
Sûre-i Âl-i İmran'a geldik. "Â l"-"ehil" ikisi bir mânâdır. Âl-i 
beyt, ehl-i beyt. Lisân-ı Arap'ta "ha" hemzeye münkalib olur. Ehl-i 
beyt, âl-i beyt. Âl-i İmran, ehl-i İmran bir mânâdır. İmranlar iki 
tanedir. Her ikisi de zamanın en sâlih insanlarıdır. O zamanlara 
nazaran, kendi bulundukları zamanlara nazaran en sâlih, dindar 
insanlardır. Biri Mûsâ ile Hârûn'un babası, biri de Meryem'in baba
sı. Her iki İmran'ın arasında da 1800 sene zaman var. Demişler ki; 
"Acaba tefsirinin sebebi hangi İmran'dır?" Hangisi olursa olsun, 
sûre-i celile her ikisinden de bahsediyor. Her ikisinden bahsedil
dikten sonra Âl-i İmran süresi olur. İkisi de çok iyi insanlar, ikisi de 
zamanının en dindar adamları. Hele Mûsâ'nın babası. Biraz bahsi 
gelecek, inşâllâh söyleriz.

Bu sûre-i celile 200 âyet, 3480 kelime, 14540 harften ibaret
tir. Bunun sebeb-i nüzulü; Hıristiyanlar, İsâ Aleyhisselam hakkın
da fazla dedikodular etrafa girdikleri için, sûre nâzil oldu.

1- f /

Bu, Müteşâbihat-ı Kur'aniyyedendir. Selef-i Sâlihin demişler ki;



370 • Tefsir Sohbetleri

"Şifredir, muhib ile mahbubun arasında." Meselâ hükümet bir şifre 
ittihaz ediyor. Şifre yâni kelimede her harfe, bir hesap numarası 
veriyor. Sonra faraza bir memlekete, Konya'ya. Konya valisine bir 
mektup yazacak. İstiyor ki posta memurları, telgraf memurları 
bunu anlamasın. Onu ne yapıyor? Kelimeyi yazmıyor, rakamları 
yazıyor. O rakamlar, o valiye gittiği zaman. Şifre miftâhı validedir. 
Vali alıyor, anlıyor mânâsını. Fakat ne posta memuru bilir, ne de 
telgraf memuru bilir, bu usûldür. Bu da Müteşâbihat-ı Kur'aniyye- 
dir, muhib ile mahbubun arasında, Âllâh ile Rasûlûllah'ın arasında. 
Onların muradı üzerine nâzil olmuştur. Murad-ı İlâhi; bunları, on
lar bilsinler diye, zâhir olmamış kelimelerle, bu kelimelerle beyan 
buyurmuştur. Onun için biz buraya kendi fikrimizi karıştırmayaca
ğız demişler. "ÂNâhû â'lemû bi muradihi bi zâ like" Âllâh, muradı
na âlimdir. Bu kelimeye, biz kendi kendimize bir mânâ yanımızdan 
vermiyoruz. Elimizde olan bu tefsir, Celâleyn tefsiri de aynı şekil 
üzerine geçiyor. "ÂNâhû â'lemû bi muradihi bi zâ like" ve doğrusu 
da budur.

Fakat sonra gelen tabiinler, biraz mânâlar geçmiş. Meselâ 
"e lif- lâm -m im "; 'e lif ' Âllâh, 'lâm ' lâtif, 'm im ' Muhammed. "ÂNâhû 
lâtifûn bi habib ih i" böyle bazı şeyler yapmışlar. Lâkin ne kadar 
yapsalar, en doğrusu selefin verdiği mânâdır.

Alil Mabudum bilhak, yalnız Âllâh'tır. İbâdete müstehak Âl
lâh'tan başka kimse değildir. Âllâh'tır ibâdete müstehak. J l O  J 

O'ndan başka bir mabud yok, maksud yok, mevcud yok. İ l
kinde mabud yok. Devam ederse, Cenâb-ı Hak fazla yükseltiyor 
kulunu, maksud yok geliyor. Ondan sonra mevcud yok. Kemâle 
yetişirse Âllâh'tan başka bir mevcudu görmez. Orta derecede ise
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maksud ancak Âllâh der, diyor. Bizim gibi avâm da Âllâh'tan başka 
bir mabud yok. Böyle gider. Mânâ bu, üç mânâdır bu. Evet, ma- 
bud O'dur, maksud O'dur, mevcud O'dur.

J»  ̂s o o
fj_lâJ1 "H ay" dâimi olan hayat. Hayat, bizde de hayat 

denilebilir. Fakat gölgesidir hayatın. Bir zaman vardı ki yoktuk, bir 
zaman gelecektir ki yokuz. İki yokun arasında bir varlık görünü
yor. Fakat hakiki bir varlık olsaydı dâimi olurdu. Mademki evveli 
yok, sonu yok. Hakiki bir varlık değildir, bir hayat değildir. Zâhiri 
bir gölge gibi bir şeydir. Ancak hayat-ı dâimi fenâlık sevkât etme
miştir, nihâyetinde de bir nihâyet olmayacak. Ezeli ve ebedi olan 
hayat, Âllâh'a mahsustur.

"e lkayyûm û" Kayyum'dur Âllâh. Câminin kayyumu derler, ço
cukların kayyumu derler. Yâni umur-u idâresini eline almış da takt 
veriyor. Bütün kâinatı yoktan var etmeye, var ettikten sonra idâre 
etmeye, zaman geldi mi ifnâ etmeye, hikmetine göre tasarruf et
meye kayyûm da Cenâb-ı Hak'tır.

Müfessirin-i İzâm'ın bazıları demişler ki; İsm-i Âzam ki duâ 
onunla müstecab olur, "hayyûl kayyum " kelimesidir. Hadise isti- 
nad ediyor. Rasûl-û Ekrem buyuruyor ki; "Üç sûrede, İsm-i Âzam 
mevcûttur." Üç sûre hangileridir? Biri sûre-i Bakara'dır ki Âyete'l 
Kürsi'de geçiyor. Biri Âl-i İmran'dır ki burada geçiyor. Biri sûre-i 
Tâhâ'dadır. Her üç sûrede de "hayyûl kayyum " kelimesi geçiyor. 
Demek ki budur.

Hâlik-i Kâinat; "arasınlar, dâima talep peşinde bulunsunlar" 
diye. Yoksa Rasûl-û Ekrem, "İsm -i Âzam budur" diyebilirdi pekâ
la. Nasıl ki Cumâ'da, icâbet saati gizlenmiştir. Sonra burada da 
aynen İsm-i Azam'ı, İsm-i İlâhiyye'nin içinde bunu da gizlemiş ki 
herkes dâimi peşinde, talebinde bulunsun.
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3- ,3^ !  /j — 1 dL*-Lp J^ j

d - I İP  Hitaptır, Rasûl-û Ekrem'e. Ey Habibim Muhammed Sal

lâllâhû Aleyhivessellem, (Kitap, elif-lâmsız olursa her bir kitaba
9

kitap denilir. Fakat elif-lâmla oldu mu murad, Kur'an olur. — G£Jl 

Kur'an'dır. Fakat yalnız kitap denilirse başka kitaba da itilaf edile

bilir.)

—H£J1dLIİP  J5_5 Kur'an-ı Azimüşşân'ı sana inzal etmiş, gön

dermiş. Hak ile sıdk ile hüccet-i katia ile göndermiş sana. 

Kur'an-ı Azimüşşân'ın delâleti, beyanı, hücceti, hakk-û hakikati 

zâhirdir. Zaten Kur'an'ın fasahat-û belagatı kâfidir. Zamanında bü

tün Araplar var kuvvetiyle çalıştılar, Kur'an-ı Azimüşşân'ın bir satı

rı kadar da bir şey getiremediler. Yâni Arabistan'da bir âdet vardı. 

Mekke'de, Sûk-u Ukaz denilen panayırda senede bir defâ bütün 

Arapların şairleri, bütün Arapların âlimleri toplanırlardı. Herkes ne 

kaside, ne fâsih-i beliğ bir şey söylemişse getirirlerdi. Orada bir 

heyet teşekkül ederdi, tatb ik ederlerdi. Eğer fazla bir fasahat-û 

belagatı görmüşlerse medâr-ı iftihar olurdu söyleyene ve bunu 

Kâbe'nin bir tarafına da asarlardı. Muallakat, muallakat-û sevâ. 

Yedi tane muallaka vardı, böyle Kâbe'nin duvarına asılmış. Bunlar 

intihab edilmişler, meclisten çıkmış diyor. Birinci muallakat, İmr'ül 

Kays'ın idi. Kur'an-ı Azimüşşân geldiği zaman, nâzil olduğu zaman 

kendisi gitmiş, almış yırtmış atmış. Demiş; "Senin bir kıymetin 

kalmadı."

Çünkü tahkik ederlerdi. Malum yâ o zaman lisânlar genişledikçe 
daha ziyâde parçalanıyor ve belagatini kaybediyor. Dar olduğu sıra
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larda halis kalıyor, başka kelimeler karışmıyor. O zamanlar daha fa
sih idi Arap lisânı. Fakat çok defâ te tk ik ettiler. Kur’an-ı Azimüşşân’a 
benzeyecek olan bir kelimeyi, bir satırı söyleyemediler.

Efendim kelime kelime Arapça'dır, Arapların kullanmış olduğu 
kelimelerdir, başka bir şey değildir. Fakat o kelimeler yan yana 
geldiği zaman, başka mânâlar ifâde ediyor, inciler gibi. İnciler, 
parça parça incidir. Fakat dizildiği zaman başka bir ziynet kesbe- 
diyor, derecesine göre. Kur'an-ı Azimüşşân'ında böyle kelimeleri 
yan yana geldi mi, yetmiş mânaya kadar mânalar zuhur ediyor. 
Ki hiçbir sûretle Kur'an'a benzeyecek bir satır yazamadılar. Delili 
içindedir zaten.

oJu  5-15 / - .  /_jJwa*> Sana nâzil olan bu kitap, önünde olan Ah- 

kâm-ı İlâhiye, Tevrat-û İncil'i, Zebur'u, sûhufları tasdik ediyor. 

Sana gönderdik Kur'an-ı Azimüşşân'ı ve bu Kur'an-ı Azimüşşân, 

öndeki olan Kelâm-ı İlâhiye'yi ki yüz sûhuftur, İncil-û Zebur, Tev

rat'tır. Bunları tasdik ediyor Kur'an. Çünkü içinde almıştır. J 5 - iij 

J -ıjH İ^ jlj I - jjJ ü I İncil-û Tevrat'ı da hidâyet için gönderilmiş.

Şimdi efendim dinlerde, dine ait olan kısım yâni imânın erkânı. 
İmânın erkânında hiçbir tehalüf yok. Tevrat’ta ne ise İncil’de 
budur. İncil’de ne ise Zebur’da budur. Sûhuflar da budur. Kur’an-ı 
Azimüşşân’da da budur. İh tilâ f bazı furuattadır. Furuatta olan ih
tilâ f olur. Asıl olan, Âllâh-û Teâlâ'nın azametine dâir olan her ki
tap; bir kıyâmet var, herkes amelinin cezasını görür, Âllâh'tır hal- 
keden, Hâlik-i Kâinat'tır semâvat-ı yerleri halkeden. Böyle Âllâh-û 
Teâlâ'nın Zât-ı Âkdes-ı İlâhiye'ye yâni imânın erkânında kitaplar
da hiç bir tehalüf yoktur. Bu Kur'an-ı Azimüşşân da asıl zaten O'nu 
talim etmektir. Ve diğer kitapları içine almıştır. Mûsaddikidir, onları 
tasdik edicidir.
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J_ls 5_« Kur'an'dan evvel İncil-û Tevrat'ı da göndermiş, ^Jl-* 

j / J J  insanlara hidâyet, hidâyete sevk etmek. Güneş olmadığı 

zaman, yıldızlarla insan yola çıkabilir. Kur'an-ı Azim olmadığı za-
£ "" 9 ) * "" 9'

man hidâyete vesile olanlardı, olabilirlerdi onlar. O lS jül J > j ' j  Fur- 

kan'ı, fark edici olan kitapları gönderdi Âllâh! Kimsenin bir hücce

ti kalmaz Âllâh'a karşı. Cenâb-ı Hak zaten kitap göndermeyince 

kimseye azap vermez. Kitap gönderdikten sonra azaba müstahak 

olur. Kitap göndermezse, kişi kıyâmette de der; "Ya Rabbi, sen bir 

kitap gönderseydin, bir peygamber gönderseydin, bize ahkâmını 

bildirseydin. Biz de imân edecektik. Göndermedin, biz de imân 

etmedik" Hüccet kalır kulun elinde. Kulun elinde bu hüccet kalma

sın diye Âllâh-û Teâlâ, peygamber göndermeyince kimseye azap 

vermeyecektir.

Onun için Rasûl-û Ekrem'e kadar, her memlekete mevzıi ola
rak peygamber göndermiştir. 124.000 peygamberi gönderme
sinin hikmeti budur. Çünkü o zaman da vesait tamam değildir. 
Dünyanın her tarafında ayrı ayrı peygamber geliyordu. Geliyordu 
ama şekil böyle değil. Meselâ Hindistan'a gelmiş bir peygamber, 
Amerika'ya nasıl talim eder. Efendim, Amerika 400 sene evvel 
keşfedilmiştir. 400 sene evvel olsun yine bir mahlûk, bir insanlar 
var mıydı? Evet, vardı. İnsanlar mademki vardı. O insanların için
de Âllâh'a yakın kim ise o, onların peygamberiydi. Bu, vaziyet bu. 
Dünyanın her tarafında peygamber, bu şekilde gelmiştir.

Çünkü Rasûl-û Ekrem’den sonra dünya tekemmül eder. Âllâh’ın
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ilminde var idi. Her taraf, dünya bir şehir haline gelir. Rasûl-û Ek
rem’in sözleri her tarafa yetişebilir. Onun için Rasûl-û Ekrem’den 
sonra başka bir peygamberin gönderilmesine lüzum görülmedi. Ve 
başka bir kitabın da gönderilmesine lüzum görülmedi. Çünkü öyle 
bir zaman ki aynı kitap, dünyanın her bir tarafına tebliğ edilebilir. 
Zaten Peygamberan-i İzam’ı göndermekteki Murad-ı İlâhi; tebli
gattır, zorlan imânâ getirmek değil ki. Eğer Âllâh isteseydi zorla, kâ
firi halketmezdi zaten. Fakat tebligat yaptırıyor. Tebligat da oluyor. 
Bugün Kur’an-ı Azimüşşân faraza radyoyla okunuyor sabah vakti. 
Nerede okunursa okunsun. İster Moskova’da okunsun. Kur’an oku
nuyor ya, tebligat oluyor. Tebligat olduktan sonra imân eden eder, 
etmeyen zaten kendisine kalır.

Böyle tebligat olduktan sonra, <lı1 o /J L  ljj-1 ?  5 - ^ 1  01 Âllâh-û 

Teâlâ'nın ayât-û beyyinatını inkâr edenler tebligattan sonra, f-fJ
 ̂  ̂  ̂ o ? ® jj

JuJlİ .  c-jUl *  azab-ı şedite giriftar olacaklar onlar. ^ l is j l  j î  4üij 

Âllâh CelleCelâlûhû, Aziz'dir, Galib'tir. Galibin galibidir, mağlup ol

mayan bir Galib'tir. Aziz'in mânâsı bu, mağlup olmayan bir galip. 

"jL is -jl j î  dır" İntikam sahibidir, Müntâkim'dir. Esmâ-i İlâhiye'den 

birisi de Müntâkim'dir. İntikamını yapar. Çünkü peygamber gön

deriyor, kitap gönderiyor, tebligat yapıyor. E, kul başını kaldırıyor 

da kabûl etmiyor. Yapmadıktan sonra elbette i/ Is il j î  ikamını 

alır ondan.

Her şeyin Hâlik'i Âllâh olduğuna göre, Hâlik olduktan sonra 

elbette bilir. Nasıl olur da halkeder bilmez? "keyfe lâ yâ'lem hevâ- 

ke men halak" Seni halkeden, seni nasıl bilmez? Hâlik-i Kâinat,
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her şeyi halkeden O'dur. Her şeyin de ahvâline muttalidir. J  3lı 1 öl
■k x x a'' ̂ 'S1 x  ̂ ®
İ l“ !l ^  J j  ü * j J l  ^  İ t> ^ ’ 4_-JLp u - î * :  Yerde, gökte bütün mah- 
lûkatı halkeden O'dur. Halkettikten sonra da hiçbir ahvâlde onun 

üzerinde gizli kalan değildir. Her şeyi bilir, Semi-û Basir'dir.

6- f j & j ı  x y d ı  j *  J ı <Jj j  İ l İ  j û T f l—jJ ı  ^ jJ i j *

^ i J l  Âllâh'ın azamet-i kudretini beyan ediyor. Öyle bir Âl- 

lâh'tır ki! f r  j j^ k j Sizi tasvir ediyor, sûretinizi halkediyor. İnsanların 

sûretini hatta hayvanların sûretini f L —jJ I  anaların rahminde. 

Anaların rahminde, o dar olan yerlerde, o su üzerinde bir beşerin 

şeklini halkediyor. Sonra insan yapıyor, hayvanatta da böyle. Nasıl 

olur da su üzerine sûret yapsın? Ancak O yapar, İ L İ  La_ ir nasıl

isterse. İsterse erkek yapar, isterse dişi yapar, isterse zayıf yapar,
® 2 tf 1

isterse kuvvetli yapar. Hepsi O'nun elindedir. >-j>AJl j-_* J l ^ 1  J  

f ^ C ^ I  Bunu tasavvur ettikten sonra anlaşılır ki O'ndan başka bir 

Hâlik-i Mabud yok. Aziz-û Hakîm, O'dur. Galiptir hükmüne, her 

şeyi yeri yerinde halketmiştir.

7- 4 I & İ 1 f i j *  vLl.:i l l  c4L-£Cji İ l i I p  tj>_3l ^ 3 j İ  j_* 

L i i  < o L i L> Oj-A^i-i f - j j j l î  ^_i j - j iJ i  l i  l i  o l j j L İ k i  j_>-1j 

^_i tOj- t̂-sI_jJ1 j  «üil J l L L jb  f-J-*-j l i j  ^ İ l _ i ! . j 1j  o . ı iJ 1 İl_i!_j1 

^ u ı f t ı  i j j j i  J ı j l i  l_ ij l i j j  j l I p  j i  J r  l  l l i i  O j j j i  f L j i

^L îC J l iL - İP  J>Jl ^ i J l  j_ *  Böyle insanları Rahm-i Maber’de 

halkeder gibi, yine O Âllâh’tır ki! ı^l-^Cİl d _ llP  J > i i  Ey Habibim, 

bu Kur'an-ı Azimüşşân'ı sana göndermiş, 23 senede. oLSI L i i  

o L i : ;  O âyetlerin bir kısmı ayât-ı muhkemât. Muhkem âyet
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ler; neski kâbil olmayan, esaslı olan âyettir, ahkâma dâir. Meselâ 

zekât ver, nâmaz kıl, oruç tut. Bunlar muhkem âyetlerdir, neski 

kabil değildir. Nesk olmaz ve esasını teşkil eder İslâmiyet'in. Bir 

kısmını böyle halketmiş. cr »/_£xJl fi 5- *  Bunlar, ana mutemet olan, 

kitapta mutemet olan kısımlardır. Bu kat'idir, zaruridir, nesk ol

maz, bununla amel edilecek.
9 s s Bir kısmı da Müteşâbihat-ı Kur'aniyyedir ki an

cak Kendisi bilir, Habibi bilir. Hatta en yüksek âlimler de; "Evet, 

Âllâh'ın kelâmıdır, bilir, tasdik eder, o kadar."

Sonra bunun hikmeti çünkü bak, hidâyet de Cenâb-ı Hak'tan
dır, dalâlet de Cenâb-ı Hak'tandır. Hâdi-û Mudil Âllâh'tır, Rasûl-û 
Ekrem de böyle, Kur'an da böyle. Şimdi Müteşâbihat-ı Kur'aniy- 
ye eğer olmasaydı, hepsi muhkem olsaydı kimse aldanmazdı ki. 
Kur'an meydandadır zaten. Kelâmının meselâ "ekım ûssalâte" 
onun başka bir mânâsı yok, başka bir şeyi yok. Fakat müteşâbi- 
hatta başka mânâ zuhur edebilir. Âllâh da murad olmayan bir 
mânâyı alır, dalâlete girer.

Bak efendim, lisânımızda da Türkçemizde işte buna "yüz" der

ler, değil mi ya. Yetmiş, seksen, doksan, yüz adet. Adete yüz der

ler. Bu hayvanı yüz diyor, derisini soy demektir. Demek ki yüz ke

limesi birkaç mânâya geliyor. Yerine göre mânâ veriyor. Fakat bir 

kelime, birkaç mânâyla geliyor. E, birkaç mânâya geldikten sonra 

ancak o, makam ile karine ile falan ile anlaşılıyor. Müteşâbihat 

bunun gibidir. Fikri bozuk olan kimse zaten her dall-û mudil, her 

bozuk akide sahipleri, bozukluğu göstermek için, o bozukluğunu 

ya bir âyete ya bir hadise hamleder ki kıymet bulsun. Nasıl yapa

cak? Muhkemata veremez ki muhkemat bellidir. Müteaddit mânâ
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lara gelen kelimelerin birisini eline alır ki mânâ o değil. Efendim 

"bu, budur" diyor. Bu, budur diyor. O, onunla Cehennem'e kadar 

gider, kendisi de dalâlete girer, idlali de dalli de yol olur. Çünkü 

müteşâbihata kendi reyiyle mânâ vermek istiyor. Belki onun da

lalete girmesi için de bu da bir vesile olur. Her şeyi Âllâh yapıyor.
£ 9 9  ** ^

f  j - j jJ /  L i/s  Onlar ki kalplerinde meyl var bâtıla.

İJo Haktan, bâtıla meyl var. LLo 4jLİ5 l i  Müteşâbihata tâbi

olurlar. <_1İ l!/ Fitneyi ikâ etmek için, (gaye o değil)
£ l
4_Ljl5 kendi tevilini göstermek için. "Ben de Kur'an-ı bilirim." Hele
' "̂1
şimdi rakamlar da koymuşlar filan, "yüz ellinci âyet efendim." O 

rakamlar zaten yoktu, sonradan ilâve etmişler. Gösterişlerdir, on

ların hepsi. "Efendim filanıncı âyet böyle diyor." Şimdi bâtıl bir şeyi 

söyler. Mânâ o değildir, murad o değildir. Fakat kendini bilir gös

termek için, bâtılını tercih etmek için o matlub olmayan mânâyı 

eline alır, halka karşı da söyler. Müteşâbihat olduğu için o mânâya 

da gelir. Lâkin matlub olan mânâ bu değildir. Onunla hem halkı 

dalâlete götürür, hem kendisi de dâll olur.

xü1 J i t - ü ;  L i j  Kur'an öyle bir Kur'an-ı Azimüşşân'dır. 

O'nun tevilini ancak Âllâh-û Rasûlûllah bilir. »JuJ/ -İp/J

İlimde rasih olan, ilimde kuvvetli malûmatları olan, hakiki âlim 

olanlar bile cesaret etmez Kur'an-ı Azimüşşân'a kendi reyiyle 

mânâ etsin. Onlar ne diyorlar? U u j jljlp j - *  J i ” <_> G i i  öjJj-âj "Yâ 

Rabbi! Biz imân ettik, müteşâbihatına da muhkemâtına da hepsi 

Âllâh'ın kelâmıdır, imân ettik. Mânâsı da Âllâh'ın muradı üzerine

d ir" ki sağlam da budur.

Arz edebildim mi? Bak şimdi mânâ müteaddit olabilir. Kul,
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kendi batılını göstermek için birisine bağlamış olur ve hakikaten 

de o değildir. Mânâ da o değildir, matlub olan mânâ o değildir. Fa

kat eğer bunu yapmazsa onun bâtılı kıymet bulmaz. J l j- İJ u  Lü j 

—»/-pJ' i jJ j l  Bunu anlayanlar ancak aklı yerinde, ulû'l elbab, akl-ı 

selim sahibi olanlar bilir bunu. Yine bunlar diyorlar, ö j i^ l^ J l j  ilim 

de rasih olanlar diyorlar;

8- d —il d —i J  5 -» L.-J ç _ a j L-.İJJ.A i l  L -.jjlî J  /—‘-.j 

v i.^ j5 ı c J ı

s ^  9 $ s '  /  x a x 0
J  UZj  "Ya Rabbi! Kalbimize meyl verme. H L jl*  i l  JuJ 

Bizi hidâyete getirdikten sonra kalbimize, dalâlete karşı meyl ver

me ya Rabbi.a_1^J d i J j  5-* L-ü Ç_Aj Rahmetinizi ihsân et bize, ya
X 9 S S S

Rabbi. c J l  d i l  Vehhâb sensin. İstemeden veren sensin."

9- ^ l  t_âİ5»cj J  «dil S  < ıi ı_.tjj J  f j .  ^ /--J l £^/^“ d i l  / - . j

■k s x x x »—"V
4_*j Ç j j  J  f j .  ^^^-Jl £_*/£- d i l  Ü üj "Ya Rabbi, insanları topla

yacaksın bir günde ki şüphemiz yok. Emrin vardır. Bir günde top

layacaksın, herkes kendi amelinin hesabını görecek. iAJLÂj J  ^ il (Si 
t > " 
i / - * . J 1 Âllâh'ın emrinde, miadında hulf yok."** 1

Mevzû birbirine bağlıdır ama değişiyor.

10- U i i ,  i ı  5_» ^ J j ı  J j  ^ ı j : ı  ^  ^  5J ij^-15' ̂ j j ı  Sı 

jÜÜl i j J j  d - iJ j l j

i j^—lS  5 - jjü l (Si Kur'an-ı Azimüşşân'a imân etmeyen. Âllâh'a, 

Rasûllulah'a, Kur'an'a imân etmeyen. Zaten imânın erkânı altı

dır fakat üçe avdet eder. Âllâh'a, Kur'an'a, peygambere. kıyâmet



günü, melekler, kaza ve kadere iman içinde geçiyor zaten. ^ jjü l (Si 

ij^-İS ' Onlar ki Âllâh'a, Rasûllullah'a ve Kur'an'a imân etmiyorlar 

küfrediyorlar. i l l i  4ii f i s ' J j i  J j  f 4 J l j i İ  f- fr i*  Onların

dünyadaki mal-ı servetleri, evlatları igna etmez ahiretdeki Azab-ı 

İlâhi'den. Dünyada ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar yük

sek mensallere yetişirse yetişsin, o dünyadaki mal-ı servet, onu
' i ,  $ s \ y

Azab-ı İlâhi'den halas etmez. j l l ! l  s j-îj f i  dud j l j  Onlar cehenne

min S jîj vegudu. (vegud; tutuşturucusu.) Evvel çam ağacı alırdık 

da sobalara da 'tutuşturucu' derlerdi. Kur'an-ı Azimüşşân buyuru

yor ki; "Cehennemdeki ateş de taşlardır ve taş yürekli insanlardır" 

diyor. "vegudû hannasi vel hicara" vegud; tutuşturucusu. Demek 

ki işâret ediyor Cenâb-ı Hak, zaman gelecek ki taşlar, odun ola

cak. Şimdi oldu. Sonra taş yürekli insanlar ki kalbi kasavet tu t

muş. Âllâh-û Rasûlûllah'a karşı hiç meyli yok, o da taş yüreklidir.

O da aynı zamanda tutuşturucusu olacak. "vegudû hannasi vel 

hicara" âyet-i kerimesinde geçiyor. j L İ l  Sj_îj d - jd j l j  Bunlar 

cehennemin tutuşturucusu olur.

ı ı -  f ^ j b  A ı f i j ^ ı i  ij.d s ' jL^ıis ^  ^ j d i j  âj-p>; cji _ î l i '
^ 0 * * \___Ll*J1 1j1_a ^ülj> "t

Beyan buyuruyor ki senin ümmetinden de emsâlleri gibi bunlar 

zuhur edecek,(l)j,_*/ JI _ > I j^  Fir'avnın kavmi gibi. Nasıl ki Fir'avnın 

kavmi imân etmediler de cehenneme, ateşe vegud oldular. Senin 

ümmetinden de olacaklar. f g l l î  <>  ̂5_i^1 j Onlardan evvel de Âd-û 

Semûd kavmi. LisluL İj-jÂ ^ Âyât-ı beyyinatı tekzip ettiler, imân 

etmediler.f_4Jj,iju 4ûi f_ij j^ - l i Âllâh CelleCelâlûhû, onları günahla-
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 ̂ Jj /v
rı, inkârları dolayısıyla azaplandırdı. ı_j/_L*Jl JuJ-İ. 4üij Âllâh Celle-> " 1
Celâlûhû’nun azab-ı şedittir. Bu mevzû bitti, ayrı ayrı mevzûlardır 

efendim.

12- s /f-J l y ^ j  0 jjU>*3j OjlJ*---^' 5^“*^ J

1 j j - i?  5-j.UJ <_p Hâlik-i Kâinat emrediyor, Habibine. Tebşir et. Be

dir Vak’asına işârettir, bir miktarını beyan ediyor. Efendim, Bedri 

namında bir adam vardı. Onun bir arsası vardı, bugün de mevcût- 

tur. Yolda oradan gidiyor, eskiden imkân olmuyordu oraya ziyâret 

etmeye. 14 tane Âshab-ı Kiram, orada şehit olmuştur. Şimdi ora

dan, Mekke’den Medine’ye gidenler orayı ziyâret edebilirler ve çı

kabilirler, o kadar muntazam değildir ama bellidir, ziyâret ederler. 

Eskiden bu müsâde olmuyordu çünkü yol oradan geçmiyordu.

Burada bir su vardı, bir de düzlük etrafında da hep kumluk. 
Bunlar Mekke'den bin kişi müsellâh; atlı, silâhları mevcût her ta 
rafı yerinde. Ashab-ı Kiram'da iki at vardı, yedi tane zırh vardı, 
silâhları da o kadardı, az yani. Geç geldikleri için düzlüğü tutm uş
lar müşrikler, suyu da tutmuşlar. Etrafındaki kumluk kalmış, sıcak 
zamanında kumlukta su da yok. Rasûl-û Ekrem, Âshab-ı Kiram ile 
böyle geldikten sonra, Âllâh isterse Habibine ihsan ediyor (hepsi 
Cenâb-ı Hak'kın elinde, halkeden O'dur.) Bir yağmur zuhur etti, 
fazla bir yağmur. Serinledi her taraf. Âshab-ı Kiram, yukarıdan 
yağmurdan suyu da aldılar. Suya da ihtiyaç kalmadı, serinlik de 
oldu. Ondan sonra muharebeye başlandılar. Muharebe neticesin
de 14 kişi şehid oldu Âshab-ı Kiram'dan. Fakat 70 kişi onların bü
yükleri, Ebu Cehil felan da dâhil olmak üzere telef oldu. 70 kişi de 
onların büyüklerinden esir edildi, götürdüler Medine'ye. Öbürleri
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de kaçtılar, gittiler. E bak, kisvete bak, silâha bak. Demek ki kuv- 
vet-û kudreti veren Âllâh'tır. Cenâb-ı Hak emrediyor; Bakınız da 
kâfidir bu, Cenâb-ı Hak'kın verdiği kudrete göre. Sahra onların, su 
onların, silâh onların, kuvvet onların hâlbûki muvaffak olamadılar. 
Beriki tarafta silâh az, su yok, yer yok, Cenâb-ı Hak yardım etti. 
Âyet bunu beyan ediyor.

Bunun hikmeti de ne idi? Hâlik-i Kâinat, Âshab-ı Kiram'ın gö

zünde, onların 1000 kişiydi az gösterdi. "Bunlar daha bizim iki 

mislimiz ancak var yâni biz 300 kişi, bunlar 600 kişi ancak olur. 

Üç yüzümüz, altı yüze herhalde mukabele edebilir." Az gösterdi ki 

Âshab-ı Kiram'ın maneviyatı kuvvetlensin. Ve onların gözünde de 

Âshab-ı Kiram'ı çok gösterdi. "İk i mislimiz var dediler. 1000 kişi 

değil de 2000'dir onlar." i j j l S  jj jJ U  J J  Ey habibim, imân etmeyen
.U x   ̂  ̂ ^  x

müşriklere söyle. L i f f  I S S i z e  galebe edilecek
> ° °tir. Ve cehennemde haşrolunacak, gideceksiniz. aL fJ I Niha

yetiniz cehennemdir. Ne fenâ bir yer. İşte mukaddime bu, delil de 

bu.

13- ^J-—İJ ‘<"Uİ (J-;;—l  ^-3 J-j/â j LS-âÜl j j—tSJLî ^-3 ^-"l O/S J-3
♦ ♦ l > İ ^ X ® X ® ^  s t* » / n  / | /  O « J ®  } i - ' . ( /

^_3 OJ « /-î" j-a  8j - “ 2_) J_jjj «Üilj f  ^ -■ 'jj"  Ij-3 lj

x  x  x  x

2 ^ # > x x x 9 x #^x
4_"l L_xJ O/i J-S Size kâfi bir âyet var, bir delil var. j - l s i  ^_s

' i- X  O '
İki fırka arasında.Liâüi Mukabele oldular karşı karşıya Bedir'de.
i 9 ' )  I "

4li J i - l  J - j / â  Birisi Âllâh için harp ederdi ki Âshab-ı Ki-
x  ® ^  ^  ' ''  9 x

ram idi. ^ J -—l j  Öbür kısım ıJ-î/S kâfir idiler ki müşriklerdi. ^-45jJj 

^-■SjJj” jJ JÜ l ■“Üa " Kâfirler, Âshab-ı Kiram'ı görürlerdi, 

iki mislini. İki bin görürdü. (Zamire iki mânâ veriyorlar.)
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Bak, f -4 s jjj biri Âshab-ı Kiram görürdü onları, iki misli. "Nihâyet 

iki mislimizdir. Biz 300 kişi, onlar 600 kişi. Bizim her zaman biri

miz, ikisine muadildir." Onlar da iki mislini görürlerdi. "Biz 1000 

kişi, onlar 2000 kişidir." Ne güzel tabi ya! £ l_ l  (j_— a 1 _jJj t i l j  

Âllâh'ın elindedir her şey, ju j£  teyid ediyor, kuvvetlendiriyor

yardımıyla. Kime isterse yardım eder. Bunda,

Bedir Vak'asında, iki fırkanın böyle karşı karşıya gelip de birinin 

böyle mükemmel silâhları, birinin de böyle noksan olduğu halde 

galebe çalması. ^ J j J  «j-4*J Basireti yerinde, aklı yerinde

olanlara kâfi bir delildir bu. Bu mevzû bitti efendim.

o l j^ - İJ l  d - * -  j l - t - J  <j--0 Tezyin edilmiş, asıl tezyin eden Âl
lâh'tır. Fakat mecâzen şeytana ilkâ edilir. Şeytan tezyin etse de 

Âllâh'ın emriyle yapıyor yine. Zinetlenmiştir insanlar için d - * -  

o l j^ İ J l  müşteheyat; nefsin arzu ettiği şeyler, insanın gözünde gü-
_  9

zelleşmiş, güzel görünüyor. *L1İ)I Hanımlardan, j_-_ilJlj evlat

lardan, erkek evlatlardan,âJ_kİLİJl j_JsltâJlj kanatir, kıntar; (altın, 

gümüş). Altın, gümüş diyor ki; "Kanatirdir bu kantara. Bin okka
x  9 9 x  9 Cm

bu kantar" diyor altın, gümüş. ^—_j_-llJl J - ^ i j  o k â J lj d -A U l j - —
✓ ® s s s  ̂ 9 s

Talimli olan atlar, jU ü J l j  en'am; deve, inek, koyun gibi, djj_£J l j  

ziraat gibi. Yâni ey insanlar! Şeytan tezyin ediyor gözünüzde. Ki

minin gözünde mal-ı serveti güzelleştiriyor, kiminin gözünde altın
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ları güzelleştiriyor, kiminin gözünde atları güzelleştiriyor, kiminin 

gözünde hanımları güzelleştiriyor. Şeytanın muradı, bu vesileyle 

sizi dalâlete sevk etmek. Tezyin ediyor, bir maksad ile. Buna al

danmayın.

U jjJ l Sj_UJl £/ü-° d ü i  Bu tezyin edilen şeyler, dünyanın metâı- 

dır. Dünyanın metâıdır, sizi aldatmak için tezyin edilmiştir. Dün

yanın metâıdır, hayatınızla beraber kalır, hayatınızdan sonra onlar 

da gider. Halbûki dünyadaki hayatınızla bâki beraber olan miktarı 

talep etmektense, dâimi şeyi talep etseniz daha doğru değil mi?
1 9  x o 1 /v

- L - J l  5 _ U - aJ^-ip t t l j  Âllâh'ın nezdinde hüsn-i meâb var, hüsn-i 

ahiret var, hakiki ahiret var. Hakiki gitmek, iyi bir hale gitmek 

var. Şeytan tezyin etmiş dünyanın malını, servetini, hanımları

nı, hayvanlarını ve onunla sizi aldatıyor. Halbûki bu muvakkat bir 

zamandır sizin için. E, imtihan böyle olur zaten. Olmasa öyleyse 

imtihanı nasıl yapsın? Bir adamın elini bağla da imtihan yap! Elini 

bağla imtihan et, olur mu o? Değil. Onun elini açacaksın ki im ti

han olsun. Şeytana da bir kuvvet verecek ki imtihan etsin.

Zaten şeytan demiş O'na. Demiş; "Ya Rabbi, mademki hasmı- 
ma bu kadar şey verdin, bana da fırsat ver." Verdim işte; "kadınlar 
sana, alın." Ondan sonra; "kâfi değildir." "Mal-ı serveti verdim," 
diyor. Ondan sonra; "kâfi değildir." "Oyuncakları verdim" diyor. 
Bunların hepsini şeytana veriyor ki çalışsın o da, fendinde çalışsın 
imtihana girsin.
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“ s
Ĵs Ey Habibim ümmetine söyle. Bunlar tezyin olunmuştur gö

zünüzde fakat Âllâh’ın nezdinde ahiret var.f_xJi j _ i  j-4 * j fJo L o jl 

Size söyleyeyim mi bunlardan daha hayırlısını? Dünyanın mal-ı 

servetinden daha hayırlı olan şeyleri size haber vereyim m i?j_jJJ 

Jl-Lp- 1JJ_2l3İ Nezd-i İlâhi de ittika sahibi olanlara var. 

j L j j j l  L j s ;  j _ i  Cennetler var, öyle cennetler ki altından nehirler 

zuhur eder. Hem de L j- i  j-j-JJ l^ ebedi olarak.

Efendim, "cennet" buyuruyor da. Çünkü her şey yerden hâsıl 

oluyor, onun için cennet buyrulmuş. Sonra cennet kelimesi; mes
tur, nimetlerle mestur demektir. Nehirler altında cereyan ediyor. 
Mümkündür ki bizim bildiğimiz bu şekilde kasırlar var, kasırla
rın içinde nehirler cereyan ediyor. Ve mümkündür ki Müffessirin-i 
İzam derler ki; "Cennetin nehirleri, cennet halkının emrindedir. 
İstediği yerde izhar eder, gezdirir." O nehirlerin de biri süttür, biri 
baldır, biri hamle Mûsâffadır, biri de sudur. Böyle akıntı olarak gi
diyor. Böyle tevil etmişler.

Sonra bu nimetlerle beraber, a J - jk i r - l j j i j  tâhir olan hanımlar
^  £ a

(hayz-ı nifastan ve fenâlıktan.) 4i1 j i  O lj-> j j  Hepsinin fevkinde de 

Âllâh'ın rızası var orada. .il-l*Jlj J - - *  ^ i j  Âllâh CelleCelâlûhû, ku

lunun ahvâlini görür. Yaptığına göre mükâfat-û ihsân eder.

Bilmem şey edildi mi? Tekrar edeyim mi? Bak şimdi şeytan 

tezyin etmiş gözümüzde mal-ı serveti. Mal-ı servet; altın olur, ha
nım olur, para olur, at olur, bilmem ne olur. Âllâh emrediyor; "Bu 
nihâyet dünyaya mahsustur. Nihâyet hayatınızdan sonra bunların 
hepsi sizden ayrılıyor. Âllâh'ın nezdinde ondan daha güzel size 
şeyler var. Cennetler var ki nimetlerle doludur. Bu cennetin içinde
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huriler var, ondan ziyâde Rıza-i İlâhi var. Rıza-i İlâhi de her şeyin 
fevkindedir."

"vâNahû basirun bil ibâd" diyor ya. Âllâh, kulun halini biliyor. 

Hangi kul? (sıfattır.) O kullar ki, bakıyor ki Cenâb-ı Hak'ka rica 

ediyor, iltica ediyor. Duâ-i Kur'aniyyedir. Kur'an-ı Azimüşşân'da 

Cenâb-ı Hak bize tâlim veriyor. Böyle duâları yapınız. Efendim 

herkes bir duâyı uydurabilir. Âllâh'tan bir şey taleptir. Bir şey de

nilmez ki buna. Kul, Hâlik'inden bir şey ister. Fakat Kur'an'da ge

çen âyetleri, duâ edip de onu isterse daha şâyân-ı kabûl olur. İşte 

bak bu âyet öyle. Sanki Cenâb-ı Hak bize diyor ki; "Ey kulum, bu 

yolda benden talep ediniz."

Uu5 öj-Jj-âj j-jjJJ  Ey bizim Rabbimiz, bizi yoktan var eden, ye

tiştiren Âllâh! L İ^ İ LB/ Biz senin azamet-i kudretine imân ettik.
✓ } 9 S a 9 s  ̂ Cî  ̂ sL İ j jo  UU Hatalarımızı affet ya Rabbi. jU ü / — / j j *  L l î j  Bizi 

cehennem azabından muhâfaza et.
0 o o o  ̂o  ̂ ,  s

17-

Sâbir olanlar. Sabır, üç nev’idir. Biri tâatin meşâkka-
1 ̂

tine sabretmek. Biri musibetlere tâhammül etmek. Biri de nefsin 

arzularına (nefis kuvvetli olur da her şeyi ister nefis) karşısına gi

der, sabretmek. Her üçü de muraddır. Kur’an-ı Azimüşşân’da sabır 

kelimesi birçok yerlerde geçiyor. Fakat tafsil buyrulmamıştır. Tafsil 

etmedikten sonra üçü de muraddır.

Sâbir olan kullar. j_J iU kJ /J  Kalbi, kalben imân etmiş olan-
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# A
lar, (\_ ^ j / İJ l j  mû'ti olanlar, (\ _ ^ i i l - J l j  Allâh için malını infâk eden

ler, ^ i * * L L - J l j  sabahlarda nâmazdan evvel nâmazdan 

sonra istiğfâr edenler. (Ne verilmişse ekseriyâ sabah zamanlarda 

verilmiştir. Hâlik-i Kâinat'ın, in'am-ı ihsânı sabahlarda zuhur edi

yor, ekseriyâ böyledir. Her zaman verebilir ya bir mâni yok. Fakat 

ekser zuhur eden şafaklarda, şafaktan evvel, sonradır.) İşte o za

manlarda da istiğfâr ediyor.

&1 J^ -i. Âllâh şehadet eder. Âllâh'ın şehadeti ne olur? Yâni 

bildirir bize. J l O  J  U Î  Allâh şehadet eder, bildirir ki O’ndan 

başka bir mabud yok. Yâni Halik-i Kâinat, kendi kendine diyor ki;
a ^ T ®

“ Ben’den başka bir mabud yok, ey kulum!” ^LİoJuJlj Melekler de

şâhadet ederler, ikrar ederler ki; "Âllâh'tan başka bir mabud yok." 
0 0 i }

*JuJl 1j_-Jj1j İlim sahibi olan enbiya-û ve evliya-û Mü'minin. On

lar da şâhadet ederler ki; "Âllâh'tan başka bir mabud yok." L - î / İ  

k ‘ .sU; Kıst ile adâlet ile kâimdir Allâh. J_a J l O  J  O'ndan başka
'  '  i- O 9

mabud yok, >-;>*Jl Aziz-û Hakîm, O'dur.

Efendim tefsir diyor ki; "Bu âyeti okuyan adam, eğer onun 
akibinde dese ki "ve ene eşhedü bimâ şehidellahû b ih i" Âllâh şâ
hadet ediyor ya! Ben de Âllâh'ın şâhadet ettiği gibi, şâhadet edi
yorum. "veyec alû hazihiş şâhadete vediaten inde Rabbi li yev- 
mil hisâb" Ben bu şâhadetimi, Rabbime tevdi ediyorum kıyâmet 
için. Kıyâmet de Cenâb-ı Hak bunu, "B ir kulumun vediası vardır 
çıkarınız" diyor, meydana çıkarılıyor.

Yazıyor musun? Peki bak şimdi, bu âyet okunduğu zaman

18- <J1 J  k la J b  l-Sti J u J l İj-J jlj i£ iU J 1 j 5-
s s s y s \ s *
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dese; "ve ene eşhedü bimâ şehidellahû bihi ve esevde vâllâhe, 
livâllahe hazihiş şâhadete vediaten inde Rabbi" bunu söylerse 
kıyâmette Cenâb-ı Hak, "Kulumun vediası, emaneti var Ben'de, 
çıkarınız diyor" meleklere. Meydana çıkar. Bu kadar.

19-  5_^ v ı  _ a i £ j i  i j J j i  5 ^ 1  û d i - ı  / - i j  f  j » v ı  4İii l i *  5_^:jji s ıS ' '  S y “ S \ '  '  '  " \

<üi O /i 4Üİ 5 - i J  / - i  J—
' o

(_ _ I

S 9 \ fi
fJ_»V l 4ii U U  5-J‘JJl ‘S' Hakiki din, İslâmiyet'ten başka bir şey 

değil. Efendim hıristiyan dini, bilmem ne dini. Bunların hepsi me- 

câz olabilir. Din, doğru İslâmiyet'tir, başka bir şey değil. Efendim 

onlar iddialarına göre, onlar öyle diyorlar. Meselâ hıristiyan di

yor; "Benim dinim haktır başka değil." Yahudi diyor; "Benim di

nim haktır." Sebeb-i nüzul zaten odur. Âllâh emrediyor; "Ne senin 

dinin var, ne onun dini var, din İslam'dır."
9 > ✓

_ H £ J l 1j_jji 5 -jjü l i - ^ —l / - i j  Ehl-i kitap; yahudi ve hıristiyan- 

lar, ihtilâf etmediler fJ l*Jl f_A*/>- L i  Jl_*5 5_ i J l ancak onlara pey

gamber geldikten sonra ihtilâfa başladılar aralarında. O d a L l*  

f4 -1  "haseden beynehûm" hased itibariyle. Yoksa hıristiyanlarda
° i  ^ /  i  ] o jı i* o

yoktu eskiden bu hâl. _LL*J1  *üi SLi 4Îİİ c^L^t5 ;_ ix j 5 i  J Her 

kim ki Ayât-û İlâhiye'yi inkâr ederse, Âllâh'ın hesabı seridir. Hesa

bı seri olduğu için azabı da seridir.
y J £ o $ i-  ̂  ̂  ̂ } 9'  9'  9 ^

20- i j - j j l  5 -jjJ U  J - ^ j  5 —*!Sİ 5 - i j  j^ j  c —J -» '  O L i
O > O ̂

l^ /S  ı j j js  «Sij ı j l ü ı  j^S  ij-H-^ı <s/J f i i L : , ' ;  5 4 İV IJ  _ ^ ^ ı
 ̂ t o ^  o ^

a U lJL  İ l J  ^ L Ü l d _ IP
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* } -w 9 x
.ü j-^l*- OL» Ey Habibim Ekmelerrasûl. Eğer din hakkında, âyet 

hakkında sana husumet gösterirlerse, sana karşı gelip de hüccet 

beyan ederlerse ^ ^ - . 4 - j  o l J - ü  onlara söyle; "Ben yüzümü, 

Âllâh'a çevirdim. j i î l  ^ —j  Bana tâbi olanların da yüzü Âllâh'tadır. 

Ben ve bana tâbi olanlar, yüzümüzü Âllâh'a çevirdik." j - j l l  J-â j
s ° 9 * o \ o''' o 'j - l İ J l j  ıIAJL£Jl Ij_5jl Yahudi, hıristiyan ve müşriklere d e ; l - i l_ l l£

"Siz de Müslüman oldunuz mu, olmadınız mı?"jL.S Ij-aJ_! l  0 L i

l_jj_5_a I Eğer imân ettilerse hidâyete geldiler. d L İlP  LislS IjJjS 0 'j

^J lJ l Eğer isyân edip de arkayı çevirirlerse sen mesûl değilsin. Sen 

tebligatını yaptın. Âllâh, onlara ceza verecek. il_ liJL  t i l j  Âllâh 

CelleCelâlûhû, Basir'dir, hâlinizi görür. Yâni eğer onlar yüzünü çe

virirlerse müteessir olma, onların küfürde kalmasına. Senin vazi

fen tebligattır, tebligatını yaptın.

21- jj.U I 0j.1—üjj j_ ıju  j_-.ıtJI d)j-i.-.2.jj «uil o L jL  ü jj-^^ 'j j - j ,UI ül 

, J l  t_->!l_j - l i  j C-İI j - — -k. ıS İ/ j 0 jj-—L

t i !  o L L  ü j j i ^ j  j j i J l  ül Onlar ki Âllâh-û Teâlâ'nın kitabını inkâr 

ederler ki yahudilerdir burada. ( J -  jJ U j j l ? İ İ I  Oj-J-sjJ Peygambe- 

ran-i İzâm'ı haksız olarak katlettiler. Rivâyete nazaran yahudiler, 

70 tane peygamber şehit etmişler, k İS İİ, ü j j  — u j , ^  o p i - j
v g s s s 1
j L İ İ l  S_« Ve katlederler de o kimseleri ki adaleti emrederler ki

 ̂ 9
ulemâdır. k İ s i lj Adaletle emrederler. Biri peygamberleri, biri de 

adaletle emredenleri ki ulemâlardır. Bunları katledenler de yahu

dilerdir. , J l  t-» İ l i  f i j l l i  Azab-ı elimle onları tebşir ediniz. Onlar 

ki peygamberleri ve ulemâları şehit etmişler, azab-ı elimle tebşir 

et, ey Habibim.
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22 ■ f4 J  L i j  s J -^ J I j l-IÎJJI ^-3 »«JU p İ Î - L ^  j - j j J I  c^L^jl

f4JHp1 ı ik - ^ -  j-j-U I d u d jl Onlardır ki dünyadaki amelleri mah

volur. Dünyada hayır şeklinde her ne yaparlarsa hiçbir kıymeti
,  a i  i '  J ' * » iolmaz. j-jj-^ZS j i  f_$J L i j  âJ_>-J1j LİSJdl ^ - i  Kıyâmette de onlara 

hiçbir yardımcı olmaz.

23- A l ^ / İ S ' J l  O j- iJ  ^»UsSİl j - i  I jJ j i  j-Û J I J l  J-3 f-Ji
'  • "  t ! , > • " '  '  j,'

Oj_ ^ » »—aj f -£i i  c3-J_j3 ^ - ' j i -: f"-5 f  l ^ .  f -S>tr.

Mevzû değişiyor. Burada efendim, yahudilerden birisi zinâ 
yapmıştı. Rasûl-û Ekrem'e geldi, dedi; "Bize Tevrat ile muamele 
yap." Tevrat'ta da aynı Kur'an'da olduğu gibi recm var, zina için. 
Emretti; "Tevrat'ı bilenlerden birisi gelsin, Tevrat'ı okuyalım da 
hükmedelim."

Abdullah bin Es-Suriyâ namında onların âlimlerinden birisi, 
Tevrat'ı getirmiş oraya okuyacak. Okumaya başladığı zaman par
mağını, recm kelimesinin üzerine koyuyor da geçiyor. Abdullah 
bin Es-Selam hazır idi. Efendim dedi; "Hilekârlık yaptı, âyeti ge
çirdi, yalan söyler." Baktılar ki parmağını koymuş recm kelimesi
nin üzerine. Onun için Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem 
emretti, yine recm ettiler kadını şeriatleriyle. Çünkü aynı Tevrat'ta 
da bu var.

Buyuruyor ki; c-jUSJI j i  L -L a  I jJ jl j - j jJ l  ^ J l JJ f-Ji Görüyor

sun onlara ki bir nasip vermişiz kitaptan. Tevrat’ı biraz okuyor, Ab

dullah bin Suriyâ gibi. t-jU tf’^ J l 5j-PJ4 Kitâbullah'a 

davet edildi ki hüküm versin. f 4 i i  ^_3jai f i  Arkayı çeviriyor
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lar, f - i j  i'raz ediyorlar, parmağını koyuyor ki o hüküm

görünmesin. Bunların da aslı nedir, yahudilerin o zamanda da? 

Diyorlardı; "Efendim bizim cedlerimiz, peygamberlere yetişiyor. 

Biz nihâyet kırk gün azap göreceğiz. Buzağıya ibâdet ettiğimiz 

gün kadar."

24- f i J S j  o lS jJLÜ  LSljl J i jL İJ İ I L l i  j j  i j j l î  d ü ş

o l ^ l ü  L ^ lji J ] jLİSl H l i  j j  i jJ l î  dUS Sebebi bu, di

yorlardı; "Bize ateş, azap mâ'dud olan günler kadar olur, kırk gün. 

Kırk gün ibâdet etmişler." O jJ - lij 1j>-io L . f - f i o  ^ - i  f i J ^ j  Onların 

yaptığı bu iftiralar, onları dinlerinde mağrur etmiştir.

25- LL^-ıS' L . p - i- j  J -S L - ı i j j  4-ıi J  isi ^ - ı ^ i  

O j - i l i j  J  ^ j

e i_ l^ i  Nasıl olur halleri onların, bu iftiralarla beraber? isi 

f j , - !  O gün ki biz toplarız onları, bir gün için ki kıyâmet

günüdür. 4_xi ı^ _ jj J  Şek-û şüphe yok o günde! JS L - lJ j j  

L - l S '  L .  Her nefis sahibi, kesbettiğine göre ceza görür. J  

O j^ il^ ; Zulüm yok orada. Hiç kimseye amelinden fazla ceza veril

mez. Ve hiç kimsenin de hayrından noksan olmaz. Bu mevzû bitti.

26- j i  düL-Ji k_ İ3 j i ı l s  j .  duL-Ji ^  d-J-Jı d J i i  f * iJ i  J-î 

jS  d i ]  5_l*Jı A jlI j i ı l s  j . .  cJĵ -Sj i ı I s  j j  > * i j  i l l S  
£ * < 
J-i1
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Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem emretti, gayptan 

haber vererek; "İleri de Rum ile Fars memleketi benim ümmeti

min eline düşer." Bunu işitenlerden olan hıristiyanlar, alay etmeye 

başladılar. Âyet nâzil oldu. .L i Söyle ey Habibim. d lL lJ / d ü U  l i İ J l  

Eğer beraber okunursa dJUUJ d J U  f_$JUJ J J  ayrı okunursa "kul Âl-
n s o o

lâhûmme mâlikel mülki." Ey mülkün sahibi olan Âllâh! d H U l gJÎp 

İ L İ -  İstediğine mülkü verirsin, İ L İ -  jJL» d H U / £ > i- j  istedi

ğinden de mülkleri alırsın. İL İ5  ^ _ * jj İstediğini dünyada aziz
b - - i  b d s

yaparsın, İL İ5  j J i  J jıJ j istediğini zelil yaparsın. j - l ^ '  £ jLL> Bütün
c '   ̂ '  s;  ̂ ^

hayır senin elindedir, ya Rabbi. j j  jg - i.  J i ” ̂ JLp d>/ Her şeye kuv- 

vet-û kudretin yeter, ya Rabbi.

27- ^ t ^ 1 <S-̂  cS ^1 j^J-^  J - ^ 1 g  j U ^ 1 j«-JjJj  j ^ 1 g-s J -P 1 ^ . j -
i '  ' • t i '  ; ‘"•tı  ̂ '. l /—I' - - *■ '—i*-1 jj-A c?jj—’j  <g->t̂  ' £ j - 5*0.?

j/4 İ) /  g -i J-l)1 Girdirirsin, geceyi gündüze. Gündüzü ziye- 

deleştirirsin dört saat, dakika dakika. J_1!1 g_i JLglJ/ < *J jjj Bazen 

de gündüzü, geceye idhâl edersin. c —l l ! /  j-«  ^̂ Jl £ j-Â - j Hayatlı 

olan şeyi, ölüden (insanları meniden, civcivleri yumurtadan) çı-
9 9 9 >

karırsın. g_£JJ o-l*-!J j ^ j - ^ j  Meyyiti de hayyit'den (yumurtayı 

tavuktan meselâ meniyi insandan çıkarırsın.) J4 ^ i ' “ İ-<>-* <33j--j 

—/_!:>- İstediğine hesapsız ihsân edersin, hâlim budur ya Rabbi! 

Bu mevzû bitiyor.

28- J-n-â-j j —* j 1 |Öji  j —* */—-Jj/ jj-J^/^J/ ö j_I j - J

4üJ f-£"jjL>oj 3_ı.a-  ̂ 1j_Âi- d)/ J i ig -^ “ g-s 4i 1 d L !i
O  ̂ ^  i -  0

j  - -ı  ̂  ̂J1 4̂ 1 J Jj
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Şimdi burada tehdit var. Bir Müslüman, zarûret olmadan bir 
gayr-i müslim, müşrikle fazla bir ahbap olmamalıdır. Alış-verişini 
yapsın, işini görsün fakat kalbi muhabbet câiz değildir. Bir Müslü
man’ın kalben bir yahudiye, bir hıristiyana muhabbet bağlaması, 
dinimizde câiz değildir. Âllâh bunu men ediyor. Ama işini görecek, 
işini görür. İnsan ihtiyacı için helâya bile gider. Helâ temiz bir yer 
değildir fakat ihtiyacını yapıyor. İşini görmek için dükkânına gider, 
alış-veriş yapar. Sabahlar hayr olsun, akşamlar hayr olsun, der. Fa
kat kalbi muhabbet yok. Âyetin hülasası bu geliyor.

Buyuruyor ki; O j-io jiJ l j - * 2  J  Mü'minler ittihaz etmesinler,
'  9 ^  O 9 Jl 9

«LlJjl kâfirleri dost. O ji j- a  Mü’minleri bırakıp da

kâfirleri dost ve ahbap ittihaz etmesin.dJüS JULij a j Bunu yapan 

adam, ' j-a  Âllâh'ın nezdinde hiçbir kıymete sahip

değildir. Âllâh'ın düşmanını seven, tabi nasıl Âllâh'ı sever? (Ol J l 

^-41» ij-â ls Meğer mesele kendini muhafaza etmek için, bir 

tehlike varsa siyasi bir şekilde o vakit izhâr eder, yine kalben mu-
J? ) j1 o*

habbet yok. İ.L İ5  4!il p jÂ T o j Âllâh sizi men ediyor, korkutuyor bu

hâlden. Azab-ı elim var bunda, hiç mecburiyet olmadan bir kâfire
9 l '

muhabbet bağlamakta. j_^^a^J\ ^ il ^ J l j  Nihâyet herkesin rucûu, 

Cenâb-ı Hak'kadır. Bir insan mecburiyet olmadan bir kâfire, bir 

münafığa kalben muhabbet bağlarsa elbette cezasını görecek.

jjJw? La I j-ü J  Ol JU  Ey Habibim, ümmetine bildir. Eğer 

kalbinizdeki hâli gizli yaparsanız « j^ L l j l  yahut izhâr yaparsanız. 

Her iki takdirde de Âllâh, Alimû's Sırrî vel Hafiyyât'tır. Onu bi
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lir, gizliyi de bilir aşikârı da bilir. 4üi Allâh bilir.^-J LJ ü j j
i  x  ̂ ’ i 
j^ J J l /_ j j  tu1J.-_.LJl Semâvât-ı ard'da her şeyi bilen Âllâh, &1j

j j J î  «.jJ. <_JS her şeye Kadir'dir. Her şeyi bilir. İradesi yoktur ki

bir Müslüman, kalben bir kâfire, bir münafığa muhabbet bağlasın.

Evet, işini görünceye kadar yapar fakat muhabbet icâp etmez ki.

Alışverişi yapmak, muhabbeti icâp etmez.

30- «• j_ j  O-L-P L j j  I j_^a:>tj j-s?" j-J  C-L-P La y “—A-'-1 jP  J->«J

«Üilj i_l Ü 4üi f_SjJj>oj 1J— 1 J—j l  i - l o j  / g * ̂ ; tl)1 j_J i j_ j
.'ıJ» ' '

 ̂Is ? s oLrJı:> J.S Jl_?ö Hatırla o günü ki bulur her bir nefis sahibi,U

jL *  j_ jc J u .P  dünyada hayırdan yaptığı her şeyi karşısında 

görür. Öyle bir güne gideceğiz ki yaptığımız amel, hayr-u şer hep

si karşımızda. Defter-i amâl çıkar, yaptığımız hayratı, defterimizi 

bize gösterirler. Hayr-u şer, hepsi hazır karşımızda. j _ j  o_L-P U j
2  ̂ )o ̂  y S «—'■ 'J X X > ,

Yaptığı fenâlık da karşısında. İJl̂  1J-J1 Ü l İ j  Lg il; d)1 j_J İJ_5 İs - 

ter; "Keşke bu fenâlıkların arasında uzun bir mesafe olsaydı gör-
S i * 9 /vmeseydim." i İ A i  4üi f i j j ^ o j  Âllâh sizi tahzir ediyor. Fenâlıklardan 

vazgeçiniz, fenâ kimselerle ahbap olmayınız yâni kâfirlerle ahbap
 ̂ * 9) l *olmayınız.i/_l*JL ı_sjj 4üij Âllâh CelleCelâlûhû'nun, kullarına mü

balağa ile merhameti var. Merhametinden dolayı söylüyor.

31- f  ^  İj i ̂  ^  J j  A A J j  4LWİ f  ^  ^  i Ĵil ö J : ̂  j f  * *5 1̂ ^J^
9 * 9 K  j j - î * ^1 '

J_3 Ey Habibim Ekmelerrasûl Sallâllâhû Aleyhivessellem, 

ümmetine söyle; *üi ö j - İ ^  f-H S  (31 Eğer siz Âllâh'ı seviyorsanız.
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Bana tâbi olunuz, dinime tâbi olunuz. & ' O zaman,

Âllâh da sizi sever. j - i ^ j  Sizin hatalarınızı da affeder.

L ^ J  Jj_lp 4ülj Âllâh, Ğafûrur Rahîm'dir. Mübalağa ile mağfiret sa

hibidir, rahmet sahibidir. Fakat Cenâb-ı Hak kimi sever? Rasûl-û 

Ekrem'in yolunda bulunanı seviyor. Rasûl-û Ekrem'e itâat, Âllâh'a 

itâattır. Âllâh'a itâat, Rasûl-û Ekrem'e itâattır. İk ilik  yok, birliktir. 

Hem O'na, hem ona demek değildir. Rasûl-û Ekrem'in bize tebliğ 

ettiği, Âllâh'ın emridir. Başka bir şey değil ki iki olsun.
?r o }

32- ^̂ jî/CJl 4̂  J tfıl O/î IjJjs tO/î cJji l̂j ̂ ' ijA-̂ l J

J j_ i- jJ lj 3lil lj-AJbl J J  Söyle; “ Ey insanlar, Âllâh’a itâat ediniz, 

Rasûlûllah’a itâat ediniz.” Âllâh’a itâat, Rasûlûllah’a itâat. İki şey 

değildir, birdir. Çünkü Rasûlûllah, Âllâh'ın emrini bize tebliğ ediyor, 

i j j j s  d)^î Eğer isyân ettilerse, iraz ettilerse j-j^ jî/kJ ' J  ^ '  

doğruca küfre gidiyor. Âllâh CelleCelâlûhû, kâfirleri sevmez.

33- j^_aJU«Jl Oj-^-p <J1_J j^ ' J l j  /^■j’j  ^ i l ^ i k ^ l  3^l ö)l

Bu ayet-i celileye gelmiştik. Âyetin sebeb-i nüzulü bu idi ki 
yahudiler diyorlardı; "Bizim de nesebimiz nihâyet peygamberlere 
dayanıyor. Bizim kıymetimiz budur." Eh! Nesebiniz dayanıyor ama 
siz küfürdesiniz. Küfürde olduktan sonra bir kıymetiniz kalmaz 
ki. Değil mi ya! Asıl sebeb-i nüzulü âyet budur. Sonra mahlûkat, 
Cenâb-ı Hak'kındır. İstediğini yüksek yapar, istediğini daha âli ya
par, istediğini orta yapar. Kimse mâni olamaz, O'na.

3İil Ol Muhakkak Âllâh CelleCelâlûhû, ^ - i k ^ l  ihtiyâr etti, yük
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seltti, büyüttü. Evvelâ j i l  Âdem Aleyhisselam'a nübüvvet verdi, 

risâlet verdi ki sûhuf verdi, ondan sonra halife yaptı. "in câalûn 

fil ardı halifeten" Âhkâm-ı İlâhiye'ye ki melekler arzu ettiler de 

buna nâil olamadılar. İşte beşerden, insanlardan en büyük rütbeyi 

verdi. Ondan sonra 960 sene de ömür verdi ve onun hayatında da 

evlatlarının hepsi Mü'mindi.

Sonra L*-jSj ikinci derece Nûh Aleyhisselam. Nûh Aleyhisse
lam, onun neslindendir. Nûh'un ismi Abdulğaffar'dır, Nûh değil
dir. Nûh lakaptır, fazla ah-û figan, nevhâ ettiği için. Dâima ağ
lar, Âllâh'a karşı! Bu azametle beraber, bu nübüvvetle beraber, 
Azamet-i İlâhiye'yi düşünerek ağlardı, nevhâ ederdi. Onun için 
nevhâ; Nûh. Nevhâdan geliyor. Nûh lakaplarını buyurdular ve o 
lakaptan hoşlandığı için, Cenâb-ı Hak da Kur'an-ı Azimüşşân'da o 
lakapla beyan buyurmuştur. Yoksa ismi Abdulğaffar'dır. Bu da 950 
sene yaşamış. İkinci Ebü'l Beşer'dir, mahlûkatın ikinci babası odur 
ve babasının sûhuflarıyla amel ederdi. 950 sene de yaşamıştır. 
Peygamberlik vardır hatta Ûlü'l Âzim'dir. Ûlü'l Âzim'dir, Nûh Aley- 
hisselam.

Şimdi peygamberler efendim; kelâm, âyet geldi mi peygamber 
olur, tebliğe memur olmadan evvel. Ne zaman ki tebliğe memur 
oldu, o vakit Rasûl olur. Ne zaman ki muhaliflere karşı muhare
beye memur oldu, o vakit Ûlü'l Âzim olur. Bak, Muhammed Mus
tafa Sallâllâhû Aleyhivessellem, Gar-a Hirâ'dayken; " İk ra  bismi 
Rabbike" sûre-i celilesi nâzil olunca peygamber oldu. Peygamber 
oldu daha Rasûl değildi. Tebligat yoktu, tebligata em ir olunmadı. 
Üç sene sonra "yâ eyyûhel mûzzemmilû yâ eyyûhel mûddessi- 
ru " âyeti nâzil oldu, tebligat yap diye. Tebligattan sonra Rasûl 
oldu. Rasûl oldu ama Ûlü'l Azim değildi. Çünkü gelen âyetler o
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zamanlarda "vem âlerrasûl ilel belağ" tebligatını yap, başka değil. 
Ne zaman ki Medine-i Tahire'de, ikinci senesinde harbe memur 
oldu, imân etmeyenlere karşı. Ulü'l Âzim oldu. Böyle bunlar Ulü'l 
Âzim'dir. Âdem Aleyhisselam'ı Ûlü'l Âzim'den saymıyorlar. Çünkü 
sûre-i Tâhâ'da "velen necid lehû azm û" vardır.

f—!* ; . ' J'J İbrahim Aleyhisselam'ın âl'i, ehli, kendisi. İbrahim 
Aleyhisselam'ı peygamber yaptı, rasûl yaptı, halil yaptı, dost yap
tı. Ondan sonra da sevdiği peygamberi ki Muhammed Sallâllâhû 
Aleyhivessellem'i, onun evladından yaptı, İsmail'in. Diğer Ben-i 
İsrail peygamberlerini de ikinci oğlu İshak'tan yaptı. Öbürünü is
tedi Âllâh, mahlûkatından istediğini böyle intihab-ı ihtiyâr ediyor. 
Mülk O'nundur, ne isterse onu yapar. Kimsenin itiraz edecek hali 
yok. "Niye Âdem böyle oldu? Niye İbrahim böyle oldu? Niye bu 
filan olmadı?" Mülk onundur, ne isterse onu yapar.

5.JUÜ1 (Sj—p J l j  İmranlar iki tanedir. Biri Mûsâ ile Hârûn'un 
babası. Biri de Meryem'in babasıdır. Aralarında 1800 sene vardır. 
İkisi de İmran'dır. İkisi de zamanın en sâlih insanları idiler. Burada 
murad, Meryem'in babasıdır. Âl-i İmran; İmran'ın âl'i, ehli yâni 
Meryem'den bahsedecektir. Bunları, zamanının halkının ahzeli 
yaptı. Yâni Âl-i İmran'ı bütün âleme, bütün dünyaya ahzel yapma
dı, zamanının. Onlar gitti de onların zamanına tesadüf edenlerin 
ahzelleri oldular.

^  0 İ i* ^ * 0 0  O ^  UJ Jj

34- f-.Jp 4^ij 5 i  / 6 *5 “̂j j i

9̂ 0 0 O  ̂ £
jiaJo  5_i Lg-*4*? Onlar bir zürriyettir. Bazıları bazılarından ̂  ̂ s £ ^

doğmuştur, birbirlerinin evlatlarıdırlar. f- .J p  » ^ 'J  Âllâh Cel- 

leCelâlûhû, söylediğiniz sözü işitiyor. Eğer Âllâh'ın rızasına göre 

söylerseniz sevâba nâil olursunuz. Âllâh'ın rızası olmayan, muha-



S
lif şeyi söylerseniz elbette cezaya sebep olursunuz. Âlimdir, 

kalbinize geleni bilir.

Mevzû bitiyor. Ayrı ayrı cümlelerdir.
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5 j_ lp  o İ j - i I  o J l İ  i l  Ey Habibim Ekmelerrasûl Sallâllâhû Aley

hivessellem, ümmetine beyan et bu hâli ki kıssadan hisse alsınlar. 

Yâni İmran'ın kızının ve İmran'ın ahvâlinin kıssasını söyle, oradan 

hisse alsınlar. O zamanlar ki o ljJ Ü  o J l İ  i l  İmran'ın hanımı 

söyledi; .J  U  d ü  o j ü  . J l  J j  "Ya Rabbi, nezrettim karnım

daki evladı."

Şimdi bunun başı böyleydi. Kakus namında yine Ben-i İsra
il ulemâlarından birisi vardı. İki tane kızı vardı. Biri Hanna, biri 
Eşâa. Hanna, İmran'ın hanımıydı. Eşâa, Zekeriyâ Aleyhisselam'ın 
hanımıydı. Hanna, Meryem'in anası oldu. Zekeriyâ Aleyhisselam 
da Yahya Aleyhisselam'ın babası oldu. Yâni Yahya ile İsâ Aleyhis
selam teyze oğulları idi. Anaları kardeştirler. Değil mi efendim? 
Şimdi Kakus'un iki kızı var; Hanna, Eşâa. Hanna, İmran'ındır. 
Eşâa, Zekeriyâ'nındır. Hanna'nın kızı Meryem'dir. Eşâa'nın da oğlu 
Yahya'dır. Teyze oğulları, evlatları oluyor.

Şimdi o zamanlarda en büyükler ve âbidlerden çokları arzu 
ederlerdi, Mescid'ül Haram'a hizmet etmeyi. Ne yaparlardı? Ev
latları olduğu zaman nezrederlerdi, çokları böyle. Evlatlarım ölün
ceye kadar Beyt'ül Mukaddes'e hizmet edecek. Süpürecek, temiz 
yapacak, hizmet edecek, ölünceye kadar vazifesi bu. Birçokları 
böyle evlatlarını nezretmişlerdir.
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OJ-İp o IJ-İI İmran'ın hanımı olan Hanna. Onun da kalbine ge

liyordu "Keşke benim de bir evladım olsa da ben oraya nezrede- 

yim ." Çünkü görüyor başkalarını da arzu ediyor. Bir zaman sonra 

kendi vücudunda baktı ki bir hamilelik eserleri var, hoşuna gitti. 

Artık düşünmedi, erkek desin ya da kız desin. Çjj Ya Rabbi dedi;

. _-iİ2j  3 l_ i d J  o U lJ  ,*-$1 "Karnımdaki mevcudu ve evladı nez- 

rettim ." Demedi erkek olsun. Halbûki erkek olsun demesi daha 

doğru idi. Efendisi hatta bunun üzerine levmetti. Bir kız orada 

hakkıyla hizmet edemiyor. Erkek olursa hakkıyla o hizmet eder. 

Sen nezrettiğin zaman diyecektin; "Ya Rabbi bir erkek evlad ihsân 

et, oraya nezredeyim" diyecektin. Böyle levmetti. Fakat deme

miştir. Demediği için Âllâh, duâsını öyle olduğu gibi kabûl etti. 

İmran bundan haberdar olduğu zaman levmetti hanımına. Dedi; 

"Sen niçin bunu söylemedin?" Sonra İmran vefât ediyor daha do

ğurmadan. İmran'dan sonra doğum oluyor, Meryem doğuyor. *41
o '  '  } 9'  s s '  ''''

l_ i d J  o p l-S Nezrettim sana karnımdaki evladı, 1jJ--£J> 

muharrer olarak; bütün dünyanın işinden halas olup orada hiz

met etmesi için nezrettim. Şimdi böyle yaptı am a.*-!* "Ya 

Rabbi benden kabûl et. f-J*İ1 Jl İS İ  d s l Ya Rabbi, Sen duâyı 

işitiyorsun, maksad-u niyetleri de bilirsin. Benim niyetim, Sen'in 

rızandır." bunu yaptı.

L j i ^ j  L u i  Ne zamanki zaman geldi, vaz-ı hamletti. Baktı ki
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kız doğurdu, Meryem'i doğurdu. Müteessir oldu kendi hâlinden ki 

hizmet edemeyecek, erkek gibi değ ild ir.^-iil L g i i ^ j  _ j  c J /3  

Bu teessüründen geliyor. Ya Rabbi dedi; "Ben vaz-ı hamlettim 

ama kız oldu. Erkek olsaydı daha memnun olurduk." Teessürünü 

beyan ediyor, yoksa Cenâb-ı Hak biliyor zaten. Âllâh bilir ki kız 

doğurdu. Tekrar Cenâb-ı Hak'ka karşı, "Ya Rabbi, ben kız doğur

dum" demeye bir mânâ çıkmaz. Ancak teessürünü anlatmak için
* < •*, , 

r. ^ “id ir.^ -ü l L g iü s J . İ l  _ j  c J / î  Ya Rabbi, kız olarak doğurdum. Alilj 

JLi?j /_—> I_İPl Âllâh, âlimdir onun vazlettiğine. Değil ki Cenâb-ı 

Hak'ka bildiriyor, belki teessürünü bildiriyor. ̂ -üV /S  J-SUl ^-1)J El

bette hizmette erkekler, hanımlar gibi değildir. Erkek her işi görür, 

her işe mütehammil olur, hayzları yoktur, vakt-i malûmları yoktur. 

Hanımlar da bu mümkün değil.

f - j j i  /4i-.--—» (jr-İlj Ben ismini de Meryem koydum. Meryem'in 

mânâsı; hademedir, Âllâh'a hizmetçi, Kudüs'e hizmetçi hademe

dir diyor. d  La1.p1 . _s1j "Ya Rabbi, Seninle muhafaza ediyorum. 

Senin lütfunla muhafaza ediyorum, L g iJ j i j  onu da zürriyetini de 

S /k l iJ l  5 i  şeytandan." Böyle duâ etti, bu duâsını da kabûl 

etti Âllâh.

 ̂  ̂ '  s 'f i '  ̂s S ,  ̂ o'' * 's ' s {
37- /.-JS L jjS j Lg iiS j /-_»>■ L-st!_j L g iı j l j  5_»>- Jj-İJL /_45j  / g! Si s 

d J  ^J İ f—l j i  W ^-^jj LaJl-.p J ^ j  [-jıjS  j  L^Jip
i s  o '  }  \ s  * s  i \ ^  i 0 o s  }  * u C  \

_ /» > ■  (5" i ^ '  S' *Uİ J^lp 5 - i  j_* C —>/5 İ l *

L g ij L g llâ ü  Âllâh kabûl etti, Meryem'in anası Hanna'nın duâ

sını yani Meryem'i kabûl etti. Erkek yerine kabûl etti. Bazı tefsir 

öyle diyor. Hasen bir kabûl ile yâni erkek evlad maka



Âl-i İmran Sûresi • 401

mına kabûl etti. i l l i -  iSllS L$—3lJ Nebat-ı hasen ile inbât etti. Yâni 

ahlâk-ı hasene ile mütehâllik yaptı. İyi, en güzel ahlâklarla yaptı. 

Yahut İsâ Aleyhisselam'ı mahâll-i nebat yaptı. Bunu da söylüyor

lar. Lj^S  İ4 J ^ J  Şimdi burada o sütten kesildiği zaman diyorlar 

tefsirlerin bazıları, bazıları da değildir yıkatıldıktan sonra temiz 

kundaklanmış götürüldü Mescid-i Aksa'ya.

Orada 28 tane İmran'ın talebeleri vardı, oranın âlimleri, ilimle 
meşgul neticede. Onlara dedi; "Bu sizin hocanızın kızıdır. Menzu- 
redir, nezrolunmuştur buraya hizmete. Ben, size tevcih ediyorum. 
Siz nasıl isterseniz öyle hizmet ediniz." Onlar da memnuniyetle 
kabûl etmeye başladılar. Her birisi diyor, "ben alayım." Zekeriyâ 
Aleyhisselam da içinde miydi? Onların içindeydi yâni o 28 ile bir
likteydi Zekeriyâ da. Onlara dedi; "Ben sizden daha müstâhakım. 
Çünkü benim hanımım onun teyzesidir, bana veriniz." Dediler; 
"Bu, Cenâb-ı Hak'tan bize bir nimettir. Biz kendi arzumuzla nime
timizi vermeyiz, kur'a yapalım." O zaman ki âdetleri olan kur'a da 
(Ürdün nehri geçiyor, Ürdün nehrinin yanına giderlerdi. Ellerindeki 
kalem, hepsinin kalemleri var. Kalemleri atarlardı nehre. Kimin 
nehrin üzerinde kalemi durursa o kazanır, öbürleri kazanmıyor
lar.) Yirmi sekiz kişi, Zekeriyâ ile birlikte yirm i dokuz oluyor. Yirmi 
dokuz kalemi attılar, yirm i sekizini su götürdü, Zekeriyâ'nın kaldı. 
Öyleyse kur'a da buna tesadüf etmiş. Zekeriyâ aldı yanına.

Aldıktan sonra getirdi Beyt'ül Mukaddes'e. Orada mihrabın ya
nında. (Mihrap; mahalli harp! Şeytan ile muharebe edeceği yer.
O münasebetle mihraba, mihrap demişler. Yâni şeytan vesvese
leri getirir. 'Eûzûbillahim ineşşeytanirracim ' demesi lâzım gelir.) 
Orada yer yaptı. Ğurfe, tefsir ğurfe diyor. (Ğurfe; odaya da derler 
de pencereye de derler, büyük bir pencere. Yâni bir adamın, bir
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çocuğun içinde bulunacak bir yer yaptı.) Ve kendi bizzat hizmet 
ederdi. Sabah, akşam lâzım gelen yemeyi içmeyi götürür, oraya 
bırakırdı. Bırakmazdı kimse yetişmesin, Zekeriyâ Aleyhisselam. 
Fakat burada Âllâh Teâlâ'nın lütf-û keremiyle, Meryem çok tez 
büyüyordu. Meselâ bir haftada, bir ay kadar büyüyordu.

Son zamanlarda geçtiği zaman görüyordu ki kış zaman mev
siminde yaz yemişleri bulunuyor, yaz mevsiminde kış yemişleri 
bulunuyor. (O zaman şimdi İstanbul'da olduğu gibi vasıtalar yok 
ki bulunsun, burada bulunuyor. Fakat orada, o zaman olmazdı. Kış 
olmazsa kış yemişi olmaz.) Demiş ki; "Bunları nerede bulursun?" 
Demiş; "Her şey Cenâb-ı Hak'kın kuvvet-û kudreti dâhilindedir, 
Âllâh gönderiyor."

j —l — <Jj_İİJ L4>j L f l l i l i  Kabûl-û hasen ile kabûl etti. Yâni o 

arzu ediyordu erkek olsun. Erkek olmadı, erkek yerine kabûl etti 

Âllâh. O sevâbı defter-i âmâline ya z d ı.li_ l— l i l ! }  L f l l i l j  Nebat-ı 

hasen ile ahlâk-ı hasene ile ahlâklandırdı Meryem'i.

(Belki görmüşsünüzdür, Halep'te mihrabın yanında, mihrabın 
sol tarafında Zekeriyâ Aleyhisselam'ın kabr-i saâdeti var. Oraya 
giden, orada ziyâret eder. Yâni öyle ayrı bir oda değildir. Yine bir 
kabrin şekli vardır. Eyüp Sultan'daki gibidir. Lâkin bir oda değildir. 
Her giden orada duruyor, Fatiha'sını okuyor, duâsını yapıyor. Mih
rabın yanındadır, Zekeriyâ Aleyhisselam oradadır. Yahya Aleyhis
selam Şam'da, Mescid-i Emevi Câmi'nin ortasındadır. Fakat Zeke
riyâ mihrabın kenarındadır. Dururken solda geliyor.)

L j / 5  L f liS 'j Zekeriyâ tekeffül etti onun lâzım gelen işlerine.
^ 9 x  x  '  t* 2 s s *  *

_j!J_;£ti!l q / 5  L iS ' Her ne zamanki L jjS^ L f llP
•Jİ ^ ««
_» !.*—) 1 Zekeriyâ, Meryem'in yanına geldiği zaman yemek içmeyi 

vermek için, mihraba girdiği vakit. L iH *  Jl-̂ -J Onun yanında
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bir kısmet bulurdu. Kısmet neydi? Kış zamanında yaz yemişini 

bulurdu. Yaz zamanında kış yemişini bulurdu. L iJ *  Zekeriyâ
w , / 1/ X y

dedi; "Ey Meryem, ',!_* d J  ^_ jl Nerde?" 'm in eyne' y â n i.d J  ^_j\ 

"Nerde sana gelir bu yemişler, hazır bu yemişler?" c -J /İ  O çocuk 

olduğu hâlde, Zekeriyâ Aleyhisselam'a cevâben dedi; jl! p j-o  

4il "Âllâh'ın nezdinden gelir bu." —>LL:>- j_1 L  İL İ J  j_0  J ^ j-"  aAİİ (Ol 

Âllâh istediğine bi-ğayri hesap verir. Hesapla da verir, bi-ğayri he

sapla da verir. Vâsi olarak verir. "Cenâb-ı Hak lütfediyor. Benim 

yanımda hazır olur bu yemişler."

38- d - j l  d - j jJ  j-o  4 -ft —jj  JL3 İ-jj Lso dJb_ft

*L pjJI

L " / 5  L £ i dü/L®  Şimdi Zekeriyâ Aleyhisselam, 120 yaşa var

mıştı. Tabi peygamber idi, ilim vardı, servet de vardı fakat hiçbir 

vâris yoktu. Dâima kalbine geliyordu; "Ya Rabbi, bir evladım olsa 

da hiç olmazsa ilmime vâris olsun, benden sonra ilmimi halka 

tebliğ etsin." Arzusu vardı kalbinde fakat duâ etmiyordu. Etmedi

ğinin sebebi de "Bunun diyor zamanı geçti yani Âdetullah değil" 

İnsanların arasında 120 yaşına girdikten sonra, hanımı da 88 ya

şındaydı. Hem de hastalığı da vardı hanımının. "Ben şimdi artık 

bu hâlde nasıl duâ edeyim Cenâb-ı Hak'ka?" Eğer ki Âllâh için bir 

zorluk yoktur. Fakat âdetin hilafında bir şeyi talep etmeyeyim diye 

utanırdı. Ne zamanki Meryem'in yanında gördü, vakitsiz olan yaz

da kış yemişi, kışta yaz yemişi. Vakitsiz olarak bunların mevcût 

oluşu. Buna muktedir olan Âllâh! Vakitsiz olan bir evladı da her
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halde verir. Kolay kolay vakitsiz olan yemişler yemekler burada 

hazır oluyor. Ve şu halde buna muktedir olan Âllâh.

Bunu görünce diyor. d ü l i i  Bunu görünce (hûna; burada) LPS 

/J jS^ başladı duâ etmeye. "Ya Rabbi bana bir evlat ver, benim 

hayr'ül halefim olsun. İlm im i alsın da halka tebliğ etsin." d - J / l i  

/ J / 5  L p İ  Orada Zekeriyâ Aleyhisselam duâya başladı. Duâ etti,
S ^
i - j j  Rabbinden istedi. Duâsı bu; Ç j  JL3 "Ey Rabbim, beni terbiye 

eden, yetiştiren Âllâh! L - i  İhsân et bana, d J J j j_ j  nezdinden. 

Bir hakkı yok kimsenin sana, vermekte mecburiyetin yok. Kendi

lütf-û kereminle ihsân et. l _ j j i  Bir evlat ver, l _ l lk  sâlih bir evlat
—t  '  '

ver ya Rabbi. Ki benim ilmime sahip olsun. *LPjJ1 £---—̂  dJ>1 Ya 

Rabbi, sen duâları işitiyorsun, kabûl ediyorsun."

39- ü j- I-Ş  ^İil öl 1 f_5Ü j_ i j  İ S İ - j  1 Ü i/Ü

j-^dU aJl j - j  Z-^-jj İ j j - '^ ^ j  İJ^-"’j  4̂ 1 j- J  ‘L-İS.J LîJl̂ J

Bunu söylerken hatta nâmazda söylerken, L̂_SsduJl i - s i / l i  te- 

bşirat geldi Melâike-i Kiram'dan. Zaten melekler tebşiratta, hele 

başta Cibril-i Emin vesiledir. Cibril-i Emin çağırdı dedi, nida etti.
“H' ^

j _ i j  Zekeriyâ f j / İ  ayaktaydı, ç lJ -A J l mihrapta nâmaz

kılardı. Demek ki nâmazın içinde bu duâyı etti. Nâmazın içinde 

duâ câiz midir? Evet, câizdir hatta daha makbûldür. Hatta sec- 

cad-û ka'de daha makbûldür.

"R abbiğfirli, Rabbiğfirli" mümkün olduğu kadar her yerde 
söylemeli. "Veleddallin, Â llâhümm ağfirli, am in" Rasûl-û Ekrem 
böyle emrederdi. Secdeye gitti, "Sübhane Rabbiyel ala, Âllâhüm
m a ğ firli." Rukûda "Sübhane Rabbiyel azim, Â llâhüm m ağfirli."
Tahiyyatta duâ. Duâ farzdır, vaciptir demiyoruz. Fakat duânın ka-
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bûl yeridir. Lâkin fazla olmasın, tahiyyat miktarını geçmesin. Ta- 
hiyyat da okuyacak, Rasûl-û Ekrem Salâllâhû Aleyhivessellem'in 
talimatı bu. Dört şeyden istiaze ediniz. "Euzûbike" şeytandan, 
Mesih-i deccalden, ölümden, ölüm ve hayat fenâlıklarından. "Â l- 
lâhûmme min euzûbike ..." neyse o. İkinci bir duâ da vardır. "Ya 
Rabbini zalemtû nefsi zûlmen kesiran kebira ve lâ yağfiru-z 
zûnûbe illa en te" Bu ikisi iyidir. Ve ölçü de budur, tahiyyat m ikta
rını geçmesin. Çünkü duâ fazla olursa hepsi tuzla olur. Tuz fazla 
oldu mu, yemeği bozar. Değil mi ya? Onun için nâmaz zaten salat 
duâdır. Duâ nâmazı bozmaz ki. Duâ, nâmaza ziynet verir.

Mevlâna'dan sormuşlar; "Efendim, bir adam nâmazda ağlarsa 
nasıl olur?" Demiş; "Ağlamış bakın, ne görmüş ağlamış. Eğer dün
yanın mal-ı serveti için ağlamışsa tabi bozar. Bu şey kıymetsizdir. 
Fakat kendi halini düşünmüş, kusurunu düşünmüş, Hâlık'ının aza
metini düşünmüş, bakmış, o nâmaza kemal verir."

Onun için buradan da anlaşılır ki Zekeriyâ Aleyhisselam, bu 
duâyı nâmazın içinde yapmış ki nâmazda cevâp alıyor. Melek ge
liyor, nâmazda tebligat yapıyor. "vehûve kaimûn yûsalli film ihra- 
b i"  Mihrapta nâmaz kılardı, ayakta. Tebşirat bu, Cibril'in getirdiği; 
* -4 *4 . <İJİ öl "Âllâh seni tebşir ediyor, Yahya ile." Bak, isim
de koydu. Yahya; hayat vericidir. Tefsirler diyorlar ki ya murad 
budur ki hayat hidâyettir, kalbe hidâyet vericidir. Birçok insanların 
hidâyeti onunla olur. Yahut da murad budur ki anasının hastalı
ğı vardı ve bunun doğmasıyla hayat buldu. Bu da vardır. Halkın 
hayatına sebep oluyor, onu da demişler. Âllâh seni tebşir ediyor, 
Yahya ile. Yahya nasıl bir evlattır? o>Ax. U l ^ i  Mûsâddıktır, tasdik 
edicidir bir kelimeyle. Kelimeyle olan peygambere ki İsâ'dır. Zaten 
zamanları yakın. Teyzezade oğlu olmakla beraber, araları yakın. 
Yahya Aleyhisselam'ın anası diyor ki; "Ben, Meryem'e rastgeldi-
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ğim zaman, bakıyordum benim karnımda bir hâl, bir toplanma 
hâsıl oluyor. Her halde senin karnında da hürmetli bir kimse var 
ki benim bu karnımdaki olan çocuk hürmet ediyor ona." böyle 
Mevlâna naklediyor.

Âllâh CelleCelâlûhû irade ettiği zaman, "o l" dediği zaman, he

men olur. "Ol" demekle hemen olur, hiçbir müşkülat yok. Hâlik-i 

Kâinat "o l" dedi mi, yüz bin âlemi bir lahzada ihyâ edebilir. Yüz bin 

İsâ'yı, bir lahzada "o l" demekle izhar edebilir. İşte Kelime-i

İlâhi ile gelecek peygamberi tasdik ediyor. J İ l l j  Seyyittir, mukte- 

dabihdir. J j j ^ - j  Memnûdur, şehavat-i nefsaniyyeden. Ne helâl ne 

haram, hiçbir hanım ile temas edecek değildir. L lJ j

Nebidir, sâlihlerin evlatlarındandır.

Bu tebşiratı aldı, Zekeriyâ Aleyhisselam. Tebşiratı alınca he
veslendi. Aman bir an evvel alâmetler olsun da ne vakit göreyim 
bunu. Onlar insanların fevkinde, insanlar gibi değil. Fakat böyle 
büyük bir tebşiratı alınca zihne gelir; "Aman ne vakit olacak bu, 
bir an evvel olsun."

Yahyâ'l Hasur. Tefsir öyle diyor efendim. Hasurdan mânâ; ev
lenmemiş. "memnuan minân nisâ" diyor.

f J i  gJ ^p î — j  J / İ  "Ya Rabbi, ne vakit evlat olacak bana?" 

Yâni Cenâb-ı Hak'kın emrettiğine istibad etmiyor. Peygamberdir, 

tabi aynı hikmet biliyor. Fakat zihni nereye geldi? "Acaba ben genç 

olacağım, hanımım da genç olacak, iki gençten mi zuhur edecek 

bu evlat yahut böyle ihtiyar olduğumuz halde mi Cenâb-ı Hak
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~ « > l* y  *verecek?" Bunu, tabi kesmedi de Âllâh'tan soruyor. Yani
9 x  X  X

"keyfe yekûnû li ğulamûn" j-X J l < > ı^ ’ Jl̂ j büyüklük, nihâyetsin, 

nihâyete yetişmiş. ^_SIp «_j I^î IJ Benim hanımım da yaşlı olmakla 

beraber bir de akirdir. Yâni rahminde bir burukluk hâsıl olmuş, bir 

hastalık hâsıl olmuş. Hem rahimden hastadır, hem yaşı geçmiştir, 

benim de yaşım geçmiştir. Acaba böyle ihtiyar olduğumuz halde 

mi olacak bu yahut da biz genç olacağız da mı olacak o? Ji5 Dedi; 

"Emir böyledir Emr-i İlâhi, ikinizden bu halde zuhur edecektir." 

41il dJUÂS' Böyledir "kezâlike yef'alullahû" yâni "kezâlike halakâl- 

lâhû evlâde m inkûm" bu halde, Âllâh sizde bu evladı halkedecek. 

£ l_ Ij L i J - İ İ j Âllâh, mülkünde istediğini tasarruf eder.

Bu cevâbı da aldıktan sonra şimdi "hangi gündür, ne vakit 
gelecek?"

o l  « J  J-i> -I «Jl-5 "Ya Rabbi, bir alâmet göster. Bir heves

leneyim de alâmeti gördükçe daha ziyâde her gün kalbime bir 

ferahlık gelsin. Ne vakit olacak bu evlat?" dLsjI J U  Sana alâmet 

budur. J -L İJ l J İ İnsanlarla konuşamayacaksın, »̂l_5 l ü  üç 

gün konuşamayacaksın. Yâni dilin tutulacağı değil. İnsanın dün

yaya müteallik olan sözlerini konuşamayacaksın. Her ne konuş

san dilini çevirir Cenâb-ı Hak, Zikrullah'a girer. Öyle oluyor. Hatta 

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in de dünyaya geldiği 

gece, Abdülmuttalip gitmiş görmeye. Görür görmez demişler, üç 

güne kadar konuşamazsın kimseyle. Gelmiş, gelenlere söyleye



408 • Tefsir Sohbetleri

cek. Söylüyor ama bunu ifâde edemiyor. Zikre dili çevriliyor başka 

şekile, bu da hikmettir. Buna, "üç güne kadar insanların arasında 

cari olan kelimeleri konuşamazsın. Dil, Zikrullah ile meşgul ola

cak. l y i j j n  Meğer işâret de parmaklarla. Dâimi olarak
X  t  X  9 9

Rabbini tezekkür et. Ij-iS ' Dâimi olarak. j lx .V l j  £ ? - lj Tes-

bihini yap, sabah akşam."

Niçin sabah akşam diyor? O zamanda nâmaz iki tane idi. Hatta 

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in bidâyetinde de daha 

Kur'an-ı Azimüşşân nâzil olmadan iki vakit idi. Demek o zaman

dan, buraya kadar öyle sabah akşamdı nâmaz. Öğle, ikindi yoktu.
9

Yâni "salli bil-aşiyyi ve-l ibkâr" sabah, akşam nâma- 

zına devam et. Zikrullah'a devam et. Bu mevzû bitti.

42- d  - âL̂ ^?1j .4j  ^L j d  - iL̂ >̂1 4Jİ Oİ ^ sjlLJI c -ü lî î l j

^-_«Jl*J1 «l_—s

Şimdi anadan bahsettik ki İmran'ın kızı idi. Şimdi de kızından
a 9  ̂ 9 s s $

bahseder ki Meryem'dir. f j j i  U 4j£jduJl c J l î  Ü j Ey Habibim, yine 

ümmetine kıssayı söyle, kıssadan hisse alsınlar. O zamanlar ki
o ^ *r 9 ^ ^
A^tH İI c J lî  melâike-i kiram, Lisân-ı İlâhi ile söylediler Meryem'e.

x \ $ A
dLİk.,^1 <ü1 Oİ Âllâh CelleCelâlûhû, seni zamanın hanımları içinden 

ihtiyâr etti, hepsinin fevkinde koydu. Dünyada da böyledir, ahiret

te de böyledir. Fakat zamanına göre.

Bak, hanımların tertibi budur. Hiçbir hanım Fatıma'tüz Zeh
ra'yı geçmez. Fatima'tüz Zehra Radıyallahû Anhâ'nın vücudun
da Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in mademki zerresi
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vardır, bütün hanımların fevkindedir. Ondan sonra anası geliyor 
Hatice-i Kübra. Ondan sonra Âişe geliyor. Âişe ilimde, malûmatta 
hepsinden fazladır. Müft'il Ûmme, atmış bin hadisi nakletmiş Âişe 
Radıyallahû Anhâ. İlimde fazladır fakat fazilette Fatıma'ya yetişe
mez. Çünkü vücud-û peygamberindendir. Ondan sonra Meryem 
gelir, Âsiye gelir, Havva gelir böyle sırayla gelirler. "Zihindi cinan 
Fatıma-ti vedâ bidu Âişine hekimû bekâ."

E, burada Meryem'i intihab etti diyor, zamanındaki hanımların 

üzerinde. £ j-p » j Seni ta th ir etmiş hayz-ı nifastan ve insanların 

temâsından. j - J / jU /  * /_ lj ^JLp d - A k ^ / j  Zamanının hanımlarının 

üzerinde seni intihab etmiş.

d-JJJ g - iİ î /  /- j Ey Meryem "ûknûti" yâni "a ti- i" Kunut; 

itâat demektir, duâdır. Âllâh-û Teâlâ'ya duâ et, ibâdet et. 

j - j ' / j j /  g - j^ j / j  Secdeye git, rukûyu da rukûya gidenlerle be

raber yap. Rukûya gidenlerle beraber yap yâni cemâatlere iştirak 

et demektir. Sonra secde ile rukûyu beyan ediyor. Çünkü nâmazın 

en kıymetli yeri secde ile rukûdur.

Bak şimdi, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem buyu
ruyor ki; "Benim, Âllâh ile bir vaktim var ki o vakte ne bir pey
gamber, ne bir melek, ne bir rasûl oraya yanaşamaz." "Acaba 
demişler, o vakit hangi vakittir?" Düşünmüşler demişler ki; "O 
vakit, Rasûl-û Ekrem'in secdede olduğu zamandır." Buna delil de 
demişler; "vescudi vek ta rif"  âyet-i kerimesi var ya "secdeye git, 
yakın olursun." Demek ki Rasûl-û Ekrem, secdede daha yakındır. 
Bir hadiste de diyor ki; "ve kurrate ayni fis  salah" "Benim gö
züm nâmazda karir'ül ayn olur." Şu halde Rasûl-û Ekrem Sallâl-
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lâhû Aleyhivessellem'in, en ziyâde Hâlik'iyle olan hâli, nâmazda 
olan hâlidir. Mirac-ı Mü'min olduğu da bundandır. Mü'minler için 
de eğer Mü'min, Rasûl-û Ekrem'e kimse varamaz ya fakat dere
cesine göre bilerek az çok karınca kaderince bu âyetleri, Fatiha'yı 
tasavvur ederek okursa biraz gafletsiz, mümkünü kadar alışırsa o 
da Mirac-ı Mü'mindir. Mü'minin miracı da oradadır. Nasıl ki Rasûl-û 
Ekrem'in miracı var, Mü'minin miracı da budur. Başını secdeye 
koyuyor, vücudun en kıymetli parçasını, en zelil olan toprağın üze
rine koyuyor. Sanki asi olan, mücrim olan bir adam birisinin ayağı
na yapışıyor da yalvarıyor gibi olur. Bu hale getirir. Sonra Âllâh-û 
Ekber. Hayvanı keserken ne derler? Âllâh-u Ekber! Yâni bu âlem
den, öbür âleme gitti. Zaten namazı hakkıyla kılarsa bu âlemden, 
öbür âleme gitmektir. Hatta evliyâullâhtan da olmuş ya, ashaptan 
da fazla olmuştur. Bazen muharebelerde fişeği, kurşunu çıkarmak 
icâp etmiş. Demişler ki; "Ben nâmaza durduğum zaman çıkarın." 
Nâmaza duruyor, onlar oradan çıkarmışlar. Çünkü o hissetmiyor 
bir kere. Nâmaz öyle olursa neler olur?

iL o l j .  d ü s  Hâlik-i Kâinat, Habibine beyan ediyor. Di

yor ki bilsinler bu muhalifler, bunlar gaypdeki ahvâldir. d J İ  Bu 

hâl; Meryem'in bu hâli, söylemesi, İsâ'nın hâli, İmran'ın hâli. Bu 

eznâ-i kable tariftir, gaypden olan ahvâldir d_ lJ l 4_ı—ji sana vah- 

yettik. f-fcjU L-İS” Sen orada değildin, bunlar bilsinler bu ahvâl 

ancak gaybden bilinir. Başka bir türlü değildir. Çünkü sen, Mek

ke'den dışarı çıkmadın. Tahsil etmedin, kimsenin yanında oku

madın. Birdenbire bu evvel ve ahirin ilmini beyan etmek ancak
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Cenâb-ı Hak'kın vermiş olduğu malûmattır. O^-âL i l  Sen,

onların yanında değildin. Onlar, Ürdün nehrine gittile r de kalemle-
o* 2 y 0 J'"

rini attılar, kime isabet edecek m e n z u r e ? J - i £ ;  Kim Mer

yem'e tekeffül edecek? i l  L-&U  C-İS LOj Onlar, o mev- 

zûdan bahsederken de hazır değildin, kimseden de okumadın. 

Desinler ki; "bu ancak gaybden olur." İmân etmeleri lâzım gelir 

eğer akılları başlarında ise. Bu mevzû bitti.

45- j ^ — L l İ L —i U .  U l L  . ^ j - ^  i l  OJ l "  İ ^ A lİI vc-j/s i ı

j _°j  â j _:>-V|J lIÎ- jJ ' ^ - İ  L-".j0 ^4 '

f» 1 ® X X O
45oJuJl c J /î i l  Yine ey Habibim, ümmetine beyan et, kıssadan 

hisse alsınlar. O zamanlar ki melekler dediler; *&' «O' ^4/0 4

2l_U£_> "Âllâh, seni tebşir ediyor bir kelimeyle." Bir peygamberi 

ki kelimeyle olur. Bir peygamberi ki babasız dünyaya gelir. Yalnız 

Kelime-i İlâhi'ye ile olur. Efendim babadan halkeden Âllâh, top

raktan da halkeder, havadan da halkeder. j - ^ l  İ L —i i_Lo İsmi, 

Mesih İsâ'dır. İsâ'nın mânâsı; beyaz, kırmızı karışık beyazdır za

ten rengi öyleydi. Künyesi Mesih'tir. Çünkü meshetmiş dünyayı, 

seferleri çok yapmış yahut birçok hastalara eliyle temas etti mi iyi 

olmuştur. Lakaptır. Hidâyet için gelmiştir. L-"jO j j '  İsâ'bnû
' * a i  ,  '

Meryem ismi, Mesih onun lakabı. s j-^ jn j L2>JJ ^ -î / 4 ^ J  Dünyada, 

ahirette. Dünyada nübüvvetle, ahirette şefâatle peygamberlikle 

mücehhez sahibidir, yüksek mertebe sahibidir Nezd-i İlâhi'de. j o j
 ̂ t '  s î * « * «j-o ^ L ü l Âllâh'a en yakın peygamberlerdendir, Ulû'l Azim bir pey

gamberdir.

46- jj> J L ^ J l j o j  J J ff j J f L i  ^ î  ^ / lJI L^S"j
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J-4-J1 ^ / Ü l  f - İS j j  Beşikteyken insanlara konuşuyor. JLgSj 

j - p J l —Jl j _ j j  İhtiyar olduğu zaman da konuşuyor. İşarettir yâni 

ömrü fazla olur. Gider, ref olur, ondan sonra gelir yine konuşur.

Semâvattan geldikten sonra son zamanda zaten kıyâmetin 
en büyük alâmetlerinden birisi odur. Mehdi zuhur ediyor. Yecüc 
ve Mecüc de zuhur eder. Küfür fazlalaşıyor. Mehdi baş edemiyor 
Yecüc-Mecüc'e, çok fazla oluyor. Deccal da zuhur ediyor. Ondan 
sonra İsâ geliyor. İsâ geldikten sonra Mehdi'ye tesadüf ediyor. 
Şam'da muayyen bir minare vardır, o minareden. İsâ'yı gördüğü 
zaman zaten erimeye başlıyor yâni Deccal'in telefi, İsâ Aleyhisse
lam'ın eliyle olur. Ondan sonra duâ ediyor, Yecüc Mecüc'dü hepsi 
telef olurlar. Ondan sonra Mehdi teklif ediyor, diyor ki; "Sen Ûlü'l 
Azim peygambersin, imamete geç de ben, sana ihtiyâr edeyim." 
Yok demiş; "Benim peygamberliğim bakidir lâkin zaman benim 
değildir, Muhammed Mustafa Sallâllâhû Aleyhivessellem'in zama
nıdır. Sen imam olursun." Mehdi'ye iktida eder. Rivâyete nazaran 
İsâ Aleyhisselam, yedi sene hayatta kalır ve evlenir bile. Ondan 
sonra Medine-i Tahire'ye gider. Bugün Medine-i Tahire'de, Ravza-i 
Tahire'de bir yer açıktır, kimseye kısmet olmadı. "İsâ Aleyhisse
lam içindir" diyorlar ve orada defnolunacak. Rasûl-û Ekrem Sal
lâllâhû Aleyhivessellem'in ayağı önünde, Ebu Bekir Sıddık'ın var. 
Ebu Bekir Sıddık'ın dizi önünde Ömer'in var, Radıyallahû Anhûm. 
Orada da bir yer boştur, kimseye de kısmet olmadı bugüne kadar, 
ona kalmıştır.

47- i ı  d ü  İ5  J/-İ ^ * - L i -  fJ j J-J j  ö j-S  ç j  c J u  

j i '4 J  l—- j l i  ^  İÜ «-Llj L j

J j j uJö j-S ouJ ''Ç > jc J ü  Yine Meryem de dedi; "Ya Rabbi! Na
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i
sıl olur, bana evlat? J J i . L _ l l l . j f J j  Benim hayatımda ne meşru 

ne gayr-ı meşru hiçbir beşerle temas ettiğim yok." dJÂS JLS Böy

ledir, Emr-i İlâhi! i/JL j /_i ^ '  Âllâh istediğini, istediği şekilde 

halkeder. 5-^ 4J LolS 1J J 1 ^.JaS iSl Âllâh irade etti mi bir 

şeyi, 5_S âJ (Jj—sj L li/S  "o l" dedi, ol dedikten sonra da ü j-K li olur. 

Oraya da kalmaz.

48- 'J V jj iJ lJ  l —K J l j  _/£KJi U k jJ

9 9 O ıll
K>Jlj _L£KJl â_—Ji-Jj İsâ'ya talim eder kitabı. Kitabı yahut

^ ✓ 9 9 s s
kitabeti yahut kitapları. 3_—&>Jlj Hikmeti; ilm-i ameli. l - j j j i J l j  

J - l^ iV l j  Tevrat-û İncil'i.

49- (3-i- ' . - j '  <>» 1 3  . 4 '  J j * ' J-»! V j_»j j  

&jJ i j  İ l  S İL  'J-lL S j-K li 4.  j - l ^ I  l i lg S  5 JLJI 5 » f -K  

/_ ij Sj_JSls L-_> ^ f-K i^ lj «uil tSiL-j . _ j j—J1 ._:>-1j  ^ j- j^J 'j 4_—s j i

5_ ı- . ij i f- i-S  (Si »_KJ l-JV d J i  . J  S' f -K s j.  . s  SjJ-—"Is

^ M' ^
' j j _ —j j  Ben-i İsrail'e peygamber gönderir.

' *  ̂ * $ $ s s
Gönderdikten sonra Ben-i İsraillere diyecek k i ; f ^ i i — i - S . i l  "Ben 

size geldim ey Ben-i İsrailliler. l_JL Mucize ile geldim." Peygam- 

beran-i İzam geldiler ama kavl-i mücerred ile değil. "Ben pey

gamberim efendim" değil. Meselâ; "Ben peygamberim, işte bu
\  ̂  ̂o 9 ✓

da benim mucizem." Ben geldim size diyor, o b U  mucize 

ile geldim. Sıdkıma delalet edecek mucize i le fJ o j 5 _ i Rabbiniz- 

den. Biri bu. j_1iaJl l-^lgS5-jaJl 5 » J -L ll . - İ l  Ben topraktan, bir 

toprak verin bana, topraktan bir kuş şeklini yapıyorum. Bugünkü 

şemparakeşen derler yâni yarasa kuşu. Biraz toprak eline almış
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tır, çevire çevire nihâyet bir kuş şeklini almış. (Bu kuşun hâli çok 

acayiptir. Bu kuşun dişleri var, memeleri var, hayıza düşer kadın

lar gibi, kanatları yok fakat az çok uçması da var. Bir saat akşam 

zamanı zuhur ediyor, bir de sabah zuhur ediyor. Bu kadar başka 

bir şey değil, üst tarafı kördür. Bunun hâli bu.) İşte bu, mucizesi

dir İsâ'nın. Bunu gözünüzün önünde yapıyorum. öj-£ jS  ^-iiLS
£ i* a  ̂̂  s
4iI ö î l j  l^ jk  İzn-i İlâhi ile tayr olur, kuş olur. Bu benim de kuvvet-i 

kudretimde değil, Âllâh'ın ismiyle olur. o lT jf l  g j- j lJ  Gözsüz olan

lar, (kör başkadır bir de hiç gözü olmayan.) İsâ Aleyhisselam'a 

günde birkaç bin hasta gelir, imân ettikten sonra elini sürdüğü 

zaman sağlam olarak evine giderdi. Hele gözü olmayanlar, kör 

olanlar daha kolaydır. Gözü olmayan, bazı insanların göz yuvası 

bile yok. Öyle halkolduğu halde İsâ Aleyhisselam, onun gözünü 

iyi ederdi fakat evvela imân şarttı. İmân etmeyenler, giderlerdi 

yine aynı hastalığa giriftar olurlardı. Evvelâ imân ettirirdi sonra 

yaptırırdı. Ekmeh olan; gözsüz olanların gözlerini İzn-i İlâhi ile ge

tiririm . ^ J J i J  Ebras; baras hastalığı, beyazlanıyor, parçalanıyor 

vücut.4il OÜ-j u P jJ l  « - i I J  Ölüleri diriltiyorum İzn-i İlâhi ile.

Ondan sonra öjj-?-JJj U J  öj-iTu l_U ,*-x£jIJ size ha

ber vereceğim. Sizin yediğiniz ve evinizde olan kısmetiniz de ne 

var? Yediğiniz, ne yediniz, ne yiyeceksiniz, evinizde yiyeceğiniz ne 

var, onu size bildiriyorum. f i l T ö l  f - &  d J i  «-S(Si Bun

lar, size bir mucizelerdir eğer imânınız varsa bunları düşününüz, 

imânâ geliniz.

50- p_ i- (^ jJ l ^^a -i J - iV J  o j j l i l  j .» ^ J -j j - o  U J iJ J İa i j  

Ö j-i-j-klj 4Üİ I j- i i j l i  f -C j j  j_»  4—j/j .̂-CsJLij-j f-Cji-P
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o j j l l  j_ .  ^ J j  j_lS L İ  l3 İJJ> j Bu mucizelerle beraber, önüm

den gelen Tevrat'ı da tasdik ediyorum, Tevrat'ı tekzip etmiyorum. 

Hak kitabıdır, Cenâb-ı Hak'kın. f S l *  f . — ^Â J l f S  J —J j  

Helâl yapıyorum, Tevrat'ta bazı haram olanları. Meselâ Cumartesi 

günü çalışılmaması ve yahut bazı yağlar var, onları yemiyorlar. O 

yağları da helâl ediyorum. f iÇ j  j_ .  o l>  Rabbinizden böy

le mucizelerle geldim. 4ii 1j_l3li Âllâh'tan korkunuz, Oj,_*Jb1J bana 

itâat ediniz.

Böyle halkı davet etti imânâ, bu kahir mucizeleri gösterdi. 
Fakat mucize fayda vermez eğer Âllâh kısmet etmemişse. Âllâh 
kısmet etmemişse mucize imânâ tesir etmez. Her gün Ebu Cehil, 
Rasûl-û Ekrem'i görüyordu. Fakat kısmet olmadığı için küfür üze
rine gitti.

51- fıJLlıJa ! ? ! i j i  ajJLİpli fS o jj  4̂ 1 (1)1

» 1*1 * i 5f—Sojj 4ii d)1 Muhakkak sizi ve beni, yoktan var eden Âl- 

lâh'tır. Benim Rabbim, sizin Rabbiniz Âllâh'tır. Başka bir mabud 

yok, ibâdete müstahak başka kimse yok. ajİL-İPli O'na ibâdet edi

niz, ibâdeti O'na hasrediniz. f - â H  1?11_  ̂1İL-A Doğru yol budur.\ " 1 s
Doğru yol; Âllâh'a müteveccih olup ibâdeti Âllâh'a hasretmek, 

her şeyi yapan Âllâh'tır, Âllâh'a teveccüh etmektir. Bunları söyledi 

söyledi, baktı ki hiç tesir etmiyor. Bu kahir mucizeler bile bir tesir 

etmedi, bu yahudilere.

52- jı_3 A l ^ j ı  ^ U t f İ  j ı i  j_iSJı f 4 L  j ._ - 1  ı _ i i  

O j i  ı .  Z-iZj J^ i l j  l i .  1 «uil j  s^il j — (l)j_jj!j>t!1
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a s ^ x
J_âxJJ cr-^1 / - ^  İsâ Aleyhisselam, küfrü hissetti.

Baktı ki küfür fazla, imânâ gelmiyorlar hatta İsâ Aleyhisselam'ı 

öldürmeye hazır oluyorlar. 4i/ ^-Ji ^JL^ jJ  j i  JLS İsâ Aleyhisselam 

dedi; "Âllâh'ın emrine gidiyorum ben. Kimdir Âllâh'ın emrine g it

mekte bana yardımcı olan?"

4iJ j L ^ i i  öj-Jj/jSJ/ j / J  Havariler on iki kişi idi. Alâ rivâye- 

tin (elbise yıkanırlardı,) hizmet ederlerdi. Bütün kahir halktan on 

iki kişi imân etmiştir. Dediler; 4iJ jL *k iî  j_J<$ "Biz geliriz." Başları 

Şem'un namında birisi idi. (Havari; beyaz demektir. Âllâh, kalple-
Eİ, S ' ■

rine bir beyazlık verm iştir diyor.) 4iL> LİİJ İmânâ, hidâyete geldi

ler bunlar. ö jü - U  / İL  J ^ - i / j  "Şehadet et ya Îsâ! Biz imân ettik."

Hâlik-i Kâinat her şeye muktedirdir, zamanı geldi mi yapıyor. 
İsâ Aleyhisselam bir evde idi, hafif bir evde. Onlar etrafını tu ttu 
lar, maksatları İsâ Aleyhisselam'ı şehit etmektir. Hâlik-i Kâinat'ın 
iradesi de İsâ'yı kaldırmaktır, şehit etmemek daha vakti vardır. 
Emretti Cibril-i Emin'e. "İsâ Aleyhisselam'ı, arkada evin yukarısın
dan bir yer, oradan çıkarırsın. İsâ elbisesini filanını çıkardı, melek 
şekline girdi. Beşeriyyet gibi yeme içmeye hevesi munkati oldu, 
beşerlerin meyanından çıktı, melekler meyanına girdi. Ve hakika
ten de bugüne kadar da budur. Hayattadır, gelecek.

Sonra bunlar ne yaptılar? Taytanus namında birisine. Dediler; 
"Kimse yok, İsâ yalnızdır, git içeriye öldür gel." O adamı içeriye 
gönderdiler. İçeriye gittiği zaman bakıyor ki bir şey yok, arıyor 
arıyor bir şey yok. Kudret-i İlâhi'ye ile İsâ'nın şekli, onun vücudu
nun şeklinin üzerine basılmış oldu. Yâni İsâ Aleyhisselam'ın ben
zeyişi, yüzüne oldu. Çıktı dışarıya, bakar bakmaz, bu İsâ'dır deyip 
vurdular, öldürdüler. Ondan sonra toplandılar, dediler; "Bu İsâ ise
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arkadaşımız nerede? Bu arkadaşımız ise İsâ nerede?" Şüpheye, 
ihtilâfa düştüler, birbirlerine girdiler. Bu şekilde Cenâb-ı Hak, İsâ'yı 
muhafaza etti. Onların arasında da bu ihtilâf hâsıl oldu.

53' ^ ı L )1 £  nıihî j ^ 1 HLâ;; S ;

ULj LÜ1 Havariler dediler; "Ya Rabbi, imân ettik se

nin gönderdiğin İncil'e. J j_ l jJ i L lL 3 l j  Senin Rasûlün olan İsâ'ya 

da imân ettik, tâbi olduk. J jJiaL U I  LllsS'lS Beni şahitlerden, 

muvahhidlerden, vahdaniyyete şahitlerden yap, Ya Rabbi!"

54- ^ j ^ U I  4aİİj 4aİİ j^>-ij i j j ^ i j
1 ^

Mekir yâni maksadına varmak için bir esası, hile gibi yapmak. 
Onlar bir mekir yaptılar ki İsâ Aleyhisselam'ı orada öldürsünler. 
Hâlik-i Kâinat da onların o mekrine göre, İsâ'nın şeklini onların ar
kadaşının üzerine koydu. İsâ Aleyhisselam'ı gönderdi lâyık olduğu 
yere. Âllâh'tır her şeyi yapan.

55- j- j-J i ( j- i 4 j-^ U ij ^ J i d-JLâljj d - J j iA  ^_:1 . p l_j 4ü1 JL3 Î i 

fJ i İ-a-jUl ^ J i j - j jJ i  ı3j-S 4j_*.İJİ j - j jJ i  J-pL>-J i j j - i ^

Sj_ ^  ^  f ü s '  l l j  f i : 1.  f L u s  J ı

*T I x x ®
.p l_J 4üi J U  Î i  O zaman yine İsâ Aleyhisselam'ın hikâye

sini ümmetine söyle ki kıssadan hisse alsınlar. Dedi; "Ya İsâ, ^_Si 

d -J j-s i seni zaman geldiği vakit vefât ettiririm , ruhunu kabzede- 

rim. ^ i  d ıA il j j  Şimdi seni can evime, yukarıya ref ederim 4 j4 k i j  

ve seni temizlerim ijj iS ' j j j J i  j i  kâfirlerden, seni onlardan muha

faza ederim. i j j iS '  j - j jJ i  Jj-S 4jJL3i j - j jJ i  J - p l f j  Sana tâbi olanları,
' a  ̂ \

kâfir olanların fevkine yapacağımİ-C-i!! ^ J l kıyâmete kadar."



Şimdi tefsirler bundan diyorlar ki; "Kıyâmete kadar yahudiler

o kadar kuvvet bulamaz ki hıristiyanların fevkine çıksın." Bak, bu

rada Müslümanların bahsi yok. Fakat hıristiyanlar ki "İsâ Aleyhis- 

selam'a mensubuz" diyorlar. Burada diyor ki Cenâb-ı Hak, onlara 

"sana tâbi olanları" velev ki lafz-i de olsa. "Onları, tâbi olmayan 

yahudi üzerine kıyâmete kadar galip yapacağım." ^ J j  f J

Ondan sonra hepinizin mercii banadır, bana avdet edersiniz. ix J - / i 

Ö j- i iü ^  f - iS  / - - . i  fJoJo Sizin ihtilâf ettiğiniz emirde ve dinde, 

ben aranızda hükmümü icra ederim. Vahdaniyete imân edenleri 

cennete, küfredenleri cehenneme sevk ederim.

56- f-gJ L^j Sj_r>-Vlj Lp jJ l 1 JuJ_ii> /-jİJlp j-p/i 1jj_i5* j - j jJ l  /_a/i

s ^
'J  \ 9  ^  X  o t .

Sj-p -J  1 j  /—jjjJ l İJuJl-İ* /-jl j-p f  g^jp/î İjj-^S j-j.jJ l /Jo/i İmân et

meyenleri azab-ı şedit ile azaplandırırım, hem dünyada hem ahi

rette. Dünyada katil, sürgün, hüzün olur, ahirette de cehennem 

i l e . f _ 4 J  L j  Onları, Azab-ı İlâhi'den halas edecek hiçbir 

yardımcı olmaz.

57- J  «Üilj f_Ajj4-1 f_ £ * jji i ^̂ «tJ/...—J1 1j_L--P j  1j_i»1 j-JİJ l /-»1j

j * J & J l

oL^JuaJl İj-L -P j 1j-_5.il j- jj-J l /-Ü j Ama imân eden ve imânını 

âmel-i sâliha ile tezyin edenler. j-^-J/kJl J  ^ i j  f-*jj4-1 

Onların ecrini kâfi olarak ihsân ederim. Âllâh, zalimleri sevmez.

Efendim, duâ kitabı hakkında da bir şey söyleyelim de vakit
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geliyor şimdi. Bu duâ, kimdir, nereden olmuş, nasıl olmuş bunu 
söyleyelim ki kıymeti bilinsin.

Ben beş sene evvel gördüm, ondan sonra vefât etmişti. Me- 
dine-i Tahire'de otuz beş sene kadar mücavir bulunan Şeyh Ab- 
dûlgafûr Efendi. Şeyh Abdûlgafûr Efendi, Abbasidir yâni (Abdullah 
Bin Abbas'ın evlatlarındandır, Rasûl-û Ekrem'in amcasının oğlu.) 
Tarikatta yüksek bir malumat sahibi idi. Hem zâhiri ilimde, hem 
bâtını ilimde çok kemâle yetişmiş bir insan idi. Son zamanda Hin
distan'da bazı vak'alar olduğu için artık memleketi terk etti, Me- 
dine-i Münevvere'de oturdu. Otuz beş sene oradaydı. Medine'de 
de hiçbir zaman böyle muattal değildi, dâima ibâdetle. Hatm-i 
Haceyi her zaman yapıyordu. Harem-i Şerif'ten de ikindiden son
ra çıkar evinde, etbaları, tanıyanları gider ibâdetle ilimle meşgul 
olurdu. Benim gördüğüm zamanda Müslüm-ü Şerif'i dersi verirdi. 
Yine kendi ahbapları orada cem olurlardı. Bu efendinin malûmatı 
fazlaydı, ilmi de fazlaydı.

Malûm ya herkes bir duâ yapabilir. Hepimizde her lisânda bir 
duâ yapabiliriz, Âllâh'tan bir taleptir, başka bir şey değil. Âllâh 
Kerim'dir, herkesin duâsını da işitebilir. Lâkin bir duâ ki Kur'an'dan 
olur yahut Rasûlûllah'tan olur, elbette şâyân-ı tercih odur. Öyle 
değil mi? Bizce de öyledir. Şimdi o zât, onu düşünmüş, düşün
dükten sonra baştanbaşa Kur'an-ı Azimüşşan'ın duâlarını almış. 
Ondan sonra da Hısn'ül Hasin namındaki hadis duâlarını almış. 
Hadis duâlarını da kendi kitabının başında diyor. Hısn'ül Hasin'den 
aldım, Muhammed İbn'ûl Cezeriyyi Şafii.

Hısn; kale demektir. Hasin; metin demektir. Metin olan kal'a. 
Metin olan kal'ayı nereden almışlar? Sekizinci imam. (On iki imam 
var ya. Ki dünyada onların emsâlleri yok.) Sekizinci imam, İmam 
Ali Rıza'dır. İmam Ali Rıza diyor ki; "Ben, babam Mûsâ-i Kazım'dan
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işittim ." Mûsâ-i Kazım, babası Cafer-i Sadık'tan işitti. Cafer-i Sa
dık, babası Muhammed Bakır'dan işitti. Muhammed Bakır, İmam 
Zeynel Abidin'den işitti. İmam Zeynel Abidin, İmam Hüseyin'den 
işitti. İmam Hüseyin, Ali İbni Ebu Talip Kerramâllahû Vecceh'den 
işitti. Ali İbni Ebu Talip, Muhammed Mustafa Sallâllâhû Aleyhives- 
sellem'den işitti. Muhammed Mustafa Sallâllâhû Aleyhivessellem, 
Cibril-i Emin'den işitti. Cibril-i Emin, Âllâh'tan getirdi. Budur, ay
nen böyle!

(La ilâhe illâ llâhû hısni, men dehale hısni em ine m in azabi)
Bak, hadis-i kutsidir, müselsel geliyor burada. "La ilâhe illâ llâh " 
benim kal'amdır diyor Âllâh! Kal'ama dâhil olan, azabımdan emin 
olur. Fakat kal'asına dâhil olmak için, emrine itâat etmek ister. 
Yalnız dil ile olmaz bu işler. Bu Hısn-i İlâhi'dir, Lâ ilâhe illâllâh! 
Kal'adır, Hısn-i Hasin.

Sonra Hülagu zamanında, Hülagu kuvvetli, zalim bir hüküm
dar. Geldi ki Bağdat'ın yarısını kılıçtan geçirdi. Niyeti Şam'ı, Su
riye'yi, oraları temizlemekti. O zaman Şam halkı ki bu Cezeri'nin 
zamanıdır. Dediler; "Biz bu adama, adamla silâh ile mukabele 
edemeyeceğiz. Ancak Hısn-i İlâhiye girmek lâzım." O zaman Mu
hammed İbn'ül Cezeriyyi Şâfii namında bir âlim vardı. Sağlam 
hadisleri topladılar. Hısn-ül Hasin namı altında ki Hısn-ı İlâhi'dir, 
bir kitap yazdılar. Bu kitaba sabah akşam devam ettiler. Hâlik-i 
Kâinat, bunun bereketiyle (Hülagu; Bağdat'ı mahvetti, İran'ın ya
rısını mahvetti fakat Şam'a yüzünü çevirmedi. Âllâh'ın elindedir. 
Asıl Şam için gelmiş idi fakat Cenâb-ı Hak, kalbine bir hal verdi 
de Şam'a uğramadan g itti.) Demek ki "Lâ ilâhe illâ llâh " Hısn'ül 
Hasin'dir.

Diyor ki Şeyh Abdûlgafûr Efendi; "Ben bu Hısn'ül Hasin'den 
aldım hadisleri ve bize bu kitabı lütfen hediye ettiği zaman, gel
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dim burada Hısn'ül Hasin ben de var. Zaten matbudur, Mısır'da 
tab edilmiş. Birçok yerlerde mevcûttur, kütüphanelerde de mev- 
cût belki tefsirlerde de vardır. Aldım, hakikaten olduğu gibi hatta 
terkibini bile değiştirmemiş. Olduğu gibi o hadisleri oradan almış." 
Demek ki Kur'an-ı Azimüşşân'ın âyetlerini almış, bir de hadisleri 
almış. Hadislerin duâ kısmını almış, mevzûmuz duâdır.

Şimdi bir duâ, iki salâvatın arasına düşerse Makbul-û İlâhi 
olur. Çünkü salâvat öyle bir şeydir, Rasûl-û Ekrem içindir. Rasûl-û 
Ekrem'i sever Âllâh! Sevdiği için, O'na olan şeyi kabûl eder. Sev
diği için o duânın başını, sonunu kabûl eder. Onları kabûl ettikten 
sonra içindekini de kabûl eder. Kerim'dir çünkü evvelini, sonunu 
kabûl eder de ortasını atmaz ki. Onun için güzel bir salâvatı başın
da yazmıştır. Ondan sonra beş, on tane Kur'an duâlarını yazmış. 
Ondan sonra beş, on tane hadis duâsını yazmış. Ondan sonra 
yine bir salâvat-ı şerife. İşte günlük, haftalıktır. Cumâ'dan başlı
yor, Perşembe'den bitiyor. Haftaya taksim etmiş, yedi günlüktür, 
her gün böyle devam etmek. Bunu kendi mensuplarına, munta- 
sıhlarına yazmıştır, izin vermiştir, icâzet vermiştir.

Biz düşünüyorduk onu tab etmeyi, bu sene imkân hâsıl oldu. 
Harekelidir ve nihâyet nihâyet iki dakikada, üç dakikada okur in
san, fazla değil. Harekeli felan. Buna devam edersek bizim için 
böyle toplu duâlardan, şuradan buradan, filan hocanın söyledi
ği duâdan daha hayırlı olur. Çünkü Kur'an duâsıdır, çünkü hadis 
duâsıdır. İnşâllâh takdim ederiz. Yalnız bir şey var ki zaten yarı
sı Kur'an olduğu için, Kur'an'ı okuyamayan bunu okuyamaz. Ya 
onun yerine Türkçe başka bir şey vereceğiz yahut da çalışır da 
Kur'an'ı okur da o vakit istifâde eder. Yâni mahrum olmasın diye. 
Var bizim Türkçe ayrı bir şeyler, onu vereceğiz okusun.

Duâ'ûl Hayrat da güzeldir fakat Duâ'ûl Hayrat yarım saatten
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aşağı okunmaz. Sonra Duâ'ûl Hayrat'ın bir hızvı, Kur'an-ı Azimüş- 
şan'ın bir cüz'i kadar büyüktür. Her insan vakit bulamaz buna lâ
kin her vakit insan iki dakikayı bulur. Zaten duâlar için ekseriyâ 
sabahlarda yâni sabahlarda, nâmazların akibinde. Ne verilmişse 
suri ve manevi, İhsânat-ı İlâhiyye'de ekser seher zamanlarında 
olmuştur. İnsan sabah nâmazından evvel, sonra âdet ederse bun
ları çok iyi olur.

Bak, herkesin Eskâr'ı olur, Evrad'ı olur. Zikir, Evrat. Zikir; halis 
Cenâb-ı Hak'kın ismi. "La ilâhe illâ llâh, Âllâh, Sübhanâllâh" bun
lar gibi. O da var içinde; yüz defâ "Sûbhanâllâhi velhamdûlillahi 
ve lâ ilâhe illâ llâhû vâllâhû ekber ve la havle ve la kuvvete illa 
billahil a liyyil azim", yüz defâ "Estağfirullah ellezi la ilâhe illa- 
hu el-hayyum kayyum ve etûbû ileyh", yüz defâ salavat-ı şeri
fe. Bunlar Eskâr'dır, bunlar da Evrad'tır. Hem Eskâr, hem Evrad. 
Bunu eline alırsa sanat yaparsa hiçbir şeye daha ihtiyaç yok. Eğer 
elinden gelse haricen de her gün Kur'an-ı Azimüşşân'dan bir hıvz 
okusa o da iyi olur. Lâkin bu çok iyi olur, bu sefer tabi yetişecek 
inşâllâh. Nasılsa yoluna girmiştir.

58- l^ ^ I  / ^ ' j o /j İ I  j o  d l i *  o j is id J i

Bundan evvelki âyetlerde Hâlik-i Kâinat, İsâ Aleyhisselam'ın 

ahvâlini Rasûl-û Ekrem'in lisânıyla bize bildirdi. Buyuruyor ki 

Cenâb-ı Hak, d U i bu mezkûr İsâ'nın ahvâlini d J İ4  biz oku

duk, sana bildirdik. o U 'y i  Senin hak peygamber olduğunun 

âyetlerindendir. Çünkü İsâ'nın ahvâli, İsâ'nın doğumu, İsâ'nın ge

lişini ancak Âllâh bilir. Mehribattandır, kimse bilmez, vahiyle anla

şılır. Demek ki Âllâh-û Teâla, sana vahyetti ki sen bunu bildirdin.
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o o o/
Aynı sana bir mucizedir. j-A lü /j Zikr-i Hâkim; hâkim olan,

muhkem olan Zikrullah ki Kur'an'dır yahut Levhû'l Mahfuz'dur di

yor. İsâ Aleyhisselam'ın ahvâlini böyle beyan etmek ancak vahiy

dendir ve Zikr-i Hakim'dendir. Sana beyan buyruldu ki inansınlar 

hak peygamber olduğuna. Bu mevzû burada bitiyor efendim.

O1

Ondan sonra Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'i zaten 
mütemadiyen üzerlerdi. Geldiler, dediler; "Sen, bizim peygam
berimizin kadrini indiriyorsun." "Ben ne kadir indiriyorum?" Sen 
diyorsun ki "abiddir, biz abid tanımıyoruz. Âllâh'ın hamdi diyoruz. 
Ya, abd olursa babasız olur mu?" dediler. Âyetin sebeb-i nüzulü 
budur. Düşünmüyorlar ki Âllâh muktedirdir. İsterse babasız, ana
sız halkeder Âdem gibi. İsterse anasız halkeder Havva gibi. İster
se babasız halkeder İsâ gibi. Cenâb-ı Hak'kın yed-i kudretindedir. 
Çünkü "kûn  feyekûn" ile oluyor.

Öyleyse Cenâb-ı Hak emrediyor. Mademki onlar bilmiyorlar 

da daha garip bir misal. ^1 J - i l i  &1 J^-ip g -L —p J -Ü  O/ Madem 

Âdem'e inanıyorlar, Âdem'in halkolduğuna ve topraktan halkol- 

duğuna yani "kûn feyekûn" ile halkolduğuna, babasız olarak hal

kolduğuna. İsâ da onun gibidir. g -L -p  J -£ i (5/ İsâ Aleyhisselam'ın 

misalini garip görmesinler. Buna benzer, ^1 J - i o  4ii J^-ip Nezd-i 

İlâhi'de Âdem Aleyhisselam'ın misaline benzer. Bu "kûn feyekûn" 

ile olmuştur. <_j1 j i  i ü i -  Evvelâ onun cismini, onun kalıbını top

raktan halketti Âllâh. O j-^—S j- A  İ_J JL3 f i  Ondan sonra emretti,

59'
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"kûn beşeren" ol dedi, o da derhal oldu. Buna inandıktan sonra o 

öbürü, İsâ'dan daha ağraddır. Ne baba var, ne ana var.

60- 5 jy u -U l 5 i  5 >b J i  d j j  5 i  tjs d i

x a t
j-^ J l Ey Habibim Muhammed Salâllâhû Aleyhivessel

lem, hakk-û hakikat Âllâh-û Teâlâ'nın sana bildirdiği gibidir. On-
9 > x x

lara böyle bildir. 5_;_;£LİJl 5 i  J i  Şüphe edenlerden olmayın.
1 ^

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, hiçbir zaman şüphe 

edenlerden olmaz. Murad ümmettir. Yâni O'nun ümmeti de şüp

he edenlerden olmasın. Bak meselâ kumandana emrediliyor, mu

rad askerdir. Kumandana derler ki "Filan kaleyi tu t, filan tepeyi 

tu t." Murad o şahıs değil, askerdir. Âllah da emrediyor; "Şüphe 

de bulunmayın." Murad Rasûl-û Ekrem değildir, ümmetidir. Şüphe 

etmeyin, İsâ'nın misali "kûn fe yekûn" ile olmuştur. Âllâh irade 

ederse yüz bin tane İsâ'yı, bir lahzada halkeder.

61- £ l—̂ i j - J / j  J -Ü  »_L*J! 5 - i  J*/-.>■ /_i  J—jo 5—i  “̂ * i d — 5̂_«-i

J - fZ  f i  » L l i î i j  /5-1İSİJ /5 *L L jj

5 ^ / ^ i  ^ l  c J - İJ

l̂-J  dL İ-/^- (5_-li Ey Habibim Ekmelerrasûl Sallâllâhû Aleyhi

vessellem, her kim ki İsâ hakkında seninle mücadeleye gelip de
9 9 '• /V

söylerlerse, » L J l 5-* J * /-*  /-i J l j  5-* Âllâh'tan sana bu malûmatı 

verdikten sonra. Bu sefer onlarla bu yolda mukabele et, mübâhe

le sûretiyle. Âyet-i Mübâhele derler buna. Âllâh'a tazarru, Âllâh'a 

havale edelim de haksız kimse derhal Cenâb-ı Hak, ona kahretsin! 

Mübâhele âyeti bu. J - ü  Onlara söyle; i_j_JU3 "Geliniz L j * / ! '  £ j_ j
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evlatlarımızı çağıralım f f i l i î l j  siz de evlatlarınızı çağırınız.

Ailelerimizi yanımıza alalım, siz de alınız. fiS L liS lj H l iS l j  

Biz de gelelim, siz de geliniz. Sahraya gidelim, bizim de evlatla

rımız ailelerimiz bizimle beraber olsun, sizin de sizinle beraber
9 X  X  i  /V

olsun." Ondan sonra başlayalım, Âllâh'a tazarru etmeye;

"Ya Rabbi, İsâ hakkında bu tekzipleri yapanlara lânet et, musibet
o

başına getir" böyle bedduâ edelim, böyle söyler onlara. J ü ^ I i  

j_oSl£Jl ^-İP^Iil L - i iJ  Kâfirlerin üzerine Lânet-i İlâhiye'yi verelim, 

böyle onlara söyler.

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, Emr-i İlâhi'yi onla
ra böyle tebliğ ettiği zaman, onların papazlar içinde bilenler var
dı. "Biraz bize müsâade et" dediler. Müsâadeden sonra geldiler, 
dediler; "Biz vazgeçtik, biz kabûl edeceğiz senin sözleri, cizyeyi 
kabûl ederiz." Çünkü gördüler ki Rasûl-û Ekrem çıktı, arkasında 
Hasan, Hüseyin, Ali, Fatıma-tüz Zehra. Bu yüzler, velevki papaz 
da olsa görüyor bu yüzü. Görünce dediler; "Vâllâhi bunlar duâ et
seler yerler gökler yerinden oynar" Dediler öyleyse biz mukabele 
etmeyeceğiz, razı oldular. Bu şekilde bu dava burada kapandı.

I jla 1)1 Muhakkak bu, İsâ Aleyhisselam'ın bu ahvâli, j ^
jı 9
,3-^Jl hak olan kıssa budur. Onların uydurduğu yalanlar değil, hak 

budur. İsâ Aleyhisselam, Âllâh'ın abdi ve rasûludur, "kûn feyekûn" 

ile halkolunmuştur. Bugün hayattadır. Beşeri olan hislerin hepsi 

zail olmuş kendisinden, meleklerle bulunuyor, vakti geldi mi kıyâ- 

mete yakın gelecektir. Yedi sene kalacaktır. Ondan sonra da hatta
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alâ rivâyetin evlenecektir de. Sonra vefât edip Medine-i Tahire'de 

defnolunacaktır, hak bu. Hak olan kıssa budur, onların dediği de

ğildir.
il 1 # /v
-oıl ""Jl iJl /Oj Âllâh'tan başka bir ilâh, bir mabud, bir maksud 

yok. Bizim yani "Lâ mabûde illâ llah " Âllah'tan başka ibâdet ede
cek bir mabud, Hâlık yok. Daha yukarı olanlar düşünüyorlar da de
receyi terfi etmişler, a'laya çıkmışlar; "Lâ ilâhe illâ llah " Âllâh'tan 
başka bir maksud yok. Dünyayı, hepsini versen bir para etmez 
onlara. Daha yukarı olanlara dünyayı görmezler de "La mevcude 
illâ llâh " da kalıyor. Elbette "Lâ mevcûde illâ llah " ile "Lâ mâbûde 
illâ llah"ın arasında fark var. Eğer ki aynı kelimedir fakat o keli
meyi söyleyenin derecesine göre biraz fark vardır, derecât ayrıdır. 
Efendim, ibâdet aynı ibâdettir, İslâmiyet aynı İslâmiyet'tir. Sevâp 
abidin, yapının vaziyetine göre oluyor. Meselâ biz dört rekât öğ
lenin nâmazını kılıyoruz. Ebu Bekir Sıddık Radıyallahû Anh, o beş 
rekât kılmamıştır, sekiz rekât kılmamıştır. O da bunu kılmıştır. Biz 
neyi kılmışsak, o da onu kılmıştır. Bize emir aynıdır. Ancak onun 
yaptığı, onun şahsının 'hakkal yakin' derecesine vardığından do
layı alıyor, o hissesini. Biz de Âllah bize ne ederse onu veriyoruz. 
Yâni aynı ibâdettir. Abidin, ibâdet edenin derecesine göre Âllah 
ihsân eder. İmân da böyledir. Bütün Müslümanların imânları bir
dir, "âm entû billâhi ve melâiketihi vekûtûbihi verasûlih..." yâni 
bu. Benim imânım budur da Ebu Bekir Sıddık, altıdan fazla yedi 
şeye mi imân mı etmiştir? Yok, aynıdır. Lâkin O'nun imânı hakk'âl 
yakîne varmıştır. Bizim imânımız daha ilmel yakîndedir. Eh! İş i
tiyoruz da kulağımıza gelmiş inanıyoruz. İnşâllâh kuvvetleniyor, 
kuvvetlenirse ayn'el yakîn olur, belki hakk'âl yakîne de varır. Âllah 
kerimdir, O'na hudut yok. İhsânat-û İlâhiye'nin bir hududu yoktur. 
Niçin bu kula bunu verdin, niçin buna vermedin? Hesap edecek
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kimse yok ya. Onunla Âllâh'ın arasındadır. Onların bu derecâtı bul
ması imânın kuvvetindendir, çokluğundan değil. İbâdetin hakk'âl 
yakîn sûretinde ifâsındandır, çokluğundan değildir. Onlar da bizim 
kadar yapmışlar, bizim gibi yapmışlar. Fakat onun yaptığı ile bizim 
yaptığımızın keyfiyeti başkadır.

3İiI öIJ Muhakkak Âllâh CelleCelâlûhû, f - j ^ l  >-;>*j' J-4J mül

künde Hakim O'dur. Aziz; mağlup olmayan galip demektir. Mül-
a

künden galip, O'dur. f - J ^ I  Yeri yerine halkeden her şeyi, O'dur.

63- J_w».uLaJlj fj.Jp «dil ö)lS Ij-Jj3 ûlS

IjJ jS oU  Ey Habibim Ekmelerrasûl Sallâllâhû Aleyhivessellem.

Eğer senin bu telkinatını kabûl etmeyip de itiraz ederlerse üzül-
t .  ® \ ^ 

me.jjJL.~uiÜL f - j iP  öi-S Âllâh CelleCelâlûhû, müfsitlerin halini

bilir ve onlara lâzım gelen cezayı ihzar verir.

Efendim cezayı, "hani bekliyoruz da herkes bu kadar oluyor da 
bir şey yok!" Dar'ül Ceza, dünya değildir. Biz istiyoruz ki dünyada 
ceza gelsin. Hâlbuki Cenâb-ı Hak, Dar'ül Ceza'yı ahiret yapmış
tır. Bak meselâ Mü'minlerin de imânına mukabil, ameline mukabil 
Âllâh-û Teâlâ'nın vereceği nimetler ebedidir. Ebedi olan nimetler, 
dünyanın fani olan kısmında yerleşmiyor. Onun için teh ir ediyor 
ahirette neler verir, ne cennetler verir, ne huriler verir, değil mi 
hurileri seversin. Sonra ona mukabil de cehennem azabıyla küf
rün mukabili, ebedi yanmaktır. Dünyada yerleşmiyor ki versin. 
Onun için de oraya bırakıyor. Yoksa Cenâb-ı Hak, bir anda bütün 
kâfirleri mahvedemez mi? Elbette edebilir. Lâkin ölmek ceza de
ğildir, ölür kurtulur. Asıl, ebedi olarak cehenneme gitm ektir ceza, 
o da ahirette olur. Ey Habibim, onların dinden i'razından müteessir 
olma. Âllâh maksudları bilir ve onların lâyık olduğu cezayı da verir.
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64- J l JdİS "Jl ÇjkİİJJ j i p U i T ^ J i  I j J Ü - A İ & I  j J l  Ü J J  

S ıi İ ı  û j i  j o  ı?g ji H i J  ı H ;  3 ^  J j  H is . o  I  J j  i ı  

Oj-İJ— li l j  ljJû _3ıl Ij-JjlS i j_J j j

—USUl J_Âİ L-" j i  Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivessellem, on

lara tebligatı böyle yap. Ey ehl-i kitap yâni yahudi ve hıristiyanlar. 
✓ ✓ \

IjJUis Geliniz 3_1İ5' ̂ J l  bir kelimeye, ittifak edelim bir kelimeye. 

ÇJoJoj U lo  Bize ve size, aramızda müsavi. Yâni İslâm iyet'te 

fark yok. İslâm iyet'te fark, kim Âllâh'a yakın ise o yüksektir. Ki

min oğlu olursa olsun. Kim Âllâh'tan uzak ise asi ise o aşağıdır, 

kimin oğlu olursa olsun. Yâni İslâm iyet'te yükseklik, Âllah'a yakın 

olmakladır, Âllah'a ibâdetini yapmakladır, imânının kuvvetiyledir. 

Filânın oğlu değildir. Kıyâmette insana kimin oğlusun demezler. 

Ne yaptın? diye sorarlar. Öyleyse bütün insanlar, Cenâb-ı Hak'kın 

nazarında Mahlûk-u İlâhi'dir.

Onun için buyuruyor ki söyle; "Geliniz bir kelime-i vahideye, 

aramızda fark yok. ' i l i ?  Bizim ve sizin aramızda mü

savi olan bir kelimeye imân edelim." O da nedir? J l Jl- İ İ  J l 

Âllâh'tan başka bir mabud ittihaz etmeyelim. Ancak Âllâh'ı Ma

budum bilhak bilelim. İşte biz buradayız, siz de buna geldiniz mi

o vakit bir noktada ittifak etmiş oluruz.l 4_> I j - ü  J j  Âllâh-û 

Teâlâ'nın ibâdetine hiç kimseyi şerik e tm e y e l im .L iı İ  j ^ i "  J j  

4il S ji j-o  LŞljji L ı i  Bazılarımız, diğerlerini bir Hâlık derecesinde 

çıkarıp da yukarıya çıkarmayalım. İnsanların hepsi kuldur, hepsi 

beşerdir. Nihâyet muhakkak ömrünü geçirir gider. Nasıl olur da o 

derecelere çıksın? IjJ jj Sls Eğer bundan da iraz ederlerse artık de
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mek bu âyetler, muharebe zamanından evveldir. Rasûl-û Ekrem, 

Rasûl olmuş fakat Ûlû-l Azim olmadan evvel gelmiş âyettir. JjJjiâ 

Oji-L-L» l SL / jj^ _ i./ Siz şahit olunuz ki biz, Âllâh'ın emrine mûti- 

yiz, itirazımız yok, Âllah'ı bir biliriz ama siz ne yaparsanız yapınız. 

(Harbe emir yok.)

65- J jşöV/j O jjjJJ  c„Jy>1 /» j >̂1 g i  O j-?"/^ fJ  (_j/-i£L!1 J a / L

OjiiAS J İ 1 ^  VI

ı_Al£Jl JJLl L  Ey ehl-i kitap; yahudiler, hıristiyanlar. O j-= r^ (- ! 

( - —*^1 g _ î Bak, onlar ne dediler? "İbrahim Aleyhisselam bizden 

dediler." Hıristiyanlar dedi; "İbrahim Aleyhisselam bizdendir." 

Yahudiler dediler; "bizdendir." Hâlbuki İbrahim Aleyhisselam'ın 

zamanından ne hıristiyan vardı, ne yahudi vardı. Bu yalan nasıl 

oluyor? Niçin İbrahim Aleyhisselam'ın hakkında, kendi zannını- 

za göre muhasama yapıyorsunuz? J i J_.>,3'y/J 4 ^ jjü /  o J y /  L» j

«j 3 -» Düşünmüyor musunuz ki Tevrat-û İncil, İbrahim Aley

hisselam'dan sonra nâzil olmuştur. Hıristiyanlık, yahudilik İbrahim 

Aleyhisselam'dan sonra olmuştur. Oj-1â*î J - i i  Siz taakkul etm iyor 

musunuz bu butlânınızı? İbrahim ile Mûsâ Aleyhisselam'ın arasın

da binlerce sene var. İbrahim Aleyhisselam ile İsâ Aleyhisselamın 

arasında belki iki bin sene var. Nasıl olur da İbrahimi olur?

66- J-4J U - i  O jİ-ÜS (U î o  U - i  ^  û

O j-ü ^  J  f ü î j  ( l i :  s i/ j  f J L  i-.

c-Yj-* I _ ü / LA İşte siz böylesiniz, böyle ahmaksınız. (jj-Şt—U- 

(_5o L İ J  Sizin kitabınızda Tevrat-û İncil'de gelen şeylere
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hüccet yapıyorsunuz zannınıza göre.<o fC J  1] L i i  O j j L [ ^  f_iS 

f - U  Hiçbir malûmatınız olmayan şeye de niye burnunuzu soku

yorsunuz da yapıyorsunuz? Haydi diyorsunuz; "Tevrat'ta bu var, 

İncil'de bu var." Tevrat vardır, İncil vardır diye bir şey istinat edi

yorsunuz, gerçi batıldır yine ya! Fakat bir fayda ki Tevrat da İncil 

de yok ortada, neye karışıyorsunuz? d j- İ İ5  J  f l i l j  f U j  4Ii!j Âllâh 

CelleCelâlûhû, her şeyi bilen O'dur. Sizin de hiçbir şeye malûma

tınız yoktur.

67- OlS' UOj Î1 L Ü  i L i — OlS' S-SJ j  Iİ> 1> ^  J j  l!o  ̂  f ı ^ i  OlS' uo

Hakikat budur ki Lİil^aS J j  OlS LO İbrahim Aley

hisselam ne yahudi idi, ne nasraniydi. Çünkü yahudi nasrani, İb 

rahim'den sonradır gelmişler. Ne de müşrik idi, Mekke müşrikleri 

gibi çünkü onlar da "bizdendir" diyorlardı. U L U  LL -i— OlS S-SJJ 

Amma hakka mâil idi. Âllâh CelleCelâlûhû, ona sûhuf göndermişti, 

Âllâh'a ibâdet ederdi, Hak'ka mâil idi. Ne yahudilik vardı, ne hıris

tiyanlık vardı. SıS^-L-Jl OlS' 10 j  Müşriklerin iddiası gibi müşrik

lerden de değildir.

68- A l j  Ij-iOİ S jjJ lJ ^ 1  l i i j  S j-iJ l ^ l İ J l  ^ j j ]  Sı 

S ı io ^ ı  c ^ j

OlMuhakkak f - V ^ L  ^ L İH  ^ J j]  yâni "ehâssûhûm bi İbrahime" 

insanların en ziyâde İbrahim'e yakın olanlar, O j^ l  S;jJJ zamanın

da İbrahim'e tâbi olanlar, evlatları; İsmail, İshak, Yakup ki bunlar 

İbrahim Aleyhisselam'ın evlatları idi. Onlardır, İbrahim Aleyhisse-
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lam'ın ümmet-i tâbileri. Sonra ĉ -J l)I I1l_aJ bir de bu Muhammed

Sallâllâhû Aleyhivessellem ki Cenâb-ı Hak emrediyor "vettebi-û
 ̂ } 1  ̂ i millete İbrahime" bu münasebetle.! « ^ I ,vjÂJIJ İmân edenler. 4ü!J

• ’ 
j ^ j ^ l  ^JJ  Âllâh CelleCelâlûhû, Mü'minlerin yardımcısıdır, nası

rıdır, hafızıdır. Ne hıristiyan'dır İbrahim'e yakın, ne de yahudi.

69- f4_Lİ3İ J l ö jjU u  İ - İ j  f - f j j U j  ç l i f J l  J - i i  <>- Î - İ5 İ İ  û a j

Yahudiler hıristiyanlar, Âshab-ı Kiram'a bazı yalanlarla bazı 

hediyeler verirlerdi, gayeleri o yoldan çevirmek, âyet bunun hak

kındadır. o S j Severler ç d i fJ l  JJ*1 ehl-i kitaptan bazıları,
b % ' s  *

yahudilerdir ekser.fJo^U ajjJ Sizi yolunuzdan çevirmek için sevi

yorlar, size hediyeler verirler, teklifler yaparlar gizli. J l l-« j 

-İÜ ! Bunlar kendi nefsini idlal ediyorlar, onun zararı kendilerine 

ait olur. ö j ^ - İ  l^ J  Hakikaten kalplerinin kasavetinden dolayı hiç 

farkında değiller. Müslümanları çevirmek peşinde uğraşıyorlar. O 

dalâlet onların üzerinedir. Hiç bir faydası yoktur.

70- Oj j-fi-J  f i j  l j  «dil o ljL )  0jj-â53 fJ t - j l i fJ I  J a I l j

dil o l_ jl>  ö j j - i f j  f-J ç L a fJ l J-Âİ ğ  Ey ehl-i kitap! Âyâtûllah'ı, 

Kur'an-ı Azimüşşân'ı biliyorsunuz ki Tevrat ve İncil'de Kur'an'ın 

bahsi vardı. Rasûl-û Ekrem'in sıfatları vardı. Öyleyse neye inkâr 

ediyorsunuz? ö j j^  iJ  f - £ j l j  Hâlbûki siz Rasûl-û Ekrem'in niyetini, 

sıfatlarını, kitaplarınızda görüyorsunuz. Rasûl-û Ekrem'in sıfatla

rını, Tevrat-û İncil'de görüyorsunuz, biliyorsunuz da haktır. Bunu 

bildiğiniz hâlde neden bu küfranda kalıyorsunuz?
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71- f—s-Sİj (3->t!1 O j-^.ı^ jj J_isLJL> (3->ti1 O j- ij-J  f_J » L î £J1 <J_a>i l_j

O j- I&

9 ✓ 9 ✓ 9 9 x x
3 ^ '  Oj>— f J —jUîSUI JJ>1U Ey ehl-i kitap neye hakkı 

bâtıl ile kapatıyorsunuz, libaslandırıyorsunuz yâni hakkı gizleti-
^ 9 > 9̂  X 3 °yorsunuz bâtıl ile? Hakkı ketmeder, bâtı

lı çıkarırlar, hâlleri bu. Efendim onların ekserisi yahudidir.

72- i j - i i i  j_j,jJ1 (^-Lp (Jj-Sİ ^ j —J/. i j - i i i  ı—j/-i£J1 (J-Aİ ( j- i İ - i-5/k c-ü/Sj

Oj_*j>-j; f - g l j  oj_^i ijj_ iS lj jL ^ l i l  <_>-j

Bak şimdi, bu âyet-i kerimede onlar bir icadı daha çıkardılar. 
Dediler ki; (onların on iki tanesi idi, onların ahvâllerinden.) Biz 
gidelim de Müslümanlığa dâhil olalım. Tâbi olalım diyelim hatta 
Kâbe'ye karşı nâmaz kılalım öğleye kadar. Öğleden sonra gele
lim de dönelim dinimize. Ve halka böyle işâa edelim. Diyelim ki; 
"Biz mahsus onların dinine girdik, kitabını te tk ik ettik, son zaman 
peygamberi gelecek diye Tevrat'ta vardır. Tetkik e ttik  acaba bu 
mudur, değil midir? Anladık ki o değildir, yine bıraktık geldik dini
mize." Geldikten sonra bizimle beraber birkaç insan da onlardan 
gelecekler diye üm it ettiler. Bak ümidine! İslâmiyet'e girecekler 
sonra yahudilere dönecekler yine. Ve diyecekler ki bizim maksadı
mız İslâmiyet'e girmekten onları te tk ik etmektir. Ettik, o değildir, 
onun için döndük. Onun için döndük deyince birkaç tane zavallıyı 
da alacaklar.

Böyle deyince Cenâb-ı Hak, Habibine bildirdi. Rasûl-û Ekrem 
daha onlar başlamadan Âshab-ı Kirama "bunların niyeti budur" 
dedi. Onun için bunların bu hilesi kaldı yerinde, âyet bunun hak
kındadır.
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cr »/_i^Jl j A l  ^İjU s c J /â j Bir taife ehl-i kitaptan, bunlar ya
' ' '  s '  \ '  t s s } 1.

hudidir. Dediler;1jJ.i1 j-û J l ^-İP Jj-Sl ^ j J / j  ljX»l İmân ediniz, imâ

nı izhar ediniz. Mü'minlere nâzil olan Kur'an'a imân ediniz, L J - j 

j/-fAJl sabahleyin. Lâkin aj_ -̂1 1jJ_iS'1j günün ahirinde de dönünüz 

yine dininize. O j-ij-J j f -g i i!  Belki o vesileyle sizinle beraber birkaç 

tane rucû ederler. Çünkü diyeceksiniz ki "Biz gittik, onların kitabı

nı te tk ik ettik. Bu değildir, onun için döndük. Öyleyse onlardan da 

birkaç tanesini aldatabilirsiniz" niyeti bu.

73- Jlİ- İ  Oi <üi ^JLA ^JugJl Oj J â  j - J  J j  İj-A^jS 'J j

«Üil J-o J_^ iJ l tl)1 JJâ JL.A.P f-Sj:>-/:>o j l  f-JUJjl /-» (J“ -̂'s

f-^ ıp  J _ j j  i ı j  i l i *  j j

Sonra yine dediler ki: f - x I o j _ - J  J l 1 j_L j5J j ("limen, lam" 

tekid içindir.) İmân etmeyiniz kalbi, imânınız diliniz üstünde ol

sun. Yâni gidiniz de onların kitabına imân ediniz de kalben imân 

etmeyiniz, "imân ettik deyiniz" bu kadar. Sizin dininize tâbi olana 

imân ediniz, dininize tâbi olmayana (murad Rasûl-û Ekrem'dir,) 

sakın O'na imân etmeyiniz. 4ii ^Jl_$J1 Ol J-â Bu cümle mu'ta- 

rizâdır, (hidâyet Âllâh'ındır.) f - L î j l  /-* J L  Jl̂ -İ öi "Size, hiçbir
’ V  ̂ ✓

kimseye bir din gelmemiştir dininiz gibi" birbirlerine diyorlar. j l
9 ^ S  9 9 fa

fJC ij J ^ f - ^ V î '^ 4  "Rabbinizin yanında sizi mahcup etsinler." Bun

ların hepsi onların hilesiydi. Olduğu gibi her şeyi Cenâb-ı Hak, 

Habibine bildirdi. Onların bu hilesi kıymetsiz kaldı.

Bak, neyi söylediler? Siz öğleye kadar o kitaba imân ediniz, 
Kur'an'a. Öğleden sonra dönünüz, geliniz. Ve deyiniz ki; "Bizim 
maksadımız onların kitabını orada, yerinde tetk ik etmek, (Gelen
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peygamber ki bir peygamber gelecektir kitabımızda var.) O mu

dur, değil m idir onu yapmak idi. Gittik, yaptık, o olmadığını anla

dık." Fakat gidip de imân ettiğiniz zaman da imânınız kalbi olma

sın. Dininize tâbi olmayana da tâbi olmayın ki Rasûl-û Ekrem'dir.
£ İ  ̂ 9 / 9 lî 9  ̂ /v
4ii Jl-1j J _ ü J l Ol J-3 Ey Habibim söyle, fazl-ı kerem Âllâh'ın 

eliyledir. Bak, Cenâb-ı Hak, elden münezzehtir beşer gibi bir eli 

ayağı olsun. Elden murad, Murad-ı İlâhi'yledir, Kudret-i İlâhiye'dir.

Âllâh'ın lütf-ü keremi, fazlı hepsi Âllâh'ın eliyledir, ihsânıyladır.
i?

5 - i ^ j i  İstediğine verir. Yâni mucizenin çokluğunun, ilmin 

çokluğunun imân için bir tesiri yoktur. Çok âlim olur fakat dalalete 

girer, ilmiyle dalalete girer. Çok âlimler var ki küfre gitmişler, da

lalete girmişler, hesapsız var onlardan. Onun için Hidâyet-i İlâhi, 

hidâyet Cenâb-ı Hak'kındır, kalbe ihsân eder. Âlimdir, okumuştur, 

yükselmiştir, profesör olmuştur, kalb-i bir yere sapılıyor, nihâyet 

dalâlete giriyor en son zamanında.

"innem e'l amelû bi-l havatim " Asıl, hatime iledir. Bir adam 
hayatın da ne kadar büyük iyilikler yaparsa yapsın. Son zamanın

da eğer bozarsa imânı, itibar son zamanadır, küfür üzerine gider. 

Bidâyetinde çok fenalık da yapmış olursa, son zamanında eğer 

tevbe ve istiğfarla giderse yine iyilik üzerine gitmiş olur. Fazl-ı 
kerem, Cenâb-ı Hak'kın eliyledir. Diyor ki; "İstediğine ihsân eder 

Âllâh." f j p  & i j  Âllâh CelleCelâlûhû'nun fazl-ı keremi fazladır. 

Bilir ehlini. Yapıyor.

ı74- fJâjJl J â Jl Aülj aLwLİ 5i

Rahmetini istediğine verir. Âllâh'ın ve
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kili yok, kefili yok, mâni yok, mûini yok. Hâlik O'dur, istediğine
9 9 s *  }  1- *

istediğini verir. f - - * ^ '  J—̂ i  j î  ^ i j  Fazl-ı azime sahiptir Âllâh.

Şimdi onların maddeten ahlâklarını beyan ediyor. Kur'an-ı Azi- 
müşşan'ın ahvâline nazaran, hıristiyanlarda emniyet daha fazladır. 
Yahudilerde hıyanet daha fazladır. Yahudi kısmında hıyanet daha 
fazladır. Hıristiyanlarda nispeten, biz hepsi tamamdır demiyoruz 
da yahudiye nazaran daha emniyetlidir. Buyuruyor ki;

9 X

» l i£ J l  (J_Ai j _ i j  Ehl-i kitabın bazıları var ki hıristiyanlar me

selâ. jU Lsib  «LililfOl Kıntar; mal-ı kesir diyor. Kıntar ile altını 

temin etsen tenezzül etmez, hıyanet etmez sonra parayı verir, 

d _ J i  sana onu verir. Meselâ Abdullah bin Es-Selam, birisi 

kendisine birçok mal emanet bırakmıştı. Geldi imânını izhar etti, 

sahabi oldu, büyük bir insan oldu. Sahibi de memleketten yahut 

gurbetten geldiği zaman, derhal malını teslim etti. Böyleleri var. 

Ehl-i kitaptan bazıları var ki mal-ı kesiri de temin etsen. (Kıntar, 

şimdi altın kıntar ile nasıl? Mal-ı kesir diyor tefsir. Veriyorsan da 

te'diye eder, hıyanet etmez.
9

f _ 4 i i j  Bazıları da var onlardan jL L ju  L ii lS  (Oİ tek bir altı

nı versen, d _ l! l  "İoj-J J  sana vermez, vermez hıyanet eder. L_i J l 

Lİ5/3 4_lLp o _ i i  Meğer dâimi üzerinde isteyeceksin, isteyeceksin, 

isteyeceksin, zorla koparırsın, öyle yahudi. Yahudiden zorlan ko

parırsın beriki de verir.



436 • Tefsir Sohbetleri

f45L> dJUi Bu da nedir? Yahudi'nin bir akidesi var içinde gizli. 

Hele Müslümanlara karşı, Araplara karşı, Müslümanlar da dâhildir 

zaten ya. Yahudiler diyorlar ki; "Bizim dedelerimiz yukarıda en

biyalara yetişiyor. Âllâh da bu dünyayı enbiyalar için halketmiş. 

Binaenaleyh dünyanın yeryüzündeki malların hepsi enbiyanın 

olduğuna göre, biz de onların evlatlarıyız, mal bizimdir. Araplar 

zorla bizden almışlar. Öyleyse biz ne alırsak bizimdir." Onlara tabi 

olanlar da onun. Yâni onlar haram bilmezler bunu. Müslümanların 

malını aldı mı, haram bilmezler. Hıristiyan'da az çok, bu derece 

yoktur. Onlar, dünya malı hepsi bizimdir diyor. Bizden zorla almış

lar, öyleyse biz alalım diyor. Düsturu budur bunların.£
J —>-1 j - l ^ l  r * - — İJ-JL5 Bak, beyan ediyor; Ümmile-

' ' ' ' ' '  > 
re, Araplara, Müslümanlara yol yok, mal bizimdir. 4il ^ - 1 * Oj-Jjâjj

✓ ®
cl»j_xJl Bu yolda Cenâb-ı Hak'ka birçok da iftiralar ederler tabi, 

bildikleri halde. Bilirler, bildikleri halde bu yalanları uy

durur.
$ f ]> t* s ' tf O 'o'"’ ® '

76- JLİaJI <ûl O/s ^ İ jIj a ^ * j l

^_ İj Cenâb-ı Hak emrediyor. (Evet, hatta bize azap da yoktur 

diyorlar. Bizim azabımız nihâyet kırk gündür. Dedelerimiz buzağı

ya ibâdet ettikleri gün m iktar-i cezası kesilir.) İşte onu reddediyor
\

Cenâb-ı Hak, buyuruyor ki; Lr&  cezaları var, mal da onların değil.
\ '  /v 1 ^

a j^ 4 i ^ _ i j l  Her kim ki Âllâh'a karşı ahdini ifâ ederse, ^-âs lj 

Âllâh'tan korkarsa <0l—S o mûttâkidir. Âllâh, onu

sever.

Bak efendim, şimdi bizim Âllâh'ımıza karşı zımnen bir muahe
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demiz var. Biz imân ettik, Âllâh birdir. Biz imân ettik ki insan ne 

amel yaparsa onunla mükâfat-û mücazat olur. İmânımız bu. Âllâh 

da bu imân sahibine ceza vermeyecek, af edecek, Vaad-i İlâhi 

var. Biz bunu yaparsak, Âllâh da bizi affeder. "ûfi biahdihi" Siz 

ey kulum, bana karşı yaptığınız ahdi ifâ ediniz, ben de size karşı 

olan ahdi ifâ edeyim. Kur'an-ı Azimüşşân'a göre imân etmişsiniz, 

imânınıza göre bana karşı yapınız lâzım gelen şeyi, ben de sizi 

affederim, azaplandırmam. aJu^o ^ J j İ  j_o  Âllâh'a karşı olan 

ahdini ifâ eden, ^_23lj Âllâh'tan korkan, ittika eden. O mûttâkidir. 

Âllâh, onu affeder. j_ ^ â liJ l L - * 1" *&' SL-s Âllâh mûttâkileri sever.
T }

77-
u-9
^  â ü U  J  d d j 1 ^  » ^ u ; | j  ̂  5j ^  ' oi 

J j  3 1 1 5 J1 f j j  »-«ılı j i i ;  J j  i ı  J j  ^

i J l-^İj Ojjs—̂  (j-"'3Jl (S' O kimseler ki Ahd-i İlâhi'yi satın alı

yorlar. J J i  U H  î̂_4j l i j l j  Âllâh'a yaptığı ahdi, az bir parayla bedel

ile veriyor. Az bedel, çok olursa versin mi? Yok! Dünyanın semeni

zaten "inne mütehakkul müteaddünya kalil" dünyanın metaının

hepsi kalildir. Dünyanın metaına karşı, Âllâh'a yaptığı ahdi verdi

mi? İşte meta-ı kalil ile vermiş olur. î_jp J d u d 3\ Âllâh'ın nez-
*  ̂ S* ** s U

dinde, ona bir kıymet-û halak, itibar yok.& l »_4.il5o J j  s j- ^ J l 

Âllâh CelleCelâlûhû, iltifat ile onunla konuşmaz k ıyâm e tte .jk^  J j  

SJLLâJI Kıyâmette de iltifat ile yüzüne bakmaz. J j

Takdir de etmez onu bu hatalardan yâni bununla gittikten sonra 

af etmez. Ç_Jl —'3l_£ »4Jj Onlara azab-ı elim, mulim bir azap var.

78- Loj t_jLl£Lil j_o a t_jLl£LiL> » jS I »».il L- ĵ-^-i »— S' j
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) ) E
OjJ j-^-*j 4̂ 1 J—1P 6"» j"A /”» j 4̂ 1 J—1P 6"» j-"A Ôj-J j r ^ j  1 1 3"» j-"A

O j - l i ^ f J j L A İ ^ I g İ P

Şimdi onların bazı hâllerini beyan ediyor. O öyle hain bir kavim 

ki aralarında Müslümanlar olmadığı zaman da birbirlerine yine hı

yanet ederlerdi. (4 1 »  (O/j Onların bazıları Ka'b İbn-ül Eşref gibi,
# * s  0

yahudilerin büyüklerinden idi. /-A jU  Ferik'ten murad odur. Oj-J; 

_>UL£Jlj (4£L~J1 Kitap ki o zaman Tevrat'tır. Tevrat'ı okurken dilini 

çevirirdi. Tevrat, malûm ya muciz değildi. Kur'an-ı Azimüşşân gibi 

muciz değildi ki ibaresi belli olsun. Beşerin konuştuğu kelâmlar

dan idi. Onun için biraz kelimeler karıştırırdı. Karıştırdığı zaman da 

dilini çevirirdi, dilini uydururdu. Dururlardı diyor tefsir, benzetirdi,
9

işte bu Kitabullah'tır diyor. _>ll£Jl j »  Tevrat'tan saysınlar
£ ®  ̂ 9 9

diye. j »  J-A Hâlbûki Tevrat'tan değil. jJ lp j »  J-A O jJ y jj
Jj /V ^

4i 1 Halka diyorlardı; "Bu, Âllâh'tan gelmiş, Tevrat'ın bir parçasıdır." 

4i 1 jJ lp j-A /_»j Halbûki Cenâb-ı Hak'tan gelmiş değil ve Tevrat
z*9 l '  '  9 9

parçası da değil, tahrif ederlerdi. _ j ı i ü /  4Jİ ^ -İP  Oj-Jj^^j Cenâb-ı 

Hak'ka böyle yalanları, iftiraları yaparlardı yahudiler, O j- l i* ;  ( -A j 

bildiği halde. Yahudilerin çoğu biliyorlardı, okuyanları bilirlerdi. 

Bak, Tevrat'ı biliyordu. Bildiği halde, bildiği şekilde kelimeleri ka

rıştırır ve halka okurken de Tevrat'ın şekli üzerine okurdu, halkı 

inandırsın.

79 ^ d u  j jJ b  (J  s j-d j/ j ( j b j / j  _A isü / i /  *4 $  Oî O/T /-» 

O j  İJ— f-ü iT  /_«.> 3_.p/.jj J j-jj^  3_^.!j 4i 1 O ji 3 -» g J  Ji/^t-p J j^ j^  

O j- ^ jJ  ( ü T  /_l>j _ l*£ J I



Âl-i İmran Sûresi • 439

j-JLp O/S /-i Emrediyor Cenâb-ı Hak! Yoktur bir beşer için yâni
y  9 '

bu küfür ne büyük bir küfürdür, lâzım gelmez bir beşer için. Ol
O \ ^  9 9

^ /Ü J l  Alil i ^ j i  Âllâh, onlara bir kitap versin de hüküm de

versin kitapla beraber. O ji 5-* u-J 'İ/-?^ ^ /J U  J j l i  f i  s j-uJ lj 

4ii Meselâ İsâ Aleyhisselam, (peygamberdir demek yetm iyor) ona 

haşâ uluhiyet isnad ederlerdi. Ve Üzeyr'i haşâ "Â llâh'tır" "Âllâh'ın 

oğludur" derlerdi. Kitabı da vesile yaparlardı. E, bunlar bir beşer

dir. Âllâh, kitap da göndermiştir. Kitabı veren bir beşerin, "benim 

kulumuz olun" demesinin imkânı yok.

Tefsirin, bu âyetin sebeb-i nüzulünun biri budur, (onların bu 
kelimeleri.) İkinci de sebeb-i nüzulü yine burada beyan ediyor, d i
yor ki; Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in birtakım mu
cizelerini gördüler, Âshab-ı Kiram. Meselâ hatta ölüyü diriltecek 
kadar da oldu. Dediler; "Müsaade et de biz sana secde edelim, 
ibâdet edelim." Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, men 
etti. Sebeb-i nüzulü âyet budur, dediler ve bu daha kuvvetlidir. 
Eğer ki makabli İsâ Aleyhisselam hakkındadır. Lâkin sebeb-i nüzul 
o da olur fakat bu daha kuvvetlidir.

Hatta bir gün, Âshab-ı Kiram'dan birisi geldi dedi. "Efendim 
benim devem kuduz olmuştur, ne yapayım? Yanaşamıyorum." "Bı
rak da ben geleyim." Rasûl-û Ekrem geldi. Deve karşıladı Rasûl-û 
Ekrem'i, başını yere koydu secde vaziyetinde. Rasûl-û Ekrem Sal
lâllâhû Aleyhivessellem, elini temas etti devenin başına, kulağı
na da bir şeyler söyledi. Deve ayağa kalktı. Sonra deve sahibine 
dedi. Deve şikâyet ediyor. Sen, onun alefinde noksanlık yapmış
sın, onun yükünde de çok yapıyorsun, bir defâ daha yapma. Son
ra oradaki cemaat dediler. Efendim "Bak, deve sana başını koyu
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yor da secde eder, sen müsâade et de biz de secde edelim." Böyle 
dediler. Bunlara karşı âyet nâzil oldu. Âyette budur.

x  X  9 9 9 \ 9 ^

OlS L i  Yoktur j-L Ü  bir beşer için, f S J l j  J jL lS Jl &1 L is jJ  di 

sjJJİJlJ Âllâh bir beşere ki bir peygamberdir. Âllâh, ona kitap ver

sin, hüküm versin, nübüvvet versin, d  IsL -p iji-jjp f ^  

<!ii djs j i  bana kul olsun da secde ediniz. Beşer için bu yok. "Ben 

beşerim, Âllâh'ın kuluyum."

1j_jjS j-S J j Ama size dediğimiz; "Rabbani olunuz." Rab- 

be mensup, Âllâh'ın ibâdetiyle meşgul olunuz. (İmam-ı Rabbani, 

Rabbe mensup) yâni dâima vaktiniz Âllâh ile geçsin. Size bunu
9 ı*ı f

tavsiye ediyorum. - j l iS J l  Oj^-İûo L i  Okuduğunuz ve LL>j 

S j^ j  3u fü S ' halka okutturduğunuz kitap ile amel ediniz. "Rabbani 

olunuz" benim tavsiyem budur size.

8 0 -  U u  j i S Ü L  t ş ı ş j l  S - L î ı j  i & i i ı  i j i ^ i s  d İ  ^ f - S jo b  J j

kk * ı ® ® ?̂ı .9ı
O j—«J-l -o i i

$ % S
fi'JjOlj J j  Hem de bir adama ki Âllâh, peygamber yaptı mı size 

emretmez; L lŞ ji S - L î l j  İ S J İ 1  i j jL ^ ijO İ "Melekleri Âllâh ittihaz 

ediniz, nebileri Âllâh ittihaz ediniz" diye.

O j —L L i  f î î i  İ l  U u  j l S J i ş  ^ j o b i

8 1 -  fS "« . l> -  f j  i - S — j  (_ j L . S  s -o  f C - i i s l  L J  s - ^ i J l  l ? Z - " - o *^1  j-> "1  İ l j
® x  x  x  x  x  2 (S1 $

j * ' *  ' j  f - S o t o  '-—J  ( 3 l  w  *  

S İ a L L !  ( j - o  f S t o  L l j  1 j i ^ - 3 ı l i  J l_ 9  L . j j  JS l I j J l S  ^  j - ^ 1  _S.J İ  ^ - J - p

Rasûlûllah Sallâllâhû Aleyhivessellem son peygamberdir. Ve 
ondan sonra da peygamber gelmeyecektir. Herhangi peygam
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berin zamanında eğer Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem 
zuhur etseydi. Derhal o peygamber, peygamber azlolunmaz yine 
peygamberdir. Fakat mükellef idi Rasûl-û Ekrem'e ittiba etmeye. 
Meselâ Mûsâ'nın zamanında Rasûl-û Ekrem gelseydi, Mûsâ oldu
ğu gibi gelip "lev  kâne Mûsâhiyyen limâ mâ esahul lev yettebi- 
un i" tâbi olurdu yâni. Çünkü niçin? Son peygamber budur, âyet 
bunu söylüyor.

j_lJü1 3 iL-o t t i  j_ ^ İ î i j  Âllâh CelleCelâlûhû, peygamberlerden 

Âlem-i Ervah'ta misâk almış, ahd almış. Ahd, vaad ayrı söz ile. 

Misâk; teyid ile yemin ile almıştır. İ _ i£ ^ j  » L iS ' (j_ i  f_xs-.i1 LU  Ne 

zamanki sen geldin kitab-ı hikmetle. cJj— f ->*Lr  f-> Onlara de

miş, peygamberlere; "Size Kitab-ı Hikmet geliyor fakat ne za

manki size geldi o muayyen Rasûl. Ki Muhammed Sallallâllahû 

Aleyhivessellem'dir. f _ x ü  LU  3Jl_^0 Sizin elinizdeki kitabı tasdik 

edici. o  j - L i j i !  Ona imân edeceksiniz, i i j^ a i-ü j  ona yardım ede

ceksiniz." Âllâh-û Teâlâ, bütün peygamberlerden, Âlem-i Ervah'ta 

bu vaadi almıştır. Size kitap gelir, hikmet gelir, filan gelir peygam

ber olursunuz. Fakat her ne zaman peygamber geldi Muhammed 

Sallâllâhû Aleyhivessellem, ona imân edersiniz. J l i  Âllâh emredi-
■k 2 \  ̂ 9 X . 9̂ ı

yor o n la ra ^ j- ^ l f jU i^ U P fJ jL ^ l j f J J j j iU  "İk ra r ettiniz mi buna, 

vaadini aldınız mı bunun?" peygamberlere buyuruyor. UsjjSI ij_J/3 

Onlar da ikrar ettiler. jjjL A L İJ l j _ i  f j £ ü  LSİj 'ji^-Â /S  JL3 Öyleyse 

şahit olunuz ey melekler, ben de şahidim sizin bu ifâdenize.

Hatta Hızır Aleyhisselam, Rasûl-û Ekrem'i görmüş tâbi olmuş
tur. İlyas Aleyhisselam, bir seferde rastgelmiş, beraber yemek 
yemişler. Bu da olmuştur böyle. Yâni Rasûl-û Ekrem Sallallâllahû 
Aleyhivessellem'in zuhurundan sonra peygamberler azlolunmaz,
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yine peygamberdir yine derece sahibidir. Fakat daha büyüğü geldi
ği zaman ona itâat mecburiyetinde olur. Çünkü onun kitabı, bütün 
kitaplara câmiadır. Onun nübüvveti, bütün nübüvveti içine almış
tır. Nasıl altmış, yetmiş, seksen, doksan, yüz dedi mi, yüzün içine 
hepsi dâhildir. İşte İslâm iyet'te bütün dinler dâhildir. Kur'an'da 
bütün kitaplar dâhildir. Muhammed Sallâllâhû Aleyhivessellem'in 
nübüvvetinde de bütün peygamberler dâhildir.

82- j j ^ U J l  fA  i U î  J i j  j i  j - ix \  ̂ '''
✓ \ i-

d ü i  JJu ^J js  j_ -J  Ey Habibim bundan i'raz edenler, bu malû

matı bildikten sonra misâkı bildikten sonra. Elbette f_ * d L jd j / j  

O ji_^/U l Hak'tan huruc etmiş olurlar.

83- L P jl, ^ J J İJ  o l j - İ J İ  j_ *  f -L " !  Ü J  O j - ^  i l  j _ o  J_-a 5İ

O j-A j JJ a-4J)J H J S 'J

Oj_>4J ^lil j_ o  J -A il Allah'ın dininden başka bir din mi arayacak

lar? Bunu istemeyen yani "dinimizde var" Hıristiyan diyor "benim 

dinim " var. Yahudi diyor "benim dinim" var. Allah'ın dininden baş

ka bir din mi ararlar? Allah'ın dini, "İndâllâhi dini-l İslam" f l_ " İ İ J j  

j ^ j j l j  o l j - J J l  j_ *  Semavat-ı Ard'daki bütün mahlûkat LPjL 

/-AJsj ister istemez, arzu eder etmez. Hepsi de Allah'a mu'tidir, 

Din-i İlâhiye'ye mu'tidir. 5j-iJ-JJ <--P'j Allah'a rucû ederler.

84- J i - _" İJ  f_—a_jji Jp  J j—Sİ /_»J /—A— -P J j—Sİ /_*J «ÜiL-J /_A»1

j_*> Oj_“-1-aJİJ ^ r - " M- ‘- P j  ^ -"j-*  c^-İJİ /-«J “"J lj  ^j-^-iJJ c>*-"1 J
. " '  '  ^  5 /  * - ' t i , * * ''. t  I ° t  )  t  t  ° J V  ° t  8 I » '  * ' . t  V I  o * *

O  j - ^ j  f  gA» J -^ l j —-J Ö j—4-1 J f“ $JJ

Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivessellem. Bak efendim ayetler,
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harp ayetlerinden evveldir. Geçen de demiştik ya. Harp ayetleri 

geldikten sonra Ûlü-l Azim olur. Evvela peygamber olur, Gar-ı Hi- 

ra'da ayet nazil oldu, peygamber oldu. Üç sene sonra tebligata 

memur oldu, Rasûl oldu. On üç sene sonra da harbe memur oldu,
~ fi y 0 *

Ûlü-l Azim oldu. U llP  J>j 1 L i j  LÜ l JJ» Söyle onlara; "Allah'a
a a l a  ''' l a  la .

iman ettik  ,U L _ .J 'j ^>t_.1j  j j l  .-Jp Jj-sl / - i j  İb 

rahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a. Esbad; Yakup'un evlatlarıdır. 

Bunlara iman ettik. 46:24 5 *  O j-^ -Ü j . - I t p j  . - . j i  <,UA?' /-* j 

İsa ve İsa'nın getirdiğine de iman ettik, Musa ve Musa'nın getir

diğine de iman ettik."

f 4 ^ i  545 J  Nübüvvette, tasdikte biz hiçbir peygam

beri diğer bir peygamberden tefrik etmeyiz. Musa peygamberdir 

nebidir, İsa da peygamberdir nebidir. Dereceleri yüksek olur bir

birinden. Fakat o peygamberdir, o peygamber değildir demiyoruz. 

O ji- i-Ü  3J Biz iman ettik  bunlara.

85- 5_* Sj_:>-Vl j - * j  i i  J— 5 -J3 / _ . J l  j-t-P £-5— 5 - i j

5 j j_ .U J I
\

^ a
l i o  i i l J  5- i j  İslamiyet'ten başka bir din arayanları,

UL» JJLâj 5^  Allah kabul etmez onları. 5 jj _./2J1 5-* U * j_ * j 

Ahirette hüsranda olur.

Tamam edebilir miyiz? Az kaldı ama neyse ezan okundu. Bir 
iki ayet kaldı. Kalsın, hayırlısı olsun.

Hacı Bayram-ı Veli; "salikâni dergâhetra" Senin dergâhına sa- 
lik olan kimseler. Dergâh; bildiğimiz dergâh. Salik; o yol. Senin
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dergâhını yol tutan kimseye, "herdû âlem yek nefes" bu âlem, 
öbür âlem bir nefestir. Bir nefeste ahirete gider, o orda kalır. "va- 
lihani hazretez Rab, huri ez cennet melâl" Senin hazretine müte- 
hayyil olan, halini görenler de melal getirirler cennet ile huriler
den. Ne cenneti ya Rab, ne huriyi ya Rab! Melal getiriyor cennet-i 
hurilerden. Senin dergâhına salik olanlara her iki âlem bir nefes 
kadardır. Sana müteveccih olanlar da ne huriyi arar, ne cenneti 
arar."

Şimdi efendim, ayetin sebeb-i nüzulü. Yahudiler dediler ki; 
"Dinimiz İbrahimi'dir. Biz İbrahim 'in dinindeyiz. Başımızda İbra
him var, dinimiz de doğrudur." Hıristiyanlar da aynı iddia da bulun
dular. "Dinimiz İbrahimi'dir, bizim dinimiz haktır." Bak, bu haller 
tekerrür ediyor. Bugün de zamanımızda da mesela vahhabilerden 
sorsan "Ben Müslüman'ım" diyor. "İşte benim kitabım, dinim İsla
m iyet'tir." Acem'den sorsan yine öyle, Rafizi'den sorsan yine öyle. 
Herkes öyle iddia ediyor. İddialar ama doğru mu değil mi? O za
manda da böyle iddialar oldu. Ona cevaben ayet nazil oldu.

"efeğayra dinillâhe yebğune" Din-i İlâhi'nin gayrını mı talep 
ediyorlar, Allah'a isnad ediyorlar? Bak şimdi, Din-i İslam'ı tafsil 
edecek. Cenâb-ı Hak, emrediyor ki Habibine; "Dinini beyan et, 
onlara. Bunun haricinde olan dinler, Din-i İlâhi değildir." Haricinde
ki dini, Din-i İlâhi'ye diye mi kabul edecekler? Mesele bu vaziyette 
geliyor. Onlar uydurma yaptığı dini, İbrahime isnad ederler. "Be
nim dinim budur" diyor. Bugün de Vahhabi'ye desen, "Hak Müs
lüman'ım" der. Demiyoruz Müslüman değildir. Fakat batıl birçok 
şeyleri vardır. Rafiziye de desek öyle, Hariciye de desek öyle. Böy
le geliyor. O zamanda da aynı şekilde. (Efendim, şiilik bir mezhep 
midir?) Efendim kendine şia diyor. Şia yani Ali Radıyâllâhû Anh'ın 
tarafı. Eğer Ali Radıyâllâhû Anh'a muhabbet ise hepimiz Rafizi'yiz,
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Ali'nin Şia'sıyız. Fakat onu söyler, ondan sonra da Ashab-ı Kirama 
tecavüz söz eder, onun kabahati orada.

"lev kâne rıfben hubbu al-i Muhammeddin felyeşhede seke- 
ranû enni Rafızi" İmam-ı Şafii diyor; "Eğer ehl-i beytin muhabbeti 
rıfbsız ise bütün kâinat şehadet etsin, ben Rafizi'yim." Ehl-i Beyt'e 
muhabbet, en büyük bir nimettir. Lakin ehl-i beytin muhabbetini 
eline alıp da Ashab-ı Kirama ta'n-û teşni etmek, odur kabahatle
ri. Biz, onu istemiyoruz. Başka kabahatleri de var ama bu küfre 
kadar gider.

Şimdi "efeğayra dinillâhe yebğune" Ayetin sebeb-i nüzulü 
bu idi. Nazil oldu ayet. Din-i İlâhi'nin gayrına bir din mi ittihaz 
edecekler, talep ediyorlar? Din-i İlâhi'yi beyan edecek şimdi. "ve- 
lehû" Allah için "eslem e" mu'tidir, mûnkattır "men fissem âvâti" 
semavattaki mahlûkat tamamıyla, "ve lâ rd " yerdeki mahlûkatın 
bir kısmı. " ta v 'a n " Semavattaki tamamı ki meleklerdir. "ve ker
hen" Yerdeki bir kısmı ki insanların bir kısmıdır. Semavat-ı Ard'da- 
ki mahlûkat ister istemez, hepsi Allah'ın emrine mu'tidir. Allah'ın 
emriyle hareket ediyor. "ve  ileyhi yûrc iun" Bunlar sonradan da 
Emr-i İlahiye rucû edecekler, haşirde cezasını görmek için. Şimdi 
emrediyor Rasûl-u Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'e, Cenâb-ı 
Hak; "Dinini beyan et." Kısa olarak İslamiyet'i, böyle beyan edi
yor. İşte Din-i İlâhi budur. Bunun harici olan din, din değildir. " in - 
neddine indâllâhi'l İs lâm ".

"k u l"  Ey Habbibim Ekmelerrasûl Sallâllâhû Aleyhivessellem, 
onlara söyle. Din, imân neden ibarettir? De ki; "âmennâ b illâh i" 
ilk evvel Allah'a iman etmek. Allah birdir, diridir, bilir, görür, işitir, 
konuşur, her yerde hazırdır. Ne kimseden doğmuş, ne kimseyi do
ğurmuş, ezeli, ebedi bir Allah! Yani bütün kemal sıfatlarıyla mut-
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tasıftır. Noksana delalet edecek hiçbir şeyi yok, Cenâb-ı Hak'ta. 
Böyle iman etmek, Müslüman'ın işi birinci budur.

"vemâ ûnzile aleynâ" Bize nâzil olan Kur'an-ı Azimüşşan'a 
iman etmek. Ki Kur'an 23 senede nazil olmuş, 23 senede nazil ol
masının hikmeti, her nüzulünde Cibril-i Emin iltifat ile Selâm-ı İlâ 
hi ile nâzil olurdu. Kalb-i Peygamberi Sallâllâhû Aleyhivessellem, 
daha ziyade seviniyordu. Ve bir de zaman-ı mekân itibariyle nazil 
olurdu, onun da mânaya yardımı olurdu. Zaten birden nâzil ol
muş, Şaban'ın 15'inde. Ondan sonra Leylet'ül Kadir'de ve vak'alar 
zamanında nâzil olmuştu. Cibril-i Emin'de her sene Ramazan'da 
gelirdi. Rasûl-u Ekrem'le beraber ayetleri yerine koyarlardı. Son 
zamanda da iki defa gelmiş, bu şekilde. Bugün elimizde ne ise 
Levh'ül Mahfuz'da da aynı haldir. Biz buna da iman ettik. Kur'an-ı 
Azimüşşan'ın zaten delili içindedir. Yani bütün fusaha-i Arab, bü- 
lağalar toplandılar. Hiçbir suretle bir satır Kur'an'a benzeyecek bir 
şey söyleyemediler. O zaten kâfi bir delildir. Evvelden bahseder, 
sonuna kadar bahseder. Gaybten bahseder, eznâ-i kable tariften 
bahseder, hakk-u hakikata mukarrib. Birçok gayblerden de bah
seder, hepsi zuhur etti.

"vemâ ûnzile alâ İb rah im e" İbrahim aleyhisselam'a nâzil 
olan, "ve İsm âile ve İshaka ve Yâ'kube velesbat" Esbat; Yakup 
Aleyhisselam'ın evlatlarıdır. Bunlara ayrı ayrı kitap nazil olmamış
tır. Fakat birisine nazil oldu mu, mesela İbrahim aleyhisselam'a 
suhuf nazil oldu. Ne zamanki İsmail'e de işaret edildi. "Sen bu 
suhufla amel et." Aynı zamanda İsmail'in de kitabı olur. Aynıdır 
çünkü Allah emrediyor, "bununla amel et" demek ki o oldu.

"vemâ ûtiye Mûsâ" Musa'ya verilen Tevrat, buna da imanımız 
var. Biz bunların iptal olduğunu demiyoruz. Bakın nesh başkadır, ip
tal başkadır. Allah'ın kelamı batıl olmaz. Tahrif etmişler kendileri, on
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ların hatalarıdır. Kendi hatt-ı zatında batıl olmaz. Tevrat'ı da, suhufu 
da hepsi Kelam-ı İlâhi'dir. Rasûl-u Ekrem'e ait olan bazı yerleri, kendi 
kalemiyle tahrif etmişler. Zaten o zaman böyle matbaa yok, hıfze
denler de yok. Tevrat'ı kim hıfzedecek, yalnız Üzeyir aleyhisselam 
hıfzetmiştir. Yahudiler bazı tahrifatlar da yapmıştır. Fakat bunlar, eğer 
ki Kur'an-ı Azimüşşân geldikten sonra nesh olmuştur diyoruz, men- 
suhtur. Mensuhun manası iptal değildir. İptal olunmamıştır. Allah'ın 
kelâmı batıl olmaz. Yalnız amel müddeti bitmiş.

Bak mesela geçen seneye ait olan, 74 senesine ait olan bir 
kanun, 75'te amel edilmiyor, infaz edilmiyor. Mesela hükümet 
73 senesine mahsus bir kanunu çıkarmış. O seneye mahsus ol
duğundan, o kanunu 74-75'te infaz etmiyorlar. E, bunlar da 
Kur'an'dan evvel nazil olan ahkâmdır. Kur'an'dan evvel zamana 
ait olan ahkâmdır. Kur'an nazil olduktan sonra onun müddeti bit
miş olur. Hatta dünkü gazete, dün okunuyor, alınıyor da bir liraya, 
bir buçuk liraya. Bugün, dünkü gazete alınmıyor, okunmuyor. Yine 
gazetedir. Kanun yine kanundur. Kanun şeylerine yazılıyor, iptal 
değildir fakat onun müddeti bitmiştir.

"ve  İsâ " İsa'ya nazil olan İncil. "vennebiyyûne" Diğer pey
gamberlerin de hepsi, "m in  Rabbihim" hiçbir peygamberi inkâr 
etmiyoruz. Peygamberan-i İzam'ın birbirine olan farkı var. "tilke  
rusulu fatdalna bağdehûm ala bağd" Bazıları bazılarından daha 
âlimdir, bazıları mütekellimdir Allah ile konuşuyor, bazılarının baş
ka hassaları var. O öyle, bir nispette, bir seviyede değil. Fakat 
hepsi peygamberdir. Hiçbir peygamberlikte bir inkârımız yok. 
Hepsi de Allah'ın peygamberidir, rasûlüdür, kabul ediyoruz. Fakat 
hepsinin derecesi aynı derecede değildir. Derece başkadır. Onun 
için " lâ  nûferriku beyne ehadin m inhûm " tasdik ve tekzipte yani 
birini bırakıp da hıristiyanlar gibi, birini bırakıp da tekzip etmek,
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öbürüsini tasdik etmek, bizde o yok. "ve  nehnû lehû mûslim ûne" 
Biz halisiz Allah için. "m uhlisûnel fil ibadeti" İbadetimiz ancak 
Allah'adır. "ve men yebteği ğayral İslâm i d inen" İslamiyet'ten 
başka, bir adam bir din talep ederse, din olmaz. "fe len yûkbele 
minhû vehûve fil âhırati minel hasirine" Müslüman'ım efendim, 
hocayım dese, ne derse desin hiçbir kıymeti yok. Bak, burada ne 
oldu? İmanın erkânı zaten altıdır yine. Fakat Kur'an buyurdu ya, 
Kur'an'da hepsi de mevcuttur öbürler. Burada ne idi; Peygamber, 
Allah, Kur'an; üç. Öbürler; kıyamet de, melekler de, haşir de 
Kur'an'da mevcuttur. Yine tamamdır.

(114 din geldiğinin aslı var mıdır efendim?) Dinden maksat o 
yol, takip etmişler. Birbirine tevafuk eden de var, etmeyen de var, 
içtihatta da var. Artık onlardan bize kadar aks eden, Kur'an gel
dikten sonra bunu aradığımız bile yoktur.)

Âllâh, bunları hidâyete getirmiyor. Cenâb-ı Hak emrediyor;

"Nasıl hidâyete getirir bir kavmi, Cenâb-ı Hak!" 

(-$3/ 0 / Jl-*j JjJİT' İmân ettikten sonra küfre girmişler. Bunların kü

fürleri hele yahudilerin. Yahudiler imân etmiş Mûsâ'ya. İsâ gel

di mi, onu inkâr ettiler. Rasûl-û Ekrem geldi mi, ikinci defâ yine 

inkâr ettiler. 3-^- Jj_İ.JJ/ Oî / jlg —Sj Müşahede ettiler ki; "Rasûl-û

Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, haktır." Kitaplarında gördüler,
■k * JW,

Tevrat'ta gördüler. o / J u t i  f-A^/—j  Beyyine; hüccet-i kat'i. Bunla

rın hepsi de gelmiş, hâlbûki inkâr ediyorlar. İnkâr ettikten sonra 

j ^ / k J /  p_ i!/ ^Jl-$j J  Alı/j Âllâh, bu kavm-û zalimi hidâyete ihsân 

etmez.
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87- j - ^ ı  ^ ı l ı ı j  3 ^ -J u ı j ^ ı  ü a j  f* -1 p  5ı f i j i ^ c O j t J j i

f - i j l ^  d - d j !  Onların cezası; dil L ü  f-^ -İP  5' Lânet-i İlâhiye 

bunlarındır. (Çünkü ebedi küfür üzerine geçiyorlar.)

j - ^ J ^ i l s ı j Â ^ A d ı j

88- û j j k i j  f i  JJ 4 ^ !  f« İP  J  l«-3 j * j J l£

Ebedi olarak küfürde kalacaklar. Cezaları bu. 
O jj-k İj f - i  JJ ci»ijLiJl f-^İP daJUo J  Ne azapları hafif olur. Yâni bir 

adam zahmetli bir işe girdi mi, birkaç ay, birkaç sene, nihâyet 

alışıyor. Cehennem azabı böyle değildir, alışmaz. "kullemâ nadcet 

cüludûhûm beddelnahûm cüluden ğayra vel yezikûl azabe" Vücut 

çürümeye başladı mı, Cenâb-ı Hak yine üzerine bir deri veriyor ki 

azap alsın. Hafif olmaz, imhal da edilmez.

89- f—»~j jjiP ‘dil ûls I j>tL̂ Ij dUi juo js Ij jİ^  j-̂ jdl "Jl

d U i -lİ  Ij-ŞlS j - jU l  J l Meğer halis bir tevbe etseler. O va

kit tevbeyi hafazanâllâh kabûl eder. Ij-J tL ^ Ij Fakat tevbe de yal

nız lisân ile değil, tevbeden sonra da âmalini ıslah eder ve tevbe 

üzerine durur. f - ^ j  jj_ iP  3lil 5 l i  Âllâh CelleCelâlûhû, mübalağa ile 

mağfiret edicidir ve merhamet edicidir.

Efendim, bu iki âyette küfrü üçe taksim ediyor Cenâb-ı Hak. 

Âyetin sebeb-i nüzulü; evvelâ bunlar ısrar ettiler. Hars namında 

bir zat vardı. Kardeşi Süveyl Mü'min idi, Medine-i Tahire'deydi. 

Hars, imân etmemişti, Mekke'ye gitm işti küfürlerin içinde. Âyet 

nâzil oldu. "lâ yuhaffefû anhûmel azabû velahûm yûnzarun illel-
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lezîne amenû." Kardeşine bir mektup gönderdi. Süveyl diyor ki; 

"Rasûl-û Ekrem'e âyet nâzil oldu. Âllâh-û Teâlâ, tevbeyi kabûl edi

yor. Eğer bir adam tevbe eder de tevbesinin üzerinde durursa tev

beyi kabûl eder" diye kardeşine mektup yazıyor. "İy i bir fırsattır, 

gel de bu fırsattan istifâde et." E, Âllâh da kalbine düşürmüş onun. 

Doğru Medine-i Tahire'ye gelecek, mektup yazıyor evvelâ Hars. 

Rasûl-û Ekrem'e haber gönderiyor. "Benim kalbimde niyetim var 

gelmeye, imân etmeye. Acaba Cenâb-ı Hak, beni affeder mi? Sen, 

beni affeder misin?" Rasûl-û Ekrem de tekrar bu âyeti kendisine 

gönderiyor. j j - i *  3lil SLİ ij-^L ^J j d J i  jl_İJ j_o  lj_3l5 j - A İ '  J ' 
Onu alıyor doğru geliyor, tevbe ediyor, imânını izhar ediyor.

Arada bazıları vardı mütereddit. "İmân edelim mi, etmeyelim 
mi? Bekleyelim belki mağlup olur da biz küfrümüzde kalalım." Bir 
kısmı da hiç imân etmediler. Oldu üç. Hiç imân etmeyen zaten 
kâfirdir. Mütereddit olan zaten onun da imânı yok, bu iki. Ve bir 
de tevbe edenin de imânı var. O da halas olur. Üçe taksim ediyor 
bu şekilde.

90- J—5-2 (j—İ l j - i f  I jilS jl »_J »_gjU.j| J_i_ı l j j - i f  j-Û J l Si

Sj-iUaJl »—A d —iJ j l j

j-O ıİl (Si Bak, onlar ki imândan sonra kâfir olmuşlar. Yahudiler 

h a kk ın d a d ın l^ /o l JlAj Mûsâ'ya imân ettikten sonra, İsâ'ya* ** s  ̂ ^
imân etmediler. lj_ is  lj£lS$l î_J Ondan sonra küfrünü kat kat kat- 

laştırdılar, Rasûl-û Ekrem'e de imân etmediler. <j^ On

ların tevbesi tabi şâyân-ı kabûl görülmez. Sj-İUaJl »A  d u d j l j  Yâni 

gargaraya kadar yâni imkân vermiyor Cenâb-ı Hak.

"nahsiyi â'malû şumiyyi cuhud, rahi tevbe berdili şân beste-
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bur" Mevlâna bu ayetin izahında diyor ki. Bak meselâ tevbe et
mek. Çok insanlar var ki fenâ bir yolda olduğunu tasavvur ediyor, 
aklına veriyor, anlıyor. Ve şiarına geliyor ki "Ben bu yoldan çevi
reyim yüzümü" diyor. Lâkin bir imkân bulamıyor. Nasıl oluyor? Eli 
bağlı değildir. Cenâb-ı Hak, öyle bir işler başına mûsâllat ediyor 
ki vakit bulamıyor, imkân bulamıyor, düşündüğü zaman kalbine 
başka düşünceler geliyor. "Yaptığı fenâlıklar, o yolu kapatıyor" 
diyor. Yaptığı fenâlıklar tevbe yolunu kapatıyor. "nahsihi ef'âlû şu- 
miyyi cuhud" O fiillerin fenâlığı ve inkârının fenâlığı. "rahi tevbe 
berdili şân bestebur" Meselâ görüyoruz ki zamanımızda da vardır. 
60-70 yaşına girmiş, vaktiyle Müslüman imiş. Ondan sonra irtida- 
da başlamış, mürted olduğu hallere girmiş. Ağırttıktan sonra da 
hatırına geliyor. "Ben niçin bunu yaptım? Ben çevireyim" diyor. 
Fakat bir türlü çeviremiyor. Niçin çeviremiyor? Vakisinde bir şey 
yok. Düşünüyor lâkin bir mânâyı izhar edemiyor. Çünkü onun o 
harekelerini, Cenâb-ı Hak sebep ediyor gelmemeye. Zahiri bir şey 
yok fakat manevi bir hareket var ki bağlıyor. "rahi tevbe berdili 
şân bestebur" Tevbe yolunu kapatıyor Âllâh. Yâni tevbe dediğim 
zaman kolay değildir. Âmeli bozuk olan, niyeti bozuk olan tevbe 
edemiyor. Eğer ki dudakları arasından geliyor fakat kolay değil 
kalbe gelmiyor. Oj-!UaJ1 f - *  d u d  j i j  İşte dalâlete girmiş olanlardır.

jL İ^  f_Aj i j i / i j  i j j - i ^  j - j jJ '  Oİ Zaten kâfir, küfür üzerine ölenler 

ise J L İ j j-İS  şâyân-ı kabûl görülmez. LİAS j ^ j J i  j i

Yerin dolusu altını olsa verse4_> j J j  eğer ki sadaka versin, 

yerin dolusu parası olsun, hacca gitsin. Yine Âllâh CelleCelâlûhû,
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ondan kabûl etmez. j_» f-gJ /-»j f - J l JLl j-P f -g  du J  j l  Âzab-ı

elime giriftar olur, hiçbir yardımcısı olmaz.

Âllâh'ı aldatmak yok! İnsan kardeşini, arkadaşını aldatabilir. 
Fakat hiçbir zaman Cenâb-ı Hak'kı aldatamaz. Meselâ gençliğinde 
Müslümanmış ki çocukluğunda Müslümanmış. Büyümüş de her ne 
sebeple olursa olsun fikrini değiştirmiş, şeklini değiştirmiş, irtidad 
etmiş daha doğrusu. Biz şahıstan bahsetmiyoruz, irtidad etmiş. 
Bir zaman beri tarafta kalmış. Bu adam "dâima bir koyunun iki 
sürü arasında olduğu hale benziyor" mürtedin. Düşünüyor eski 
hali Müslüman, orta hali küfür. "Ben ne yapayım" düşünüyor. Lâ
kin bir türlü tevbe edip de o yola gelemez. Kapatmıştır, Cenâb-ı 
Hak. Fakat Âllâh Erham'ür Rahim'indir. Yalvara yalvara, gözyaşını 
döke döke eğer doğru olursa, belki de olur. Lâkin Mevlâna'nın bu 
ifâdesi; "Fenâ ahlâk, tevbe yolunu kapatıyor."

__ | İ .».S . \  İ- 'S I , .  \92- <U1 O/Ji j »  1j_ îx3 L»j O j - » 1j_ îx3 ^  s j-ıJl 1jJ/Aj j J

..................................................................................r *
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Buyuruyor ki Cenâb-ı Hak; "Ne vakit ki sevdiğini verdin Âllâh 
yolunda, o vakit sevdiğin yere girersin." Âllâh yolunda ne verir
sen. (Bak, kıymetini Âllâh'ın nezdinde bulmak icâp ederse, Âl
lâh'ın senin nezdinde kıymeti ne ise o olur.) Birisi cebini arıyormuş 
da en ufak parayı bulsun. Sormuşlar; "Bu ne arıyor?" "Kıymetini 
arıyor, Cenâb-ı Hak'kın nezdinde." Çünkü onu arıyor da verecek. 
Sevdiğini verdin mi Âllâh yolunda, sevdiğin yere gideceksin. Âye
tin tafsilatını söyleyeceğiz ama böyle de tafsil etmişler.

J_Jl 1j_J/AS j-J  Hayra, sevâba, Cennete, ebedi Rıza-i İlâhiye'ye
" } i 

nâil olmazsın sevdiğini vermeyince, en sev

diğini vermeyince. Cenâb-ı Hak'kın hiç kimseye ihtiyacı yoktur.



Âl-i İmran Sûresi • 453

Fakat ancak bu bir zekâttır, sadakadır, filandır, hepsi bir imtihandır. 

Acaba Âllâh'ı mı sever, malı mı sever? İmtihandır. Acaba iyisini mi 

sever, Âllâh'ı mı sever. Şimdi en büyük, en sevdiğini Âllâh yolunda 

verirse, Âllâh da onun en sevdiğini verir. Âyet-i kerime nâzil oldu

ğu zaman, bak meselâ Âshab-ı Kiram'ın bazıları harekete geldiler.

Biri Zübeyr Bin Avvam Radıyâllâhû Anh ki Âshab-ı Kiram'ın 
zenginlerinden idi. Güzel bir atı vardı zaten ata da binerdi, şeci bir 
insandı. Atı getirdi, dedi; "Ya Rasûlûllah Sallâllâhû Aleyhivessel
lem, benim malımdan en ziyâde sevdiğim bu attır. Âllâh'ın rızası 
için veriyorum, kime istersen ver." O da almış, demiş; "Vâllâhi bu 
Abdullah'a lâyıktır, kendi oğlu Abdullah'a vermiştir."

Ondan sonra Talha fakat Talha Aşere-i Mübeşşere'den olan 
Talha değil, O Kureyşi'dir, Mekkelidir. Bu Ebu Talha'dır, Ensar-ı Ki- 
ram'dandır. Bu geldi. (Hicaz'a gidenlerin belki şimdi görünmüyor, 
eskiden de binde biri bunu bilmez, bir şey var orada. Gider tabi 
kalabalıktır, girer gider, gelir. Şimdi efendim, Bab'ül Mescid'den çı
kınca bir cadde böyle sağa gidiyor böyle düz, bir de tam düz gider. 
Tam düz giden caddeden biraz gidince, şimdi mahalle içinde kaldı 
tabi değiştirdi işi. Mahallede iki binadan sonra Buhara tekkesi var. 
Buhara emiri vaktiyle orada bir tekke yapmışlar fakat büyük bir 
tekke. Belki İstanbul'da Fatih'in civarındaki medreseler gibi, iki 
kat, ortası açık, belki yüz tane odadan fazla, vaktiyle talebe okur
du. Suudiler okumayı kaldırdığı için, onlar da ayrı kendine göre 
yaptılar. Ondan sonra hacılar ve fukaralar, falanlar oturuyorlar. 
Bugün de o tekke mevcûttur. Şimdi Buhara tekkesinin karşısında, 
o zamanlarda oralar da bahçe idi, hurma bahçesi. Mamur değildi 
yâni böyle şimdiki gibi. Ve içinde bir su var. Biri Berha diğeri Bey- 
raha derler. Bu su, kuyudur ama tatlı su. Adam da zengin olduğu 
için bahçeye güzel bakmış. Hasılatlı bir bahçe, su da vardır ora
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da.) Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem çok zamanlarda, 
orada giderdi o sudan içerdi çünkü tonunda, iyi, içerdi otururdu, 
istirahat ederdi. Bu Ebu Talha da geldi huzuruna dedi. "Efendim, 
benim mal-û servetimden en ziyâde kıymetli olan (biri Berha'dır) 
bu bahçe. Ben, onu Âllâh için veriyorum. Nereye verirsen ver." 
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem de onun fukara akraba
ları vardır, hepsini topladı, mecmûune bıraktı yâni veraset değil. 
Hepsi bundan istifâde etsinler diye onlara bıraktı.

Bu kalıyordu ta elliye kadar. Muntazam bir kuyu değildi, böyle 
çıkrıktı. Fakat bilenler giderlerdi orada biraz içerlerdi. Hatta onun 
ufak duvarlarını da o vakit yıkmamışlardı tamam. Etrafında bina
lar başlamıştı, benim ellide gördüğüm zaman. Fakat o çeşme yeri 
vardı. Hatta orada bir câmi de varmış, Ebu Talha Câmisi. Onu kal
dırmıştır, vahhabiler. Su vardı 50'de, 52'de de su vardı. Fakat bu
3-4 sene evvel gittik. Su bütün bütün kesilmiş. Orada kâğıt mağıt 
atarlar, bütün bütün munkatı olmuştu. (Diğeri Beyraha'dır, yeri 
mevcûttur. Hatta Beyraha, hemen caddenin kenarındadır.) İşte o 
da onu verdi.

Sonra Abdullah Bin Ömer, develerle şeker alırdı. Fukaralara 

dağıtırdı. Dediler kendisine; "Efendim sen para versen fukaraya
/v x 9 > ^

daha nafidir şekerden." Demiş ama Âllâh diyor ki J_J1 1 j_J/I5 j J  

Oj-l?tj Lİ» J j- l i l i  gJîi- "Ben şekeri severim, ben sevdiğimden ve

ririm ."

Meselâ Sitt-i Zübeyde (Hârûn Reşit'in hanımı) o zamanki pa

rayla 30.000 altın ile bir Kur'an-ı Azimüşşân yazdırmış, çok güzel 

bir şeydir. Getirmişler kendisine vermişler. Sâlihattan bir hanım 

ki bugün de tâ Arafat'a kadar onun suyu içilir. Şimdi açmış böyle, 

bu âyet gelmiş. O j4 ^  /-I» J j-liis  g J — J_J1 /j-J/İs j J  Demiş; "Kâfi
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dir, ben zaten bundan fazla bir şey sevmiyorum. Onun için halkın 

okuyacağı bir yere koyunuz da herkes okusun istifâde etsin." İn 

san, Âllâh'a kendi istediğini verirse Âllâh'tan da istediğini alır.

5 _ i i j - l i i i  /-* j  Ama siz ne verirseniz, istediğinizden de 

aşağı da olsa, az çok. o  *üi O/-S Âllâh âlimdir, noksan olmaz. 

Yâni istediğini vermedin de aşağısını verdin yine sevâbına nâil 

olursun. Fakat derecatı vardır. Her neyi verirsen, Âllâh âlimdir. 

Mükâfatını ihsân eder, noksan gitmez. Bu mevzû burada biter.

93- 4_w.is . —Lp J-j*-'; - . '  ç; —> l—* J l ' ; . . '  u-i-J ûlS* çl_*.kJl

5 -J5U* f i l s '  Oı ıJjüSiS ı / ı s  j j  L j j i J i  J j i  Oı j j S  5 *

Şimdi efendim dediler ki yahudiler, Rasûl-û Ekrem Sallâl

lâhû Aleyhivessellem hakkında dediler. "Diyorsun ki ben, İbrahim 

Aleyhisselam'a tâbiyim." Çünkü Âllâh emrediyor, f^ V ^ l  H *  'j-L-slS

UL_ı>- İbrahim Aleyhisselam'a tâbiiyyeti, Rasûl-û Ekrem hepsinin" 1
fevkindedir, İbrahim 'in de fevkindedir. Tabiiyyeti sühulet itibariyle 

biraz ahkâm itibariyle birbirine benziyor. Yoksa tâbidir de maksat; 

İbrahim, Rasûl-û Ekrem'den yüksek değildir. Rasûl-û Ekrem'in 

fevkinde hiçbir insan halkolmamıştır.

Demişler ki; "Bu diyor ki ben, İbrahim Aleyhisselam'ın mez- 
hebindenim ama İbrahim Aleyhisselam, devenin etini yemiyordu 
ve devenin sütünü de yemiyordu. Hâlbûki devenin etini de yiyor, 
sütünü de yiyor, bu nasıl olur?" böyle itiraz ettiler, âyetin sebeb-i 
nüzulü bu.

Hâlbûki İbrahim Aleyhisselam'a haram olmamıştır bu. Onla
rın itikatına göre, İbrahim Aleyhisselam'a haram idi bu. Haram
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değildi. İbrahim Aleyhisselam'ı bir hastalık tu ttu , hastalığın neti
cesinde iki rivâyet var. Biri diyorlar ki o zamanki doktor demiş ki; 
"Devenin etiyle sütünü yeme. O da vazgeçmiş" bu bir. Bazıları da 
demişler ki; "Kendi nezretmiş. Demiş ki benim en ziyâde sevdiğim 
devenin sütüyle etidir. Eğer Âllâh bana şifâ verirse, ben nefsime 
riyazet olarak bunları yemem ve yememiştir." Yâni İbrahim Aley
hisselam yemiyordu fakat Âllâh, haram etmiş değildi. Âllâh helâl 
etmiş, kendisi nefsine haram etmişti. Onlar bunu bilmeyerek, ta'n 
ederek, "Mademki Âllâh haram etmiş, niye yiyor?" diyor. İşte bu
dur, âyetin sebeb-i nüzulü bu.

4 - ı i j  j _Jp J î* 1 j- ^ i ^ / - i  J i J î* 1 j- ^ i J-*" O^^/_*-kJl İs
rail, Yakup Aleyhisselam'ın lakabıdır, Abdullah mânâsınadır asıl. 

Her tâam, Ben-i İsrail'e helâldir ancak İsrail'in nefsine haram et

tiği O jjİÜ  J p ü  Oİ J 4 3 ( j- i daha Tevrat nâzil olmadan. Tevrat nâzil 

olmuş da haram olmuş demek değildir. Zaten Tevrat, sonradan 

nâzil olmuştur. LAji$/S ^ j j l İ L  İjJlS J-s Ey Habibim, bunlar inan

mazlar ona. Onlara söyle; "Getirin bakın, Tevrat'ta deve etinin 

haram olduğuna dâir var mıdır bir hitap?" f- i iS ' (Oİ Eğer

siz davanızda doğru iseniz. Getiriniz, Tevrat'ta deve etinin haram 

olduğuna bir şey var mıdır? Bu iftiradır, Âllâh'a yapıyorlar.

94- Oji-J/kJl f* düj/S d i jJ l j j i  ılOt̂ Ji 4ii J.P ̂ .JİSİ jlS

j l S  Her kim ki cl»jı_$Ul 4ii j İP  ^J-İSİ Âllâh'a iftira ederse, Âl

lâh haram etmediği halde "Âllâh haram etm iş" dese, d i  jJLİ j - i  

böyle Kitabullah'ta beyan ettikten sonra. O j-U/^Ji f -a dud j/S  El

bette onlar zalimlerdendir. Nefsine zulmetmiştir, kâfirdir hatta.
O ^ X s y S ,  y O >

95- jĵ l”j-İLaJi jj-i /ij /-İ-;-̂ ->- j.' ij-*-p/S İUİ ^Jl^> JS
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4Iil ^Jl-^  j i  Ey Habibim, onlara cevap bu; Âllâh CelleCelâlûhû
''' 1 O '' ^ {JJ x ■

sadıktır emrinde, fiilinde. »-‘ A jjl ^  IjJLİs/j Siz İbrahim Aley

hisselam'ın milletine tâbi olunuz, haniftir, mâildir Hak'ka.

Efendim, İbrahim Aleyhisselam'a Hanifi'dir demek. Hatta 

İmam-ı Âzam'a Hanifi'dir, Hanifi namında bir kızı varmış, bunla

rın aslı esâsı yok. İmam-ı Azam, Hanefi'dir, haniftir yâni hakka 

mâildir. İbrahim Aleyhisselam da bak, LL -:İ- haniftir yâni hakka** ^
mâildir. Bütün dinden hakka mâildir.

j ^ j - L L İ l  j - s  0 ^  L ^ j Müşriklerden değil, yahudilerden değil, 

hıristiyanlardan değil. Doğrudan doğruya muvahhiddir, hakka 

mâildir.

İmam-ı Âzam çok büyük bir insan. Fakat hanefi, hanif yâni 
hakka mâildir. Dini Hak'ka mâildir. Dedesi de Nuşirevan'a yetişi
yor, İran hükümdarlarına yetişiyor, o cihette. Zaten onun takvâ
sı da kitapları da meydandadır. Rasûl-û Ekrem'in, gıyaben onun 
hakkında hadisleri vardır. Onların hakkında.

96-

Bu sefer yahudiler dediler; "Efendim, bizim kıblemiz sizin kıb
lenizden evveldir. Biz, sizden evveliz. Binâenâleyh sizin, bize tâbi 
olmanız lâzımdır." Yahudi durmaz ki! Hâlik-i Kâinat, onları tekzip 
ediyor. Hâlbûki kıblesi öyle değildir.

Bak şimdi. Melâike-i Kiram, Beyt'ül Mamur'da ibâdetle meşgul 
yukarıda. Zaten ibâdetle meşgul oldukları için, istediler bir yerin 
etrafında bulunsun. Beyt'ül Mamur denilen bir mevki, bugünkü 
Kâbe'nin tam hizasında bir yerde tavaf ederlerdi. Onlar orada ta 
vaf ederlerken, yerdeki melekler de heveslendiler. Biz de bu hi
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zada bir yer yapalım da tavaf edelim. İlk  evvel Kâbe'nin binasını 
melekler yapmışlar. Beyt'ül Mamur'un hizasında yapmışlar. Son
ra var ora zamanla harap olmuş, Âdem Aleyhisselam tevcetmiş, 
ondan sonra böyle tevcid ede ede gelmiştir. Âdem Aleyhisselam 
bunu yaptıktan kırk sene sonra Kudüs'te Beyt'ül Mukaddes ya
pılmıştır. Binâenâleyh bizim Kâbemiz, Kudüs'ten evveldir. Onların 
dediği yalandır.

l-x !>  ^ İL İ!  ^ /- İ-U  £--i*j j j î  O/ Bekke, Mekke. Bir lügatdır. 

'm im '- 'be ' okunuyor. Her ikisi bir mânâdır. Mekke, Bekke. Mekke 

yâni tek cevapla. "Cevapları, zalimlerin boynunu eğiyor. Boynunu 

eğiyor da giriyor, tazarru ediyor, yalvarıyor. Yahut da kahr-u gazap 

geliyor onlara" diyor. Böyle diyor. Mekke de onla aynı mânâdır, 

mânâ değişmez. Şimdi Ümmü'l Kur'a, Ümmü'l Bilâd, Bekke, Mek

ke. Dört isim var Kâbe-i Muazama'anın, Kur'an-ı Azimüşşan'da. 

Burada "Bekke" diyor. İbâdet için yerde ilk evvel yapılan bina, 

Mekke'de olan binadır. o jL l»  Bereketlidir, berakât sahibidir, bir

çok bereketler var orada. Günahlar affedilir, seyyiatlardan vaz-
/v £ X 9 ^ ^

geçer Âllâh. İçine giren emin olur.j_;..JUiJJ ^Jl-aJ Hidâyete sebep 

olur âlemler için. Oraya gidene tecavüz edilmez. Hatta katil bile 

oraya gitse orada öldürülmez. Muhafaza ederler, çıktığı zaman ce

zayı verirler. Fakat belki bu vahhabiler, şimdi biraz ileri giderler. 

(Efendim zaten küfrüne girmiyoruz biz onların. Müslümandırlar 

ama bazı saptığı yerler vardır. Belki Cenâb-ı Hak, affeder. Âllâh'a 

mümkündür, tam ölüm zamanında da hidâyete erdirir. Fakat tu t

tukları yol, iyi değildir. Âllâh, kerimdir her şeyi yapar fakat yol 

değildir.)
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s_p C i *  4İii 5 ü  j l S  S _ ij o ı  ^ ı i “_^ı j_o  , ^ _ ^ ı  j L -  

S-^-JiiJi

o L İ J  o U l  4_ıi Orada beyyin âyetler var, zâhir olan âyetler 

var. Zahir olan âyetlerin bazılarını saymışlardır. Meselâ f L î i  

Makam-ı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın ikame ettiği yer. (Bak, 

hatalarının birisi bu) Ne idi? Kâbe kapısının karşısında, bizim gör

düğümüz zaman dört köşeli ufak bir odaydı. Orada binayı tam ir 

ederken, yaparken şimdiki zamanımızda kazma, kürek, levazımat 

neyse orada bulundururdu. Kendisi de başında bulunurdu. Dâimi 

orada bulunduğu için, Makam-ı İbrahim demişler. Ve bu kapalı 

idi. Ta, bu hale kadar yâni dört, beş, altı seneye kadar kapalıy

dı. Şimdi onu oradan kaldırdılar da. Ta! Nihâyete kaldırmışlar. Bir 

defâ o içindeki çizme şeklinde, onda da şüphemiz var ya. Haydi, 

neyse onu kabûl etsek bile o makam, o yerdir. O bina değil ki o 

taşlar değil. Bugün Kâbe'nin taşlarının hepsini buraya getirseler 

koysalar, Kâbe olmaz ki! Kâbe o buk'adır, Makam-ı İbrahim de o 

buk'adır.

Bak meselâ câmilere Tahiyyat'ül Mescid var, Kâbe de Tahiy- 
yat'ül Mescid yok. Tavaf sünneti var. Tavaf sünneti diyor, "Ma
kam-ı İbrahim 'in arkasında sünnetlesin" ki orada yapılıyor. Demek 
ki orası o buk'adır, onun arkasında sünnettir. Bulunmazsa başka 
yerde kılar, o başka. Onu oradan kaldırıp da oraya, başka yere 
götürmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunu hata etmişler. Bunlar ha
talardır.

Hatta Hacer'ül Esved de kapalı olması, o da büyük bir hata
dır. İçi de dışı da kapalı. Zavallı hacı dışarıda birbirinin üzerine
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çıkıyor. Hâlbûki ne içerde, ne dışarda taş görünmüyor. Hüccetleri 
de budur; "Ziyâret ederlerse biter." Biterse sen sorumlu değilsin. 
Âllâh'dır, Malik'ül Mülk.

Li»1 O/S L l —S j_ » j Oraya dâhil olan emin olur. Ya Azab-ı İlâ- 

hi'den emin olur, eğer halis tevbe ederse. Veyahut şer'an hemen 

ceza verilmez de çıktıktan sonra cezalandırılır. j*-s~ ^ L U l  ^_İP <J}j
o V —  x

Hic, Hac iki lügattır. Bu arada Hicc'ül Beyt-i vardır. Hac da 

vardır, hic de vardır. Hic kelimesi, bizim Kıraat-ı Âsım rivâyet-i ha

dise vardır, vakıadır. Hiçbir farkı yok, "kast" demektir. Hacıdır yâni 

kastetmiş Kâbe'yi ziyâret etmeye. "ve lillâhi hıccûl beyti alennâsi" 

yani. Âllâh-û Teâlâ için Beyt'ül Muazzam'ı ziyâret etmek, farz ol

muştur insanlar üzerine. Bak mukaddemdir, muahhar. "ve lillâhi 

hıccûl beyti alennâsi" ibare böyle geliyor. J — l̂_-J1 ^/^s_^1 j_ »  

Hem herkese değil. Bir kimse ki gücü yeter yol itibariyle. Gücü 

yeter nedir? Demişler ki haccın vücubı için; Müslüman olmak, akıl 

sahibi olmak, baliğ olmak, hür olmak, istitâat-i bedeni olmak. 

Yâni mali ve bedeni bir mâni de olmazsa tamamdır.

Fakat bunlar olmadıktan sonra gitmek de ne bileyim âşıklar 
için derler, "Bağdat uzak değil." Fakat birçok fenâlıklar da zuhur 
ediyor. Bak meselâ Mektubat'ta, İmam-ı Rabbani'nin bir mektu
bundan gördüm. İkinci hac, herkes istiyor gitsin. Arzu ediliyor 
tabi. Fakat "o haccın ikinci ziyâretinde (birincisinde değil ha! Bi
rinci hac farzdır, rukündür, o kat'idir.) birçok nâmaz gidiyor. Bir tek 
nâmazın fevt olduğunu bilirse, o nâmazın fevtinden hâsıl olan gü
nah, o ikinci Haccın sevâbı doldurmuyor" diyor. Bir de ne oluyor? 
Sonra bir yerde diyor ki yine Mektubat'ta; Mekke Emiri alışmıştır, 
hacılardan bazı tezkere bedeli para alıyor. Bu demeyin, "Ben gi
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deceğim ne olursa olsun vereceğim." Çünkü zulüm böyle başlıyor. 
Az az çoğalıyor, o zulümdür alıyor. Herkes giderse böyle nafile, o 
zulmü ziyâdeleştirir. Zalime fazla para verilir. Tasavvur ediniz de 
ikinci Hac'ta zalime, zalimlere ne kadar para veriliyor? Yardım câiz 
midir, zalime? Efendim, İmam-ı Âzam'ın kırk kez Hac'ca gittiğini 
okuyoruz. Efendim, kırkta olur yüz kırkta olur. Onların tayy-i za
manı olur, tayy-i mekânı olur, onların hâli bize göre değildir.

5—i j  Her kim ki J_İ5 inkâr ederse Cenâb-ı Hak'kı yahut haccı
c * l 4 * *

inkâr ederse. 5_t-JUü' 5-P U - iP ^ ' OL* Âllâh, Ganiyy'dir alemden.
* * ' $ i- i- ' ° o s 0 s a 2

98- Oj-J—-*-* 1* . L p   ̂  ̂i  Aülj 4i i c ij l j l j  Oj i J® ' J»

—U&Ul J Â l LJ JJ» Ey ehl-i kitap, O jJ-i£ i L-J niçin inkâr ediyor

sunuz? 4ii Âllâh'ın âyetleri olan Kur'an-ı Azimüşşân, böyle 

okunuyor size. Tevrat'ınızda da mevcûttur ki bir kitap gelecek, 

son peygamber gelecek, bizi gördükten sonra bilerek niye inkâr
'  * t ' 9 l  nediyorsunuz? Oj-L—-*-* L i  . - İP  Ju-g_i 4üij Âllâh şâhittir sizin yaptığı

nızdan, size bunun cezasını verecektir.
jl ' ' s & 0 '  o' ' 0 ^

99- 5^1 5 - i  ' J t -—.  5 -p OjJ * f-J — J“ ®' l"j

Ô-Jl— L-.p  jp U ;  i

CJ3 Ey Habibim Ekmelerrasûl Sallâllâhû Aleyhivessellem, söyle
9 * * —- y , f

bunlara; —U&Ul J Â l l_J De, ey ehl-i kitap 4ii J - - - .  5-PO j.J-9i f-J 

niçin halkı Âllâh'ın yolundan çeviriyorsunuz? Mümkün olduğu ka

dar Müslümanların aleyhinde, dinin aleyhinde, imânın aleyhinde 

şeyleri söyleyip halkın yüzünü çeviriyorsunuz küfre. 5-*' 5-* İmân 

edenleri niye çeviriyorsunuz? L>-Jp l-^S ji-i Onları arıyorsunuz eğri
J? »W S

yollara. i l l ^ i .  f iB l j  Hâlbûki siz görüyorsunuz.
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Onların ileri gelenleri bilirlerdi efendim. Bilmeyenler yok zaten 
içinde. Malum ya Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, kırk 
yaşına kadar onların içindeydi. Nübüvvet iddiasında bulunmuyor
du zaten nübüvvet yoktu o vakit. Fakat O'nun hal-û harekâtını 
bilirlerdi. Hiçbir zaman bir yalan zuhur etmemişti, bir hıyanet zu
hur etmemişti. Kimseden de okumamıştır, kimseden de malumat 
almamıştır. Birden bire bir feveran etti Ûlum-u İlâhiye, evvel-û 
ahirini bilir, zâhir ve bâtını bilir. Bunu böyle bildikten sonra niye 
inkâr ediyorsunuz bidiğiniz halde?

 ̂ 9 '  * lL İP  J - î l i  4üI l_Sj Âllâh gafil değildir yaptığınızdan, el

bette cezanızı göreceksiniz.

100- j j  —>ül£JI IjjjI j- j jJ I  j s  i-îjj-s IjJL—laj Ol lj_isI j_ jjJ I L^jl l_j

'  ’ ' '

Bu âyet-i kerimenin sebeb-i nüzulü efendim; Medine-i Tahi- 
re'de iki kabile vardı. Evs ve Hazrec ki bunların da aslı Yemen'den 
gelmedir. İki yahudi kabile de oralarda yerleşmiş ticaret için, 
Ben-i Kureyza, Ben-i Nadir. Bu iki kabile yahudi, mütemadiyen 
perde arkasında bu adamları birbirine tutuştururlar, yüz sene de
vam etmiş hatta bin sene devam etmiş harp. Buna bir söz söyler, 
buna bir şey söyler, birbirine tutuşturur harp ettirir. Yahudinin hali 
bu, yetiştirmesin kuvvetlendirmesin. Bugünkü yahudinin de hâli 
bu aynı. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem teşrif ettikten 
sonra, O'nun bereketiyle her iki kabile imânını izhar etmiş ve bir
birini sevmişler. Aradaki sevgiyle bu muharebe, bu adavet orta
dan kalktı. Fakat yahudi düşünüyor nasıl yapsın?

Şas namında onların şairlerinden birisini buldular. Vaktiyle 
Evs'lilere karşı, Hazrec'lilerin fazla zulmettiğine dâir olan bir kaside
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yazmış. Gelmiş onların yanına, başlamış o kasideleri söylemeye. 
Zaten de o kadar tahsilleri yok, Rasûl-û Ekrem de hâzır değil. 
"Böyle yaptılar, böyle yaptılar, böyle yaptılar ne duruyorsunuz" 
diye bunları heyecana getirmiş. Evs silâh demiş, başlamışlar silâh 
çıkarmaya. Silâhı da Medine'nin içinde değil dışarıya çıkarırlardı. O 
çıktıktan sonra beriki de çıktılar. İkisi birbirine karşı çıktılar harbe.

Cibril-i Emin, Rasûl-û Ekrem'e geldi haber verdi. Rasûl-û Ek
rem, Âshab-ı Kiram'la içeriye girdi. Yahu dedi; "Ne yapıyorsunuz? 
Âllâh size imân verdi, Müslüman'sınız, ben aranızdayım, bu şey
tanından telkinatıdır." Emretti, nihâyet kendilerinin de akılları baş
larına geldi. "Yuh!" Ettiler de muhabbet etmeye başladılar. Cabir 
bin Abdullah diyor ki; "Hiç görmedim bir günün evveli bu kadar 
sıkıntılı, sonu da bu kadar rahat." Çünkü sonunda hiçbir adavet 
kalmadı. Sebeb-i nüzulü âyet bu idi.

LL jS  (31 1j-î°1 5-AJl Z-4-;1 Z-5 Eğer siz, bir tarafa yardım
1 1  ̂ ' s » o * â x ° ^

ederseniz ki Şas'ın dediği taraf. J-K  f i ’j s j j  L» li£Jl 1j_jj1 5-AJl <5-°
a ' * v 1 '''y

İmândan sonra sizi küfre sevk ederler.

101- 5~°j j  4̂ 1 L L jİ f-X ıJp /f-i3 lj Ojj

!?1 j —̂  ^ J l ^ J —* J-Ü «üiL-j f_

Ö jj_ i^  lJ2_1İJ Nasıl küfredeceksiniz siz, nasıl küfre meylede

ceksiniz? 4ii L lJ l  LS- ^  f ü i j  Âllâh'ın âyetleri, Kur'an-ı Azi- 

müşşân aranızda okunuyor, Uj-i-J f x - j j  Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû 

Aleyhivessellem aranızdadır. f-kL K ; ^-^J Her kim ki (i'tisam; 

temessük demektir) temessük ederse, i'tisâm ederse Âllâh'a, 

Rasûlûllah'a, Kur'an'a. f —iL L İ  l?1j-^ ^ J l ^Jl.* J lîî  Doğru yola gel

miş odur.
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meydan-ı muharebede aldığı âyeti onlara beyan ediyor. "Ey Müs- 

lümanlar! Âllâh'a imân ediniz, hakkıyla takvâ ediniz. Takvânız hak 

takvâsı, hakkıyla takvâ olsun." Hakkıyla takvâ nedir? Yâni itâat 

etsin, isyân etmesin. Şükretsin, küfran etmesin. Âllâh'ı zikretsin, 

unutmasın. Böyle olduğu zaman, Âshab-ı Kiram'ın bazıları Rasûl-û 

Ekrem'in huzuruna hatta ağlamaya geldiler. "Efendim bu elimiz

den gelmiyor ki! Bu beşeriyet icâbatı, biz nihâyet unutuyoruz bazı 

hallerimizi." O vakit nesk oldu bu âyet. Evvelâ 1j_i»1 j-jL J / /_£!/ U  

o / l  3 — 4ü/ J j l j /  hakkı hakla takvâ ediniz. Hakkı takva ile takva; 

isyân etmeyiniz, unutmayınız. Sonra onların bu hâline göre, âyet 

merhameten nâzil oldu. "vettekûllâhe m estteta'tûm" diyor, "Gü

cünüz yettiği kadar." Âllâh, sizden gücünüz yettiği miktarı istiyor. 

Gücünüz yetmediği miktarı talep etmiyor.

O jiL l»  f ü / j  3 V S  'J j Ölümünüz, İslâmiyet üzerinde olsun. 

Ölmeyiniz, Müslüman olarak ölünüz. (Elde midir? O, ölüm gelme

den evvel zaten belli değildir. Ölümden evvel bu mukaddimelere 

dâima devam edecek.) Meselâ kelime-i tayyibe "Lâ ilâhe illâllah" 

ile. Buna devam ede ede, mümkün mertebe, bak âyet beyan etti 

ya! İmkân dâhilinde yaparsa o zaman unutturmaz. Fakat eğer 

bütün bütün unutursa o zaman müşkül olur. Onun için imân üze

rine gitmek. Efendim, imân üzerine gitmek zaten nihâyet odur. 

Eğer o devlet, birisinin eline düşerse fevkalâdeyi bulmuştur. Şâ-
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hadetnameyi almıştır. Fakat onu elde etmek için evvelinde biraz 

hazırlık lâzım. Evvelinde hazırlık da nedir? Birisi sormuş Rasûl-û 

Ekrem'den. "Dili, Zikrullah'la ile rad'ın." Muayyen de olsa iyi fakat 

olmasa da olur. "Lâ ilâhe illâllah MuhammedûnRasûlûllah, Süb- 

hanâllah, Velhamdûlillah" Bu kelimelerle olursa, herhangisi olur

sa yine halasa sebep olur. Fazla ara vermemek, fazla ara verirse 

şeytan içine giriyor.

Şeytan, röntgen şuası nasıl ki insan karşısına durduğu zaman 
içine giriyor da bozuk yerleri gösteriyor. Şeytan da bu şekilde 
insanın içine giriyor. Herkese giriyor yâni bu insanın vücudunu 
öyle halketmiş Cenâb-ı Hak. Vesvese budur, "yûvesfisû fi sudû- 
rinnasi" vesvese yapıyor. Fakat çaresi nedir? Zikrullah'tır. Zikrul- 
lah oldu mu geri kalıyor. "e l-hannas" hannas; geri kalmak, geri 
gelmektir. Ne zamanki Zikrullah oldu mu, oradan geri geliyor. Fa
kat Zikrullah olmayınca orada harekete geçiyor. Mümkün olduğu 
mertebe, bütün bütün onunla meşgul olmaya da imkân yoktur. 
Fakat biraz meşgul olursa tabiat olur. Tabiat olursa o vakit daha 
başka türlü olur.

Cenâb-ı Hak'tan nâzil olmuştur. Nihâyet Cenâb-ı Hak'ka avdet 

edecektir. Nasıl ki bir kovayı aşağıya kuyuya durduktan sonra çı

İj—L^iLPlj Tutunuz; temessük ediniz «lil Âllâh'ın dini

ne. "Habl" buyurmuş, dine işâret. Teşbihtir. Kur'an-ı Azimüşşân,
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karırsın. Semâvattan gelmiş bize. Biz, ona temessük edersek bizi 

yukarıya çıkarır. Temessük etmezsek o gider, biz kalırız. İ'tisam 

ediniz yâni temessük ediniz Din-i İlâhi ile Kur'an ile ULı£- hepiniz 

beraber, tefrika olmasın. Ij_3jis j  İslâmiyet'ten sonra birbirinizin
? s \ > a

aleyhine, birbirinize tefrika yapmayınız. f-x - İP  4 i1 o . -lAJ ı ^ ı j  

Âllâh-û Teâlâ'nın size yaptığı bu nimetleri hatırlayınız. Âllâh Cel

leCelâlûhû, nimeti yaptı ki sizi Müslüman halketti. Büyük nimeti 

yaptı ki Muhammed Sallâllâhû Aleyhivessellem gibi bir büyük pey

gamberi peşeva yaptı. Büyük nimeti yaptı ki Kur'an-ı Azimüşşân 

gibi bir kitabı verdi. İşte bu kitap bugün elimizdedir. Peygamber 

de aynen aramızdadır. Öyleyse bu Kur'an'a, bu peygambere te 

messük ediniz, tefrika yapmayınız.

f_Ç jlS  j_ - j  eJd li £l 1 _pj f ü T  i l  Eğer ki muhatap o zamanki in

sanlardır fakat kıyâmete kadar Kur'an-ı Azimüşşân, bütün Müslü

manlara da hitap ediyor. Sebeb-i nüzul âyet başkadır fakat murad 

başkadır. Sebeb-i nüzulü âyet, o vakit o vak'adır. Fakat kıyâmete 

kadar Âllâh CelleCelâlûhû, bize diyor; "Ey Müslümanlar, Kur'an-ı 

Azimüşşân'a temessük ediniz, ayrılmayınız birbirinizden. 

l5lp-1 4_İİJcl> Âllâh CelleCelâlûhû, kalplerinizi birbirine yakınlaştır

dı ve O'nun nimetiyle kardeş oldunuz. f i i S j  Sizler sjJU- /!_£. 

jL İ) I  nâr'ın kenarında idiniz (şefâ; kenar demektir, hufre; çu

kur demektir) küfürde. L^ is  fJjıaJlS  Sizi, Âllâh halas etti. d ü j i '  

4_jljl f_xJ Alil j -—j İşte öylece Âllâh, âyetlerini size beyan ediyor.

fxJJÜ Tâ ki aklınız başınıza gelsin, düşünesiniz. Bu Kur'an-ı 

Azimüşşân geldi hidâyet için, bu peygamber geldi bizim hidâye

tim iz için. Her ikisi de bugün aramızda mevcûttur. Biz, onlara te-
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messük edersek halas oluruz. Onların sözünden çıkarsak elbette 

helâk oluruz.

9 ? 9 9 9— ^ jı n / /  o x »i u '  f s*0 9 c"
104- (jj-^-^j ^3 jj—*ıJ /j O jj—̂ l^j j-^-^Jl ^.^1 Oj—P— -̂̂ 1 f — (j-^^Jj

O j-^ ı liJ ı  <U  d ı J j iJ  J_SHJi (j_p

Bak, farz-ı kifâyedir hatta farz-ı ayn diyenler de var. Bir ce
maatin içinde, bir şehrin içinde bir adam bulunsun da daima o 
cemaatin halkına vaaz-û nasihat etsin. Tabi bu gibi, İstanbul gibi 
şehirlerde birkaç tane vardır o başka. Fakat her memlekette bir 
âlimin bulunması farz-ı kifayedir. Eğer bulunmasa bütün memle
ket halkı günahkâr olur. Ayet de budur;

 ̂ 9 9^0 î X  ̂ 9
j-x£JJ Olsun I_£L» sizlerden <J>1 bir cemaat, j - l ^ l  ^ J l  Oj-P—

x 9 ° s'' *
halkı davet eden. j_ x i iJ l j_P  O j- lfö  ^ j j _ H / j  O jj- ^ l j j  Emr-i bil 

ma'rufu halka söylemek ve münkerden nehyetmek. Münkerden 

halkı vazgeçirmek, ma'rufu halka söylemek için cemaatlerin için

de bir âlimin bulunması. Yâni her memlekette bir âlimin bulunma-
X 9 9 % '  1 )

sını emrediyor Allah. Oj—̂ l l i J l  * d L jü jl j İşte bunlar, halkı hayra 

davet eden müflihlerden olur.

Farz-ı kifâyedir her memlekette bir âlimin bulunması, birçok 
olursa daha güzeldir. Fakat hiç olmazsa bir âlim bulunmazsa, 
farz-ı kifâyeyi terk etmiş olurlar. Hepsi de günaha girerler. Bak, 
Emr-i İlahi bu.

^ 9 *  9 î  '  S  9

j_ x iü j Olsun i_ x !^  sizlerden birisi, bir cemaat ^ J l  Oj— 

jJ A jl halkı hayra, İslamiyet'e, iyiliğe davet etsin. ^ jjJ« iJ l>  O j j i l j j
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i- x x
Ma'ruf ile Allah'ın emrini halka bildirsin. y O l  Münker-

den, Allah'ın nehyettiği şeylerden halkı nehyetsin. İki, üç şey var 

burada. Hayra davet etsin. Tefsirler diyor ki hayrdan murad; İs- 

lam iyyet'tir veyahut Umur-u Hayriye de olabilir. Zaten İslamiyet, 

baştanbaşa Umur-i Hayriye'den ibarettir.

Emr-i bil ma'ruf nedir? Cenâb-ı Hak'kın emrettiği şeylerdir. 
Hatta Mevlâna diyor ki; "nezdi muhakkikân ma'ruf hizmet-i Hak- 
kas" Ma'ruf; Âllâh'ın hizmetidir. Münker; nefsin arzularıdır. O da 
öyle tefsir etmiş. Her tefsir, hepside toplanıyor bir yere geliyor ya. 
Neticesi emr-i bil ma'ruf; Âllâh'ın emrettiğini, dinin emrettiğini 
halka bildirmek. Dinin nehy ettiğini, halktan nehy etmektir. Bir 
adam, âlim olacak ki memlekette bunu yapsın. Böyle bir âlimin 
bulunmaması zamanında, o memleket farz-ı kifâyeyi terk etmiş 
olur ve hepsi de günaha girer.

Şimdi Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in vefâtı. 
"Vefât" pek hoşuma gitm iyor söylemesini ama "inneke mey- 
y itûn ve innehûm m eyyitûn" buyurmuştur. Çünkü Rasûl-û Ekrem 
hay'dır kabrinde fakat şehitler, falanlar gibi değil. Öyle bir hayat 
ile hay'dır ki ahvâlimize muttali. Hâlimizi bilir ve görür bir halde 
hayattadır. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem bu hayatı 
değiştirdiği zaman, Âshab-ı Kiram dediler; "Her ne olursa olsun, 
bir lokma ekmekle idâre ederiz. Biz, Medine-i Tahire'den dışa
rı çıkmayacağız." Mademki bu nimetleri burada bulduk. Rasûl-û 
Ekrem'in civarından ayrı bir yere gitmeyiz. Eh! Bir lokma ekmek 
nasılsa elimize yetişecek, içtihatları bu idi. Hepsi de müçtehittir. 
Âshab-ı Muhammed Sallâllâhû Aleyhivessellem'in hepsi de müç
tehittir. İmam-ı Ebu Yusuf, İmam-ı Ebu Muhammed müçtehit olur 
da Âshab-ı Muhammed Sallâllâhû Aleyhivessellem, niçin müçtehit
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olmasın? Bu zaman, Ebu Bekir Sıddık Radıyallahû Anh'ın zaman-ı 
hilâfeti. Dâhildeki bazı ihtilâllerle meşgul oldular, harice yüz çevi
recek hâl kalmadı. İki sene hilâfeti zamanının hepsinde, dâhildeki 
ıslahatla meşgul oldu Ebu Bekir Sıddık. Ömer Radıyallahû Anh'ın 
hilâfeti zamanında dâhil tamamıyla ıslah edilmişti. Yüzünü harice 
çevirdi. Harice çevirdiği zaman Cenâb-ı Hak'kın lütf-û keremiyle 
bu dinin teyidi, onun eliyle oldu. On sene zarfında Bilad-ı Berbe- 
riye'den yâni (Fas, Tunus, Cezayir, Mısır), Suriye, Arabistan, Irak, 
Kürdistan, bilmem bütün İran, hepsi Ömer Radıyallahû Anh'ın za
manında fethedilmiştir. Zaten de bu zaman, o zamanki vesâitle 
yürüseler bile ancak yürür, değil ki harp. Halk muharebe değil, 
onun Adalet-i Ömeriyeyi işittiği zaman. Ömer Radıyallahû Anh ge
lir de sem'an ve tâaten karşılarlardı.

Şimdi Âshab-ı Kiram'ın içtihadı; "Biz Mekke'yi, Medine'yi bı
rakmayız" dedikleri. Ömer Radıyallahû Anh ise bu âyete istinaden; 
"Fethettiğimiz memleketlerde bir âlimin bulunması lâzım gelir ki 
halkı hayra davet etsin, emr-i bil ma'ruf nehyi anil münker yapsın. 
Siz birden Medine'de toplanırsanız, kim bu işi yapar? Ben fethe
diyorum, fethettim , kim yapacak bunu?" Ömer'in içtihadı galebe 
etti onlara çünkü âyete müstenitdir. Onun için Ömer Radıyallahû 
Anh, bütün Âshab-ı Kiram'ı o zaman (zaten Medine-i Tahire'deki 
âshab, Ömer'in zamanında böyle) bu şekilde dağıldılar. O fethedi
len memleketlerin hepsine bir, iki, üç, miktarına göre Âshab-ı Ki
ram'ı ikame etti, iskân etti, orada oturdular, evlendiler, mal sahibi 
oldular, halkı davet ettiler İslâmiyet'e. Emr-i bil ma'ruf, nehy-i anil 
münkeri yaptılar.

O jJ tllIJ l duü 3\'3 İşte bunlar; halkı hayra davet eden, emr-i 

bil ma'ruf yâni Emr-i İlâhiye'yi halka talim eden, nehy-i anil mün

keri yapan kimseler müflihlerden olur, fâizlerden olur, azaptan
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halas olup Âllâh'ın nezdinde derecât sahibi olurlar eğer halis ya

parlarsa. İçinde riyâkârlık girerse hepsini bozar. Bu bitti. Mevzû 

mevzûdur. O mevzû bitti.

Sonra buyuruyor ki Cenâb-ı Hak; J j  Olmayınız i j j jS j  ey Müs-
 ̂ } S s

lümanlar! Olmayınız 5 - jjJ l^  o kimseler gibi ki I j - J j i j  dinini tefrik 

etmişler, yahudi ve hıristiyanlar gibi. Yahudi ile hıristiyanlar dinle

rinde birçok fırkalara girdiler. Hatta bugün küçük fırkalar başka, 

mühim fırkaları vardır. Dinlerinde muhalif olmak üzere yahudiler- 

den Ananiyye, Samiriyye, Muşikâniyye üç büyük fırka var. Din

de de birbirine muhalif. Hıristiyanlar da Melkâniyye, Nasuriyye, 

Yakubiyye namında üç fırka var, yine birbirine muhalif, akideleri 

muhalif. Hatta Tevrat, dört tane Tevrat mevcûttur bugün de. Dör

dü de hak olmaz da! Biri doğruysa üçü yalandır, yalan var içinde. 

Hangisi doğrudur, yalanlar hangilerdir? Böyle tefrikaya düştüler.

Bu tefrika ne vakit oldu? Tabi peygamberler zamanında değil
di. Mûsâ Aleyhisselam'ın zamanında bu tefrika yoktu. İsâ'da yok
tu. İsâ'yla Mûsâ geldi, kitap geldi, beyyinat geldi. Onlar gittikten 
sonra yahudi ile hıristiyanlar dinlerinde böyle yaptılar. Hâlik'imiz, 
bize emrediyor; "Siz onlar gibi olmayınız, dininizde ihtilâflara düş
meyiniz."

ij.-jjSo J j  Olmayınız, İ j - J j i j  5 - jjJ l^  dininde tefrikaya düşmüş 

olanlar, yahudi ve hıristiyanlar gibi. I j i is J - lj İhtilafa düşmüşler 5*
ig a '

oU u-J l LÂftU- L-* Jl.*j onlara beyyinat, deliller zâhir olduğu halde, 

peygamberler geldiği halde, kitap geldiği halde birbirine girdiler



Âl-i imran Sûresi • 471

de ihtilâf ettiler. Onlar gibi olmayınız. f-J â p ^ /L p f- lJ  j / j  Onla

ra azab-ı azim, büyük bir azap var.

^  > > & * » 's 9 ) ) i  sesse,106- ( J I  f  4 aj  —-j c—Sj-̂ »>l j-jLJI L»/S ûj-—j  3j—Mi-Jj ûj-j^-j

û , ^  ^  U ;  ^ U 1 ^  f J ö u j  ü :

Emrediyor. "üskûr" mukadderdir, bu tefsire göre. Ey Habibim, 

kıssayı ümmetine bildir hisse alsınlar. ^ jJ  Önümüzde bir gün var. 

Önümüzde bir gün geliyor, bir gün var. ûj - j !» ' -J O günde bazı
c V

yüzler parlak olur, beyaz olur sûrur içinde. ûj-J-j s j _ l i j  Bir takım 

yüzler de olur ki siyahlanır, buruşur sıkıntı içinde. İnsanlar ikiye 

mûnkasım olur. Ya öyle olur, ya böyle olur. Tabi ya cehennemdir, 

ya cennettir. f_4£j4-j — Sj-^J j-jLJJ /-»/S Onlar ki yüzleri kararır si

yahlanır, onları (ehl-i cehennemdir, imân etmeyenlerdir) cehen

neme sevkederler ve sevkettikleri zaman da tevbih sûretiyle onla

ra derler. (So / I j / JJu (JJİS İ Azap melekleri malum ya cehennemi 

meleklerle idâre eder. Cehennem, meleklerin vücuduna bir tesir
9 s *

etmez ki. Derler ki; ( x 3/Ij / J J ^ f iJ iS / "İmânınızdan sonra siz küf

re mi gittiniz? Peygamberler geldi, kitap geldi, imân ettiniz, imân

dan sonra küfre mi gittiniz? ^ IL U I JyjLS İşte, tadınız bu azabı H j 

OjJ-İSo (J1 A  çünkü yaptığınız küfrün cezası, ebedi cehennemdir." 

Bu yüzü karalı olanlar için.

107- Oj-jJ/^- (A  «üii j  (4 * j —j  **' ~‘̂ ' jJ 3^‘LJJ /»Jj

i-gA j—j  o - ia l j /  j-A J i /-»Jj Yüzleri parlak, beyaz olan kimseler 

de 4i/ <_I—5 ,s-itS Rahmet-i İlâhiye'nin içinde, cennet mukaddime

lerinde. OjJJ/^- L ^ i  ( - *  O rahmet de dâimidir, ebedi olarak. Bak,
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cennet büyük bir nimet fakat cennette ebedi kalmak daha büyük 

bir nimettir.

108- j j l i i )  l i i i  J u j  i l  U j LA jk i i l  o H İ d b

'  • ı » 'dı_b Bu sûrenin başından buraya kadar 4il o l_ ; l Âllâh-û

Teâlâ'nın âyetleridir. LA^l-ü Sana okuyoruz, sana bildiriyoruz, Cib-

ril-i Emin vasıtasıyla. d L İİp  Ey Habibim Muhammed Sallâllâhû
/V i  •

Aleyhivessellem, bunlar Âllâh'ın âyetleridir sana okuyoruz. 

Hak'kın beyanı için, hakk-û hakikat için sana bildiriyoruz. 4ül L ^ j 

L l l i  Jl-jJ  Âllâh CelleCelâlûhû, zulümden münezzehtir. Zulmü ira-
1 X a

de etmez j-j-JUJU halka. Nasıl zulüm? Meselâ günah yapmadan 

azap vermek yahut günahları çoğaltmak, azsa çoğaltmak ve ya

hut hayırları azaltmak. E, bunlar zulümdür. Âllâh, bundan beridir. 

Herkes ne yapmışsa aynının cezasını çekecek, mükâfatını göre

cek.

109-
t * o
JJ® Jl £->-y  4İİ r̂ilj (Ĵ jJl iaj Oİj-L—Jl Lo 4ij

4 ij Âllâh'a mahsustur. Lam-ı tahsis derler. 4 ij Âllâh'a mah

sustur. j ^ j J l  U j  o l j L U l  Yerdeki mahlûkat, gökte

ki mahlûkat; (mülken, halken, abiden) yıldızlar, melekler, her ne 

varsa hepsi Âllâh'ın mahlûkudur, Âllâh'ın emrindedir. Âllâh'ın em

riyle deveran ediyor. Bu yıldızların harekeleri var kendisine göre, 

ayın harekesi var, güneşin harekesi var. Gelip gidiyor her gün, her 

lahza. Yerini şaşırmadan gelip gidiyor. Mahlûkat böyle. İnsanlar 

nasıl doğuyor, ölüyor, geliyor, gidiyor. Denizdeki mahlûkatlar, yer

deki mahlûkatlar, hepsini yoktan halkeder, kısmetini verir. Mahlû-
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t  >9 a  «  i - x

kat vaktini geçirir, yine yok olur g id e r.jjiJ fl j i  4ii . J l j  Bunların 

emri, hepsi Âllâh'a rucû eder. Âllâh'ın emrine rucû eder. Nihâyet 

isyân edenler, isyâna müstâhak olanlar ceza görür. Müstâhak ol

mayanlar da iltifat görür. Bu mevzû bitiyor.

Bu âyet-i kerime büyük bir iltifattır, bu ümmete. Hâlik-i Kâi

nat emrediyor; 3_i1 f- i- ls  "Sizler ey ümmet, ey Muhammed 

Sallâllâhû Aleyhivessellem'e imân eden ümmet. Siz en hayırlı bir
9 O ■

ümmetsiniz. o - —  p-l İnsanlara çıkmışsınız, en hayırlı bir

ümmet." Bu "hayırlı" nerden çıkıyor? En hayırlı bir peygamber va

sıtasıyla davet olunmuşsunuz. Hayırlı bir peygamberin ümmeti, 

diğer ümmetlerden de hayırlı olur, değil mi ya! "lem mâdââllâhû 

da inâli ta'atihi bi ekremür rızli künnâ ekremül ümemi" Madem 

Âllâh, bizi en büyük peygamberle davet etmiştir, bu ümmet de en 

büyük ümmettir, bir ciheti bu.

İkinci de bu ümmetin hâli. Zaten âyet müşâfehaten Âshab-ı 
Kiram'a karşı gelir evvela. Çünkü âyetin nüzulü zamanında kim 
varsa hepsi âshabtır. Rasûl-û Ekrem hayatta olduktan sonra, mev- 
cût olan Mü'minlerin hepsi âshabtır. Âshabın tarifi nedir? Rasûl-û 
Ekrem'i görmüş, imân etmiş ve imân üzerine ölmüştür. Bu âs- 
haptır. Tabiin kimdir? Âshabı görmüş, imân üzerine ölmüştür. De
mek ki Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in zamanında 
imân eden, âshaptır. Bu âyet de o zaman nâzil olmuş. Şu halde
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o zamanki ümmet, müşâfihaten hitap evvelâ Âshab-ı Kiram'adır. 
Fakat âshabdan sonra bu yolda olanlaradır. Çünkü beyan ediyor.

"'a ° - " ' a  *
jJCHJl Hayriyetin sebebi bu; ma'ruf

ile Âllâh'ın emrettiğini halka emrediyorsunuz, Âllâh'ın nehyettiğini 

de halka bildiriyorsunuz, bu iki. 4}/_> Oj- İ oJjJ Âllâh'a imân ediyor

sunuz. Demek ki demin yukarıda da geçti ya! En ziyâde, en ha

yırlı olan ümmet bu. Emr-i bil ma'ruf, nehy-i anil münker, İmânım 

Billah, bu üçtür.

Hatta Ömer Radıyallahû Anh demiş ki birisine; "Eğer isterse
niz ümmetin hayırlısı olmayı, ümmetin hayırlı olanların şartlarını 
yapınız." Şartı nedir? Emr-i bil ma'ruf nehyi anil münker ve imâ
nım billah. Siz mademki emr-i bil ma'ruf yapıyorsunuz, nehy-i anil 
münkeri yapıyorsunuz, Âllâh'a da imânınız var. İşte bu iki şart ile 
bütün ümmetlerin hayırlısısınız. Mevzû mevzudur, âyetler birbiri
ne tam tam bağlı değil eğer ki münasebetleri varsa da.

i_jI İ£ J 1 J-Aİ j - i i  j J j  Emrediyor Cenâb-ı Hak. Eğer ehl-i kitap 

imân etselerdi, Kur'an-ı Azimüşşân'a imân etselerdi. fjp  IJJli-O&J 

Elbette onlara hayırlı idi, azab-ı ebediden halas olurlardı. Bundan 

daha hayırlı bir şey olmazdı onlara. Fakat etmediler, o hayra nâil 

olamadılar. Acaba hiç mi imân etmediler? İmân ettiler ama pek
s f o 9 o

az. O j-^ jl-Ü  f - j i  Ehl-i Kitap'dan imân edenler var. Abdullah bin 

Es-Selam gibi. Abdullah bin Es-Selam, Esed ve Ûseyd, üç dört 

taneyi sayıyor. Bunlar ehl-i kitap olduğu halde imân etmişler lâ

kin O jâ-^/iİ' f-A jiS 'Ij ekseri fâsıktırlar. Yâni yoldan çıkmışlar, imân 

etmemişlerdir. Eğer ehl-i kitap imân etselerdi, azab-ı ebediden 

halas olurlardı. Eğer ki İsâ'ya faraza imân etmiş Tevrat'a. Fakat 

Muhammed Sallâllâhû Aleyhivessellem geldikten sonra, Kur'an-ı
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Azimüşşan geldikten sonra mükelleftir, mecburdur Kur'an'a imân 

etmeye. İmân etse hayırlıdır hakkında. Etmedi mi elbette cezasını 

görecek. Hiç imân eden var mıdır? Azı imân etmiş, ekseri imân et-
^ 9. o 9 o

memiştir. O j-ü jU l f - g l i  Abdullah bin Esselam ve arkadaşları gibi. 

O ji-^ lÜ l f^ J iS 'l j  ekserisi fasıktır.

Abdullah bin Esselam ve arkadaşları imânını izhar ettikden 

sonra, yahudilere tâbi ağır geldi. Çünkü Abdullah bin Esselam on
ların büyüklerinden idi, okuyordu Tevrat'ı onlara. Başladılar gizli 

gizli tehdirat yapmaya. Yahudi'nin hâli odur. Hem dayak atıyor, 

hem bağırıyor. Hem şikâyet ediyor, hem de bağırıyor, öteden beri 

hâli böyle bu memleketin, bu insanların. Tehdit ettiler, "Biz Abdul

lah bin Esselam'ı da arkadaşlarını da öldüreceğiz, döveceğiz, şöy

le yapacağız, böyle yapacağız" diye tehdiratlarda bulundular. Öyle 

ki kulaklarına geldi. Onlar da Rasûl-û Ekrem'in huzuruna geldiler. 

"Yahudiler dâima bizim peşimizdedir, takip ederler" dediler. Onun 

üzerine sebeb-i nüzulü âyet bu idi.

Âyet bu; L_S'jJ ^ 5^ yahudiler bundan sonra bir zarar size iras 

edemezler. ^Sl J l Ancak zahmet verirler, üzüntü verirler dil ile. Dil 

ederler, gıybet ederler, dil ile pis pis sözler söylerler, bu şekilde 

size bir zahmet verebilirler. Yoksa el ile fiiliyat ile size hiçbir ziyâna 

muvaffak olamazlar. (%_Sjİ3li.j O'j Eğer size karşı muharebeye kal-
o"'9 2 %

karsa yahudi, dayanamaz^UoJl SjJji kaçacak, arkayı çevirecek 

size. O j j - ^ l j  J  Hiçbir yerde de yardım görmez nihâyet kendi 

zarar eder, bir türlü size karşı gelemez. Bu âyetten sonra artık
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onlar serbest oldular. Hiçbir yerde yahudiden korkmadılar, yahudi 

de hiçbir şey yapamadı.

Yâni "vudea." Vazlolunmuştur f  yahudiler üzerine 

^üjJl zillet ve zillet-i meskenet, lj_ iâ j l_S j-J l nerede olursa olsun.

Şimdi efendim, bugünkü vaziyet belki zihninizi şaşırtıyor. 
Fakat tasavvur etseniz hakikati, pekâlâ anlaşılır bu. Zaten çok 
yaşlınınız da vardır. Harb-i Umumi'nin, Cihan Harb'inin akibinde 
Almanlar mağlup olduktan sonra, Alman'a yapılan zulüm çoktur. 
Amerika'nın bir ordusu, Almanya'da bulunuyor. Ve Alman bunu 
idâre ediyor, mâişetini temin ediyor. Bugüne kadar da yirmi beş, 
otuz sene geçti. Büyük bir tazminat bağlamış Almanların üzerine, 
yahudiye vermeye. Her sene yahudiye, milyonlarca Alman parası 
veriliyor. Sonra Alman'ın fabrikalarının çalıştığının da bir miktarını 
alıyorlar. İşte bu çalışkan olan bir milleti ki hıristiyandır onlar gibi. 
Böyle ezildi ki ta rif kabil değil ancak çalışkan olduğu için bir lok
ma ekmeği buldular. Yoksa onların gördüğü zulüm, bugün de de
vam ediyor. Bugün de Alman bir silâh yapamaz, bir makine, silâh 
makinesini yapamaz. Yahudi'ye vermek istemiyor fakat mecburi 
veriyor. Amerika ordusunu içinde besliyor, makineler gitmiş. Şim
di o sıralarda ki Alman aç kaldı. Aç kalmasaydı Alman'ın o kadar 
silâh altında askeri vardı. Avrupa'nın bir tarafından gelir, öbür ta 
rafından giderdi. Lâkin yiyecek bir şey kalmadı, kalmadıktan son
ra perişan oldular. İçinde Lehliler vardı, Macarlar vardı, Almanlar
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vardı. Bunlar genç adamlar. Zaten dinden Avrupalılar, bu kadar 
bilmezler.

Bunları telkin ettiler, "Burada ne durursunuz? Gelin size iste
diğiniz kadar vereceğiz. Yahudiye, yahudi devletine tâbi olunuz, 
yahudi olunuz." Bunların birkaç binlerini aldılar, Kudüs'e götürdü
ler o tarafta. Yemek verdiler, para verdiler, maaş verdiler, üstüne 
de bir iki tane yahudi oradakileri koydular. Zaten yarım milyon 
bile değildi yahudi. Yahudi devleti oldu. Askeri de Almandır, Leh- 
dir, Macardır. Mevcudu da Almandır, Lehdir, Macardır. İdâresi de 
Amerika'dır ve bugünkü Alman'ın tazminatıdır. Ve bugüne kadar 
da devam eden budur. Yâni zannetmeyelim yahudi hükümet ol
muştur; kendi malıyla, silâhıyla, askeriyle harp ediyor. Bu değildir. 
Bu böyle fakat siyasi bir iştir, anlaması da zor olur. Meselâ Sina 
cephesine, Mısır galip olduğunu söylüyor. Arkasından birdenbire 
asker çıktı, ordu. Güya arkasına çıktı da! Hâlbûki ne malûm ki 
Amerika'nın askeri değildi. Ne bellidir? Damgası yok ki bu Rus'tur, 
Amerika'dır yahut şeydir. Böyle, bugün de orada hüküm süren 
belki yarım milyondan da aşağı bir yahudi ya var ya yok. O da 
ticaretle, şeyle meşguldür. Üst tarafı Lehlilerdir, Almanlardır, Ma- 
carlardır. Orada parayla toplanmışlardır ve tazminat alıyorlar Al
mandan, Amerika'dan da yardım görürler böyle geçinirler. Onun 
için böyle, hakikat budur.

1 j_ i i  L İ  5 - ji İ-JaJ! f  o -J ji?  Nerde olsalar Âllâh Celle

Celâlûhû, zillet onlara vermiştir. Zilletin birisi de budur ki; Yahudi 

ne kadar zengin olursa olsun, "ben zenginim" demez. Dâima fakir 

geçinir, dâima sıkıntı içindedir, dâima fazla kazanayım diyor. VI 

^ L U l  5-°  J - j—j  4i1 5--° Ancak yeryüzünde ya Âllâh'ın mah- 

lûkatı Müslümanların habliyle teminatı altında yaşarlar. Nitekim
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senelerce, asırlarca Osmanlıların içinde yaşıyorlardı. Veyahut da 

insanların, bugün de Amerika'yla, İngiltere'nin şeyleri arasında 

yaşıyorlar. Bunlara bu. 4 i! JZ-JJ Âllâh'ın gazabı ile rucû

etmişler. Çünkü bir günde 70 peygamberi şehit ettiler, akşam da 

400 tane abidi şehit etmişlerdir. P o J j - ^ j  Meskeneti

onlara zarbetmişiz, onların başına meskenet vermişiz. Sebebi bu; 

4i1 o L jL  O j j _ İ j J l S '  f  d ü i  Çünkü Âllâh-û Teâlâ'nın âyeti

ni inkâr ederlerdi. 3-*- j 4 * j  ^ L L İJ l O j-J^J  Haksız olarak enbiyayı 

katleder, 70 enbiyayı katlettiler. Oj— İ j i l ^J ij-^P  LL> d ü i  Bu is- 

yânlarından dolayı, bu tecavüzünden dolayı Âllâh, bu milleti böyle 

zelil yapmıştır. Bugün çekerse Amerika elini oradan, yahudi namı 

altında orada bulunan Almanlar da çekelerse, yahudi kalacak bir 

avuç, yerinde kalacak bir hâli kalmaz. Bu mevzû bitiyor.

113- J—Jî «-Lil «uil ‘L a jlî o>l j)-*! £1 Ij-L-J
f  f jı 0^0 jı s- 

f—

Eğer ki hepsi de Cenâb-ı Hak'kın mahlûkudur. Fakat mahlûkun 

farkı var. Bir adamın, iki hizmetkârı var. Birisi mu'tidir, emrine 

itâat ediyor. Birisi de asidir, hiç yapmıyor. İkisi bir olur mu? İki 

evladı var. Birisi emrine itâat ediyor, birisi de isyân ediyor, ikisi 

bir olur mu? Emrediyor Cenâb-ı Hak. Diyor; l l j - S  İj— Müsavi 

değildir, ı_ jlix J l <J—*1 ehl-i kitaptan 4ii o /J l  O j- i^  4Jİİ bir 

cemâat ki ayakta duruyor, Ayât-ı İlâhiye'yi okuyor. Meselâ Kur'an'ı 

okuyor J 3 l  *Zİ1 gece aralarında, Abdullah Bin Esselam gibi diyor.

Secdeye gidiyorlar. Efendim, secde en büyük bir ibâ

det olduğu için buyurmuştur. Geceleyin Kur'an'ı okumak da daha
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ziyâde sevâplı olduğu için, ikisini beyan buyurmuştur. Bir insan 

geceleyin uyandı, Kur'an okudu, nâmazlarını kıldı. Elbette o ibâ

det, herkes yatakta olduğu için, kimsenin haberi olmadığı için, 

onunla Âllâh'ın arasında olduğu için elbette kıymeti daha fazladır. 

Böyle bir kimseyle, bunu yapmayan asi olup da çarşı sokaklarda, 

meyhanelerde olan bir değildir. İsterse bir babanın evladı da olsa 

bir değildir.

114- jJsLi-lJI jj_p O j-j-^j <-ijJ-*-«-İ L> O j j- i l j j  p_J1 j  4il_> Oj-^-oj.

jj_*.:>tİL^J1 j j—o iL jd j I j  tiJİ j —ı^JI O jp jl_“*.j

^J i <*j-lİij 4i L j Oj-^oj. Âllâh'a imân ederler, kıyâmet gününe 
- " \ '  / a »' » „ • 

imân ederler. j_xÜJl jP  O jji.J  ı_9jJ_Hİl> Ojj-0>t.j Âllâh'ın emrettiğini 

halka bildirirler. Âllâh'ın nehy ettiğini de halka anlatırlar. OjPj/-“ 4J 

o i j - l ^ l  Umur-u Hayriye'de de sür'at ile giderler, mümkün ol

duğu kadar. j ^ u d i  j _ i  j i j  İşte bunlar, Âllâh'a yarar kullar

dır. Sâlih; yarar demektir. Bu iş, buna sâlihtir yarar. Filan adam 

sâlihdir, sülehadandır, salihindendir yâni yarar Cenâb-ı Hak'ka. Âl

lâh'a yarayan adam elbette böyle olur.

115- j - â l İ İ / j  fU P  t f i i j  oj jâ .^. (j^ î j?"* ijJ^-â. lo j

Ojj_l£o j J i  j o  İj_J*â l i j  Hayırdan her ne yapılırsa bu gü

zeldir, â'lâdır. Fakat bundan aşağı da Umur-u Hayriye'den bir adam 

her ne yaparsa, Âllâh'ın nezdinde hiçbir şey zâyi olmaz. f-U P  ^ i j  

Âllâh CelleCelâlûhû, âlimdir muttakilerin ahvâline. Onla

rın yaptığı ibâdeti, miskal-i zerreyi zâyi etmez.ajJ_İ5o j lS  Mânâsı
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yâni "ba'de mevtihi." "beld yetecavüzüne anhû" yâni yaptığı amel 

inkâr edilmez, terazi-i amâle gider. 4Üılj

ne - U ı s  i ı  f i i ' j j î  J j  f 4 J ip  ,^-4l4 > 0 5  y  ' j j - î?  o - J ı  j ı  

O jJ jU - l_ S -^ r i j t l l l  İ L Ü İ  İ U İ j i j

i jj.1 ?  o-OJl O' Onlar ki Kur'an'a, Muhammed Sallâllâhû Aleyhi- 

vessellem'e imân etmemişler. J j  \'y>\^^14 >-jJu j i  On

ların malları, evlatları azaptan halas edemez, etmez. İgna etmez
l> /V ^ b s o X

onların mal-ı evladı, <oı1 Âllâh'ın azabından, i l l â  hiçbir şey.

İmân olmadıktan sonra günde birkaç milyon lirayı fukaraya 

verse hiçbir kıymeti yoktur. Esas imândır. Evlatları olur da muha

rebe ederler, ne yaparlarsa yapsınlar, esas imândır. İmân olma

dıktan sonra bir faydası yoktur. j j j J U -  ^-* _^^lî\ 4 jIT ^ I  dud j l j  

Onlar ehl-i cehennemdir ebedi olarak. İmân olmadıktan sonra 

hiçbir amelin faydası yok. Çünkü terazi-i amelde iyilik tarafı boş 

kalıyor, boş kaldıktan sonra kuvvet bulamaz ki! Sonra bazı hıris

tiyanların, imânı olmayanların yaptığı ameller var, güzel bir amel

ler de var. Hayratta bulunur, bir para veriyor, bilmem ne yapıyor. 

Onun misalini beyan ediyor Cenâb-ı Hak.

.4 - iiî ı  o & j  t t ı  ı_aj ü ^ ı î  rS -L İîı i j-U k  &

j j i k

o S ® \ s f O f X
L IİjJI S j-^ iİl «İl *  >_* l_^ Onların bu dünyada infak

ettiği hayır şeklinde, imânı olmayıp da hayrat şeklinde dünyada 

infak ettiği mallar neye benzer? ^ j  J - iu i ” Bir rüzgâra benzer ki
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içinde sıcak rüzgâr veya soğuk rüzgâr, sam rüzgârı olur 

da p J  bir kavmin tarlasına isabet etmiş, ekinini mah

vetmiş. Onun içindir. Nasıl ki sam rüzgârı gelir de bir adamın ta r

lasının üzerine gider de o tarlayı birdenbire mahvediyor. Onların, 

küfürde olanların yaptığı amâl, sâlih şeklinde de olsa mademki 

imân yoktur, o rüzgâr gibi o amâller mahvolur gider, hiçbir faydası 

yok. liÖJLâ l S I j - I I k  İhlak ediyor rüzgâr, onun o amâlini.

Alil f -p J s . Bu, Cenâb-ı Hak tarafından zulm değil, onların yaptığı 

amelin cezasıdır. D jü k j f f - L İ i l  Nefsine zulüm etmişler onlar. 

Âyet ayrıdır, burada mevzû bitiyor, başka mevzûya gidiyor.

ı i8 - f İ 3 j j t  J  f£ s ,a  ^  I s ı L  Ijjla İ s J  i j - i i i  ^ j J i  ı $  i_J
o.»,» KM ° ^1 .W t_J_ î

D j i î i  f ü £  Oj c^l-jS/I fÖJ i_ljş Ü  j j ü

Âshab-ı Kiram'ın bazılarının imân etmeyen akrabaları vardı. 
Onlara temas ederlerdi, görürlerdi. Meselâ iki kardeş, birisi imân 
etmemiş, biri imân etmiş. İmân eden adam, imân etmemişle gö
rüşürdü. Böyle, bunun gibi. Âyet men ediyor. Dostluk yok, ih ti
yacını yap fakat imân eden, imân etmeyenle beraber muhabbet 
bağlamaz velevki akraba olsa.

I j - i i l  5-jjJ l l_&i LJ Ey Âllâh'a, Rasûlûllah'a, Kur'an'a imân eden

ler. l ü k .  IjjL -A i J  Dost, iç. ("bitane" iç demektir.) İç, dost ittihaz
j!

etmeyiniz, Müslümanlar'dan başka. Gayr-i Müslüman

ları iç, dost ittihaz etmeyiniz. Küfürden size hayır gelmez. İşinizi 

görünüz, ticaretinizi yapınız. Fakat muhabbet bağlamayınız, on-



^  ^  & 'lardan size hayır gelmez. JL l? - f-x3 jJ lj J  "la yeksûrune fil fesa- 

di." Habâla; fesat demektir. Fesattan noksan olmazlar onlar. Fırsat 

buldu mu, size fenâlık yaparlar. Gayr-i Müslim fırsat buldu mu, 

size muhakkak fenâlık yapacaklar. Öyleyse onları iç, bir dost-û

muhabbet onlarla bağlamayın, yapmayın. (Yunanlılar gözümüzün
l

önünde. E, tabi hepside. Ta! Neler var emsaller, efendim.) i js j
c. iOnlar severler, f i . ! — L °  size zahmetli olan şeyler. Size zahmetli 

şeylerin gelmesini istiyorlar. Sizi rahatta istemiyorlar, zahmetinizi 

arzu ediyorlar. f-£AİJil 5-° tL iJL p l JlS Konuşurken de dikkat 

ediniz, size olan buğzlarını ağızlarından bile kaçırıyorlar, konuşur

ken söylüyorlar. Onların kalplerindeki buğz jJS l 

daha büyüktür. Konuşurken ağzından kaçırıyor, size olan düş

manlığı. O ağzından olan azdır, kalbindeki buğz daha fazladır. JlJ
' * > i ' '  i '  ■ • o U V l »-So U - j İzhar ettik, beyan ettik size onların adavetlerini. (31

ÖjJıîKüfjLlS Eğer taakkul ederseniz, gayr-i Müslim, Müslüman ol

mayanlara muhabbet bağlamazsınız. Onlardan hiçbir zaman size 

iyilik gelmez. Fakat dünyaya müteallik olan alış verişinizi, filanınızı 

yapınız o memnu değildir. İnsan haşâ abdesthaneye de gider. O 

memnu değil lâkin muhabbet memnudur.
E
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119- ıSıj ^ l k j l  5j - i ° 33j  f i o j i >4 j j  *V ji f i î ı  i i  

J İ  k i l l i  5 ° tJ^°/3Vl 1j _ İ -  1j_ U  iSlj L İİ İ i jJ u  f i j i  

jjJ_*^Jl I İJ l_ j f  -"J— ^  3l 1j_3jJ°

9 L a "ha" Tembihtir. Siz böylesiniz, ^Vj! onlara muhabbet 

bağlıyorsunuz. f4 5 j i> i  Onlara muhabbet gösteriyorsunuz. J j  

Onlar sizi sevmezler.oiS' 5j- İ ° ) jJ Bütün münzel
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olan kitap, 104 kitaba siz imân ediyorsunuz. Hâlbûki onlar, si

zin kitabınıza imân etmezler. L-S’jÎJ İs ij Onlar size mülâki oldu-
^ i  ' 1 '  ğu zaman, rastgeldiği zaman korkarak diyorlar; L Ü l Ij-JÜ "Biz de

imân ettik, Kur'an'a imân ettik, Muhammed Sallâllâhû Aleyhives

sellem'e imân ettik" diyorlar. Lâkin yalan söylerler. 1j_li- is lj Ne 

zamanki hâli oldular, yalnız kaldılar. J—*/5Ji L-x -1P i j - ^  "addu"
■k o

Isırırlar yâni hasetten dolayı parmak ısırırlar. k - i li ^  Size karşı 

olan gayzdan, kinden, parmak ısırtacak bir haldedirler, (kinâye- 

dir.) Kinleri çok, din düşmanıdır. Size dost olmaz, zâhiren bir dost

luk gösterir, hakiki değildir.

Bak efendim, bunu gördün mü? Mürted bundan daha berbat
tır. Yâni imânlı, Müslüman olmuş da tekrar irtidad etmiş, bundan 
daha berbattır. Meselâ biraz bir imtiyazı var gâvurun yine Müslü
man'a karşı. Fakat mürtedin hiçbir imtiyazı yok. Emr-i İlâhi; mür- 
tedin katlidir, başka bir şey değildir irtidad.

f-Slk-Ju i j J j i  JJ» Onlara deyiniz; "Bu kininizle ölünüz siz mak

sadınıza nâil olamazsınız. Biz imânımıza devam edeceğiz." <lii (Si 

j j l —jaJl o lİL-j Âllâh CelleCelâlûhû Âlim'dir, herkesin kalbinde 

ne varsa. Onların kalbinde size karşı kin-û adavet var. Onlara kar

şı hiçbir sûretle bir muhabbet bağlamayınız.

S! Eğer size bir iyilik hâsıl olursa dünya umu

runda; mal, servet, iyilik, sıhhat olursa f i j l i  onlar mahzun olur

lar. Size bir iyilik oldu mu hoşlarına gitmiyor, mahzun olurlar. S lj
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i iL - l .  Eğer size bir fenâlık zuhur ederse, o vakit onların
■k a ®

hoşuna gidiyor. /_4> Jj-—j i  Onlar ferahlanırlar. /j^-—̂  (O/j Eğer siz 

bunların bu hâline sabrederseniz, muhabbet etmeyip de bunu bi

lerek böyle sabrederseniz. J j-liS j Âllâh'tan korkarak, onlara mu

habbet bağlamazsanız. i l l â  J  Onların size karşı 

yaptığı keyd-û hile, size tesir etmez. i - ı * »  O j- İ I ^  / - I  «kİ «OJ Âl

lâh CelleCelâlûhû, onların yaptığı amellerini bilir, ihata etmiş. Size 

ziyânı olmaz eğer siz gidip de onlara temelluk etmezseniz. Gidip 

de dinini ayakaltına alıp da onlara temelluk yaparsanız. Elbette 

onlar muvaffak olurlar, size her şeyi yaparlar. Bu mevzûlar bitti.

121- & / j  JULâİ) Jl-p/I» dLLAî —JJlP i î j

Biz şeye geldik efendim, Uhud vak'asını beyan edecek Cenâb-ı 
Hak. Hicretin ikinci senesinde izin verildi Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû 

Aleyhivessellem'e, Bedir vak'ası hâsıl oldu. Bedir'de Müslümanlar 
muvaffak oldular, onlar mağlup oldular. Üçüncü senede, Bedir'in 
intikamını almak için büyük bir kuvvet elde ettiler. Yâni üç bin 

kişiyle iki yüzü atlı. Üç bin piyâde müsellah doğrudan doğruya 
Medine-i Tahireye müteveccehen geldiler. Uhud dağının arkasına 
kadar geldiler. Hatta tepenin üstüne çıktılar.

Uhud, ehattandır; tek. Çünkü tek bir dağdır. Bağlı değildir 

öbür taraflarında. Etrafında, uzakta dağlar var. Var fakat bitişik 
değiller. Onun için Uhud demişler. Bu Uhud dağı, "Uhud cebelûn 

yuhibbûna ve nûhibbuhû" "Biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi se
ver" diyor Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem. "Oraya g itti
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niz mi, oradan bir şey alınız velev bir diken de olsa ağzınıza alınız" 
diye hadis vardır.

Tabi, Hamza Radıyallahû Anh orada şehit olmuş. Sonra Uhud 
şühedasının derhal şehit olanlarını orada defnetmişler ve yaralı 
olarak Medine-i Tahire'ye gelenleri de yaradan sonra şehit olanları 
da Cennet'ül Bakiye defnetmişler. Yâni Uhud'un şühedalarından 
derhal şehit olanlar Uhud'dadır. Sonra, iki üç gün sonra, eve gel
dikten sonra şehit olanları, Cennet'ül Bakiye'dedir. Bu iki yerde
dirler.

Şimdi Uhud da bir câmi vardı ufak. Bir köy gibiydi, birkaç 
tane de evler vardı, hacılar ziyâret ederlerdi, Müslümanlar 
ziyâret ederlerdi. Biz ilk evvel 50'de gördüğümüz böyleydi. Sonra 
vahhabiler onu bozdular, köyü de bozdular. Evvelâ câmiyi de 
bozdular bidâyetinde, kimse gitmesin diye. Sonra anladılar ki 
bu olmuyor. Hacılar oraya gider, fukaraya para verirler, mecbur 
oldular, yolu kendisi yaptılar. Yolu yaptılar, ondan sonra da sonra 
sonra nihâyet câmiyi de yaptılar. Şimdi yine birkaç ev de var, 
câmi de mevcûttur. Medine-i Tahire'nin fukaraları hepsi orada. 
Medine'nin içinde fukara bırakmamışlar, hepsi oraya gitmiştir, 
hepsi oradadır.

Mus'ab bin Umeyr var, bir de Hamza var, ikisi yanyanadır. 
Mus'ab, Kur'an-ı Azimüşşân'ı talim etmek için, daha Rasûl-û Ek
rem gitmeden oraya gönderilmişti. O da şehit oldu. İkisinin kabir
leri yanyanadır, biliyorsunuz dağın eteğindedir.

Bunlar intikam için gelmişlerdi. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû 
Aleyhivessellem'in, Muhacirin-i Ensar'dan 1000 kişi vardı tarafı. 
Fakat 300 tane münafıklardan Ubeyy bin Selûl'ün adamları idi. 
Zahirde imân etmişlerdi fakat hakikat de imânları yok. Rasûl-û 
Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem de kimsenin kusurunu yüzüne
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vurmazdı, onlar da karışmışlardı. Haber aldı, Rasûl-û Ekrem Sal
lâllâhû Aleyhivessellem. "Uhud dağını aldı düşman." Şimdi şehre 
gelip de ailelere karışmak münasip görülmüyordu, "onun için kar
şılayacağız" emretti. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, 
1000 kişiyle karşılamaya gittiler. Onlar 3000 kişiydi. Bu taraf 1000 
kişiydi ama 300'ü münafık idi. Zaten vaziyet böyle gidiyor, tevfik 
Cenâb-ı Hak'tandır.

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, bir rüya görüyor o 
gece. Rüya böyle; evvelâ bir ineği görüyor orada. İnekten sonra 
kılıcını görüyor bir tarafında bir leke hâsıl olmuş. Dediler ki; "Sen 
nasıl tevil ettin?" Buyurdu; "B ir kal'a, bir zırh gördüm." Demiş; 
"Zırh, Medine'dir, Medine'ye kimse yanaşamıyor." İnek, o da "em- 
val-i ganaimdir, Âshab-ı Kiram'ın eline düşecek." Kılıcımdaki hâl 
de "b ir mağlubiyet olacak, benim akrabalarımdan birisi şehit ola
cak, sevdiğim biri" böyle tevil etmiş.

Sonra oraya gittikten sonra, tabi orayı görenler bilirler. Daha 
Uhud dağına tam gitmeden evvel iki tane ufak tepeler var. İki 
tepe var, küçük. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, bir
kaç Sahabe-i Kiram'ı o tepeye, birkaçını da o tepeye koydu. Dedi 
onlara, tembihat verdi. "Biz galip olsak, olmasak (harbe başlaya
cağız ya) siz bu yeri değiştirmeyeceksiniz. Yerinizde sebat edin." 
Yerinde, biz galip de olsak yerini değiştirmeyin, mağlup da olsak 
yeri değiştirmeyin." Böyle tembihat verdi. Âyet zaten geliyor ya! 
Fakat ilkinde, Âshab-ı Kiram harbe başladığı zaman, Cenâb-ı Hak 
yardım etti. Onlar tepeden inerken, Âllâh'ın tevfikâtı her şeyin 
fevkindedir. Kaçtılar, takip ettiler âshap. Onların kaçmasını gö
rünce o tepedeki adamlar, biraz zayıf adamlar "Onlar gittiler, her
halde emval-i ganaimi aldılar biz mahrum kalacağız. Biz de gidip 
yetişelim" tepeyi bıraktılar. Kabahat oradan oldu. Tepeyi bıraktılar,
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gittile r arkadaşlarına yanaşmaya. Onlar da Uhud'un tepesinde, 
gördüler orası boş kaldı. Oraya hücum ettiler, arkayı aldılar. Arka 
alındıktan sonra mahsur kaldı asker.

Sonra aşağıya bakarken bir deve gibi görünüyor Uhud. Hatta 
şimdi biraz beyaz alçı ki basıyorlar görünsün. Rasûl-û Ekrem Sal
lâllâhû Aleyhivessellem, orada mahsur kalmıştır. Kireç gümüşlüğü 
diyorlar. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem oradaydı. Tal- 
ha ile Ebu Bekir yanındaydı. Onlar, O'nu görünce arkasını aldılar, 
hücum ettiler. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, Talha 
ile Ebu Bekir'le beraber orada mahsur kaldılar. Onunla da iktifa 
etmediler de bağırdılar "Kutile Muhammed!" Sallâllâhû Aleyhives
sellem. "Kutile Muhammedûn" dedikten sonra Âshab-ı Kiram ol
duğu yerde kendini kaybetti. Yâni aklını kaybedenler oldu.

Ali İbni Ebu Talip Kerremâllâhû Vechehû diyor ki; "Rasûl-û Ek
rem şehit olduktan sonra, benim hayatım da ne fayda var?" Alıyor 
kılıcı Zülfikar'ı. Ali'nin zarbesi orada zuhur etti, gerir bir kuvvetle. 
(Tarihi bir vak'adır, adet fazla noksan olabilir.) 40-50 kişiyi kılıç
la öldürür, o şeyi açar. Onu gördükten sonra açıyorlar, kaçıyorlar 
hepsi. Rasûl-û Ekrem'i görüyor. Çağırırlar, Rasûl-û Ekrem hayat
tadır. Bu defâ da Âshab-ı Kiram toplanırlar üzerine, toplandıktan 
sonra ikinci sefer galebe çalıyor.

Farisi tefsirde diyor ki; "Der Uhud, Cibril-i Gufte Âzzebân-i kir- 
dikâr la fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikâr." Uhud da Cibril-i Emin 
dedi Lisân-ı İlâhi'yle; "Ancak şeci Ali'dir, kılıç da Zülfikar'dır." Bak 
etrafı ihata etmiş vurduğu gibi. Geldi orduyu bozdu tek başına. 
"Ger nebudi zarbidesti hayderi güldülsüvar, der cihan Âllâh-û Ek- 
ber kesne güfti âşikar" Eğer Haydar'ın zarbidesi olmasaydı, aşikâr 
kimse Âllâh demezdi. Bu tefsirde geçiyor ama hadis değildir. Vazi
yet ve ondan sonra muvaffak oldular, yine muvaffak oldular. Tev-
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fik, Âshab-ı Kiram'ındı ama bu hâl zuhur etti. Şimdi hülasa söyle
dik, âyeti okuyacağız.

o jJ J b  î / j  Ey Habibim, Uhud Vak'asını zikret ümmetine. İbret 

alsınlar, Âllâh-û Teâlâ'nın nimetini hatırlasınlar. "ğada" Sabahle

yin demektir, "revah" akşam demektir. Sabahlandığın zaman 

d lA i ehlinden, "mim beyti ehlike" Âişe Radıyâllahû Anhâ'nın oda

sından. Âişe'nin odasında idi. Ehil'den murad, Âişe Radıyâllahû 

Anhâ'dır. Beytden murad, onun evinde. Rasûl-û Ekrem odasından 

çıktı, bu haberi aldı.

Çıktı, 1000 kişi tarafı var ya onları yerleştiriyor. j_ ı ^ j . I ] /  £J_1j
J» ®  ̂ s ^
JLH U  jup/î » Müslümanları kıtal için yerleştiriyordu. Çıktı Rasûl-û 

Ekrem, Uhud'un eteğine geldi âshabıyla beraber, yerleştiriyor. O 

tepelere adamlar koydu, oraya adamlar koydu, kendi ortaya gitti, 

böyle hazırlatıyor.f-ılP ^ / j  Âllâh CelleCelâlûhû dediklerini 

işitiyor, kalbine geleni de biliyor. Şimdi burada ifâdeyi öyle yapa

lım. Bunlar tepeyi bırakıp gittikten sonra Âshab-ı Kiram'ın bazıları. 

(Bu Âshab-ı Kiram'a bir kusur yapamacağız, onların hepsi büyük

tür. Zaten Âllâh af ettikten sonra, başka kimsenin bir diyeceği de 

yok.) Yanda birkaç kimseler vardı. Beş kısım yapıyordu Rasûl-û 

Ekrem harp için. Bir ön cephe yapıyordu, bir orta yapıyordu, bir 

arka yapıyordu, bir de cenahlar yapıyordu. Âdeti böyleydi harpte. 

Harpte iki cenah, bir orta, bir ön, birisi arka. Şimdi yandakiler, 

o Ubeyy bin Selûl, dedi; "Bunlar mademki mağlup oldular, ihata 

oldukları zaman. Biz artık evimize gidelim" Zaten münafıktı gitti. 

Onlar gittikten sonra Âshab-ı Kiram'dan da bazıları, "Biz de evi

mize gidelim. Mademki onlar gittiler, mağlubiyet tahakkuk etti"
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diye kalbine geldi. Lâkin Cenâb-ı Hak bunları seviyor, Âshab-ı Mu- 

hammed'dir, akıbetinin iyiliğe gelmesini istiyor. Kalbine bu gelmiş 

olduğu halde, onu teyid ettiremedi, bıraktırdı gene. Yâni âyet bu

dur.

2- jTj-iJLâ «uil Z ı l j  4üij J ( O l  oLs-âjẐ  (jı*—«-a i l

O j-L ^ J l

i l  O zamanlar ki O—«a himmet ettiler. Hazır oldu kalplerine 

O IÜ jUs iki taife, iki yan Ol f_So^ harpten geri kalsınlar. &1J 

l—O ^J  Âllâh, onların velisidir. Âllâh, Veliyy'ül Mü'minin. Onlar âs- 

haptır, Âllâh velisidir. Muhafaza ediyor bu düşünceden. Kalbine 

geldi bir düşünce, bir hata. Âllâh, o hatadan muhafaza etti. ,̂-İ.PJ
O $ 9 }

O j i ^ l  J İ ' j i l iS  4ii Mü'minler, Âllâh'a tevekkül etsinler. Âllâh, kal

be geleni de bilir, istediği kimsenin kalbinden o fenâlığı da çıkarır.

9  ̂ i  O*" s 9 s iı o s s s ®  ̂̂  s
123- Ojj^Li.3 4i 1 İjisU  <Jii ^i"-jij j — *cUİ y&s —âJj

jl_ l>  &1 •L İ! ' Âllâh CelleCelâlûhû, Bedir'de onlara yap

tığı nimeti hatırlatıyor. Bak şimdi, Bedir'de daha 300 kişiydiniz. 

Onların daha silâhları çoktu, yerleri daha muntazamdı. Âllâh, size 

nusret veriyor. Burada nispeten 1000 kişiydiniz, 300'ü münafık 

çıksa bile 700 kişi çıkarsınız. Âllâh, Bedir'de de size nusret verdi. 

U i i  f -A ii j Siz daha az idiniz. «lil 1j_i3/i Âllâh'tan korkunuz, sebat

ediniz. O jjx l5  fxJûü Ta ki Şükr-ü İlâhi'yi yerine getiresiniz. Şükür, 

nimeti ziyâdeleştirir. Sonra âyet nâzil oluyor, tatm in için, kalpleri 

tatm in için. Yoksa Cenâb-ı Hak için, bir "kûn feyekûn"den ibaret

tir, başka bir şey değil.
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124- j_ a  u iJ İ l—S'o j f - 5 -Jaj 'S' j —Jl j — Jj — Sİ

» « 9  ̂ ^  ®
Buyuruyor ki j_-jL»jjJU J j- t f  Sİ Mü'minlere o vakit diyordu 

Rasûl-û Ekrem, Lisân-ı İlâhi ile. L jJ l î i i L  fC j j  ^-$—1; Sİ j —Jİ

j —-J y i SlSoJuJİ j_» "Size kâfi değil midir? Âllâh, size üç bin melek 

göndersin de bu melekler size karışsın da harp etsin."
S 4 S <| ® 0 ^  a ^  ^

o ^>4 o P"» « j 1 !* ' ®  o < o  a c  ^ \  l"'
125- l  ^*j J f  5 i  J ı j  i •!—A ^ 5jJ VJj l j  tf * Jj l j j  « k  * S' (_$—Jj

J İ Û b  ^  , j J l J - l ü j

*H T > ^  5 9^®
.-İŞ  E v e t, ij_ l^ j 'jj- j-kS  S' eğer sabretseniz yerinde dursa

** % £ 
nız. Âllâh'tan korkup da yerin i terketmezseniz f - *  j y  j_« ^-.5^ ve

düşman gelirse j-_« j_U  S-sjduJl j_» ^3'Jl 3_1Laj f-SoJ f-T İ-L i i Jl-A

beş bin melek gelecek size.

Hâlbûki bir melek bile kâfidir fakat maksat, onların kalbini ta t
mindir. Çünkü gördüler ki münafıklar g itti, öbürler de gidiyor, bun
ların kalbinde de bir galgale hâsıl oldu. "Melekler gelecekler bize" 
ve hakikaten de melekler iştirak etmişlerdir. Lâkin meleklerin iş
tiraki teberrut içindir yoksa takviye için değildir. Takviye kâfidir. 
Görsünler, kalpleri mûtmain olsun.

126- J I L i j  o  L io ji»  j - L l k J j  L_kJ J I i l  i i ^  L i j
V o o \

L_-C:>d1 >_j>jJ 1 4İ i J-L.P j_a>

J l Alil l i j  Bu meleklerin gelmesi bir tebşirattır size. 

fJ o j-b  j - i i k - U j  f-SU Kalbiniz mutmain olur, 4_> bu meleklerin 

gelmesi i le . ^ ^ ^ ^ l  j-j^>Ul 4ii J^-Ip j - »  J l J -kU l L» j Nasır; yardım
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Âllâh'tandır, başka bir şeyden değil. Melekleri gönderiyoruz, siz 

muvaffak oluyorsunuz. Bunların hikmeti;

127- jĵ -j/:?- i f.jî.̂ S'o jl 1jj-i£” j.Âj1 jj-o /î j-t
x 9 ^ X <w X Cm

« Ls^İ Tâ ki kat etsin L îj.k  bir taifeyi i j j - â '  j - A İ i  j - o  kâfirler-
9 X ^

den. Kâfirlerin bir kısmını helâk etsinler. J' Bazılarını zelil

etsinler, esir etsinler. i j- i iâ i^ î Hasır-u haib olarak gitsinler.

Sonra Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, zaten merha

metin bahri idi. İstemiyordu fazla telefât çünkü bunların kavmi 

arkalarında, Müslümanlar dünyaya gelecek bunu bilirdi.

128- Ojü &  f jilî j' fjîJP J' ^  jOJi j i  ̂

f ^ İP c İ j jJ ^  j l  I j-o  d ü  j*JJJ Ey Habibim, emir benim

dir, halk benimdir. İstediğimi ben yapıyorum. Sen, benim emrimle 

memursun yâni duâ etme. Çünkü Rasûl-û Ekrem duâ edecek. "Âl- 

lâhümme edkavmi fe innehûm la yâğlemûn" diyecek. Onun için 

duâ yolunu kapatıyor Cenâb-ı Hak. Duâ etmesin ki helâk olsunlar.

jJJ/1 j-odJü Emirde emir benimdir. Emir benimdir, senin 

yok yâni delil-i azam Rasûl-û Ekrem'dir. Eğer birisi dese; "Rasûl-û 

Ekrem'in elinde bir şey yok" küfre girer. Fakat halkta halketmek, 

icat etmek Âllâh'ındır, başka kimsenin değildir. f-jJÂ*-. j i  Ya azab- 

landırır O j-U /^ f - j i l î  çünkü onlar zalimdir. Ya onların bir tarafı kat 

eder, ya zelil eder, yahut da azablandırır. Âllâh'ın iradesi bunların 

hakkında budur. Bunu yaptı ve nitekim böyle de yaptı. Bir kısmı 

helâk oldu, bir kısmı esir oldu, bir kısmı da ebedi küfürde kalmak 

için halas oldu gitti.
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hepsi Âllâh'ındır, kimsenin değil. İstediği gibi tasarruf eder, tasar

ruf Cenâb-ı Hak'kındır. Kimsenin hakkı yoktur, kimsenin malında 

tasarruf etmeye. Öyleyse Âllâh'ın malında bizim tasarruf etmeye

balağa ile mağfiretlidir dostlarına. Rahimdir ehl-i tâate. Rahim'dir, 

birden bire azap ile g iriftar etmez, belki tevbe etsin.

Mevzû değişiyor, efendim.

müzâafa ile yemeyin.

Riba-i cahiliyet, bu idi. Biri para verirdi, vakti geldi vermediği 
zaman, geliyor parasını istiyordu. "Sen parayı ziyâdeleştir, ben 
vakti ziyâdeleştiriyorum." Bir ayı ziyâde ediyor, o meselâ on lira 
ziyâde ediyor. On lirayı ziyâde ediyor, o bir ay daha ziyâdeleştiri- 
yor. Böyle bir cahiliyet zamanında ki riba, bu şekildeydi o zaman.

Bugün de meselâ bankaya gidiyor, faizi re'sil mala ilâve ediyor. 
İkisini birden re'sil mal yapıyor. Yine bu şekle girmiş olur, o vakit. 
Ticaret değildir zaten olsa bile kimsenin ticaret niyeti yok, ona 
fetva aramaya lüzum yok. Zaten hepsinin gözü Avrupa'da, Avru

hakkımız hiç yok. i L İ j İstediğini affeder,

istediğini mağfiret eder. f - ı - J  J j - ^  ^ / j  Âllâh CelleCelâlûhû, mü-
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pa'nın gözü de faizde. Onun için o, Âllâh haram etmiştir, yerinde 
kalsın o. Fakat cahiliyet ribasının şekli bu şekildeydi, o şekil değildiE 2 $ S \ 2 S
öyle bizim yaptığımız gibi. O jJ J İ  fx İK J  ^1  i j - ü l j  Âllâh'tan korku
nuz, ribadan kendinizi muhafaza ediniz. Belki iflah olursunuz.

E s } UJ ^ 2 s
131- 5 jj.slK.iJ î>J-— 1 ^ iJ ! j l ÎJ l i j î j l j

s' '  " '
} S S s }

i j - ü l j  Korkunuz, hazer ediniz. J/-11 O ateşden ki u L -İ  

5 j j j /£ J  kâfirler için ihzar edilmiş. Bir ateş, azap, cehennem kâfir-
1  ̂ ^

ler için ihzar edilmiş. Siz kendinizi hazer ediniz. O ateşe kendinizi 

atmayınız. Âllâh, cehennemi kâfirler için halketmiş. Müslümanlar, 

kâfirlerin yaptığı işi yapmasınlar ve oraya kendini attırmasınlar.

132- fK-i-*J J j- ij-J lj <Uİ ij-K—̂ l j

cJj_i^jJlj Ati! 1j_K—JUİj Âllâh'a ve Rasûlüne itâat etsinler. f-£JU

Rahmet-i İlâhiye'yi orada bulurlar. Rahmet-i İlâhiye, Âl- 

lâh-û Rasûlûllah'ın itâatinde bulunur.

133- j J l j  cLİj.«_lJ1 l j — 4 - i^ j f -^ - j j 5 -°  «j —i-*-° ^-Jl İĵ —j /_i j
m - o s İ^  2

"kâ ennehû" Şeklini beyan ediyor. Nasıl buluruz? 1j—jL iJ  "ba-
> o 1 x

dilu" yâni. Acele ediniz f& J  5-° « j - i ^ i R a b b i n i z i n  esbab-ı mağ

fireti. Âllâh CelleCelâlûhû, esbab-ı mağfireti bize beyan etmiştir. 

Ki imândır! Evvelâ başında imândır, amel-i sâlihadır. Bunlar es- 

bab-ı mağfirettir. Esbab-ı mağfirete sür'atle yapışınız. o - f j  

JaJ''Jlj OİJ.LLJ1 Bir cennete sür'at ediniz ki onun genişliği Sema- 

vat-i ard; 7 kat semavat, 7 kat yerler birleşirse ancak cennetin 

genişliğine. Hele uzunluğu daha fazla olur. 5-—î I İ J  lo lp !  Muttaki-
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lere hazır olmuştur. o jl .p I kelimesinden anlaşılır ki cennet bugün 

hazırdır.

134- j —̂jLaJlj k  ̂«Jl j_^^_kl^J|j «•Ij «■!j_ lJ I Oj—2-â-ij j_ jjJ I
iı tJ

4ülj (_̂ <l_xJI j -p

Muttaki kim? «I_^_.:̂ Jlj «Ij-LJl ö j-2 â j j-A J l O muttakiler ki; 

"serra-û derra"da. Serra; kolaylıkta, zenginlikte, sıhhatte. Der-
X 9 X 9

ra; yoklukta, hastalıkta infak ederler, k ! ; ll j _l j  Hiddetini
i  ; » " ' "  

yutarlar, ^ L U l  <j_P j —̂JsüJlj halkı da af ederler. Cennet onlaradır.

Alılj Âllâh CelleCelâlûhû, iyilik yapanları sever. Alilj

Jl Muhsin kelimesi Arap lügatı üzerine; iyilik yapan

demektir. Fıkıh'a göre; Âllâh'a ibâdeti görür gibi yapmak. İhsân,

Âllâh'ı görür gibi yapmaktır.

Şimdi beyan ediyor diyor ki Cennet kimedir? Serra-û derrada 
infak eder, kazmini hiddetini yutan kimseler. Bunun birçok misalleri 
var.

Adamın birisi, aklına gelmiş. İmam-ı Hasan Radıyallahû Teâlâ 
Anh'ı imtihan edecek. Gitmiş karşısında kalmış, hürmetsizlik yap
mış, birçok kelimeler söylemiş. Hiç cevap vermemiş. Sonra demiş 
kendisine; "Sen bir kelime söylesen bana, ben yüz kelime sana 
söylerim" demiş. Sonra İmam Hasan da demiş ki; "Sen yüz keli
me söylesen, ben bir kelime sana söylemem." Bunu işitir işitmez 
hemen ayağına kapanır. Diyor ki; "El-hak! Rasûl-û Ekrem'in ev
ladısın. Ben imtihan için geldim. Rasûl-û Ekrem'in ahlâkıdır bu." 
Bunun gibi birçok şeyler vardır.

Bir de İmam Hüseyin'e de vakıa olmuştur. Yeni bir elbise giy
mişti. Cariyesi var, gelmiş. O vakit leğen getirirlerdi, abdest ala



Âl-i İmran Sûresi • 495

cak. Abdesti alırken tam, elbisesi suyun içine girmiş. Müstamel 
olan su üstüne gelmiş. Cariye de ağlamış yaptığından. Yaptığın
dan ağlamış, demiş ki; "Niye ağlıyorsun?" "Ben, size karşı hür
metsizlik yaptım." "Ben de seni Âllâh için affettim " demiş. Bunlar 
böyle.

135- ' j j - i ^ / î  i ı  ijj_?S r4-LlJJ i j-U k  j i  i j-U î ısı O -jjJ ij

r̂_Aj lj_L*i L» ljj_.^2J ^ j  4ül J l (_Jj_jjJl j - î * j  j - » j  r ^ j - J

j j - U k

Onlara cennet yine ihzar edilmiştir. U u ^ / î  l j_ i i î  İSİ O -jjJ 'j O 

kimselere ki ne zamanki bir fahişe, (fahişe; lisân-ı şeriatta zinâya 

idbak ediliyor fakat lügatta bütün kabahatler fahişdir "Fahiş söy

ledin efendim, fahiş bir kıymet istedin, fahiş bir kelâm ettin") her 

kim ki bir kabahat yaptıysa bir insana karşı (hakkul ibad) j l  

l i J l  yahut nefsine zulmetti Âllâh'a karşı. Âllâh'a veya halka 

karşı bir hak, bir fahişe yaptıysa, yaptıktan sonra da <!>' ljj_?S te 

zekkür etti Âllâh'ı. Cenâb-ı Hak'kın vaidlerini, Âllâh-û Teâlâ'nın 

azametini, Âllâh'ın azabını, cehennemini hatırladı nedamet etti.
'}P $ a /v
r - ^ j i j J  I j j İÂ iL H j Kabahatinin mağfireti için Âllâh'tan tevbe etti, 

mağfiret talep etti. Böyle bir kimseye de buyuruyor Cenâb-ı Hak;
s i

& l J l - j j i j J l  j_ iiu  (j_^ j "Zaten Âllâh'tan başka kimdir ki günahları 

affeder? Elbette günahkârların merci-i meâli Âllâh'tır. Kusurunu 

bildikten sonra Âllâh'a rucû ederse, Âllâh mağfiret eder." Fakat 

lj_ U î /_ i ^_ İ4  i T_İj ısrar etmemek, tevbenin şartı da budur. 

Bugün tevbe eder, akşam yine onu kırar. Yine akşam yapar, sabah
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kırar. Bu tevbe, tevbe olmuyor. Ne zaman tevbe eder ve tevbede

lerin mükâfatı, Rab'lerinden mağfirettir. Mağfiret; setir demektir. 

Âllâh-û Teâlâ, onların hatalarını setrediyor kimseye bildirmiyor. 

Yalnız setirle de kalmıyor. Setir oldu, günahlar ortadan kalktı.

ridir, veriyor. O cennetler ki altında nehirler (kasırların, köşklerin 

altından nehirler) akar.

Müfessirin-i Azam bu âyetlerde bir, iki ayrı ayrı mânâlar veri
yor. Kur'an-ı Azimüşşân'ın mânâları, denizin dalgaları gibidir. "le 
hâ meânin ke mevcil bahri fî mededin" Herkes kendi destisi ka
dar su alıyor. Her müfessir bildiği kadar mânâ vermiştir. Yetişir ki 
müfessirlere dayansın yâni ehil olup da mânâ vermiş olanlardan 
olsun. Ehli olmayıp da kendi reyiyle Kur'an'ı mânâ ederse (Rasûl-û 
Ekrem emrediyor;) "Cehennemde yerini görsün!" Bir adam, 
müfessirlerin reyine istinat etmeyerek, kendi bildiği gibi yâni bir 
kaç kelime biliyor yahut okumuş da Arapça'yı anlamış. Bununla 
Kur'an'a tefsir vereyim dese, "Cehennemde yerini görsün!" Çünkü 
Kur'an-ı Azimüşşân, Arabi kelimeleri bilmekle değildir. Eğer ki te 
ker teker kelimeler Arapça'dır. Fakat o kelimeler yanyana geldi 
mi, dizildi mi inciler gibi yüzlerce, binlerce mânâlar çıkar. Onu 
ancak ehil bilir. Ehil de ilk evvel Sultan'ûl Müfessirin Abdullah Bin 
Abbas'tır ki Rasûl Ekrem'in duâsını almış. Ondan sonra aledder-

devam ederse. j  Bildiği halde bilir ki masiyettir, bilerek

tevbeye ısrar etdiği zaman, cennet onlara da hazırdır.

»Hh’J <j-? ®

JL ^J / 14^5 6-* ^ O n d a n  sonra cennetler ki nimet ye-
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acât Müfessirin-i Azam. Müfessirin-i Azam, onlar ki ehl-i sünnet 
yolundadır.

Her bâtıl olan bir adam, her münafık olan bir adam bir işi 
icat ettiği zaman, bir âyeti beyan ediyor, bir hadisi beyan ediy
or, "mânâsı budur" diyor. Hâlbûki mânâ o değildir. Bir kelimenin 
birkaç mânâsı olur, müteşebihattan olur. Matlub olmayan mânâyı 
alır, halkı idlal eder. Öyleyse nasıl olur? Bugünkü zamanımızda 
Kur'an-ı Azimüşşân'ı te fs ir edecek insanlar yoktu r ancak evvelki 
te fs irle ri halka b ild irileb ilirse ne büyük b ir nimet. Eğer onu bir 
kenara koyup da "efendim  ben de biliyorum  Arapça, ben de b ili
r im " dese "Cehennemde yerini bu lsun!" diye, Rasûl-û Ekrem'in 
hadisi var.

Onun için bu âyetin meselâ "tecri min tehtihe l enhâr" Biri 
vardır ki; Cennetin enva-i nimetleri vardır. Bunu bizim aklımıza 
göre, Kur'an-ı Azimüşşân'da cenneti beyan ediyor yâni anlaya
cağımız gibi.Yoksa cennette öyle nimetler var ki ne bir göz gör
müş, ne bir kulak işitiyor, ne de anlıyoruz. Fakat bize bildirmek 
için, nimet yeri olduğunu bildirmek için bizim anlayacağımız gibi, 
Cenâb-ı Hak cenneti beyan etmiştir. Bizim için, avâm için. Yoksa 
havas için, Cenâb-ı Hak'kın cennette ru'yetinin görülmesi, Cenâb-ı 
Hak'kın tecelliyâtının orada hazır olması ne yemeye benzer, ne iç
meye benzer, ne bahçelere benzer, ne hurilere benzer. Lâkin bize 
bunu söylerlerse biz pek anlamıyoruz ki.

Meselâ "Muhammediye" sahibi, Gelibolu halkına diyor ki; 
"Avâm'ına nevâlin ver, Havas'ına cemâlin ver, Âhas'sına risâlin ver 
ki bunlardır sana müştâk." Ya Rabbi! Avâm olanlara nevâlini ver; 
yemek ver, içmek ver, kuşların etlerini ver, huriler ver, böyle bol
dur istediği kadar alsın. Havas'ına cemâlin ver, havas'ları da zaten 
Cemâl-i İlâhiye herkesin vaziyetine göre tecelli ediyor. Onlar, O'nu
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gördükten sonra cenneti de unutur, nimeti de unutur. Bak, Yusuf 
Aleyhisselam bir insan idi. Onun yüzünü gören hanımlar şaşırdılar, 
elini kestiler, elinin acısını duymadılar. Niçin? O güzel cemâle akıl
ları o kadar merbut oldu ki vücudundan haberi kalmadı. E, böyle 
olunca, ya Cenâb-ı Hak'kı görse ne olur? Âhasına risâlin ver ki 
bunlardır sana müştâk. Bu şekilde beyan buyulursa, Kur'an-ı Azi- 
müşşân Sofrâ-i İlâhiye'dir, bütün mahlûkata gelmiştir. Bunu pek 
anlayamaz. Öyleyse bak, "ve  cennâtûn tecri min tehtihe l enhâr" 
Cennetler var ki cennetlerin içinde kasrlar var, kasırların içinden 
nehirler akıyor. O nehirler de ehl-i cennetin emriyle cereyân edi
yor. Meselâ nereye isterse orada akıyor. Olur mu? Evet, şimdi me
selâ gözler. Bizim gözlerimiz, emrimizle hareket ediyor. İstersek 
buraya bakarız, istersek oraya bakarız, istersek şuraya bakarız. 
Bu göz bizim emrimizde olduğu gibi, cennetin nehirleri de ehl-i 
cennetin emriyle cereyân ediyor. Mânânın biri bu.

Bazıları da demişler; o nehirlerin hepsi su değildir. İçinde dört 
tane nehirdir. Biri baldır (asel-i Mûsâffa), biri sudur, biri süttür, 
böyle gidiyor. Böyle de demişler. Hülasa nimetlerin yeridir, her 
nimet orada mevcûttur. Fakat bunlar avâm içindir, havas bunlara 
zaten iltifat bile etmez.

14-i 5- jjJ I^  En büyük nimet de ebedidir. Ebediyyeti, cennet'e 

gitmek nimet fakat cennette ebedi kalmak, cennete girmekten 

daha büyük bir nimettir. Bak meselâ eğer bir adama deseler ki 

"Dünyada ne kadar taşlar var, o kadar cehennemde kalacaksın" 

deseler memnun olur ehl-i cehennem. Niçin? Bir gün gelir ki o 

taşlar biter. Fakat eğer ehl-i cennete deseler ki "Sen cennette 

kalacaksın ama ne kadar? Dünyada ne kadar taşlar varsa." Mü

teessir olur çünkü günün birinde biter onlar. Öyleyse ebedi olma-
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i  o ✓
sı, oraya gitmesinden daha büyük bir nimettir. j-J^ /JÜ ' J.J-İ f J b j  

Âmil olan, dünyada Âllâh için ömrünü, vaktini sarfedenlere ne bü

yük bir nimettir.

Efendim mevzû zaten Uhud Vak'ası idi. Geçen dersimizde 
Uhud Vakasına başladık daha bakiyesi vardır. Belki hazır olma
yanlar vardır da onun için ona tekrar başından başlayalım.

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem Mekke-i Mükerre- 
me'de iken, Hâlik-i Kâinat harp ile em ir vermedi. Hatta ne kadar 
Kureyşliler lâyık olmayan hareketlerde de bulundular. Buyurdular; 
"leküm  diniküm veliyedin", "vema alerrasûlu illel belağ"; Rasû- 
lun üzerine tebligat var derdi, o kadar. Eğer Âllâh emretseydi har
bi. Bizzat Rasûl-û Ekrem tek başına harp eder ve muvaffak olur
du. Fakat harbe memur değildi. Harbe memur olmak için de Ûlü'l 
Azim olmak. Bak söylemiştik, peygamber kimdir? Âyet kendisine 
nâzil olandır. Rasûl kimdir? Âyeti tebliğ etmeye memur olandır. 
Ûlü'l Azim kimdir? Âyeti tebliğ ettikten sonra inanmayana harp ile 
mukabele edendir.

Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, Gar-i Hira'dayken 
" ik ra  b ism i" âyet-i şerifesi geldiği zaman peygamber oldu. Fakat 
rasûl değildi, tebliğe memur değildi, kimseye de tebligat yapma
dı. Üç sene sonra Rasûl oldu, tebliğe başladı. "ya eyyühel müz- 
zemmilü, ya eyyühel m üddessirü" âyetleri geldi, tebligata başla 
dedi. O vakit tebligata başladı fakat harbe memur değildi, Ulü'l 
Azim değildi. Onun için "m â alerrasûlu illel belağ" "Ben peygam
berim, benim vazifem tebliğdir" diyordu. Ne zamanki Medine-i
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Tahire'ye gitti. Bir sene sonra yâni hicretin ikinci senesinde harbe 
de memur oldu. O vakit, Ûlü'l Azim bir peygamber oldu. Şimdi 
Ûlü'l Azim olduktan sonra, ilk evvel Tevhid-i İlâhi için vak'a olan 
muharebe Bedir Vak'ası idi. Bundan evvel geçti, Bedir Vak'asını 
söyledik.

Bedir Vak'asında Âshab-ı Kiram'ın muvaffakiyeti fevkalâde 
oldu. Ki nihâyet 313 kişiydi Âshab-ı Kiram. Onlar 1000 kişiden 
fazla idi. Hepsi de müsellah idi, yeri de almışlardı düzlüğü. Lâkin 
tevfik Cenâb-ı Hak'tandır. Onlardan 70 tane Ebu Cehil ve emsalle
ri gibi telef oldular. 70 tanesi de esir oldular, üst tarafı da kaçtılar 
Mekke'ye gittiler. Bedir Vak'ası böyle nihâyetlendi. Fakat Mekke'ye 
gittikten sonra bunu hazmedemediler, intikam almak peşine düş
tüler. Mütemadiyen çalıştılar, etraftan, kabailden insanlar topladı
lar. 3000 kişi, 200 yüzü müsellah atlı ve çoğu da müsellah olmak 
üzere topladılar, geldiler Uhud Dağı'nın eteğine.

Uhud, ahaddendir, tek. Çünkü bir başka dağlarla birleşmiş de
ğildir. Büyük bir dağdır Medine-i Tahire'de biliyorsunuz ama cena
hında, felanında dağ olmadığı için Uhud demişler. Arkadan dağın 
tepesine çıktılar. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, tabi 
haber aldı. Zaten haber-i malûmatı, Cibril'i Emin her vakit veri
yor. Şevval'in yedisi idi, Cumâ günü idi. Cumâ nâmazından sonra 
Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem emretti, "Biz bunlara 
mukabeleye çıkacağız" dedi. Mukabeleye çıktılar. Onlar geldiler üç 
bin kişi. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in de bin kişi 
vardır; âshab, vesaire. Fakat içinde üç yüz kişi münafık vardı.

Mekke'de münafıklar zuhur etmemiş, ya imân etmiş, ya öl
dürülmüş. Fakat yahudi Medine'de çok olduğu için, bu nifak-ı şi- 
kak yahudilerden çıkıyor. Yahudiler de Medine'deydiler ekseriyeti. 
Oradan başladılar nifaka. Huzur-u Saadete geliyor, Kelime-i Şe-
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hadeti söylüyor, Müslüman'ım diyor, câmiye gelip nâmaz kılıyor 
fakat Müslüman değil. Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, 
bu hileyi de bilir. Fakat âdetiydi, Âllâh-û Teâlâ'nın sıfatı ile muttasıf 
idi. Kimsenin kabahatini yüzüne vurmazdı. Ta, hatta emir gel
di "Nâmaz kılma onların üzerine" sonra vazgeçti. Şimdi Abdullah 
bin Übeyy Es-Selül namında biri, münafıkların reisi. Üç yüz kişi 
ile beraber. Onlar da güya Müslüman olmuşlar. Katıldılar Rasûl-û 
Ekrem'in âshabının yanında. Yedi yüz âshab vardı, bu üç yüzü de 
idhal etsek bin kişi oluyor. Onlar üç bin kişi gelmişler, tepenin ba
şında tepeyi almışlar.

Uhud'u görenler bilir, şimdi biraz vaziyet değişiktir ama eskiye 
yakındır. Uhud Dağı'nın eteğinde o vakit bir köy halindeydi. Şimdi 
de tam ir ettiler köyleri yine kabahatini anladılar biraz. İki tane 
ufak tepe vardır, tepe yüksek değildir. Belki beş altı metre ya var 
ya yok yüksekliği. Orada Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessel
lem, her iki tepeye bekçiler koydu birkaç kişi. Dedi ki; "Siz bura
larda muhafaza edin yerinizi, oturunuz. Biz galip de olsak yerinizi 
değiştirmeyiniz, mağlup da olsak yerinizi değiştirmeyiniz. Yeriniz 
bu!" Onları oraya ikame etti. Ondan sonra Rasûl-û Ekrem Sallâl
lâhû Aleyhivessellem, Âshab-ı Kiram ile beraber Uhud'un eteğin
den yukarıya doğru çıkıyorlar. Onlar da yukarıdan aşağı doğru 
geliyorlar, harp başladı.

Harp başladığı zaman muvaffakiyet Âllâh'tandır. Eğer ki onlar 
silâhlıdır, yukarıdan geliyor fakat Âshab-ı Kiram'a dayanamadılar, 
kaçtılar. Ve çok ölü de verdiler, kaçtılar. Lâkin o sırada kaçarken, 
onları takip ederken, o tepeleri alan bekleyen kuvvet, (orada bir 
kuvvet koymuş ki muhafaza etsin.) Onlar biraz tamahkârlık yap
tılar, belki de münafıklar da karışıktı. Dediler ki; "Onlar gittiler 
şimdi, beriki de mağlup oldu. Emval-i ganaim hepsi onlara düşer,
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biz mahrum kalacağız. Burada kalmamıza lüzum yok. Biz de gide
lim arkadaşlarımıza iltihak edelim, emval-i ganaimden de istifâde 
edelim." O tepeleri bıraktılar gittiler, âshab'a karışmaya başladılar.

Tepenin başında gördüler ki arka, o tepeler boş kaldı. Oradan 
hücum ettiler, o tepeleri onlar aldılar. Onlar o tepeleri aldıktan 
sonra Âshab-ı Kiram'ın arkasını aldılar, Âshab-ı Kiram ortada kal
dı, mahsur haline geldi. Ondan sonra da birisi dedi; "Kutile Mu- 
hammedûn!" Sallâllâhû Aleyhivessellem. Büyük sesle, "Rasûl-û 
Ekrem şehit oldu" dedi, "öldüler." Bu şehit oldu kelimesini işitince, 
Âshab-ı Kiram'ın adeta canına tesir etti, kendinden geçti. Kendin
den geçtikten sonra, Ubeyy o münafık reisi, tamam fırsattır. Arka
daşlarını aldı, "artık benim burada kalmama lüzum yok" ayrıldılar. 
Oldu onlar 300 kişi ayrıldılar, Medine'ye avdet etmeye başladılar. 
Onunla da kalmadı, etrafındakileri de "Ne duruyorsunuz? Madem
ki peygamberiniz öldü, geliniz beraber gidelim" Onları da gevşet
meye başladı. Onların hâli de bu.

Şimdi Âshab-ı Kiram kendinden geçmiş. Rasûl-û Ekrem, 
(Uhud'un ortasında şöyle bir dere gibi ufak bir şey var. Hatta biraz 
beyaz bir kireç sürüyorlar ki belli olsun.) Rasûl-û Ekrem oraday
dı, yanında Ebu Bekir Sıddık ile Talha vardı Radıyallahû Anhûm. 
İkisinden başka kalmadı çünkü öbürler hariçte kaldılar. Geldiler, 
orada ihata ettiler. Talha, o kadar fedakârlık yaptı ki her nerede bir 
silâh, bir taş gelseydi Rasûl-û Ekrem'e, vücudunu siper yapardı. 
Dokuz yerinden yaralandı, eli de kesildi. Talha'nın hali bu. Her ne 
zaman Uhud Vak'ası bahsedilirdi ya! Ebu Bekir Sıddık ağlamaya 
başlardı, "Uhud'un bereketini, Talha götürdü" diyordu.

Bu halde iken Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem, bir 
inhisâr altına alındı düşmanlar tarafından, Âshab-ı Kiram'ın ken
dinden geçtiği bir halde iken, Ali İbni Ebu Talip Keramâllahû Ve-
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chehû dedi; "Benim hayatımda ne fayda var, Rasûl-û Ekrem git
tikten sonra?" Aldı kendi eline Zülfikar'ı (Zülfikar; iki başlı) "lâ 
fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar." Aldı, dedi; "Benim vücuduma, 
hayatıma artık lüzum yok." Hücum etti o çembere, çember altına 
almışlardı. Rivâyete nazaran, otuz kişiyi öldürmüş çemberi açmış. 
Çember açıldığı zaman görüyorlar ki Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû 
Aleyhivessellem, hayatta Elhamdülillah! Çağırdılar, "Rasûl-û Ek
rem hayattadır!" Âshab-ı Kiram toplandılar, birlikte yine başladılar 
muvaffak oldular. Münafıkların böyle bir hileleri de oldu. Onun için 
"lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar" Bunu böyle naklederler artık 
tefsirlerde görülüyor. "Der uhud, Cibril-i güftâ ezzâbani kirdikâr la 
fetâ illâ Ali, la seyfe illâ Zülfikar" Uhud'da, Cibril-i Emin söylemiş; 
"Ancak fetâ; kuvvetli, şeci Ali'dir." Zaten kendinden geçmişti, hü
cum etti bir çembere, otuz-kırk kişiyi de öldürdükten sonra öbür
leri de kaçtı. Şimdi mevzû bu idi.

Muharebe bittikten sonra çünkü biraz nifak düşürmüştü Übeyy 

bin Es-Selül. Dediler ki; "Âllâh vaad etmişti, peygamberine yar

dım edecekti. Bize bir yardım olmadı, bak ne oldu halimiz?" Buna 

karşı âyet geliyor. cJU- Jl3 Sizden evvel geldi, gitti.

Meved; sizden evvel âdetler oldu harplerde. Şimdi asıl itimat so

nunadır. Âllâh, sonu size ihsân etti, galip oldunuz. Fakat harplerin

den evvel de oluyor, bazen galip olur insan, bazı mağlup olur. Siz

den evvel de birçok adetler oluyor, bazen insan galip olur, bazen 

mağlup olur. j ^ j J l  Yeryüzünde seyrediniz ı l ’a -lf Ijj_kîiS
ıM X * e s S ^

j _I oISlP Oi^ mükezzib olan, kâzib olanların âkibeti nereye** * ̂  * ̂
vardı? Âllâh'a doğru hareket eden, itâat eden dâima muvaffak 

olmuştur. Onların tekzibi, Rasûl-û Ekrem'in emrini bırakıp da yer

lerini bırakması. Bunların cezasıdır, çekiyorlar.
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JJ *kpj.»j ̂ J-Aj i J-A
'  \ i  9JJ_a Bu Kur'an-ı Azimüşşân, ^ L U J  bütün insanlara bir 

izah-û beyandır. Âllâh CelleCelâlûhû, onlara ortada bir muvaffa

kiyet gösterdi fakat itimat sonunadır. Sonunda yine mağlup oldu, 

perişan oldu, muvaffakiyet Müslümanlar'da durdu. Ya ortasında 

niçin böyle oldu? Onların yaptığı hatayı kendilerine göstermek için.
^ 9  t i  °  î  '  9Bu Kur'an, dalâletten hidâyettir. * k p j^ j Mev'izâ-

dır, nasihattir muttakilere. Kur'an-ı Azimüşşân, bütün insanlara 

mev'ızâdır. Amma muttakiler istifâde ediyorlar. Öyleyse berikiler 

istifâde etmediği için, sanki onlara belki dalâlettir. Kur'an-ı Azi

müşşân hem hâdidir, hem mudildir. İmân edeni hidâyete getirir, 

imân etmeyeni dalalete götürür. Hatta peygamber de böyledir; 

hadidir mudildir. Hatta Âllâh CelleCelâlûhû da böyledir, imân eden 

hidâyete girer. Mev'izâdır muttakilere fakat muttaki olmayanlara 

da dalalettir.

139- 6 - ^  ^  Ol OjİP Ji füîj i J j  ijif Jj

IjJLgS J j  Zayıf olmayın muharebelerde küffara karşı. J jJ . ^  J j
^ ^ x x9 jı o''

Mahzun olmayınız, onların ufak tefek galebelerinden. Oj-ÎPJi 

Âli sizsiniz, nihâyet uluvv derecesi sizedir. Onların katilleri, mak

tulleri cehennemdedir. Sizin maktulleriniz cennettedir, gazileriniz 

cennettedir. Harbin neticesi de siz âlisiniz, siz galebe edeceksi

niz. Öyleyse neye hüzün ediyorsunuz? Bu âyetten sonra Âshab-ı 

Kiram, gittikleri hiçbir yerde mağlup olmamışlar. Oj-JPJ/ f -£ i/ j  Âli 

sizsiniz, her harpte bundan sonra âli sizsiniz. 0/ Eğer
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hakkıyla Âllâh'a itim at ederseniz. Sonra beyan ediyor Cenâb-ı 

Hak, onlara. Kalplerine bir merhamet.

140- i f j j iJ ü  f ı f J ı  d J ü j l i L  £ j j  f  j ü ı  ü s  £ j j  f L ı n :  5] 

J  i ı j  f i l *  ü i j j  i j . i ° i  5 -j.jJi i ı  f i i - j j  ^ ı l n  5 —

- —j 4 ji i - * *

i - i L  J-j-â f^J-lJl Jl-âj J-j-â f L l l o  d)1 Ne üzülüyorsunuz? (51 

£ j_ i . f i_Eğer size bir yara, bir üzüntü muharebede hâsıl ol

muşsa i-üLo J j-J  f j_ l! l J~_° .J_2j onlara da yaralar, ölüler olmuştur 

sizin gibi. Hele Bedir'de zaten çok fazla oldu. Bu vak'ada da sizde 

yaralı olursa onlardan da var, sizden ölenler varsa onlardan da
£  ̂ } S } s** * * n

var. ^ Ü U l 545 Z_$JjİJ fZ-jJl d - b j  Âdetimiz budur, dünyada bu ey
yamları, bu vakitleri müdavele ediyoruz insanlardan. Bazen lehin

de olur, bazen aleyhinde olur. Bu aleyhinde olması muhabbetten 

dolayı değildir, onun bir hikmetine binâendir. Hikmette b u ; f i i —j  

1j_l°1 5-AJl ^1 Âllâh CelleCelâlûhû, ilm-i zuhur ile imân edenleri 

bilsin.

Âllâh'ın ilmi! Âllâh âlimdir her şeye, meydana gelmeden de 
bilirdi. Meselâ ben daha dünyaya gelmeden bin sene evvel, benim 
geleceğimi, bu hâlimi bilirdi. Fakat bu hâli bilmesiyle hükmetmez, 
Kur'an ile amel eder Âllâh. Bak efendim, bu Kur'an Azimüşşan, 
dünyada hakemdir insana gelmiş. Ama hakem yapanlar istifâde 
ederler, etmeyenler cezasını görürler o başka mesele. Aynı za
manda arsa-i hesapta da hakemdir. Kur'an hakemdir, Kur'an ne 
vakit ceza veriyor? Hüküm zuhur ettiği zaman. Hatta meselâ bir 
hâkim bilse ki bir adam hırsızdır, kendi ilmiyle ona ceza vermez. 
Ne vakit ki iki şahit zuhur ederse, o vakit ceza verir. Hâlik-i Kâi
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nat da Kur'an ile amel ediyor. Kur'an ile amel ettiği için lâzım ki 
o fenâların, fenâlığı zuhura meydana gelsin ki cezasını görsün. 
Âllâh yalnız bilgisi ile amel ederse, edebilir Cenâb-ı Hak, Hâlik'tir. 
Lâkin Kur'an'a teb'an, zuhuru lâzım gelir. Fiilin zuhurundan sonra

$ 1  ̂ 1 ''o
ceza lâzım gelir. 1j_^1 j_A!1 4wi f-L ^Ü j İmân edenleri bilsin, ilm-i 
zuhur ile. Tllg i  f_£L> j - j i ; '  Sizlerden de bazıları şehit olsunlar 
da o nimetlere nâil olsunlar. j- j-J lk J I 4 - ^  J  ^ İJ  Âllâh, zalimleri 
kâfirleri sevmez. Yâni onların ortada buldukları bir muvaffakiyet, 
onları sevmekten değildir. Âllâh, kâfiri sevmiyor. Yalnız Âllâh bu 
nimeti, ona zâhiren bir şey verdi. Sizden bir m iktar şüheda olsun, 
o dereceyi bulsun. İlm -i zuhur ile İlm -i İlâhi zuhur etsin ki ahirete 
vesile-i imtihan olsun, vesile olsun. Üçüncü de;

141- jjjilS sJ l 1jo#1 j j j J !  Aü!
' '  '

İj-A^l j - j jJ l  Alil p j Mahıs; nahıs mânâsınadır. İmân eden

lerin, hakiki imân sahibi olduğu beyan olsun, (3-^î-JJ kâ-
1 ^

firler de mahvolsun. Bak, ne kadar menfaatler vardır bunda. Kâ

firlerin mahvına, Mü'minlerin imânlarının halis olmasına, sonra 

şühedanın bazılarının o dereceyi bulmasına, bir de imân sahiple

rinin de imânının ilm-i zuhur ile meydana gelmesine sebeptir bu. 

Vaziyet orada bitiyor.

j_j^jUk!1 f-b u j

fi Öyle mi zannediyorsunuz? Yâni zannetmeyin böyle. 

Bu dünya mücahede dünyasıdır, imtihan dünyasıdır. Cenâb-ı Hak, 

kulunu dâima imtihan eder. Bazılarını zenginlikle imtihan eder, 

mal-û servet verir acaba Emr-i İlâhiye'yi yerine getirecek mi? Ba
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zılarını fakirlikle imtihan eder acaba sabr-u tâhammül edecek mi? 

Bazılarını hastalıkla imtihan eder acaba sabredecek mi? Bazılarını 

kuvvetle imtihan eder acaba zikreder mi? ^  Zanneder m i

siniz, 4_l^Jl |j__l^-jjs (j\ hemen hemen böyle cennete gireceksiniz?

T_5o-* ijJl_aL^ j - û i l  4ÜJİ /-U ij İlm -i zuhur ile Âllâh, sizden zu

hur ettirmesin mi mücahit olanların ilmini? Cihad olmadan, T-U-jj

0_>jjL*İl sabır olmadan, şedaide, tâate, ibâdete sabr-u tâhammül
1 ̂

olmadan, hemen sellemehüsselam cennete girmeyi mi zanneder

siniz? Yok, öyle değildir. Cennete girmek için sabr-u tâhammül 

eder.

Sabır; tâatin meşakkatine sabır, sıkıntıya ve eleme sabır, nef
sin istediği arzulara sabır. Bir de âlâm-û âdavata, muharebelere, 
üzüntülere, sabr-u tâhammül etmek lâzım gelir. Cihat etmek lâzım 
gelir. Nefis ile cihat etmek lâzım gerekir. Cihad-ı Ekber, nefis ile
dir. Cihad-ı âsgar; eğer küfür Müslüman memleketini istila ederse 
bugünkü Arapların memleketini, yahudilerin istila ettiği gibi ki (Ci- 
had-ı Ekber'dir orada, farz-ı ayn'dır bütün Müslümanlara) o vakit 
cihat da lâzım gelir. "Bu olmadan, o olmadan zanneder misiniz? 
Böyle rahat evinde kalk otur da gittiğin zaman, ölümünden sonra 
da hemen cennete git de o tur" Böyle zannetmeyin diyor.

(Yine o vak'a, Bedir Vak'asının nihayetidir.) Sizler ey bu sözleri 
söyleyen. Diyor ki; "Âllâh bize yardım edecekti." Sen hududu bı
rak, Rasûl-û Ekrem'in tâyin ettiği yeri bırak. Sonra git de zahmet
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çekmeden cennete git. Biraz zahmet çek de sonra yine cennete
o 0 ' 'o' '  o' ' ' '  o 6

git. JlUj Siz, Bedir'den sonra yâni bir mu
harebeyi temenni ederdiniz. Hatta diyorlardı "Keşke yine bir Bedir 
Vak'ası olsaydı, muharebeye girseydik ya. Biz hazır olurduk, onla
rı temizlerdik." Böyle temenni ederdiniz, Uhud'dan evvel. 
Bedir'den sonra galip olduğunuz için temenni ederdiniz "yine bir

x  © o X

muharebe olsaydı, biz ona iştirak edeydik." sj_2Jı5 (Oİ Daha Uhud'a 
mülaki olmadan. J-âS İşte Uhud'ta gördünüz düşmanları,
O j p ^  f ü l j  baktığınız halde. Baktığınız halde düşman geldi niye 
durmadınız orada?

Şimdi orada dediler ki efendim; "Biz işittik ki Muhammed Sal
lâllâhû Aleyhivessellem vefât etti, şehit oldu. Artık bizim halimiz 
kalmadı" onların iddiası bu. E, peki şehit olsa bile dininizi değişti
recek değilsiniz ki.

144- J-5.S j l  ol_o jj-jlSi J -" ’jJi 4-L.3 jj-o J_S J j-i> j J i J_̂ ;>tO l_oj
i»  \  ^  x  S x  ^  $  x  x  S x x

| <  İ 0 { t * 0 ' 0  s * '  \  '  0  3  0  i  \l t * ̂  i j_JS A—.ĉ âP' ^_JP iâJL. j_o j  f.C j lâ-P i ^_JP i

j .  L-£fcii i *̂»j
£
J j-i-5  J i Jl-L'O  /_Oj Muhammed Sallâllâhû Aleyhivessellem bir 

peygamberdir. Evet, peygamberlerin büyüğüdür, peygamberle

rin peygamberidir. Fakat beşerdir, "inneke meyyitûn ve innehûm 

meyyitûn" behemehâl ölecektir. J j_ i. j  J l jl- I '  l_Oj Muhammed 

Sallâllâhû Aleyhivessellem peygamberdir, beşerdir. j_ o  i_ U -  Jl_S

cj_4_iJ  Ondan evvel de birçok peygamberler gelmişler, vefât

etmişler, şehit olmuşlar, gitmişler. o l i  . j j l i l  Eğer Muhammed Sal- 

lâllâhû Aleyhivessellem vefât ederse J - J  j i  yahut şehit olursa fa-
■k $ X  X   ̂ X X

raza. f_So/lPi ^_1P fJLlLâil Topuklarınız üzerine (kinayedir, topuk
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üzerine dönüyor ya insanlar) siz dönecek misiniz dininizden? On

lar özür beyan ettiler, dediler ki "Efendim, biz işittik ki sen öldün, 

şehit oldun." "Ben ölsem, dinden dönecek misiniz?" j l  o l_»  .j-J/jl 

51 J -J  Eğer öldürülse, şehit olursa yahut ölürse ^JoUPl . İ P  fJLpi 

topuk üzerine döner misiniz küfre? J-iaj j Ü  .JLP j - i j  

/ - İ l i .  *üi Her kim ki dönerse küfre! Âllâh'a hiçbir ziyân yok, ziyân

kendisine aittir, küfre ebedi o girecek. j j jS 'L İJ l Âllâh
1 " .

CelleCelâlûhû, nimetine şükreden, sebat eden, İslam nimeti üze

rine sebat edeni ceza-û mükafatlandırır.

Sonra harbe gitmek, ölmek demek değildir. Çok insan yüzler
ce harbe girer hiçbir şey olmaz. İnsan evinde iken de ölür, nite
kim her zamanda bu hazırdır. Elbâdl-üş Şedit Halid İbn'ül Velid, 
Humus'ta medfundur. Yüzlerce harbe iştirak etmiştir, doksan kere 
yarası olmuştur. Hiçbir şey olmadı, nihâyet eceli ile vefât etmiş 
Humus'ta. Zaten o da şehitliğe hasret ederdi. Bu kadar yaralar 
oldu, bu kadar harpler etti. Nihâyet eceli ile öldü, hiçbir şey ol
madı. Humus'tadır, yol üzerinde, yol oradan gidilirse ziyâret edilir. 
Merhum Sultan Abdûlhamit Han, şehrin kenarında güzel bir câmi 
yaptırmıştır, güzel bir medrese yaptırmıştır. Medrese de talebeler 
okuyor. Aynı Eyüp Sultan gibi bir türbe de yapmışlar câminin ke
narında. Herkes gider nâmazını da kılar, duâsını yapar gelir. Yâni 
harbe gitmek demek, ölüm demek değildir.

145- ı̂ >1 j_j j —i j  /-?/̂ 5" “üil S i / j  J l O j_i» (Si 5/5 /_»j
i> \ o £ 9

_w*»j i_»jJ û J l  t^»ij_3 j j _aj / g ■ a i_»jj / —oJul

j / L İ J I
\ '

O j- i i  (Sİ c r-l:.l S/S' L i j  Yok bir nefs için bir ölüm, 4ii OiL> J l Âl-
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lâh'ın izniyle olur. Ölüm mukadderdir, muayyendir. İzn-i İlâhi iledir, 

günü gelirse ölür. J J - j i  I jIİT  Yazılmış, te'cil edilmiş, tayin edilmiş 

bir günü vardır ölümün. L^ i* o j i  l I İ J İ l  — lj_5 (j_ ^ j Kim ki dün

yanın faydalarını talep ederse, dünya için çalışırsa veririz dünyayı 

ona. Yahudiye ne kadar dünya vermiş. s j-j-Jf' — i jJ  j - ^ j  Eğer 

bir adam ahiretin sevabını talep ederse;t$i* 4 jji dünyanın sevâbı- 

nı veririz, mâni değildir ahireti de veririz. Ahireti talep eden, hem 

ahireti elde eder hem de dünyayı elde eder. Fakat dünyayı talep 

eden yalnız dünyayı elde eder. Eğer siz, ahireti talep edip gelsey

diniz, yine emval-i ganimet size olurdu, yine dünyanız yerindeydi. 

j^ jA - İJ l  ^ 4 t !_ L j Biz Azimüşşân, şâkir olanların mükâfatını ihsân 

ederiz.

j - j /S j  Ne kadar çok peygamberler sizden evvel gel

diler. j j J i j  J jÜ  Onunla beraber mukatele, muharebe e tti

ler. "cem'u rabbiyyûne" Rabbaniler, (İmam-ı Rabbani) Rabbaniye; 

Rabbe mensup, Âllâh'ın halis adamlarıdır. Onlarla harp etmişler 

j_a> j - j o j  Çok peygamberler, Oj- I jj JJsÜ onunla beraber 

mahiyetinde OjJ jj Âllâh'a yakın olan insanlar, evliyaullah) A.Ü be

raber harp etmişler, j - j io  çok. Lâkin Ij_ İaJ L u  sizin gibi zayıf ol

madılar. LÜ-İ Onlara isabet ettiği yaradan, vesâireden. ^_s 

l j  /_a j  4il (J^-j-L Zayıf da olmadılar, ijj/5 li_L l /_aj meskenet de

çekmediler. o - j j j l^ J l  4ülj Âllâh CelleCelâlûhû, sabr-u meta-
1  ̂  ̂

net sahibi olan Mü'minleri sever.
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147- ıs ^ i İ n s ı ^ j j  n ^ i  l i  ^ ı  i-i?5 ij-JiS (Oİ J j Oıs' i - i j

j_ ;y l£ j|  fj-2-Ü l-Sj-*^slj l_:_iIJJsI d - o j
t '  i- '

Oo l i j  O peygamberlere tabi olan Evliyaullah, onlara belâ isa

bet ettiği zamanlarda da sözleri bu idi, I jJ ü  Ol J j f-SJy duâ eder

lerdi; "Ey Rabbimiz! Bizi yetiştiren, çocukluktan hilkatten beri 

yetiştiren, H jjS İ L-J j-i-PI H j j  hatalarımızı affet ya Rabbi. l ü l j - l l j  

[Sji»\ (İsraf; hadden tecavüz. Mal da israf diyoruz, hadden te 

cavüz demektir.) Hadden tecavüz ettiğimiz şeyleri, ya Rabbi affet.
x  X  9 X

UlüjlSI o - oj Kademlerimize, ayaklarımıza sebat ver. Ya sebat ver
''' x  * X  * X

muharebede, ya sırat köprüsünde. j_ ;^ il£ jl ^j_i!l ^_İP l i^ k s l j  Kâ

firlerin üzerine de bize nusret ver." Böyle duâ ederlerdi. Bu duânın 

akibinde Cenâb-ı Hak, onların duâsını kabûl eder.

148- A^ilj â j->"Vl —̂l jJ j - ı> - j  LpJ-Jl ’l jJ ^^l f4pl®

l_3Jd! tU)Ij_5 Alil f-S p li Âllâh CelleCelâlûhû, dünyada onların 

sevâbını verdi, yardım etti. Hem ganimet elde ettiler, hem mu-
\ o A

vaffak oldular. â > V l Âhiretin sevâbını da en iyisi olan

cenneti ihsân etti. j ^ - ı J t iJ l  — o Alilj Âllâh CelleCelâlûhû, muhsin 

olanları sever. Muhsin lügat itibariyle iyilik yapanlardır. Asıl şeriat 

itibariyle Âllâh'ı düşünerek, görür gibi ibâdet edenleri sever.

149- f - L ı iP İ  ^ - lp f i j i j ;  i j ^  j j j J i  i j - L ^  Oj i j l i i  j j j J i  l #  ı?

j  . Aİ ̂  Iĵ cl̂ JoLâ

lj_i.il j - j jJ l  i-Sjİ i-j Ey Âllâh'a, Rasûlûllah'a, Kur'an'a imân eden

ler. (Medine'de nâzil olan âyetler "ya eyyühellezine emanû" ile nâ-
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zil oluyor. Mekke'de nâzil olan âyetler "ya eyyûhannasû" ile baş

lanıyor.) IjJ-iS' j-A } / J j_ * ^  (0/ Kâfirlere, münafıklara itâat etmeyin, 

onların sözlerini dinlemeyin, onlara itimat etmeyin. Eğer siz, on

lara itâat ederseniz. (_£_>/î P/ ^JİP ( i ’j iJ ;  Sizi topuklarınız üzerine, 

yüzünüzü küfre çevirirler. Yenilik derler, şu derler, yeni kelimeler

kullanırlar, nihâyet yüzünüzü Avrupa'ya çevirirler. j j ^ / ^  /j_ İİİ î £S
1 '  '

Hâsir olarak, hail olarak dünya ve ahiret elinden geçer. Eğer siz 

küfre itâat ederseniz, küfrün emrine itâat edersiniz, dünya ve ahi

ret elinizden gider.

t t i  JJ  Mevlâ'nız, sahibiniz Âllâh'tır. Mevlâ; sahip mânâ- 

sınadır, efendi mânâsınadır. Sahibin-i Âllâh-û Veliyyûn Mü'minin, 

Mevlâ'nız Âllâh'tır. Âllâh'ın emrini dinleyiniz, kâfirlerin emrini de

ğil.

(Münafık, kâfirden daha berbattır, "JU ..J / £3jJ/ j^ is / i-J /  (0/
E ,  s '
jL U / " Münafık, kâfirlerin altındaki derecededir cehennemde. 

Yâni kâfirlerin bir takım şeyleri vardır, münafığın üzerine. Hatta 

münafığın, mürtedin katli câizdir, vaciptir.)

Mevlânız, sahibiniz Âllâh'tır. j - j ^ / l l /  JJ İ- J_Aj Nâsırların, itâat
1 '

edilenlerin hayırlısı O'dur. O'na itâat ediniz.

Şimdi efendim, böyle mağlup olarak kaçtılar. Gittikten sonra, 
dağın eteğinden ileri biraz gittiler. Hamrâ'ül Esed namında bir yer
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vardır. Yâni Uhud Vak'ası tekemmül etti. Rasûl-û Ekrem'e dediler 
ki; "Aramızdaki muharebe işini gelecek seneye bırakıyoruz." Onlar 
da kabûl ettiler. Mağluben avdet ettiler, memleketine gidecekler. 
Gittikten sonra Hamra'ül Esedbir yerdir, Medine hududunu geçtik
ten sonra düzlük bir yer, orada toplandılar. Toplandılar baktılar ki 
3000 kişiydiler, nihâyet 500'ü telef olmuşsa 2500'ü kalmış, büyük 
bir cemaat. Âshab ise 700 kişiydi, 100'ü şehit olsa yine 600 kişi. 
600 kişiye karşı, 2500 kişi nasıl müsellah kaçıyorlar? Pişman oldu
lar; "Biz niçin bunu yaptık, neden oldu bu? Biz tekrar geleceğiz." 
Haber gönderdiler Rasûlûllah Sallâllâhû Aleyhivessellem'e daha 
Medine'ye gitmeden. "Biz harbe geliyoruz." Rasûlûllah Sallâllâhû 
Aleyhivessellem, "Gelsinler, biz hazırız!" dedi. Onlar, Âshab-ı Ki- 
ram'ın bu ciddiyetini görünce, Âllâh CelleCelâlûhû kalplerine bir 
korku verdi. Bir daha Hamra'ül Esed'den, Uhud'a doğru gelemedi
ler ve kaçtılar, gittiler. Âyet buna dâirdir, sebeb-i nüzul âyet.

Biz Azimüşşân ilkâ edeceğiz, 1jj_İ5 5-jjJ l Vj-İS ^-* kâfir
 ̂ 2 \ s \

olanların kalbine ı^-p jJ l korkuyu. Korkuyu ilkâ ederiz. Bak, 2500 

kişiden fazla müsellah. Âllâh-û Teâlâ, kalplerine bir korkuyu ilkâ

etti. Bu da ijS j_1-1 l_ o  "bisebebi mâ eşrakû" şirklerinden dolayı

ceza. iS /J L i J y ju  f - j  L *  «OiL. Âllâh'a şerik taktığı için, Âllâh-û
 ̂ i sr ,*

Teâlâ bunları sevmiyor, kalplerine bir korku ihsân etti. j l lJ l f g j j l i j
* » •

5_—J lkJ l J —5-.J Onların yeri cehennemdir. Ne fenâ bir yerdir 

cehennem onlara.

Şimdi bakiye yine tamam olmadı, Uhud Vak'asını tamam edi
yor. Buyuruyor ki;

152- b ] O iL  Ü oJLPj <üi! J-Hj
2 3 O s O ^  O '  i  <S 2 <S s s s ♦
J - jj j  (5-i f i l i  u j-? ^  ^  f i j j i  ^  J - i  f ^—̂ j  j-° J i ^-®
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l a  j  f i i L i u  f 4 ip  f i  ^ 1  f S ^ j  ı ^ İJ i

^ - ^ j i - J i  ^ - Ip Jl- ^ î jâ Aiiij f-SAP l iP

-W   ̂ 2  X  X X

ai-P j Alil İ_ x3 İ^  Jl.jüJ Onlar aralarında diyorlardı; "Âllâh vaad 

etmişti bize yardım etmeye, ortada niye biz mağlup olduk?" Ü J j
«-'■ 1 f  x

ai_Pj Alil İ_x î1 ^  Âllâh, vaadini ifâ etti size karşı, sizi galip etti. Bi- 

dâyetinde galebe verdi. Ta! Uhud'un ortasına çıktınız. âl

<oâl> Siz muharebe ederdiniz, Âllâh'ın izniyle. f i L - ü  lâl L r -S- Ne 

zamanki gevşek oldunuz. Gevşek olduğu bu; Ubeyy üç yüz kişiy

le g itti, berikilere de tavsiye etti, onlar da gitmeye hazır oldular.
X  ®

O zaman fJ L i^ P j j - J j l  fJ L P jllî j münazaanız hâsıl oldu. Ba

zıları derlerdi; "Biz Rasûl-û Ekrem'i bırakıp gitm iyoruz." Bazıları 

da diyordu; "Mademki kendisi vefât etti, bizim duracağımız ne

dir?" Böyle bir isyân hâsıl oldu orada. f-Sojl l3  jJ u Âllâh, size 

gösterdi, (Sj— L i  nusreti de gösterdi. Uhud'un yarısına kadar 

çıktınız, nusreti gösterdi size. İhtilâfa düştünüz aranızda, ihtilâfın 

cezası zaten budur. Bir memlekete ihtilâf düşerse zaten bozulur. 

UjjJİ i - j ;  f S l .  Sizlerden bazıları var ki gayesi yalnız dünya-
x  '  *  9

dır. s ^ V l  Jl-j;  ^  f-x l^ J  Bazıları var ki irâdesi âhirettir. Böyledir, 

sizden dünyayı arzu eden var, sizden âhireti de arzu edenler var. 

f_4İP f - S o ^  f_J İşte bu aradaki mağlubiyetiniz, sizi o kâfirlerden 

vazgeçirdi. Size bir musibet ve imtihan olsun diye.

f x lp  liP  Ü J j Lâkin Âllâh, sizi affetm iştir bundan. Bak, Rasûl-û 

Ekrem de Sallâllâhû Aleyhivessellem hepsini af etti, yüzüne de
İ  Jİ ^  S  X  fy

vurmadı. Af etti, hiçbir şey de demedi. f_So.p L iP  i J d j  Âllâh sizi 

af etti. Nev'amı bir hıyanet sayılıyor fakat af etti. Af ettikten son
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ra bir şey kalmaz. j- jL a J i) ' . —İP J - ü  j i  4ü i j  Âllâh CelleCelâlûhû, 

fazl-û ihsân sahibidir Mü'minlere. Kaza yapıyor, beşer bir kusur 

yapıyor, tevbe ettikten sonra Âllâh da onu af eder.

Yine onların bir kusurunu, tamam olmadı da. Çünkü onların 
gayesi; "Efendim Âllâh, bize vaad etmişti Rasûl-û Ekrem'in lisâ
nıyla biz muvaffak olacaktık, niye mağlup olduk?" Yâni düşünme
den de bir de onu yapıyor.

T a S* 2 0 S \ \ s* ^153- Jj-_^>jJİj J_>-1 . - İ p ü j—İ» J j  (SjJ— i l  

4ü i j  ̂ jJol*:?' /_» J j  ̂ JKj/İ /_» .-J p ' j - ’j-1*'» /-iP f - ^ b / j

S j-İi-iJ / - i

SjJl-j ^ j i l  Siz yukarıya çıkıyordunuz, Jl-^1 ._LP Sj-Ls J j  muha-
* * i '  yrebede muvaffak oldunuz, gidiyordunuz. Jj_uJJ'j Rasûl-û Ekrem 

geri kaldı. O arada bir dere gibi bir şey var, orada kaldı. . 1  iS jP J
o î* \ • *f-Soj?-' Rasûl-û Ekrem sizi çağırıyordu. Diyordu; "eyyâ ibadâllâh, 

ileyye ya ibadâllâh!" diyordu. Hâlbûki siz düşünmeden, Rasûl-û 

Ekrem'e cevap vermeden (b ir de kusurunuz bu) gidiyordunuz bir 

menfâat peşinde. L İ p f_Sol5/i Âllâh CelleCelâlûhû, size bir gam 

verdi, üzüntü verdi, mağlubiyet verdi. f L  Rasûl-û Ekrem'e verdi

ğiniz zulme sebep olduğunuz için. Rasûl-û Ekrem'e üzüntü verdi

ğiniz için, Âllâh size bu üzüntüyü verdi.

Lo J j  ^ ^ j/İ /a . İ p i j j js ö

Sj-Li-İS L i  Alilj Âllâh, haberdardır yaptığınızdan. Herkesj  ̂j «•
yaptığının mükâfatını, muamelesinin cezasını görecek.

154- f —Ki» ._£JU /_U»L*j 4_la i f- iJ l J—jj j —o ^JKıLp J j—Jİ J
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5-*İa L>J1 (3->J1 4üLj Oj f i  — i i i  f  ^şA&i Jl-S 5.i.5lkj

O j-U j i  Ü S  j_ iJ i  Oİ ,3̂ -5 ^  ( j- i  j - i J i  j - i  UJ J-A Oj-Jjâl 

^  j-OJI j_o ÜJ O/S' j j  Oj-Jjâ^ d J  O ji-İJ J  /- i f + . - i î i  ^-S 

f . ^ ^  ç j r  j_j.jLJ1 Sj-p fJ o jiŞ  f ü S  j j  j j  t l jA  l l L İ  l_O

l_o ^^-^t-^-İJj f-Sjj jJi? ^_S l_o <mi (̂ -İ3_*-j.Jj f_g.*.:>-L̂ o> ^_!i J -2JUI

j j J _ı^Ji o i  j_> f-^-i-P ^ i j  f -N ’jis  ^_ s

S '  » 2 s s s s a
l i ü l  fJ J l J l^  j^ f j^ Û ıP  J5İ I  f-> O gamdan sonra, o mağlubiyet

ten sonra bir emniyeti verdi Cenâb-ı Hak. Serinliği verdi, yağmuru 

verdi. li.U o  Bir uyku mukaddimesi. Uyku ile korku bir yerde cem 

olmaz, korku oldu mu uyku olmaz. Demek ki Cenâb-ı Hak, kalp

lerine bir rahat verdi de gözlerine bir uyku hâsıl oldu. U b lL  Lf. \

fJo-o  Bir taifeyi ihata etti, o rahat ve istirahat, kalbe istirahat. 

İJ b lk j  Bir taife de 1 4 - i i i l  f4â*-A' Ĵ -S nefisleri, onları mağlup etti.
S * s '  9 s \ s ))

3_lb&l*Jl j - k  (̂3_ 'J i J_İP 4i/_j O j- lk j Cahilliyet zannı üzerine gayr-ı 

hak taleplerde bulundular. *^_£. j o  j-OJi j o  UU J-a O jJ j î  Diyor

lardı; "Bizim bu emirde bir şey var mıdır? Madem mağlup olduk."
> /» Jl » >!

Yâni itiraz orada, şeytan oradan onları aldatıyor. İ- iS  j_O>Ji (Oİ J_5 

^  Bütün emir, Âllâh'ın elindedir. d J  Oji^-o J  / - i  f i  - i i l  J S  O j- İ ^  

Ey Habibim, onlar nefsinde birçok şeyleri gizliyorlar, sana izhar 

etmiyorlar. Sen, onlara böyle söyle; "Her şey Âllâh'ın emrindedir." 

U 4A /-lia î LO j-OJi j_o Uü O/S” j j  O j-J jî "Eğer elimizde bir şey 

olsaydı, biz burada harbe gelmezdik ve mağlup olmazdık." İçinde 

diyorlar, aralarında.

f - x j j i j  ^-9 j_J JJj Ey Habibim, onlara talimen söyle "eğer
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> x x > ti ✓
siz evinizde, Medine'de olsaydınız JJüJi 5-J^i 5j-P zâ-

hir olurdu, Kaza-i İlâhi size, katil gelirdi. Medine'de evinizde de
» -  'olsaydınız, bu ölüm gelirdi sizi, ölenleri öldürürdü. f  ^ J i

Yatağına kadar gelir, öldürürdü." j jJ İ?  U  & / g _ i! l lJ j  Âllâh

CelleCelâlûhû, kalplerindeki şeyi de imtihan ederdi, meydana çı-
» i- **karırdı. » S o j l â L »  ja - j î t lJ j  Onların kalpleri eğer temiz ise onu 

da tahir ederdi. jjJi-JıJ/ o/jL_>j-iJP ^ / j  Âllâh, kalbe geleni bilir.

Efendim zihninde birçok dedikodular yapmışlar. Yaptıklarını Âl
lâh bilir, Habibine bildirir.

j j j J i  0/ Onlar ki I jJ y  sizden ayrıldılar, 0/Jİ.L£J/ g lü /  

iki cemâatin birbirine mülâki olduğu zaman, Müslüman ile kâfirler 

birbirine mülâki olduğu zaman. Münafıkların başı İbni Übeyy ve 

bazı böyle kaçanları 0 /k L İJ / LoJ şeytan kaydırdı.

"istezelle" ("ze'yn" iledir. Eğer 'zal' ile olsa zelil mânâsınadır. 
"Ze'yn" ile olursa kaymak mânâsınadır. Bak, şimdi Arapça'dan 
başka lisânla Arabi kelimeleri yazılmıyor. Niçin? Biz hepsine "ze" 
diye geçer gideriz. Hâlbuki "ze'yn" ile olursa ayak kaymaya der
ler. "Zal" ile olursa zelil olur. Filan adam zelil oldu. Zelil, zengine 
mukabil faraza. "zelle" ayağın kaymasına derler. Burada "ze'yn" 
iledir; ayağı kaymış.)

Şeytan onları kaydırmıştır doğru yoldan. J jL lS ' U  Kes- 

bettiğiniz bazı ahvâl üzerinde şeytan, onları yoldan çekmiş, çıkar

mış. ^1 /-^P J ^ j  Bununla beraber, bu kabahatlerle beraber
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çünkü bunların hepsi zihinlerine gelendir. Zihinlerine geleni de dı

şarıya çıkarmamışlar. Çıkarmadığı için de Cenâb-ı Hak, af ediyor. 

Bak, kalbe geleni af ediyor. Eğer ki Habibine bildiriyor fakat cürm,

tamam meydana gelmemiştir. Onun için af ediyor. & ' L İ p Jl- IjJ
i .  , ^

Âllâh CelleCelâlûhû, onların bu kusurunu af etmiş. J jÜ  <lil (jl 

T-İT- Âllâh mübalağa ile Mü'minlere mağfiret edicidir ve Halîm'dir, 

acele etmez. Bir kusuru akibinde derhal tutmaz, belki tevbe eder.

156- İÜ r"4il l j—İ/Sj i j j —î f  ö-jjJ/S* lj_ij.5j J  l j_la i o -jjJ l / ^jl /—j

i j-i.xS /-aj l j—j/a /_a Lî JlIP 'j-j/S  j_J ^ j-P  'j-j/S  j l  ^ -İ İj-J j-İ

L U  i l j  L - J j  i l j  ^ U j j î i  s j_ L T  d ü i  i l  

ij-la i 5-j.jİl /— /_j Ey Âllâh'a, Rasûlûllah'a, Kur'an'a imân eden-
x   ̂ Cî x  f  x

ler. 'jj- îS o_ ;jJo  lj-ij55s J  Kâfirler gibi olmayın, kâfirlerin ameli gibi 

amel etmeyin, kâfirlerin işleri gibi işlemeyin, kâfirlerin dinlerinde 

olan parça parça olması gibi o l m a y ı n . İ j - Ş j i  İÜ -T_i jJ ü j
x ®

j j J f l  Kâfirlerin hâli bu; kardeşlerine, din kardeşlerinize derlerdi 

j j J f l  i j - j j - i  İÜ sefere çıktıkları zaman 'j- j/S  j l  yahut bir 

gazaya çıktıkları zaman. Kâfirlerin âdeti bu idi. Seferden, gaza-
£  >  >  x  x

dan geri bırakmak için;lj_b.3 l i j  l j—S/a l i  IİJJLp 'j-i/S j_J "Eğer bizde 

olsalar, evinde olsaydı ölmezdi. Gazaya gitmeseydi ölmezdi." Bu 

kâfirlerin birbirlerine yahut Müslümanlara dediği sözlerdir. Siz, on

lar gibi söylemeyiniz. Ecel, Cenâb-ı Hak'kın elindedir. Muayyendir, 

geldiği zaman kimse mâni olamaz.
£  $  $  x   ̂ 1 x

IjJ/a La Ölmezlerdi i j - k î  U j  ve öldürülmezdi. d ü î  Alil J - i * —
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f - ^ j iS  ^ - i  I j - l -  Âllâh CelleCelâlûhû, bunu kalplerine ilkâ ediyor

şeytan vasıtasıyla ki hasret olsun kalplerinde. o —ı j j  t i ı l j  İhyâ 

eden Âllâh'tır, imâte eden Âllâh'tır. Âllâh isterse bir adama evinde 

de hayat verir, isterse evinde de ölüm verir. Harpte de, yüz harbe 

iştirak eder, yine sağlam gelir.

ü j - i l i j  / - :  t i i l j  Âllâh CelleCelâlûhû, yaptığınızdan Ba- 

sir'dir; görür. Niçin kendine Basir demiş? Esma-i Hüsnâ'dandır. 

Yâni ben yaptığınızı görüyorum. Ne yaparsanız, ona göre mükâ- 

fat-û mücâzât olursunuz. İy ilik  yaparsanız mükâfat var, fenâlık 

yaparsanız ceza var.

157- L ü  j ”-^ ' j  j  t i  1 5 - i I f ^ i  J1

4ii _i  f̂_xixâ (5—iJ j Faraza Âllâh yolunda mücahede, ci

hatta ölseniz f l i  j l  yahut ölürseniz. tiıl 5_i o j- iîD  Âllâh'ın 

mağfireti vardır günahlarınıza. Rahmet-i İlâhi'ye vardır. Rahmet-i 

İlâhi'ye O j-i-!* ; /-i ° j - —̂- daha hayırlıdır, sizin mal-û serveti topla

manızdan.

158- üjj-1^ i ı  J J  fiLi jı fii y  j

fiL .3  j i  f ü  ^ r.5:JJ Yine Âllâh yolunda ölseniz yahut öldürülseniz. 

5 j j - i ^  tiıl ^ J J  Âllâh'ın emrine haşrolursunuz, Huzur-u İlâhiye'ye 

gidersiniz. Âllâh'ın emrine itâat etmiş olursunuz. Akıbetinize hayır 

elbette odur.

159- 1 j  SJ _İâJ 1 iâ - İ p /.k i O -lT  j_Jj f f j  O - l  «üil 5_i 4w:>-j L ıJ
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\ '  s \ t l  . » - > 0  ı » ,  • 1 /  • * 2, » i ' - I  t *  '  *lil_â j_ i  Jl ^ _ i fAjjl_-S>j f_$J j-d-â-S—a Ij ^ SiP ‘—ö—Pli oLJj:>- j _ i

j - i ^ l  — ^ l  «Oj i l  ^-L p d_i>P

Hâlik-i Kâinat, Habibine emrediyor. Bak, bunların bu hâllerinin 

hepsi zuhur etti. Âllâh, af etti. Rasûl-û Ekrem'in kalplerinde de 

(hepsini bildiği halde) bunların hakkında hiçbir leke hâsıl olmadı.

-Oil j_ i  Â_Ü-5 '-‘‘U  "m â" tekid içindir. Rahmet-i İlâhiye'den dola

yı dJü  onlara yumuşak oldun, kalbin yumuşadı. Hiçbir kimse

ye karşı ne kin, ne buğz tutmadın. —JLâJI k  : U  L k i d_lS” j_Jj Eğer 

senin ahlâkın şiddet-û hiddetli olsaydı, kalbin şiddetli olsaydı, 

d ü j i -  (j _ i  l j_ ^ is j[  etrafındakilerin hepsi dağılırlardı. Fakat senin 

bu rahmetini, bu merhametini görünce, düşman bile senin et

rafına toplandı. —-P li Onların kusurlarını af et. f_|J j i i i L A l j
/v  ̂ 9 f 9 S
Âllâh'tan mağfireti de talep et. j - i J l  ^ j U - j  Yine halkana al, 

onlarla müşavere et.

Müşavereden murad; Rasûl-û Ekrem'in emrettiği emirdir, kim

se onun emrine muhalif bir şey demez. Fakat müşâvere meclisine 

almakla iltifattır, "sen de söyle." Bu müşâvere de kat'i olan şeylere 

karşı değildir, Umur-u Diniye'ye karşı değildir. Meselâ "bu hur

ma ağacını koyalım mı, bu tarlayı ekelim m i" bu gibi şeylerlerde. 

Umur-u Diniye'de müşâvere yok.
\ X  ® tZ X  /V

4iI d - i jP  l^ i-i Her neye azmettin ise Âllâh'a tevek

kül e t. j_ J iy L Ü I — Alil (Ol Âllâh CelleCelâlûhû, Âllâh'a tevekkül 

edeni sever. Âllâh'a vekil etmek, umurunu Âllâh'a bırakmak, Âl

lâh'a umurunu bırakanları, sever Âllâh!
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 ̂ 2 * s \ } o
1İU lJ / P  J J  Alil S' Eğer Âllâh, size yardım etmek irade

ederse, hiç kimse size galip olamaz. i - x l j ^ j  S 'j Eğer Âllâh, size 

yardım etmezse L S jia İJ  ( i i - l l  l i  j - i i  kim size yardım eder? (j_a
/v ' $ o ̂  \ s '

aj_İJ Âllâh'tan başka kimdir, size yardım eder? Jİ'JJlUİ 4üi .-LPJ

S jİjJ iJ l Âllâh-û Teâlâ'ya, Mü'minler mademki imân etmişler. İm â

nın icâbatı olarak, Âllâh-û Teâlâ'ya tevekkül etsinler.

Efendim bu âyetin sebeb-i nüzulü; şimdi münafıklar durmaz 
ya! Medine'de o yahudiler dolu. Aralarında, eğer ki "Âllâh bizi af 
etti fakat herhalde bizim bir hakkımız da yok. Emval-i ganaimi 
taksim ederken herhalde bizi mahrum edecek" dediler. Yahudiler 
ilka ettiler. "Size bir şey vermezler çünkü siz harb etmediniz. Bi
lakis harbin aleyhinde çalıştınız. Emval-i ganaimden size bir şey 
vermez, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem." Böyle dediler.

Şimdi efendim sebeb-i nüzulü âyet bu; "ğıl" kelimesi, "ğıllû 
ğış" diyoruz. Ğış; aldatmak. Ğıl; gizlice bir şeyi almak yâni birisi
nin hakkına tecavüz etmek gibi. Uhud Vak'asında çünkü Rasûl-û 
Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in tâyin etmiş olduğu bir yerde, 
bekçi olarak ikame ettirdiği iki ufak tepede, onlar yerini değiş
tird ile r Emr-i Peygamberi olmadan. Zaten de mağlubiyete sebep 
oldu o sırada. Ondan dolayı da münafıklar başladılar, aralarında
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dediler ki; "Bu peygamberdir. Bir şey yapsa Cenâb-ı Hak, onu af 
eder. Mademki bu adamlar Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhives
sellem'in emrini ifâ etmemişler, bunları mahrum edecek emval-i 
ganimetten." Yâni hülasa bir nifak! Yahudilerin tesiridir, Müslü
manların arasına. Bundan sonra mademki bunların bu hareketi ol
muş. Hâlbûki Âllâh af etti, Rasûl-û Ekrem af etti. Affettikten sonra 
artık bir mesele yok. Olmuş fakat öyle değil de; "Mademki bunlar 
yapmışlar, Rasûl-û Ekrem onları mahrum edecek." Ğıl yâni onla
rın hakkını vermeyecek dediler. Âyet nâzil oldu, âyetin bir sebebi 
budur ki bunlar yalan söylerler. Bir de Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû 
Aleyhivessellem, eğer ki Cenâb-ı Hak'kın en ziyâde sevdiği, Sey- 
yid'ül Mürselin'dir. Fakat Emr-i İlâhiye'ye mutidir, itâat etmekle 
mükelleftir. Eğer faraza bir peygamber bile Emr-i İlâhiye'ye karşı 
gelirse ceza görür. Yâni İslâm iyet'te fark yok, onun için söylüyor. 
Sebeb-i nüzulü bu, kelimeler böyle.

So l^ j Yokfur, "vemâ yenbaği" gerekmez, olmaz bir pey

gamber için, J - İ jö '  bir hakkı alsın, başkasının hakkını. Bir pey

gamber buna tenezzül etmez. Çünkü peygamber, Emr-i İlâhi'ye 

bağlıdır. Bir peygamber için başkasının hakkını vermemek yok.
* 9 * aJ_Uu j_ İJ  Her kim ki bunu yaparsa, başkasının hakkına tecavüz

ederse velevki peygamber de olsa L l i i ! !  f j_ j L U  gelir 

kıyâmet gününde, (o ğıl yapılan) yaptığı hata ile beraber gelir. 

Herkes kendi amâliyle beraber Huzur-u İlâhiye'ye gelir, defter-i 

amâller açılır. Eğer ki peygamber de olsa ki peygamberler yap

maz ya! Farazidir. Eğer faraza bir peygamber bile, Âllâh'ın emrine 

muhalefet ederse o cezasıyla beraber, günahıyla beraber huzura 

gelir. Ve ceza getiririr, götürür. Fark yok dinimizde.

Zira o vakit, Kureyşilerin zenginlerinden birisinin kızı bir hır
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sızlık yapmış. Rasûl-û Ekrem emretmiş. "Elini kesiniz," Ahkâm-ı 
İlâhiye'yi. Artık yalvarmaya başlamışlar orada, burada. Demiş; 
"vâllâhûl Azim. Eğer Fatıma binti Muhammed Radıyallahû Anha 
bile bu işi yapsa yine elini keserim." Dinimiz de fark yok. Ki tabi! 
Fatıma Radıyâllâhû Anha yapmaz da yâni misâldir.

J_P L o  oU ! JJJu j J i j  Kim böyle bir "ğıl" yapar, başkasının hak

kına tecavüz ederse "ye'ti yevmel kıyâmeti" kıyâmet gününde ge

lir, l_L> yaptığı bir cürm ile beraber, Huzur-u İlâhiye'ye. Yalnız

huzura gelmekle de kâfi gelmiyor, ondan sonra da. £_J Ondan 
ı , '

sonra ,_sjj yerine getirilir (tevfiye; yerine getirmek. Orucu tevfiye
x  ̂ fa $

etti yâni yerine getirdi.) c J —lS' L i  j —İ  her nefsin müstahak 

olduğu, kesbettiği amelin cezası veriliyor. Eğer hayır ise mükâfat 

ihsân ediliyor, şer ise ceza veriliyor. Ceza bu fakat Hâlik-i Kâinat 

isterse affeder. Buna müstâhak olur lâkin Âllâh isterse. Çünkü 

eğer imân yerindeyse, büyük günahları yapan adam da behe- 

mehâl cehenneme girecek diyemeceğiz. Meşiyyet-i İlâhiye'dedir. 

Adam bir tevbe eder. Tevbe, Âllâh kabûl eder biliyoruz. Cenâb-ı 

Hak'kın vaadi var. Fakat tevbe de etmedi, birçok günahlar da yap

mış lâkin imânı var. E, bu adam her hal cehenneme gideceğini 

kimse diyemez ki. Meşiyyet-i İlâhiye'dedir. Müstâhaktır cehenne

me! Diyeceği bu bak. "Cehenneme müstâhaktır" fakat istihkak- 

dan sonra sahıb-ı hakiki ise sahiplidir.
x x » ' o y .
Ö j- i lk j  J  f _ * j  Zulüm görülmez. Yâni günah yapmadığı halde 

ceza vermek ve yahut günahından kat kat fazla ceza yüklenmek 

yok. Niçin böyle? Peygamberan-ı İzam, Rıza-i İlâhi'nin peşindedir

ler. Rıza-ı İlâhi'yi kesbin peşinde olan kimsenin elbette hâli böyle 

olur.



524 • Tefsir Sohbetleri

l '  o $ S X
4il jlj_ —i j  _̂_İ3İ ( j - l i l  Rıza-i İlâhiye'ye tâbi olan kimseler. j - l i l  

Hemze-i istifhamdır. Yâni Âllâh-û Teâlâ'nın razı olduğu fiillerle

meşgul olan bir adam ki meselâ Peygamberan-i İzam. j-US
\

4il O kimse gibidir ki "bae-recaa" Saht-ı İlâhi ile ma

siyet ile rucû etmiş. Hepimiz Âllâh'a rucû ederiz. "inna lillahi ve 

inna ileyhi raciun" "bae"nın mânâsı "recaa." "ve ebu ilâ nefsi" yâni 

"ercû ilâ nefsi" seyyidûl istiğfar. Âllâh'a rucû edeceğiz, kıyâmette 

huzuruna gideceğiz hepimiz. Âllâh'a rucû ettiği zaman; Rıza-i İlâ 

hi peşinde vaktini geçirmiş kimse ile masiyetle meşgul olan kimse 

bir olur mu? "efemenit tebea rıdvânellâhi" Âllâh'ın rızasına itâat 

eden j-US' Âllâh'ın sahtına sebep olan, masiyet eden
* * S * “ •

gibi midir? T - l - "  G jjia j Onların me'vası, yeri cehennemdir. 

j_ - * ^ lİ l Ne fenâ bir mercidir cehennem. Yeri budur, hakkı budur. 

İmân ile giderse, isterse sahibi af eder.

Bu cennet-û cehennem de; cennetin de dereceleri var, cehen
nemin de derekeleri var. Cennete, Fazl-û İlâhi ile imândır sebep 
gitmeye. Fakat içindeki nimetler, insanın dünyada yapmış olduğu 
amâl-i sâliha ile mütenasiptir. Amâl-i sâlihası ne kadar çok ise 
daha yüksek cennetlere girebilir. Fakat giriş imân iledir, Rıza-i İlâ
hiye iledir.

Cehennem de böyle. Cehennem, küfre mukabildir. Sebebi kü
fürdür. Fakat cehenneme gittikten sonra onun da derekeleri var,
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hepsi bir değildir. Meselâ keferenin birisi iyilik yapar, yol yapar, 
şunu yapar bunu yapar. Birisi de kâfirdir, cehennem ehlidir. Birisi 
de imânı yok, kâfirdir fakat çok fenâlıkları da yapıyor. Eğer her iki 
keferenin de cezası mütenasip olursa Adalet-i İlâhiye'ye muvafık 
düşmüyor. Öyle ise ne oluyor? Ameline göre cehennem.

Cehennemin içinde türlü türlü azaplar var. Ameli çok pis olan 
cehenneme gidiyor küfre mukabil. Azap, ameline mütenasiptir. 
Cennete girmiş olan, imânına mukabil cennete gidiyor. Oradaki 
deracât, ameline mütekabildir.

Peygamberan-i İzam'ın hâli, Rıza-i İlâhi ile meşguldürler. On
lar, bize bir Lütf-û İlâhi'dir Cenâb-ı Hak, mahlûkata göndermiş. 
Onlar olmasa kim doğru yolu gösterirdi, Müslüman halka.

164- Ij-ls j j  ^.î)/ j »  J j - l j  f-fe-s i - * ?  Si g-JP iü/ j .»  JJÜ

j 4s j»  / j i /A  ( î j  l ı L J / j  4A K İ/  »4 i i ~ j

j —■» g i

j_ - jL » jij/ g_JP 4üi U d  Âllâh CelleCelâlûhû, büyük bir min- 

net-û nimet ihsân etmiş Mü'minlere. J j - l j  j — i * ?  Si Onlar

dan peygamber gönderdi. Nefsinden yâni insan ola

rak. "min enfesehim" de var ayrı bir aşereden. "Enfesinden" yâni 

Rasûl-û Ekrem muraddır. Rasulû Ekrem'in Abâ-û Ecdadı, Âdem 

Aleyhisselam'a kadar bütün zamanlarının en iyileriydiler. "Enfes" 

ise bu mânâdır. "Enfüs" ise nefislerinden yâni "insan." Âllâh lütfetti 

peygamberi gönderdi, bizim cinsimizden gönderdi. Eğer cinsimiz

den insan olarak göndermeseydi, melek gönderseydi. Cins ayrı 

olduğu için biz, ondan malûmat iyi alamazdık. Nitekim cinsiyetin 

çok büyük tesiri var hatta şeytan bile.
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Şeytan-ı cinni var, şeytan-ı insi var. Şeytan-ı cinni nihâyet bir 
hayâl atar gider, üzerine düşmüyor fazla. Fakat şeytan-ı insi üze
rine düşer de ta! fenâlığa sevk edinceye kadar. Demek ki şeytan-ı 
insi, şeytan-ı cinniden daha müessirdir. Öyle ise Peygamberan-ı 
İzam da eğer meleklerden gelseydi. Biz, onlardan hemcinsimiz 
olmadığı için, tam alamazdık. Onun Lütf-û İlâhi ile beşer şeklinde 
geldi. Hatta eğer melek de gelseydi. "ve  lev cealnahü melekel le 
cealnahü racülev ve lelebesna aleyhim ma yelb isun" Eğer melek 
de olsaydı yine Âllâh-û Teâlâ, onu insan şeklinde kıyafetinde gön
derecekti ki insanlar istinas etsin.

ijLîJ Okuyorlar o peygamberler, f^ lİP  Mü'minlere 43/5 i Kur'an-ı 

Azimüşşân'ın âyetlerini okuyor. Okuyor, hayatında Rasûl-û

Ekrem okutturmuş. Ondan sonra da onun vekilleri, onun âlimleri, 

onun vâsıtaları. Kıyâmete kadar her kim ki Kur'an'ı birisine okut- 

turursa yine Rasûl-û Ekrem okutturmuştur. Çünkü o nerde buldu? 

Sırayla yukarı yukarı Rasûl-û Ekrem'de buldu. Bugün de bir adam 

halis olarak (çünkü ibâdette halis olmak lâzım gelir, halis olmazsa 

hiçbir kıymeti yok) halis olarak gelirse yanına, iki çocuğa Kur'an-ı 

Azimüşşân'ı güzel ders verirse (eğer ki onun lisânından çıkar) 

yine Rasûl-û Ekrem'dir okutturur. Çünkü o Kur'an-ı, Rasûl-û Ek

rem oraya vermiştir. Her peygamberin satha-i amalindeki amel, 

bütün ümmetinin ameline müsavi defter geçiyor. Kıyâmete kadar 

böyle gidiyor.

A-j/Jl Onları ta th ir ediyor. "Sû"; fenâ akidelerden, fenâ 

ahlaktan, ta th ir ediyor cehaletten. ^/_£^Jl ^■gi-Ljjj Kur'an (elif 

lamla olduğu için Kur'an'dır.) Kur'an'ı tâlim ediyor. Okuyor başka,
£ 9 9

bir de mânâyı talim eder başka. 2u £j>J1J Hikmeti; hikmet ki ilm-û
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ameldir, helâl-û haramdır yahut Âhadis-i Nebeviyye'dir. Bunların 

hepsi de hikmetin içine dâhildir. Bunu da Rasûl-û Ekrem, bize tâ 

lim ediyor.

Olj Muhaffeftir, müsahhardan yâni "veinnehûm. Onlardan ev-
X X  ̂ s s

vel, Kur'an'dan peygamberden evvel J J İ?  ^-iJ J J î  j - j  Ij-SiST 

mübin olan, beyyin olan, zâhir olan bir dalalet içindeydi insanlar. 

İnsanlar, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in teşrifinden 

evvel Avrupası da Asyası da her tarafı da bir büyük dalalet içinde, 

vahşet içindeydi. Zaten bu büyük devletler yoktu. Olanlar da vah

şet içindeydi, birbirinin kanını döken insanlardı.

165- j_ i J J  Ü Â  ^_Sİ f i l î  I 4 İ L  f _ w İ  Jl_İ f i ^ ı ^ İ  ı_2 j i

^-J-JÎ JS  ̂ - lP  "SlAİİ (Ol f L ı iS İ  Ĵ -İ-P (jr-i

Âyet-i Kerime'nin sebeb-i nüzulü; Uhud Vak'asında fevkâlede 
bir hâl zuhur etti. Evvelâ büyük bir galebe Âshab-ı Kiram tarafın
dan zuhur etti. Ortasında bir mağlubiyet zuhur etti. Ondan sonra 
da yine bir galibiyet zuhur etti. Zaten itimat sonunadır, öyle gitti.

Şimdi, Uhud bittikten sonra aralarında diyorlardı. "Nasıl olur? 
Rasûl-û Ekrem aramızdadır. Aramızda olduğu halde, Müslüman
lara yardımı vaad etmiş Âllâh! Nasıl olurdu, biz mağlup olurduk?" 
Asıl sebeb-i nüzul-ü âyet bu.

f i l î  i- fo li-0 f i4 - ^ i  Jl_S o l ^ i  f -S o jl^ İ  L İJ j i  (Hemze-i istiğ- 

fam, ekultûm'un üzerindedir.) Size musibet isabet etti Uhud'da. 

Uhud'da birçok Âshab-ı Kiram şehit oldu hatta yetmişten fazla şe

hit olduğunu diyorlar. Dördü muhacir, öbürlerin hepsi Ensar-ı Ki- 

ram'dan idi. Yâni yolunu bozan, fikrini bozanlar şehit oldular, yâni
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hiç kalmamış gibi oldu. Size musibet isâbet ettiği zaman, niçin ev

velki Bedir Vak'asını, bir sene evvel Âllâh-û Teâlâ'nın size verdiği o 

lütfu unutuyorsunuz? ffC ıiS 'l jJ lp 5_i j_ i J j j  i l i  O'nun iki mis

lini, Bedir'de isâbet ettiniz onlardan. Bedir'de o kadar zayıf, 313 

kişi olduğunuz halde, 70 tane onların en şecilerini telef ettiniz. 70 

taneyi de esir ettiniz, öbürleri de kaçtı. Bu nimeti Cenâb-ı Hak, 

bir sene evvel size ihsân etti. E, bugün burada, bu mağlubiyeti 

gördünüz de neye o galibiyeti hatıra getirmiyor, unutuyorsunuz? 

Bu bir.

Bir de "ku l hüve min ındi enfûsekûm " burada zâhir olan mağ
lubiyete, nefsiniz sebep vermiş. Siz, merkezi terkettiniz. Rasûl-û 
Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in tâyin ettiği yeri bıraktınız, boş 
kaldı. Boş kalınca düşman geldi oraya oturdu, girdi içine oturdu. 
Demek ki sebebiyeti siz verdiniz. Öyle ise cezasını göreceksiniz.

tiıl Ol Muhakkak Âllâh CelleCelâlûhû, j-_>jû ^ _ i*  her
şeye; nusret-i yardıma da men'e de kadirdir. Siz, Rasûl-û Ekrem'e 
muhalefet yaptığınız için nusretini menetti, bir arada. Hem telef 
fazla şehit oldunuz, hem de mağlup oldunuz bir arada. Fakat bu
nun da bir hikmeti var.

V o 0 '"' ' ® X 0 ^ 0  f s
166- 5 — 1 f i i - J j  4i 1 /--S o 1 1 f j j  / i  j

} s o s o
L i j  Size isâbet eden OLiL^Jl ^ - lü l  f j - j  iki cenah yâni 

Uhud vak'asında kâfirlerle mütelaki olduğunuz zaman o mağlubi

yet, 4ii O iL J  Âllâh'ın iradesiyle oldu. Size bir terbiye, bir de Âl-
y o s

lâh'ın iradesiyle oldu hikmet var. Hikmeti bu; 5_-İ*3IJ1 f i i - j j  halis 

olan Mü'minler ilm-i zuhur ile bilinsin. Efendim Âllâh, biliyor zaten. 

Bir şey yok fakat bilgi zuhura gelmeyince hükme medar olmu
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yor. Hâkim bilir de bu adam hırsızdır fakat hırsızlığı görmeyince 

hükmetmez, "bunu hapse götürün" demez. Âllâh biliyor, Âllâh'ın 

ilmindedir. Çünkü Kur'an ile amel ediyor Cenâb-ı Hak. Onun için 

ilmiyle değil, zuhur ettikten sonra mükâfat-û mücazat ihsân edi-
y * s

yor. j - i i ^ j i J l  f - l i I J j  İlm -i zuhur ile Mü'minler zuhur etsin. Rasûl-û 

Ekrem'in sözünü, her şeyin üstüne kabûl edip de sath-ı harpte 

muharebe edenler meydana gelsin.

1j_ülS j - jU l  f - I ^ J  Münafıklar da zuhur etsin, kaçsınlar. Eğer 

bu vak'a olmasaydı, münafıklar zaten câmiye gelir, nâmaz kılar, 

İslâmiyet'ten haber verir, geçer gider, kim bilir onu? Kim bilir bu 

münafıklık? Mevlâna diyor ki; "Damar damardır, kıyâmete kadar 

devam edecektir." Zannetmeyiniz zaman gelecek de münafık ol

mayacak. Zaman-ı Saadette münafıklar vardı, sonra var, bugün 

de var, kıyâmete kadar olacaktır. Damar damardır, Hikmet-i İlâhi

ye'ye müstenittir.

Biz Elhamdülillah, Müslüman olduğumuz için istiyoruz ki her 
şey Müslüman olsun. Fakat bu, Hikmet-i İlâhiye'ye muhaliftir. Yal
nız cenneti doldurmaz, cehennemi de dolduracak Cenâb-ı Hak. 
Âllâh Teâla'nın yalnız Rahm-û Kerem sıfatları afv-û mağfiret değil, 
kahr-u gazap sıfatları da var. Ona da muttasıf olmak lâzım ge
lir. Öyle ise bunların da bulunması lâzım gelir, ortada bulunması 
lâzım gelir bunların. Bu Uhud vak'asının bu şekilde zuhuru, mü
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nafıkların zuhuruna sebep olmak içindir. Münafık belli olsun da 
cezaya istinat etsin.

f4 J  J—J j  Vak'adan sonra münafıklar kaçtılar. Üç yüz kişi idi, 

Abdullah bin Übey arkadaşları ile beraber kaçtılar. Onların etra

fındaki Âshab-ı Kiram dediler; i j J u j  "Geliniz, kaçmayınız, ij_b /î 

muharebe ediniz 4ii J-?—* ^ - i  Âllâh yolunda. Siz de Müslüman 

şeklindesiniz, geliniz kaçmayınız da imânınız varsa Âllâh yolunda 

muharebe ediniz. Eğer imânınız yok ise ijJLb i j i  memleketi mü

dafâa ediniz, memleketiniz için. Bunlar girecekler Medine'ye, bah

çelerinizi berbat ederler, size zulüm ederler. Eğer imânınız varsa 

İlây-ı Kelimetullah için muharebe ediniz. İmânınız yoksa memle

keti müdafâa ediniz."

Bak efendim, bugün hatta Arabistan'dan bahsedelim. Bu ka
dar harp oluyor. Mütemadiyen memleketi müdafâa, memleketi 
müdafâa! Canım memleketi müdafâyı ikinci satıra bırak, evvel 
İlay-ı Kelimetullah'ı, İslâmiyet'i müdafâyı söyle. Onun arkasında 
memleket müdafâa olur zaten. Eğer oradaki insanların niyeti, halis 
İlâh-i Kelimetullah olur da muharebe ederse, arkasında memleket 
zaten çıkar. Fakat onu hiç ağzına alan yok. Memleketi müdafâa, 
memleketi müdafâ. Ben gittikten sonra memleketi ne yapacağım.

Bak münafıklara o zaman böyle demişler. "İmânınız varsa Âl

lâh için muharebe ediniz, imânınız yoksa memleketinizi müdafâa
^  x  x  2  x

ediniz." Cevaben münafıklar dediler; JL iS  f_Lo  j J  ij_J/3 "Eğer bi

zim tam imânımız olsaydı, bu harpdir, muharebedir, Lillah içindir! 

f - S l i I Î J  Size tâbi olurduk" yâni meydana çıkardılar küfürlerini. 

Buyuruyor ki; j_ ixU  f_ *  Münafıklar o gün küfre, f - j l i  v j - * '  ^ i j J  

O L l j j j  imândan daha yakın idi, küfre yakın idi. Şimdi bu vak'a



Âl-i İmran Sûresi • 531

zuhur etmeden evvel, bunlar Müslümanların arasında oldukları 

için (malûm ya münafığın hâli bu; bir koyunun iki sürü arasına 

düşmesi gibidir, ara sıra o sürüye bakar, ara sıra o sürüye bakar, 

müteredditdir içinde.) Şimdi bu vak'alardan evvel onlar, imânâ 

daha yakın görünürdü. Fakat bu vak'a zuhur ettikten sonra küfre 

daha yakın göründü. Ve oraya girdiler. j.ixJU I_a O gün onlar 

küfre karşı, f - 4 ^  46-51 imândan daha yakın idiler.

L i Diyorlardı ağızlarıyla kalbinde

olmayanı. Müslümanım diyordu fakat kalbinde bir şey yok. Alilj 

S L I j f i p l  Âllâh CelleCelâlûhû âlimdir, onların kalbinde gizle

diğine. Kalbinde imân yok, küfür var, gizliyor. Âllâh CelleCelâlûhû, 

buna âlimdir. Âlimdir yâni onun cezasını verir.

168- 1jjâl_3 1
y

Bunların yine bir hâli o sırada. İjJl-ÜJ f^pljiS-'y 1j_Jl3 5 -jjJ l "Ve- 

kaadû" ani'l cihadi yâni. Cihadı bıraktılar, gidecek girecekler Me

dine'ye. Oturdular, arkadaşlarına diyorlar ki Âshab-ı Kiram'a, o

şehit olanlar hakkında. Ü jP lL l JJ "Eğer bunlar bize itâat etselerdi,
i  2 2

bizle istişâre etselerdi, harbe girmezlerdi ij- i is  L i  ve öldürülmez- 

lerdi" dediler. Yâni evinde oturan öldürülmez, ölmez demektir. Se- 

beb-i nüzul-ü âyet budur.

Âllâh CelleCelâlûhû, onları tekzip ediyor. Diyor ki; İ jJ i lJ  j j  

o j_ iJ l fS L-^ iil Mademki evde oturmakla insan ölmez kalıyor. 

"Ölüm geliyor! Nefsinizden ölümü def ediniz." Âllâh CelleCelâlûhû,

j_k* L İ ÜjPO»! JJ 1jJl.İ5J f-jS İJ^J  İj-JlS j-O Jl
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bir tâun vermiş, bir hafta içinde bu münafıklardan 70 tanesi evle

rinde ölmüştür. Âyetin sebeb-i nüzulü budur.

Eğer dediğiniz doğru ise evde oturan ölmezse i j^ iL i  def edi-
9 * > o' ^

niz. o j_ l İ l  âSl (j_p  İşte ölüm geliyor, öldürüyor. Mevti, ölümü 

def ediniz. j —̂ i / ^  s-lS' d>l Eğer doğru iseniz, evde olanlar ölme

yecek diyorsanız, ölümü kaldırınız, men ediniz kendinizden. Bu 

mevzû bitti.
i  t

169- J“-̂  /-^lj-a' 4 '̂ ^-® 'j-J-S-î j-J .

Şimdi Hâlik-i Kâinat, orada mücahede, fillah olan farz yâni

İlay-ı Kelimetullah olan, Âllâh'ın kelimesi olan "Lailâheillâllâh Mu-

hammedun Rasûlûllah"ın ilâsı için hayatını veren insanları, Hâlik-i

Kâinat methediyor. Ki burada öyle oldu bunlar. Diyor ki; j-L T s  J j
\ 2 2 t *

"Muhakkak! Zannetmeyiniz «üil J-~-L ,,- i ij- is î \ Âllâh yolunda
i  s t '  '  ' '  ̂ '

şehit olanlar, l İ l p l  ölmüşler diğer ölüler gibi. Âllâh yolunda vücu

dunu ikna eden kimseler, şehitlerin ölümü, diğer insanların ölümü
o

gibi değildir." Eğer ki zâhiren ruh, vücuttan ayrılıyor. Fakat J_j 

i l îT - l onların ruhları (bütün ruhlar zaten ölmüyor efen

dim, ruh o alemden gelmiş, ebediyyet için halkolmuş, gariptir. Vü

cut ise topraktan halkolmuş, memleketindedir, yerlidir. Hikmet-i 

İlâhiye ile o garip olan ruhu, bu vücut içinde Cenâb-ı Hak bırakmış 

ki bir müddet-i muayyene. Hikmeti yerine gelsin.)

İşte herkesin bedeni öldükten sonra ruhu ölmez. Fakat kim i
nin ruhu muazzebtir, kiminin hiçbir şeyi yoktur. Zaten ruh, vü
cut ile beraber azap görüyor. Bu mesele çoklarının zihnini şaşır
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tıyor. "Efendim öldükten sonra nasıl olur, ne azap görüyor? Kabri 
açıyoruz da bir takım kemikler var, nasıl oluyor?" Bunların hepsi 
hatadır. Bir defâ Kur'an-ı Azimüşşân'da, tefsirlerde, hadislerde; 
ruh ile vücut beraber azap görür, beraber nimetlenir. Bunu bizim 
görmememiz, buna delil olmaz. Bakınız ki faraza bir adamın dişi. 
Bakıyosun beyaz, parlak bir diş. Âllâh muktedirdir. O beyaz parlak 
dişin altında öyle bir acı veriyor ki dayanamıyor. Bizim gördüğü
müz o vücut, o kemikler velev ki defnedilmese bile, Âllâh öyle bir 
acı verir ki bildiği kadar verir. Ruh da zaten beraber orada elemi 
çeker. Yâni kabrin azabı; ruh ile vücut beraberdir. Kabrin nime
ti; ruh ile vücut beraberdir. Çünkü dünyada ikisi beraber iştirak 
etmişler. Ne kazanmışsa kazanmışlar. İyilikse beraber, fenâlıksa 
beraber. Zaten ruh eğer muazzeb değilse, vefât ettiği zaman bağlı 
değildir. Bağlı olmadıktan sonra her yere gezebilir.

"Ya biz niçin kabirlere gidiyoruz da ziyâret ediyoruz?" Kabrin 
ziyâretini, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem birkaç hadis
lerle de beyan buyuruyor. Birçok menfâatleri vardır. Fakat mânâsı
o değil ki o adamın ruhu başka yerde ziyâret edilmez. Biz şimdi 
burada da Halid Bin El-Zeyd Radıyallahû Anhû tasavvur etsek, ha
tamızı tasavvur etsek. Âllâh'a, vesile olarak şefâatini talep etsek. 
Burada oturduğumuz gibi, aynı kabrin başında da o olur. Lâkin bu 
ruh, o vücutla beraber uzun zaman beraber bulunmuşlar, müş
terek yaşamışlar. Bir alâkası fazladır kabirde. Ruhun, vücut ile 
beraber uzun zaman bulunmasından dolayı, vücut da kabirde bu
lunduğu için, ruh eğer ki serbesttir fakat alakası daha fazladır bu
radan. Onun alakası, oradan buradan daha fazladır. Fakat burada 
da istimdat edilir, orada da edilir. Onun için orada ziyâret ediliyor.

/J ljJ İ 4ii . - i  Ij-Lü j - A İ l  J j  Âllâh yolunda, İlây-ı 

Kelimetullah yolunda hayatını verenleri ölü zannetmeyiniz, başka



ölüler gibi. J u L ^ lZ ^  J-j Rabbinin nezdinde hayat sahibidirler. 

5 j3 5 j Rızıklanırlar cennetin nimetlerinden, manevi nimetlerinden. 

Artık onların bildiğimiz nimetler, cennetler, yemişler, hiçbir kıymeti 

yoktur ki Cenâb-ı Hak'ka böyle yaklaştıktan sonra.

Efendim, bu zaten öteden beri ziyâret-i kubur vardı. Şimdi 
vahhabiler bunu men ederler. Ona da pişman olmuşlar ama ne 
yapacağını bilmiyorlar. Belki de ıslah olurlar sonradan. Evvel hiç 
müsâade etmezlerdi. Şimdi yalnız hanımlara müsâade etmiyorlar, 
erkekler gidiyorlar. Belki temenni edelim de Âllâh ıslah etsin. On
lar da nihâyet meâlî Müslüman'dır. Biz bunları, ehl-i kıblenin hiç
birisini kâfir bilmiyoruz. Hatadır yâni gerçi Müslümanlardan ayrı 
bir şekilleri vardır bazı yerlerde fakat küfre kadar gideceğine kail 
değiliz. Lailâheillâllâh Muhammedûn Rasûlûllah diyor, nâmaz kı
lıyor, oruç tutuyor, kıble yapıyor. Bazı hataları vardır, o hatalar 
onunla Âllâh'ın arasında. Ümit ederiz Cenâb-ı Hak, onu af eder. 
Sonra birçok şeyleri de yavaş yavaş terkettikleri de vakıadır. (Şii- 
lerin mezhebine mi yakın?) Şii'nin de başka türlü. Şiinin de bütün 
Âshab-ı Kiram'a olan tehacümundan, iftiralarından oluyor. Vardır, 
fırkalar olacak. Yetmiş iki fırka olacak buyuruyor Rasûl-û Ekrem 
Sallâllâllâhû Aleyhivessellem, ümmetten. İşte fırkalar bunlardır. 
Tam kâfir değiller bunlar. Hatta cehenneme giderler buyurmuş 
Rasûl-û Ekrem. Ebedi olan bir cehennem hulud değildir, cezayı 
çeker gider.
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a a ^  O

üj_s,>^; J j  f  f - i^  J ı f  f i i>- 5_i

5 - i  tiil f4 p 1  L L  Müferrahtırlar, ferahlanıyorlar

Cenâb-ı Hak'kın verdiği nimetlerin fazlından. Sonra bunlar efen-
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dim, sebeb-i nüzul-u âyet bu bakın. Ricâ ettiler Cenâb-ı Hak'ka, 

dediler; "Yarabbi, bize bu lütf-û keremi yaptın, bizden sonra da bu 

yolda gelenlere, Âllâh için fedâ-i nefs edenlere nasıl anlatacağız? 

Onlar da bilsinler bu nimeti." Cenâb-ı Hak emretmiş, "Ben, onla

ra bildireceğim." Bildireceğim, bildiririm demiş ya! İşte bildiriyor 

Cenâb-ı Hak, bu âyetle. f_$iL*- j-o  f-&  'j-â^L; f_J O j j - ^ - —;j 
Müsteğfirdirler, beşaret sahibidirler, müjdeyi alıyorlar. Onlara lâyık 

olmayanlara da o nimeti Âllâh verir. Her kim ki halis olarak Keli- 

metullah'ın ilâsı için ruhunu feda ederse, onlara olduğu gibi ona 

da olur. Fakat halis, muhlis ise eğer. Öyleyse şehit, hakiki şehit 

kimdir? Bu yolda iknâ-i vücut edendir. Mademki muharib budur, 

şehit de budur. Oj-iy*-; f_ *  J j  f-fcLP A j_ ^  J  Onlara bir havf yok,
bir korku yok azaptan. Hüzün de yok.

t

 ̂ o " l '  i
J - ^ i j  4Îİİ j_ o  O jj-^ -la -^  Müstebşirdirler, beşaretlidirler, 

müjde almışlar Nimet-i İlâhiye'den, fazlından. j_—i J  <ü1 Oij
£ 9 9 /v
(j r ^_lij.Ul Âllâh CelleCelâlûhû, Mü'minin ecrini zerre kadar zâyi et

mez. Kerim'dir, vermek istiyor, nasıl olur da zâyi etsin. Vaziyet 

değişiyor efendim, bu arada düştü.

Şimdi Uhud Vak'asının bakiyesindeyiz. Onlar mağlup oldular 
ve dediler ki; "Gelecek seneye bırakalım" dediler. Rasûl-û Ek
rem'de kabûl etti. Kaçtılar, gittiler. Ne zamanki Hamra'ül Esed na
mında bir yer yâni Uhud'un arkasında bir yere gittiler, toplandılar. 
Baktılar ki zaten üç bin kişi idi. Onların beş yüzü telef olsa bile, 
iki bin beş yüz kişi mevcûtları var. Âshab-ı Kiram ise bin idi. Üç 
yüzü münafık çıktı, yedi yüz kaldı. Yetmiş tanede şehit olmuştur,
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altı yüz kadar kişi kalmış. 600 kişiye karşı, 2500 kişi müsellah 
nasıl kaçıyor? Pişman oldular yaptıklarından. Pişman oldular, geri 
geleceğiz dediler, haber verdiler. Daha Rasûl-û Ekrem, Medine-i 
Tahire'ye varmamıştı. Bunu işitir işitmez, Rasûl-û Ekrem Sallâl
lâhû Aleyhivessellem diyor ki (yaralılar var içinde, adette az.) "Biz 
lillah için harp ediyoruz, işte ben gidiyorum, kim benim arkamdan 
gelirse gelsin. Yine mukabeleye gideceğim."

sellem, Âllâh-û Teâlâ'nın emrinden başka bir şey tebliğ etm iyor ki 

ayrı olsun. Onlar ki Âllâh-û Rasûlûllah'ın emrini yerine getirmişler,

Şimdi mesele kaldı gelecek seneye, dördüncü senede Be- 
dir'de. Bak, birinci sene de harp farz olmamıştı. İkinci de Bedir 
oldu. Üçüncü de Uhud oldu. Dördüncü de Bedir Sonra. Şimdi Be
dir Sonra zamanı geldi. Zaten orada toplanırlardı, alışveriş de ya
parlardı, malûm bir yerdeydi, panayırdı. Şimdi hazır oldu onlar. 
Fakat korku! Cenâb-ı Hak, onların kalbine de bir korku ilka etmiş, 
bir türlü cesaret de etmiyorlar, gidemiyorlar.

Jj_İ.JJlj 4i i j j /^ L - İ l  j - p d i Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhives-

J j- l ij-âislj i j i l - l  Bunu yapanlar onlardan, ecr-i azime 

nâil olurlar.nâil olurlar.
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Şimdi Ebu Süfyan (ve Ebu Süfyan sonunda çok iyi olmuştur, 
hakkında bir şey söylemiyorum, o zamanki hâli.) Ebu Süfyan ba
şında idi ve korkuyorlardı. Ne yapalım? Ebu Mesud namında birisi 
vardı, ticaretle meşguldü, bilirlerdi. Onu çağırıyor, diyor ki; "Mev'i- 
dimiz, Bedir Sonra, bu Bedir günüdür. Yakın olmuş Bedir, biz de 
hazırlık yapmışız Bedir'e gideceğiz. Muhammed Sallâllâhû Aley
hivessellem de oraya gelecek. Fakat bu sene kıtlık geçiyor, ku
raklık geçiyor, ben pek de harbe gitmek niyetinde değilim. Fakat 
kendim gitmek istemiyorum çünkü bana ayıp olur. Sen Medine'ye 
git. Daha mübalağalı bizim mevcudiyetimizi bildir onlara. Onları 
harpten geri bırak. Onlar gelmesinler, ben de gitmem mesele hal 
olur. On tane deve de vereceğim sana hediye." Adam on devenin 
sözünü işitince, hemen Medine-i Tahire'ye gitti. Gidiyor, Rasûl-û 
Ekrem de Sallâllâhû Aleyhivessellem hazırlanıyor ve Bedr'e gi
decekler. Diyor; "Efendim siz gideceksiniz ama ben Mekke'den 
geliyorum. O kadar insanlar toplanmış askerler her taraftan, aşa
ğıdan yukarıdan. Mekke adeta dolmuş insanlardan, siz mağlup 
olacaksınız. Ben tavsiye ediyorum, gitmeyiniz!"

*  °  9 S  9 ^  '  *  9 > X  X

Bunu deyince; J^S jJ l f_ *s j 4ûl i i L l -  I j J i î j  LSU.;! f - iS ly  Bu, 

onları gevşetmek lâzım gelirken, imânın kuvvetiyle bilakis kuv

vetlendirdi. l i l o l  f - iS ly  Dediler ve gittiler. Gittiklerini işitince, 

Mekke'den hiç birisi çıkıp da gelmedi. Onlar muvaffakiyetle işi

ni gördüler, avdet ettiler. Bedir Sonra da böyle gitmiştir. İki âyet 

bunların hakkındadır. İşte bu sebeb-i nüzulü âyettir.

j - j J İ  Onlar ki J* l_ İ!l f_$J J i- î  insanlar söyledi ki o Mesud na

mındaki adamdır. Dedi; f_xJ IjJ L L f J_S J -L İİI  Ol "Çok insanları 

toplamışlar sizin için, muharebe için, birçok insanlar toplanmış. 

f i j - U - L i  Onlardan korkunuz, cemâatleri çoktur, silâhları çoktur."
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Bunu söyleyince IS/Ij / j-AS/y bu söz, onların imânını ziyâdeleştir- 

di. İmânları zayıflamak lâzım gelirken, onların zannına göre. Daha
9 s

kuvvetlendi çünkü Âllâh içindir bu iş, kuvvetlendi imân. JjJ/3j De

diler; j - i ^ j ] /  j_ i> j 4ü 1 "Âllâh bize kâfidir ve iyi bir vekildir."
9 9 \
J—-AjJJ j_ i> j 4!ii H L l -  İlk  evvel İbrahim Aleyhisselam kullan

mış, ondan sonra âyetle Rasûl-û Ekrem. Ve bizim içinde birçok 

sıkıntılarımız olduğu zaman, buna devam edersek çok faydasını 

görürüz. "Hasbûnâllâhü ve ni'mel vekîl, ni'mel Mevla ve ni'men 

nasır." İbrahim Aleyhisselam'ın kullandığı; Ne zamanki ateş yaktı 

Nemrut, hazır oldu, mancınık getirdiler, üstüne koydular, ateşe 

atarlar. Cibril-i Emin hazır oldu. Dedi; "eleke hacetûn" "Senin bir 

ihtiyacın var mıdır?" Demiş; "emma ileyke fela" "Sana hiçbir ih

tiyacım yok" demiş. Ateşe atıyorlar. Demiş; "ilâ Rabbike ilmûhû 

vehali yekfini bi ensuali" "Benim Rab'bimin ilmi, benim hâlime 

muttalidir. O, kâfidir bana, sual olunmaz." Sonra buyuruyor, o za

man demiş ki; "hasbûnâllâhû ve ni'mel vekilû, hasbûnâllâhû ve 

ni'mel vekilû" Sonra tabi İbrahim Aleyhisselam'a telkinat, yine 

Cibril'dendir, Âllâh'tandır. Rasûl-û Ekrem'e de burada telkin edil

miş. Bize de Rasûl-û Ekrem ile burada murad; Ümmeti de sıkın

tılar oldu mu hasbûnâllâhû ve ni'mel vekilû. "hasbûnâ" Bize kâfi, 

bize yeter. "Âllâhû" Âllâh (Âllâh bize yeter.) "ve ni'mel vekilû" O'na 

umurumuzu bırakalım, ne iyi bir vekildir.

2ıÜ_> /jiH i/S  Rasûl-û Ekrem, Âshab-ı Kiram ile beraber Bedr'e
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gittiler. Ondan sonra nimetlerle; beraberinde eşyaları da var

dı tabi, sattılar, rahat ettiler, ıstırahat ettiler. Düşmanın hiçbirisi
9 * 1  /v

Bedr'in civarına bile gelemedi. J _ ik i j  4il j_ a  Âllâh'ın lütf-û nime

ti ile münkalib oldular, Medine'ye geldiler. *j__i.T- H U  T̂-İ Hiçbir 

üzüntü bile onları mest etmedi yolda. 4il d lj- i? j lj_ A ^ lj Âllâh'ın 

rızasına tâbi oldular. Rıza-i İlâhi nerde ise oraya tâbi olmak.

Efendim Rıza-i İlâhiye'ye tâbi olmak, insanı her zaman rahata 
yetiştirir. Fakat biz o işin erbabı olmadığımız için, zevkini alma
mışız. Biz zannederiz elimizden bir şey geliyor, bir şey yapacağız. 
Fikrimizi, zihnimizi hepsini onunla meşgul ediyoruz. Bu kâmil bir 
Müslümanın işi değildir. Mademki bu âlemi halkeden Âllâh'tır. Ma
demki beni yoktan var eden Âllâh'tır. Bugüne kadar yetiştiren Âl
lâh'tır. Umurunu bana bırakmadı Âllâh, kendi yaptı. Bundan sonra 
da yapacak yine O'dur. Öyleyse umurumuzu, "Haşâ! Cenâb-ı Hak, 
kâfi değildir de ben yapacağım, ben edeceğim." Bu büyük bir ha
tadır. Rıza-i İlâhi, Âllâh'ın rızasına bırakmaktır.

Ya Rabbi, "ilmûke bihali yekfiri ensuali" kâfidir. Ama beşeriyet 

itibariyle müteşebbis eder, itimat etmeyelim. Benim hatırıma bu 

geliyor lâkin Âllâh, hayırlısını verir. Âllâh-û âlem. 4il d 'j-i?  j  ' j - İ ^ ' j  

Rıza-i İlâhiye'ye tâbi oldular. Âllâh-û Rasûlûllah'ın rızasına tâbi ol-
9 X  £  i  /v

dular. J - *  J^ ^ 'J  Âllâh, azim bir fazilet sahibidir. İstediğine, 

istediğini verir.

i* '
t -So İ  LU ! Bu telkinat, (Mesud'un yaptığı) adamla gönderdiği, 

bugünkü ıstılahla propaganda d/^^-LJl şeytanın telkinatıdır.
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a^ÛUj' Dostlarıyla korkutuyor. Şeytanın evliyâları var, dostları var. 

Şeytan bir yerde aciz kaldı mı? O dostlardan istiane ediyor. Ekse- 

riyâ hanımlardan istiane ediyor, sonra arkadaşlarından da istiane 

ediyor. Musallat oluyor, yapamıyor. Yapamadı mı, o dostunu mu

sallat ediyor. û j - i / ^ j  f-A ji/Ü s J - i  Âllâh emrediyor; şeytandan ve 

şeytanın evliyâsından korkmayınız, Ben'den korkunuz. Çünkü sizi 

halkeden benim. 5-—̂ ’ f - ^ "  ûl Eğer hakiki Mü'min iseniz, korku 

ancak benden olur.

Ondan sonra Rasûl-û Ekrem'e bir teselli. Bunların küfürde 
olan vaziyetlerinden dolayı. Eğer ki Server-i Âlem Sallâllâhû Aley

hivessellem zaten Bahr-ı Mâlûmat idi, Bahr-ı İlim idi, Bahr-ı Hilm 

idi. Lâkin Hâlik-i Kâinat, Habibini seviyor. Ara sıra iltifat ediyor ve 

teselliyât yapıyor. Diyor ki;

176- İ i ı s  i ı  i j ^  5_j f ^ ı  ^ i£ i ı  ^_ i 5-u.âji J j  

f_ A p  i ı i *  »̂_4Jj s ^ J ı  / A ^  f . f j  J i i ı  i ^

J j  Ey Habibim! Seni mahzun etmesin, û jp j/ -—Ş5—
E »

küfürde süratli hareket edenler. Süratle kâfir olur jJ&Ul ^__i ve 

gelir diyor ki; "böyledir, şöyledir" der. Böyle bu, seni mahzun et

mesinler. L i - i  <lii ij^-iaŞ 5-J f-43l Bütün dünya kâfir olursa Âllâh'a 

hiçbir ziyân yapamaz. Bütün dünya Fir'avn olsa, Âllâh'ın azamet-û 

kudretinde bir zerre noksan olamaz. Bütün dünya da Etka-i Üm

met olan Ebu Bekir Sıddık Radıyallahû Anh da olsa, yine Âllâh'ın 

azamet-i kudretine bir şey ziyâde olmaz. Herkes ne yapmışsa 

kendine yapar. Onun yaptığı amelin sevâbı, cezası kendisine aittir.
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Ey Habibim, halkın küfre karşı olan inhimakinden müteessir olma. 

Çünkü onlar Âllâh'a karşı bir şey yapamayacaklar.
i1 2 3 "Aül Jl-j j  Ancak Hikmet-i İlâhiye var bu münâfıklara, kâfirlere, 

dünyada fazla bir yüz vermekte. Dünya da fazla yüz vermek, Hik

met-i İlâhiye'ye müstenittir. sJ-^J l . - i  /_L>- f-gJ J ' Âhirette 

onlara bir hisse olmasın. Ahirette, Rahmet-i İlâhiye'ye nâil olma

sın. Cennet-û nimetlere nâil olmasın. Dünyada meydan veriyor, 

istediğini yap diyor. İstediğini yapmak için de mal-û servet ister. 

Fakir bir Fir'avn'u kimse görmemiş. Zengin yapıyor, hükümdar ya

pıyor, elinde herşey yapıyor. Küfür yolunu gösteriyor ki Fir'avn 

ile Karun ile beraber olsun. Dünyada istediğini yapsın ki ahirette 

yansın. Buna istidraç derler, de'l tedrici (tedrici olarak aldanmak.)

Meselâ kasap bir koyun alıyor. Muntazaman ona ot veriyor, 
arpa veriyor, filan veriyor. Acaba koyunun gözüne mi âşıktır bu 
adam? Yok! Koyunu tavlatmak istiyor, etinden kazanacaktır. Hâ
lik-i Kâinat da bu münafıklara dünya veriyor, mal veriyor, servet 
veriyor, mansıp veriyor, tavlansın dünyada, tam tavlansın. Çünkü 
cehennem dolacak. Cehennemi doldurmak için veriyor. Ahirette 
hiçbir şey yok. f —jîP  4>1jL.P f—gJJ Azab-ı azim vardır onlara.

 ̂ 9 o f 9
Öl Muhakkak j-Oü! o kimseler ki OZ-IjJ /j J_îxli ljJü .1  küfrü al

mışlar, imân mukabilinde. İmânı vermiş, küfrü almış. Yâni dünya

nın mal-ı servetine dayanmış. Dünyanın şânına, hâline dayanmış. 

Yavaş yavaş oraya meyletmiş, imânı bırakmış.I *üi 1jJ-—* ij j J  

Hiçbir sûretle Âllâh-û Teâlâ'ya bir zararı yok onların. ıL ljup  f_4JJ
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f J l  Azab-ı elim var onların! Fakat zavallılar aldanıyorlar. Efendim 

diyor; "Benim hâlimi görüyorsun, ben şark ve garbı geziyorum, 

tayyareyle geliyorum, şöyle yapıyorum, milyonlarım vardır." Zan

neder, bu bir nimettir. Bilse ki bu sebeb-i azabıdır, helâkidir. Elbet

te belki de yapmaz.

JJ Muhakkak zannetmesinler İjJ-IS’ J-AJl imân etme

yenler, münafıklar, mürtedler zannetmesinler. f_ jjp u rj^  Bizim 

onlara verdiğimiz mühlet. Dünyada onlara mühlet veriyoruz. Mal 

veriyoruz, servet veriyoruz, mansıp veriyoruz, bu mühlettir. Ver

diğimiz bu mühleti zannetmeyiniz ki onların nefsine 

bir hayırdır. Onların nefsine hayır değildir çünkü istidraçtır, onları 

yakmak içindir.LİJİ 1jjâlSĵ _lJ f_j|J L ü l Biz onlara imla, imhal 

veriyoruz ki vesile olsun. Ellerinde vasıta olsun, hataları çoğalsın. 

Fakir yaparsak, elinden bir şey gelmezse bir hata yapamaz, fazla 

fahiş bir hata. Ancak fahiş bir hata yapmak için iş başına geçmek 

lâzım gelir, zengin olmak lâzım gelir. j - ^  i l j ^  f - ^ J  Mühin bir 

azap var onlara.

Şimdi hikmetini beyan ediyor. Bak efendim, dünyada insanlar 
karışıktır. Müslüman'ı da mürtedi de münafığı da kâfiri de hep
si karışık dünyada, yeryüzünde. Sofra-i İlâhiye'ye serilmiş zaten 
"er-Rahman" kelimesinin mealidir. Yeryüzü bir Sofra-i İlâhiye'dir. 
Serilmiştir, dost-u düşman hepsi ondan yiyor. Fakat dostu, düş
mandan tefrik etmek lâzım gelir Hikmet-i İlâhiye'de.
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Bir gün Mûsâ Aleyhisselam demiş ki; (Vahy-i İlâhi) "Ya Rabbi 
yetiştiriyorsun, insanı dünyaya getiriyorsun, yetiştiriyorsun. On
dan sonra öldürüyorsun, mahveder gidersin, bunun hikmeti ne
dir?" Demiş "Ya Mûsâ! Biliyorum, senin maksadın malûmat al
maktır. Eğer itiraz olsaydı, seni nübüvvet defterinden kaldırırdım. 
Yalnız bir tarla vardır, bir buğday ek!" Mûsâ Aleyhisselam, Emr-i 
İlâhi ile bir tarlaya biraz buğday ekiyor. Çalışıyor tabi. Ekiyor, o 
buğday yetişiyor, yeşil oluyor, kaba oluyor, nihâyet yetişiyor. Ye
tiştikten sonra hasat zamanı geliyor. Hasat zamanında onu biçi
yor, harmânâ atıyor, hayvanların üzerinde nihâyet onu ayakaltın- 
da eziyor. Diyor; "Ya Mûsâ, sen de tarlayı ektin, hizmet ettin, hâsıl 
ettin, yetiştirdin. Şimdi buraya attın da ayakaltında eziyorsun, bu 
niçin? Niye bunu yaptın?" Demiş ki; "Ya Rabbi! Biliyorsun ki bu
nun içinde tane var, buğday tanesi. Bunun içinde de saman var. 
Buğday, samanın içinde kalırsa zâyi olur. Saman, buğdayın için
de kalırsa fayda vermez. Onun için bunu birbirinden tefrik etmek 
lâzım gelir." "Sen bunu nereden aldın, bu malûmatı?" Demiş; "Ya 
Rabbi, senden" diyor. "E, sen bunu bilirsin, ben de bunu bilirim. 
Ben, mahlûkâtımı böyle tefrik edeceğim." İşte buyuruyor ki;

4Ii1 (/A  /_» Değil, Âllâh CelleCelâlûhû j _ —L»jİ.j/ 5l _-J Mü'minleri 

bırakacak, l̂ -İP  » J i/ /_» ^JIP bugün içinde olduğunuz gibi. Bugün 

karmakarışık, kâfir-u münafık hepsi karmakarışık, hiçbir şey bel

li değil. Bu hâlde bırakmaz Âllâh. Âllâh, onları bir fark-u temyiz
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i   ̂ 1 
edecek.^—_lkJl j _ i  î _ -*a )I 5 - ^  ^__^ Habis, münafık, Mü'minden

ayrılsın. Pis, tayyipten ayrılıncaya kadar böyle musibetler icâp

eder. Musibetler zamanında tasfiye gibi olur. Mü'min daha ziyâde

Âllâh'a yakın oluyor. Münafık da Âllâh'tan uzaklaşıyor.

Aynı hastalık, aynı felaketi Mü'mine verdiği zaman, Mü'min 
dâima (Âllâh!) diye, Âllâh'a yalvarır. Daha derece kazanıyor, Âl
lâh'a yakın oluyor. Aynı hastalığı, aynı dereceyi bir münafığa ver
diği zaman daha ziyâde küfre yakın oluyor. Efendim, "Bize ne ver
di, niçin bize verdi, kimse yok mudur bana vermiş?" Bir küfre 
giriyor, daha ziyâde küfürde ileri gidiyor. Aynı ameldir ha! Aynı 
ameldir, yerine göre değişiyor. Mü'minde imânın kuvvetine sebep 
olur. Kâfirde, münafıkta küfrün kuvvetine sebep olur.

—4^JI f ^ ^ - P  f t l  OiS l i j  Ya öyleyse Cenâb-ı Hak muktedir
dir, gaybı haber vereydi. Yok! Âllâh, gayba muttali etmez kimseyi. 
Çünkü imânûn bil-gayb lâzımdır. Eğer gayb olmazsa imân olmaz. 
< l ^ j  j _ i  <lil j - £ j j  Ama Âllâh CelleCelâlûhû, Peygamberan-i
\ s s \ x
İzam'ı intihab-ı ihtiyar ediyor. Bazı mehribatı peygamberlerine 
bildiriyor. Hele Muhammed Sallâllâhû Aleyhivessellem'e, vefâtı- 
na kadar bütün mehribatı bildirmiştir. Fakat hepsini tebliğ etme
ye memur etmemiştir. İnsanlara lâzım olanları tebliğ et demiş, 
lâzım olmayanları tebliğe memur değildir. Yoksa Rasûl-û Ekrem, 
Kıyâmet Günü hangi gündür meselâ Leyle-i Kadir hangi gündür? 
Pekâlâ, bilir ve tebliğ edebilirdi. Lâkin tebliğe memur değil, tebliğe 
memur olan kısmı tebliğ etmiştir.

4il_j \ j _ i i i i  £ L Ü  Öyleyse ey insanlar, Âllâh'a can-ı dilden 

imân ediniz, yalnız dudaklar arasında değil. Aynınız ki Âllâh'tan 

başka bir Hâlık yok, Âllâh'tan başka bir Râzık yok, kuvvet sahibi



Âl-i İmran Sûresi • 545

O'dur. 4 İ_ i. jj Onun peygamberlerine de imân ediniz, Peygambe- 

ran-ı İzam'ın hepsine de. Eğer ki onların aralarında, birbirinin fev

kinde dereceleri var. Lâkin hepsi de nübüvvet sahibi ve rasûldür- 

ler. Hele, Kur'an'da meskun olan 28'i inkâr etmek zaten küfürdür. 

Diğerlerini, bilmiyoruz da inkâra da lüzum yok. ij_ â li j i j_ io jj Olj 

Eğer siz hakikaten imân etseniz Âllâh-û Rasûlûllah'a. i j i ib j  Nifak

tan korksanız, adavetten korksanız, Âllâh'tan korksanız, 

f-Jâp ecr-i azime sahip olursunuz. Mevzû değişiyor burada, şimdi 

zekât bahsine geliyor.

180- f4J ı j4 *  j-A j o  i ı  f ^ i  ı L  O j ^  j_ jjJ i J j

(i>ij—̂ i <Üij 4_ı_.JLİ1 ^ j—1 J ij-L^eJ /_O Oj^j f- jJ  j - i ,  j-A

O j - i ı ^  i ı j  ^ j  o i j L i J i

V j Zannetmesin, muhakkak j-j-jJ ' o kimseler ki O j i ^ ;  

buhl ediyor. Vermiyor, bahil yapıyor. <_J-̂ S j i  AIıi f 4 p i  / - l j  Âllâh-û 

Teâlâ'nın vermiş olduğu, fazl-ı keremi ile verdiği malı buhl edi

yor, zekâtını vermiyor. Efendim, malda mevcût olan hak, Cenâb-ı 

Hak'kın emri zekâttır. Eğer ki sadakalar da var, karz-ı hasen de 

var fakat onları rey'ine bırakmıştır. Fakat zekâtı rey'ine bırakma

mıştır, zekât mecburidir.

Zekât malını kim verdi? Âllâh! Âllâh'ın malını, Âllâh'a buhl edi

yor. Âllâh'ın malını, Âllâh'ın emrettiği yere buhl ediyor, vermiyor. 

f4J  'j - l^ - j- *  Zannetmesin ki kendine hayır yapıyor. j - ^  j -A J-5 
Belki onlara şerdir o. Şerdir, şerre mealdir. o  Ij-Uo LO O y ^ 4 - l
 ̂ \ ° \ s S

Bu verilmeyen zekât, Kıyâmet Günü'nde onların boynunda 

tok olur. (Hadiste varid olur bir yılan.) Azapların enva-i vardır. Ce
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hennemde bir yılanın (eğer tevbe etmeyip de Âllâh da affetmez

se) bir yılanın boğazına sıkışır. Ve diyor ki; "Ben senin malınım, 

seni bu şekilde azaplandırırım." diyor. Cenâb-ı Hak'kın emriyle.

Mevlâna diyor; "Gencira ezdil birunkun mâlira bihkenzi 
çeşm" Ey muhatap, genc-ü hazineyi gözden düşür, itimat etme. 
Çünkü nihâyet nihâyet hazinen olsa, bu câmii dolu altının olsa, ya 
sen gidersin o kalır, ya o gider sen kalırsın. Bu, başka yok, ebe
di değildir. "Gencira ezdil birunkun malira bihkenzi çeşm" Genci 
kalbinden çıkar, malı da gözünden çıkar. "M alitû  marestû derma- 
nivû genced eşteha" Senin malın yılan olur, gencinde (definen 
de) ejderha olur, diyor. "Ey eyran ki be buhliki serabende kûn i" 
Ey buhlinden dolayı keseyi bağlıyorsun, çıkarmıyorsun. "Hudra 
bevücudu m alihur sende ku ri"  Para, malın çoktur diye onunla 
güvenirsin de böyle azamet getirirsin kendine. "inm ali Hüda asti 
sarfikûm derreh iru" Bu Âllâh'ın malıdır. Sana vekâleten sarf salâ
hiyetini vermiş, O'nun yolunda sarf et. "im sâk-i memalidi yerike 
çendeküri" Başkasının malını niye imsâk edersin. Senin değil, sen 
halketmedin. Tasarrufu senin elindedir, diyor. Mevlâna böyle izah 
ediyor.

i  y * j ], /v
j ^ j J / j  o /Ja_1J/ ‘İ j/J--» 4 ij Semavat-ı Ard'ın mirası, Âllâh'ındır. 

Bak şimdi, biz yok iken bu dünya yok iken, Âllâh vardı. Bu dünya 

var iken, Âllâh var. Bu dünya yok olur, yine Âllâh var. Kıyâmet- 

te, insanlar tamam bittikten sonra kıyâmet zamanında, hiç kimse 

kalmadığı vakit. "li menil mülkül yevme" Nerde o Fir'avnlar, Fir'av- 

nlık peşinde olanlar, mal benimdir diyenler nerede? Hiç kimseden 

cevap yok! Sonra kendi emrediyor "Lillâhil Vâhidil Kahhâr" Vahid-i 

Kahhar olan, Âllâh'ındır! "velillâhi mirasûs semâvâti velerdı" Bu 

mülk, mal, semâvat yine Âllâh'a rucû eder.
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Derler ki tefsirde bir rivâyettir ama nakledelim; "İnsan nere
de halkolmuş, hangi topraktan halkolmuşsa orada defn olunur." 
Böyle bir rivâyet var. Yerlerde Âdem Aleyhisselam halkolduğu 
zaman toprakta. Toprak, yalvarmaya gelmiş. Demiş; "Ya Rabbi, 
benden aldığın insanlar fenâlık yapar. Sana isyân ederler, ben se
bep oluyorum." Yok demiş, "Benim hilkatimdir, iradem ne ise o 
olur." "Benim vücudumdan noksan oluyor." Demiş; "Ben yine sana 
avdet ettiririm ." Onun için insanlar vefât ettiği zaman da vücudu 
yine aynen oraya girer. Böyle diyenler var. Hatta insan doğduğu 
zaman, bunun göbeğine bir damla, bir mikrop kadar, o toprak
lardan, oraya konuluyor. İnsan büyük olduğu zaman biz meselâ, 
ne kadar orasını yıkasa, ne kadar temizlese bir hafta sonra yine 
orada bir siyahlık oluyor. Ne kadar hamama her gün gitse de yine
orada bir şey var. Bu oradandır, diyorlar.

t , ,
( j - İ I IS  L İ  4ü/j Âllâh CelleCelâlûhû, yaptığınızdan ha-

J  " i J  s

berdardır. Yâni herkesin yaptığı kesesinde kalmaz. İy ilik  yapana 

mükâfat ihsân eder, fenâlık yapana da ceza verir Âllâh.

181- ^  «.L.İ.Pİ j_>ö j «UiJ d)/ JjJti j-jLJJ Jj-S 4ü1 J_id
0 x } } } } ̂  6 ^  "'o"' 9 '
1 t^ı/L.P Jj-Sji J j-iS j I_ü-jJ  1 JjJ/î La

Şimdi efendim, bu âyet-i kerimenin sebeb-i nüzulü. Âyet-i ke
rime var ya "ve ehlulullâhe karzen hasene" karz-ı hasen. Âllâh'a 
karz-ı hasen veriniz. Hasen'in mânâsı; hilesiz, yalansız, riyâsız 
veriniz. Karz-ı hasenin sevâbı o kadar çoktur hatta sadakadan 
bile fazladır. Sadakada bir minnet belki olabilir, alanda kendinde 
bir utanç olur. Fakat karz da öyle değildir. "Ben borç aldım, borcu
mu vereceğim." Lâkin zamanımızda bu ortadan kalkmış. Nedendir 
bu? Çünkü alan adam tekrar vermiyor, üzüntü oluyor. Onun için
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vermeye vermeye, halk da vermiyor. Eğer halk, aldığı gibi derhal 
de mümkün olduğu zaman verirse veya özür beyan ederse, Müs
lümanların arasında yine bu âdet cari olur. Buyuruyor ki "ve  eh- 
lulullâhe karzen hasene" Âllâh'a karz-ı hasen veriniz. Haşâ Âllâh! 
Karza muhtaç değil ki. Âllâh, bunu borç edip de kendine masraf 
edecek değil. Fukaraya verdiğin para, verdiğin karz, Âllâh'a verir 
gibidir. Âllâh mükâfatını verir, demektir. Âyet bu. Fakat bunu işiten 
münafıklar, mânâlar çıkardılar. "Demek ki Âllâh, fakirdir de borç 
istiyor" dediler. İşte böyle yaptıkları için âyet nâzil oldu.

U d  Âllâh işitiyor onların bu küfrünü, J-A İl JJ-S o kim-
~ '  e s l i *

selerin sözleri ki İj-JlS diyorlardı. j-^Jü 4ii öl "Âllâh fakirdir, ikrazı it

tihaz etmek ister. Biz zenginiz. Âllâh, bize emrediyor ki borç ikraz 

ediniz" diyor. *L!ıP1 J_^5J Biz bunu işitiyoruz! İşitiyoruz yâni teh-
^  ^ x  > 9 xdittir. İşitiyoruz, onun cezasını vereceğiz İ jJ l î  L i  Yazarız

onların bu sözünü, defter-i amâlinde yazarız. Defter-i amalinde; 

geçen de söylemiştik, işte teypde. Teybe sözlerimiz geçiyor. İs

tediği zaman, onu çıkardığı zaman hepsi meydana gelir. Kiramen 

Katib'inin de yazdığı budur. Yazılıyor orada, içinde. Meydanda bir 

şey olmasa bile ne vakit meydana çıktı, o bulunuyor.
w /9 ^ x

Onların yalnız kabahati o değil, enbiyayı katlet
'  * * s  ̂ t 'mek. 70 tane peygamberi şehit etmişler, bu pisler! Jj_â3 j &J-  j_Ju

t "  * i  * s '
t3 _ j^ 1  c4 1 j^  İj-S jî O vakitte diyeceğiz ki; "Siz, o peygamberleri 

şehit ettiniz. Böyle, Âllâh'a iftira ettiniz. Şimdi cehennemin azabı

nı tadınız."

182- Ju-ıjdıJ *u!öl j  C iJS  L-j dU î

2  X  X X  X  \

f-ioJbl c - i l î  L o  d ü î  Bu azap, sizin elinizle yaptığınız (el bu
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yurmuş yâni kudret ile. Her şey el ile yapılıyor, onun için el buyur

muş.) Sizin vaktiyle yaptığınız fiilin cezasıdır. Peygamberi öldür

dünüz, bugün de cehenneme gidiniz. Ju-JÜ  ̂J k j  J JJ  «lil O'j Âllâh 

CelleCelâlûhû, zulümden münezzehtir.

Efendim yukarıda yahudilerin yaptığı, Rasûl-û Ekrem'e karşı 
zahmetler zaten hadd-i hesaptan fazla. Hatta buyurmuş ki "mâ 
üziye nebiyyün müslima üz itû ." Benim çektiğim zahmet kadar 
hiçbir peygamber çekmedi. Hepsi bu yahudilerin, münafıkların 
yüzündendir.

Evvelâ âyet nâzil oldu. "Âllâh'a borç verir gibi fukaraya ver
diniz mi?" Bu borç, adeta Âllâh'a verir gibidir. Nasıl ki bir adam 
borcunu edâ eder. Âllâh-û Teâlâ da o borcun mükâfâtını edâ eder. 
"Sanki Âllâh'a veriyorsunuz" dedi. Bu tanzim, takvir, terkib içindir. 
Yoksa Cenâb-ı Hak'kın kimsenin ağır alacağına ihtiyacı yok. Dedi
ler öyleyse "Âllâh muhtaçtır, mademki borçtur." İşte bunlar.

Bir de j-jÂJl onlar yine. Onlar diyor; Lİ1JI jl_$p 4il Ol Ij-Jiî Âllâh 

CelleCelâlûhû bize ahdetmiş, vaadetmiş Tevrat'ta. j - i jS  J l

Biz hiçbir peygambere imân etmeyiz, jUÜI iiflSOl_J^î> L ^ l j  

ta ki bir kurban. Kurban hayvandan da olur, başka şeylerden de 

olur. Âllâh'a tâkarrüb edilecek bir şey. Eski peygamberlerin za

manında olmuş. Yalnız İsâ Aleyhisselam'la Muhammed Mustafa
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Sallâllâhû Aleyhivessellem'e bu yoktu, emredilmemişti. Bir şeyleri 

yaptığı zaman, kurban; ya hayvan ya bir şey koyuyorlardı bir yere. 

Eğer yukarıdan beyaz bir bulut şeklinde bir şey zuhur ederdi. Kal

dırırsa onu, şâyân-ı kabûl görülmüş demektir. O âdet vardı. Fakat 

İsâ Aleyhisselam zamanında olmadığı gibi, Peygamberimiz'de de 

olmadı. Dediler ki; "Tevrat'ta vardır. Biz imân etmeyiz. Hatta bir 

peygambere bir kurban gelecek, yanımızda konulacak, ateş gele

cek, onu alacak, ondan sonra imân edeceğiz." Böyle teklif ettiler.

J J  Ey Habibim Ekmelerrasûl Sallâllâhû Aleyhivessellem. Bun

ların yalancı olduğunu ve bunu da görseler yine inanmayacağını,
t» 9 s

Âllâh beyan buyuyor. Diyor k i j . -U s j- *  Jl5 Benden ev

vel birçok Peygamberan-i İzâm geldiler size. Zekeriyâ ve Yah-
o

ya, ez cümle. o L i lp l>  Mucize ile geldiler. Peygamberan-i İzâm 

geldikleri zaman kavl-i mücerredle "Efendim, ben peygamberim" 

demiyor. "Ben peygamberim, benim de işte mucizem." Kimsenin 

yapamayacağı mucizeyi gösteriyor. Benden evvel birçok peygam

berler geldiler. Mucizat ile beyyinat ile geldiler. Hem f jJ i  ^U l> j si

zin istediğinizle yâni kurbanı keser de ondan sonra bir ateş yahut 

yukardan bir bulut gelir de alır. Bunu da gösterdiler. (Zekeriyâ ile
o ^

Yahya hakkındadır.) Mademki diyorsunuz; "Bizim ni

yetimiz budur, alâmet budur." Niçin o peygamberlere karşı muka- 

tele ettiniz de şehid ettiniz. j_J.sU? f -u S ö j Eğer siz doğru iseniz, 

böyle bu teklifte doğru iseniz. Bir kurban bulursa, ateş gelir de o 

kurbanı alırsa imân edeceksiniz. Sizden evvelkiler, geldiler de ate

şi de geldi, kurbanı da aldı. Niye imân etmediler de peygamberleri 

şehid ettiler? Demek ki yalan diyorlar.
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Yalan olduktan sonra Habibine diyor, Cenâb-ı Hak teselli ola
rak; "Ey Habibim bunların inanmadığına, yalancılığına müteessir 
olma. Çünkü bunlardan evvelki ümmetler de yine evvelki pey
gamberlere karşı böyle yalan tekziplerde bulunmuşlardı.

184- j _ $ ı j  o L i - d u  j ü -  düûS 5..’  j i j  4 ü  ü i  l y ı r  û ü

j_ ı i i J 1 cAiSÜlj
S ~ \ X '

2j_Jjo (û/_i Ey Habibim! Eğer senin emrini tekzip eder, imân
x  x  9  2  x

etmezlerse.dıllS 5-’  i-* *  Senden evvelki peygamberleri

de tekzip etmişler. Halbûki j_—i ! ! !  c-j/ÜU lj j_^_y!j o l İ l I J L  jL>- bey- 

yinat ile mucize ile sûhuf ile (zubur; sûhuftur) kitab ile. Münir olan 

kitap, nurlu olan kitap, vazıh olan kitapla geldiler, tebligat yaptılar. 

İstedikleri de oldu, yine peygamberlere imân etmediler.

O mevzû bitiyor da şimdi ölümü. O da teselli içindir, ölümü 
beyan ediyor.

 ̂ 0^0 \ '   ̂ ° «M*” *■* Vs185- 5j - ! İ  1 ĵ_ş f ^  JJ^l ûj-Sjj '-!j,1j CJj-^Jl J5

j j J İ J  1 f U ’  J ]  l 2 İ  1 s j —d 1 f j Ü S  İ-iÜ  1 J ^ i j  jÜÜl 5-*

oj__Hl 4_i5li L r -Â3 J i ” Nefis, menfuh yâni ruh. Malûm ya ruh 

ayrıdır, vücud ayrıdır. Ruh, Âlem-i Ervâh'tan gelmiştir. Vücud, 

topraktan halkolmuştur. Hikmet-i İlâhiye ile Âlem-i Ervâh'tan bu 

ruhu, Âllâh bu kafeste hapsetmiş, koymuş. İkisi müşterek tica

rete gelmişler, dünyada çalışmaya. Fakat ruhun ölümü yok. Ruh 

sonradan halkolmuş, ebediyet için halkolmuş. Vücud öyle değildir. 

Vakti geldi mi ayrılıyor. İki arkadaştır, ticaret için gelmişler, zaman 

geldi mi ayrılıyorlar. Ayrıldığı için, beraber bulunduğu zamanlarda
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o kadar seneler ahbap beraber bulunmuşlar, birbirine yardım et

mişler. Acıyor, acı görünüyor ruh için de ayrılmak.

Onun için Lr_ ^  J5 her bir nefis, her bir ruh o j_L İl ^_â.5ü  mev

ti tadacaktır. Tatmak; tatlı olmak demek değildir. "Ben bu şeyi 

tatdım da acı gördüm. Yâni zevk ne?" Her ruh, vücudun ayrılığı

nın zahmetini görecektir. Vücut ayrıldığı zaman, ruh tabi elemini
2 $ s x

çekiyor. Çekiyor ama d j J j  L U 'j  ondan sonra da tevfiye
' '  ± o

ediliyor tamamiyle. Tamam veriliyor ecrin iz/LL l-iİl p J  kıyâmet 

gününde. Ecir, hem vaaddir hem vaid. Bunlar dünyada iki arkadaş 

çalıştıkları zaman eğer hayrat ile amel etmiş, Âllâh'ı razı etm işler

se Cenâb-ı Hak'kı. Elbette onun mükâfatını görüyor. Eğer Gazab-ı

İlâhi'nin celbettiği şeylerle meşgul olmuşsa, elbette cezayı görür
2 2 * *

Cenâb-ı Hak'tan. ^ j ^ - '  S y y  L o l j  Sizin ecriniz, amâlinizin ceza

sı tevfiye edilir kıyâmet gününde. Hiçbir şey boş kalmaz, dünya 

abes değildir. Bir adam hayatında iyilikle, Cenâb-ı Hak'kın rızasını 

talep ile çalışır da sonra mükâfat görmesin. İmkân var mı? Ada- 

let-i İlâhiye'ye tevafûk etmez. Bir adam da çok fenâlık yapar. Her 

fenâlığını yapıyor, zulüm yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor son

ra ceza görmesin. O da olmaz. Öyleyse nihâyet ne kadardır? Ruh, 

bedenle beraber olduğu zaman yeryüzünde geziyor. Ayrıldıktan 

sonra başlıyor ceza zamanı.

j d-il j —̂  Her kim ki dünyada yaptığı amellerden do

layı, Âllâh'ın rızasını kazanmışsa jL -ü l cehennemden,

azaptan uzaklaşmıştır. Çünkü Lailâhe illâllâh ehli sağlam olursa 

cehennemi görmez. Ameliyle cehennemden uzak olan, nasıl uzak 

olur? Âllâh'ın emrine itâat ediyor, emrettiğini yapıyor, nehyettiğin-
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den vazgeçiyor. Âllâh-û Teâlâ da Kerim'dir, Rahim'dir, Adil'dir. Onu 

cehennem azabından uzaklaştırıyor. <_L»Jl Jlj-o IJ Ondan sonra da 

cennete dâhil olursa, ^ L i jl_î î  işte necat bulmuş, maksadına var

mıştır. Dünyada olan gelip gitmesinden, eğer bunu elde etmişse 

büyük bir maksada nâil olmuştur. Eğer bunu yapmamışsa dünya

da hatalarla amel etmiş, cehenneme yakın olmuşsa tabi hüsrana 

girm iştir o.

j j j_ İ ! l  ^Ul0 J l llSJdl aj4-*Jl L-0j Bu dünyanın hayatı, bu dünya

nın taayyüşü, dünyada kalması, dünyanın mal-ı serveti, hepsi de 

gurur verici bir metâdır. Hakikatı olmayan, insanı mağrur eden 

bir şeydir. Dellal bir kürkü arkasına atmış. Meselâ beş bin lirayla 

çarşıda satmak ister. Onun değil ki fakat kürk boynundadır, "ba

kınız ne kürk giymişim" diye gösterir. Mal-ı servet Âllâh'ın, mülk 

Âllâh'ın, her şey Âllâh'ın. Onunla mağrur olup da Âllâh'a karşı ge

lirse, meta-ı gurur budur. Hakikati bu.

Mevlâna diyor; "zindegani dünya insan halk hirafeli bedihe" 
Dünyanın bu hayatı, mal-ı serveti aldatıyor insanı. Eğer bu haki
katı şayet böyle tam bir tasavvur ederse, nefsini uzaklaştırıp da 
"Ne oluyor? Ne olur, nereye varır? Yaptım, servet yaptım, apart
man yaptım, bilmem ne yaptım, sonra neredir? Sonra nihâyet 
kabirdir, başka bir şey değildir." Eğer bunu düşünürse o dünyadaki 
hayat, bir gurur vermekten başka bir şey değil. Beraber kabre 
götüremez, cehennem azabını da def etmez. Öyleyse ne oluyor? 
Kalır evlatlarına, kumarda sarf olur gider.

İşâret ediyor Cenâb-ı Hak ki Müslümanlar'ı imtihan etmek 
lâzım gelir. Bu babda İmam-ı Şafii'nin iki üç beyti var. Diyor ki; 
"inne lillâhi ibaden fad lina" Âllâh-û Teâlâ'nın bir takım kulları
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var. Zeki insanlar. "tâ la ku t dünya vehafül fitena" Zeki insandır. 
"Ben nereye varacağımı" düşünüyor. Zekâvetinde buluyor ki öm
rün sonu nihâyet geliyor. Geldikten sonra ne mal fayda verir, ne 
evlat fayda verir. Öyleyse hayatında daha onlar elden gitmeden. 
Çünkü bunlar hepsi dünyanın metaıdır, emanettir. Günü gelir ki 
sahibi gelir alır. Meselâ kira etmiş bir dükkânı oturulur, kontrat 
müddeti geldi mi mal sahibi gelir, çık diyecek. Mutlaka o, yakın
dır. Âllâh-û Teâlâ'nın zeki kulları, "tâ la ku t dünya vehafül fitena" 
dünyayı tatbik ettirmişler, dünyaya kalbini bağlamamışlar. Bunu 
söylemekten yâni ticaretini, alışverişini bırak da demek değildir. 
Her şeyini yapar fakat kalbi Âllâh'ta olur. Âllâh'ın emrini ifâ eder. 
Âllâh'ın emrini ifâ ettikten sonra, nerede olursa zarar yoktur, 
"nâzâru fihâ felemmâ a lm iru " Dikkat ediyorlar dünyanın ahvâline. 
Ne zamanki anladılar. "enneha leyse lihayyin vatâna" Bu dünya, 
hiçbir hayat sahibine vatan olmaz. Dünya, hayat sahibine vatan 
olmaz. Çünkü o hayat sahibi, hayatını teslim edecek dünya kala
caktır. Bunu böyle görmüşler, ne yapmışlar çare? "câaluhâ lûtce- 
ten vettehazû sâlihâl âmâlû fiha sufûnâ" Dünyayı bir girdap, bir 
su gibi ittihaz etmişler. Amal-i Sâliha'yı da gemi yapmışlar. Amal-i 
Sâliha'ya binmişler ve o suyun üzerinde yürüyüp gidiyorlar.

186- 4A i£J/ JjJjî j jL J I  j A İ - ^ j  f İ - ^ î j  f .& 1 ji î  ^  û j i iS
S , * 4 , ^ 2  S ° ■‘v  '  f  ~  ̂ O-* o ' O
d)/_d Jj i .  *j Jjj - -ı̂  * ((/j 1 j  - * A ̂ iJ  IjA j .iı 1 j —>lJ/ j_ » j » .̂1—-s j-»

,j_»v/ ^  i u >

9 s ti s s
f_xJ/j»1 i0j_l.ll.] Muhakkak siz imtihan olunacaksınız. Dar-ı 

İmtihândır. "evelâ yâravne ennehûm yûftenune fi kûlli amin mer- 

ratâne-û merrateyni" Görmüyor musunuz? Herkes tâhammül etse 

senede bir defâ, iki defâ, üç defâ, herkes hâlinde bir imtihan hâlini
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görüyor Cenâb-ı Haktan. Âllâh-û Teâlâ, imtihan ediyor kulunu her 

tarafta. Ya zenginlikle ya fakirlikle ya hastalıkla ya iyilikle. Bu da
9 x x

f x J l j . i l  ^ -iO j-llsJ  muhakkak imtihan olacaksınız siz, mal-ı serve

tinizden. Malınız noksan olur, gider elden meselâ. f£ _ ~ is lj Nefsi

nizden; hasta olur, ibâdet ile belâ ile cihad ile. j-jÂJl j- o  jL L - l iü j  

f - S l l i  j_ - j cl»i_£XJl I j - j j l  İşiteceksiniz ehl-i kitaptan; hıristiyandan, 

yahudiden IjS^-i»! j - jU '  j - j  ve dinsiz olanlardan ki mürtedler. O 

zaman Mekke halkıydı müşrik. Mürted; dinsiz olan. Dinsiz olan ve 

dini bâtıl olanlardan, M ü s lü m an la rı^ -^  <^1 dâima zahmet çeke

cekler, işitecekler sözleri.

Fakat bunun çaresi sabr-u tâhammüldür. Olj Eğer siz

bunlara sabretseniz. I jî iS j Âllâh'ın emrine ittika edip de Emr-i İlâ-
\ OJ s

hi'yi kendinize hedef etseniz. jj-OJl p-P j-o  Oü Halas olursu

nuz, emrin azimeti budur. Emrin azm-i umuru, azamet olan umur, 

hayr-ül umur budur; sabr-u tâhammül. O mevzû bitiyor efendim, 

ayrı mevzûdur.

187- is jü S s  J j  ̂ d u  i H ı ı i j  L A id ı \j_jj1 j û J i  ^ lL o i ı  l —İ î ı j
y ' 'O -k ^ 4 _  4

X  y  s  9 s* ı s  S  \ »  i &  S  “t  j! i ^  ^  * S  *  4

O j _uj l i  l i  1_jl<o lj^i_^i>lj f  j^  ̂  ^ j  û jl—li- i

cl»i-iXJ\ lj_ jjl j - j lJ l  <3l_i—-o 41il l —i Ü j Ey Habibim Sallâllâhû Aley-y " 1 " 1
hivessellem. Ümmetine bildir, kıssadan hisse alsınlar. O zamanları 

ki Âllâh, ahzetti bir vaad Tevrat'ta, İncil'de hatta sûhuflarda. Hele 

Tevrat'ta bütün tafsilat var. Neydi onlardan aldığı misâk?

^ L İ lJ  Kur'an-ı Azimüşşân'ı, Muhammed Sallâllâhû Aleyhivessel- 

lem'in sıfatlarını, halka beyan etmeyi, Âllâh size vaad ettirm işti. 

Yâni Âllâh-û Teâlâ, Tevrat'ta bildirmişti. Böyle bir peygamber ge
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lecek, böyle bir kitap sahibi olacak. Hatta rengi budur, şekli budur, 

kıyafeti budur. Rasûl-û Ekrem'in ahvâl-u kıyafeti, Tevrat'ta mev- 

cûttur. Bunu olduğu gibi halka tebliğ ediniz ve o geldikten sonra
A 'J  ̂ y o  ̂ ✓

da onun dinidir, dedi. Âllâh bu vaadi aldı, almıştır. İ İ jİ jlSo  Jfj Ket- 

metmeyiniz, saklamayınız onun evsafını, ajjL-liâ böyle emretmişti 

Âllâh.

Bak efendim meselâ Tevrat'ta demiş ki; "B ir peygamber gele
cek. Vücudu ortadır, ne şişmandır ne zayıftır, ne çok yüksektir ne 
çok kısadır. Yüzü beyaz, gözü siyahtır, dişleri parlak ve ayrıdır, du
dakları ince, fasâhat-û belâgatû böyle. Rasûl-û Ekrem'i tasvir et
miş. Onlar onu tağyir etmişler zaten, buradan baştan. Geleceğini 
diyorlar, onlar da diyorlar bir peygamber gelecek. Fakat daha gel
medi. Öyle öyle kâfir oluyor. Ne oluyor? Gelecek, uzun boyludur, 
gözleri mavidir, bilmem böyle tağyir etmişler Rasûl-û Ekrem'in sı
fatlarını. Ve diğer ahvâli de Tevrat'ta beyan edilen şeyleri, halktan 
sakladılar. Saklamanın sebebi de o zamanlarda da zaten bunları 
ehl-i ilim sayarlardı. Peygamber bizden olursa, biz de ashaptan 
birisi oluruz. Öyle olmazsa o vakit, bu imtiyaz elimizden çıkar ve 
bu servet elimizden gidiyor. Servetimiz elimizde koltuk yerinde 
olsun, din meselesi ne olursa olsun. Bu madde hep caridir. Belki 
zamanımızda da başka memleketlerde, bizde değil haşa, başka 
memlekette caridir. Ben koltuğumda oturayım ama din olmuş, ol
mamış, umurunda bile değil. Çoğu zaman onların dinine girer ki 
koltuğu muhafaza etsin. İşte yahudiliğin icabatıdır bu.

<i ^ y
£1jj ajİL—Jii Âllâh-û Teâlâ'nın aldığı bu, bu vaadi aldı. 

Onlar da arkaya attılar (kinâyedir.) Yâni hiç ehemmiyet vermedi

ler, hiç kimseye bildirmediler. L İ I j 4_> 1jJiLi.1j Tevrat'ın âyet" 1 1 >
lerine mukabil, semen-i kalil olan dünyanın mal-û servetini elde
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etmek istediler. Dünyanın mal-û serveti çok da olsa yine semen-i 

kalildir. Yâni semen-i kalile mukabil verdiler, acaba semen-i ke- 

sire câiz midir? Yok. Dünya ne ise hepsi semen-i kalildir.

O j j l i j  Ne fenâ bir alışveriş yaptılar. Ne fenâ bir alışveriş ki ahireti 

mahvettiler dünya için.

® s  ı  2  s  $  }  9  \  ^  ^  i % s  ^ s  s  *  t  l ^  x  s  ®

188- f —J l 1 j i j  J L Oİ Oj_-—> jj i _i  i l L j Oj-_ ĵ-û-j j " ”J*jJi j - _'> 5  j

f_J i t4>i j _P- f —jJ j t_->i J_*Ji jj_o ajl_İ l_> f  j*-_'> 5  J_â 1j_L*jİj

i jJ i  l —L  Oj-^j-âj j - j ' jJ l  j - _U>5 J  Zannetmeyiniz, muhakkak o

kimseler ki ferahlanıyorlar bu yaptığından. Bu tahriften ki o za

man, yahudilerin hakkındadır sebeb-i nüzulü âyet. Fakat sebeb-i 

nüzulü âyet, âyet-i tahsis etmez. Kıyâmete kadar, âyet âyettir. 

Kim o savuletle gelirse, yine aynı tehdidin hitabındadır. Meselâ bi

zim zamanımızda birisi, "Kur'an-û Azimüşşân'ı bir tefsir yapayım 

efendim" diyor. Tefsir eder de tebdil ediyor ve o tebdilden dolayı 

seviniyor. O da dâhildir, aynı tehdittir. O, Tevrat'ı o vakit yapmış. 

Bu, daha ki büyük olan kitabı yapıyor. Öyleyse âyet eğer ki yahu

diler hakkındadır, Tevrat'ı tahrif etmişler. Zamanımızda da Kur'an-ı 

Azimüşşân'a, aklına göre mânâ verenler de aynı tehdide dâhildir. 

Kur'an'a, aklımıza göre mi mânâ verilecek! ö j—̂ j i ;  j-> jJl j - ' > 5  J  

i j i i  l l  "m inettâhrifi" yâni. Yaptığı tahriften ferahlanıyor. "Efendim 

bilmemiştir eskiden, bu kadar müfessirler ne bilirler onlar, ben 

bilirim." İşte bu, aynı yahudi yolu takibidir. Oj--->>;j Severler ki Oİ 

1jjL_L>o sena etsinler, methetsinler. "Hoca efendi ne kadar zekidir, 

ne kadar o zamanki papaz (o zamanki o) ne kadar zekidir." fJ  LU
> »

1 j_U ij Yapmadığı şey, yapmadığı için, bunu halka beyan etmedi,
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Tevrat'ı okutturmadı. Ve bununla istiyor halk sena etsin. "Bak, 

ben bu eski hâli yapmadım, yeni bir şey icat ettim " gibi. Bunlar 

zannetmesinler, yine tekiddir. i_j'1lJÜ1 35L İ 0  ^4^5— J- *  Te- 

kiden geliyor âyet. Zannetmeyiniz, o azaptan emin olacaklardır. 

Âllâh-û Teâlâ'nın ^_J1 JLlj^-P f - p j  azab-ı elimine giriftar olacaktır.

Bak efendim, iyice tafsil edemedik. Hâlik-i Kâinat buyuruyor 
ki; "Tevrat'ta biz tavsiye ettik, dedik ki; Bir peygamber gelir, O'nun 
evsafını, O'nun kitabını halka beyan ediniz. Vaad aldık onlardan." 
Tevrat'ı okuyan, Tevrat'a imân edenlerden bu vaadi aldık. Fakat 
onlar çünkü para alıyorlardı, kavmin reisleriydiler. Reisleri para iti
bariyle, onun için istemediler bunu meydana çıkarsınlar. Çünkü o 
riyaset, o para elden gidecek. Ne yaptılar? Gizlediler. Rasûl-û Ek
rem'in ahvâlini tahrif ettiler, Sallâllâhû Aleyhivessellem. Tevrat'ın 
ahvâlini de beyan etmediler. Sonra ferahlanıyorlar. "Efendim, biz 

ne iyi bir şey yaptık. Halas olduk, bize bir şey gelmedi." Tekrar 
ferahlanıyorlar da ki "yapmadık bunu, neyimiz var oldu?" Böyle 

onlara azab-û elim vardır.

Eğer ki âyetin sebeb-i nüzulü bunlardır. Zamanımızda da ay
nen böyledir. Kur'an-û Azimüşşân'a hücum ediyor. Mânâ vere
lim, tefsir edelim, nihâyet bir kaç para alacak. Alacak ama bunun 
üzerinde, "fe lâ  tehsebennehûm bimefâzetin minel azabi" aynı 
asi'yede etek atar. Eğer ki âyet, bu yahudi hakkındadır. Lâkin 
Kur'an-ı Azimüşşân'ı, sebeb-i nüzul tahsis etmez. Kıyâmete kadar 
bu bakidir. Herhangi kıyâmete kadar, herhangi bir insan, kalksa 
da ben Kur'an'ı tercüme edeceğim, oturacağım. Aklıyla yaparsa, 
aynı bu tehdidin altına girer.

\  '  i  ^  >  0 i

189- ^ ' j  ı j^ J J l j  • ' j - * —Ji cÜJL* ‘ü ij
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« \  ̂ i h
j ^ jJ f l j  o l j^ J D l ü L l i  4$yj Semavat-û Ard'ın, yukarı ve aşağının

yeri, tasarrufu Âllâh'a aittir. Mademki Âllâh'ın mülküdür, mülkün-
1 i

de Âllâh istediği gibi tasarruf ediyor, tasarruf Âllâh'a aittir. ^ J ıp ^ lj
t. ^

« j- i.  CJ5 Âllâh CelleCelâlûhû, her şeye muktedirdir. Onun için 

mu'ti olanları cennet-i nimet ile asi olanları azap ile giriftar eder.

190- J / J  o U V  j l j İ J l j  j j l  L j J - l J  j ^ J l J  o l j L İ J l  ^3-i^ öl
£ o^o
^ l lJ V l

Bak efendim Azamet-i İlâhiye'ye; on sekiz bin âlem diyoruz 
fakat bu bir şöhret bulmuş. Yoksa ne on sekiz bin, ne yüz on sekiz 
bin ancak Âllâh bilir ne kadar âlemler var. Havada âlemler var. 
Denizin dibinde ne âlemler var. Denizin dibinde ne kadar, ne gibi 
mahlûkat var. Her mahlûkat bir âlemdir. Şimdi ateşin içinde hayat 
sahibi olan âlemler var. Fakat biz gözümüzü açtığımız zaman yerle 
gökleri görüyoruz. Onun için Âllâh-û Teâlâ da azamet-i kudretini 
bize bildirmek için yerle göğü gösteriyor. Yoksa yerle gökten daha 
büyük, Azamet-i İlâhiye'ye delalet edecek maddeler var. Ama biz 
anlamıyoruz, görmüyoruz. Gördüğümüz neyse, bize onu gösteri
yor.

✓ 9 î5
j ^ jV l j  o l j L l J l  t3- i^  d)1 Semavat-û ardın hilkatinde ve için

deki acabiyatta; o suların gelmesi, o dağların çıkması, semavatı, 

melekleri, yıldızları, bunları tasavvur etse, bunlar hepsi her zer

re Cenâb-ı Hak'kın azamet-i kudretine delalet eder. JJÜİ lLJ-jJ-lJ  

jL j İ J l j  Gece gündüzün ihtilâfı. Yazlarda gündüzleri uzanıyor uza

nıyor, nihâyet 4 saat. Her gün 2-3 dakika farkederken, 4 saat fark 

eder. Gündüzler 16 saate çıkar, gece 8 saate kalır. Kışta yine aynı 

şekilde tebeddül ede ede nihâyet geceler 16 saate çıkar, gündüz
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8 saate kalır. Dakika dakika, saniye saniye birbirine giriyor. Bu ta 

sarruf nerden oluyor? Elbette bir Fail-i Hâkim var ki bunu yapıyor. 

Her gün kalkıyorsun, güneş başka yerde ay başka yerde çıkar. Her

gün biraz ev fark eder, gece de böyle. Bunları tasavvur ettikten 
£ > 1/ 

sonra vZ -pJ / ^ j ^  ‘f ’/-5'j aklı başında olanlara, (Lub; akla derler.

Elbab; akıl sahibi. Her şeyini lubü bilir, içine çeker, çekirdeğin içi

ne. Ki insanın da içindeki lubbü, aklıdır.) ehl-i akıl için bu kâfidir, 

aklı başında olan. (Eğer ki akıl kâfi değildir, kâfi olsaydı Peygam- 

beran-i İzam gelmezdi.) Fakat akıl, inkâr etmez bunu. Akıla de 

ki; "Bu semavatı kim halketti? Elbette, Hâlik vardır. Bu yeri kim 

halketti? Elbette bir Hâlik vardır. Bu mahlûkatı kim, nasıl halketti? 

Elbette bir kudret sahibi vardır. Bu delalet ediyor ki Fail-i Hâkim 

her yerde. "fefi kûlli şey'in lehû âyetûn tedillû ala ennehû vahi- 

dûn" Her şeyde alâmet var ki Âllâh CelleCelâlûhû'nun kuvvet-û 

kudretine delalet ediyor.

Fakat bu tefekkürden sonra tezekkür lâzım. Tezekkür etmek, 
hatırlamak Âllâh-û Teâlâ'yı. Böyle bu son an'a, tefekkür ettikten 
sonra tezekkür kolay gelir. Zaten bir kalpte Zikrullah mevcût de
ğilse, ölüdür o kalp. Zikrullah mevcût olduktan sonra hayat bulur. 
Hayat bulmak için de zikir için de "efendim hemen abdestli ola
yım, câmiye gideyim, kıbleye karşı oturayım" diyelim güzel, on
ların hepsi güzeldir, fenâ değil. Fakat onu her saatte, her lahzada 
yapmak kimseye mümkün değildir. Murad-ı İlâhi, Hâlik'ini fazla 
zikretmektedir. Fazla zikretmek maksud olduktan sonra abdestsiz 
de olur, abdestli de olur, câmide de olur, yolda da olur hatta cena
bet de olur hatta yatarken de olur. Bak, âyet ona delalet ediyor. 
Çünkü gaye çoğalmaktır, kalbe inmektir. Öyle bir hâle gelir ki eğer
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bu adam devam ederse böyle, adeta vücuttan ayrılıyor, konuşur
ken kalbi Âllâh söyler. Böyleleri çok var.

191- ^  ^  Oj r   ̂j j  - ^_J_pj lij_*3 j LaL^î «uil Oj j-fÂu j-jÂ-Jl 

» i  Âp L-JLî J_İsL> i Â_fc O-âli*- l_» L-Jj (J^j J ' j  ti»ij»—Jl

j l- J i

K‘
tiil öjJ->Âj j-A J l Bu mânâya delalet eder, âyet. O kimse ki 

Cenâb-ı Hak'kı tezekkür-u tefekkür eder, Âllâh'ın azametini hatır

lar, ubudiyetini düşünür L * ll3  ayakta. Ayağımızı atıyoruz, gidiyo

ruz. Ayakta kim bizi tutuyor? İki ayak bu kadar vücudu, yetmiş 

kilo vücudu nasıl hareket ettiriyor, götürüyor? lSj__iâj Oturarak, 

oturduğu halde yine Cenâb-ı Hak'kı tezekkür eder. îg j j- J - ^ İP j Ve 

yan üzerine. Bak insanlar ya ayaktadır, ya oturmuştur, ya uzan

mıştır. Başka üç hâlden hâlli değildir. O kimseler ki her üç halde de 

dâima hatırlıyor Âllâh'ı. Hatır ediyor, tehabbür ediyor. Hele uyku 

zamanında Zikrullah ile yatağa girer de Zikrullah ile uykuya dalar

sa, o uyku çok lezzetli olur. Devam ederse o şekilde de ayağa kal

kar. Efendim hadistir; "İnsan ne hâl üzerinde olursa dünyada ne 

ile meşgul ise fazla, ölüm o hâl üzerine zuhur ediyor, ölüme öyle 

gidiyor. Ne hâl üzerinde ölürse, haşirde Huzur-u İlâhiye'ye o hâl 

ile gider." Bir insan faraza hayatında, yatağında, yatağına girer

ken böyle bu âyetleri okur da (âyeti bilmezse Âllâh bilir ya! Lâilâ- 

he illallâh bilir ya! Zaten Lâilâheillâllâh Muhammedûn Rasûlulah 

esâstır.) Buna devam ede ede yattı mı, uykuda Lafz-ı İlâhi onun 

üzerinde olur, uykuda onun üzerinde oldu mu sabah da uyanık da 

Lafz-ı İlâhi onun üzerinde olur. Çünkü emretmiş Rasûl-û Ekrem
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Sallâlahû Aleyhivessellem "ennevmû ehûl mevti" "Uyku, ölümün 

kardeşidir." Böyle olduğu gibi, bir adam hayatında Zikrullah ile 

fazla meşgul olursa, sekeratta o hâl üzerine gider. Sekeratta o hâl 

üzerine gitti mi, haşire de o hâlle gider.

Bak şimdi, üç hâlden başka değil insanın hâli. Ya ayaktadır, 
ya oturmuştur, ya uzanmıştır. Her üç hâlini de beyan ediyor. E, 
bu üç hâllerde hep abdestli olacak değil ya, uzanmış da abdestli 
değil. Demek ki abdestsiz de okumak câizdir. Ya tezekkür ediyor 
Cenâb-ı Hak'kı ayakta, ubidiyetini düşünüyor. Otururken tezekkür 
ediyor ve yatarken tezekkür ediyor. Zikir yalnızca Lafza-i Celâle-i 
Âllâh değil, yalnız Lâilâhe illâ llâh değil. Başta bunlar gelir. Fakat 
bir yerde; Sübhanâllâh velhamdülillah velâ ilâhe illâ llâh, Elham
d ü lilla h  Rabbilalemin, Kur'an-ı Azimüşşân baştanbaşa zikirdir, 
tezekkürdür. Tezekkürden murad; hatırlamak. Hâlik'ini tehabbür 
etmek, kalbine getirmek, bu her kelime ile olur. Ayakta iken, otu
rurken, uzanırken Âllâh'ı tezekkür eder.

£ x a x tZ
^ J J l j  o l jL J J l  j - i — ûjJ-KIaŞj Bu tezekkürün akibinde de 

Âllâh-û Teâlâ'nın azametini tefekkür ediyor. Bu semavat altında 

direk yok, kenarında yok, havada nasıl durmuş? İçindeki mahlû- 

katlar nasıl durmuş? Yerin halini düşünüyor, su üzerinde devam 

ediyor, nasıl oluyor? Tefekkür eder ve söyler de. L i î j  Ey benim 

Rabbim! 1-La c_2İ-- U  Sen bu mahlûkatı, bu yerle göğü batıl 

olarak halketmedin. Elbette bir maksat ile halkettin. Abes halket- 

medin. Azamet-û kudretini bildirmek için halkettin.

Hadis-i Şerif'te varid olmuş. Bir insan faraza uzanırken yata

ğında yahut pencerede Ay'ı gördü yahut yıldızı gördü, Sünnet-i 

Seniyye budur; "Eşhedü enneleke Rabbenâ" Senin bir Rabbin var.
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Sonra bu âyeti okur. "Rabbenâ mâ halagte haze batıla" Yarabbi, 

bunu bâtıl halketmedin. Büyük bir sevâba girer. Yıldızı gördü mü, 

Ay'ı gördü mü "Rabbenâ mâ halagte hazâ batıla bel halektel ye- 

düllâ ala azametike ve kudreti" Sen bunu abes halketmedin. Bel

ki halkettin ki azamet-i kudretine delalet etsin. Âllâh, Hakîm'dir. 

Hakîm'in fiilinde abes yoktur. Bu kadar cürm-ü azimi, mahlûkatı, 

bu yerleri gökleri, abes halkederse hakîmliğe mütenafidir. Öyley

se biz Ay'ı gördüğümüz zaman, hele uzanırken yatağında Ay'ı gör

dü mü pencerede. "eşhedü enneleke Rabbe" "Şâhadet ederim ki 

seni yoktan var eden, bir Âllâh vardır." Başka kıymetin yok, yıldıza 

da öyle. Sonra "Rabbena mâ halagte batıla" Ya Rabbi bunu bâtıl 

halketmedin, abes halketmedin. d ı5 /> _ i. Münezzehsin ya Rabbi, 

abes halketmekte. Böyle bir kâinatı faydasız, biçimsiz halketmek- 

ten münezzehsin! j/Jü/ V J ^  l^-âi Ya Rabbi, cehennem azabından 

bizi muhafaza et. Bu bir.

Tefekkür ederken bunu söylerler. Bak şimdi "ellezine yezkû- 
runellahe kıyamen veguuden vealâ cûnûbihim ve yetefekkûrune 
fi halkıssemâvâtı ve lerdı" tefekkür eder ve böyle söyler "Rabbe
na mâ halagte."

192- jL ^ i /  jj»  jj- iJ /M J  l» j k î-j^ -i J î i  jGJ/ J^-J î jj»  <d->1 l i j j

Ey Rabbim! Beni yoktan var eden, bu hâle getiren Âllâh. 

j l l ! /  dLi/ Her kimi ki cehennem azabı ile giriftar edersen,
i  ""V q x
U ^ - 1  J - î i  büyük bir "hızi," büyük bir rezil-i rüsvalık yaptın ehl-i 

cehennem içinde, onların içinde, insanların içinde.j-» j —J/MJ I_»j 

jUai/ Zalimlere bir yardımcı olmaz. Âllâh, bu zalimleri cehenneme
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attığı zaman, hiç kimse bu zalimlere yardım etmez ki cehennem

den kurtarsın. Hiç kimse zalimleri, azaptan halas edemez. İkinci 

Rabbenâ bu.

- Lijj L iilâ  ►̂_xjj.j ij_i.i1 O' OIl -jJJ! ^ l l ;  l_J^l^i L ıjl Li-jj 

J ıjJV i £_o i l i j s j  t e l l i : ,  i l *  j l s ' j  H J jü  j_â£ıi

Yine Rabbena ile başlar, üç olur. Bunlar beş tanedir efendim, 

sırayla geliyor. En büyük duâlardır. LŞillO lü>i ÛŞj Ey Rab

bimiz, terbiye eden bizi. (Terbiye eden O. Yoktan var eder, ondan 

sonra yetiştirir, ondan sonra bu hale getirir.) US i Bizler işit

tik  LJiliO bir münadi, nidâ eder. Nida eden, başta Muhammed'dir 

Sallâllâhû Aleyhivessellem, ikincisi de Kur'an'dır. Kur'an-û Azi- 

müşşân kıyâmete kadar bize nida ediyor, halas yolu budur. "Ey 

insanlar! Halas olanlar, bununla halas olmuşlar. Sizin de halasınız 

bu Kur'an'a imtisaldir" diyor, nida ediyor. Kıyâmete kadar da nida 

eder, Rasûl-û Ekrem'in de kıyâmete kadar nidası vardır. Rasûl-û 

Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in nidası yine Kuran'dır, hadis 

sûretiyle zuhur etmiş. Zaten hadisler, Kur'an'ı izah ediyor, mânâ 

veriyor, başka bir şey değildir. l l i l lO  H$1 Biz münadiyi, nida 

eden; dellâl bizim lisânımızda. Dellâl bizi çağırdı, dellâldan işittik ki 

Muhammed'tir Sallâllâhû Aleyhivessellem, ondan sonra Kur'an-û
9

Azimüşşân'dır. Ol-LjJJ Münâda, nida ediyor, çağırıyor imânâ, "1 , 1 "
bizi. "Ey insanlar! İmânâ geliniz." Böyle biz işittik, Kur'an-û Azi- 

müşşân bizi imânâ davet etti, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhi- 

vessellem bizi imânâ davet etti. f - x j j  1j_Lo1 j i  İmânâ davet etti 

yâni Rabbine imân ediniz. l l i lS  Biz de durmadan Âllâh'a imân
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ettik. U u jji Uü /-i-Şj Ya Rabbi imân ettik, bizim hatalarımızı, 

kebâir günahlarımızı affet, setr et. / i jU lS  G i yıS'j Seyyiâtımızı da 

kebâirden aşağıları da setr et, ya Rabbi. j^ - j jn  ^  l i i y j  Bizi ebrar 

ile büyükler ile sâlihler ile ruhumuzu kabzet.

Mevlâna Kaddesellahû Sırrahûlaziz, böyle teşbih ediyor; Zen
gin bir adam faraza memleketin sahibi. İstanbul gibi bir şehir de
ğil de ufak bir şehir. Büyük bir ev yapmış, ziyâfet veriyor. Çok bir 
yemekler, her odada doldurulmuş. Ondan sonra bir adamı gön
dermiş çarşıya, çağırıyor, nida ediyor. Diyor ki; "Ey insanlar! Filan 
zengin adam, konağında her odada bütün nimetleri izhâr etm iş
tir, hazırdır sizi bekliyor. Kim gelirse oraya, o nimetlerden istifâde 
eder, nimetleri yer. Gelmeyen de mahrum olur." İmân edenler, 
inananlar derhal giderler. Hakikaten görürler ki sofra hazır, ye
mekler hazır. Yemeğini yiyor içiyor, gidiyor. İnanmayanlar, "ben 
inanmam, öyle bir şey olmaz diyen" adam da mahrum kalır. İşte 
Âllâh CelleCelâlûhû da cennetini nimetlerle doldurmuş. O nimet
lerin fevkinde, kendi Celâl-û Cemâli'ni de izhâr etmiş. Bizi de mü- 
nadi vasıtasıyla davet ediyor. Eğer biz bu davete icâbet edersek, 
o nimetlerin üzerine gideriz de istifâdemiz tamamdır. Eğer icâbet 
etmezsek elbette O'nun emrine isyân ediyoruz. Başka çare yok, 
cezayı göreceğiz.

S *

U j j  Ey Rabbimiz, ey bizi yetiştiren Âllâh! L is lj Bize ihsân et, 
/ ' //0 . 

ver. d ı i - j  L is ip j /__’  Peygamberan-i İzam'ın lisânı üzerine, 

bize vaad ettiğin cennet-û nimetleri ihsân e tJL-l—aJl ^ J j J j
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Kıyâmette bizi dalâlette bırakma, ya Rabbi. SUL.JI J  d L il 

Senin sözünde hilaf yok, miadında hilaf yok. Mademki miadında 

hilaf yok, Peygamberan-i İzam'ın lisânında da davet etmiş, niye 

duâ ediyor? Duâdan gaye; bizi onlardan yap ki inananlardan, ora

ya götürenlerden yap, demektir.

195- j i  j i s  j^o  f S i j  ^ i  J  f ^ j  ^ ı ^ ı s
$!  ̂  ̂ $ © ı /  © i Jl S i ' ' ,  * t | * ’ ©„-© '®«f_A jb .i j _ j  Ij-j^-j—l j  l j j _ ^ l i  j - j l J l i  j _ j  f_X^*_ı <_r_*-'l

ffî-L—̂ 'J j f$3İ ffr îP  Oj-<^V I j - l i î j  l j - b iî j  <1— <_i I jS jlj 

aiL> i i ı l j  İ l  jlL> j j  l^IjS j l ^ V I  i - 4 ^  j o  o lU -

^ I j İ J I

f 4 j j  f4 J  l l » - l i i  Böyle bir kimsenin duâlarını, Âllâh kabûl 

ediyor. Şimdi Müfessirin-i İzam'dan, hele Sultan'ül Müfessirin Ab

dullah bin Abbas'tan evvel, Kur'an-ı Azimüşşân'ı kimse cesaret 

etmemiştir, mânâya gitmeye. O da Rasûl-û Ekrem'in duâsını al

dıktan sonra cesarete başladı. Diyor ki; "Beş Rabbena'dan sonra 

ıl»l»t2-lii kelimesi geliyor. Kabûl etti Âllâh, bu duâyı. Mânâ-i İş'ari- 

yesi de budur; eğer bir adam Âllâh'a karşı, böyle tazarru-u niyaz 

ile bir, iki, üç hatta üçtür, beşe kadar çıkarırsa isticâbe olur. Duâsı 

kabûl olur, iş'ari mânâda."
'  s * ~ ^Âllâh, bu duâda onların duâlarını kabûl eder. J İ P  J  <_jl 

f _ x i j  J - oLp Emrediyor; "Ben amâl-i âmil, âmil olan bir adamın 

işinin ecrini, zâyi etmem sizden. Sizin yapmış olduğunuz amelin
£ \ 2 s s x

ücretini zâyi etmem." (J__iil j l  jjTS j_ o  İster hanım olsun, ister er-
£  ̂ $• s s ^

kek olsun. j-S’S j - j  buyurmuş. Dinimizde, umur-u diniyede
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kadın ve erkek müsâvidir. Her ikisi de imânda müsâvidir, nâmaz- 

da müsâvidir, oruçta müsâvidir yâni imân etmekte. İmân etti mi
^ 9 9  9 * * 9onun her ikisinin de ameli zâyi o l m a z . J u  Çünkü si

zin, bazınız bazınızdandır. Birbirinizle münasebetiniz vardır.

Asıl sebeb-i nüzulü âyet; Ümmü Seleme Radıyallahü Teâlâ 

Anhâ, Rasûl-û Ekrem'in yaşlı hanımı idi. Rasûl-û Ekrem'le bera

ber kaldıktan sonra artık Arş-ı İlâhiye kadar çıkar, bizim akidemiz 

budur hatta ashab da böyle. Bir gün dedi; "Ya efendim, bütün 

Kur'an-ı Azimüşşân'ın iltifatları, hep erkeklerden bahsediliyor, hiç 

hanımlardan bahs yoktur içinde." Sebeb-i nüzulü âyet. Âllâh-û

Teâlâ, onların da kalbini tatbik etmek için, âyette . - i i l  yı da be
* * 2

raber zikretmiştir. Yoksa başka yerlerde ünsa yok. j l  j S İ
£  }  E   ̂ j ı  &  ^  ^

LS- i i l  Siz birbirinizden halkolmuşsunuz.

1jJ_^-/â j —j j ^  Sizlerden hicret edenler! Hicretin bir mânâsı; 

Mekke-i Mükerreme'den, Medine'ye gelmek Rasûl-û Ekrem'in 

hayatında. Zaten Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem ha

yattayken, Medine-i Tahire'deyken, Mekke'de Müslüman olması, 

arada kalması, İslâmiyet'inin noksanlığına delâlet eder, şâyân-ı 

kabûl değildir. Mecburdur, hicrete mecburiyeti var, hazır Medine. 

İkinci hicret; diyar-ı küfürde umur-u diniyesini ifâ edemiyor. O 

umuru ifâ etmek için bir Müslüman memleketini arıyor da gidiyor. 

O da muhacirdir. Üçüncü muhacir; amal-i kabihayı bırakır, amal-i 

haseneye başlar. Günahları küfrü bırakıyor, sevaba imânâ geliyor. 

Amal-i kabihayı bırakıyor, hicret ediyor amal-i haseneye. Âyet-i 

kerimede hepsinin yeri şamildir.

İjJ ^L a j - j jJ /3 Onlar ki hicret etmişler, memleketini bırakmışlar
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La j / o  3 - i  İ jJ - j î - l j  yahut da ihtiyâran bırakmamışlar, zorlan çıkarıl
" " " " " ) > 

mıştır. İ j i j l j  Benim yolumda, Âllâh-û Teâlâ'nın yolunda
' " i  ' y

yâni dinin yolunda, şeriatın yolunda eziyet çekmişler. Müslüman

olduğu için dayak yemişler, Müslüman olduğu için yüz çevrilmiş-
2 2 2 ^  '

ler. İj-JjLSj 1j_b/îj Muhabere etmişler, küffara karşı mukatale, hem 

de şehit olanlar da var. Böylelerinin mükâfatı, (Âllâh emrediyor) 

Ben'im üzerimdedir. f  ö j-â ’ tf Ben muhakkak onların

seyyiâlarını, onların hatalarını, kusurlarını setrederim. Setretti mi
x  > x

kıyâmette de çıkarmaz. Onunla da kalmaz. o l l f  L4lL?-iSlJ 

J L ^ !  3 -^  Onları, cennetlere dâhil ederim. O cennetler ki
^ ^  i l -  9 a X ^

altından nehirler akar. Bu da -oil ju lp  j_ i  LŞly cennete girmek amel 

ile değil, Âllâh'ın lütf-u keremi iledir. Cennetin nimetleri amel ile 

mütenasiptir. c-jljJül 3 -1 - « H *  4üİJ Hüsn-ü sevâp; sevâbın en iyi

si, Âllâh'ın nezdindedir ki bu insanlara verir. Bu bitti efendim.

Âyetin sebeb-i nüzulü; Bazı Âshab-ı Kiram, fakir yaşayanlar 
dediler, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'e; "Zamanımız
da işte kâfirler ticaret ediyorlar, zengin oluyorlar, geziyorlar, gidi
yorlar, geliyorlar. Bizim vaziyetimiz müsait değildir bunu yapma
ya." Böyle vak'a olmuştur. Buyurmuş onlara; "Sizin de yapacağınız 
var. Evinizde oturduğunuz zaman, Zikrullah ile meşgul olunuz." 
Müslümanların yaptığı, zengin Müslümanların yaptığı ibâdet, gene 
size yazılır. Burada dediler ki; "Ya ehl-i küfre bu kadar nimetler 
var, dünya nimetleri. Hâlbûki bizim bir şeyimiz yok" dediler. Böyle 
konuştukları için âyet nâzil olmuş. Buyurmuş ki Rasûl-û Ekrem 
Sallâllâhû Aleyhivessellem'e, emrediyor Âllâh.
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Ümmetine söyle, bunları mağrur etmesin bu mal-ı servet. 
Bu bir nimet değildir onlara veriyorum. Bu bir nikmettir, azabını 
çoğaltmaktır veriyorum. Şimdi çok insanlar fakir olursa, o kadar 
günahlara girmez ve hâlinde yaşar gider. Fakat zengin olduğu za
man enva-i rezaleti yapıyor. Demek ki o mal, onun için azaptır, 
veriyor. E, küfre de böyledir. Küfür eğer bu serveti görmese, bu 
dereceye varmıyor. Fakat gördüğü için küfrü ileri götürüyor. İstid- 
raçtır, nimet değildir.

Buyuruyor ki d -S jiu  J  mağrur etmesinler sizi yâni ümmeti.
ti s

iJ_JJ  1 j^ -IA  j-A J / L - J î  Kâfir olanların memleket memleket, 

şehir şehir gezmeleri, ticaretle meşgul olmaları, gezmeleri, sizi 

gurura sevketmesin. Onlar ticaret ediyor, geziyor da ben g itm i

yorum.

197- iLg-a-H ,̂ ->9 f ̂  İP- .fjpjLo .cT ĵ f  £/l'»
9 '  9 - Bu ufak, az bir metadır. Onun hayatına bağlıdır. O 

gitti mi, hepsi elinden gider. Ahirette zaten yok. Fakat gittikten 

sonra iL g J / J - jüJ j-lgp- j-4 ;jl»  onların yeri cehennem ne fenâ 

bir şey.

Yâni mal-û servet eğer ki âyet onlara, o zamânâ ait nâzil ol
muştur. Fakat dedim ya, sebeb-i nüzulü âyet, âyeti tahsis etmez, 
kıyâmete kadar böyledir. Mal-û servet Âllâh'ındır. Eğer Âllâh'ın yo
lunda sarfederse nimet olur. Eğer onu, Âllâh'ın emri haricinde, 
hilafında sarfederse bilsin ki bu nimet değil, onun azabıdır. Nite
kim mal-û servetin sahibi, hele zamanımızda da hiç nefes almı
yor. Dünyada da azap fazlalaşıyor. Mal çoğaldıkça üzüntü çoğalır, 
mal çoğaldıkça üzüntü çoğalır. Düşünse bu mal, nimet değil ki az 
olduğu zaman daha rahat ediyor. Fazla olduğunda daha üzüntü
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verir. Öyleyse bu nimet değil, bu nikmettir. Adam meselâ akşam 
evine geliyor. Bir lokma ekmek, peynir, zeytinle ailesiyle yiyor da 
nâmazını kılıyor. Rahat yatıyor sabaha kadar, sabah kalkıyor işine 
gidiyor, ne güzel bir şey. Fakat fazla zengin oldu mu, o tantanalı 
sofralar kuruluyor lâkin mide dolar zaten hastalıkta var içemez. 
Ondan sonra sabaha kadar da düşünüyor, "ben kimi aldatacağım, 
hangi ticareti yapacağım?" Bu nimet midir, nikmet midir?

198- 5 i iJ /^  j / - ^ !  / 4 ^  f f J  f 4 : j  ıj-âji <>^1

j i ; : ' j j  j ı *  A ı l i *  u j  A ı 1 %  J > i L ^ i

ç 1J_Â3İ j-jÂ J l >-£J Amma evvelen ki Âllâh'tan korkmuşlar. 

Takvâ-i İlâhi, evvelâ en büyük takvâ; şirkten müttâki olmak. En 

büyük iyilik, nimet de; imânâ sahip olmak. Bu Takvâ-i Âmme'dir. 

Ondan sonra mümkün olduğu kadar Âllâh-û Teâlâ'nın emirlerini 

yapmak, nehyinden çekinmek, takvâ budur. o /JL ^  I_4J

jL f iJ I  Onlara da cennetler halketti Âllâh. Nehirler altında, 

arkasında cari olur.

Cennet diyor çünkü nimetler hepsi oradadır. Bakın cennet; 

"cin-nun" yanyana geldi mi, Lisân-ı Arapta mestur demektir. Kal

be "cinan" derler çünkü dışarıda değil mesturdur. Cennete "cen

net" derler çünkü nimetlerle mesturdur. Cinlere "cin" derler çün

kü mesturdur, yüz görünmüyor. Cennete "cennet" dedikleri için 

mesturdur ve bütün nimetler de orada hâsıl oluyor. Buyuruyor ki 

onlara cennetler var. O cennetlerin gusunları altında nehirler akı

yor, onun emrinde. / f J  > ;iJ /*- O cennetlerde ebedi kalacaklar. Ne 

ölüm var, ne hastalık var, ne de nihâyet var. Dünyanın nimetleri 

gibi değil, nihâyet olsun. Bu da 4ii jl_1p J y i  Âllâh-û Teâlâ'nın
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tam nimeti değil, nuzüldur. Nuzül; bir misafir, bir eve gidiyor. 

Daha yemekler hazır olmadan, kahvâltıdır, lisânımızda kahvâltı 

diyoruz biz. Peynirle ekmek, bir nuzül çıkarırlar da "bunu ye de 

yemek hazır oluncaya kadar." Buna nuzül derler. Misafir gelmiş 

daha vakit değildir, yemekte hazır olmamıştır. Bir şey getirir de 

onu yiyor, sonradan sofra kurulacak. Buna nuzül derler. Cennetin 

bu nimetleri, ehl-i cennet için bir nuzüldur. Cennetin en büyük 

nimeti; Âllâh-û Teâlâ'nın cemâlini görmek. Ondan sonra kalp öyle 

doluyor ki ayrılmıyor Cenâb-ı Hak'tan.

"Veliyyi Hüda hüdâne bahşet, velizi Hüdâ cüdâne bahşet" Âl

lâh'ın velisi, Âllâh olmaz. Fakat Âllâh'tan ayrılmıyor. Dünyada böy- 

leyken, Evliyalullah, dâima kalbinde Âllâh var, ayrılmadıktan son

ra. Cennette de onun mükâfatı; düşünüyor ne nimetler ne huriler 

gelir lakin Âllâh'ın, Cenâb-ı Hak'kın lütf-û ihsânı geldi mi hepsi 

geçiyor. İşte asıl nimet budur, beriki nimetler nüzuldur, kahvâltı

dır. Z-Oj Âllâh-û Teâlâ'nın nezdindeki bu nimetler, 

elbette erbabına, erbaba, evliyâullah'a daha hayırlıdır.

Âyet âyettir yâni bitti bu yukarı ile alakası yok.

Efendim, Rasûl-û Ekrem Sallâllâhû Aleyhivessellem'in haya
tında, Habeşiştan kralı, o zamanın kralı imân etmişti Rasûl-û Ek
rem'e Sallâllâhû Aleyhivessellem'e. Hatta oraya hicret eden Âs- 
hab-ı Kiram'a çok da yardımı olmuş. İmân etmişti ve 32 tane
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Habeşlilerden de imân etmişlerdi. Server-i Âlem Sallâllâhû Aleyhi

vessellem, bir gün Mescid-i Saadet'te iken Âshab-ı Kiram'a dedi. 

"Kalkın da nâmaz kılalım, arkadaşınız Habeşiştan kralı, o zamanki 

Âshame idi ismi. Necaşi ölmüştür ama şimdiki değil, o zaman ki. 

Ölmüştür de nâmazını kılalım" dedi. Geldiler, Cennet'ül Bakiye'de 

bir yerde saf oldular, duâ ettiler, nâmaz kıldılar. Câizdir, gaibin nâ- 

mazı câizdir, dinimizde bunun üzerine.

Bunu gören yine yahudiler, münafıklar. "Bakınız hayatında gör

müş değildir, o tarafı görmüş değildir, bu kadar uzak bir mesafede 

durmuş da duâ ediyor. Nasıl olur, bu kâfire duâ?" Böyle itiraz e tti

ler, âyet nâzil oldu. Sebeb-i nüzulü âyet, âyeti izâh ediyor. Kendi 

kendine bir adam, Kur'an-ı Kerim'e mânâ verirse "Cehennemde 

yerini görsün" diyor Rasûl-û Ekrem. Fakat böyle bir sebeb-i nüzu

lü âyet oldu mu, bunu söyledikten sonra artık odur.
9 x

Buyuruyor ki; (_jU î£J1 J_â1 j —o Olj ehl-i kitaptan yâni o zaman 

Tevrat, İncil'e imân edenler. Var onlardan bir kısım, 4}L> j-LJ 

Âllâh'a imân etmişler. Abdullah bin Es-Selam gibi, Abdullah bin 

Es-Selam'ın arkadaşları gibi, Necaşi ve ashapları gibi. Bunlar ehl-i 

kitaptır, imân etmişler. Hem evvelki kitaba imân etmişler, hem de
>  x  x  >

Kur'an-û Azimüşşân'a imân ettiler. f_xl)1 J>İ1 LOj İmân etmişler 

Âllâh'a ve size nâzil olan Kur'an-û Azimüşşân'a da imân etmişler. 

f_$l!l J j i l  U K u r'a n 'd a n  evvel onlara nâzil olan, Tevrat'a da imân 

etmişler.^} l£- Âllâh'a karşı hûşû, mütevazidirler, ibâdetiyle 

meşgul olmuşlardır. J_Jı3 L i l i  4ii ol_Jl> ö j y - i j  J  Diğer hıristiyan- 

lar gibi, yahudiler gibi Âllâh-û Teâlâ'nın âyetlerini, semen-i kalil
■k X X X  ̂ 2

ile değiştirmemişler. f_$ jj JuL* f-A y rl f-jJ  dL&J3\ İşte bunların ecri,
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kemâldedir Nezd-i İlâhi'de. Necaşi eğer ki Rasûl-û Ekrem'i görme

miş yine ecri kemâldedir.

Yemen hükümdarı Tübbâ için de "Ümmetün Vahde" demiş. 
Bunlar evvel ki kitaba imân etmişler, Kur'an-û Azimüşşân'a ve 
Rasûl-û Ekrem'e de imân etmişler. Görmediği halde yine ecri var
dır ama âshap derecesine çıkmıyor.

» IL ^ J l t i l  Ol Âllâh CelleCelâlûhû'nun hesabı seridir, kıyâ

met gününde. Çünkü bir iş, Âllâh'ı diğer işten geri bırakmıyor. Bak 

efendim elektriğe, bu kadar meselâ 500 tane ampul var. Bunu 

birer birer yaksak bir saat gider. Fakat birden bire düğmeyi çektik 

mi hepsi birden yanıyor. Bir düğmenin yanması, diğerine mâni 

olmuyor. Resim, fotoğrafçı eskiden, bir adamın resmine bir saat 

isterdi. Çünkü gider evvelâ eli yapıyor, ayağı yapıyor, bilmem ne. 

Fakat şimdi fotoğraflar bir çıkar.

Âllâh-û Teâlâ'nın da kudreti kemâlde olduğundan dolayı, onun 
sonunda birisi birinin bir yerinde değildir. İsterse yüzbin dünyayı 
bir lahza da yapar. Çünkü birisi, diğerine mâni değildir. Hesab-ı 
haşirde olan insanların muhasebesi, bir lahzada oluyor. Nasıl olu
yor? Çünkü birinin hesabı, diğerine mâni olmuyor, beraber ce- 
reyân ediyor, birden alıyor. Hesabın sürati, cezanın süratine müs- 
telzimdir. Bir an evvel cezasını görür herkes, mükâfatını da.

'  V > < >a & & o, 4 a
200- t i l  i j _ûjIj i j—iu l j j  l j j —jL ^ j l j j — lj_—>l j - j l i l  l—gjl l_j

O j_ > ü

IjJa i j - j l İ l  Lgjl l_j Ey Âllâh'a, Rasûlûllah'a, Kur'an'a imân eden

ler. Ijj>-Ml Sabrediniz tâate, musibetlere, nefsin arzu ettiği şeyler

den men etmeye. Sabır, Kur'an-û Azimüşşân'ın birçok yerlerinde
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geçiyor. Fakat tasfih etm iyor birisini. Üç mânâ vermişler. Tasnif 

edilmediği için, her üçü de muraddır.

Biri; sabrediniz tâat-û ibâdete. İbâdetin elbette bir zahmeti 
olur. Meselâ yaz mevsiminde tarlasında ekin biçiyor da oruç tutar. 
Hatta evde de yapıyor da oruç tutar, zahmetleri var. Amel meşak- 
kâtsiz olursa sevâbı ne kadar? Ne kadar meşakkât fazlaysa sevâbı 
o nispette fazladır. Tâat-û ibâdetin meşakâketine sabrediniz.

Sonra maasi; imkânı var, gençtir, mal var her şey var. Âllâh-û 
Teâlâ'dan korkuyor, isyâna sarfetmez, Beyoğlu'na tenezzül etmez.

Sonra üçüncüsü de; cihada sabreder, musibete sabreder. Emir 
mademki tahsis etmemiştir sabrı, hepsi de muraddır.

Ey Müslümanlar. Sabr-u tâhammül ediniz tâat-û ibâdetin me- 
şakkâtine veya masiyetten çekilmesine ve bela-û musibete tâ- 
hammül ediniz.

J j^ j l^ j  Galip olunuz, mugalebe ediniz küffara karşı muhabere 

ettiği zaman, kaçmayınız. J jk j/J j Murabata asıl (hudutlarda atlılar 

beslenilir de ordaki hududu muhafaza etmek için askerler bulunu

yor.) Zaman-ı Saadet'te bu yok idi. Olmadığı için o matlub değil

dir. Eğer ki o mânâya murabata geliyor. Fakat Zaman-ı Saadette 

olmadığı için biz, onu oraya kadar götürmüyoruz. Murabata; hazır 

olmak. Bir nâmazı kıldıktan sonra ikinci nâmaza hazır olmak.

4ÜiJ / j î i / j  Âllâh'tan korkunuz ey Mü'minler! İtâat ediniz, Âllâh'a.
ti s

Ö jJJ ıIj f_xJûÜ Siz salah bulursunuz. Felah, necat Âllâh'ın emrine 

itâat etmekledir. İnsanların hepsi Âdem-û Havva'dan halkolmuş. 

Nesep itibariyle bir farkı yok. Kim Âllâh'a yakın ise o yüksektir. 

Kim Âllâh'tan uzak ise o aşağıdır.


