğünü ifade eder. 

 İnsan elbisesi giymiş,insan suretinde birer hayvan olanlarla,garib gibi görünen 

gerçek insanların,gerçek farkının fark edilmesi,birbirinden ayrılması gerekir. 

 Merkebe altından semer vursalar,merkeb yine merkebtir. 

 Nitekim Kur’an-ı keriimde İsrailoğullarından bazılarının ceza olarak 

domuza,bazılarının da ölecekleri,ibret olarak görülmeleri için birkaç günlüğüne 

bazılarının da maymuna çevrilişi,onların gerçek yapılarının bir göstergesini ortaya 

koymaktadır.1344 

 Böylece içkinin insanı sarhoş edip,fiziki yapısını bozduğu gibi,günahlarda insanı 

manen sarhoş edip,manevi yapısını bozmaktadır. 

 İman insanı insan eder,belki de insanı sultan eder. 

 Küfür insanı gayet aciz bir canavar hayvan eder. 

 Gerçek insaniyet İman ve İslâmiyettedir. 

  

        8-5-1997 

       MEHMET     ÖZÇELİK 
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İSLÂMİYET  VE   SİYASET 

  

 Herkes birinci derecede  Allah-a karşı sorumludur. Kimse kendisinden dolayı,bir 

başkasına karşı sorumlu değildir. Huzuru ilahide çekilecek sorgulamada Allah,Âdil  

adaletiyle o kulu sorgulamaya tabi tutar. Başkasına karşı hiçbir insanın –kul 

hakkı,şahitlik ve onunla alakalı bir şeyi olmadıkça-sorumlu değildir ve sorumluluğu da 

gerekmez.  

 İslâmiyet bütün ellerin ve dillerin kirinden;güneşin parlak,yüce ve 

ulaşılamayacak kadar mukaddes olması gibi beridir,uzaktır ve temizdir. 

 Evet,fertlerin yaptıkları,uzattıkları kirli eller ve diller,kirliliği nisbetinde 

İslâmiyeti kirlendirmez,ancak kirli gösterir. Bu kirlilik İslâmiyetin kendisinden 

olmayıp,bakış ve kısır değerlendirmelerden,gözün bozukluğundan,bakılan 

dürbün,gözlük gibi aletlerin tozlu ve bozukluğundandır. 

 Siyaset İslâmiyeti yaralamıştır,en azından öyle görünmektedir. Ancak onun 

yarası bizzat yıpranması değil,onun savunucu ve mensuplarının zor duruma düçâr 

edilmelerinden dolayıdır. 

 Dış da,gayri müslimlerin veya ateistlerin İslâmiyeti kirletmeye çalışmaları,güneşe 

karşı havlayan kelbin durumuna benzer. Nasıl onun havlaması güneşe bir noksanlık 

getirmezse,müslümanların kendi alemlerindeki eksiklik de hiçbir zaman için İslâmı 

lekedar etmez. Kusur insanlardadır,İslâmiyette değildir. 

 Nitekim bir insana karşı Allah razı olsun veya İslâmi meseleleri,ilahi 

mesajları,İslâm Literatüründe geçen her hangi bir ifadeyi dile getirme halinde 

insanımızda bir yüz kızarıklığından bir sessizliğe veya gündemi ve sohbeti başka kanala 

kanalize etmeye çalışma veya gerek eziklikten  kurtulmak,gerek suçsuz ve 

masumluğunu ifade etmek,gerek ben de en az senin kadar biliyorum,temizim ve 

müslümanım demek gibi mefhumları hatırlatan; 

 -Benim kalbimde temizdir. Sen benim kalbime bak. Bir iyilik yapan,iyi niyetli 

olan bir çok namaz kılandan daha üstündür,gibi zoraki müdafaalara girmek,karşıdaki 

tarafından sorgulanma korkusu ve suçlu,eksiklik pozisyonundan kurtulmaya 

çalışmanın,hiçbir anlamı yoktur. 

 Bu kişiyi sorguya çekecek başka bir kişi olmadığı gibi,ne onun böyle bir şeyi 

beklemesine,nede bu kişinin böyle bir beklenti tevehhüm etmesine hiç mi hiç gerek 

yoktur. 

 Herkes müsterih olsun. Müsterih olmayan,ızdırabını duyan kendi kendine 

muhasebesini yapsın,hesabını başkasına değil,Allah-a versin ve ona vereceğini bilsin. 



 Her şeyde bir ölçü olup,o ölçüye göre biçildiği gibi,hayatta,düşüncede,yaşayış da 

bir şablon,bir ölçü elbette gerekeceğine göre;o ölçü ben,sen,o,falan,filan değil,insanların 

takdiri veya tekdiri değil,Allah-ın uygun görüp,memnun olup,olmamasıdır. 

 Madem o doğrudur,doğru olanın ta kendisidir. eğer insanlara göre 

değerlendirilip,ölçülmeye çalışılırsa milyonlarca farklı ölçüler ortaya çıkar. Bir doğru 

yerine,milyarlarca doğrular türetilmeye,üretilmeye çalışılır. 

 Düşünülmesi gereken bir husus vardır. İslâmiyetin neresindeyiz? İslâmiyet bizim 

neremize? Ne kadar? Ne şekilde ise,bizde İslâmiyetin orasında,o kadar ve o şekildeyiz. 

 İslâmiyet mi bizden uzak,biz mi ondan uzağız? 

 Bizim kendisinden uzak olduğumuz İslamiyet,uzak kalmakla meseleyi 

çözümlemiş,iyiliğimizden,iyi niyetimizden dem vurmamız yeterli samimiyet ve ciddiyette 

olmamıştır. Namaz kılan bir insanın namazda karnını tutamayıp yellenmesi 

neticesinde;siz benim kalbime bakın,iyi niyetime bakın deyip namazı devam ettirmesi ne 

kadar samimi ve ciddi olursa;İslâmiyeti yaşamayıp uzak kalmayı,kalbin 

temizliği,düşüncenin iyiliğiyle dem vurması da böyledir. 

 Her alandaki proje fiiliyata geçmedikçe,bir anlam ifade etmez. İslâmiyet ilâhi bir 

projedir. Yaşamak,fiiliyata geçirmek için gönderilmiştir. İnsanlar iradelerini o yönde 

kullandıkça,irade iyi ve temizdir. Aksi ise boş ve laf-dan ibarettir. 

 Kaçış neden? Kaçıyor muyuz? Kaçırılıyor muyuz? 

 Allah ve onun dini olan İslâmiyet alet yapılmayacak,insanların kendilerine 

uygulamıyacakları kadar yüce,mukaddes ve âlidir. Adeta bir okyanusu bir damlada 

göstermeğe çalışmak kadar abes,çirkin ve boştur. 

 İslâmiyeti kendisine basamak ve kullanmaya çalışmak,riyakârlık yapmak 

demektir ki;buda uzun ömürlü olmaz,bir yerden patlak verip,sırıtır. 

 İslâmiyet,bayağı ve aşağı bir insanın kendisinde kullanabileceği ve oynayabileceği 

kadar basit bir din değildir. Bu basite inmek,basitçe değerlendirmek veya olabilirlerle 

itham etmekten öte geçemez. Muğlak ifadelerle gerçekler,müşahhaslaştırılamaz. 

 İfade doğru,ölçü yanlış. Yanlışlar ölçü ve baz alınarak,doğrular yanlış gösterilip 

perdelenemezler. Yanlışlar miyar olmadığı gibi,imkan ve ihtimallerle hakikatlere 

sağlıklı ulaşılamaz,doğru hüküm ifade etmezler. 

 Adam namaz kılıyor,müslüman,hacca gitmiş,şöyle şöyle yapıyor! Neden bu adam 

ölçü alınıp,yanlışlarımıza ölçü yapılıp,doğruları yapmamıza engel gösterilmeye 

çalışılıyor? 



 Kur’an-da;Peygamberimizde bizim için güzel örnekler olduğunu söylerken,o zat 

bunları yapmıyor muydu? Ve de emretmiyor muydu? Ve de gerekmez mi? Ve de bir 

çok mükemmel zat-lar aynı yolda değil mi? Neden illa,ısrarla o yanlış üzerine parmak 

basarak doğru insanlar töhmet altında bırakılıyor? Doğrunun üstü örtülüyor? Ya tam 

bir cehalet,ya hıyanet,ya da cinayet... 

 Adamın biri lokantanın önünde durup yemek kokularını koklamakta iken bunu 

gören lokantacı yemek parasını isteyince,adam cebinden bozuk paraları şıkılatır ve 

cebine koyar. Lokantacı,versene,deyince adam da;Ben yemek yemedim,kokusunu aldım. 

Sen de paranın kendisini değil,şıkırtısını almış oldun. 

 Ona,bedel ödemesi için onu yemesi gerekirdi. Bizlerde İslâmiyeti 

yemiyor,kokluyoruz. Onun için de pek bir bedel ödemiyoruz. Ödeme ihtiyacını da 

duymuyoruz. 

 Siyaset İslâmiyete basamak olmalı,onun yerine geçmemeli,gölge olmamalıdır. 

 Bu zamanda da en uygunu,gölge etme,başka ihsan istemez. 

 İslâmiyet Allah-ın dinidir. Onu kendisi indirdiği gibi,koruyacak olanda yine 

kendisidir. Ancak burada insana düşen;yaratılışının da bir gayesi olan,ona hizmet ve o 

hizmette bir hisse sahibi olmasıdır. 

 Bediüzzaman-ın dediği gibi; Siyaset şeytanı melek,meleği de şeytan gösterir. 

Taraftarlık cihetiyle,taraftarının elinde batılda olsa ona taraftar olur,müdafaa eder. 

Muhalifinin elinde Hak-da olsa,muhalefet cihetiyle ona muhalefet eder,aleyhinde olur. 

Hem muhalifinin,hem de onun elindeki hakkın aleyhinde olup,kabul etmez. 

 Hak odur ki;Hakkı kimin elinde görürse almak ve o hakka taraftar olmaktır. 

 Bu gün memleketimizde ve de dünyada görünen odur ki;muhalifine her konuda 

muhalefet etmek. Buda gadabı ilahiyi celbe sebeb olduğu gibi,iki milyar müslümanı 

rencide etmekte,geçmişi inkar edip,geleceği karartmaya sebeb olmaktadır. 

 Siyaset;birilerinin menfaatına basmaktır. İslâamiyet ise,menfaatlar ve siyasetler 

üstü bir hakikattır. Hiçbir hakikat ona feda edilmez ve alet yapılmaz. 

 Siyaset;birilerini memnun etmek için,bazılarını da üzmektir. İslâmiyet tüm 

insanlığı kucaklamaktadır. annenin tüm evlatlarını birbirinden tefrik etmeksizin şefkat 

sinesine basması gibidir. 

 Şu zamandaki siyaset,ifrattır. İslâmiyet ise,vasattır. Vasatı muhafaza 

etmek,İslâmiyeti korumaktır. 



 Özellikle,Bediüzzzaman-ında belirttiği gibi:” Asker neferâtı,siyasete 

karışmaz;yeniçeriler şahittir.”1345 Eğer karıştırılırsa,karışır. İstibdat ve ihtilaller baş 

gösterir. Bu durumda konuşulması gerekenler,konuşulmaz olur. Bu durum da Türkiye 

dili olup,konuşmayanların memleketi olur. Dilsiz toplum! Dilsiz ve belirsiz devlet! 

 Laiklik alet edilip,bununla ya İslâmiyete bir kulp takıp onunla tanıtılmaya 

çalışılır veya onu İslâmiyete kulp yaparak onunla yürütmeyi sürdürmek amaçlanmış 

olur. 

 Bu hasta asır olan 20. asır,asırların özeti olup,demokrasinin başındaki 

Demoklesin kılıncı gibi durmakta,adeta –keserim ha- demeye çalışılmaktadır. Bu da 

milleti ve devleti parçalamaya çalışanların ekmeğine yağ sürmektedir. 

 Nitekim,baba evladına tavsiyesinde der;Bir köyde bulunan altı güçlü-

kuvvetli,zengin kardeşi kasd ederek: 

 Evladım sen de onlar gibi olmaya çalış. Eğer onlar gibi olamazsan,onları kendin 

gibi yapmaya çalış. 

 Bizim durumumuzda buna benzemektedir. Bizim gibi olamayanlar veya bizim 

kendilerinden ileri olacağımızı düşünenler,bizleri kendilerinden daha aşağı duruma 

düşürmeye çalışmaktadırlar. 

 İslâma darbe vurmak,rahat eleştirebilmek,kaypak bir zemine oturup ve de 

İslâmiyeti oraya da oturtturarak,İslâmiyet için söylenilecek her şeyi söyleyebilmek... Bir 

yandan İslâmiyeti devre dışı bırakabilmek için meydanı iflas etmiş değişik 

ideolojilerin,etrafı toz-duman haline getirebilmek için meydanı açmak,başkasına hayat 

hakkı tanımamak.. Bir yandan da aynı ifade ile inanç ehlini iç-den vurmak demek olan 

inanç,fıkıh,içtihat ve çoğu halledilmiş meseleleri tekrar problem yapmak.. 

Sonuç da ikisini birleştirip,son darbeyi vurmak ve tasfiye yönüne girmek. 

Laiklik,Atatürkçülükle kalkanın arkasına sığınırken aynı ifadelerle muğlak,yuvarlak 

laflarla –kahrolsun Şeriat-derken,bir gaf yapıp,toplumu da o büyük gafının içerisine 

çekmek. 

 Cımbızla çekilen laflara demogojiyi de ekleyerek ortaya bir acûbe çıkarmaktır. 

 İşte bu gün siyasetle yapılan,yapılmak istenen,yapılmaya devam edilen oyun 

budur.  

 Siyasal din lafları da edilirken iş hukukun siyasallaştırılmasına,toplumun ve bazı 

kesimlerin siyasallaştırılmasına,siyasi bir entrika olarak yitilmektedir. 
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        MEHMET   ÖZÇELİK 

 

    

SEN HİÇ ŞEYTAN GÖRDÜN MÜ ? 

  

 Abdurrahman Efendi inançlı ve ibadetine ihtimam gösteren bir insan idi. 

 O gece mübarek gecelerden,berâate vesile olacak Beraat gecesi idi. Böylece o 

geceyi değerlendirecek,cemaatla ibadete iştirak edecekti. Bu amaçla abdestini aldı. 

Namaza hazırlanmıştı. Yatsı ezanının okunmasını beklemekte idi. 

 Komşusu Cemal ise kendisinin tam tersine ilgisiz bir insan idi. 

 Ezanı beklemekte olan Abdurrahman bir anda komşusu Cemalle karşılaşır. 

Onunla konuşmaya başlayan Cemal,çok da lafazan biridir. Sürekli konuşur. 

Abdurrahman Bey ise sırf saygısından ve komşuluk hürmetinden dolayı onu dinler. 

faydalı olabilirim düşüncesiyle sorularını da cevaplayıp,bir şeyler anlatır. 

 Sohbet o kadar koyulaşmıştır ki;ne kadar bir zamanın geçtiğinden sadece 

Abdurrahman Bey habersizdir. Cemal ise işi önceden planladığından,o pal çerçevesinde 

konuşmasını bitirir. 

 Bu anda Cemal Abdurrahman Beye sorar: 

 -Abdurrahman,sen hiç şeytan gördün mü? 

 O da gayet saf ve masum bir şekilde;Allah korusun Cemal! Allah kimseye 

göstermesin! 

 Söze devam eden Cemal;işte şeytan benim,görmediysen gör,der. Ve sebebini de 

açıklamaya başlar: 

 -Ben bu gecenin Beraat gecesi olduğunu bildiğimden dedim ki;Bu gece beraat ve 

namaz gecesi,dur ki ben şu Abdurrahmanı namazdan alıkoymak için lafa 

tutayım,ibadetten alıkoyayım,dedim ve işte yaptım. 

 Abdurrahman Bey ise gerçekten saatine bakar ki,epeyce de vakit geçmiş. Yine de 

Cemalden ümidini kesmez ve ona;-Namaza ne zaman başlayacağını,sorar. 

 Cemal ise daha genç olduğunu,belki ilerde kılabileceğini söyler ve ayrılırlar. 

 Biri şeytanlığını yapmış onu ibadetten alıkoymuş iken,öbürüde aldanmanın 

hüznünü yaşamaktadır. 



 Bir şer bütün hayırların şuursuzca ortaya çıkmasına sebeb olmakta ve bir şer 

binlercesini kendisiyle meşgul edip uğraştırmaktadır. Mesela bir hırsız için 

hapishaneler,polisler,kilitler,kasalar ve yalanlar ile güvensizlikler oluşmaktadır. 

 Bu düşünceyle Abdurrahman Bey eve gelir. Cemalden ayrılalı 15-20 dakika 

ancak olmuştur. Hanımı kendisine,Cemalin öldüğü haberini verince önce irkilir,sonra 

da inanmak istemez. Çünkü daha az önce beraberlerdi. 

 Bu şaşkınlık ile hanımına bir yanlışlığın olabileceğini söylerse de 

hanımı;gerçekten öldüğünü,evlerinden de hala ağıtların gelmekte olduğunu söyler. 

 Cemal gerçekten de ölmüştür. Böylece ölüm her şeyden insana daha yakın 

olduğunu bir daha göstermiş olmaktadır. Hem  ölüm ona ulaşmış,hem de yaşı ölüme 

yanaşmıştır. Diyebiliriz ki;Hala ne diye oyunda oynaştasın. 

  Sen ki artık ölecek yaştasın. 

        31-7-2000 

       MEHMET     ÖZÇELİK 

    SÎRET     VE      SÛRET 

  

 Ebu Said el-Hudri-den rivayette Peygamberimiz:” Sizden bir kimse çirkin bir iş 

görürse onu eliyle değiştirsin,eğer buna gücü yetmezse diliyle tağyir etsin,buna da gücü 

yetmezse kalben nefret etsin,bu ise imanın en zayıf derecesidir.”1346 

 Âyet-i Kerime de:” Gerçekten siz bilirsiniz ki,Davud zamanında kavminiz 

Cumartesi günü balık avından men edilmişken,içinizden bu emri çiğneyip geçenlere –

zelil ve hakir maymunlar olun-dedik.”1347 

 Rasulullah aleyhisselam’a:” Şu maymun ve hınzırlar meshedilen yahudilerden 

kalma mıdır?”diye soruldu. Aleyhis Salâtu vesselam:” Allah bir kavmi helak veya 

meshetti mi artık onlara bir nesil ve devam kılmaz.”diye cevap verdi.”1348 

 “ Biz,o azabı,onlarla bulunanlara,onlardan sonra gelip duyanlara,ibret ve takva 

sahibi mü’minlere de bir nasihat kıldık.”1349 
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1347 Bakara.65. 

1348 Kütüb-ü Sitte. Prof. İ. Canan. 11 / 146-147, 16 / 443-446,368. 

1349 Bakara.66,Maide.60,A’raf.166. 



 Bu sebt kavminin başına gelen maddi ve manevi değişikliğin gerçek ve 

tahakkuku ile beraber;şu da Mücahid-den nakledilir:” Onların kalbleri maymun haline 

gelmiş olup,yoksa kendileri maymunlaşmadılar.”yani”maneviydi”de denilmektedir.1350 

 Farabi eserinde:” Tenasül kuvveti de ikiye ayrılır ki;birisi hakim kuvvettir,diğeri 

hadım kuvvettir. Hakim kuvvet kalbde bulunur,hadım kuvvet tenasül uzuvlarında 

bulunur. Tenasül kuvvetini ihtiva eden husyelerden biri,canlıyı vücuda getiren maddeyi 

hazırlar. Öbürü ise canlıya,kendi nevine mahsus olan suretini veren maddeyi ifraz eder. 

Maddeyi hazırlayan kuvvet (husyenin) dişilik kuvvetidir. Sureti veren kuvvet ise 

(husyenin) erkek kuvvetidir. Binaenaleyh,dişi,dişilik maddesini hazırlaması itibariyle 

dişidir. Erkekte o maddeye kendi nevinin suretini ve kuvvetini vermesi itibariyle 

erkektir.”1351 

 “Bir zayıf Hadiste,Hz. Musa (AS) devrinde böyle davranan birisinin (Maneviyatı 

dünya işlerine alet eden),domuz şeklinde meshe uğradığı haber veriliyor. O,her mecliste 

Hz. Musa-dan ve O’nun büyüklüğünden bahsediyor olmasına rağmen,bütün bunları 

kendi çıkarlarına alet ettiği için Allah’da onu mahlukatın en habisine tahvil etti. 

 Sûreten mesh,bu ümmetten kaldırılmıştır. Bu mevzuda Allah,habibine teminat 

vermiştir. Ne var ki,sireten bir çok kimse hep o adamın akibetine uğramışlardır.”1352 

 Allah,melek,cin gibi tarafımızca görünmeyen,bilinmeyen,tamamıyla 

anlaşılamaması bizim ihatasızlığımızdan,kısırlığımızdan,çerçeve ve buudlarımızın 

darlığından ileri gelmektedir. 

 Ruh ve duygular sahibi olan insan;sahib olduğu bu değerleri ne kadar ve nasıl 

tarif edebilmektedir? Ancak yaratıcının tarif ettiği tarif kadar bir ma’rifet... 

 Allah-ı bilmek ve ma’rifetullah,nisbeti nisbetince Allah tarafından bilinmenin bir 

yoludur. Bilinmek ve hatırlanmak için,bilmek ve hatırlamak gerektir. 

 Muhabbetullah ise;onda fani olmaktır. 

 “ Her şey çift yaratıldığına göre,fiziki bedenimizin de bir ikizi olması gerekir 

ki,işte bu,misali bedendir. Latif ve akıcı olan bu beden,aynı zamanda ruha kılıflık ve 

elbiselik vazifesi görür;vefattan sonra da ruhu çıplak bırakmaz ve bedeni terk etmekle 

beraber,ruhla arkadaşlığını devam ettirir. Ruh maddi kılıfı atar ama,misali bedeni 

çıkarıp atmaz.”1353 

 Beden ölünce,ruh kundağına sarılıp sarmalanarak,çıplak kalmadan latif ve 

estetik elbisesini giymekte,ona giydirilmekte ve alemi misalde beklemektedir. 

                                                           
1350 Bkn.Hesaplaşma.N. Kutsal. Sh. 128. 

1351 el-Medinetü,l Fazıla. Farabi.Çevr. N. Danışman. Sh. 61-62. 

1352 Bkn. İrşad Ekseni. M. F. Gülen. 131-132. 

1353 İnancın gölgesinde. M. F. Gülen. 1 / 76-77. 



 Ayriyeten bir grup doktorun:” Bütün canlıların atom ve moleküllerden yapılmış 

fiziki bedenlerinin yanı sıra,birde bunun kopyası enerji bedenleri vardır.”1354 Sözleri 

de insanın sadece bir bedenden  ve maddeden ibaret olmadığını da göstermektedir. 

 “ İnsanın tabii haline aykırı olan her durum bir anormalliğe sebeb olur. Bu da 

sadece heyecanlık noktasında takılıp kalmakla ortaya çıkmaz,her iki halde de 

(meleklikte de) ortaya çıkar.”1355 

 İnsanın terbiye edilmesi,insaniyetini kazanması ve koruması demektir. 

 “ Terbiye,insanın hayvani temayülleri dolayısıyla gayesinden,insanlığından 

ayrılmasına mani olur. Hareket ve faaliyetlerinin hududunu tayin ederek başıboş 

bırakılmamasını ve yozlaşmamasını sağlar. Aynı zamanda terbiye,insanın beraberinde 

dünyaya getirdiği kabiliyetleri de inkişaf ettirir.”1356 

 Hadis-i Kudsi de:” Ve Allah insanı kendi suretinde yarattı.”1357 Yani insan,ismi 

Rahmanı,Allah-ın isim ve sıfatlarını,Samediyyetin ayinesi oluşunu en güzel manada 

gösterir bir mahiyette yaratılmıştır. 

 Maddi yiyeceklerin insan üzerindeki tesiri gibi,manevi gıdalarda insanlar 

üzerinde müessir olmakta,onun manevi yapısını etkilemektedir. 

 Hadis-de ahirzamandan bahsedilirken bir kısım insanların helak olup,diğer bir 

kısmında “Kıyamet gününe kadar maymun ve domuz suretlerine tebdil edecek” 

ifadesini İbnü’l Arabi bu tebdilin,geçmiş ümmetlerde olduğu gibi hakikat olmak 

ihtimali bulunabileceği,tebdili ahlaktan kinaye olmak ihtimali de vardır,demiştir.”1358 

 Rasulullah-dan:-Fe Te’tune efvacen- (Ve siz de bölük bölük gelirsiniz.)1359 

hakkında soruldu=Buyuruldu ki;Ümmetimden on sınıf muhtelif suretlerle cehenneme 

sürüleceklerdir. 

Birincisi:Maymun. İkincisi:Domuz. Üçüncüsü:Tepe aşağı ki onları,yüzleri üstüne 

cehenneme sürüyeceklerdir. Dördüncüsü:Kör. Beşincisi:Sağır ve dilsiz. Altıncısı:Dilleri 

göğüslerine kadar uzamış ve ağızlarından cerahat akmakta bulunmuş olduğu haldeki, 

ehli mahşer onlardan iğrenecektir. Yedincisi:Elleri,ayakları kesik. Sekizincisi:Ateşten 

direklere asılmış. Dokuzuncusu:Leşten ziyade kokmuş. Onuncusu:Ateşten elbise 

giyinmiş olarak mahşere geleceklerdir. 

                                                           
1354 Age.77. 

1355 İslama Göre İnsan Psikolojisi. M. Kutup. Çevr. A. Nuri.126. 

1356 Çağ ve Nesil. M. A. Şahin. 1/önsöz.5. 

1357 Lem’alar. B. S. Nursi. 92,Kitab-ı Mukaddes. Tekvin.27 ayet. bab. 1. sh. 2.  

1358 Sahih-i Buhari Muhtasarı.Tecrid-i Sarih Terc. ve Şerhi. 12 / 45-46. 

1359 Nebe’.18. 



 Ayriyeten devamında da bu gibi durumu hangi günahların gerektirdiği de 

açıklanmaktadır.1360 

 Kur’an-ı Kerim bu tip insanları;”İçi boş,ruhsuz kütükler”1361 

 İnsan hariçten etkilenmeye müsait bir varlıktır. Hakimiyet nisbetinde,etki 

gösterirler. Mesela;” Cin insana galib gelir ve ona musallat olursa,insandaki insanlık 

sıfatı kaybolur.”der Mevlâna.1362 

 Hadiste:” Ruhlar,cünûdu mücennededir,tanıştıkları ölçüde bir araya 

gelirler.”1363 Yabanilik oldukça,menfilikler zuhur eder. 

 İslâmiyetteki Tevhid-in hakikatı olan her şeyde Ma’rifetullaha nazarların 

çevrilib yönlendirilmesindeki en büyük sebebte ruhun bu üstünlüğünü ve hariçten 

etkilenmesini azaltmak veya ortadan kaldırmaktır. Kendi yaratılış fıtratında devamını 

sağlamaktır. Yükselişte hızını arttırmaktır. 

 Hadis-de:” Suhayb,Allah-ın ne hoş bir kuludur ki,undan korkusu olmasa bile 

günah işlemez.”diğerinde;” Ebu Huzeyfe-nin azatlısı Salim,Allah-a aşık olduğundan 

ondan korkmasa bile günah işlemez.”1364 

 Maneviyatı,ruhu bedenine hakim olan insan –Mevlâna-nın ifadesiyle-devesine 

binip onu dizginlemiş bir insan gibidir. Bedenin hakim olduğu insan ise,devesi kendisine 

binmiş insan durumundadır. Onun boyunduruğu altına girmiştir. 

 Fahreddin-i Razi:” Habis ruhlar davete icabette seri’,kuvvetli ve güçlü ruhlar ise 

ağırdırlar.”1365 Başkasının boyunduruğuna girmekte direnirler. Mahkumu olmazlar. 

 İnsanın bedeni ile ruhu,maddesi ile manası da bununla orantılıdır. 

  

            

                        27-02-2000-                                                           

        MEHMET     ÖZÇELİK 
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1361 Münafikun.4, 
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1365 Varlığın Metafizik Boyutu. M. F. Gülen. 1 / 102. 



 

                  SİHİR 

  

“Ve onlar Süleyman -Aleyhisselâm- mülkü aleyhine şeytanların uydurdukları 

şeylerin ardına düştüler. Halbuki Süleyman, aslâ küfretmedi, fakat o şeytanlar kâfir 

oldular. Onlar insanlara sihir ve Babildeki iki meleke, Hârut ile Marut'a indirilmiş olan 

şeyleri öğretiyorlardı. Bu iki melek ise: "Bîz ancak bir fîtneyiz, sakın kâfir olma" 

demedikçe bir kimseye sihir adına bir şey öğretmezlerdi. İşte bir takım kimseler bu iki 

melekten koca ile karının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Fakat bunlar Allah 

Teâlânın izni olmadıkça bu sihir ile bir kimseye bir zarar verebilir değildiler onlar 

kendilerine zarar verip fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Yemin olsun ki onlar, o 

sihri satın alan kimse için ahirette hiç bir nasip olmayacağını muhakkak bilmişlerdir. 

Ne kötü bir şey, karşılığında nefislerini satmış oldular. Eğer bilecek olsalardı.”1366 

 Özel bir bilgiye sahib olan bu iki melek Harut-Marut,eski medeniyet 

merkezi olan Babil Babil şehri halkına kendilerinin ilhama mazhar olupta yaratılışın 

gizli sırlarını ve harika acib şeyleri bilip, bunları öğretirkende kötüye kullanılmasının 

küfür olacağını bilmiş ve bildirmiş,sonunun husran olabileceğini de 

hatırlatmışlardır.Her menfaatlı şey gibi bununda zararda kullanılması muhtemel ve 

melhuzdur.Nitekim günümüzde de bir çok teknolojik ve bilgilerin kötü yönde 

kullanılmaya müsaid olması gibi... 

Sihrin kesinlikle tesiri vardır. 

Sihir,dinen yasaklanmıştır.Hz.Süleyman sihri inkâr edip,onunla amel 

etmedi.1367 

Sihir;izale ve bir şeyin yönünü çevirmek anlamınadır. 

Rasulullah büyük günahlardan saymıştır.Cezasını ise kılıçla vurmak olarak 

söylemiştir.1368 

Sihir;kulak hırsızlığı yapan cinlerin sanatkârlığı ve ustalığıdır. 

Sihir sebebi gizli olan ince bir şeydir.Hayali hakikat 

göstermektir.Âyette:”İnsanların gözlerini sihirlediler.”1369,”Sihirleri sayesinde ipleri ve 

sopaları onun hayalini büyüledi,çünkü onlar gerçekte yürüyor gibiydiler.”1370 

                                                           
1366 Bakara.102. 

1367 Mecmaun minet-Tefasir.Kadı Beyzavi.(Arapça) 1 / 166,Mâide.3,90. 
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1369 A’raf.116. 

1370 Taha.66. 



Fir’avunun dünyaca meşhur 40 sihirbazı –rivayete göre- içine civa konulan 

hortum gibi bir şeyin çöldeki sıcaklığında etkisiyle erimesi ve birazda sihrin tesiriyle 

yılan görünmesinde;hem gözlerin bağlanması hemde aletlerin özelliğinin etkisi söz 

konusudur. 

Ancak sihirbazlar sihrin her çeşidi bildiklerinden dolayı Hz Musanın yaptığı işin 

sihirbazlıkla ilgisi olmadığını bildiklerinden dolayı secdeye kapanmış ve iman 

etmişlerdir.Abdullah bin Abbasdan naklen bazıları o sihirbazlar için;Günün başında 

sihirbaz idiler,sonunda şehid oldular.”demiştir. 

Aynı durum peygamberimiz zamanında da olmıuştur.Peygamberimize sihir 

isnad edilirken,sihrin,falcılığın her çeşidini bilen Utbe bin Rebiâ;Bunun kesinlikle sihir 

olmadığını ifade etmiştir.1371 

Ve yine peygamberimiz ayı ikiye yardığında1372 Ebu Cehil;Bu 

sihirdir.Uzaklarda yaşayanlara haber gönderin gören olmuşmu,bakalım?-demiştir.Ve 

görüldüğü haberi geldiğinde ise;Muhammedin sihri göğe ulaştı,demeye başladılar.Oysa 

inanlık tarihinde buna benzer sihrin vukuu mümkün olmamıştır. 

“Yalnız  ”ve 'Bu daimî bir sihirdir' derler." Kamer Sûresi, 

54:1-2.” 

 âyetinin beyan ettiği gibi, tarihçe menkul olan şudur ki: O hâdiseyi gören küffar, 

"sihirdir" demişler ve "Bize sihir gösterdi. Eğer sair taraflardaki kervan ve kafileler 

görmüşlerse hakikattır. Yoksa bize sihir etmiş." demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve 

başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki: "Böyle bir hâdiseyi gördük." Sonra 

küffar, Fahr-i Âlem (A.S.M.) hakkında (hâşâ) "Yetim-i Ebu Talib'in sihri semaya da 

tesir etti" dediler.”1373 

Süleyman peygamber zamanında bu kullanılmış,Süleyman peygamberin bir 

müddet tahtı ve gücü elinden gittikten sonra tekrar Allahın izniyle eski gücüne 

kavuşmuş ve sihir kitablarını bir mahzende saklamıştır.Ancak vefatından sonra bunu 

yerinden çıkaran insan suretli bir şeytan Süleyman peygamberin başarısının sırrının 

sihir olduğunu bu kitabları göstererek iftiralar yaymaya başlamıştı.Ve böylece sihrin 

yayılmasına sebeb olunmuş oldu. 

İsrailoğulları zamanında da Mısırda sihir yaygın idi. 

“Zaman-ı Musa Aleyhisselâm'da sihir ve zaman-ı İsa Aleyhisselâm'da tıb revaçta 

idi. Mu'cizelerinin mühimmi o cinsten geldi.”1374 
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“Evet Nemrudları, Firavunları yetiştiren ve dayelik edip emziren, eski Mısır ve 

Babil'in ya sihir derecesine çıkmış veyahut hususî olduğu için etrafında sihir telakki 

edilen eski felsefeleri olduğu gibi; âliheleri eski Yunan kafasında yerleştiren ve esnamı 

tevlid eden felsefe-i tabiiye bataklığıdır. Evet tabiatın perdesi ile Allah'ın nurunu 

görmeyen insan, herşeye bir uluhiyet verip kendi başına musallat eder. “1375(S.539) 

 İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: "Meşrık cihetinden iki adam geldi ve 

bir hitabede bulundular. Onların beyanlarındaki güzellik herkesin hoşuna gitti. Bunun 

üzerine Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm:      "Beyanda mutlaka bir sihir var!" 

buyurdular." 1376 

Bir söz güzel yönde kullanılırsa güzel olurken,su-i istimal edildiğinde hayaller 

hakikat gösterilmekte,şarlatanlık yapılmaktadır. 

Fahreddin-i Razi sihrin 8 çeşit olduğunu belirtmiştir.En tehlikesinin ruh ilmi diye 

isimlendirdiği Manyetizma,Hipnotizma,Fakirizm gibilerin olduğunu belirtir.1377 

Mu’tezile ve bazı filozoflar cinlerin varlığını inkâr ettiklerinden dolayı,yaptıklarınada 

inanmamaktadırlar. 

           Âişe radiya'llâhu anhâ'dan rivâyete göre demiştir ki: bir kere Nebî salla'llâhu 

aleyhi ve sellem'e sihir yapılmıştı. Hattâ (şahs-ı Nebevî) bâzı işi işlemediği halde yaptım 

sanırdı. Nihâyet günün birinde tekrar tekrar duâ etti. Sonra bana: 

         - Ey Âişe, bilir misin? Allah, bana kendisinde şifam olan şeyi bildirdi ki: bana iki 

kişi geldi (Cibrîl ve Mîkâil). Bunlardan biri baş ucumda, öbürüsü de ayak ucumda 

oturdu. Ve biri öbürüsüne: bu zâtın hastalığı nedir? diye sordu. O da: sihirlenmiştir, 

diye cevap verdi. Kim sihir yapmıştır? diye suâline de öbir Melek: Lebîd İbn-i A'sam! 

diye cevap verdi. Sonra bu sihir ne ile yapılmıştır? diye sordu. O da: Bir tarak, saç ve 

sakal tarantısı, erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığı ile, diye cevap verdi. Nerede 

yapılmıştır? Suâline de: Zervan kuyusunda diye cevap verdi. Sonra Nebî salla'llâhu 

aleyhi ve sellem (bâzı Ashâb ile berâber) çıkıp bu kuyuya gitti. Sonra dönüp geldi. 

Geldiğinde bana:  

- Ey Âişe! Kuyunun etrâfındaki hurma ağacının uçları şeytan başları gibidir? buyurdu. 

Bunun üzerine ben:  

   - Yâ Resûla'llâh! Siz o sihri çıkar (ıp çöz) dünüz mü? diye sordum. Resûlullâh:  

   - Hayır çıkarmadım. Çünkü Allah bana şifâ verdi. Bir de o sihri çıkarıp çözmekle halk 

arasında sihir şerrinin şuyûundan endîşe ettim. Sonra kuyunun kapatılmasını emrettim, 

buyurdu.1378 
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1377 Bak.Hak Dini Kur’an Dili.1/366,Sözler,407,Mektubat.90,Şualar.582. 



 “Hem -nakl-i sahih-i kat'î ile- muzır bir sahir olan Lebid-i Yahudi; Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı rencide etmek için acib ve müessir bir sihir yapmış. Bir 

tarağa saçları sarmış, üstünde sihir yapmış, bir kuyuya atmış. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm, Hazret-i Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş: "Gidiniz, filan 

kuyuda bu çeşit sihir âletlerini bulup getiriniz!" Gitmişler, aynen öyle bulup getirmişler. 

Her bir ipi açıldıkça, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm dahi rahatsızlığından hıffet 

buluyordu.”1379 

 Hadislerde ise;- Esmâ Bintu Ebî Bekr (radıyallahu anhümâ) anlatıyor. 

"Mekke'de Abdullah İbnu Zübeyr (radıyallahu anh)'e hâmile kalmıştım. Doğum 

yaklaşmıştı ki, Mekke'yi terkettim ve Medine'ye geldim, Kuba'ya indim. Abdullah'ı 

orada dünyaya getirdim. Doğunca, bebeği alıp Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a 

götürdüm, kucağına bıraktım. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir hurma istedi, 

ağzında çiğneyerek ezdikten sonra, tükrüğünden çocuğun ağzına bıraktı. Abdullah'ın 

midesine ilk inen şey Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın mübarek tükrükleri idi. 

Sonra (yumuşattığı o) hurma ile çocuğun damağını oğdu, hakkında bereketle dua etti ve 

Abdullah ismini verdi. Müslüman aileden ilk doğan çocuk bu idi. (Medine'de bütün 

Müslümanlar) onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü "Yahudiler size sihir yaptılar, 

asla doğum yapamayacaksınız" diye bir şayia çıkarılmıştı."  1380 

- Ebu Ümâme (radıyallahu anh) buyurdu ki: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu 

vesselâm)'i işittim, diyordu ki: "Kur'ân-ı Kerîm'i okuyun. Zira Kur'ân, kendini 

okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. Zehrâveyn'i yani Bakara ve Âl-i 

İmrân surelerini okuyun! Çünkü onlar kıyamet günü, iki bulut veya iki gölge veya saf 

tutmuş iki grup kuş gibi gelecek, okuyucularını müdâfaa edeceklerdir. Bakara suresini 

okuyun! Zira onu okumak berekettir. Terki ise pişmanlıktır. Onu tahsil etmeye 

sihirbazlar muktedir olamazlar." 1381 Bir rivayette şu ziyade mevcuttur: Bir rekatta, 

secdeden önce, bir kul onu okur, sonra da Allah'tan birşey isterse Allah istediğini 

mutlaka verir."    

- Saffân İbnu Assâl (radıyallahu anh) anlatıyor: "İki Yahudi konuşuyorlardı, biri 

arkadaşına: "Gel seninle şu Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'e gidelim ve birşeyler 

soralım" dedi. Arkadaşı: "Ona peygamber deme" diye müdahale edip ekledi: "Şayet o, 

kendisinden "peygamber" diye bahsettiğini duyacak olursa sevincinden gözleri dört 

olur."     Beraberce gidip Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'a imtihan niyetiyle dokuz 

açık ayetten soru sordular. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara "Allah'a hiç bir 

şeyi ortak kılmayın, hırsızlık yapmayın, zina fazihasını işlemeyin. Allah7ın haram 

kıldığı cana kıymayın, mâsum kişiyi öldürtmek içinsultana gammazlamayın, sihir 

yapmayın, fâiz yemeyin, günahsız kadına zinâ iftirası atmayın, savaş sırasında cepheyi 

koyup kaçmayın, ey Yahudiler, bilhassa sizin için söylüyorum, cumartesi günü yasağını 

ihlâl etmeyin" dedi.     Saffân der ki: "Bu cevap üzerine Yahudiler, Resûlullah 

(aleyhissalâtu vesselâm)'ın el ve ayaklarını öptüler ve: "Şehâdet ederiz ki, sen 

                                                                                                                                                                                     
1378 Buhârî, Tıbb 47, 49, 50, Cizye 14, Edeb 56; Müslim, Selâm 43, (2189). Nesâî, Tahrîm 20, (7,112-113).      

1379 Mektubat.B.Said Nursi.110,495. 

1380 Buhârî, Menâkibu'l-Ensâr 45, Akîka 1, Müslim, Âdâb 26, (2146).    

1381 Müslim, Müsâfirin, 252, (804).   



peygambersin" dediler.     Saffan diyor ki: Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara: 

"Öyleyse niye bana uymuyorsunuz?" diye sordu. Onlar:     "Davud (aleyhisselam), 

neslinden peygamber kesilmesin diye dua etti. Biz, sana uyduğumuz takdirde 

Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz" cevabını verdiler." 1382 

 - Hz. Ebü Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdu ki:    "Allahu Teâla Hazretleri semâda bir işin yapılmasına hükmetti 

mi, Rabb-i Teâla'nın sözüne ihtiramla, melâike (aleyhimüsselam) korku ile kanatlarını 

birbirine vururlar. Rabb Teâla nın işitilen sözü düz bir kaya üzerinde (hareket eden) 

zincirin sesi gibidir. Meleklerin kalplerinden korku açılınca (Cebrail ve Mikail gibi 

mukarreb meleklere):    " Rabbiniz ne buyurdu?" diye sorarlar. Onlar da:    " Allah 

Teâlâ hazretleri hakkı söylemiştir. Zaten O, yüce ve uludur" derler. O'nun sözünü, 

kulak kabartan (şeytanlar gizlice) işitir. Kulak hırsızı şeytanlar (yerden göğe kadar) 

birbirlerinin üstünde (zincirleme) dizilmiş ve kulak hırsızlığına hazırlanmış bulunur. - 

Süfyan (İbnu Uyeyne) eliyle tarif etti: Parmaklarını önce (üst üste) dizdi, sonra açtı-(En 

üstteki, ilâhî kelamı işitir ve alttakine verir, o da kendi altındakine verir.  Böylece gele 

gele sihirbaz ve kahinlerin diline kadar ulaşır. Bazan kelimeyi aşağıdakine vermeden 

önce bir şahap, şeytana ulaşır. Bazan şahap kendisine isabet etmezden önce kelimeyi 

aşağısındakine vermiş olur. (Sihirbaz ve kâhinler kendilerine bu şekilde ulaşan 

hırsızlama habere) yüz kadar da kendileri ilave ederek yalanlar düzerler.    Emr-i İlâhî 

yeryüzünde tahakkuk edince halk kendi arasında: "Bu işin olacağı bize daha önce falan 

falan günlerde haber verilmemiş miydi?" derler. Böylece, semada (kulak hırsız1ığı 

yoluyla) işitilmiş olan haber böylece tasdik edilir."  1383 

- Hz. Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm) buyurdular ki: "Kim (sihir maksadıyla) bir düğüm vurur sonra da onu 

üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirke düşer. Kim birşey asarsa, o astığı şeye 

havale edilir."1384   

  - Sa'd İbnu Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu 

vesselâm buyurdular ki: "Kim her sabah acve hurmasından yedi tane yerse o gün 

geceye kadar ona ne zehir ne de sihir zarar verir."1385  

- Katan İbnu Kubeysa babası radıyallahu anh'tan naklen anlatıyor: "Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm'ın şöyle söylediğini işittim: "İyafe, tıyere, tark sihirdendir."  1386 

                                                           
1382 Tirmizi, İsti'zan 33, (2734), Tefsir, Benû İsrail (3143); Nesâî, Tahrim 18, (7, 111); İbnu Mace, Edeb 

16, (3705).    

1383 Buharî, Tefsir, Sebe 1, Hicr 1; Tirmizî, Tefsir, Sebe, (3221).   

1384 Nesâî, Tahrim 19, (7,112). 

1385 Buhari, Tıbb 52, 56, Et'ime 43; Müslim, Eşribe 154, (2047); Ebu Davud, Tıbb 12, (3875, 3876). 

1386 Ebu Davud, Tıbb 23, (3907). 

  



- Hz. Ebu Zerr radıyallahu anh:     "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile 

karşılaşmazdan önce üç yıl ibadet ettim" demişti. Kendisine: "(Bu ibadeti) kimin için 

yaptın?" diye sordular.     "Allah için!" cevabını verdi. Tekrar:     "Pekiyi nereye 

yönelerek yaptın?" denildi.     "Rabbim beni nereye yöneltmiş idiyse oraya!" dedi ve 

açıklamaya devam etti: "Akşam vakti namaza başlıyor, gecenin sonuna kadar devam 

ediyordum. O zaman kendimi bir örtü gibi atıyor, güneş tepeme yükselinceye kadar öyle 

kalıyordum. (Bir gün kardeşim) Üneys bana:     "benim Mekke'de görülecek bir işim 

var. Sen bana baş-göz ol (eksikliğimi duyurma) dedi ve Mekke'ye gitti. Oraya varınca 

bana dönmekte gecikti. Nihayet geldi.     "Ne yaptın?" dedim.     "Mekke'de bir adama 

rastladım, senin (gibi farklı bir) din üzerine yaşıyor. Ancak O, kendisini Allah Teâla'nın 

gönderdiğini zannediyor" dedi.     "Halk ne diyor?" diye sordum.     "Halk mı? Halk 

O'na şair diyor, kâhin diyor, sâhir (sihirbaz) diyor!" dedi. Esasen Üneys şairlerden 

biriydi. Tekrar sordum:     "Pekala sen ne diyorsun?"     "ben dedi, kâhinlerin sözünü 

işittim, bilirim. Onunki kâhin sözü değil. onun söylediklerini şiir çeşitlerine tatbik ettim. 

Hiçbirine uygun gelmiyor. Benden sonra kimse O'na şiir diyemez. Vallahi O doğru 

sözlüdür, kâhinler ise hep yalancıdırlar!" dedi. Bu açıklama üzerine ben ona:     

"Öyleyse benim işlerime de sen baş-göz ol, bir de ben gidip göreyim! dedim."     Ebu 

Zerr, gerisini şöyle anlatır:     "Mekke'ye geldim. Halktan zayıf bir adam buldum. Ona: 

"Şu Sâbii (sapık) dediğiniz adam nerede?" diye sormuştum. Adam, beni göstererek:     

"Burada bir sabii var! Burada bir sabii var!" diye bağırmaya başladı. Derken vadi halkı 

kesek ve kemiklerle üzerime hücum etti. Bayılarak yığılmış kalmışım.     Kendime gelip 

kalktığım zaman kırmızı bir dikili taş gibiydim. Zemzem'e kadar gittim. Kanlarımı 

yıkadım, suyundan biraz içtim.     Böylece otuz gün, gece ile gündüz arası kaldım. Bu 

esnada zemzem suyundan başka hiçbir taam almadım. Buna rağmen şişmanladım ve 

karnımın kıvrımları arttı. Ciğerimde açlık hissi duymadım. Mekkeliler, ay ışığı olan bir 

gecede uyurken Beytullah'ı tavaf eden yoktu. Onlardan sadece iki kadın, İsaf ve Naile 

(adındaki putlarına) dua ediyordu. Tavafları sırasında bana kadar geldiler. 

(Dayanamayıp):      "Onları birbirlerine nikahlayıverin bari!" dedim. Onlar 

dualarından vazgeçmeyip, tavaflarını yaparken yanıma kadar geldiler. Bu sefer:     

"Onlar(a niye tapıyorsunuz)? Odundan farkları ne?" dedim. Kadınlar:     "(İmdat!) 

burada bir adam yok mu?" diye velvele kopararak gittiler. Tam o sırada kadınları 

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ve Ebu Bekr radıyallahu anh tepeden inerlerken 

karşılayıp:     "(Niye bağırdınız) başınıza ne geldi?" derler. Kadınlar (onları daha 

tanımadan)"     "Kâ'be ile örtüsü arasında bir sâbii (sapık) var!" derler. Onlar sorarlar:     

"Size ne dedi?"      " Bize ağzı dolduran (ağza alınmaz) sözler söyledi" derler. Derken 

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm geldi, Haceru'l-Esved'e istilamda bulundu, 

arkadaşıyla birlikte Beytullah'ı tavaf etti. Sonra namaz kıldı. Namazını bitirince, -Ebu 

Zerr der ki: "Aleyhissalatu vesselâm'ı İslam selamı ile ilk selamlayan ben oldum.- 

"Esselâmu aleyke ya Resûlullah. (Ey Allah'ın Resûlü! Selam üzerine olsun)!" dedim. 

Bana:     "Ve aleyke ve Rahmetullah. (Selam senin üzerine olsun, Allah'ın rahmeti de)!" 

diye mukabele etti. Sonra:     "Sen kimlerdensin?" diye sordu.     "Gıfâr'danım!" dedim. 

Bunun üzerine eliyle eğilerek parmaklarımı alnına koydu. İçimden: "Galiba kendimi 

Gıfâr'a nisbet etmemden hoşlanmadı" dedim. Elinden tutmak üzere ilerledim. Fakat 

arkadaşı bana mani oldu. Onu benden iyi biliyordu. Sonra başını kaldırıp sordu:       

"Buraya ne zaman geldin?     "Otuz gündür burdayım!" dedim.     "Sana kim yiyecek 

verdi?" dedi.     "Zemzem suyundan başka bir yiyeceğim olmadı. Şişmanladım bile. 

Öyle ki karnımın kıvrımları arttı. Ciğerimde açlık hissi de duymadım!" dedim.     

"Zemzem suyu mübarektir. O hakikaten besleyici bir gıdadır!" buyurdu. Hz. Ebu Bekr 

radıyallahu anh:     "Ey Allah'ın Resûlü! Bana müsaade et, bu geceki yiyeceğini ben 

ikram edeyim!" dedi. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ve Ebu Bekr radıyallahu anh 



gittiler, onlarla ben de gittim.     Ebu Bekr bir kapı açtı. Taif kuru üzümünden benim 

için avuç avuç çıkarmaya başladı. bu, Mekke'de yediğim ilk yemekti. Orada kaldığım 

kadar kaldım. Sonra Resûlullah'a geldim. Bana dedi ki:     "ben hurmalıklı bir yere 

sevkedileceğim. Burasının Yesrib olduğu kanaatindeyim. Sen kavmine benden mesaj 

götür. Umarım, sayende Allah onları hayırla menfaatlendirecek ve onlar sebebiyle de 

sana sevap verecek."     Bundan sonra ben kardeşim Üneys'e geldim. Bana:     "Ne 

yaptın?" diye sordu. Ben:     "Müslüman oldum ve (Muhammed'in hak bir peygamber 

olduğunu) tasdik ettim" dedim.     "Ben senin dinine karşı değilim. ben de müslüman 

oldum ve tasdik ettim" dedi. Sonra kalkıp annemize geldik. (Durumu anlattık) O da 

bize:     "Ben sizin dininize karşı değilim. ben de müslüman oldum ve tasdik ettim!" 

dedi. Sonra kalkıp hayvanlarımıza binip kavmimiz Gıfâr'a geldik. (Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm'ın mesafını getirdik. İlk anda) yarısı müslüman oldu. Eymâ İbnu 

Rahza el-Gıfâri müslüman olanların imamlığını yürütüyordu, bu onların efendisi idi. 

Diğer (müslüman olmayan) yarı:     "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm Medine'ye 

gelince müslüman oluruz!" dediler. Derken Aleyhissalatu vesselam medine'ye geldi. O 

geri kalan yarı da müslüman oldu. Bir müddet sonra Eslem kabilesi de gelerek:     "Ey 

Allah'ın Resulü! (Gıfarlılar) bizim kardeşlerimizdir. Onların müslüman oldukları şey 

üzere biz de müslüman oluyoruz!" dediler ve onlar da müslüman oldular. Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm:     "Gıfâr'a Allah mağfiretini bol kılsın. Eslem'i de Allah 

selamete kavuştursun!" diyerek o iki kabileden memnuniyetini ifade buyurdular."1387  

- Abdurrahman İbnu Sa'd İbnu Zürâre'nin anlattığına göre, kendisine, 

Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm'ın zevcelerinden Hz. Hafsa radıyallahu anhâ'nın 

müdebber kıldığı bir câriyesi, kendisine sihir yaptığı için, sihri sebebiyle öldürtmüştür."  

1388 

- Hz. Süheyb radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:     "Sizden öncekiler arasında bir kral vardı. Onun bir de sihirbazı vardı. 

Sihirbaz yaşlanınca Kral'a: "Ben artık yaşlandım. Bana bir oğlan çocuğu gönder de 

sihir yapmayı öğreteyim!" dedi. Kral da öğretmesi için ona bir oğlan gönderdi. Oğlanın 

geçtiği yolda bir râhip yaşıyordu. (Bir gün giderken) rahibe uğrayıp onu dinledi, 

konuşması hoşuna gitti. Artık sihirbaza gittikçe, râhibe uğruyor, yanında (bir müddet) 

oturup onu dinliyordu.     (Bir gün) delikanlıyo sihirbaz, yanına gelince dövdü. Oğlan da 

durumu râhibe şikayet etti. Rahip ona:     "Eğer sihirbazdan (dövecek diye) korkarsan: 

"Ailem beni oyaladı!" de; ailenden korkacak olursan, "beni sihirbaz oyaladı" de!" diye 

tenbihte bulundu.     O bu halde (devam eder) iken, insanlara mani olmuş bulunan 

büyük bir canavara rastladı. (Kendi kendine:)     "Bugün bileceğim; sihirbaz mı efdal, 

rahip mi efdal!" diye mırıldandı. Bir taş aldı ve:     "Allahım! Eğer râhibin işi, sana 

sihirbazın işinden daha sevimli ise, şu hayvanı öldür de insanlar geçsinler!" deyip, taşı 

fırlattı ve hayvanı öldürdü. İnsanlar yollarına devam ettiler. Delikanlı râhibe gelip 

durumu anlattı. Rahib ona:     "Evet! Bugün sen benden efdalsin (üstünsün)! 

Görüyorum ki, yüce bir mertdebedesin. Sen imtihan geçireceksin. İmtihana maruz 

kalınca sakın benden haber verme!" dedi. Oğlan anadan doğma körleri ve alaca 

                                                           
1387 Müslim, Fezailu's-Sahabe 132, (2473): Metin Müslim'in metnidir.    

1388 Muvatta, Ukûl 14, (2, 871). 

  



hastalığına yakalananları tedavi eder, insanları başkaca hastalıklardan da kurtarırdı. 

Onu kralın gözlyeri kör olan arkadaşı işitti. Birçok hediyeler alarak yanına geldi ve: 

"Eğer beni tedavi edersen, şunların hepsi senindir" dedi. O da:     "Ben kimseyi tedavi 

etmem, tedavi eden Allah'tır. Eğer Allah'a iman edersen, sana şifa vermesi için dua 

edeceğim. O da şifa verecek!" dedi. Adam derhal iman etti, Allah da ona şifa verdi.      

Adam bundan sonra kralın yanına geldi. Eskiden olduğu gibi yine yanına oturdu. Kral:     

"Gözünü sana kim iade etti?" diye sordu.     "Rabbim!" dedi. Kral:     "Senin benden 

başka bir Rabbin mi var?" dedi. Adam:     "Benim de senin de Rabbimiz Allah'tır!" 

cevabını verdi. Kral onu yakalatıp işkence ettirdi. O kadar ki, (gözünü tedavi eden ve 

Allah'a iman etmesini sağlayan) oğlanın yerini de gösterdi. Oğlan da oraya getirildi. 

Kral ona:     "Ey oğul! Senin sihrin körlerin gözünü açacak, alaca hastalığını tedavi 

edecek bir dereceye ulaşmış, neler neler yapıyormuşsun!" dedi. Oğlan:     "Ben kimseyi 

tedavi etmiyorum, şifayı veren Allah'tır!" dedi. Kral onu da tevkif ettirip işkence etmeye 

başladı. O kadar ki, o da râhibin yerini haber verdi. Bunun üzerine râhip getirildi. Ona:     

"Dininden dön!" denildi. O bunda direndi. Hemen bir testere getirildi. Başının ortasına 

konuldu. Ortadan ikiye bölündü ve iki parçası yere düştü. Sonra oğlan getirildi. Ona da:     

"Dininden dön!" denildi. O da imtina etti. Kral onu da adamlarından bazılarına teslim 

etti.     "Onu falan dağa götürün, tepesine kadar çıkarın. Zirveye ulaştığınız zaman 

(tekrar dininden dönmesini talep edin); dönerse ne âla, aksi takdirde dağdan aşağı 

atın!" dedi. Gittiler onu dağa çıkardılar. Oğlan:     "Allahım, bunlara karşı, dilediğin 

şekilde bana kifayet et!" dedi. Bunun üzerine dağ onları salladı ve hepsi de düştüler. 

Oğlan yürüyerek kralın yanına geldi. Kral: "Arkadaşlarıma ne oldu?" dedi.    "Allah, 

onlara karşı bana kifayet etti" cevabını verdi. Kral onu adamlarından bazılarına teslim 

etti ve:     "Bunu bir gemiye götürün. denizin ortasına kadar gidin. Dininden dönerse ne  

âla, değilse onu denize atın!" dedi. Söylendiği şekilde adamları onu götürdü. Oğlan 

orada:     "Allahım, dilediğin şekilde bunlara karşı bana kifayet et!" diye dua etti. 

Derhal gemileri alabora olarak boğuldular. Çocuk yine yürüyerek hükümdara geldi. 

Kral:     "Arkadaşlarıma ne oldu?" diye sordu. Oğlan.     "Allah onlara karşı bana 

kifayet etti" dedi. Sonra Kral'a:     "benim emrettiğimi yapmadıkça sen beni 

öldüremeyeceksin!" dedi. Kral: "O nedir?" diye sordu. Oğlan:     "İnsanları geniş bir 

düzlükte toplarsın, beni bir kütüğe asarsın, sadağımdan bir ok alırsın. Sonra oku, yayın 

ortasına yerleştir ve: "Oğlanın Rabbinin adıyla" dersin. Sonra oku bana atarsın. İşte 

eğer bunu yaparsan beni öldürürsün!" dedi. Hükümdar, hemen halkı bir düzlükte 

topladı. Oğlanı bir kütüğe astı. Sadağından bir ok aldı. Oku yayının ortasına yerleştirdi. 

Sonra:     "Oğlanın Rabbinin adıyla!" dedi ve oku fırlattı. Ok çocuğun şakağına isabet 

etti. Çocuk elini şakağına okun isabet ettiği yere koydu ve Allah'ın rahmetine kavuşup 

öldü. Halk:     "Oğlanın Rabbine iman ettik!" dediler. Halk bu sözü üç kere tekrar etti. 

Sonra krala gelindi ve:     "Ne emredersiniz? Vallahi korktuğunuz başınıza geldi. Halk 

oğlannın Rabbine iman etti!" denildi. Kral hemen yolların başlarına hendekler 

kazılmasını emretti. Derhal hendekler kazıldı. İçlerinde ateşler yakıldı. Kral:     "Kim 

dininden dönmezse onu bunlara atın!" diye emir verdi. Yahut hükümdara "sen at!" 

diye emir verildi.     İstenen derhal yerine getirildi. Bir ara, beraberinde çocuğu olan bir 

kadın getirildi. Kadın oraya düşmekten çekinmişti, çocuğu:     "Anneciğim sabret. zira 

sen hak üzeresin!" dedi." 1389 

 Ubeyd İbnu Umeyr babası radıyallahu anh'tan anlatıyor: "Resûlullah 

aleyhissalâtu vesselâm bir adam kebâirden sormuştu, şöyle cevap verdiler:     "Onlar 

                                                           
1389 Müslim, Zühd 73, (3005); Tirmizi, Tefsir, Bürûc, (3337). 



dokuzdur!" buyurdular ve saydılar: "Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim 

malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya 

haksızlık, kıbleniz olan Beytu'l-Haram (da masiyet işlemey)i sağlığınız veya ölümünüzde 

helal addetmek."  1390 

- İbnu Abbâs radıyallahu anhümâ anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:     "Kim, Allah'ın zikrettiğinin gayrısı  için yıldızlar ilminden bir bab 

iktibas ederse sihirden bir şu'be iktibas etmiş olur. Müneccim kâhindir; kâhinde 

sihirbazdır, sihirbaz da kâfirdir."  Rezin tahric etmiştir.    

 - Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir:Kim yıldızlarla ilgili bir ilim iktibas etmişse 

sihirden bir şube iktibas etmiş demektir. (Yıldız ilmi) arttıkça (sihir ilmi de) artar."  

1391 

 - Safiyye Bintu Ebî Ubeyd, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın zevce-i 

pâklerinden naklen anlatıyor: "Resülulah (aleyhissalâtu vesselam) buyurdular ki: "Kim 

bir arrâfa (kâhine) gelir, birşeyler sorar ve söylediklerine de (inanıp) onu tasdik ederse, 

kırk gün namazı kabul edilmez."1392 

Sihirden korunmak için hadisde:”Kur’an-dan büyük âyet,âyetel kürsidir.Bunu her kim 

okursa,Allah o saat bir melek gönderir,ertesi güne kadar iyiliklerini yazar ve 

günahlarını siler.Bu âyet bir evde okunsunda şeytanlar onu otuz gün bırakmasın olmaz 

ve kırk gün ona ne sihirbaz kadın,ne sihirbaz erkek girmez.Ey Ali,bunu evladına ve 

ailene ve komşularına öğret,bundan büyük bir âyet nazil olmadı.” 

Sihir bozmak için bu alanda çeşitli eserlerde yazılmıştır.1393 

 Zaten bunu için inmiş olan Muavvizeteyn yani Felak ve Nas sureleride bu konuda 

mücerrebdir.1394 

          MEHMET   ÖZÇELİK 

                                                           
1390 Ebu Dâvud, Vesâya 10, (2875); Nesâi, Tahrim 3, (7, 89).  

1391 Ebu Dâvud, Tıbb 22, (3905)  

1392 Müslim, Selâm 125, (2230). 

1393 Gizli İlimler.Mustafa İyasoğlu. 1/225,3/255-257,5/50,74,130-131,6/33-34,8/45-46.  

1394 Sihir konusuyla ilgili olarak bak.Âyetler:A’raf.116-132,109,112-

113,120,Mü’minun.89,Bakara.102,Taha.71,Mâide.110,En’am.7,Yunus.70,76-

77,Hud.7,Neml.13,Sebe.43,Saffat.15,Zuhruf.30,49,Ahkaf.7,Tur.15,Yunus.2,80-81,Şuara.34-35,37,38,40-

41,46,49,63,66,69,79,153,185,Taha.58,73,57,Enbiya.3,Kasas.36,48,Kamer.2,34,Müddessir.24,Sad.4,Ğafir.24

,Saf.6,Zariyat.39,52,18,İsra.47,101,Furkan.8,Hicr.15,Âl-i İmran.17.Hak Dini Kur’an Dili CD ve 

tefsirinde;1/363-389; 2/157-171,3/302,361,363,378,388-389,406,516;4/88-89,93-98,100,110-

113,119,123,437,441-444,505,518,556;5/57,426-

427,440,469;6/49,100,124,182,186,189,193,300,367,459,518,550-551;7/54,68,227,254,259,264,266-

267,271,274,289,328,334,339,344-347;8/16-17,363,390,415,421-422,515-516;9/268,457;10/45,128,131-

141,150,154-155,158-159,162-163,166,168,170-171,174,176..Mürşid.3.CD. 



S  İ D R E T Ü L        M Ü N T E H A 

  

 Son sınır. Sonsuzluğun başlangıcı. Kesişme noktası. Sınır ve hat. Mâverâ. Fizik 

ötesi,metafizik alem. Öteler ötesinin başlangıç noktası. Berzah. Mayınlı tarla. Mahrem 

bölge. Olmak ile ölmek,yanmak ile yakmak mahalli... 

 Kaynaktan çıkan damlanın aslına rücu’u. Damlanın okyanusu varışı. Doğuma 

giden ölüm noktası. Olmanın yok olma yeri... 

 Rıza ve Mahbubiyetin buluşma noktası... 

 İnsanların ulaşamayıp,Cebrâilin geçemediği,Muhammed Mustafanın hicret yeri. 

Dâvet yeri. Müjde yeri... 

 Kul olarak varıp,rasul ve elçi olarak dönme,varlıkların mahsullerini takdim 

yeri... 

 Selâm ile Kelâmın buluştuğu yer... 

 Madde ile mânanın,fizik ile metafiziğin,mümkin ile vâcibin birbirinden 

ayrıştırıldığı ince nokta... 

 Sanal aleme geçiş... 

 Ruha göçüş... 

 Madde ile maddi basamakların son bulduğu zirve... 

 Zaman ve Mekân kaydından âzade harem dairesi... 

 Habib ile Mahbubun buluşma noktaları... 

 Yerdekilerin göktekilere karşı Mi’raç mu’cizesi... 

 Tefevvuk sebebi ve vesilesi... 

 Çok inceleri eleyen elek... 

 Sidretül münteha..en son sedir... 

 Şiddetül münteha..en son azamet... 

 Dilekçelerin ve arzuhallerin en son baş vurulduğu merci ve makam... 

 Her şeyin idare edilip yönlendirildiği  idari mekanizma... 

 Sonsuzluk koridorlarının başlangıcı... 



 Gerçek başlangıcın ve varlığın başladığı,bitiş noktası... 

 Mâsivanın olmadığı ve bulunmadığı alem... 

 Merâtib-i Külliye-i Esmâ-iyede bir yükseliş ve varıştır..tâ sidre-i münteha 

kapısından girip,kâb-ı kavseyne ulaşıncaya kadar... 

 Alemlerin iltisak ve ittisal nokta ve dairesidir. Âdeta devleti idare eden 

bakanlıkların,baş-bakanlık dairesi gibidir. Ki onlardan,o dairelerden biri Cennetül 

Me’vadır. 

 ......... 

  

        MEHMET   ÖZÇELİK 

     

 

NE   KADAR   SEVİNMİŞDİM 

  

 Evet,gerçekten çok sevinmiştim. Zira bizim Şükrü’yü namaz kılarken 

görmüştüm. Bu yaşına kadar namaz kılmamıştı. 

 Namazsız geçen elli küsur yıl... Kolay değildi. Hem kötü arkadaşlarından 

ayrılmış,eski kötü adetlerini terk etmiş ve artık namaza başlamıştı. Beni düşündürmüştü 

bu durum. 

 Bu sevinçle yanına yaklaştım ve; 

 -“Maşaallah! şükrü seni tebrik ederim. Artık namaza başlamışsın.”diyerek onu 

kucaklamaya başladım. sevincimden anne-babama kavuşmuş gibi sevinçliydim. 

Nerdeyse bırakmak istemiyordum. 

 Benim bu sevinçli,gülüp sevinerek yaptığım harekete Şükrü de gülerek karşılık 

verdi. Ancak içinden bir şeyler söyleme isteği,sevincimin devam etmesini istememe gibi 

bir duygusu vardı. Çok da sürmedi. 

 Şükrü bana şunları söylemeye başladı: 

 “Ne namazı,ne namaza başlaması yav!! Günleri şaşırmışım. Ben bu gün Cuma 

zannetmiş,camiye girmiştim. Sonradan fark ettim. Meğer bu gün Perşembeymiş!..” 

 Bu cevap karşısında çok şaşırmış ve çok üzülmüştüm. 

 Meğer şaşkınlar şaşkınlığı kendilerinde değil,günlerde arıyorlarmış. 



 Allah kimseyi şaşırtmasın!! Âmin... 

 Ben onun kazançlı çıkmış olmasına sevinirken,o yanlışlıkla kılabilmekten dolayı 

zararlı çıkacağını düşünmekte. 

 Kazancını kılmakta değil,kılmamakta hesab etmektedir. 

 Acaba,kılan kılmakla ne kaybetti,kılmayan kılmamakla ne kazandı? 

 İkisinin de ömrü geçi ve de sür’atle geçmektedir. 

  

          16-3-1997 

         MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

SEVR   VE   HUT 

  

 Bir hadisTe Peygamber Efendimizden:”Dünya ne üzerinde 

duruyor?”denildiğinde cevaben; 

 “Sevr ve Hut”yani öküz ve balık üzerinde,diye buyurmuşlardır. 

 Veciz ve beliğ konuşan Peygamberimiz bununla önemli bir noktaya parmak 

basarak,dünyanın temelini iki noktaya oturtmuş olmaktadır. 

 Birisi;”Dünya öküz üzerindedir.”derken;dünyada,karada yaşayanların tümünün 

gelir ve maişeti,toprağın öküz tarafından sürülerek,onun sırtından elde edilen 

mahsullerle devam ettirilmektedir. 

 Şimdi traktörle bu iş yapılmasına rağmen,bazı yerlerde hala öküz ile sürülmenin 

devam etmesi,işin gerekliliğini hala taze tutmaktadır. 

 Bununla beraber şu anda aynı soru olan;”Dünya ne üzerinde  

durmaktadır?”sorusuna;”Dünya traktör üzerindedir.” denilse,bir gerçek ifade 

edilmiş,yanlış edilmemiş olur. 

 Zira insanların hayatının temelini oluşturan,temel gıda toprağın öküz veya 

traktörle sürülüp,onun sırtından elde edilen önemli kaynağı ifade eder. 



 Diğeri ise;”Dünya balık üzerinedir.” Dünyada yaşayan iki kısım insan 

grubundan biri karalarda yaşarken,diğeri ise;sahillerde yaşamaktadır. 

 Sahillerde yaşayanların genelde geçim kaynağı;sudan elde edilen balık iledir. 

Hayatlarını,geçimlerini balıkla sağlarlar. 

 Buradan hareketle;”Devlet ne üzerindedir?”sorusuna;”Kılıç ve kalem 

üzerindedir.”denilmesi,yanlış olmaz. 

 Yani;dış tehlikelere ve iç emniyete karşı ordu harb ve silah teçhizatını temsil eden 

kılınç ile ifade edilirken; 

 Devletle memuriyet ve resmiyet işlerini yürütmek amacıyla kalem 

kullanılmakta,işlerin yürütülmesi kalemle temsil edilmektedir. 

 Bunun gibi de;dünyada su ve toprak iki önemli faktörü ve temeli 

oluşturmaktadır. Her ikisi de hayata kaynaklık etmektedir. 

 -Sevr ve Hut aynı zamanda iki meleğin adı olup;bunlar dünyanın tanzim ve 

tedbiriyle görevli meleklerdir. 

 -Sevr ve Hûta dair acaip ise akıl dışı olup;ya israiliyat veya temsilat veya 

muhaddislerin tevilatıdır. 

 Nitekim Peygamberimizin 70 yaşında ölen bir münafık için;”70 yıldır 

yuvarlanmakta olan bir taş bu gün cehennemin dibine düşmüştür.”ifadesiyle 

belirtmiştir.1395 

  

         28-6-2000    

        MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1395 Bakn. Lem’alar. B. Said Nursi. 92, Asar-ı Bediiyye. B. S. Nursi. 201, R. N. Kutsi Kaynakları. A. 

Badıllı.596. 



SEVAB   VE   DUA   ÜZERİNE 

  

 Te’siri azim olan duanın1396,sevabı da azimdir. 

 Dua edenin acizliği,fakirliği,ihtiyaçlarının sonsuzluğu ölçüsünde,duaya cevab 

verenin de sonsuz büyüklüğü tezahür etmektedir. 

 Her şeyi yaratan yaratıcı,her şeyin duası demek olan ihtiyacını 

reddetmeyecek,kabul edecektir. 

            Hele hele edilen dualar umumun umumi ve zaruri ihtiyaçlarından kaynaklanan 

bir isteği ise;elbette red edilmeyecek,kabul edilmese bile cevab verilecek,tabiri caizse 

işleme konulacaktır. 

 O ihtiyaç ve lüzumuna göre her duaya cevab verir. Bazen daha güzel bir 

surette,bazen de zararından dolayı yerine getirmemekle kabul eder. Yani her isteğe 

cevab verilir. Ancak hikmeti gereği kabul etmeyebilir. Çünki o hakimdir. Her şeyi en 

güzel bir şekilde var eden ve verendir. 

 Bediüzzaman Hazretleri eserinde özetle:1397 -Amellerin sevabına dair bazı 

surelerin fazileti ki;mesela Fatiha’nın Kur’an kadar,İhlasın Kur’an-ın üçte biri 

kadar,Zilzal ve Kâfirun suresinin dörtte biri,Yasinin on Kur’an kadar sevabı konusu 

hakkında özetle şöyle der; 

 Kur’anın her bir harfinin bir sevabı vardır. bu on,yetmiş,yedi yüz (Âyetel Kürsi 

gibi),bazen bin beş yüz (İhlasın harfleri gibi),bazen on bin (Berat gecesinde okunan 

âyetler ve makbul vakitlerde okunanlar için),bazen otuz bin (Kadir gecesinde okunan 

ayetler gibi). 

 Mesela;Kur’anda 300600 harfi olduğundan1398 İhlas suresi besmele ile beraber 

altmış dokuzdur,üç defa 69,207 harftir. Demek ihlas suresinin her bir harfinin sevabları 

bin beş yüze yakındır. İşte Yasin suresinin harfleri hesab edilse,Kur’anın tüm harflerine 

nisbet edilse ve on defa katlanması  göz önünde bulundurulursa,şöyle bir netice çıkar 

ki;Yasini şerifin her bir harfi takriben beş yüze yakın sevabı vardır,yani o kadar sevab 

yazılır. Bunlar gibi başkaları da kıyas edilebilir. 

 Aynı zamanda bunlar Terğib ve Terhib yani teşvik ve sakındırmak içindir. 

 Her şeyi bu alemin ölçüsüyle ölçmemek lazımdır. Bu kısa dünyanın ölçüsüyle 

ebedi ve sonsuz olan ahiret alemi ölçülmez. Amellerin sevabı da o aleme baktığı 

                                                           
1396 Bak.R.N. Kudsi Kaynakları. A. Badıllı. 485-488,beddua hakk.age.481-485. 

1397 Sözler.312. 

1398 Bak.Kastamonu Lahikası. B. Said Nursi.100. 



için,dünya görüşüyle baktığımız aklımıza dar gelmektedir,sığışmamaktadır. Buradaki 

kusur ihatasızlığımızdandır.1399 

 İdrâki maâli bu küçük akla gerekmez. 

 Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. 

 -Mecmuât-ül Ahzab1400’da da belirtildiği gibi;Kim şu duayı okursa ona Musa ve 

Harun-un sevabı kadar sevab verilir. Dua meâlen şöyledir: 

“Göklerin ve yerlerin Rabbı olan Allaha hamdolsun. Göklerde ve yerlerde 

büyüklük sadece alemlerin Rabbı olan Allaha mahsustur. Göklerde ve yerlerde azamet 

sadece alemlerin Rabbi olan Allahındır. O sonsuz izzet ve hikmet sahibidir. Mülk sadece 

O’nundur. O semavatın Rabbidir ve sonsuz izzet,hikmet sahibidir.” 

Bu söz elbetteki hak ve hakikattır. Ancak aklen izahına gelince; 

-İnsan kabiliyet ve ihtiyaç yönüyle ebede namzet bir varlıktır. İhtiyaçları 

sonsuzdur. elbetteki ebedi olan Allah insanların ahiretteki ebedi ihtiyaçlarını,ebediyyen 

yerine getirecektir. O halde bu dünyada yapılanlara verilen büyük sevab neden büyük 

görülsün? Sonsuz alemde ne kadar yer işgal edebilir? düşünülsün! 

Aynı zamanda verilenlerin insanın yaptığının karşılığı olarak insana verilmesi, 

nimetteki lezzeti de ziyadeleştirmektedir. 

Allahın hazinesi geniştir. İkrâmı ve ihsanı sonsuzdur. 

Oysa Allahın Musa ve Haruna (AS) verdiği ve vereceği sevabı,biz ilmimizle ihata 

etmiş ve kavramış değiliz. Bizce meçhuldür. 

Aynı şekilde bize dünyada iken ahiretten ve cennetten iste istediğini 

denilse;elbetteki ölçümüz dünya ve içindekiler olur. onlar ise cennetin yanında bir hiç 

mesabesindedir. 

Ve yine küçük bir köyde yaşamış,padişahı bilmeyen ve ondan habersiz olan bir 

kişiye;-Padişahın sofrasını anlat-denilse;o kişi padişahın sofrasını kendi köyündeki 

ağasının sofrası gibi tarif edecektir,belki de biraz fazla söyleyecektir. 

Buradaki Musa ve Harunun(AS) sevabı kadar verilecek olan;bizim bilgimiz ve 

tahminimize giren sevabları kadar bir sevab demektir. Yoksa bizzat onlara verilenin 

aynısı verilecek anlamına değildir.1401 

Buradaki kemiyet yani sayı çokluğu itibariyle olmayıb,keyfiyet yani kabiliyet ve 

değer yönüyledir. 

                                                           
1399 Bak.R.N.K.Kaynakları.age.334. 

1400 Bak.sh.350. 

1401 R.N.K.kaynakları.age.334,Sözler.age.313. 



Böylece her insan kabiliyeti nisbetinde olana sahib olacaktır. 

Yoksa bir eri padişah ve binbaşı derecesine çıkarmak,hem ere taşıyamayacağı bir 

yükü yüklemektir. Hem de diğerlerine bir hakarettir. 

  

       5-5-1997 

      MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

     

ŞEREF        MADALYALARI 

  

 1) Sahabi olmak : Ne büyük şeref. Bir an olsun sohbet-i Nebevinin iksirinden 

içmek.. Huzurunda oturup,huzur bulmak. Yolunda toprak olmak,semalara yükselmek. 

İçeceği su veya testi olup,mübarek dudaklarından ebedin kokusunu işmam etmek. 

Mübarek yed ve kademlerini bûs ile,rayiha-i tayyibe ile muattar olmak. Önünde 

zırh,arkasında duvar,yanında sıyanet meleği olmak. Cemalinden Cemalullahın 

tecellisini seyretmek. Tebessümüyle yanaklarından açan güllerin arısı olmak. Kurbiyeti 

Rahmana vasıl olmak. Şems ve kamerin etrafında hâlelenmiş birer yıldızı nurani olmak. 

Hidayet timsali,hidayet güneşinin seyyareleri,sistemleri olmak... Mevlevi-vâri etrafında 

dönmek... Gece-gündüz aşkıyla yanmak,tutuşmak...Vahyin muhatabı olup,doğrudan 

doğruya Hitabat-ı Sübhaniyeye mazhar olmak... Hayat suyunu kaynağından içmek... 

hayatı yaratanın elçisinden;hayatı,insaniyeti,mahiyeti eşyayı,kendini bilip,iltifatına 

mazhar olmak...Ahlakıyla ahlaklanıp,insanlık alemine sultan olmak...Ashab-ı Kehfin 

Kıtmiri gibi,kapısında Kıtmir olmak... Onun bahçıvanlık yaptığı bahçenin ağacı 

olup,onun sulamasıyla sulanmak. O’nun bahçesini sulayan ve O’na şemsiyelik yapan 

bulut olmak... Yürüyen ayağı,tutan eli,gören gözü,dinleyen kulağı,manalarla meşgul 

olup,düşünen aklı olmak... 

 Uzun söze ne hacet:O’nun sohbetiyle sohbetlenip,O’nun şerefiyle şeref-yâb 

olmak. Ne büyük saadet..ne büyük lezzet... 

 Evet,en büyük izzet... 

  2)Tâbiin veya Tebe-i Tabiin olmak : O nübüvvet zincirinin son halkası 

olmak..Yıkılmaktan ve kopmaktan O’nun himmetiyle kurtulmak... Leyla’yı arayan 

Mecnun gibi,O mahbubu O’nun mahbublarından sormak,O’nun takibcisi olmak...O 

zatın yanında olmasak da,yakınında bulunmak...Velayet merdiveniyle o zatla 

görüşebilmek,kalb ayağıyla huzuruna varıp tefeyyüz etmek... Basiret gözüyle O’nu 

hakiki makamında seyretmek... 



 Bunların neticesinde Cenâb-ı Hakkın Hakimane hikmetini hikmetle temaşa 

edip,anlamak... Kabri kalpten Sani’a pencere açıp zahir ve batın duygularla,evvel-

ahir,zahir ve batın olan Cenâb-ı Hakkın marifet denizine bir Ğavvas gibi dalıp inciler 

çıkararak alemi asğar ve avalimi asğara ilan etmek... 

 Yani velayet yoluyla hakikatlara nüfuz edebilmek...En kısa ve eslem yol olan 

hakikat mesleğinde bulunup,marifetullah da uzun mesafeler katedebilmek...Tıpkı Hz. 

Ali gibi ki;o zat der:”Eğer alem-i ğayb açılsa yakinim –inancım- ziyadeleşmeyecek.” İşte 

inancın doruk noktası...İşte hasselerin fethi... Onun için alemi misal,dünyanın bir 

mahallesi gibi,onun için ruhlar alemindeki macera,dünle bugün gibi... 

 Maddeyi aşıp manaya geçmek...Seradan çıkıp,süreyyaya yükselmek...Esfelden 

a’laya urûc edebilmek... Kışrı terk edip,özü alabilmek...İnsanın hevâ ve hevesini tahrik 

eden dünya zevkinden,fâniyattan;ukbâya,bâkiyata geçmek... 

 Veya diğer büyük bir şeref madalyası olan,Cenâb-ı Hakkın her yüz senede bir 

gönderdiği Müceddid ve mehdi’nin ordusunun bir neferi olmak..İman ve Kur’an 

hizmetinde fani olmak...Küfür ve inkarın bel kemiğini kırmak... Dirilmemek üzere  

öldürmek...Kalkmamak üzere yatırmak...Bir daha uyanmamak üzere uyutmak ve 

unutturmak  

 Ezalar gıdan,cefalar meyven olur. Her şeyden önce hizmetin senin gübren 

olur,tekamülüne ve olgunlaşmana,hakiki insan vasfını takınmana büyük bir amil olur. 

 Veya gönderilen vasıfla kalmak,İslâmiyet içre...Cehenneme karşı bir siper 

yapmak...İman cephesine,inanç askerine bir kale yapmak...Çekirdek olarak atıldığımız 

toprakta ağaç olup meyve veremezsek de,asliyetimiz olan çekirdekliğimizi korumak... 

 Evet,müslümanlık;iman tohumunun yeşermesi. Ebede uzanıp giden ağacın 

saadet dalına yapışıp,cennet meyvesini elde etmek...Müslümanlık;Allah’a, O’nun sevgili 

rasulüne,o ali peygamberin al ve ashabının yoluna revan olup gitmek,o ulvi davaya 

bütün zerreler ile teslim olmak...Müslümanlık;Emniyet,selamet,sadakat,fazilet ve serapa 

hak yol...Müslümanlık;ebedi bir sigorta,garanti...Ahlak-ı hasene ve insaniyetin nurani 

bir 

simgesi..Müslümanlık;sabır,sabır,sabır...Gayret,gayret,gayret...Cehd,azimet,tefekkür 

dinidir...Müslümanlık;maddede manayı görmek,kışırda lübbü bulmak,her şeyde bir-i 

görmek,sanatta sanatkarı,Leyla’da Mevlâ’yı görmektir... 

  

         12-8-1993 

        MEHMET   ÖZÇELİK  

 

 

 



SEMÂ ‘ DA      OTURANLAR 

  

 Başımızın üzeri,yukarısı emin olduğundan emniyetteyiz. 

 Acaba,aşağımızdakiler de bizden emin olup,emniyetteler mi? 

 Hadis-i Kudsi-de:”Denizin dibindekiler insanlardan şekva edip,derler ki;”Ya 

Rabbi! Şu insanlar (anarşi,fitne ve fesatlarıyla) istirahatimizin selbine (rahatımızın 

kaçmasına) sebeb oluyorlar.” 

 Alemde ve alemlerde,bizden başka ve bizden fazla gürültü ve anarşi çıkaranlar 

pek o kadar bulunmamaktadır. 

 Olanlar da hep bizim isyanımız ve küfran ve nisyan ve günahımızın neticesi 

olarak vuku bulmaktadır. 

 Değişmeler ve dönüşmeler;değiştirdiklerimiz ve değiştirmelerimizin birer 

mahsulüdür. 

 Değişmeler;belli bir istikrarda kalmayıp,halden hale değişip,dönüşmelerimizden 

kaynaklanmaktadır. 

 Melekler belli bir kararda kalıp,değişmeye maruz değiller. Terfi olmadığı 

gibi,tenzil de yok. O sebeple değişim de yok. Anarşi olmadığı gibi,bir hareket ve 

bereketlilik de yok. 

 Belli bir noktada sebat,belli bir merkeze sabit olarak bağlanma ve bağlılık 

mevcut... 

 Sema da oturanlarla bir sözleşme ve anlaşma yapsak,acaba sözleşmelerimiz ne 

olur? Anlaşabilir miyiz? 

 Bir yanda onların sundukları teklifler,diğer yanda bizimkiler... 

 Bizim varlığımıza taraftar olmayanlar,ne derece,nereye kadar tekliflerimize 

taraftar olabilirler? 

 Yukarıda oturan o melekler,hep yukarıdan ve yukarılardan konuşurlar... 

Aşağıda oturan bizler,aşağılık kıskacını ve zincirlerini kırdığımız nisbette yukarılardan 

konuşuruz... 

 İşte örnekleri;Enflasyon kaç da? Mark ve dolar kaç lira da? Şu  şeylerin kilosu 

kaça? Bu yıl hangi takım ligde? Kaç gol atıldı? 

 Hayatta yediğimiz goller mi? Şeyyy... Onları boş ver... Önemli şeyler boş 

verilirken,dışındakiler ise tıka basa dolu verilmek te.. Buda ayrı bir gerçek... 



 İçinden çıkacağımız,daha doğrusu çıkarılacağımız şu dünya için here türlü 

hazırlığı yaparken; 

 Gideceğimiz yer için,oraya layık pek bir hazırlığımız bulunmamakta. 

Nitekim,gideceğimiz yerden,korktuğumuzdan da belli olmaktadır... 

 Bu işin orta yolu,yukarıdakilerle barışıp,aşağıdakileri küstürmemekle olur. 

 Bu da fıtratın gereği olan emir ve yasakları yerine getirip,fıtri hareket etmekten  

,fıtrata uygun davranmaktan ileri gelir. Zira fıtrat;fıtri olmayanı kabul etmez,reddeder. 

 Deli dana hastalığı bunu güzel bir örneğidir. Hayvana verilen fıtri olmayan 

gıdalar,dengenin bozulmasına ve deli olmasıyla kalmayıp,onu yiyende de bir dengesizlik 

oluşturmasına neden olmaktadır. 

 Fıtrat ve fıtrilik Allah’ın yaratması ve yönlendirmesidir. Gayrı ise ona muhalefet 

ve aykırılıktır. 

 Aksini taleb,aksine yönlenmekle oluşan bir aksiliktir. 

      6-7-1996-MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

ŞEHİTLERİMİZ - ŞEHİTLİK MAKAMI – VEFA BORCUMUZ 

  

 Şehitlik;Peygamberlikten sonraki mertebe. Zira;dünya hayatlarını Allah-Din-

Vatan ve hak yolunda feda ettikleri için Cenab-ı Hak tarafından verilen ulvi makam. 

Öyle ki;bu makamı elde den şehid,kendini ölü bilmemekle kalmaz,hayatta olanları ölü 

bilir. 

 Şehidlik;Peygamber elinden ölümsüzlük iksiri içenlerin makamı... 

 Öyle bir kahraman ki –Allah – der de ölürler. 

 Kim bilir hangi cenk de,hangi yerde ölürler. 

 Ey gökyüzü seyreyle,Hakkın yüce erini. 

 Son nefes çiçek çiçek,gülümser de ölürler. 

 Ölüp cennetlik olduktan sonra hiç kimse bir daha dünyaya dönüp ölmek veya 

öldürülmek istemez. Ancak şehidler eriştikleri yüksek kerametleri görünce dünyaya 



dönüp tekrar be tekrar savaşarak şehidlik mertebesine on defa daha erişmeyi temenni 

ederler. 

 Uhud’da şehid olan Abdullah ibni Amr için,oğlu Câbir’e Efendimiz (SAM) şöyle 

buyurur:”Bilir misin,Allah babanı nasıl karşıladı? Bunu ne göz görmüş,ne kulak 

duymuş,ne de bir beşer tahattur edebilmiştir. Öyle karşıladı ki tarif edilmez. Baban dedi 

ki:”Ya Rabbi,beni dünyaya iade buru da,şu tatlı ölümün neşvesini arkada kalanlara da 

anlatayım.”  

 Allah:”Artık geriye dönme yok;o bir kereydi ve artık bitti. Fakat ben,sizin 

durumunuzu onlara haber veririm.”buyurdu. Sonra da aşağıdaki ayet nazil oldu. 

 “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma,hayır (onlar) diridirler,Rableri 

katında rızıklanmaktadırlar.”1402 

Kur’an-ı Kerim-de:”(Sabredip de) Allah yolunda öldürülenler için –ölüler- 

demeyin. Bilakis onlar diridirler,ama siz farkında değilsiniz.”1403 

Fatiha’daki ‘Sıratı Müstakim’ sahibleri sıralanırken bunların, Allah’ın 

kendilerine nimet verdiği insanlar olarak;”Nebiler,Sıddıklar,Şehidler ve Salihler ‘1404 

olduğu ifade edilir.  

Fakihler şehidi üç kısımda taksim ederler:1)Hem dünya hemde ahiret itibariyle 

şehid olanlar. 

2) Dünya ahkamı itibariyle şehid olanlar. 

3)Ahiret ahkamı itibariyle şehid olanlar.1405 

Manevi şehidlik ise;Devasız bir hastalığa düçar 

olmak,sıtmadan,doğumdan,boğulmak ve yanmaktan dolayı olan ölümlerdir. 

Hak yolda gidenler,özellikle alimlerin kalemlerinin mürekkebi,şehidlerin 

kanlarıyla muvazeneye gelir. 

Şehidler kendilerini ölü bilmedikleri gibi,hayattakileri ölü bilirler. 

Ayette:”Eğer Allah yolunda öldürülür yada ölürseniz,şunu bilin ki,Allahın 

mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün şeylerden daha hayırlıdır.”1406 

                                                           
1402 Al-i İmran.169-170. 

1403 Bakara.154. 

1404 Nisa.69. 

1405 Kütüb-ü Sitte.Prof.İ.Canan. 5 / 256. 

1406 Al-i İmran.157. 



“Andolsun,ölsenizde,öldürülsenizde Allahın huzurunda toplanacaksınız.”1407 

Şehadet büyük mükafatı netice verdiği gibi,imanın artmasına da vesiledir.1408 

Şehidliğin bir imtihan sonucu olup,sabrın neticesi,mükafatın başlangıcı olduğu ve 

mağlubiyetin bir eseri ve sonucu da değildir.1409 

 Böylece Kur’an;gerek dünya,gerekse ahiret hayatının güven ve huzuru,hürriyet 

ve istiklali,şeref ve itibarı;Allah-Din-Vatan düşmanlarıyla savaşıp üstün fedakarlık 

göstermeye bağlıdır,diyor. Şehidlik bunun önemli halkasını oluşturur. 

 Hadiste:”Muhammedin nefsi kudret elinde olan zatı zülcelâle kasem olsun,Allah 

yolunda gazaya çıkıp öldürülmeyi,sonra tekrar hayat bulup gazada tekrar 

öldürülmeyi,sonra tekrar gazaya çıkıp öldürülmeyi ne kadar isterim.”1410 

 Hadiste:”İmanı olan kimsenin,fasık bile olsa,şehidlik ücretini 

alacağını..”müjdelemektedir.1411 

 Hadiste:”Kim Allahın kelamı yücelsin diye mukâtele ederse,O Allah 

yolundadır.”1412 

 Hadiste:”Şehidlerin ruhları yeşil kuşların (Tuyûrun Hudrun) içindedir. Dilediği 

yerde rızkını yer.”1413 

 Din-Vatan-Allah yolunda ölmesini bilenler,Ahirette yaşamasını bilenlerdir. 

 İşte milletimiz vatanı ve inandığı kutsal değerleri uğruna savaşmış,bu yolda 

ölmeği yaşamağa yeğ tutmuştur. “Ölürsem şehid,kalırsam ğazi”inancı,onların şanlı 

zaferlerinin sırrı olmuştur. 

 Şehidlik ve gazilik;asil ruhlu milletimizin benliğinde yaşayan iki yüce değerdir. 

 Bunun en yakın örneği Çanakkale zaferi ve İstiklal savaşımızdır. O 

zamanlar,neredeyse bütün dünya Türk milletini yok ettiğini sanıyordu. Oysa Türk 

anaları evlatlarına ilk sütlerini verirken:”Ya şehid ol,ya gazi.” demişler. Bu ruhla 

yetişen kahraman evladlar şahlandılar,tarihe destanlar armağan ettiler. 

                                                           
1407 Al-i İmran.158. 

1408 Nisa.74,95-96,Al-i İmran.171-174,Tevbe.52,111,Hac.58,Muhammed.4-6. 

1409 Al-i İmran.140-142. 

1410 Kütüb-ü Sitte.Prof.İ.Canan. 5 / 24. 

1411 Age. 5 / 50. 

1412 Age. 5 / 83. 

1413 Age. 14 / 351. 



 Evladını kaybeden ana-baba bir yıl ağlar ve üzülür. Vatanını kaybeden milletler 

asırlarca ağlarlar. 

 Şehidlik bütün müslümanlar için ideal olmakla beraber,Bunun da Allah’ın 

dilemesiyle gerçekleşen bir nasib olduğu unutulmamalıdır. Bir müslüman için Allah’ın 

rızası ve şehidler için vadettiği ulvi mertebeler karşısında elbette hayatın hiçbir değeri 

yoktur. 

 Tarihte olduğu gibi;Çanakkale’de,Kore’de,Kıbrıs’da da Türk askeri Allah’ın 

görünmez ordularıyla desteklendiği inancı ile şehidliği en ulvi mertebe sayan 

gelenekleşmiş bir Dini-Ahlaki formasyonla döğüşmüştür. 

 Hz. Peygamberin mübarek ağzıyla şehidliğin cennetle mükafatlandırılacağı 

müjdesini duyduğu zaman aşka gelerek;”Allah Allah” diye haykıran sahabinin heyecanı 

aynı samimiyet ve tazeliği ile Türk askerinde devam etmektedir. “Allah Allah” 

haykırışı,savaş meydanlarında Türk saldırısının,hala gayeyi de,neticeyi de içinde taşıyan 

ulvi parolasıdır. 

 Kur’an-ı Kerim-de:”Nusret (Yardım) ancak Allah’ın indindedir” 1414 

buyurulmuştur. 

 Nitekim NUSRET adlı mayın gemimiz 17-Mart gecesi, daha önce mayından  

temizledikleri bölgeye gizlice mayın döşemeyi başarmış. 18-mart sabahı boğaza 

yüklenen düşman böylece gafil avlanmış; 6 parça büyük zırhlısının batışını dehşetle 

seyretmiştir. İşte ilâhi nusret ... 

 Düşman kumandanlarını hayrette bırakan manzaralar... Yer-gök ölü 

püskürdüğü halde gelişmeler sadece santim- santim. Çanakkale geçinmemekte...Zira 

Mehmetçik et ve kemiğinden duvar örmüş, kanını da harç yapmış. İşte ilahi terkipli bir 

kale... 

 Birinci cihan harbinde , dokuz cephede belli bir neslin pırlanta gençlerini 

kaybettik. Gaziler ise savaş sonrası eşsiz ve sefil oldular.” Yedek subay savaşı olan 

Çanakkale de ise; ekserisi yüksek tahsilli yüz binlerce deli kanlı şehit verildi.Bu ilmi bir 

kayıp olmuştur. ”Alimin ölümü alemin ölümüdür.”fermanınca alemler kaybettik. 

 Milletin boynunda şerefle taşıdığı gerdanlık,Çanakkale Gerdanlığı...200 bin şehid 

incisinin canları ve kanlarıyla dizilmiş ve oluşmuştur....   

 Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. 

 Düşün altında binlerce kefensiz yatanı... 

 Çanakkale;ehli Hilalin ehli Salibe,hakkın batıla,ulvi ideallere sahib bir milletin 

basit ideal sahiblerine hakimiyeti...Düğüne gidercesine ölümün yüzüne gülüp,ölüme 

gidenlerle,ölümden ve ölmekten kaçanların buluştuğu muhteşem bir gündür... 

                                                           
1414 Al-i İmran.126,Enfal.10. 



 İMAN TEKNİĞE MEYDAN OKUDU . İŞTE ÇANAKKALE... 

 M.Akif şehidler abidesi için şöyle der: 

 Gök kubbenin altında yatar al kan içinde 

 Ey yolcu,şu topraklar için can veren erler. 

 Hakkın bu veli kulları taş türbeye girmez; 

 Ğufrâna bürünmüş,yalınız Fatiha bekler. 

  

          17-3-1992 

         MEHMET    ÖZÇELİK 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALİH      AMEL 

  

 Asr suresinde,Asra yemin eden Allah,İnsanın husran ve zararda olduğunu 

belirtip,ancak bundan iman edipte salih ve iyi amelde bulunanların müstesna 

tutulabileceğini belirtmektedir. 

 Her insan başlı başına bir şifredir. Çözülmesi gerekir. Çözülüp açılması halinde 

bir çok harikalıklar ondan çıkacaktır. 

 O insanın bu şifresini de ancak onun imanı ve salih ameli ile açmak söz 

konusudur. 

  Günahlar ise bilgisayar ve disketlerdeki virüsler gibidirler. İnsan şifresini alt-üst 

ederler. 

 Takva ve salih amel insan şifresini virüslerden temizleyip normal dengesine 

getirirken,günahlar o dengeyi bozarak dengesiz ve çalışmaz hale getirirler. 

 Haram,1415 ve günahlar,büyüklükleri nisbetinde insanın kalbinde bir leke 

oluştururlar. Temizlenmesi için,Hadiste belirtildiği üzere:” Günahlardan öyle günah 

vardır ki,onu sadece iç düşüncesi,hüzün eritebilir.” 

 Samimi bir dönüş,tam bir pişmanlık onun kirini ve lekesini giderebilir. 

 Vazifeler içerisinde en kutsal bir vazife de;iyiliği emr,kötülüğü nehydir.1416 

 Salih amel;1417 imanın artıp kuvvetlenmesine en büyük vesiledir. 

 Ancak bu amel imandan bir cüz ve bir parça değildir.1418 

 Helal,işin vasatı,orta yoludur. Takva,istikamet,ortanın da ortası,ortada zirvedir. 

Fetva ise,aşağıda,umum içinde hususu ifade eder. 

 Helal-Takva-Fetva;kur’an ve Sünnet yolunda anayol olarak bulunub,diğer 

yollar,tali yollardır. 

 Beden-ruh-maneviyat-toplum değerleri-hürmet saygı-Allah rızası;basit şeylere 

indirilmeyecek kadar alidir. 

                                                           
1415 Bkn.İslam ans.TDV. 16 / 97-104. 

1416 Bkn.Fezail-i A’mal.Müslüman şahsiyeti.M.Z.Kandehlevi.Terc.Y.Karaca.sh.247-248. 

1417 İslam ans.age. 3 / 13-20. 

1418 H.D.K.Dili.E.H.Yazır. 1 / 90, 2 / 925, Tefsir-i Kebir. F.Razi.Terc.heyet. 6 / 27. 



 Ayette:”Güzel ve temiz sözler O’na yükselir,Amel-i salihi,güzel ve mabul işi de 

Allah yükseltir.”1419 

 Ağızdan çıkan ,yapılan güzel işler,kokular birer kelime-i tayyibe,güzel 

sözlerdirler. ayet mucibince bunlar göğe yükselirler. 

 Kelime-i habise denilen kötü söz,iş ve kötü koku gibi şeylerde o ağırlığı ile göğe 

çıkmaya çalışır. 

 Ve bu ikisi bir mücadele içerisine girerler,hangisi hangisine galebe ederse ;aynı 

durum yer yüzüne akseder.  

 Yani kelime-i habise üstün gelirse,dünyada da kötüler iyilere galib gelir. Kelime-i 

Tayyibe üstün gelirse,yer yüzünde de iyiler kötülere üstün ve galib gelirler. 

 Çocukların ağızlarından çıkan kötü sözler;büyüklerin sözleri veya fiilleridirler. 

 Manevi atmosferin üstün olduğu yerlerde bu durum daha net görülmektedir. 

 Rasulullahın zamanına,Osmanlı dönemine baktığımızda;hayatın her kesiminde 

bu manevi atmosferin hakimiyetini görebiliriz. Zira yapılan işler Allah’ı ve ahireti 

hatırlatan işler üzerine dönüyordu. 

 Esnaf hayatındaki dürüstlük,emniyet ve güven,onların iyi hal içerisinde olup 

olmamalarıyla alakalıdır. 

 Yol üçtür;Ya her şey odur dediğimizde;a)Madde ve tabiattır,mana yoktur. 

 b)Madde yoktur,o vardır,mana vardır. 

 c)Veya en doğrusu ki;Her şey O’ndandır. 

 Fail ve müessir olmayan insan bir cihetle;” Yalnız bir tesiriniz var;o da hayrı 

mutlaktan gelen hayrı güzel bir surette kabul etmemenizden,şerre sebeb 

olmanızdır.”1420 

 Tıpkı su cetvelini açmamakla bir bahçenin kurumasına sebeb olan kimse gibi. 

 Yapılacak iş;salih amel suyunu bahçeye yönlendirmektir. Zira su zaten 

akmaktadır. 

 Allah insanı da salih amelle terbiye etmektedir. 

 Odunu terbiye eden Allah;ondan çiçek,gül,meyveler,sebzeler çıkarmaktadır. 

Meniyi terbiye eden Allah,ondan bir canlı ve insan çıkarmaktadır. 

                                                           
1419 Fatır.10. 

1420 Sözler.B.S.Nursi.sh.210. 



 Aynı terbiye devam ederse,basitlik ortadan kalkarken,olmaması durumunda 

tekrar odun ve meniliğe rücu eder. 

 Her şey ilahi terbiye ile değer alır,değerlenir. Kur’an ilahi terbiyenin sürekli 

tecelli şeklidir. O’nsuz her şey basite rücu eder. 

 İncilde iyi ile kötünün meseli şöyle bir temsille anlatılır:” Göklerin melekûtunun 

misali,köyünde temiz tohumla buğday eken adamın misali gibidir. İnsanlar 

uyuyunca,bu adamın düşmanı gelerek tarlasına,buğdayın arasına karaca tohumu ekti. 

Ekin bitip filizler başak verince,karaca buğdaya galib geldi. bunun üzerine çiftçinin 

köleleri gelerek= 

 “Ey Efendim,tarlana yeni temiz buğday ekmemiş 

miydin?”deyince,Efendi”Evet”dedi. Bunun üzerine köleler:”Ya bu karaca nereden 

çıktı?”dediler. 

 Efendi;”Belki de siz karacayı sökeceğiz diye,onunla beraber buğdayı da 

sökersiniz,onun için bırakın ikisi de hasad zamanına kadar büyüsünler.”dedi. 

 Hasad zamanı hasadçılara,karaca bitkisini buğdaydan ayırmalarını,demet demet 

yapıp ateşte yakmalarını,buğdayı da ambara doldurmalarını emretti. 

 Size bunu açıklayalım=Bu iyi kalite buğdayı eken adam o insanların atası Hz: 

Âdem(AS),tarlası alem,bu kaliteli buğday da,Allah’a itaat eden melekutun biz 

oğullarıyız. 

 Karaca tohumunu atan ise iblistir. Karaca ise iblisin ve ordusunun ektiği günah 

tohumlarıdır. Hasadçılar ise ecelleri gelinceye kadar insanları bırakıp,ecelleri geldiğinde 

cennetlikleri Allah’ın melekûtun da,cehennemlikleri de ateşte toplayan meleklerdir. 

Karacanın derlenip-toplanıp ateşte yakılması gibi,Allah’ın Peygamberleri ve melekleri 

de,Allah’ın melekûtundan tembelleri ve onların günahlarını derler toplarlar ve 

cehennemin külhanına atarlar. Böylece orada bir feryâd-u figan,bir diş gıcırtısı başlar. 

Cennetlikler orada,Rablerinin melekûtundadır.  

 Dinleyecek kulağı olan dinlesin.”1421 

 Zira eken biçer. Bu dünyada günahı eken ahirette de günahı,sevab eken de sevabı 

biçer. 

 Günah ve haramın sancıları sadece ahiret alemlerinde değil,bu dünyada da 

ölüme kadar götüren sancıları insana miras bırakır.1422 

 Günahın insanı çepeçevre sardığı böyle bir zamanda,şerden hayra vakit yok. Bu 

da şerre düşüp,içerisinde yüzmekle geçirilmekte veya ondan korunmak için çarelere 

başvurulmakla olacaktır. 

                                                           
1421 Tefsir-i Kebir.F.Razi.terc.heyet. 2 / 177-178. 

1422 Bkn.İbnül Esir. İslam Tarihi. el-Kamil fit-Tarih.Trec.Dr.A.Ağırakça. 6 / 372. 



 Yani;en iyi durumda insanlar mesailerini tek yönde,günahları göz önünde 

bulundurarak,ondan sakınmanın çarelerini aramalıdırlar. 

 Her ne kadar şerler hayırların ortaya çıkmasına sebeb olsalar da;mücerred 

olarak hayırla iştiğal edip meşgul olmayı,öğrenip bilmeyi,bilip yaşamayı 

engellemekte,mevcut hayırları düşündürmemekte,ona perde olmaktadır. 

 Şöyle ki;İslam binasını korumaktan,İslam binasını gezmeye vakit 

kalmamaktadır. Engeller ve engellemeler ile uğraşılmaktadır. 

 “Kötüler kötüleri bitirdiği gibi,onlara göz yumanları da beraber  

bitirmekte,helak etmektedir.”1423 

 -Kur’an-ı ifade edememek dahi bir ifadedir. Sonsuza karşı kendisinin damla 

idrakinde olan şuuru,acziyetinde tezahür eden bir idraktir. 

 O’nu yutamıyan,O’nda yutulmayı ve olmayı istemek..O’nu 

kucaklayamamanın,kucaklanma isteği.. 

 Ezelden ebede varlığı dokuyan ve döken bir ibrişim ve bir petektir o... 

 İnsanları tasnif ederken;Münafıklar;imanla-küfür arasında gitmekte ve 

bocalamaktadırlar.1424 Tembeldirler.1425 Münafikun suresi onları anlatır. 

 -İnsanlar ya -aklı  maaş-yani geçimini düşünen bir akla sahibdirler veya –aklı 

meâd-onunda ötesinde ileriyi,ilerilerinde ilerisi olan ahireti düşünen bir düşünceye 

sahiptirler. 

 -İnsanların cinayetleri ve kan akıtmaları;kuvve-i Ğadabiyye olan kızma 

duygusundan,onun kontrol altına alınmamasındandır. 

 -Fesad ve kan dökme o insanın hususiyetlerindendir.1426 

 Kur’an her şeyi temize çıkarmış,bir yandan yanlış anlaşılmasını engellemiş,bir 

yandan da doğruyu göstermiştir. Yoksa ne Hz. İsa’yı,ne Hz: Musa’yı doğrulayabilir,ne 

de Hz. Adem’den haberdar olabilirdik. 

 -Geçmiş zamanlardan birinde,mü’min olduğundan dolayı önce dağdan atılarak 

öldürülmeye çalışılan fakat ölmeyib geri gelen,daha sonra denize atılarak öldürülmeye 

çalışıldığı halde ölmeyen genci öldüremeyen o kimselere genç şu tavsiyelerde bulunur: 

                                                           
1423 Bkn.Maruf ve Münker.M.Abduh.46,52. 

1424 Nisa.143. 

1425 Nisa.142. 

1426 Bakara.30. 



 Bütün halkı toplayın,bu çocuğun Rabbi adıyla-diyerek bana bir ok atarsanız,işte 

o zaman beni öldürebilirsiniz.” 

 Ve aynen yapılır. Genç ölür. Onun ölümü adeta onun doğumu olur. Zira bunu 

gören,bilip,duyan tüm halkın iman etmesine sebeb olmuş olur. 

 Beşerin eski günahlarına  keffâret  olarak bir “Saadeti dünyeviye”olup,”Hayır ve 

Hak din istikbalde mutlak galebe edecektir.”1427 

 Zira beşer bu bin senelik terakkiyâtını zir-ü zeber eden bir cinayeti 

hazmetmeyecektir.1428 

 -Kalb kâbe,akıl kıble.. 

 -Din istikamet,fikirde feraset.. 

 -Şuurda kuvvet,imanda nur.. 

 -Vicdan hekim,nefis mahkum..       

  

-Ruh hakim,idrak hakim.. 

 -Bir gönül yapmak Hacc-ı ekber sayılmış.. 

  Bir gönül yıkmak,yüz bin kâbe yıkmıştır,denilmiş.. 

  Zira Kâbe;İbrahim (AS) Peygamberin yapısı.. 

  Kalb ve gönül ise;Celil ve Ekber olan Allah’ın yapısı.. 

  Kalb nazar-gâh-ı ilâhi.. 

 Cenâb-ı Hakkın bir tecelligâh-ı.... 

  

          4-4-1998 

         MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

                                                           
1427 H.Şamiye.B.S.Nursi.37,42. 

1428 Bkn.age.43. 



SADAKA – İ    CÂRİYE 

  

 Erzurumlu Hasan amca İhlas dersanesinin uzun müddettir komşusudur. 

Memnuniyet verici bir komşuluğu vardır. Hoş bir kişidir. 

 Hanımının ısrarlı seslenmesiyle toparlanan Hasan amcaya hanımı ne 

olduğunu,neden kıvrandığını sorar. 

 Hasan amca midesinden çok rahatsızdır,kıvranmaktadır. Sanki sekerât ânını 

yaşamakta,ölüm alâmeti simasında hissedilmektedir. 

 Hanımı tedirgindir. Ne yapacağını,ne söyleyeceğini bilemez. Aklına pratik şöyle 

bir düşünce gelir ve der; 

 -Hasan! Kalk,istersen şöyle bir gez,açılırsın. Kapalı bir halin var. Yürürsen belki 

açılırsın. 

 Ve Hasan amca kalkar. İki kapı ötede ise İhlas dersanesi büyütülmek üzere 

çalışılmakta,harç yapılmak üzere Hüseyin amca ve Abdulvahab da orada 

bulunmaktadır. 

 Nihayet Hasan amca bunlara yaklaşarak,kolaylık diler. Kendisinin de böyle bir 

hayır kurumunda katkısı olması düşüncesiyle (1975-de) 100 lira verir. O zamana göre 

nede olsa iyi bir paradır. Çimentoda bitmiş olup,hiç olmazsa biraz bununla çimento 

alınabilir. 

 Abdulvahab Hasan amcayı sevinçle kucaklayarak musafaha eder ve sıkar. 

 Hayret! Hayret ki hayret! ölümcül bir halde olan Hasan amcada hayretle karışık 

bir hayranlık uyanır. İnanamaz,karnının şiddetli sancısı geçtiği gibi,kendisinde büyük 

çapta bir rahatlıkta hissetmektedir. 

 Sevinç ve rahatlıkla Abdulvahaba bakarak; 

 -Ya hu,bende bir rahatlama oldu,sancı kesildi. Sana yüz lira daha vereyim,beni 

bir daha sık. 

 Abdulvahab bir daha sıkar. Hasan amcanın hayret ve şaşkınlıkla karışık 

sevincine diyecek yoktur. Çünkü şimdi biraz daha rahatlamıştır. 

 -Aman Allahım! Olacak şey değil. Ölecek bir hali olan ve yüzünde okunan Hasan 

amca gül gibi açmakta,rahat bir vaziyet almaktadır. Geldiği gibi değildir. 

 -Hasan amca 100 lira verir,bir daha,Allah..Allah... 

 -Yüz lira verir,bir kere daha. Aman Allahım! 

 -Al yüz lirayı,bir daha sık,der. 



 Ve hasılı;beş yüz lira vererek,beş kere kendisini sıktırır. 

 -Hüseyin amca durur mu?Bu parayla hemen çok ihtiyaç duyulan,bir kamyon 

çimento alınır. Önemli çapta bir boşluk doldurulur. 

 Hasan amca eve vardığında,bu sefer hayret sırası hanımındadır. Sanki hiçbir şey 

yokmuş ve olmamış gibi görür beyini ve sorar; 

 Hasan amca,başından geçen olayları tüm detayıyla anlatır. 

 Aradan birkaç gün geçmiştir. Hasan amcanın hanımı bir rüya görür. Rüyasında 

kendisine; 

 -“Kocanın ömrü beş yıl uzatıldı.” 

 Sabah durumu beyine anlatır. Beş defa verdiği,her yüz lira için ömrü bir yıl 

uzatılmıştır. Toplam beş yıl... 

 İşte sadaka-i câriyenin dünyadaki tecelli ve görüntüsü. İşin bir de öldükten 

sonraki durumu var ki;oda ölünce görülecektir. 

 Zaman sel gibi akar,rüzgar gibi eser,füze gibi geçer. Ve aradan tamı tamına beş 

yıl geçmiştir. Demek ki beş yıl önceki Hasan amcanın hali karın sancısı değil,ecel ve 

ölüm sancısıymış. Bu durum beş yıl sonra daha net olarak görülür. 

 Evet. Beş yıl sonra Hasan amca ölüm döşeğinde,sekerât anındadır. Ve son sözünü 

söyler; 

 “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh.” 

  

     2-3-1995- MEHMET   ÖZÇELİK 

  

                    

 

 

 

 

 

 



S  A  H  A  B  E 

  

 Mevlâna Câmi der:” Ya rasulallah! Ne olaydı,Ashab-ı Kehfin köpeği gibi,senin 

ashabının arasında cennete girseydim. Onun cennete,benim cehenneme gitmem nasıl 

reva olur? O, Ashab-ı Kehfin köpeği;ben ise senin ashabını köpeği.”1429 

 “Sohbeti nebeviye bir iksirdir.”diyen Bediüzzaman;böylece sahabenin bu 

iksirden içtiğini de ifade eder. 

 Elbette insanlık için rasulullahın imtiyazı,farklılığı ne ise,sahabilerin de O’nun 

yanında olmasından kaynaklanan sebeble imtiyazı da onun gibidir.  

 Sahabeler,özellikle dört halife,tevrat ve İncil-de olduğu gibi,Fetih suresinin son 

ayetlerinde tavsif olunmaktadırlar. 

 Nitekim Hz. Ömer-in İslâmdan önceki hali ile,İslâmdan sonraki halini 

kıyasladığımızda aradaki fark daha zahir görülür. 

 Zira onlar çarşıda-pazarda ve her hallerinde kemalât-ı insaniyenin alasında ve 

zirvesindedirler. 

 O zamandaki doğrular ve yanlışlar ve buna benzer işler;cennet ve cehennem ve 

onun arası gibi açık ve zahir idi. Zıtlar ve zıtlıklar o derece birbirinden ayrılmış idi. 

Fikirler hep ahirette ve onunla meşgul idi. 

 Îsar hasletine sahib olan sahabeler,nefislerini birbirlerine,her konuda tercih 

ederlerdi. Fedakarlığın doruğunda idiler. 

 Diğer insanların onlara yetişememesindeki en önemli sebeblerden birisi de;bir 

defa;” Sübhane Rabbiyel A’la”demekle,bütün kainatın hep bir ağızdan tesbih edişlerini 

görmektedirler. 

 Allah-ı görür gibi ibadet olan İhsan hasletine sahib şahsiyetlerdirler. 

 Hadis-de:”ashabım yıldızlar gibidirler. Onların hangisine uyarsanız,hidayete 

erersiniz.” 

 Evet.Onlar hidayet vesilesidirler. Doğrudan hidayete götürürler. 

 Onlar düne hemen geçerler. Bizler gibi bir sene bekleme mecburiyetinde 

kalmazlar. Zamanın mahkumu değil,zamana hakimdirler. 

 Onlara yetişilmez. Çünki kışta,sınırda nöbet bekleyenle,içerdeki hiçbir olur mu? 

Onlar saffı evveldir. İslam binasının oluşumunda birinci sırayı almışlardır. 

                                                           
1429 Sözler. B.S.Nursi.450. 



 “Bir şeye sebeb olan,onu yapan gibidir.”hakikatınca;İslâmın bu güne kadar 

gelmesinde onlar en büyük bir vesiledirler. 

 Onlar müslüman olurken mucize görmeden de iman ediyor,şüphede 

kalmıyorlardı. sarsılmaz bir imana sahiptiler 

 Hadiste gelen:”Ahirzaman-da beni görmeyen ve iman getiren,daha ziyade 

makbuldür.”sözü umumi değil,hususi fazilete dairdir. 

 Hakim en-Nişâburi sahabeleri 12 tabakaya ayırır= 

 1)Raşid halifeler ve onlarla beraber ilk iman edenler. Bilhassa “Aşere-i 

Mübeşşere”den geriye kalan altı sahabi.       

 2)Dâru’l-Erkam Ashabı. Yani Hz. Ömer-in müslümanlığından önce iman etmiş 

olup,imanlarını gizleyen ve Erkam b. Ebi’l Erkam-ın hanesinde bir araya gelenler.      

 3)Habeşistana hicret edenler.     

 4)Birinci Akabe bey’atında bulunanlar.     

 5)İkinci Akabe bey’atında bulunanlar.     

 6)Efendimize (SAM)Kuba’dan Medine-ye teşriflerinden önce gelip iman eden ilk 

muhacirler.     

 7)Bedir ashabı.     

 8)Bedir’le Hudeybiye arasında hicret edenler.         

 9)Rıdvan bey2tında bulunanlar.      

 10)Halid bin. Velid ve Amr İbnü-l As gibi,Bey’atü’r-Rıdvan ile Mekke-nin fethi 

arasında hicret edenler.    

 11)Fetihden sonra müslüman olanlar.     

 12)Veda haccında Allah Rasulünü (SAM)görme şerefine ulaşan çocuklar.”1430 

 Hz. Ebubekir üstün vasfından dolayı;Tevrat’da da –Sıddık- diye tarif edilmiştir. 

 Ebu Zür’a er-Râzi:”Allah rasulünün ashabından birisinde noksanlık ve kusur 

bulmaya çalışan birini gördüğünde,onun zındık olabileceğine şüphe etmemelisin. Çünki 

rasul ve Kur’an hak olduğu gibi,Kur’an ve Rasulün getirdikleri de haktır. Bunları bize 

nakleden de sahabe-i Kiramdır. Onları kritiğe tabi tutmak isteyenler,Kitabullah ve 

Sünneti iptal edebilmek için Sahabe-yi cerh masasına yatırmak istiyor demektir. 

                                                           
1430 Marifeti Ulumil Hadis.22,bkn.zaman gaz.19-02-1995. 



Gerçekte ise cerh ve kritiğe tabi tutulması gereken kendileridir,zira 

onlar,zındıktır.”der.1431  

 Hadiste:”Her kim,bir peygambere uygunsuz söz söylerse onu öldürün. Her 

kimde benim ashabım hakkında uygunsuz söz söylerse onu dövün.”1432 

 “Dövün”ifadesinin “Boynunu vurun”anlamı olduğu da söylenir. 

 “Ashabıma sebbetmeyin. Zira;ashabımdan birinin bir ölçek miktarı infakına 

sizden birinizin Uhud dağının miktarı infakınız muâdil olamaz.” 

 Sahabeler;Rasulullahın ilk talebeleridirler. Talebelerin kıymeti,aynı zamanda 

öğretmenlerinin de üstünlüğünden anlaşılır. 

 Üstün öğretmenin üstün talebeleridirler sahabeler. 

 Âyet,Hadis ve Tüm İslâmi eserler,hep onların faziletlerinden bahsetmektedirler. 

  

          1-4-1997 

         MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1431 İbni Hacer.İsabe. 1 / 10,bak.zaman gaz.28-2-1995. 

1432-Şifa. 2 / 221, Feyzul Kadir. 6 / 146-147,bak.zaman gaz.28-2-1995. 

  

  



S Â F İ Y Y E T 

  

 Saf ve berrak bir anadolu insanı. İyilik ve temizliklerle yoğrulmuş. Kötülükler ve 

çirkinlikler ona yabancı,oda günah ve kötülüklere yabancı.Onlarla tanışmamış. 

Tanışma sevdasında da değil. Zira bu durumun,alemini kirleteceğinin farkında. Çünki 

kirsiz bir hayatta yetişmişti o. öyle de kalmak ve bunu devam ettirmek istiyordu. 

uyguladığı gibi uygulatma çabası içerisine de giriyordu. 

 Yetiştiği çevreden artık farklı bir çevredeydi. Ya çevreyi kendisine uyduracaktı. 

Buda kısa devrede mümkün değildi. Ama vazgeçmeyecek,devam edecekti. Etmekteydi 

de... 

 Ya çevreye kendisi uyacaktı ki,buna da frekansları müsaade etmiyordu. Zıt 

kutuplar birbirine uyuşmuyor,alışmıyordu. 

 Veya en güzel bir tarz olan kendine uygun bir çevreyi,bir arkadaş topluluğunu 

bulacaktı. Öyle de yaptı. Artık onlar ve kendisi de onlar gibi düşünüyor,inanıyor ve 

yaşıyorlardı. Rahatlamıştı,oda her türlü zahmete rağmen ve de fedakarlığının bir 

neticesi ve mükafatı olarak... 

 Hayatı cennetten bir köşe gibi idi. Cennet böyle olmasa da,bu cennet gibiydi. 

 İşte bu Cemil amca;televizyonun büyük bir nimet olduğuna inanıyordu. ancak 

uygulanışıyla tam bir nıkmet ve insanlığa felaket hazırlayıcısı olarak  kullanılıyordu. 

Bunun farkında idi. 

 İnsanlar;hiçbir meseleleri yokmuş,televizyon her problemlerini çözüyormuş gibi 

karşısına geçerek,sihirlenmişcesine onunla yatıp,onunla kalkıyor ve onunla 

oturumlarını sürdürüyorlardı. 

 Bundan muzdaripti Cemil amca. Kendisi hiç seyretmemiş,bakmamıştı. Çünki o 

gerçeklerin sevdalısıydı. 

 Nasıl olmuşsa ısrarla çağırdıkları akrabasına gitmiş,gözü,açık olan 

televizyondaki bir oyuncuya takılmış,küçük çocuğu da aynısını taklid ederek kendisine 

göstermişti. yıkılmıştı... 

 O gece gördüğü rüya dehşetliydi; 

 Rüyasında omuzuna dokunan kişiye dönüb baktığında,elinde on dörtlü tabanca 

ile kendisine sert bakan kişi,alnına dayayıp kurşunları teker teker saymıştı. Kendisi de 

ölüm durumuyla karşı karşıya iken,bir yandan kelime-i şehadet getiriyor,bir yandan da 

secdeye kapanıyordu. Artık ölmüştü o.. 

 Ölümle beraber uykudan da uyanmıştı Cemil amca. Fakat bu durum kendisini 

fazlasıyla uyandırmış ve düşündürmüştü. 

 O sebebini biliyordu. Çünki başka alternatif yoktu buna.. 



 Cemil amca ölürken şehadet getiriyor ve secdeye kapanıyordu. Ya kelime-i 

şehadet getiremese ve secdeye kapanamadan ruhunu teslim etseydi? 

 Bize de çok şeyleri anlatıyordu Cemil amca.. İbret..ders..ibret.. 

 Cemil amcanın safiyetine konan nokta dev gibi oluyor ve kendisini yutuyordu. 

Çünki onun saflığı,kirliliği kabul etmiyordu. 

 Bu konuda kendini çok zorluyordu. İçi-dışı birdi. Dışı da içi gibiydi. 

 Akrabaları sanki yarışa girmişti,onu evlerine davette. Israrla yemeklerini 

yemesini istiyorlardı. 

 Yine böyle ısrarlı bir davete icabet etmiş,onları kıramayıp,nur yüzlü 

arkadaşlarına da bir an evvel kavuşmayı,aklından çıkarmıyordu.  

 Aaa ,şuna bak!diyen akrabasının sesiyle o tarafa dönen Cemil amca;bu sefer de 

başka günah sahnesiyle karşılaşmıştı. 

 Ne olacaktı bu durum? O,günahtan kaçıyor,günah ondan kaçmıyor,ona doğru 

kaçıyordu. Adeta peşini takib ediyordu. 

 O sıkıntıyla gece gördüğü rüya,onu bir defa daha sarsmıştı. 

 Rüya da;sert bir çehre ile yanına yaklaşan kişi;sanki tedavi maksadıyla,ameliyat 

bıçağına benzer oyucu bir şeyle,gözünü oyuyor,yuvarlağını çıkarıyorlardı. Bu acı hale 

değil yaşayan birisi,gören bile dayanamazdı. 

 Böyle bir dehşet hali içerisinde iken,uyandı. İlk işi gözlerine bakmak oldu. 

 Evet. Çok şükür,gözleri yerindeydi,rahatlamıştı... 

 İkinci bir uyarıya da böyle muhatab olmuştu Cemil amca... 

 O şimdi üçüncü bir uyarıdan korkuyordu. Ya başına bir felaket daha açılırsa??? 

 Onun başına açılıyordu. Çünki o temizdi,temiz de gidecekti. Bizim başımıza 

açılmaması ise,işin vehametinden!. 

 Zira,küçük cezalar,küçük yerlerde verilir,büyük cezalar büyük yerlerde. Ve 

büyük yerlerde ve mahkemelerde verilmek üzere tehir edilir. 

 Sâfiyyet ve hayat da görülen bir demet ibret... 

  

          18-6-1997 

         MEHMET    ÖZÇELİK   



     YILANIN    IZDIRABI 

  

 Seyahat meşakkat olmasına rağmen seyahatten yorulmaz,tedirgin olmazdı. Ama 

bir şey onu tedirgin ederdi;oda namazı kaçırma korkusu. 

 Nitekim bir gün hanımıyla beraber binmiş oldukları otobüste,yolculardan 

çok,kesilmiş tavuklar vardı. 

 Namaz vakti gelmiş,vakit daralmıştı. Şoförden uygun bir yerde,birkaç 

dakikalığına durmasını,namaz kılacaklarını söylediklerinde aniden sert ve ters tepki 

gösteren şoför,bahanesini de bir af ve korunma sebebi olarak eklemekten de geri 

kalmadı. Eğer durursa Tavuklar kokacaktı. Bir an evvel götürmesi gerektiğini 

söylüyordu. 

 Bu insanlar her ne kadar kapı ve kapıları kapatsalar da bir kapı açık olurdu,o 

kapıdan girilir, bu insanlara yaklaşılabilirdi. Aksi takdirde onlar bizden 

uzaklaşırken,bizde kendimizden uzaklaştırmış oluruz. 

 Bu düşünceyle yanına yaklaştı ve sordu: 

 -Şu anda rot çıksa ne yaparsınız? 

 Soru ağır,ancak cevabı kolay olmakla beraber,biraz da basitçeydi,yani kaçamaklı 

idi. 

 -Allah Kerim! 

 -Ancak Kerim olduğunu söylediğiniz Allah-ın namazını da kıldırmıyorsunuz! Bu 

nasıl iştir,deyip yerine oturdu. Ancak yerine oturmayan birisi vardı. O da Vicdanı. Boş 

durmuyor,içten içe şoförün gözünün önünden geçmişten geleceğe uzanan şeridler 

geçiyordu. Bunlar önceki sözden daha ağır ve acı idi. Onun kadar dayanılması da güç 

idi. 

 Çok sürmedi. Bir yerde duran Kaptan,kendisini hiç bu kadar muhasebeye 

çekmemişti. Biraz minnetle,birazda eziklikle geriye dönüp kendisini irşad edene; 

 -Haydi namazınızı kılın! 

 Namazını kılıp otobüse döndüklerinde yılların içerisinde  biriktirdiği acıyı dışına 

vurup,hafiflemek ve rahatlamak istiyordu. Bu düşünceyle; 

 -Ben faizcilik yapıyorum. Faizcilik yapan adamın namazı olmaz. Babam da 

faizcilik yapardı. Dört defa da Hacca gittim. Bir gün bir rüya gördüm. Babam dağa 

tırmanıyordu. Ancak tepesine varmadan tekrar aşağıya yuvarlanıyordu. 

 Bir yandan da bu durum devam ederken,bir yılan devamlı onu sokmaktaydı.” 



 Sürekli süren bu senaryonun acısını hissediyor,bu kirli yüzle de Allah-ın 

huzuruna çıkılamayacağı fetvasını kendi kendine veriyordu. Demek ki,babası gibi 

kendiside sıkıntıda,akibetinin endişesini adeta yaşıyor gibiydi. 

 Rüyadan anlaşılan odur ki;babası kötü durumdaydı. Nasihata,yardıma ihtiyacı 

vardı. Bunun üzerine kendisine,babasına dua etmesi söylenildiğinde,yarası bir daha 

deşilmiş gibi,diğer sıkıntısını dile getirdi; 

 -Niye edeyim?? Malını öbür kardeşime verdi,o yapsın! 

 Günahın ve hesaplaşmanın boyutu büyüktü. 

 Dünyada iken faizle insanları zehirleyip kanını emenlere,kabirle başlayan yılanın 

ızdırabı bir hakikat olarak buradakilere de görülmekte ve gösterilmekte idi. 

Bu yolculuktan da bir ders ve bir ibret alınmıştı. 

Daha kim bilir bizleri bekleyen,alınması gereken nice ders ve ibretler vardı!!! 

    31-07-1998  - MEHMET     ÖZÇELİK 

 

 

 

ZİRVEYE    ÇIKIŞ 

  

 Nereden  ? Evet,nereden ve nerelerden? 

 İşte bunlardan birisi de Kütahya’lı heykeltıraş Hüseyin amca... 

 Kendisinin içkiyle başı dertte,içki mübtelası. Hayatını şişenin içerisine hapsetmiş 

birisi. Daha doğrusu mahbushanesiydi onun. hürriyetini orada arayan bir mahbus. 

İçerisine düşmüş,düşürülmüş çıkamıyordu. 

 Bir el uzansa da,düştüğü yerden onu çıkarsaydı! 

 Yine böyle bir gece;kendini kaybetmiş,kendinden geçmiş olarak eve gitmek 

niyetiyle işyerinden ayrılmıştı. 

 Ancak ayakları sahibsiz,kendisini başka yerlere götürüyordu. Kendide bunun 

farkında değildi. Eve değil,şehrin dışına çıkıyordu. 

 Bir türlü eve varamayışı saatler sonra biraz olsun onu düşündürmeye başladı. 

Geç fark etmişti. Ancak yinede bilemiyordu nerede olduğunu ve nereye gideceğini! 



 Kısır dolanmalar,dönmeler ve beklemeler bir netice vermiyordu.  

 Bu vaziyette iken,karşısına çıkan birisini fark eden Hüseyin amca ondan meded 

ummak üzere seslendi. 

 -“Beyefendi! Beni heykel tıraş,Hüseyin beyin evine götürür müsün!!” 

 Ancak bu kişi şaşırmış ve şaşkınlıkla beraber oralı olan bu kişi bu sefer kendisine 

sormuştu; 

 “Heykeltıraş Hüseyin sensin Ya!!!”deyince,şaşkınlaşma sırası Hüseyin amca da 

başlamış,bunu hissettirmemek içinde; 

“Canım,beni işte oraya götür,bulamıyorum orasını...”demişti. 

Ve işte başkası tarafından yıllarca gittiği evine böyle götürülmüştü Hüseyin 

amca!! 

Nereye? Evet,nereye,nerelere? 

Düştüğü girdaptan çıkmak istiyordu. Vicdan azabı içerisinde idi. 

Ve nihayet iman hakikatları bir çok emsali gibi onunda imdadına yetişmişti. 

Artık eskisi değil,eskilerden değildi. Dünyaya yeni gelmiş gibi hissediyordu kendisini. 

Bir gün ziyaret amacıyla iş yerine varıldığında,görülen durum hayret vericiydi!  

Dükkanının tabanını betonlayacağa benziyordu. Ancak bu kadar derince 

kazmaya ne gerek vardı? Çokça neden kazdırıyordu? Sanki define arar gibi bir hali de 

var gibiydi! Gene de kendisi bilebilirdi! 

Kendisine bunun sebebi sorulduğunda,inanaraktan yapmış olduğu bu işin 

nedenini şöyle anlatmaya başladı: 

Kardeşim! Ben burada eski içkici arkadaşlarımla çok işret etmiştim. İçtiğim 

içkiler taa bunun kaç metre derinliklerine kadar gitti,biliyor musun? Ona kavuşub 

çıkarıncaya,o toprağı oradan atıncaya kadar kazacağım!!” 

İman ona bunu yaptırıyordu. tıpkı İslâmdan önce Ömer,İslâmdan sonra Ömer 

misali... 

Nereden,nereye!! 

Esfel’den A’laya... 

Gerçek insana,zirveye çıkış...  

       MEHMET  ÖZÇELİK 

    



VELÂYET  VE  KERÂMET 

  

 Âyetlerde:” Bilesiniz ki,Alah-ın dostlarına korku yoktur;onlar üzülmeyecekler 

de. Onlar,iman edip de  takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de 

onlara müjde vardır. Allah-ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu,büyük kurtuluşun 

kendisidir.”1433 

 “ İşte burada yardım ve dostluk,Hak olan Allah-a mahsustur. Mükafatı en iyi 

olan O,en güzel akibeti veren yine O’dur.”1434 

 Velayet yani dost ve dostluk,elbetteki Allah-a olan yakınlık,ona olan iman ve 

Takva iledir. Ona yaklaştırıcı her şey,velayetin unsurlarındandır. Buda rıza ile yani 

onun razı olması ve O’ndan razı olmak ile tahakkuk etmesidir. 

 O’ndan ve O’ndan gelen her şeyden razı olmakla beraber,O’nun bizden razı 

olacağı işleri yapmaktır velayet. 

 Hz. Ebu Hureyre-den:” Rasulullah (S.A.M)buyurdular ki:” Allah Taala 

hazretleri şöyle ferman buyurdu:” Kim benim veli kuluma düşmanlık ederse,ben de ona 

harb ilan ederim.Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni,ona 

farz kıldığım (Ayni veya Kifâye) şeyleri eda etmesidir. Kulum bana nafile ibadetlerle 

yaklaşmaya devam eder,sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi artık ben onun 

işittiği kulağı,gördüğü gözü,tuttuğu eli,yürüdüğü ayağı (aklettiği kalbi,konuştuğu 

dili)olurum. Benden bir şey isteyince onu veririm,benden sığınma taleb ettimi onu 

himayeme alır,korurum. Ben yapacağım bir şeyde,mü’min kulumun ruhunu 

kabzetmedeki tereddüdüm kadar hiç tereddüde düşmedim. O ölümü sevmez,ben de 

onun sevmediği şeyi sevmem.”1435 

 Veli olan kimse sadece ruhunu değil,aynı zamanda cesed,akıl ve tüm duygularını 

tatmin etmiş,fiziki ve metafizik yapısıyla veli ve dost olmuştur. Nasıl ki insanın iki 

hali;Ham ve olgun.1436 O olgun haliyle velidir. Hamdım-Piştim-Yandım. 

 Sadakatinden dolayı-alemin imanından Hz. Ebubekir-in ki fazla.1437 oluşu,en 

büyük velayettir. Veli,Allah-ın dostu olduğundan,ona dokunan vali de olsa deli-

dir,delirir. 

 Nitekim 13-Ekim-1943. Ankara valisi Nevzat Tandoğan:Bediüzzaman Said 

Nursi-nin başındaki sarığa ilişip onu rencide edince;” Başından bulasın.” karşılığını alır 

                                                           
1433 Yunus.62-64. 
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ve 9-Temmuz-1946-da tabancayı alnına dayayan vali,intihar eder ve kendisi kendisini 

başından vurur ve başından vurulur.1438  

 İçtima-i hayatımızda da buna mümasil bir çok olaylarla karşılaşır ve duyarız. 

 Bir kıssa: Hızır,camide meşhur bir vaizi dinlemektedir. Vaiz hararetle 

konuşmasına,her kes pür-dikkat dinlemesine rağmen içlerinden birisi başını eğmiş 

uyumaktadır. Hızır ona dürter ve;” Niçin vaiz Abdurrezzak-ı dinlemediğini sorar. 

 O da cevaben;ben Rezzak-ı dinliyorum,der ve başını tekrar eğer. Hızır bir daha 

dürtünce bu sefer o kişi: Bana bak! kafamı kızdırma! Senin Hızır olduğunu söyler,halkı 

üzerine gönderirim,der. 

 Bunun üzerine Hızır Allah-a; Ya Rabbi! Bu adamın benim listemde ismi yok. Bu 

kimdir? Cevaben: O sendekiler;beni sevenler. Bendekiler ise; Benim sevdiklerim. O 

adamda benim sevdiklerimde,der. 

 Hadis-i Kudside:”Benim dostlarımı ancak ben bilirim.”1439 

 Evliya hak olduğu gibi,onun kerameti de haktır.1440 

 Kerâmet;Allah-ın kendilerini,kendilerinin de Allah-ı sevmiş olduğu bu üstün 

vasıflı şahsiyetlerin adet ve gündelik hallerden bir derece kurtulub,Allah-ın Lütuf ve 

İhsanı ile göstermiş oldukları marifet,harikul-ade hallerdendir. Yüksek olan kulun adet 

dışı halleridir. 

 Özetle; Kudret-i Rabbaniyenin ihsanıyla letafet kesbedib havada uçmak,uzun 

yolu kısa zamanda gitmek,bir mü’minin sıkıntısı halinde Cenâb-ı Hakka dua edip indi 

ilahide  makbul bir zattan dua istemekle,o zat-ın izni ilahi ile,o darda kalmış kimsenin 

imdadına yetişmesi,kale gibi muhkem bir yerde üzerinden kilitli sağlam bir hücresinde 

hapis olan zat-ın,orada ibadet ve taatle meşgul olduğu bir zamanda görüldüğü 

halde,aynı zat,aynı zamanda,çarşıda halk arasında veya camide görülmesi ve bir zata 

şiddetli ve kesretli zehirlemelerle su-i kastler yapıldığı halde,ona zehir tesir 

etmemesi,ona düşmanları tarafından kurşun isabet ettirilememesi ve Tayy-ı mekân ve 

Bast-ı zaman gibi harika hallere mazhar olması..1441 

 Bundan dolayıdır ki;Evliyaların kerâmetleri haktır.1442 
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 Veli mümkün olduğu ölçüde taatlere devam eden,kötülüklerden sakınan,dünyevi 

lezzetlere,şehvetlere,gafletlere,oyun ve eğlencelere dalmaktan yüz çeviren,Allah Taalayı 

ve sıfatlarını tanıyan kimsedir. 

 Hz. Ömer-in mektubu ile,Nil nehrinin taşması,Medinede minber üzerinde iken 

Nihavend denilen yerde askerlerini görmesi ve İslâm ordusunun kumandanına;Ya 

Sariye!Dağdan sakın! ( Yâ Sâriyeti el-Cebele,el-Cebele)1443 diyerek onu dağın 

arkasındaki düşmanın hücumundan sakındırması ve orada bulunan Sariye-nin,mesafe 

uzak olmasına rağmen Hz: Ömer-in bu sesini işitmesi; 

 Halid bin Velid-in zehiri içtiği halde,bundan bir zarar görmemesi,sahabe ve diğer 

ehli sünnete mensub müslümanlardan vaki olmuş bir çok kerametler vardır.1444 

 “ Bu dünya,dârü’l hikmettir,dârü’l hizmettir,dârü’l ücret ve mükafat değil. 

Buradaki a’mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirette meyve verir. Madem 

hakikat budur;a’mal-i uhreviyeye ait neticeleri dünyada istememek gerektir. Verilse 

de,memnunane değil,mahzunane kabul etmek lazımdır. Çünki,cennetin meyveleri 

gibi,kopardıkça yerine aynı gelmek sırrıyla,baki hükmünde olan ameli uhrevi 

meyvesini,bu dünya da fani bir surette yemek,kar-ı akıl değildir;baki bir lambayı,bir 

dakika yaşayacak ve sönecek bir lamba ile mübadele etmek gibidir. 

 İşte bu sırra binaen,ehl-i velayet,hizmet ve meşakkat ve musibet ve külfeti hoş 

görüyorlar,nazlanmıyorlar,şekva etmiyorlar. “Her hal üzere Allah’a hamd 

olsun”diyorlar. Keşif ve keramet,ezvak ve envar verildiği vakit,bir iltifat-ı ilahi 

nev’inden kabul edip,setrine çalışıyorlar. Fahre değil,belki şükre,ubudiyete daha ziyade 

giriyorlar. Çokları,o ahvalin istitar ve inkıtaını istemişler;ta ki amellerindeki ihlas 

zedelenmesin. Evet,makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan-ı ilahi,ihsanını ona 

ihsas etmemektir;ta niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin.”1445 

 Süluk yolunda bulunan bir sâlik (maneviyatta giden,yol alan,yol kat’eden)-den 

zuhur eden fevkalade keramet hali1446,ekseriyetle rüya ile başlar. Bunların derece ve 

mertebeleri manevi olduğundan bilinmez. Keramette diğer maddi varlıklar gibi Allah-ın 

layık olan kullarına bir lutfu olması hasebiyle bunlarında hesabı sorulacak,buna liyakat 

göstermediği takdirde de bu keramet sırrı kendisinden alınır.1447 

 Ayetteki:” Vessema-i zâtil Hubük”1448,İbn-i Abbas bunu Tarikatlar,yollar 

olarak tefsir eder.1449 
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 Bazı musasavvıflara göre kerametler şekil itibariyle sayısız olarak zuhur 

edebilmelerine rağmen,mahiyet itibariyle onları sınırlandırmak mümkündür ve bu 

husus “ Risale-i Bahriyyedeki bir sınıflama”ya göre 25 kadar olarak 

sınırlandırılmıştır.1450 

 Bazı harika haller (su üzerinde yürümek gibi) keramet olduğu gibi ilmen 

yapılan,ilmi neticede,araştırma ve keşif neticesindeki durumlar da bu keramet içinde 

dahildir. Çünki ilim neticesinde bir çok şeyleri kesbeden zat,bir çok kimsenin 

yapamayacağı veya bilemediği hallere mazhar olmuş demektir ki;buda bir nevi 

keramet,Allah-ın ona ikramıdır. 

 İmam-ı Şâfiinin cümleleri bunu te’yid etmektedir:” Eğer alimler,evliyaullah 

olmazlarsa,Allah-u Taalanın velisi,yoktur. Çünki Allah-u Taala cahil kimseyi,veli (dost) 

edinmez.”1451 

 En yüksek bir derecede olan bir zatın veya bir velinin yüksek makamda 

olmasıyla beraber keramet göstermemekle o ulvi derecesinden sukut etmiş 

olmamaktadır. 

 Kerâmet sahibi olan zatın kerametinin evlatlarında da intikal suretiyle olması 

gerekmez,yani şahsidir. 

 Kerâmet sahibi olan mürşidin müritlerine ait manevi vazifeleri iş zamanı dışında 

verir;iş zamanında böyle bir teklifte bulunamaz. Yani yirmi dört saatin sekizi iş,sekizi 

uyku ve istirahat,geri kalan sekiz saati ise ibadet ve ubudiyet vazifelerine  

münhasırdır.1452 

 Veliler bulundukları beldelerin manevi birer mimarıdırlar. Hak ve hakikatın 

yolunda olan bu veliler bulundukları yerde insanları gerek hâl-leri,gerekse de kâl-leri 

yani sözleri ile insanları irşad ederler. 

 Atına binmiş olarak çölde giden Yavuz-un atından inerek,önde Peygamberimizin 

gittiğini görmesi,en büyük bir kerâmettir. 

 Bediüzzaman,kerâmeti meyveye ve onları bu dünyada yemeye benzetmektedir. 

 Rufâi-lerin şiş saplayıp yerini demlemeleri bir kerâmettir.1453 
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 Bir subay,ben o Said-i Nursi-yi karakola getirmesini bilirim,deyip üstadın evine 

doğru gelirken kapının deliğinden bakar ki;üstad önünde bir kedi ve fareye yiyecek 

veriyor. Bunu görünce geri döner. 

 Evliyanın birinin gönlü,nefsi bal ister. Oda ben sana gösteririm,bal istemek 

neymiş. Dağda bir adamı görür ve düşünür. Bu adama bir tekme vurayım,dağdan 

yuvarlansın,beni de zindana atsınlar. İşte orada zıkkım yersin,diyerek öyle yapar. 

Yuvarlanan adam üstünü silkeleyerek kalkıp adama,Ya-hu onun istediğini ver-de, 

kurtul,der. 

 Burada nefisle Musâlaha etmek,onun meşru isteklerini vermek. Zira nimetler 

şükür içindir. 

       20-01-2000 

      MEHMET      ÖZÇELİK 

 

 

 

  

  

YARATILIŞDAKİ  KASID  VE  İNÂYET 

  

 Her şey bir kasıdla ve bilerek yaratılmakta,bir gaye ve hedef maksad olarak 

düşünülmektedir. 

 Her şey bir kâsıdın kasdıyla vücuda çıkmaktadır. Alemde ve yapılan işlerde bir 

tesadüf olmayıp bir plan,bir proje ve hesaplar çerçevesinde;hedef ve sonucu bilinerek ve 

bildirilerek,görülerek ve de gösterilerek,kasdedilerek,baş ile son arasında bir 

münasebet, muvazene ve tevafuk çerçevesinde akmakta ve varlığını bu minval üzere 

devam ettirmektedir. 

 Her şeyin arkasında şu iki gaye bulunmaktadır;Kasıd ve İnayet... 

 Bediüzzamanın bir çok yerde nazara verdiği bu iki nokta ile alakalı 

olarak:”Binaenaleyh,bütün mesâlihin,fevâidin ve menâfiin mercii olan ve kainata hayat 

veren bir nizam,elbette ve elbette bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi,o nazımın 

Kasd ve hikmetine de delalet etmekle,kör tesadüfün vehimlerini nefyeder."1454 
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 Ve arkasından bu nizamı ayakta tutan bir İnayet vardır.1455 

 Her şeyde bir Kasd ve onun arkasında da bir İnayet vardır. Kasıdda bir irade,bir 

ilim,sahib olunan bütün isim ve sıfatların desteğiyle bir takdir ve kader vardır. 

 Bunların mukadder hedefine giderken Allah’ın Rahmet,Rahman,Adalet gibi 

sıfatların desteklediği bir inayet,nusret,yardım ve destek gibi,varlıkları bir yandan 

Kayyum ismiyle ayakta tutarken,bir yandan da onların varlıklarını Baki ismiyle de 

devam ettirmektedir. 

 Kasıdda binler hikmet,inayette de rahmet ve şefkat tebarüz etmektedir. Kasıd ve 

inayetin olmaması demek;her şeyin başıboş,plan ve proğramsız,gayesiz olmasıyla 

beraber,inayet desteğinin olmamasıyla da her şey sahibsiz olarak,desteksiz kalacaktır, 

yıkılacak ve yokluğa kaymış olacaktır. 

 Kasıdda bir takdir,İnayette de bir himayet vardır. 

 Belli bir hedefe doğru kasdeden Allah,o yolda o varlıkları himaye edip koruyan  

yine odur. 

 Belli bir hedefi gaye edinen bir insan neticeyi elde etmek için bütün vasıtaları 

adeta seferber eder,Allah’da ezeli iradesiyle kasdeddiği gayeyi elde etmek için bütün 

kainatı seferber etmiş,inayetiyle desteklemiş,adeta bütün yatırımlar o neticeyi alma 

yoluna müteveccih olmuştur. 

 İnsana düşen bu kasıd ve inayetle giden yolda o gayeye muhalefet etmemek,ona 

muvafakat etmektir. Aksi takdirde çarkın dönüşüne aykırı hareket eden çarkın 

arasında kalır. 

 Esir maddesinden en büyük cirim ve cisimlere kadar tam bir kasıd ve inayet 

hüküm sürmektedir. 

        MEHMET   ÖZÇELİK 
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YARDIMLAŞMA   VE   KARDEŞLİK 

  

 Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin zamanının fetret 

devrinden ayrıldığı en önemli nokta İslâmdaki bu kardeşlik ve yardımlaşma unsurudur. 

Bilhassa zengin ile fakirin aralarındaki uçurum,bu yardımlaşma ile ortadan kalkar. 

 Dinin zekâtı tesis etmesiyle,içtima-i alandaki nizam ve intizamı temin etmiş 

olmaktadır. 

 Ehemmiyet ve lüzumuna binaendir ki,İslâmın beş esas ve temelinden birini teşkil 

etmektedir. 

 Zekât,cemiyetteki bükük boyunları,mahrum gönülleri,ızdıraplı kalbleri tedavi 

eden bir tiryaktır. 

 Zekât,günahlardan ve cimrilikten kurtarıp,iman köprüsünden geçirerek saadete 

ulaştıran,dindeki samimiyetini gösteren bir hakikat aynasıdır. 

 Evet. Zekât İslâmın bir köprüsüdür. Fakirle zengin arasındaki geçiş,zekat 

köprüsüyle gerçekleşir. 

 Zekât,mü’minler arasındaki kardeşliğin tesisiyle,kişiyi mali ihtiraslardan,onu 

gaye bilmekten koruyup ilahi rahmete vesile kılan bir ibadettir. 

 Âyette:”Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. O (yüce) rasule itaat edin. Tâ ki 

ilâhi rahmete kavuşturulasınız.”1456    

 Şu halde ilahi rahmete kavuşmanın,imanın hakikatına ermenin,rasulün sevgisini 

kazanmanın şartıdır. 

 Hz. Ebubekir:”Vallahi namaz ile zekât arasında ayırım yapanlarla (namazını 

kılıp,zekâtını vermeyenlerle)harb edeceğim. Çünkü zekât malın hakkıdır.”buyurur. 

 Evet,dünya bir imtihan meydanıdır. her kes bir türlü imtihan olmaktadır. 

 Kur’an-ı Kerimde:”Onlar ki altın ve gümüşü (her çeşit malı) yığıb biriktirir 

de,onları Allah yolunda harcamazlar. (zekât vermezler,hayır ve hasenata koşmazlar) 

İşte bunlara acıklı bir azabı haber ver. 

 (Habibim) O gün bunlar,üzerlerinde yakılacak cehennem ateşinin içinde 

kızdırılacak ve o kimselerin alınları,böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanacak. (ve 

kendilerine şöyle denilecektir): İşte bu kendiniz için biriktirip sakladığınızdır. Artık 

saklayıp biriktirdiğiniz bu şeylerin acısını haydi tadın.”1457 buyurulmaktadır.  

                                                           
1456 Nur.56. 

1457 Tevbe.34-35. 



Hz. Enes (radıyallâhu anh)'in anlattığına göre, Hz. Ebü Bekir es-Sıddik 

(radıyallâhu anh), kendisini Bahreyn'e gönderdiği zaman, ona şu gelecek talimatı yazılı 

olarak vermiş ve altını da Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın mührü ile 

mühürlemişti. Mühüre nakşedilen yazı üç satır halinde idi. Bir satırda Muhammed, bir 

satırda Resül, bir satırda da Allah yazılı idi. Mektup şöyle idi: 

"Bismillâhirrahmânirrahim. Bu, Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın müslümanlara 

farz kıldığı ve Allah'ın da Resülüne emretmiş olduğu zekât farizasıdır. Müslümanlardan 

her kimden bu, usülünce taleb edilirse, derhal vermelidir. Kimden de belirtilenden 

fazlası istenirse vermesin:   1) 24 ve daha aşağı miktardaki deve için koyun olarak vâcib 

zekât, her beş devede bir koyundur.    2) 25'e ulaştı mı, 35'e kadar, dişi bir bintu mehâz 

(ikinci seneye basan dişi deve); eğer bintu mehâz yoksa, bir ibnu lebun (ikisine basan 

erkek deve).    3) 36'ya ulaştı mı 45'e kadar, bir dişi bintu lebun (üç yaşına basan dişi 

deve).    4) 46'ya ulaştı mı 60'akadar, erkek devenin aşacağı bir dişi deve Tarükatu'l-

fahl).    5) 61'e ulaştı mı 75'e kadar, bir ceza'a(beş yaşına basan bir deve).    6) 71'e ulaştı 

mı 90'akadar iki bintu lebun.    7) 91'e ulaştı mı 120'ye kadar, erkek devenin aşacağı iki 

hıkka (dördüne basan deve).    8) 120'yi aşınca, her kırk için bir bintu lebun.    9) Her 

50'de, bir hıkka.  10) Sâdece 4 devesi olana zekât düşmez, sahibi nâfile olarak verirse o 

başka.  11) 5 devesi olana bir koyun düşer.  12) Koyunun zekâtı sâime olanlardan alınır. 

(Sâime kırda otlatılan hayvana denir.) Sâime koyun 40'a ulaştı mı 120'ye kadar, bir 

koyun alınır.  13) 120'yi geçti mi 200'e kadar, iki koyun alınır.  14) 200'ü geçti mi 300'e 

kadar, üç koyun alınır.  15) 300'ü geçti mi her yüz koyunda bir koyun alınır.  16) 

Adamın sâime koyunları 40'tan bir eksik olsa ona zekât düşmez. Sahibi (nafile olarak) 

kendiliğinden verirse o başka.  17) Zekât korkusuyla, müteferriklerin araları 

birleştirilmez, birleşik olanlar da ayrılmazlar.  18) İki ortağın malından alınan zekâtta 

her ikisi de, adalet üzere birbirlerine müracaat ederler.  19) Zekât olarak çok yaşlı, 

ayıplı ve (koç, teke gibi) döl hayvanı verilmez, zekât memuru kabül ederse o başka.  20) 

(İki yüz dirhemlik) gümüşte, onda birin dörtte biri (yani kırkta bir miktarı) zekât 

vâcibtir.  21) Gümüş miktarı 190 dirhemse, 200 dirhemden az olursa zekât yoktur. 

Sâhibi verirse o başka.  22) Kimin deve sayısı, zekât olarak bir ceza'a vermeyi 

gerektiren miktarı bulur ve fakat sürüsünde ceza'a olmaz da hıkka olursa, bu kimseden 

hıkka kabul edilir ve buna, adama kolay geldiği takdirde iki koyun eklenir veya yirmi 

dirhem eklenir.  23) Kimin zekât olarak hıkka vermesi gerekir ve fakat sürüsünde hıkka 

olmaz ceza'aolursa, adamdan ceza'a kabul edilir, zekât memuru ona yirmi dirhem veya 

iki koyun verir.  24) Kimin zekât olarak hıkka vermesi gerekir, fakat sürüde hıkka değil 

bintu lebun olursa adamdan bintu lebun kabul edilir, kendisine iki koyun veya yirmi 

dirhem verilir. 25) Kimin zekât olarak bintu lebun vermesi gerekir, ancak bintu lebun'u 

yok, hıkka'sı varsa kendisinden hıkka kabul edilir, zekât memuru kendisine ayrıca 

yirmi dirhem veya iki koyun öder.  26) Kimin zekât olarak bintu lebun ödemesi gerekir, 

fakat bintu lebün'u olmaz, bintu mehâz'ı olursa, ondan bintu mehâz kabul edilir, ancak 

yirmi dirhem veya iki koyun daha verir.  27) Kimin zekât olarak bintu mehâz vermesi 

gerekir, fakat bintu mehâz'ı olmaz, bintu lebün'u olursa kendisinden bintu lebün kabul 

edilir, zekât memuru yirmi dirhem veya iki koyun verir.  28) Eğer adamın münasip 

şekilde bintu mehâzı yoksa, ibnu lebün'u varsa, bu ondan kabül edilir, beraberinde bir 

ödeme gerekmez."  1458 

Sâlim, babası Abdullah İbnu Ömer'den naklen anlatıyor: "Resülullah 

(aleyhissalâtu vesselâm) (mallardan alınması gereken) zekâtlarını miktarını belirten bir 

                                                           
1458 Mürşid.CD.1990. Buhâri, Zekât 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, Şirket 2, Hiyel 3; Ebü Dâvud, Zekât 4, 

(1567); Nesâi, Zekât 5, (5,18-23).    



kitap yazmıştı. Âmillerine göndermeden vefat etti. Resülullah onu kılıncına yakın olarak 

asmıştı. Hz. Ebü Bekir (radıyallâhu anh), ölünceye kadar onunla amel etti. Sonra Hz. 

Ömer (radıyallâhu anh) de ölünceye kadar onunla amel etti. Bu kitapta şunlar yazılı idi:  

Develer   1) 5 devenin zekâtı 1 koyundur.   2) 10 devenin zekâtı 2 koyundur.   3) 15 

devenin zekatı 3 koyundur.   4) 20 devenin zekâtı 4 koyundur.   5) 25'e ulaştı mı 35'e 

kadar, zekat bir bintu mehaz'dır.   6) 36'ya ulaştı mı 45'e kadar, zekât bir ibnu 

lebun'dur.   7) 46'ya ulaştı mı 60'a kadar, zekât bir hıkka'dır.   8) 61'e ulaştı mı 75'e 

kadar, zekât bir ceza'a'dır.   9) 76'ya ulaştı mı 90'a kadar, zekat 2 ibnetu lebûn'dur.  10) 

91'e ulaştı mı 120'ye kadar, zekât 2 hıkka'dır.  11) Deve 120'den fazla ise zekât her elliye 

bir hıkka; her kırka bir ibnetu lebûn zekât gerekir.  Koyuna Gelince  12) 40'a ulaşınca 

120 koyuna kadar zekâtı 1 koyundur.  13) 121'e ulaşınca 200 koyuna kadar zekatı 2 

koyundur.   14) 201'e ulaşınca 300 koyuna kadar zekatı 3 koyundur.  15) 300'ü aştı mı 

her 100 koyuna bir koyun zekât düşer, yüzden aşağıda kalan küsurata zekât düşmez.  

16) Zekât korkusuyla müctemi (birleşik) olanlar ayrılmaz, müteferrik (ayn) olanlar da 

birleştirilmez.  17) İki ortağın malından alınan zekâtta, her ikisi de adalet üzere 

birbirlerine müracaat ederler.  18) Zekât olarak, çok yaşlı ve ayıplı olan hayvan 

alınmaz.  19) Zühri der ki: "Zekâtı almak üzere memur geldiği vakit, koyunlar üç sınıfa 

ayrılır: Üçte biri kötü, üçte biri iyi, üçte biri de vasat. Zekat memuru, zekât payını vasat 

kısmından alır." Zühri, sığırdan bahsetmez."  1459 

(Zekât alırken kendi cinsinden olandan alınacak)2015 - Hz. Muâz (radıyallâhu 

anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselam) Yemen'e gönderirken kendisine 

demiştir ki: "Zekât oIarak hububâttan hububât aI, davardan koyun aI, deveden erkek 

veya dişi bir deve (bâir) aI, sığırdan da bir sığır aI."  1460 

 Beşir İbnu Yesâr (rahimehullah)'dan nakledildiğine göre, Sehl İbnu Ebe Hasme 

denen Ensâr'dan bir zât ona şunu haber vermiştir:     "Resülullah (aleyhissalâtu 

vesselâm), kendisine (Sehl'e) zekât develerinden yüz tanesini diyet olarak ödemiştir. 

Yâni, Hayber'de öldürülen Ensâri'nin diyeti olarak."  1461 

Zekâtın verileceği yerler ayette şöyle belirlenir:”Zekât,ancak 

fakirlere,yoksullara,zekât toplayan memurlara,kalbleri İslâma ısındırılmak 

isteyenlere,hürriyetine kavuşturulacak kölelere verilir.”1462 

Allah malla insanları imtihan etmektedir. Bunun bir örneği olarak; 

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: "Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki:     "Benî İsrail'den üç kişi vardı: Biri ala tenli, biri kel, biri de âmâ. Allah 

bunları imtihan etmek istedi. Bu maksadla onlara (insan suretinde) bir melek gönderdi. 

Melek önce ala tenliye geldi. Ve: "En çok neyi seversin?" dedi. Adam:     "Güzel bir 

renk, güzel bir cild, insanları benden tiksindiren halin gitmesini!" dedi. Melek onu 
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meshetti. Derken çirkinliği gitti, güzel bir renk, güzel bir cild sahibi oldu. Melek ona 

tekrar sordu:     "Hangi mala kavuşmayı seversin?"     "Deveye!" dedi, adam. Anında 

ona on aylık hamile bir deve verildi.  Melek:     "Allah bunları sana mübarek kılsın!" 

deyip (kayboldu) ve Kel'in yanına geldi. "En ziyade istediğin şey nedir?" dedi. Adam:     

"Güzel bir saç ve halkı ikrah ettiren şu halin benden gitmesi!" dedi. Melek,keli elleriyle 

meshetti, adamın keli gitti. Kendisine güzel bir saç verildi. Melek tekrar:     "En çok 

hangi malı seversin?" diye sordu. Adam:     "Sığırı!" dedi. Hemen kendisine hâmile bir 

inek verildi. Melek:     "Allah bu sığırı sana mübarek kılsın!" diye dua etti ve âmânın 

yanına gitti. Ona da: "En çok neyi seversin?" diye sordu. Adam:     "Allah7ın bana 

gözümü vermesini ve insanları görmeyi!" dedi. Melek onu meshetti ve Allah da gözlerini 

anında iade etti. Melek ona da:     "En çok hangi malı seversin?" diye sordu. Adam:     

"Koyun!" dedi. Derhal doğurgan bir koyun verildi.     Derken sığır ve deve yavruladılar, 

koyun da kuzuladı. Çok geçmeden birinin bir vâdi dolusu develeri, diğerinin bir vadi 

dolusu sığırları, öbürünün de bir vadi dolusu koyunları oldu.     Sonra melek, ala tenliye, 

onun eski hali ve heyetine bürünmüş olarak geldi ve:     "Ben fakir bir kimseyim, yola 

devam imkanlarım kesildi. Şu anda Allah ve senden başka yardım edecek kimse yok! 

Sana şu güzel rengi, şu güzel cildi ve malı veren Allah aşkına bana bir deve vermeni 

talep ediyorum! Tâ ki onunla yoluma devam edebileyim!" dedi. Adam:     "(Olmaz öyle 

şey, onda nicelerinin) hakları var!" dedi ve yardım talebini reddetti. Melek de:     "Sanki 

seni tanıyor gibiyim!Sen ala tenli, herkesin ikrah ettiği, fakir birisi değil miydin? Allah 

sana (sıhhat ve mal) verdi" dedi. Ama adam:     "(Çok konuştun!) Ben bu malı 

büyüklerimden tevârüs ettim!" diyerek onu tersledi. Melek de:     "Eğer yalancı isen 

Allah seni eski hâline çevirsin!" dedi ve onu bırakarak kel'in yanına geldi. Buna da 

onun eski halinde kel birisi olarak göründü. Ona da öbürüne söylediklerini söyleyerek 

yardım talep etti. Bu da önceki gibi talebi reddetti. Melek buna da:     "Eğer yalancıysan 

Allah seni eski hâline çevirsin!" deyip, âmâ'ya uğradı. Buna da onun eski hali heyeti 

üzere (yani bir âmâ olarak) göründü. Buna da:     "Ben fakir bir adamım, yolcuyum, 

yola devam etme imkânım kalmadı. Bugün, evvel Allah sonra senden başka bana 

yardım edecek yok! Sana gözünü iade eden Allah aşkına senden bir koyun istiyorum; ta 

ki yolculuğuma devam edebileyim!" dedi. Ama cevaben:     "Ben de âmâ idim. Allah 

gözümü iade etti, fakirdim (mal verip) zengin etti. İstediğini al, istediğini bırak! Vallahi, 

bugün Allah adına her ne alırsan, sana zorluk çıkarmayacağım!" dedi. Melek de:     

"Malın hep senin olsun! Sizler imtihan olundunuz. Senden memnun kalındı ama diğer 

iki arkadaşına gadap edildi" (ve gözden kayboldu)."  1463 

 Hadiste de:”Nefsimi yed-i kudretinde tutan Allaha,yahud kendisinden başka ilah 

olmayan Allaha,-yahut nasıl yemin ettiyse (öylece)-yemin ederim ki:Devesi,sığırı yahut 

koyunu olupta zekâtını vermeyen bir kimse bulamazsın ki,bunlar kıyamet gününde 

şaşılacak derecede büyük ve semiz oldukları halde getirilip,sahibini ayakları altında 

ezmesin ve boynuzları ile boynuzlamasın. Bu eziyet,hayvanlardan sonuncusu ezme ve 

boyunlamayı bitirince,ilki aynı işe başlamak suretiyle,ta insanlar hesaba çekilip 

herkesin hükmü verilinceye kadar devam eder.”buyuruyorlar. 

 Peygamber Efendimizin:”Zekâtını tam ihlas ile vermeyen kimse,hiç zekât 

vermeyen gibidir.”Böylece esas olan ihlas yani Allahın rızasıdır. 

                                                           
1463 Age.4963. Buhari, Enmiya 50, Müslim Zühd 10, (2964).     



 Zekât olarak bütün servetini alıp getiren ve Hz. Rasulullahın;-Çoluğuna 

çocuğuna ne bıraktın?-sualine;-Allahı ve rasulü bıraktım ya habiballah-diye cevap 

veren Hz. Ebubekir gibi hakiki mü’minlerden ibret almalı. 

 Yine Efendimiz:”Beş vakit namazına devam eden,ramazan orucunu 

tutan,zekâtını veren ve  yedi büyük günahdan sakınan hiçbir kimse yoktur ki;cennetin 

bütün kapıları açılıp kendisine:selamet ve emniyetle girin”denilmesin”buyurmuşlardır. 

 Evet. Cümlemizi bu ilahi lutfuna mazhar kılsın... 

  

       MEHMET   ÖZÇELİK 

 

 

 

     

VAKIFLAR   VE   VAKIFLARIMIZ 

  

 Kelime olarak vakıf;”Bir mülkün menfaatını halka tahsis edip aynını Allah 

Taalanın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükten müebbeden men 

etmektir.”1464   

 Vakıf;”VIII. asır ortalarından XIX. asır sonlarına kadar uzanan bir dönemde 

İslam memleketlerinin,özellikle Selçuklular ve Osmanlılar zamanındaki Türk 

dünyasının Sosyal,kültürel ve ekonomik hayatında ehemmiyetli bir rol oynamış olan 

dini,hukuki ve sosyal bir müessesedir. 

 ... Mesela Osmanlı imparatorluğu devrinde pek büyük bir inkişafa mazhar olan 

vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir evde doğar,vakıf bir beşikte uyur,vakıf mallardan 

yer ve içer,vakıf kitaplardan okur,vakıf bir mektebte hocalık eder; vakıf idaresinden 

ücretini alır ve öldüğü zaman kendisi vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa 

gömülürdü. Bu suretle beşeri hayatın bütün icaplarını ve ihtiyaçlarını vakıf mallarla 

temine pekala imkan vardır.”1465 

 Mesela,Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemi Türk vakıfların kaynakları 

arasında,vakıflar genel müdürlüğü arşivindeki 26 bin vakfiye ve ilgili diğer vesikalar en 

önemli koleksiyonu oluşturuyor.”1466 
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 Nasıl ki maddi meselelerde şirketler kuruluyorsa,vakıflarda manevi birer 

şirkettirler. 

 Her şey  maneviyat ile kaimdir. Maddi saltanat sahibleri maneviyat alemlerinin 

sultanlarına itimatla ayakta durmuşlardır. Tıpkı Fatih’in Akşemseddine dayanmakla 

muvaffak olduğu gibi... 

 İşte vakıflar madde ile mananın birleştiği yerlerdir. İnsanların ayakta durması 

ancak vakıfların varlığını devam ettirmesiyle olur. 

 -İlk vakıf H.6. yılda Temim Dâri isimli sahabe daha fethedilmemiş olan 

Filistindeki arazisinden bir kısmını,kendisine tahsis edilmesini arzu eder ve 

Peygamberimiz bir emir-name ile kabul eder. 

 Ve Hz. Ömer döneminde fethedilen Filistinde bu emir yerine getirilir.1467 

 -Peygamberimizin Medine’deki kendisine aid 7 akarını Fedek ve Hayber 

hurmalıklarından hissesine düşeni vermiştir. 

 -Ashabı Suffa vakfında sadece maddenin değil aynı zamanda hayatında,kişinin 

kendisinin de vakfı büyük bir önem taşır. 

 -Vakıflarda Allah rızası esastır. 

 -Ahmed ibni Hanbel-in bir rivayetine göre:”İslâmda vakıf şeklinde yapılan ilk 

sadaka Hz. Ömer-in sadakasıdır. Bu maksatla Hayberdeki değerli tarlasını vermiştir. 

 İmam-ı Şâfii;”cahiliyye devrinde,mutlak hayır gayesiyle yapılan İslâmdaki vakıf 

müessesesi bilinmiyordu.”1468 

 -Hz. Cabir:”Muhacir ve Ensardan imkan sahibi olup ta vakıfta bulunmayan tek 

kişi bilmiyorum.”der. 

 Âyet’de:”Mallarını Allah yolunda harcayanların hali,yedi başak bitiren,her 

başakta yüz tane bulunan bir tek tohumun hali gibidir. Allah kime dilerse ona kat kat 

verir. Allah,ihsanı bol olan,hakkıyla bilendir.”1469 

 Hadislerde:” Kim Allah rızası için bir bağırtlak kuşunun yuvası kadar bir mescid 

inşa ederse,Allah onun için cennette bir köşk inşa eder.”1470 

 “Dünyada senin elinde kalacak olan,yiyip-tükettiğin,giyip eskittiğin ve Allah 

yolunda sadaka verib bakileştirdiğinin dışında hiçbir şey yoktur.”1471 

                                                           
1467 Bak.Belgeler gerçekleri konuşuyor. –1-Doç.A.Akgündüz.93-94. 

1468 Age.100,Kütüb-ü Sitte.age. 16 / 280. 

1469 Bakara.261. 

1470 Kütüb-ü Sitte.age. 16 / 278. 



 “Kişi öldüğü vakit,üç sayfası hariç bütün amel defteri kapanır. Açık kalan amel 

sayfalarından biri sadaka-i cariyedir,biri insanların faydalanacağı bir ilimdir,üçüncüsü 

de kendine dua eden hayırlı evlattır.”1472 

 Âyette:” Sevdiklerinizden infak etmedikçe hayra,sevaba giremezsiniz.”1473 

 Vakıfların hizmet alanı o kadar şümullüdür ki;Anadolu Selçukluları döneminde 

tanzim edilen bazı vakfiyelerin gelirlerinin;”Bir felaket ve kaza sebebiyle borç almaya 

mecbur olanlara kuvvetli rehin ve sağlam kefil ile borçla para verilmesi...”1474 şartı yer 

alır. Bu durum 1943’de Mısır’daki vakıfların uygulanmasında da mevcuttur. 

 -Memlukler zamanında Mısır topraklarının yedide ikisini vakıf topraklar teşkil 

ediyordu. 

 -XVI. asır başlarında,Osmanlı imparatorluğunda,memleket topraklarının beşte 

birini vakıf topraklar teşkil etmekteydi. 

 Vakıf gelirleri de devlet bütçesinin yarısına mukabil gelmekteydi. 

 18. asırda yaşayan Mouraja D’ Ohsson’a göre,Türkiyedeki gayrı menkullerin 

büyük bir kısmı camilere tahsis edilmişti.1475 

 -Vakıfların ilgi ve tasarruf alanları gayet geniştir.  Bunlar;binalar, külliyeler, 

Mekke, Medine,Mukaddes 

yerler,eğitim,hastahane,aşevleri,kervansaraylar,köprü,çeşme,beldeler,vs.. 

 İşte Osmanlı bunları gerçekleştirmiştir. Bu konuda Hanefi hukukçusu olan 

Hamevi şöyle der:” Osmanoğulları ehli keşif ve irfanın kitaplarında sahabeden sonra en 

adil devlet adamlarıdır.” 

 Kılıç ali Paşa külliyesi ve camii,Kılıç ali Paşanın istiharede müjdeli rüyasından 

sonra,III. Murad’a niyetini arz etmesi üzerine Sultan latife olarak;”O,deryalarun 

serdarudur,varsın muktedirse camiini de derya üzre yapsun! Yoksa ona bir karış 

toprak bile vermem.” 

 Kılıç ali Paşa;3. Murad’ın kaptanı deryasıdır. Mimarı da Mimar Sinandır. 

 Ve Mimar Sinan-la proje üzerine konuşulur. Ve derya (deniz) üzerinde 

yapılmasına karar verilir. 

                                                                                                                                                                                     
1471 Bak.Belgeler gerçekleri konuşuyor. I / 105 

1472 Kütüb-ü Sitte.age. 16 / 277. 

1473 Al-i İmran. 92. 

1474 Büyük İslam tarihi.age. 14 / 35,Geniş bilgi için bakn.Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu. Ö.N.Bilmen. 4 / 

284 ve devamı,5 / 6. 

1475 Age. 14 / 37. 



 Kılıç Ali Paşa kadırgalarıyla Karadeniz ve Marmara sahillerinden kaya ve 

molozlar getirerek istinad zemini kurulur. 

 Bu durumu duyan Padişah latife olarak söyleyip,böyle yorucu bir işe girmemeleri 

için her ne kadar ricada bulunursa da kaderin sevkiyle yapılmaya başlanmış,devam 

etmektedir. 

 Hatta camiin yarıya geldiğinde bir amelenin sırtına aldığı taşı götürüp geri 

getirip,bunu devam ettiren işçiye sebebini soran Kılıç ali paşaya o amele;ihtilam 

olduğunu,yıkanacak bir yer bulamadığından vaktinde geçmemesi,parasını da haram 

ettirmemek için yaptığını söyleyince cami yarıda bırakılır. Önce hamam,sonra cami ve 

külliye yapılır. 

 Bu gün ise;Hamam bir Ermenide,camide malzeme deposu olarak 

kullanılmaktadır. Üstüne üstlük birde yıkılması için kendi haline terkedilmiş 

olmaktadır.1476 

 -Son asırda İslâmın bir çok meseleleri darbe yediği gibi;İslam alemi çapında 

vakıflar da bundan hisselerini aldılar. asliyetlerini yitirip,yetim hale getirildiler. 

 -Vakıflar devletin üzerinde yük olmamış,belki onun yükünü yüklenmiştir. 

 -Vakıflar dini,tarihi,bağların kuvvetlenmesine sebeb olmaktadır. 

 -Vakıfların en büyük hizmetlerinden biri de eğitim ve sağlık alanındaki 

teşviklerinde görülür. 

 -Vakıflara ihanet sırf batıya yamalanmaktan ve kuyruklarının altına saklanma 

çabalarındandır. AT-a binmek için kuyruk-ta beklemekteyiz. 

 -Bakınız batılı Tillman C. Trowridge-ye:”Türkler (yani müslümanlar) 

hristiyanlaştırılmadıkça ve bütün kurumları batılılaştırılmadıkça kurtuluş yoktur.”der. 

 -1923’den sonra Milli hükümet döneminde teşkilatın adı:”Şer’iyye ve evkaf 

vekaleti”adını aldı. 1924 tarihinde 429 sayılı “Şer’iyye ve evkaf ve erkan-ı harbiye-i 

umumiye vekaletlerinin ilgasına dair kanun çıkarıldı.”1477 

 Ve 1925-26’larda pek çok vakıf kuruluşu, C.H.P idaresinin döneminde yani 

Atatürk’ün ve İsmet Paşanın (İnönü) sağlığında satılmıştır. O kadar ki,Mesela Mimar 

Sinan’ın kendi öz kazancıyla,Aksaray’da yaptırmış olduğu cami ki,bir yangında 

yanmıştır. Ve dahi satılmıştır. Sonradan Demokrat parti zamanında yeri tekrar satın 

alınarak,oraya Mimar Sinan’ın eserlerine hiçte benzemeyen –acaip- bir cami 

yapılmıştır.1478 

                                                           
1476 Bak.Sur derg.Ağustos.1989.sh.6. 

1477 Bak.zaman gaz.11-12-1992. 

1478 Sur derg.agd.Ağustos.1989.Z.Ebuzziya 



 -1924-35 arasında olanlar oldu. Bir yandan vakıflar,bir yandan da türbe ve 

medreselerin kapatılması,Osmanlı arşivlerinin kağıt fiyatına Bulgaristana satılması 

bazılarındandır. 

 -1925-50 arası bitkin bir dönem,yıkılışlar ve yapılmaya çalışmalarla dolu bir 

dönem . 300 sene de yapılamayacakların yapıldığı devre.. 

 -Hukuk sistemimizin batı ayarlı olması,vakıfların ayarını düşürüyor. Ve böylece 

bin yıllık bir birikim,bir küsur yılda harcanıyor,oda bozuk para gibi... 

 -Şevket Eygi’nin dediği gibi:”Teker teker ilan vermek pratik olmadığı için,haraç-

mezat elden çıkarılan gayrı menkuller için kitaplar çıkarttılar.”1479 

 Vakıf malları hiç denilecek bir fiyatla satılmıştır. 

 Bu konuda Prof. A.Akgündüz şöyle der;”Maalesef cumhuriyetin ilk 

yıllarında,vakıf malları,1935 yılına kadar ihmale maruz bırakılmış ve bu tarihte 

çıkarılan vakıflar kanunu ile de yağmalanmıştır.”Sebeb;” 

 “Osmanlı devrinin milli hayatı ezen ve milletin medeniyet yolunda ilerlemesine 

engel olan an’anelerini bir hamlede yıkmak.”1480 

 Evet. maalesef vakıf malları 2762 sayılı çıkarılan kanunla”Taviz bedeli”1481 

olarak gayr-ı müslimlere ölü fiyata satılmıştır. 

 Mesela:35.000 TL-lik yerler 200 TL-ye,125.000 Tl.lik yerlerde 125 TL.ye 

satılmıştır. 

 Bunlar arasında cami,hamam,çeşme,külliye,medereselerde var. 

 Bazıları da kendi haline terkedilmiştir. Ayasofya bunlar arasındadır. Malatya-

eski Malatya’daki-kervansaray-da bunlardan biridir. 

 Maalesef bu yerler batılıların ellerinde bulunmuş olsaydı hiç böyle kendi haline 

bırakırlar mıydı? Çoktan sahiplenirlerdi. Sahibi olmadıkları halde bizdekilere sahib 

olmaya çalışmaları bunu göstergesidir. 

 -Oysa adımımızı attığımız her yerde vakfın bir hizmeti vardır. Türkiye’nin tümü 

vakıftır. 

 -Adil devlet Osmanlı gidince,hayırlı kurum vakıflarda gitmiştir. Şimdide sadece 

adı var. 

 -Vakıflar bir yardım ve kucak açma müessesesidir. Analık ve babalık yapar. 

                                                           
1479 Agd.sh.3.-ve resmi vesikasıda mevcuttur. 

1480 zaman gaz.2-12-1990. 

1481 Agg.2-12-1990. 



 -Bazı belgeler:1)İsmet İnönü’nün 16 adet caminin müze ve müze deposu olarak 

kullanılması konusundaki talimatı... 

 2)Vakıflar direktörlüğü satılması istenen 8 camiden 5’inin satılmasının mahzuru 

bulunmadığına ve bazılarının kapısı ile çeşmesinin muhafaza edilmesinin lüzumuna!.. 

 3)1950-74 arasında 4 bine yakın vakıf mallarının satılışı tesbit edilmiştir. 

 Prof. Akgündüz;sadece İstanbul’da satılan gayr-ı menkullerin 230 bin civarında 

olduğunu söyler.1482 

 Bir teklif:Gelin ayda birkaç günlük sigara parasını veya vergi iadelerine benzer 

nisbi gelirlerimizi vakıfların imarına ve korunmasına bağışlayalım. 

  

        11-12-1994 

       MEHMET   ÖZÇELİK 

  

 

 

 

                  VAKİTLERE   TAKILANLAR 

  

 Sabah namazının imsak ve giriş vakti beşte ise;güneş doğduktan sonraki vakit 

kazaya,imsaktan önceki bir dakika da teheccüde girmektedir. Hassas bir hat.. 

 Sabah,öğle,akşam güneşe bağlanmış. Doğumu,tepeden inişi,batış ve de diğer 

vakitler içerisinde yapılanlar eda olurken,vakit dışındakiler yaralı,kazalı bir namaz 

olmaktadır. 

 Bayram namazları bayram günlerine takılmış bir namazdır. Bir salkım ki,ancak 

o zamanda koparılır ve o zamanda olgunlaştığından,onda derilir. 

 Cuma namazı,cumanın belli saatine takılıp,öğlen namazının yerinde yer 

alırken;vaktin çıkmasında öğlen namazı onun yerinde yer alır. Cuma namazı vaktinden 

önceki alış-veriş helal iken,o saat ve andaki harama inkilab eder. 

 Her şey vakti içinde kıymet alır,kıymetlenir,kıymet bulur ve de vaktinde olmuş 

olur. 

                                                           
1482 Bak.zaman gaz.4-12-1991. 



 Teklifin yani mükellefiyetin yaşı dolduğu anda artık o zamana kadar beklenen 

süre dolmuş,her şey günah ve sevaba kalbolmuş olmaktadır. 

 Vaktim geçti,vaktinde yapamadım,vaktim kalmadı,daha vakit var,vakti 

mi?,vakit nakittir,gibi ifadelerle anlaşılmaktadır ki;hayat vakitlere takılmış,oradan 

onun meyveleri alınmakta,koparılmaktadır. 

 Vakti saat gelince olacaklar olmaktadır. Kaderin birer göstergesidir vakit.  

 Vakitle bazıları döner,hayatlar söner,dünyaya gelinir. Bazen gülünür,bazen 

ağlanılır. 

 Öyle bir düşmedir ki vakit;yakıp söndürmeyle sınırlı kalmayıp,her noktayı 

belirler. 

 Vakit hayatın bir bastonu. Onuna yürür,ona dayanır. 

 Vakit aynı zamanda bir akittir yani anlaşma ve sözleşme. 

 Vakit gelince her şey teşhir olunur. Tıpkı kıyamet vakti geldiğinde günahkarların 

durumu gibi.1483 

 Vakit bir ayar ölçüsüdür. İşler onunla ayarlanır. Onunla işler başlar ve biter. 

Bazı ayarlar düşer,bazı ayarlar artar. 

 Vakit be vakit oluşumlarla değişimler oluşur. 

 Vakit bir mihenk taşıdır. Onda ayarlar ayarlanır,şekiller belirlenir. 

 Vakit varlığa çıkış tünelidir. O tünelden her varlık geçer. Kimisi göçerken,kimisi 

de vakitte kalır. 

 Vaktin birinde............ vardı..... 

 Bir vakit.......... adamın biri......... 

 Gelmesine az vakit kaldı. 

 Vakit tamam,zili çal.... 

 Vakit geldi,vakti tamam...hatta vakti geçmekte.....çünki vakti çoktan 

doldurdu....vaktinde yapması gerekti.....vaktin kıymetini bilmiyor.....Vakitte hiç 

geçmiyor.... Vakit ne de çabuk geçti...Kazanamadım,vaktim yetmedi.......Üç gündür 

yatıyorum....Vaktim yok.... 

                                                           
1483 Rum.55-57. 



 Bir vakitler yoktum..bir vakit çocuk..bir vakit gençtim..dinamiktim..her şey 

benden sorulurdu..şimdi ben soruyorum her şeyi..vakit ne zaman gelecek..vakit ne 

zaman bitecek 

 Vaktin ve zamanın çocukları ne yapacaksın? Bizim zamanımızda böyle miydi?  

her şey vaktindeymiş!..Vaktinde oluyormuş! 

 Vakitler bazen su gibi akıyor,bazen de sulu.. 

 Vakitler bazen geçmiyor,dikilmiş başımızda..ızdırap vermek için vakte yemin 

edilmiş gibi.. “Yemin ederim zamana. İnsanlar husranda.”1484 Seni vakte söylerim!.Bir 

vakit sana gösteririm... 

 Vakit üzerimize abanmış,pek de yamanmış.. Vakit bitmez,bitirir. Bu kadar aahı 

alan bir gün kendisinin işi de bitirilir.... Vakit geçmez,göçürür... elbet buncaları 

süren,bir gün oda sürülür. 

 Vakte karışılmaz,onunla yarışılmaz. Her şeyi vaktinde,vakit içinde,vakti gelince 

yapacaksın!! Çünki vakit bir sermayedir..karla gelişir...ikinci bir vakit verilmez.. 

 Vaktin var mı? Vaktini almayayım! Vaktin varsa bir çay içelim? Bir sohbet 

edelim? 

 Vakit varsa var,yoksa yok! Vakitsiz öten horozun başı kesilir..vakit baş 

keser..Vakit dolmazsa olmaz..vakti gelecek ,olacak... keşke vakti gelse..vakti artık iple 

çekiyorum..çünki artık vakte tahammülüm kalmadı.. 

 Oda tahammülsüz,bana tahammül edemiyor.çünki vakit çok şeyi yüklenmiş 

gidiyor..kim bilir nerelerden geliyor?? Kimi indiriyor? Kimi bindiriyor? Malumu 

belirlemek üzere,meçhule kalkan bir gemi misali... 

 Doldur-boşalt makinası.. Tarih,geçmiş vakitlerin içinde..arşivinde saklı zamanın.. 

 Din;insanlık vaktinden son vakte dek... 

 Ğayb,istikbal;gelen vaktin içinde saklı.. 

 Vakit bir kompartuman gibi..hepsine uğramakta,hepsi de ona... 

 Kendinden taşanlar,manen coşanlar;zamanı ve vakti aşarlar. 

 Kemal ve olgunluk;vaktin,vaktindeki oluşumudur. 

 Zamana binenler,istedikleri zaman inerler. Onlar vaktin ve zamanın 

değil,vakitler onların mahkumudur..o ise hakim..  Zamana hükmedenler;insanların 

gönüllerine taht kurmuş,gönül hakimleridirler. her zaman,her kese,her yerde 

hükmederler. 

                                                           
1484 Asr.1-2. 



 Nakit olan vakit sözleşmemiz yapılmış;vaktinde eda edilmeli,ifa edilmelidir. 

 Her şey zamanla belirlenir,zamanında belirlenir. Vakit geldi ve geçmekte..Dünya 

kazuratından temizlenmek üzere bir gusül gerek..dünya bize çık demeden evvel,biz onu 

kalbimizden çıkaralım. 

 Harcanan vakit,harcandığı yere göre ya kazandırır veya kaybettirir. 

 Zaman bizi belirlemeden,biz zamanımızı belirleyelim. 

 Biz zamana uyup zamane olmayalım,zaman bize uysun. 

 İman-ibadet-ahlak-muamelat-güzellikler zamana takılmış birer cennet yemişleri. 

 Küfür-nifak-şer-fitne ve günahlar zamana takılmaya çalışılan aldatıcı birer 

cehennem zakkumu..geçmiştekiler yemişler,yenilmişler... Şimdikiler yemekte ve 

görmektedir. 

 Vakit vakittir..zaman bu zaman..yarın vakit kalmayabilir!!zaman geç olup 

geçebilir! 

 Vakit hem mukaddime,hem de hatime ve nokta... Adam vakitsiz öldü!derler.tıpkı 

vakitsiz oldu,gibi..vakitsiz doğdu,sözü,vakitsiz sözdür. 

 Vakti asanlar,vakti askıya atanlar;yine vaktin askısına asılırlar. 

 Vakte takılanlar bir yanda..vakte asılanlar öbür yanda... 

 İbni Sirin:”Bana,cennete gitmekle iki rekat namaz kılmaktan birini tercih 

et,deseler,iki rekat namaz kılmayı tercih ederim. Çünkü cennete gitmek benim hoşnud 

olmam içindir. Namaz ise,rabbimin hoşnud olması içindir.1485 

 Huzeyfe-den:”Hz. Peygamber zor bir işle karşılaşınca derhal kendini namaza 

verirdi.”1486 

 İyi vakitler temennisiyle.... 

  

          11-1-1998 

         MEHMET   ÖZÇELİK 

  

                                                           
1485 Fezail-i A’mal. M. Z. Kandehlevi. 251,Ahmed,Ebu Davud,İbni Cerir.  
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YAŞ KIRKBEŞ YOLUN YARISI 

  

 Abdurrahman bey ev sahibi olan Cemal beyden razıydı. Yıllardır evinde 

oturmaktaydı. Bir sıkıntısınıda görmemişti. 

 Ancak yaşı kırkbeş olduğu halde hâla namaza başlamamış,Cuma namazlarına 

bile gitmemişti. Her görüştüklerinde de,artık kılması gerektiğini,başlamasını ona 

hatırlatırdı. Her seferinde de,daha ömrünün var olduğunu söylerdi. 

 Yine bir akşamüzeri köşede karşılaştıkları ev sahibi Cemale;namaza 

başlamasını,artık yaşının 45 olup,ömrünün geçtiğini hatırlatmıştı. 

 Bu sefer Cemal durmuş,yaşımda ne varki,daha kırkbeşindeyim. Daha nice yıllar 

önümde beklemekte. Kılarım elbet bir gün. 

 Abdurrahmanı yine atlatmıştı. Ancak Azrailin nerede gezmekte olduğundan da 

habersizdi. Daha nice yııları vardı,yaşayacakdı... 

 Tıpkı şairin 35 yaş şiirinde:Yaş 35 yolun yarısı / Dante gibi kaldık ortasında... 

Ancak iki yıl sonra şair gitmiş,yaş 35 yolun yarısı değil,sonu olmuştu. 

 Cemalde yaş 35 yolun yarısı diye düşünüyordu. Ancak Cemalin şair kadarda 

şansı yoktu. 

 Abdurrahman eve gelmiş,hanımına yemeğini getirmesini söylemişti. 

 Mutfakta yemek ile meşgul olan hanımı,hâla yemek getirmemiş ancak telaşlı 

telaşlı Cemalgilin evinde bağırtılar geldiğini,herhalde Cemal beyin ölmüş olduğunu 

söylüyordu. 

 Abdurrahman ise hanımına kızıp,hâla neden yemek getirmediğini oysa daha yeni 

Cemal beyle kapının önünde konuştuklarını,bir yanlışının olacağını söylüyor,bir türlü 

inanamıyordu. 

 Ancak iş gerçekti. Ayrıldıklarında Cemal bey birden rahatsızlanmış,hastahaneye 

kaldıramadan ansızın ölmüştü. 

 Yolun yarısı değil,sonu idi. Kendisini takib etmekte olan Azrail,emanetini almıştı. 

 Yaş kaç? Yolun neresi? 

  

        MEHMET   ÖZÇELİK 

  



ÜLFET     HASTALIĞI 

  

 Ülfet bir hastalık,bir kalınlık ve bir kabalıktır. 

 Ülfeti delmek,onu kırmak için fikir süzgecinden süzmek,akıl rendesinden 

geçirmek gerektir. Onu korumak değil,mümkünse korunun arkasına atmalı. Uzağında 

yatmalı. 

 Onu delmekle,onun arkasındakileri hatırlamak,üzerinde düşünmek,aynı yolda 

giderken bazı adımları kısa,uzun ve değişik atarak farklılıkları fark etmek gerek. 

 Ülfet bütün bu incelik ve farklılıkları ortadan kaldırarak mezar hayatı 

gibi,hayatı monotomlaştırmaktadır. 

 Hayat faaliyettir. Ülfet atalet ve tenbelliktir. Değişmeye ve değişikliğe tahammülü 

yoktur. 

 İnsanların ve özellikle müslümanların hakikatı görmelerine perde ve engel olan 

bir alışkanlık hastalığıdır ülfet. 

 Kafir için küfür ve dalalet ne derece tehlikeli ve zararlı bir yol ise;onun gibide 

mü’min için en tehlikeli hal ülfet durumudur. 

 Eşyanın iç yüzünü ve mahiyetini görmeye engeldir ülfet. 

 Bediüzzamanın ifadesiyle:”İnsanları fikren dalalete atan sebeblerden 

biri;ülfeti,ilim telakki etmeleridir. Yani me’lufları olan (alışmış oldukları) şeyleri 

kendilerince malum bilirler. Hatta ülfet dolayısıyla adiyata (adet haline gelen ve 

getirdiği şeyleri) teemmül edip (düşünüp) ehemmiyet vermezler. Halbuki ülfetlerinden 

dolayı malum zannettikleri o adi şeyler birer harika ve birer mu’cize-i kudret oldukları 

halde,ülfet saikasıyla onları teemmüle,dikkate almıyorlar,ta onların fevkinde olan 

tecelliyatı seyyaleye,im’an-ı nazar edebilsinler. (baksınlar) Bunların meseli deniz 

kenarında durup,denizin içerisindeki hayvanata ve sair garib halatına bakmayarak 

yalnız rüzgar ile husule gelen dalgalara ve şemsin şuaatından (ışığından) peyda olan 

parıltısına dikkat etmekle Malik-ül Bihar (denizlerin sahibi) olan Allah’ın azametine 

delil getiren adamın meseli gibidir. 

 İnsanların arza ait malumat ve müsellematı bedihiyatları ülfete mebnidir. Ülfet 

ise;cehli mürekkeb (tam ve katmerli bir cehalet) üstüne serilmiş bir perdedir. Hakikata 

bakılırsa zannettikleri ilim,cehildir. Bu sırra binaendir ki;Kur’an ayetleriyle insanların 

nazarını me’lufatları olan şeylere çeviriyor. Ayetler,necimler gibi ülfet perdesini deler 

atar. İnsanın kulağından tutar,başını eğdirir,o ülfetin altındaki havarikul adat (üstün 

adetler) mu’cizeleri o adiyat içerisinde gösterir.”1487 
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 Kur’an-ı Kerim alışkın olmadığımız,bilmediğimiz ve görmediğimiz ve 

görülemeyecek şeylerden bahsetmemektedir. Bizce bilinen ve aşina olduğumuz 

şeylerden bahseder. Bu tarz bir bahis de,bakıp düşünmeye,düşünüp anlamaya,anlayıp 

idrak ederek,iman ve marifette kemal noktaya sevk etmek içindir. 

 Ve Kur’an sık sık âyetlerin sonunda –Bilmiyor musunuz?- Akıl etmiyor 

musunuz?,diyerek bildiğimiz ve gördüğümüz şeyleri ülfet dolayısıyla perdelediğimizden 

sık sık o perdeyi aralar ve açar. Önemli olan ülfeti delmek ve yırtmak. O halde ülfetten 

âzâde olarak bakalım: 

 -İnsan ve kâinatın aslı bir damla sudan. Bir damla sudan,bir şeyden her şeyi 

yaratmak,ancak her şeyin yaratıcısı olan Allah’a mahsustur. 

 -Yine 

camid,cansız,şuursuz,kör,sağır,ölü,ruhsuz,vicdansız,ilimsiz,kudretsiz,binlerce 

özelliklerden mahrum,yok olma yolunda giden bir topraktan ve 

tabiatdan;yiyecek,içecek,giyecek gibi şeylerin çıkması,alınması ve temin edilmesi 

Allah’dan başka kimin işi olabilir? 

 -Güneşi gaz yağsız,is-siz,pis-siz bir şekilde asırlardır yandıran,intizamla 

döndüren kimdir? 

 -Yer yüzünde insanları ve hayvanları gezdiren,denizlerde balıkları 

yüzdüren,havada kuşları uçuran kim ise;güneşte de,ay ve diğer alemlerde de oraya 

münasib varlıkları yaratıb yaşatan yine O’dur. 

 -Meyve ve sebzelerin,tad ve koku,renk ve şekillerine bak! Bir de odun olan ağaç 

ve toprağa bak! Ondan onu çıkaran kimdir? 

 -Bir yanda ot ve saman,öbür yanda cifenin yanından geçip kandan oluşan ve 

dönüşen gıdalı,safi ve berrak süt. 14 kilo ağırlığındaki bir hayvanda bir kilo kan 

olurken,140 kiloluk bir montofon inekte 10 kilo kan bulunmaktadır. O inekten onca süt 

alınırken kanın tükenmesi ve süt alındıktan sonra hayvanın kilosunun devamlı düşüp 

kaybolması gerekmez mi? Oysa değişen bir şey olmamaktadır. O halde bu süt nereden 

geliyor? 

 -Yenilen yiyeceklerden her varlığa mahsus dikilen elbise,aza ve organların 

tanzimi kimin işi olabilir? 

 -Dil etten,göz kulak ve akıl da. O halde konuşan,gören,işiten o organlar değil de 

başka organlarda olabilir mi? Mesela el,parmak da o işi yapabilirdi,bir engel mi var? 

 Şu koca kâinat nasıl dönüyor? Bir an dursa veya hızını arttırsa kim bilir nasıl 

olur? O halde onu bu halde kimdir çeviren? 

 -Günlerin hatta ay,yıl mevsimlerin peş peşe şaşırmadan gelmeleri,gece gündüzün 

birbirini takib etmesi tesadüfün eseri olabilir mi? 



 -Güneşin ışık ve huzmelerinin atmosfer süzgecinden süzülerek gelib,zararlı 

ışınlar olmasından bizleri kurtaran,milimi milimine dünyayı güneş ile arasındaki ölçülü 

mesafeye çakan ve oturtturan kim olabilir O’ndan başka? 

 -Yediğimiz bir yumurta;civciv,tavuk ve horoz oluyor. Diğer bir yumurta deve 

kuşu olurken,diğer yumurta da havada uçan kuş oluyor. Bütün organları hep o 

yumurtanın içinde teşekkül ediyor. O halde düşünmek gerekmez mi nasıl oluyor? Kim 

yapıyor bunları? 

 -Evet kim yapıyor bu alemde olan işleri? Kim yapabilir bunları O’ndan 

başka?Madem her şey var,o halde bir yapanda olması gerekmez mi? 

 -Et’den kemik çıkıyor. 200 gramlık dil,çeşitli dilleri ve her şeyi konuşuyor. 

Yiyeceklerin tatlarını birbirinden ayırıyor. Küçücük göz koca alemi temaşa 

ediyor,seyrediyor. Kulak sesler alemini işitiyor. O aleme açılan birer kapı ve pencere 

oluyorlar. Kalb küçüklüğüyle beraber arşla boy ölçüşüyor. ilahi tecelliye ma’kes ve ayna 

oluyor. Akıl levhi mahfuza,hayal alemi misale,ruh ruhlar alemine,kısaca maddesi 

maddeler alemine,manası maneviyat alemine bir nümune... 

 -İnsanı bir özet ve fihriste yapan,kainat kitabını yapandan hariç düşünülebilir 

mi? 

 -“İnsanlar acaba deveye bakıb da biraz olsun düşünmezler mi? Deve nasıl 

yaratıldı? Göğe bakmazlar mı (boşlukta)nasıl kaldırıldı? Dağlara bakmazlar mı,nasıl 

dikildi? Yer küreye bakmazlar mı,nasıl serildi?”1488 

 “Eğer haramlarda,içki gibi sarhoş edici olsaydı,dünyada ayık insan olur muydu? 

Kaç kişi?” 

 Bu zatın sözünde olduğu gibi  günahkar insanları sarhoş gibi görmek,iç 

yapılarına vakıf olmak ancak alışılmışlığın dışında bir nazar ile bakılmakla anlaşılabilir. 

“Yüzlerinde secdelerin izinden nişanları vardır.”1489 

Buda ehli imanın ve ehli salâtın simalarına aksetmiş olan iç alemlerinin bir 

aynasıdır. O halde insanları neye göre değerlendiriyoruz? Toplumda alışıla gelen 

değerlere göre değil mi? 

-Ağır gemilerin insanların istifadelerine sunularak,batmadan yüzmesinde,gökten 

inen bir su ile ölmüş yer yüzünün dirilmesinde,binlerce çeşit çeşit canlıların yer yüzüne 

yayılmasında,rüzgarları ve yer ile gök arasında emre hazır bekleyen bulutları sevk edip 

döndürmesinde varlığına deliller yok mu? 
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-Bunca delillere rağmen görmeyen,işitmeyenler kendileri de diğer varlıklar gibi 

midirler?  Yoksa körü körüne yanlışta olanların,anlamamış olanların peşinde mi 

gitmektedirler? 

-Yıldızlar birer harita mı? Neyi göstermekte,neye işaret edip,nereyi 

aydınlatmaktadır? Düşünülmesi gerekmez mi? 

-Tonlarca elektrik yüklü şimşeği çaktıran,toprağın gübre ihtiyacını temin 

eden,atmosferi bir terzi maharetiyle diken kimdir? Kimin maharet ve ustalığıdır? 

-Rızıklarımız nereden gelmekte,kim göndermektedir? Oysa devamlı 

rızka,havaya,suya muhtacız ve aciziz. Yoksa yapan biz miyiz? Yaptıran bizim 

kuvvetimiz mi? 

-Kışta ölmüş tabiatı,yazda dirilten ondan başkası olabilir mi? 

-Yılların sayısını ve hesabı bildirmek üzere aya takvimcilik yaptıran o değil 

midir? 

-“Allah’a giden yollar mahlukatın nefesleri sayısıncadır.”Madem öyledir. Her 

şeyden O’nun varlığına açılan pencereden O’nu görmeli,önümüze gaflet ve ülfet 

perdesini çekmemeli... 

-Koyunların üremesi köpeklerinkinden az olduğu,bununla beraber koyunlar 

devamlı kesilip yenildiği halde ,koyunların çok köpeklerin az olmasının sırrı nedir? 

-Âdem’den kıyamete kadar ki koyunların,keçi gibi hayvanların sütleri 

toplansa,sütten deniz,arıların balları toplansa baldan 

nehirler,ırmaklar,okyanuslar,koyunun yününden;ipek böceğinin ipeğinden yer yüzü 

halıyla donatılmaz mı? Elbette bunları O’ndan başka kim yapabilir? 

-Kendimizi hatırlamıyor,unutuyor muyuz? 

            -Kâinatta görülen,peygamberlerin gösterdikleri mu’cizeleri görmüyor,işitmiyor 

muyuz? 

-Bunca işleri düşünemiyor muyuz? Yoksa düşünmek,düşündürülmek mi istenilmiyor? 

-Hak ile batıl,cennet ile cehennem,pis ile temiz,hiçbir olur mu? Bunları ayıramayıp aynı 

kefeye koymak adaletlice bir iş olur mu? 

 -O’nu görmek için yer yüzünü gezmek,gök yüzüne bakmak yetmez mi? 

-Bize indirilen kitabı okuyup,anlamıyor muyuz? Oysa o anlaşılması için indirilmiştir. 

Hitab bizedir. Şan ve şerefimizde,her şeyimizde ondan başka nerededir? Ne  

 -Göz görürken,kalb mi kör? Günah boyumuzu aşarken hala şaşkın mıyız? 



  -Güneşi doğudan kim doğurur? Batıdan kim batırabilir? O doğunun da 

rabbi,batınında rabbi değil midir? İddia ettikleri şerikler onu batıdan doğurup,doğudan 

batırabilirler mi? Yoksa zoru mu tavsiye ediyorum? Kolay yapılacak bir şeyi seçsinler? 

   -Dünya fani,ahiret ezeli ve ebedi. Hangisi hangisine tercih edilebilir? Ebedi zatı 

bulmak için fani şeylere ömür sarf edilebilir mi? Ebedi zatı,ebedi arasak yeri değil 

midir?  Ebede ve ebediliği netice veren şeylere rağbet edilmez mi? O halde hala oyun ve 

eğlence niye?                                                                                                                                          

-Nereden geldiğini bilmeyen,nereye gideceğini bilebilir mi? Yoksa meniden geldik,gübre 

olmaya mı gideceğiz? Kıymetli olarak basit gübreyi netice vermek için mi yaratıldık? Ne 

çirkin bir düşünüş! Ne kötü bir dönüş! Tam kafire layık ve müstahak... 

 -Şeytana ve nefse mi aldanıyoruz? Her şey gibi gençlik de elveda diyor. O halde neye 

güveniyoruz? 

-Ölüme benzeyen uykuya dalıb,ondan uyanan biz miyiz? Yoksa uyandırılıyor muyuz? 

Ashab-ı Kehf uyanamamıştı. Üç yüz seneye ve dokuz ilave edilen süreye kadar... 

-Müstahkem kalelere sığınmakla ölümden kaçamayan ve ölümü öldüremeyen bu 

insanların kaçışı nereye? Eynel mefer? 

-Yol ikidir. Mahkum olmak. Ya ona kulluk da mahkumiyet ki;en şerefli bir 

mahkumiyet. Oda kainata hükmedici bir güce sahib olunarak...O’na mahkumiyette 

aleme hakimiyet vardır. Hakikatte zaten hakim değiliz ki.. Kader,kudret ve Allah’dır 

Hakim... 

Yada nefsin zebunu,cehennemin mahkumu olmak. 

-Sıkıştığımız anda kime koşuyoruz? Kimi çağırıyoruz? 

-Arı nere,bal nere? İpek nere,ipek böceği nere? Onlar ondan çıkabilir mi? 

 -Gökten başımıza yağmur gibi meteor taşları yağmıyor. Demek yağdırılmıyor. Kar ve 

dolu,rüzgarında tesiriyle top olup zararlı kütleler haline gelmiyor. Demek getirilmiyor. 

 -Hayvanların dizginleri bizim elimizde mi? Bir isyana kalksalar onları biz mi 

durduracağız? Onları itaatkar yapan biz miyiz? Deve itaat etmese,biz mi ona 

bineriz,yoksa omu bize? Her şeyin dizgini Allah’ın elindedir. 

-Ahirette ise bütün bu perdeler kalkacaktır. Her kes her şeyi perdesiz olarak görecektir. 

Her kes rabbi kim olduğunu görecek ve bilecektir. Bütün hakikatlar gün yüzü gibi 

ortaya çıkacaktır. Ülfet,gaflet,dalalet gibi şeyler tekrar geldikleri gibi ademe ve 

cehenneme atılacaktır. Hiçbir şeye karşı gaflet edilmeyecektir. Zira gafleti gerektiren 

sebebler ortadan kaldırılmıştır. Sebebler yok,doğrudan doğruya esma-i ilahiye ile karşı 

karşıya kalınacak,sebeblerin hakiki sahibi görülecektir. 
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        MEHMET   ÖZÇELİK  



   PERDE ARKASINDA    YAHUDİLİK 

  

 Bütün menfi izm ve hiziblerin altında;ideoloji ve teorilerin altında hep yahudi 

yatmaktadır. Dinin katili Marx onlardan,Namus tüccarı Freud onlardan,insan ve 

insanlık düşmanı Darwin onların evlatlarından,yani anlayacağınız aynı soydan ve aynı 

sülaleden,maymunlar güruhundan... İnsan kasabı Lenin yine aynı köksüz kökten... 

Kısaca,dünyayı ateşe verenlerin tüm öncülerini onlar temsil ederler. 

 Hadiste:”Yanında fakire sadaka verecek kadar parası olmayan kimse Yahudiye 

la’net etsin.”1490 

 Lanet olsun Yahudi sana... Ey mel’un...Mel’unla yarış içindesin. Acaba sen mi 

ondansın,Yoksa omu senden? 

 Allah’ın kendilerine bir çok nimetler verdiği1491 yahudi milleti,nankör ve zalim 

bir millet olarak her devirde bu nankörlüklerini sürdüre gelmişlerdir. 

 Şimdiki işgal edilen Filistin ve  civarı ve mukaddes sayılan Kudüs ve diğer 

mahaller her üç din için yani yahudi,hristiyan ve müslümanlarca da kudsiyyet ifade 

eder. 

 Şimdiki bu kutsal mahaller Abbasiler döneminden Salahaddin-i Eyyubi (1187),I. 

selim (1516) ve II. Abdulhamid’in ferasetli ve dirayetli mücadeleleri ile ta 1916’ya kadar 

elimizde ve hakimiyetimizde kalmıştır. 

 Kurnaz ve siyasi dehasıyla 1918’de ellerine geçiren İngilizler;1922’de dünyanın 

çeşitli yerlerinde zillet ve sekinet içinde yaşayan yahudilerin buraya göçünü sağlayarak 

1947’de bilfiil binlerce yıllık hayalin gerçekleşmesine sebeb olmuşlardır. 

 “Yahudi milleti hubbu hayat ve dünya-perestlikle ifrat ettikleri için her asırda 

zillet ve meskenet tokadını yemeğe müstahak olmuşlardır. Fakat bu Filistin 

meselesinde,hubbu hayat ve dünya perestlik meselesi değil,belki enbiya-i beni 

israiliyenin mezaristanı olan filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden 

bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyeti hissi milli ve dini olmasından çabuk tokat 

yemiyorlar. Yoksa koca Arabistan’da az bir zümre hiç dayanamayacaktı,çabuk 

meskenete girecekti.”1492 

 “Türklere dinlerini ve din temsilciliğini feda ettirmek şartıyla,sun’i istiklal işinde 

gizli anlaşmanın müessiri tek kelime ile yahudiliktir. Buna me’muru müşahhas kimse 

de,şimdi Mısır Haham başısı bulunan Haim Naumdur. Bu Hayim Naum,bu korkunç 

teşebbüse evvela Amerika’da Türkler lehinde bir seri konferans vermek ve 

emperyalizma şeflerine,Türk’ün maddesini serbest bırakmaları,buna mukabil 
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ruhunu,ta içinden ve kendi öz adamlarına yıktırma fikrini telkin etmek suretiyle 

başlamıştır. Yani Masonluk hasebiyle Kur’an-ın ahkamını kaldırmak;milleti dinsiz 

yapmak. Hayim Naum müthiş planının zeminini Amerika’da hazırladıktan sonra 

İngiltereye geçmiş ve halis yahudi olan Lord Gürzon ile temas ederek şu teklifte 

bulunmuştur: 

 “Siz Türkiyenin mülki tamamiyetini kabul ediniz. Onlara ben İslâmiyeti ve 

İslâmi temsilciliklerini,ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum.”  

Ve;”Şeriat-ı Ahmediyeye ihanet eden o dehşetli şahsın mühim bir kuvveti yahudi 

olduğu...”1493 

Yahudi kendi hakimiyeti için her şeyi mübah görür. Hedefe varmak için 

maddeyi,parayı,altını,basını kendine muhtaç etmek ve kabul ettirmek için gayet 

acımasızca kullanır. 

Evvela dini ve ailevi bağları yıkarak toplumları kontrolü altında tutmaya çalışır. 

gençliğe ğayrı meşru her şeyi meşru ve mübah göstererek onlara sahib olmaya ve kendi 

düşünceleri doğrultusunda yönlendirmeye çalışır. 

Yahudiler bulundukları yerlere uymaya,kendilerine uydurmaya çalışırlar. Ta ki 

şaibesiz gibi görünüp,rahat hareket edebilsinler. 

1991 Türkiye Haham başılığı fahri danışmanlar kuruluna başkan olan Prof. 

Selim Kaneti şöyle der:”Musevi dinine bağlı olmak,Musa aracılığıyla iletilen Tora’ya 

inanmak,onun hayat felsefesini temel edinmek,yaşamını ona göre sürdürmek,hayat 

tarzını Tora’nın ve Talmud’un doğrultusunda sürdürmektedir. Türkiye 

Cumhuriyetinin yasaları,kamu düzenine uyulması şartı ile öyle bir yaşam ve ibadet 

tarzının yürütülmesini tamamen serbest bırakmıştır. Bu bakımdan Türkiye 

Cumhuriyetinde Musevi kimliğinin korunmasında devletten gelen hiçbir zorluk 

yoktur.”1494 

Başkaları yahudileri sürerken,bizler onları içimize almış,barındırmışız. Besle 

kargayı,oysun gözünü,kabilinden durumlarla karşılaşmışız. 

İspanya’dan tard olunan 40 yahudi ailesini Edirne’de yerleştirmiş,tapuya 

kaydetmişiz. İngiltere de yaşayan yahudiler buna binaen II. Abdulhamide teşekkür 

telgrafları tesbit olup,artık tarihe mal olmuştur.”1495 

Yahudiler önlerinde en büyük engel gördükleri İslâmı ve müslümanları yıkmak 

uğruna,İslâmı araştırıp inceler ve onun hakkında bir şeyler yazarak,aralarına bir şeyler 

sıkıştırıp,hurafeler ilave ederek,özellikle dinin ikinci kaynağı olan Hadis hususunda –

Hadis uydurmak- suretiyle tahrib etme yolunu ihmal etmezler. Yahudi Goldziher ve 

eseri –Dırasat-ı Muhammediye-gibi... 
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Yahudilerin gerçekleştirmeye çalıştıkları üç hedefi: 

1)Osmanlıyı yıkmak. 

2)İsrail devletini kurmak. 

3)Türkiye,Mısır,Suriye,Ürdün ve Suudi Arabistan devletlerinin önemli ve büyük 

çevresini de kapsayacak şekilde Büyük İsrail-i,Süper İsrail-i,İsrail imparatorluğunu 

kurmak... 

Bütün bu sayılan devletlerde cereyan eden ciddi olaylar sakın –Süper İsrail-in 

ayak sesleri olmasın? Duymuyoruz Da? 

Yahudiler1496; La’netlik1497, Vahşi1498 ve de İbni Abbas’ın da rivayet ve 

tefsiri üzere Akılsız1499 bir millettir. 

“İnsanlardan akılsızlar şöyle diyecekler” Burada –Akılsızlar- Yahudilerdir, 

der,İbni Abbas...1500 

Bu vahşet aynı zamanda öyle bir vahşet ki,kol kırmadan,tehcir-e,her türlü zulmü 

reva görme caiz kılınmıştır. 

Kültür ve sanat merkezi Weimar şehrinin tepesinde kayın ormanları içindeki bir 

nazi toplama kampında insanlara;-boynunuz ölçülecek-diye enselerinden kurşunlanıyor 

ve değişik şekilde öldürülen 250 bin kişi daha sonra fırınlarda yakılmak üzere 

toplanılıyorlardı.1501 

İşte tam bir yahudi vahşeti... 

Amerikan hahamlar komitesinin gizli genelgesinde;yahudilerin hakimiyet 

planları şöyle açıklanır: 

“Bütün dünyanın Fethi için”Gizlidir. Bütün Yahudilerin Dikkatine- 

                                                           
1496 Hak Dini Kur’an Dili. E. H. Yazır. (Heyet) 1 / 313-314, 336-337, Hadislerle Müslümanlık. Y. 

Kandehlevi. 1 / 27,İslam Peygamberi. M. Hamidullah. 1 / 546, İslam Tarihi.(Medine Dönemi) A. Köksal. 1 

/ 255 ve sonrası, 2 / 41-42,207, 3/5,15-16, 5/388, 7/104,130,200,204,247, Sözler. B. Said Nursi. 373-374, 

Mektubat. B. Said Nursi. 250,391, Zafer Derg. 1988.Mayıs,sh.3-5,Haziran-sh.16,Ağustos-sh.15,26-30, Sur 

Dergisi. 1988. Mayıs-Haziran-Ağustos ve 1990-Ocak-Mart.,Tefsir-i Kebir. F. Razi. (Heyet) 3 / 55,239 

1497 Bakara.88,120,135,Nisa.46,Maide.13,64,78,41,51,82, 

1498 Tevrat’dan (Kitab-ı Mukaddes)  sh.34,168-169,197,216,219,236,286. 

1499 Bakara.142. 

1500 Tefsir-i Kebir.age. 1 /  XXI. 

1501 Türkiye gazt.6-Ocak-1992. 



Gayemize ulaşmak üzereyiz. 1. ve 2. cihan harpleri planlarımızı ziyadesiyle ileri 

götürdü,tatbikata koydu. Milyonlarca hristiyanın birbirini öldürmesinde,birbirini 

kırmasında,kalanların da bize her hangi bir zarar vermemesinde muvaffak olduk. 

Ahmak hristiyanları tam kontrolümüz altına alabilmek için artık yapılacak pek az şey 

kalmıştır. 

Dünyayı ele geçirmeden evvel işte size son talimatımız: 

1-Radyo,TV,Sinema,Basın,Mecmua ve Kitaplar üzerindeki kontrolümüzü daha 

çok arttırmağa devam ediniz. 

2-Çocuklarınızı Hukuk,Tıp,Eczacılık,gibi bütün kazançlı meslek ve ticari 

sahalarda eğitiniz ve yahudi olmayanları bu gibi ticaret ve meslek sahalarından 

uzaklaştırınız. 

3Yahudi olmayanların okullarını ve kolejlerini bizim sosyal devrimlerimiz için 

birer eğitim kampı haline getiriniz. 

4-Hristiyanlık dinini alay edici hale getiriniz. Halkı hiziplere ayırınız. Kiliseye 

inançlarını zayıflatın.Davamız kazanılıncaya kadar Mason,Kardeşlik ve Yoldaşlık 

inancını genişletiniz. 

5-Yahudi olmayan kadınların ve çocukların ahlakını bozunuz. Onları 

ahlaksızlığa sürükleyiniz. 

6-Yahudi olmayanların mahkemelerini bozup perişan ediniz. Kanunlarını ve 

anayasalarını bizim yorumumuza uygun hale getiriniz. 

7-Sınıfları birbirine düşürünüz. Zencileri beyazlara karşı kışkırtınız. 

8-Politikacıları satın alınız. Ve onların mahalli,milli hükümetlerini 

çalışmaz,işlemez hale getirmeye devam ediniz. 

9- Yahudi olmayanları ve Hristiyanları kitle halinde aşılayarak,uyuşturuculara 

alıştırarak,sularını kirleterek,kafadan sakatlatıp tımarhanelik ettirerek ve medeni 

kanunlarını bozarak tahrib ediniz. Perişan ediniz. 

10-Eisenhover,Dulles,Lodge ve Warren gibi istekli,arzulu kişileri kullanınız. 

Bunlar bizim emirlerimizi yapacaklardır. 

11-Merkezi Avrupa ve Orta Doğudan Amerikaya göç edecek,halkımızın göçünü 

kolaylaştıracak planlar yapınız. 

12-Paranın kontrolünü bizim lehimize sıkı tutunuz. 

13-Ordu,Donanma ve Hükümette kilit noktalara ve mevkilere daima yahudileri 

yerleştirmeğe devam ediniz. 

14-Bu Amerikan Cumhuriyetini tahrib etmeli ve yerine yahudilerin kontrolünde 

olacak,devlet sosyalizmi ile yönetilecek bir demokrasi koymalıyız. 



15-İş hayatını kontrole devam ediniz,sürekli huzursuzluk çıkartıp her türlü 

entrika ile şiddet ve anarşiye,grevlere devam ediniz. 

-Bilhassa bu metotlarla bu ülkeyi (Amerika) yoksulluğa,mahrumiyete,moral 

bozukluğuna,iflasa götüreceğiz. İç harbe (isyana) sürükleyeceğiz ve böylece 

düşmanlarımızın miktarını azaltmış olacağız. 

-Rus bolşevik harbi bizi Rusyanın patronları yaptı. Son dünya harbi de İspanya 

hariç,bizi Asya ve Avrupa’nın patronları yaptı. 

-Emrimiz altındaki Birleşmiş Milletler Teşkilatı ile İsrail’i meydana getirdik. 

Şimdi bu hazinemizi inkişaf ettirip Dünya Hükümet Merkezi haline getireceğiz. Yeni 

çıkacak bir harp te bizi Amerika’nın patronları haline getirecek. 

-Varlığımızın devamı için bu belgeyi yok edin. Yahudi olmayanlar tarafından 

herhangi bir sorguya çekilirseniz,hatta yemin ettirilerek sorguya çektirilirseniz,size 

Talmut’da bildirildiği gibi bildiklerinizi inkar edin. Bu konuda herhangi bir bilgi 

vermeyiniz. Eğer bu bilgiler bu talimat hristiyanların eline geçerse ne korkunç ve vahim 

sonuçlar ortaya çıkacağını size hatırlatmanın bir gereği yok. Bu işin ne vahim sonuçlar 

doğuracağını hatırdan çıkarmayınız.”1502 

 “Yahudilerin ruhları,nasıl çocuk babadan bir parça ise,o şekilde Allah’dan bir 

parça oldukları için,diğer ruhlardan ayrılırlar. Talmud;Tenasuh (Reenkarnasyon) 

inancını da kabul eder. Tenasuh inancı;Babil ve Hind’den gelmiş,babil hahamları da 

onu babillilerden almışlardır.”1503 

(Alem şümul bir yahudi devleti Kurmadan önce) ki protokolden:”Darwin,Marx 

ve Nietsche’nin başarılarını,önceden biz tertip etmiştik. Yahudi olmayanların,bu 

ilimlere yönelmelerinin gayri ahlaki tahribatı açıktır. Fakat milletlerin ahlak ve 

temayüllerini bozacak şeyleri araştırıp öğrenmemiz gerekir.”1504 

Yahudilik de evlilik ise:”Evliliğin sahih olabilmesi için gerekli yaş,erkeklerde 

13,kızlarda 12’dir. Fakat bu yaşa gelmeden önce de ergenlik alametleri belirenlerin 

evlenmesi caizdir. 20 yaşına geldiği halde evlenmemiş olan laneti hak eder. Çok kadınla 

evlenmek de,hiçbir sınır olmaksızın şer’an caizdir. İslamiyet gelmeden önce ne 

Tevrat’da,ne de nebilerin ahkamında,çok kadınla evliliği ve onların sayısını sınırlamayı 

nehyeden bir hüküm yoktur. Tam aksine,Tevrat’da,nebilerin ve nebilerin dışındakilerin 

çok kadınla evlenmelerini ifade eden sözler vardır. Yahudi din adamları,bunu dört 

kadınla  sınırladılar. Karailer de bunu kesin olarak benimsediler. 

                                                           
1502 Yörünge haftalık haber dergisi. 21-Şubat.1993.Sayı.115,sh.18,Avustralya’da yayınlanan:”Herald-

Sun”(18-Nisan-1991) tarihli gazete de de yukarıdakiyle benzerlik arzeden plan yayınlanmış 

bulunmaktadır.(Bak. Zaman gazt.18-Nisan-1991) 

1503 Prof. A. Çelebi.Çevr.A.M.Büyükçınar,Ö.F.Harman.sh.282. 

1504 Age.sh.297-298. 



Gustave Le Bon diyor ki:” Başlangıç da çok kadınla evlilik,Beni İsrail de,çok 

yaygın idi. Ne medeni kanun,ned dini hükümler buna karşı değildi.”1505 

Papa Batra şöyle diyor:”Allah’ın erkek çocukları rızıklandırdıklarına ne 

mutlu.”1506 

Tevrata göre zina eden kadınlar öldürülür. Talmud bunun yahudi olan kadın için 

geçerli olduğunu söylerken,yahudi olmayan başkalarıyla zinayı caiz görür. Bu durumda 

o kadınlar hem hayvan olarak değerlendirilir,hem de bunu yapmanın yahudiler için bir 

hak olduğunu iddia ederler.”1507 
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 Kelime anlamı itibariyle;ruhun bir cesetten çıkıp,tekamül etmek üzere tekrar 

dünyaya gelerek başka bir cesede girmesi olarak tanımlanır. 

 Evvela,İslam inancına göre;Tenasuh veya diğer adıyla Reenkarnasyon batıl bir 

inanış ve sapık bir düşüncedir. 

 Ahiret ve ahiret alemi,cennet ve cehennem gibi kavramların yerine konulmaya 

çalışmak amacıyla ortaya atılmıştır. 

 Vücut veya vücutlar bir kışla olarak kabul edilip,gidip gelmelerle,ölüb 

dönmelerle ruhun o kışlada tekamülü düşünülür? 

 Ancak bu tekamül ne zamana kadardır? Nasıl ve Kim tarafından? Bununla 

amaçlanan ve hedeflenen nedir? Sorular... Sorular... 

 Eğer Allah tarafından yapılacağı söz konusu ise;Allah’ın zaman ve zemine,madde 

ve müddete ihtiyacı yoktur. Onlarsız da bu işi yapar ve yaratır. 

 Eğer öyle değilse;ya bu insanın şimdiye kadar yaptıkları sorumsuzluklar? 

Ettikleri zulüm ve öldürmeler? Hele hele yüzlerce-binlerce  öldürmeler,çoluk-çocuk 

                                                           
1505 Age. 318-319. 

1506 Age. 320. 

1507 Age.285. 



demeden katletmeler? Büyük bir cinayet olup1508 affı mümkün olmayan inkar ve 

küfürler? Ve bütün bunların cezaları? 

 Şirk ki Allah tarafından affedilmeyeceği kesin olarak belirtilmiş olmaktadır.1509 

 Cehennemin ebede elverişli olarak yaratılmasındaki ve varlığındaki mana ne 

olacaktır? 

 Cennetin de ebedi olup,sekiz tabaka halinde olarak yaratılmasının hikmeti neyin 

ifadesi olacaktır? 

 Eğer o insan kabiliyetsiz bir insansa bu gidiş ve geliş nereye kadar devam 

edecektir? Kaç kere olacaktır? Kıyamet kopmayacak mı? Dünya bitmeyecek mi? 

 Oysa anne karnındaki bir çocuk oraya elverişli bir şekilde yaratılmayıp,başka bir 

alem olan dünya alemine bir kere geçmeye bir basamak ve vesile ise,onun gibi de 

dünya,ahirete geçmeye,sonsuz aleme göçmeye bir basamak ve bir konaktır. 

 Anne karnından eksik ve sakat gelen bir insan,tekrar gitmemektedir! Onun işi bu 

aleme bırakılmaktadır. Bu dünya aleminden madden ve manen sakat giden bir insanın 

durumu da ahirete bırakılmaktadır. 

 Her şeyden önce bunu savunmaya kalkanlar neyi savunmaktadırlar? Ve bunlar 

kimden yanadırlar? 

 Sakın bu ölçüsüz ve dengesiz feryat,ahireti bilememekten ve bulamamaktan 

olmasın? 

 Tenasuh inancı,asliyeti bozulmuş,ahiret inancı pek işlenmeyen yahudilikte 

görülmektedir. Yani;”...dağ misal meşhur ehramları bina eden ve sihir ve tenasuha kail 

olup cenazelerini mumya edip dağ misullu mezarlarda muhafaza eden Mısır 

fir’avunlarının an’anesinde hükümferma bir düsturu acibi ifade eder.”1510 

 “...bu fani dünyada mevt,fena,devair-i gaybiyede intikal ederek baki kalır. 

Evet,rivayetlerde vardır ki:”İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle 

muzlim (karanlık) olarak gelirler veya hasenat-ı muzie ile (aydınlık olarak)avdet 

ederler.”1511 

                                                           
1508 Lokman.13. 

1509 Nisa.48,116. 

1510 Sözler. B. Said Nursi.sh.365. 

1511 Mesnevi-i Nuriye. B. Said Nursi.sh.197. 



 Ruh1512 cesedi,cesed de ruhu tamamlar. İnsanın mükemmelliği ve cin 

taifesinden farklı bir ciheti de kendisine aid olan bir bedene sahib olmasındandır. 

 Tenasuh düşüncesine göre,çıkan ruh tekrar nereye ve hangi bedene girecektir? 

Hangi beden hangi insandan dolayı cezalandırılacaktır? Suçlu bir beden ve ruhtan 

dolayı,başka bir bedenin suçu nedir? 

 Ve ruh,bir bitki ve hayvan ve veya zalimin cesedine girecekse veya masum,zalim 

farkından dolayı bu tezad nasıl kapanacak,bu açık nasıl giderilecektir? 

 İmanın tüm esaslarını,Cenâb-ı hakkın bütün isimlerini inkarla kalmayıp;İslâmın 

tüm inanç,ameli,düşünce ve uygulamalarına gölge düşürmekte,hatta ortadan 

kaldırmaktadır. 

 Lütfen küçük yaşta ölen bir çocuğa yer ayırır mısınız? Şeyy bir kadın için de 

lazımdı da!! 

 Acaba cesur,uzun oylu,tüm cesediyle ruhunun uyum sağlayacağı bir yeriniz var 

mıydı? 

 Tüm bu durumlar nasıl ve ne şekilde açıklanacak? İşin garip tarafı,bunu iddia 

ettiğini söyleyen Y. N. Öztürk,bunun”Kur’an-dan onay alması mümkün değildir. İslâm 

bilginleri çoğunluğunun reenkarnasyonu hiç tartışmaya girmeden red etmeleri ahiret ve 

mahşer inancına yer vermeyen tenasuh düşüncesi yüzündendir.”1513 derken,acaba bu 

kimin inancına uymakta ve savunulmaktadır. 

 Bu gibi insanların yaptığı şey;geçmişte tartışılıp neticeye bağlanan şüpheli 

soruların ve de kıl-ü kal denilen zayıf görüşlerin tekrar gün yüzünü çıkarılmasıyla 

müşteri toplama çabasıdır. 

 Burada yorum yapmadan dolayı düşülen hatalardan en önemlisi şu olsa 

gerek;insanın hayvani ve muhtelif canlılara aid sıfatları taşıması ile onlara dönüşmesi 

arasındaki farkın tefrik edilememesi ve farkın anlaşılamamasından kaynaklanmaktadır. 

 Bir insana –Hayvan- denildiğinde,acaba ne anlaşılmaktadır? Veya ne 

anlaşılmalıdır? 

 Bizzat o insanın hayvana dönüşmesi durumu mu söz konusudur? Yoksa o 

hareketinden dolayı hayvani bir özelliği ve vasfı temsil mi etmiş olmaktadır? 

                                                           
1512 Ruh için bak. Hak Dini Kur’an Dili. E. H. Yazır. 1 / 406-408,547, 4/2362, 5/3084,3198, 6/4127, 

8/5353,5546, 9/5979. 

1513 Bak. Zaman gaz.24-5-1996. 



 Tenasuh düşüncesinde bulunan kimseler meseleye,Kur’an-daki hikmet nazarıyla 

değil,felsefenin şüpheci nazarı neticesinde bakmakta ve  âyetleri de1514 ona göre 

tekellüflü bir teville yorumlamaktadırlar.  

 Büyük bir ihtisası gerektiren İslâmi esas ve ilimlerin birbirleriyle olan 

münasebetlerinin bilinmesi  ve yapılması gerekir. 

 Nitekim âyet ve hadislerde geçen gerek kafirlerin ve diğer günahkar insan 

tiplerinin değişik temennileri ki:”Biz,pek yakında gelecek bir azab ile sizi uyardık. 

Kişi,iki eliyle yaptıklarını göreceği bir gün için hazırlansın. O gün kafir keşke (insan 

olacağıma) toprak olsaydım!”der.1515 

 Azab ve ceza gibi bir durumun söz konusu olup,buna sebeb olmamak için 

olmamanın ötesinde,var olup imtihandan geçmek,,her şeyi bildiği ve gördüğü 

halde,toprak olmayı istemektedir. Ancak olmayacak bir şeyi temennisi elbetteki kabul 

edilmeyecektir. Adaleti ilahide bunu gerektirmektedir. 

 Ve yine,iyi amel işlemek için tekrar dünyaya gelmelerini istemelerine karşı,her 

şeyi her şeyiyle bilen Allah’ın,onların bu temennilerini  kabul etmeyişi nakledilmektedir. 

 -Doğum olaylarına da bir ad ve tanım yapmak gerekir. Şöyle ki;acaba kim 

kimden doğmuş ve doğmaktadır? Bu olay nasıl cereyan etmektedir?Bu sefer aynı 

kişiler,aynı kişilerden mi doğdular?Yoksa bu sefer de baba mı evlattan doğdu? Veya 

doğacak? Kim kiminle evlendi? 

 Ve aile gibi kavramlar ne olacak? Aile ortadan kalkacak mı? Mahremiyet 

durumu söz konusu olacak mı? Yoksa savunanların zaten böyle bir meseleleri yok 

mudur?  

 Evet,insan hayat merhalesinde adım adım yükselmektedir. Hiçten varlık 

alemine,nutfeden alakaya,mudğaya,et ve kemik giydirilen insan,ruh üflenerek dünya 

alemindeki çocukluk,gençlik,ihtiyarlık,kabir,mahşer,sırat,cennet ve cehennem. 

 Sakın bu yanlış iddiada bulunanlar bir önceki alemi ve devreyi bir sonrakine 

göre ölüm ve ölmüşlük olarak değerlendirip de,karıştırıyor olmasınlar? 

 Anne karnından bu aleme gelen çocuk orası ile bağlantısı kesilip,burası ile 

bağlantısı kurulduğundan;anne karnı yönüyle ölen,dünya yönüyle doğan bu çocuğun bu 

halini kavramaktan meydana gelen kopukluktan kaynaklanmış olmasın? 

 Ama,peki ya doğarken ölen veya doğmadan ölen ? Canım onlara da bir şeyler 

uydurulur her halde!! 

 Nitekim tenasuh uydurmacasında uydurulan uydurmalar gibi... 

                                                           
1514 Bakara.28,65,Maide.60,A’raf.166,Nuh.17-18,Hadid.13,Mü’min.11,Furkan.13-14,Fatır.16,Vakı-a.60-

62,Mülk.1-2,İnsan.28,A’la.12-13,Abese.21-22. 

1515 Nebe.40. 



 İmam-ı Rabbani de Mektubatında bu düşünceyi şiddetle reddedip,küfür alemi 

olarak sayar.1516 

 “Rabbimiz,bize hidayet verdikten sonra,kalblerimizi kaydırma. Katından bize 

rahmet hibe eyle. Sen hibesi en bol olansın.”1517 

 İşte ah-vahlardan bir kısmı; 

 -“(Kötülere)Uyanlar şöyle derler:”Ah keşke bir daha dünyaya geri gitmemiz 

mümkün olsaydı da şimdi onların bizden uzaklaştıkları gibi bizde onlardan 

uzaklaşsaydık!” Böylece Allah onlara işledikleri bütün işlerini kendilerine 

hasret,pişmanlık ve üzüntü kaynağı gösterir ve onlar artık ateşten çıkmazlar.”1518 

 -“Onların ateşin karşısında durdurulup”ah nolur keşke dünyaya geri gönderilsek 

de bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve müslümanlardan olsak”dediklerini 

bir görsen.”1519 

 -Allah’ın huzuruna çıkmayı yalanlayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. 

Nihayet onlara kıyamet ansızın gelib çatınca,onlar,günahlarını sırtlarına yüklenerek 

diyecekler ki:Hayatta iyi amelleri terk etmemizden dolayı eyvah bize! Yüklenib 

taşıdıkları şey ne kötü yüktür!”1520 
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TEBLİĞ  ADAMI  NASIL  OLMALI ? 

  

 -Rasulullahı kendisine örnek almalı.  

 “Andolsun ki,Rasulullah da sizin için,Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 

umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için en mükemmel bir örnek vardır.”1521 

 -Onun ahlakıyla ahlaklanmalı. 

 Hz. Âişe’nin de dediği gibi;”Onun ahlakı Kur’an ahlakıdır.” 

 -Peygamberimiz nasıl ki alemlere rahmet ise;1522 Tebliğci ve tebliğ adamı da 

cemaatı için rahmet ve rahmete vesile olmalıdır. 

 -Peygamberimiz gibi Tevazu’1523 örneği gösterip,toprak gibi mütevazi olmalıdır. 

Üzerinde güller ve çiçeklerin yetişmesini sağlamalıdır. 

 Üzümün kuru çubuğu gibi olup,hasiyetli,şerbetli üzüm salkımlarının yetişmesine 

aracı olmalıdır. 

 -Peygamberimiz gibi Tebliğ görevini1524 en güzel bir şekilde yapıp,sunmalıdır. 

Malın kendisini sattırması kadar,pazarlaması da değer taşır. 

 -İslâmiyeti en güzel bir biçimde yaşayıp,hâliyle ve kâliyle örnek olmalıdır. 

 Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi:”Eğer biz İslâmiyeti hal ve 

hareketlerimizle göstermiş olsa idik,sair dinlerin mensupları fevc fevc (bölük bölük) 

İslâmiyete gireceklerdi.” 

 -Takva,İhlas ve Amel-i Salih üzere hareket etmeli. 

 -Talib değil,matlub olmalıdır. Başkaları tarafından aranılan kişi olmalıdır. 

 -Mürid değil,murad olmalıdır. Herkesçe istenilen bir kişi olmalıdır. İmam 

ise;cemaatınca,Müftü ise;imamınca ve halkınca aranılan ve istenilen biri olmalıdır. 

 -Alimin ölümü alemin ölümüdür. Ölümü gerçekten,geceleri kervancılara yol 

gösteren,kaybolması onları üzen –gökteki yıldız misal- insanlarca büyük kayıp arz eden 

kişi olmalıdır. 
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 -Peygamber gibi Islah edici 1525 olmalı,bunu görev bilmelidir. 

 -Muhabbet fedaisi olmalı. Peygamberimiz gibi şefkat kanatlarını germeli.1526 

 -Onu öldürmeye gelen onda dirilmeli. Tıpkı Hz. Ömer misali ki;Rasulullah onca 

en sevilmeyen kimse iken,onu öldürmeye gittiğinde onda )SAM) manen ölmüş ve ölü 

duyguları dirildiği gibi,insanları ve asırları da diriltmeye vesile olmuştur. Artık Hz. 

Ömer için dünyada Rasulullahdan daha sevgili bir kişi olmamış. Hem dirilmiş,hem de 

insanları ve İslâmiyeti canlandırarak asırlara damgasını vurmuştur. 

 Âyette :”Ey Habibim. Eğer onlara karşı sert davransaydın,onlar etrafından 

dağılır ve dağıtırdın.”1527 

 -Hz. Hafsa gibi de hakkı ve hakikatı tavizsizce haykırmak,karşısındaki İslâm’dan 

önceki Ömer’de olsa... 

 Hadiste:”Hakiki alimler,zalim hükümdarlara karşı hak ve hakikatı pervasızca 

söyleyen alimlerdir.” 

 -Bizler muhabbet fedaileriyiz. Çünkü husumet ve düşmanlığa vaktimiz 

yoktur.Hele hele yüzlerce canavar karşımızda dururken... Her birimiz yüz kişi de olsak 

ancak hepsini muhabbete sarf etmemiz gerek... 

 -Kin,benlik ve enaniyeti,özellikle ilimden gelen benliği atmalı... 

 -Dinle-Fen ilimlerini mezcedip birleştirerek –koyun misal hazmetmiş ve saf bir 

şekilde- özlü bilgiyi ve M. Akif’inde dediği gibi asrın idrak ve anlayışına uygun olarak 

vermeli. 

 Doğrudan doğruya Kur’an-dan alıp ilhamı 

 Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâmı. 

 -Her meslek erbabının mesleğindeki başarısı nasıl ki mesleğinde fâni 

olmak,mesleğinin her türlü incelik ve özelliklerini bilmekle ayakta durması gibi,dini 

temsil eden önder şahsiyetlerin de mesleklerinin muhabbetiyle yaşayıp,onda fani olması 

gerekir. 

 “Kolaylaştırınız,zorlaştırmayınız. Müjdeleyin,nefret ettirmeyin.” hakikatını 

düstur yapmalı. Zira zehirini altın tabaklarda sunanlar kazanmaktadır. Elbette tebliğ 

adamı altın gibi,elmas gibi hakikatları elmas tabaklar içerisinde,karşıdakine en güzel 

bir şekilde sunmak mecburiyetindedir. 

 -Fedakâr olmalı... 
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 Her esnaf müşteri kazanmak için bazı fedakarlıklarda bulunur,menfaatlarından 

vaz geçer. Elbette ahiret için çalışanların da,ahireti kazandıracağı kişilere karşı her 

türlü fedakarlığa açık olmalıdır. 

 Nasıl olmalı? 

 Merhum Zübeyir Güzdüzalp’in dediği gibi olmalı: 

 “ Aziz Kardeşim. Madem ki İslâmın her derdine razı olduğunu bildiriyorsun. 

Ben de,engin ve zengin ve hizmet aşkıyla dolu ruhunuzdan,ruhuma akseden fedakarlık 

ve ferağat manalarıyla nefsime dedim: 

 “Vazifen Ey Nefsim:Dikenler arasında güller toplayacaksın... Elin 

açıktır,ısıracaklar. Ayağın çıplaktır,batacak. 

 Buna sevineceksin... 

 Fir’avunlar kucağında büyüyen çocuk Musa’ları safına alacaksın. Sen aldığın 

için dövecekler... Sen konuştuğun için hapse atacaklar... 

 Buna sevineceksin... 

 Çöllere sürerlerse kanınla ağaç,kutuplara götürürlerse ısınla sebze 

yetiştireceksin. Yeşilliği sevmeyenler olacak... Yakacaklar,yıkacaklar... 

 Bunu sabır ile seyredeceksin... 

 Karanlık zindanlara sokarlarsa ışık,paslı vicdanlara rastlarsan  ziya,imansız 

kalbleri görürsen nur vereceksin... Sen verdiğin için suç,sen getirdiğin için ceza,sen 

söylediğin için mahkum edecekler... 

 Sen buna iftiharla sevineceksin... 

 Anadan,yardan,evden,serden ayrılacaksın... Candan,gönülden Kur’an-a 

sarılacaksın... Sana divane diyecekler... 

 Aldırmayacaksın... 

 Hizmet için atıldığın yolda önüne demirden set yaparlarsa dişlerinle sökeceksin... 

Dağlara tünel oymak gerekirse iğne ile oyacaksın... 

 Unutma... 

 Nerede olursan ol,küfrün ve cehlin ta... temelini çürüteceksin... 

Bir gün Kur’an etrafındaki surların yıkıldığını görürsen,Sen;kemiklerini taş,etini 

harç,kanını su edeceksin. 

 Etrafında;ilimden,irfandan,faziletten,ahlaktan kaleler dikeceksin... 



 Kaleler feda-i ister... Aziz Kardeşim... Nasıl? Sen... İçinde kalabilecek misin? “ 

  

         MEHMET   ÖZÇELİK 

  

 

 

 

TEFEKKÜR      BAHÇESİ 

  

 Bir bahçe,öyle bir bahçe ki;renga-renk çiçeklerle donatılmış. Cazibe-dar 

güzelliklerle tezyin edilmiş. her şeyiyle,herkesi celbetmekte.. Kainata baktığımızda,böyle 

güzelliklerle karşılaşırız. 

 Karadakiler bir güzellikte..denizdekiler daha bir güzellikte..Göktekiler ayrı bir 

görünümde... 

 Her birisi değişik bir tefekkür hazinesi. Öyle ki,bunların da içerisinde her bir 

cisim,her bir canlı ve her bir varlık başka başka harikalıklar içerisinde bulunmaktadır. 

 Bu bahçelere giren her bir insanın istifadesiz çıkması mümkün değildir. Zira her 

şey istifadeye uygun olarak donatılmış,maddi-manevi bir sofra olarak 

hazırlandırılmıştır. 

 Bunlar birer fikir tarlalarıdır. Tarlalar ekilmek ve sürülmek ister. Ta ki mahsul 

alınabilsin!.. Fikir fukaralığı ise;bundan mahrumiyeti netice verir. 

 Akıl,fikir,düşünce ve şuurun idrak çerçevesinde çalıştırılmayışı bir iflasın 

neticesidir. O insan gerçek müflistir. Böyle bir insanın varlığı ile yokluğu arasında bir 

fark olmayıp,insan ismine liyâkatı bile söz konusu olamaz.  

 Eserde bir mükemmellik görülmektedir. Bu mükemmellik ise bir müessirden 

gelmektedir. Onun eserde gösterdiği tesir,süslemedeki tezyin,,bir ölçü içindeki 

takdir,sınıfların sınıflara ayrılmasındaki tasnif,belli bir görevle görevlendirilmedeki 

ta’yin,farklılıkların arasındaki üstünlükte görülen tafdil,çok şekiller içerisinde bir 

şekilde görülen teşkil,bir ölçü ve denge içerisinde dengeli tevzin,süreklilik içerisinde 

sabit bir şekil almadaki görülen tesbit;hep bir kudretin,iradenin plan ve proğram 

doğrultusunda yaratıcı bir gücün eseridir. 

 Her şey bir hikmetin eseri olarak yaratılmaktadır. Her kes kendi gözü ve 

gözlüğüyle aleme baktığında farklı ve üstün bir özelliği görebilir. 

 Bir musiki-şinas,kâinatı”Kozmik bir orkestra “şeklinde;seslerin harmanlandığı 

bir –seslilik-içerisinde görür. 



 Bir astronom baktığında;uzayın keşfedilmeyi bekleyen cisimlerle dolu olduğunu 

görür. İnce bir zar gibi süzgeç görevini görüp,zararlı ışınların gelmesini engelleyen ozon 

tabakası.. 

 Büyüklülük ve parlaklılıkta bildiğimiz,güneşimizden 100 milyon defa parlak 

yıldızların mevcudiyeti;göğün haşmetini gösteren sanat harikalarıyla dolu olduğu 

görülmektedir. 

 Harikalarla dolu uzay alemi,alem alem içerisinde,sonsuzluklara uzanan birer 

kapı ve birer pencere.. 

 Denizler alemi gökler alemini geçmese de,ondan geri kalmayacak derece de 

harikalıklarla doludur. Balıklardaki şekil,desen,görünüm tam bir uyum içerisinde.. 

 Bir insan şeklinde olan kainatın kalbi mesabesindeki dünya ve onunda kalbi olan 

insan ve yaşadığı yerler ise;özel bir şekilde tefriş edilmiş. 

 Allah’ın Kuddüs ismiyle yerler,gökler,denizler ve tüm tabiat bunca kirlenme ve 

kirletmelere rağmen yine de tam bir paklık ve temizlik ameliyesi içerisinde temizliğe 

dikkat edilmektedir. 

 Sadece Nisan ve Ağustos aylarında bir çift sinekten 191.in yanına 18 sıfır sayısı 

kadar sinek üremektedir. Diğer bir ifadeyle;bir yılda yaratılan sineklerin sayısı;Hz. 

Âdem-den kıyamete kadar yaratılan ve yaratılacak olan insanların sayısından daha 

fazladır. 

 Tabiattaki engin ve zenginlikler ve de güzellikler,ancak fikir ve tefekkür 

zenginliğiyle açığa çıkabilir. 

 Ahirzamanda her şey ilme dökülecektir. İlmi elinde tutan üstün gelecektir. 

Üstünlük ilimdedir,ilimledir. Bugünde ilmin her alanında sür’atli bir gelişme 

görülmektedir. 

 Genetik alanı bunun önemli bir alanını oluşturmaktadır. Ve çevresini araştıran 

insanoğlu yine kendisine dönmüş,gerçek de dış alemi kendisinde bulmaya çalışmaktadır. 

“İnsan vücudunu oluşturan 100 trilyon hücrenin her birinin çekirdeğinde 46 kromozom 

bulunuyor ve bu kromozomların her biri helezon şeklinde uzun bir DNA ipçiğinden 

oluşuyor. Her ipçik boyunca uzanan binlerce bölüm,tam bir insan organizmasının 

oluşması için gerekli proteinleri üretmeye yarayan şifreli bilgileri,yani gen-leri temsil 

ediyor.” 

 “Gen şifreleri”,”80 bin insanın geninin içerdiği üç milyardan fazla kimyasal 

harfin sıraya konulmuş olacağı ve böylece bir insan organizmasını 

oluşturmaya,muhafaza edip yeniden üretmeye yarayan tam bir dizi bilgiye sahip 

olunacağı iddia ediliyor.” 

 “ Uzmanlara göre küçük ve basit bir hastalığın bile genlerle ilgisi var.” Doğrudan 

genlere girilerek her türlü hastalığın tedavisi kökünden halledilmiş olacaktır. 



 “İnsan geniyle ilgili şifre çözümünün tamamlanması,bir yarışın varışı 

değil,başlangıç noktası...”1528 

 İbret ve hayretle bakıp düşünülecek olunursa görülecektir ki; 

 -Işık yılı;180 milyar sene. Işık yılı,sene saniyeye kadar çevrilecek. 100 milyar ışık 

yılı bir küme,100 milyar küme bir süper küme,100 milyar süper küme bir hiper küme... 

Gökte (uzayda) ise,200 milyar süper küme vardır. 

 Şu büyük kainatta Allah’ın büyüklüğüne bak ve düşün! sonsuz haşmet ve azamet 

sahibi... 

 -Evren dev bir nokta..insan ise,nokta bir devdir. Sanatlardaki devlik;devasa 

sanattaki ve sanatı yapandaki ustalıktandır. 

 -Hubble’nin tesbitiyle;kainatta 125 milyara yakın galaksinin var olduğu tesbit 

edilmiştir.1529 

 -Dünyadan 10 milyon ışık yılı ötedeki bir galaksiyle beslenen kara deliğin,bir 

milyar yıldızı yutmuş olduğu belirtilmektedir.1530 

 -Kara deliklerin;süper novaların patlamasıyla oluşmuş olmaktadır.1531 

 -Kara deliklerin büyük çekim gücünden dolayı ışığın bile kurtulamayıp,kara 

deliklerin tükürmesi demek olan kabarcıkların da 200 bin ışık yılı öteye kadar 

gitmektedir. 

 -Kâinatta hiçbir boşluk yer olmayıp,her yer esir maddesiyle doludur. 

 -Alem bir yandan devamlı keşfedilirken,diğer yandan da keşfedilmeyi 

beklemektedir. 

 -Kâinatın oluşumunda meydana gelen Bing-Bang’ın devam edip ,”14-Aralık-

1997-de büyük bir patlamanın gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu patlamada güneşin 19 

milyar yıldır yaydığı enerjinin 50 katı bir saniyede evrene yayıldı.1532 

 -Alman gök bilimcileri tarafından”Dünyadan 5 bin ışık yılı ötedeki RCW38 adlı 

yıldızın doğumunu görüntülediler.1533 
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 -32 yılda bir görülen meteor yağmuru..1534 kimsenin başına düşmeyip,boş bir 

alana düşmesi tesadüfi bir olay olmadığını göstermektedir. 

 -Tıbbın gelişmesiyle,ölmeyen dokular üretilerek,genetik hastalıkların çözümü 

sağlanmış olmaktadır. Adeta organlar yedek parça rolünü üstlenirken,kanser gibi 

bölgeler yok edilmiş olmaktadır.1535 

 -İnsan-da;23 anneden,23-de babadan olmak üzere 46 kromozom vardır. Bu 

farelerde 18 çift,meyve sineğinde 4 çifttir. Bir kromozomda;20.000-40.000 gen vardır. 

 -“Bitkilerin tehlikede olduğunda salgılanan jasmonik asitin,bitkilerin savunma 

bileşenlerine sinyaller gönderdiği,bununda tehlike uyarısında bulunan bir çeşit ağrı 

olarak ortaya çıktığı bildirildi.”Aspirinin de burada faydalı olduğu da 

belirtilmektedir.1536 

 -Ölüm pahasına da olsa kimliğini terk etmeyen canlı Som balığı. “ Som balığı 

yumurtlama zamanı geldiğinde uzun bir yola çıkar. akıntıya karşı km.lerce yüzer. Önce 

denizden geçer,nehire geldiğinde renk ve biçim değiştirir. Akıntıya karşı nehrin 

yatağına doğru günlerce yüzer. Yatağa yakın uygun bir yer bulduğunda da yumurtlar 

ve ölür. Ne sorar,ne düşünür;gerekeni yapar,çünki bilir. Daha doğrusu ona 

bildirilir,ilham olunur. 

 Neslini devam ettirme uğruna,nefsini feda eden intihar balık timleri.. 

 -Köpek balıklarının ciğer dokularından alınan bir maddenin beyin tümörüne iyi 

gelip,büyümeyi engellediği ifade edilmektedir.1537 

 -Genlerde yapılacak bir değişiklikle  alkolik olanların genlerde oluşturduğu 

bağışıklık da giderilmiş olacaktır. Sinekler üzerinde yapılan deneyde bu 

anlaşılmıştır.1538 

 -Önce koyun,insan kopyalama girişimleri ve şimdi de farelerin karınlarında fil 

yumurtaları üretme çabaları. Bu sağlıklı olmasa da,başka nesli tükenen hayvanların bu 

şekilde kurtarılabileceği de mümkün olacaktır.1539 

 -Sineklerin ayaklarının altında bulunan gözeneklerden salgılanan yapışkan bir 

sıvı maddesi ile her yerde durabilmektedirler. 
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 -“ Sen dağları görürsün de,onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun 

yürümesi gibi yürümektedirler. (Bu) Her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. 

Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamiyle haberdardır.”1540 

 Buda dünyanın sabit olmayıp,döndüğünü ifade etmektedir. 

 -Hadiste” develerin bevl-lerini tavsiye ederim. Çünki deve bevl-leri 

(İnsanlardaki)mide bozukluklarına iyi gelir.”1541 

 Fıkhen;insan bevl ve necaseti galiz yani ağır,hayvanın ki ise,hafifedir. 

 -“Yeryüzünün 3,5 km derinliklerine inerek araştırma yapan bilim 

adamları,dinozorlar devrinden kaldığı belirlenen mikrop türlerine rastladılar. Kaya 

katmanları arasında milyonlarca yıldır yaşayan mikropların oksijensiz ortamda 

yaşayan “Anaerob”türden oldukları bildirildi.” Cehennem basili (Bacillus 

İnfernus)”adını verdikleri mikropla ilgili açıklamada bulunan ve bu derinlikte 

mikroplara rastlamanın sürpriz olduğunu belirten uzmanlar,”Mikropların adeta zaman 

makinasından çıkmış olduklarını”ifade ediyorlar. Bilim adamları,yüksek ısı ve basınca 

karşı son derece dayanıklı olan cehennem basilindeki genlerin çok nadir 

bulunduğunu,bununda tıp ve biokimya araştırmaları açısından kayda değer bir gelişme 

olduğunu söylediler. 

 Cehennemde hayat..küçük bir örneği..ölümsüzlük..oraya münasib canlılar... 

 Ve ebede gidecek olan trendeki farklı kompartumanlar... 

 Neyi isterdiniz? Hangi mevkii...??? 

  

          04-04-1997 

         MEHMET     ÖZÇELİK 
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T  E  N  K  İ  D 

  

 Gerçek mânasında tenkid;doğrudan yanlışları tefrik ve tecrid ederek,müsbet 

manada bir yapıcılıktır. Hakkı aramak için,hak tarafında bulunarak,yıkıcılıktan 

kaçınmaktır. 

 Yani saf altını elde etmek için,içerisindeki diğer bakır,gümüş gibi madenleri 

ayrıştırmaktır. 

 Yazdığı kitaplarıyla dikkatleri üzerine çeken Malatya’lı Said Çekmegil,bu tenkid 

konusunu ifrat derecesinde değerlendirir ve işler. 

 Tenkid hastası olan bu şahısla Malatya’da bir arkadaşımızın bürosunda 20-12-

1996 günü saat 15’de buluşub kısa görüşmemizde Tenkid için;”Tenkid bir 

ibadettir.”diyerek,ifratını müfritane devam ettirmeye çalışıyordu. 

 Bunun üzerine kendisine;bunun yapıcı,müsbet bir hareket olmayıp;yıkıcı menfi 

bir hareket olduğunu söyleyerek,böyle bir tavrın şeytanın ahlakı,şeytani bir ahlak 

olub,tenkid gibi bir sıfata sahib olarak devamlı müsbet-menfi ayırmadan tenkid etmek 

onun tarz ve usulünü yapmaktır. 

 Zira şeytanın,Hz. Âdem’in yaratılıb,ona secde etmemedeki itirazının tarzı 

olduğunu söylediğimde;susmuş,bir şey dememiş ve ayrılmıştık. 

 Hatta kendilerine bu hareketlerinden dolayı bir yazıyla dile getireceğimi 

söylediğimde tebessüm etmiş,pek de rahatsız olmamıştı. 

 Kur’an-ı Kerim-de Hz. Âdem’in şeytanla olan kıssası,Hz.Âdem’e secde 

etmeme,hürmet ve tazimde bulunmama ve onlarında ötesinde emre itiraz etme olayı 

yedi yerde geçmektedir.1542 

 Tenkidi ibadet olarak değerlendiren bu şahıs;her hangi bir şeyde 

anlaşılmayan,önü ve arkasıyla bağlantılı olmayan,mücerred olarak ele alıp,bir kelime ve 

cümleden tutarak tenkide başlar. Yani zihinleri bozar,karıştırır. 

 Çok kimsenin hakkında yazan ve konuşan bir kimse olup,çok kimse tarafından 

da konuşulmayı ister. 

 Tenkid için tenkid eder. 

 Muhabbet olsun diye değil,muhalefet olsun diye muhalefette bulunur. 

 Malatya’nın eşrafından ve S. Çekmegil’le tanışıp,onu çok iyi bilen bir 

büyüğümüz olan Hüseyin Bozat;20-12-1996’da onun hakkında şu müşahedelerini dile 
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getirdi:” O hastadır. 1965 yıllarında Hacca gittiğinde olan olmuştu. Orada bir ay 

Vehhabilerin ileri gelenleriyle görüştükten sonra böyle Vahhabi ve müfrit oldu. 

 Bir Mevlid’de hoca’ya:” Sen ne zaman Vahhabi olursan,o zaman tam hizmet 

etmiş olursun.”dedi.Ve 

 İlk yıllarda , Nurculukdan yakalanıb, Sivasa gönderilerek Cumhuriyet 

gazetesinde nurcu olduğuna dair haber çıkınca,dükkanına gitmiştim,gazeteye bir yazı 

yazıyordu.-Ben Nurcu değilim.-diye. Ben bırakmadım. Sonra ne oldu,bilmiyorum.”diye 

anlatmıştı. 

 İlk yıllarda evinde Nur derslerinin olması veya kendisinin de katılması;elbette 

niyetinde de bulunan samimiyettir ki;onu (bir nebze de olsa) muvaffak etmektedir. 

 İmam-ı Azam-a niye öyle deniliyor,en büyük imam Peygamberimizdir. Ve; 

 İmam-ı Şafii ve İmam-ı Gazali gibi bunları tenkidle uğraşan münekkid 

ruhlu,münekked bir kişidir Said çekmegil. 

 Gerek Hariciler gerekse Batıni,ismaililerin temelinde siyaset ve mücerred olarak 

sadece Kur'anı referans almayı hedeflemiş,İzmirli İsmail Hakkının ifadesiyle:"Kur'an 

okur,fakat fıkıh bilmez bir takım A'rabi (bedevi) makulesi kişiler idi." Ahirzamandaki 

siyaseti hedef alan düşünce,Hizbullah ve sünneti kabul etmeyib islam alimlerini 

tanımayan kimselerle benzerlik arzeder. 

 Sadece Kur’an-ı referans gösterip diğerlerini red  hareketi,zamanla ona karşıda 

meydan okumayı veya okuyanların cesaretini arttıracaktır. 

 Doğruların doğru olarak ve doğru yerlerde sunulması yerine,doğrulara 

yanlışlarla gidilmesi ve yanlış edilmesine yol açan yanlış tarzlar ve sunuşlar.... 

  

          10-1-1998 

         MEHMET   ÖZÇELİK  

  

 

 

 

 

 

 

 



VÜCUT   MES’ULDÜR 

  

 Evet, “ Vücut mes’uldür. Adem ise mes’ul değildir.”1543 

 Verilen her şey suale tabidir. Onda bir mes’uliyet vardır. Adem;yani olmayan ve 

verilmeyen bir şey ise;suale tabi değildir. 

 Bir gerdanlık şeridi gibi,yokluktan çıkarılıb,insan ve müslim sıfatına yükseltilen 

şu insana takılan nimetler bir mes’uliyet ister. Bu bir şereftir ve bir ihsandır. Bir kalite 

ve seviyedir. seviyelilik,seviyelice seviyeyi korumayı ve arttırmayı gerektirir. bütün 

koşturmacalar hep o seviyeyi yakalamak ve arttırmak üzerine cereyan etmektedir.  Her 

ne kadar bazen yönü ve değerlendirmesi değişse de. 

 Verilmeyen,yani yokluk ve adem ise; yok olduğundan suale tabi 

olmadığından,yok-dan varlık olan sualde yoktur. Meseleye verilmeyen ve verilmeme 

açısından bakacak olursak,verilmediğinden bu bir kayıp ve eksikliktir. Ancak liyâkattır. 

Mesela; Erlik-den çıkıp orgeneralliğe kadar yükseliş vücut olup,mes’uliyeti de aynı 

oranda yükselir ve farklılıklaşır. 

 Bir öğrencinin okula kaydı bir seviyedir. İmtihanı ise,seviyesinin tesbitidir. İsyanı 

neticesindeki tardı ise; hakkıdır. Böyle bir insanı ,okumayan bir insanın dış 

görünüşündeki rahatlığı,imtihan ve tart edilmesi ile kıyaslamak;seviye ile seviyesizliği 

denk tutup,seviyeyi seviyesizliğe indirmek demektir. Zaten tard ile bu seviyesizlik 

gerçekleşecek olsa,o onun işlemesinin ve ona layık ve müstehak olmasının bir 

sonucudur. Böylece aslına ve layık olduğu duruma da döndürülmüş oldu. 

 Mesela bir insanın yaratılıp da ebedi cehennemde kalması, hiç olup da yokluk da 

kalmasından daha da korkunç ve dehşetlidir. Zira; cehennemde kalan o insan harici,dış-

dan etki eden bir azapla ve acı ile acı çekip,zamanla da ülfet peyda etmesine 

rağmen,yokluk da;cehennemin ta kendisi,cehennemden daha korkunç ve beterdir. 

Bizatihi o yokluk cehennemin kendisi olur ve yakar. 

 Bir insana sorulduğunda;idam olmak mı istersin,yoksa müebbet hapsi mi 

istersin? Her insan vicdanen ebedi hapsi,yok olup idam edilmeye tercih edecektir. Zaten 

devletler hukukunda da müebbed hapis cezası,idam cezasından az ve geridir. 

 Kendi mülkünde istediği gibi tasarruf eden Allah,insanı bir model1544 olarak 

yaratmış ve ona modellik ücretini fazlasıyla vermesine karşı,o insanın duyacağı 

zahmetten itiraz etmeye elbette hakkı yoktur. Çünki ücretini peşinen almıştır. 

 Taş olmayıp,bitki ve hayvan kalmayıp,insan ve müslim sıfatıyla yaratılmış olması 

ancak iman ve şükrü gerektirir. Bu seviyeyi koruyamayıp kaybeden Ebu cehil gibi bir 

                                                           
1543 Mesnevi-i Nuriye.B.S.Nursi.Sh.124. 

1544 Mektubat.B.S.Nursi.Sh.292-293. 



insan;cehenneme kömür olması,yok olmasına,yokluğa gitmesine karşı bir üstünlük,bir 

rahmet ve bir adaletin ta kendisidir. 

 Her şeyden önce kömür sarraf dükkanına ve vitrinine konulacak olsa o feryat 

edecek,benim yerim kömürlük ve sobalıktır,diyecektir. Pislik-de yaşayan hayvanların 

ölümü ve acısı,onları bulundukları zeminden almaktır. Hayatları ise;o ortamda 

hayatlarını devam iledir. 

 Kömür gibi bir yapıya sahib olan insanların da elbetteki zevk alacakları ortam 

,ona münasib ortamdır. Ayetteki:”Tadınız!” emri,kendine münasib bir tadıcıyı da 

bulmuş olacaktır. 

Bütün bunlarla beraber; Tahsis,tercih,kasd ve irade eden elbetteki Allahdır.1545  

Ruhlar aleminde baştan bu sorumluluğa -evet- diyen1546 bu 

insan;sorumluluğunun da gereğini yapmalıdır. Aksi takdirde tokada ve cezaya 

müstahak olacaktır.  

“Biz emaneti göklere,yere ve dağlara teklif ettik;hepsi de onu yüklenmekten 

kaçındılar ve ondan korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim ve çok 

cahildir.”1547 

Evet;”Cenâb-ı Hak öyle bir Kadiri mutlaktır ki;adem ve vücut,Kudretine ve 

İradetine nisbeten iki menzil gibi,gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. 

İsterse bir günde,isterse bir anda oradan çevirir. Hem ademi mutlak zaten yoktur. 

Çünki bir ilmi muhit var. hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki ,bir şey ona atılsın. 

Daire-i ilim içinde bulunan adem ise,ademi haricidir ve vücud-u ilmiye perde olmuş bir 

ünvandır. Hatta bu mevcudat-ı ilmiyeye bazı ehli tahkik “ A’yan-ı Sabite” tabir 

etmişler. Öyle ise,fenaya gitmek,muvakkaten harici libasını çıkarıp,vücud-u maneviye 

ve ilmiye girmektir. Yani halik ve fani olanlar,vücud-u hariciyi bırakıp,mahiyetleri bir 

vücud-u maneviye giyer,daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girer.”1548 

Ve “ Vücut mertebeleri muhtelifdir. ve vücut alemleri ayrı ayrıdır. ayrı ayrı 

oldukları için,vücutta rüsuhu bulunan bir tabaka-i vücudun bir zerresi,o tabakadan 

daha hafif bir tabaka-i vücudun bir dağı kadardır ve o dağı istiab eder. mesela,alem-i 

şehadetten olan kafadaki hardal kadar kuvve-i hafıza alem-i manadan bir kütüphane 

kadar vücudu içine alır. Ve alem-i hariciden olan tırnak kadar bir ayine-i 

vücudun,alem-i misal tabakasından koca bir şehri içine alır. Ve o alem-i hariciden olan 

o ayine ve o hafızanın şuurları ve kuvve-i icadiyeleri olsaydı,bir zerrecik vücud-u 

haricileri kuvvetiyle,o vücudu manevide ve misalide  hadsiz tasarrufat ve tahavvülat 

yapabilirlerdi. Demek vücut rüsuh peyda ettikçe,kuvvet ziyadeleşir;az bir şey,çok 

hükmüne geçer. hususan vücut,rusuh-u tam kazandıktan sonra,maddeden mücerred 
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1548 Mektubat.age.Sh.61-62. 



ise,kayıt altına girmezse;o vakit cüz-i bir cilvesi,sair hafif tabakat-ı vücudun çok 

alemlerini çevirebilir.”1549 

Her yönüyle vücud,ademden evladır. Vücud bedel ister. Elbette verilen ,bir 

bedele tabidir. Bedel ister. 

  

         30-01-99 

        MEHMET    ÖZÇELİK 

 

 

 

                 T  O  P  R  A  K 

  

 Cenâb-ı Hakkın kudretiyle kesif olarak yaratılan toprak;varlıklara bağrını 

açmış,analık yapmaktadır. 

 Varlıkların en üstünü olan insan,ondan yaratılmıştır. 

 Varlığı ondan elde edilenler de,varlığını onunla devam ettirmekte ve 

etmektedirler. 

 O’ndan oluşub,onunla devam eden insan,neticede onda sonlanıp,onun bağrına 

yatırılmaktadır. 

 Topraktan her şeyi yiyen insan,sonunda ve sonuçta yine onun tarafından 

yenilmekte ve tüketilmektedir. Yani yine aslına dönmektedir. 

 Tevazuun yani alçak gönüllüğün simgesi olan toprak,gurur ve kibrin simgesi olan 

ateşe galib gelmiştir. Zira toprak üretirken,ateş yeyip bitirmektedir. Bir yandan içine 

atılan her şeyi yeyip bitirirken,diğer yandan içine atılan tohumları 

bitirmekte,yeşertmektedir. Çünkü o,su ile beraber Rahmaniyetin ve Rahimiyetin birer 

arşıdırlar. 

 Toprak hayat olup,hayata kaynaklık etmektedir. 

 Cenâb-ı Hakkın isimlerinin bir çok tecellisi toprakta gerçekleşmektedir. 

 Hayat ve esmâya yeryüzünde arş-lık yapmaktadır. 

 Kıymetli olan toprak çok-ca bulunmakla kıymetini gerçek olarak göstermektedir. 
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 Bir avuç topraktan yani bir şeyden her şey yaratılmaktadır. 

 Tüm sebze ve meyveler renkleri,koku ve tatlarıyla,kalıblıklarıyla,desen ve motif 

gibi tüm güzelliklere kaynaklık yapmaktadır. 

 Toprak bir fabrikadır. Oda öyle bir fabrika ki;her türlü mahsulü veren bir 

fabrika,fabrika üreten bir fabrikadır. 

 Toprak kendisi tevazuundan şeffaflığını gizlemiş,sönük bir vaziyette 

dururken,çok şeffaf ve saflıkları bağrından çıkarmaktadır. 

 Ana kucağı,şefkat kucağı. Ümit kaynağı. Sevgi ocağı. Canlıların sığınağı. 

 İnsan böyle bir kucağa müracaat etmekte,bütün sıkıntılardan kurtulmak üzere 

hürriyetini orada aramakta,rahatını orada bulmaktadır. 

 Toprak yük değil,yükleri almaktadır. 

 Toprak ülfet ve ünsiyettir. Ateş gibi korkutucu ve ürpertici değildir. 

 Koca dünyayı o sırtlamış,aynanın arka yüzü gibi tüm güzelliklerin görünmesinde 

ma’kes olmuştur. 

 Yani hayata kaynaklık yapan toprak;hayat olan suyu bağrından 

fışkırtmakta,canlılara analık yapmakta ve kucak açarak varlıklarının devamına vesile 

olmaktadır. 

 Aşağıda,ayak altında olan toprak,yukarıları yönlendirmekte,yücelere ulvi 

insanları sevk etmektedir. Bunun sırrı;fani olmaktadır. 

 Gerçek ve hakiki varlık;Allah-ın varlığıdır. Böylece Allah-ın sonsuz varlığı 

karşısında,sonsuz yokluğunu gösterip,onun varlığına ayna olmakla var olmuş,varlığa 

çıkmış,çok varlıkların varlığına da sebeb teşkil etmiştir. 

 Gerçek varlık,onun da ötesinde üstünlük ve ilahlık iddiasında bulunan 

şeytan,fir’avn,Karun gibiler zillet ile giderken; Varlığını Allah-ın varlığına 

bağlayan,tüm kemal sıfatların zirvesinde olan Muhammed Aleyhis-salâtu ves-selam ve 

diğer Peygamberler ve onların yolunda devam edenler ise;zahiren yok olmuş görünseler 

bile,hakikatta gönüllerde,hafızalarda ve gerçek varlık alemlerinde varlıklarını 

sürdürmektedirler. 

 Böylece varlığın kendileri ve kendilerinden kaynaklandığını söyleyenler yok 

olurken,yokluktan gelib,varlığını Allah-ın varlığına dayandıranlar ise,var olmuşlardır. 

 Toprak varlık yolunda,varlığın bir simgesidir. 



 -“Ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurlu hayat verdik ve 

ondan dane çıkardık İşte onlar bundan yerler.”1550 

 Böylece ölü olan toprak hayata su ile kavuşmakta,hayatlılığını göstermektedir. 

Sebze ve meyve vermeye ancak suya kavuşunca verebilmekte..tıpkı bedenin ruha 

kavuşması gibi... 

 “Ve her canlı şeyi sudan yarattık...”1551 

 Hadiste:”Bir kaba,köpek banmışsa,onun temizlenmesi,yedi kere su ile 

yıkanmasına bağlıdır,hatta bunların ilki toprakla olmalıdır.”1552 

 Toprak en iyi temizleyicidir de... İçine düşeni eritmekte ve üğütmektedir. 

 Su ve taşa1553 annelik yapan toprak,tohumun toprak altındaki durumu1554 ve 

geçirdiği inkilablarla hayata olan mazhariyeti. 

 Kur’an-ı Kerim-de,Mü’min;toprağı verimli yere,kafir ve münafık ise;fena ve 

verimsiz toprağa benzetilmektedir.1555 

         13-03-2000     

.        MEHMET     ÖZÇELİK 
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TEFEKKÜR      BAHÇESİ 

  

 Bir bahçe,öyle bir bahçe ki;renga-renk çiçeklerle donatılmış. Cazibe-dar 

güzelliklerle tezyin edilmiş. her şeyiyle,herkesi celbetmekte.. Kainata baktığımızda,böyle 

güzelliklerle karşılaşırız. 

 Karadakiler bir güzellikte..denizdekiler daha bir güzellikte..Göktekiler ayrı bir 

görünümde... 

 Her birisi değişik bir tefekkür hazinesi. Öyle ki,bunların da içerisinde her bir 

cisim,her bir canlı ve her bir varlık başka başka harikalıklar içerisinde bulunmaktadır. 

 Bu bahçelere giren her bir insanın istifadesiz çıkması mümkün değildir. Zira her 

şey istifadeye uygun olarak donatılmış,maddi-manevi bir sofra olarak 

hazırlandırılmıştır. 

 Bunlar birer fikir tarlalarıdır. Tarlalar ekilmek ve sürülmek ister. Ta ki mahsul 

alınabilsin!.. Fikir fukaralığı ise;bundan mahrumiyeti netice verir. 

 Akıl,fikir,düşünce ve şuurun idrak çerçevesinde çalıştırılmayışı bir iflasın 

neticesidir. O insan gerçek müflistir. Böyle bir insanın varlığı ile yokluğu arasında bir 

fark olmayıp,insan ismine liyâkatı bile söz konusu olamaz.  

 Eserde bir mükemmellik görülmektedir. Bu mükemmellik ise bir müessirden 

gelmektedir. Onun eserde gösterdiği tesir,süslemedeki tezyin,,bir ölçü içindeki 

takdir,sınıfların sınıflara ayrılmasındaki tasnif,belli bir görevle görevlendirilmedeki 

ta’yin,farklılıkların arasındaki üstünlükte görülen tafdil,çok şekiller içerisinde bir 

şekilde görülen teşkil,bir ölçü ve denge içerisinde dengeli tevzin,süreklilik içerisinde 

sabit bir şekil almadaki görülen tesbit;hep bir kudretin,iradenin plan ve proğram 

doğrultusunda yaratıcı bir gücün eseridir. 

 Her şey bir hikmetin eseri olarak yaratılmaktadır. Her kes kendi gözü ve 

gözlüğüyle aleme baktığında farklı ve üstün bir özelliği görebilir. 

 Bir musiki-şinas,kâinatı”Kozmik bir orkestra “şeklinde;seslerin harmanlandığı 

bir –seslilik-içerisinde görür. 

 Bir astronom baktığında;uzayın keşfedilmeyi bekleyen cisimlerle dolu olduğunu 

görür. İnce bir zar gibi süzgeç görevini görüp,zararlı ışınların gelmesini engelleyen ozon 

tabakası.. 

 Büyüklülük ve parlaklılıkta bildiğimiz,güneşimizden 100 milyon defa parlak 

yıldızların mevcudiyeti;göğün haşmetini gösteren sanat harikalarıyla dolu olduğu 

görülmektedir. 

 Harikalarla dolu uzay alemi,alem alem içerisinde,sonsuzluklara uzanan birer 

kapı ve birer pencere.. 



 Denizler alemi gökler alemini geçmese de,ondan geri kalmayacak derece de 

harikalıklarla doludur. Balıklardaki şekil,desen,görünüm tam bir uyum içerisinde.. 

 Bir insan şeklinde olan kainatın kalbi mesabesindeki dünya ve onunda kalbi olan 

insan ve yaşadığı yerler ise;özel bir şekilde tefriş edilmiş. 

 Allah’ın Kuddüs ismiyle yerler,gökler,denizler ve tüm tabiat bunca kirlenme ve 

kirletmelere rağmen yine de tam bir paklık ve temizlik ameliyesi içerisinde temizliğe 

dikkat edilmektedir. 

 Sadece Nisan ve Ağustos aylarında bir çift sinekten 191.in yanına 18 sıfır sayısı 

kadar sinek üremektedir. Diğer bir ifadeyle;bir yılda yaratılan sineklerin sayısı;Hz. 

Âdem-den kıyamete kadar yaratılan ve yaratılacak olan insanların sayısından daha 

fazladır. 

 Tabiattaki engin ve zenginlikler ve de güzellikler,ancak fikir ve tefekkür 

zenginliğiyle açığa çıkabilir. 

 Ahirzamanda her şey ilme dökülecektir. İlmi elinde tutan üstün gelecektir. 

Üstünlük ilimdedir,ilimledir. Bugünde ilmin her alanında sür’atli bir gelişme 

görülmektedir. 

 Genetik alanı bunun önemli bir alanını oluşturmaktadır. Ve çevresini araştıran 

insanoğlu yine kendisine dönmüş,gerçek de dış alemi kendisinde bulmaya çalışmaktadır. 

“İnsan vücudunu oluşturan 100 trilyon hücrenin her birinin çekirdeğinde 46 kromozom 

bulunuyor ve bu kromozomların her biri helezon şeklinde uzun bir DNA ipçiğinden 

oluşuyor. Her ipçik boyunca uzanan binlerce bölüm,tam bir insan organizmasının 

oluşması için gerekli proteinleri üretmeye yarayan şifreli bilgileri,yani gen-leri temsil 

ediyor.” 

 “Gen şifreleri”,”80 bin insanın geninin içerdiği üç milyardan fazla kimyasal 

harfin sıraya konulmuş olacağı ve böylece bir insan organizmasını 

oluşturmaya,muhafaza edip yeniden üretmeye yarayan tam bir dizi bilgiye sahip 

olunacağı iddia ediliyor.” 

 “ Uzmanlara göre küçük ve basit bir hastalığın bile genlerle ilgisi var.” Doğrudan 

genlere girilerek her türlü hastalığın tedavisi kökünden halledilmiş olacaktır. 

 “İnsan geniyle ilgili şifre çözümünün tamamlanması,bir yarışın varışı 

değil,başlangıç noktası...”1556 

 İbret ve hayretle bakıp düşünülecek olunursa görülecektir ki; 

 -Işık yılı;180 milyar sene. Işık yılı,sene saniyeye kadar çevrilecek. 100 milyar ışık 

yılı bir küme,100 milyar küme bir süper küme,100 milyar süper küme bir hiper küme... 

Gökte (uzayda) ise,200 milyar süper küme vardır. 
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 Şu büyük kainatta Allah’ın büyüklüğüne bak ve düşün! sonsuz haşmet ve azamet 

sahibi... 

 -Evren dev bir nokta..insan ise,nokta bir devdir. Sanatlardaki devlik;devasa 

sanattaki ve sanatı yapandaki ustalıktandır. 

 -Hubble’nin tesbitiyle;kainatta 125 milyara yakın galaksinin var olduğu tesbit 

edilmiştir.1557 

 -Dünyadan 10 milyon ışık yılı ötedeki bir galaksiyle beslenen kara deliğin,bir 

milyar yıldızı yutmuş olduğu belirtilmektedir.1558 

 -Kara deliklerin;süper novaların patlamasıyla oluşmuş olmaktadır.1559 

 -Kara deliklerin büyük çekim gücünden dolayı ışığın bile kurtulamayıp,kara 

deliklerin tükürmesi demek olan kabarcıkların da 200 bin ışık yılı öteye kadar 

gitmektedir. 

 -Kâinatta hiçbir boşluk yer olmayıp,her yer esir maddesiyle doludur. 

 -Alem bir yandan devamlı keşfedilirken,diğer yandan da keşfedilmeyi 

beklemektedir. 

 -Kâinatın oluşumunda meydana gelen Bing-Bang’ın devam edip ,”14-Aralık-

1997-de büyük bir patlamanın gerçekleştiği ortaya çıktı. Bu patlamada güneşin 19 

milyar yıldır yaydığı enerjinin 50 katı bir saniyede evrene yayıldı.1560 

 -Alman gök bilimcileri tarafından”Dünyadan 5 bin ışık yılı ötedeki RCW38 adlı 

yıldızın doğumunu görüntülediler.1561 

 -32 yılda bir görülen meteor yağmuru..1562 kimsenin başına düşmeyip,boş bir 

alana düşmesi tesadüfi bir olay olmadığını göstermektedir. 

 -Tıbbın gelişmesiyle,ölmeyen dokular üretilerek,genetik hastalıkların çözümü 

sağlanmış olmaktadır. Adeta organlar yedek parça rolünü üstlenirken,kanser gibi 

bölgeler yok edilmiş olmaktadır.1563 

                                                           
1557 Bkn.Zaman gaz.09-01-1999. 

1558 Agg.16-5-1998. 

1559 Agg.10-9-1999. 

1560 Agg.8-5-1998. 

1561 Agg.6-12-1998. 

1562 Agg.19-11-1998,18-11-1998. 

1563 Agg.8-11-1998. 



 -İnsan-da;23 anneden,23-de babadan olmak üzere 46 kromozom vardır. Bu 

farelerde 18 çift,meyve sineğinde 4 çifttir. Bir kromozomda;20.000-40.000 gen vardır. 

 -“Bitkilerin tehlikede olduğunda salgılanan jasmonik asitin,bitkilerin savunma 

bileşenlerine sinyaller gönderdiği,bununda tehlike uyarısında bulunan bir çeşit ağrı 

olarak ortaya çıktığı bildirildi.”Aspirinin de burada faydalı olduğu da 

belirtilmektedir.1564 

 -Ölüm pahasına da olsa kimliğini terk etmeyen canlı Som balığı. “ Som balığı 

yumurtlama zamanı geldiğinde uzun bir yola çıkar. akıntıya karşı km.lerce yüzer. Önce 

denizden geçer,nehire geldiğinde renk ve biçim değiştirir. Akıntıya karşı nehrin 

yatağına doğru günlerce yüzer. Yatağa yakın uygun bir yer bulduğunda da yumurtlar 

ve ölür. Ne sorar,ne düşünür;gerekeni yapar,çünki bilir. Daha doğrusu ona 

bildirilir,ilham olunur. 

 Neslini devam ettirme uğruna,nefsini feda eden intihar balık timleri.. 

 -Köpek balıklarının ciğer dokularından alınan bir maddenin beyin tümörüne iyi 

gelip,büyümeyi engellediği ifade edilmektedir.1565 

 -Genlerde yapılacak bir değişiklikle  alkolik olanların genlerde oluşturduğu 

bağışıklık da giderilmiş olacaktır. Sinekler üzerinde yapılan deneyde bu 

anlaşılmıştır.1566 

 -Önce koyun,insan kopyalama girişimleri ve şimdi de farelerin karınlarında fil 

yumurtaları üretme çabaları. Bu sağlıklı olmasa da,başka nesli tükenen hayvanların bu 

şekilde kurtarılabileceği de mümkün olacaktır.1567 

 -Sineklerin ayaklarının altında bulunan gözeneklerden salgılanan yapışkan bir 

sıvı maddesi ile her yerde durabilmektedirler. 

 -“ Sen dağları görürsün de,onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun 

yürümesi gibi yürümektedirler. (Bu) Her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. 

Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamiyle haberdardır.”1568 

 Buda dünyanın sabit olmayıp,döndüğünü ifade etmektedir. 

 -Hadiste” develerin bevl-lerini tavsiye ederim. Çünki deve bevl-leri 

(İnsanlardaki)mide bozukluklarına iyi gelir.”1569 

                                                           
1564 Agg.7-8-1998. 

1565 Agg.2-7-1998. 

1566 Agg.15-6-1998. 

1567 Agg.12-11-1998. 

1568 Neml.88. 



 Fıkhen;insan bevl ve necaseti galiz yani ağır,hayvanın ki ise,hafifedir. 

 -“Yeryüzünün 3,5 km derinliklerine inerek araştırma yapan bilim 

adamları,dinozorlar devrinden kaldığı belirlenen mikrop türlerine rastladılar. Kaya 

katmanları arasında milyonlarca yıldır yaşayan mikropların oksijensiz ortamda 

yaşayan “Anaerob”türden oldukları bildirildi.” Cehennem basili (Bacillus 

İnfernus)”adını verdikleri mikropla ilgili açıklamada bulunan ve bu derinlikte 

mikroplara rastlamanın sürpriz olduğunu belirten uzmanlar,”Mikropların adeta zaman 

makinasından çıkmış olduklarını”ifade ediyorlar. Bilim adamları,yüksek ısı ve basınca 

karşı son derece dayanıklı olan cehennem basilindeki genlerin çok nadir 

bulunduğunu,bununda tıp ve biokimya araştırmaları açısından kayda değer bir gelişme 

olduğunu söylediler. 

 Cehennemde hayat..küçük bir örneği..ölümsüzlük..oraya münasib canlılar... 

 Ve ebede gidecek olan trendeki farklı kompartumanlar... 

 Neyi isterdiniz? Hangi mevkii...??? 

  

          04-04-1997 

         MEHMET     ÖZÇELİK 
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