
i<.;TiHAT RiSALESi 

Be§ alt1 sene once bir risalede dair bir mesele yaz-
m1§t1m. Bu Soz, iki karde§imin arzusuyla, o mesele hakkmda haddini 
a§ana haddini bildirmek yaz1ld1. 

/ , -
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k:tihat kap1s1 a9khr, fakat bu zamanda oraya girmeye alh mani var. 

Birinci Mani 

Nas1l ki, kt§ mevsiminde, f1rtmalann §iddetli oldugu vakitte, bir bi-
nadaki kti<;;tik delikler dahi kapahhr, yeni kap1lar a<;;mak hi<;;bir §ekilde 
ak1l kan degildir. Hem nasil ki, buyuk bir sel baskmmda, tamir i<;;in du-
varlarda delik a<;;mak bogulmaya sebep olur. Aynen 6yle de, haramla-
rm i§lendigi, yabanc1 adetlerinin her yeri sard1g1, bid'atlarm <;;ok artt1g1 
ve dinsizlik tahribatmm oldugu §U zamanda, islamiyet kalesinde i<;;tihat 
ad1yla yeni kap1lar aralamak, o kalenin duvarlannda bozguncularm 
girmesine sebep olacak delikler a<;;mak islamiyet' e kar§l bir cinayettir. 

Din alimlerinin, Kur' an ve si.innete dayanarak verdikleri §er'i hi.iki.imler. 
"Halbuki onlar bu haberi peygambere ve aralarmdaki yetkili zatlara arz etselerdi, 
elbette i§in ic; yi.izi.ini.i ara§hnp ortaya c;1karanlar, onun mahiyetini, haberin neye 
i§aret ettigini bilirlerdi." (Nisa suresi, 4/83) 
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ikinci Mani 

Dinin kesin hukumleri hakkmda ic:;tihat olmaz. (unku o hukumler 
ac:;ik ve bellidir, muminlere hayat kaynag1 ve g1da hukmi.indedir. 
zamanda ise o hi.iki.imler terk ediliyor, sars1hyor. Buti.in himmet ve 
gayreti onlarm ayaga kaldmlmasma, diriltilmesine sarf etmek gerekir-
ken; islamiyet'in farkh g6rli§lere ac:;1k meselelerinde ve gec:;mi§ nesille-
rin saf, halis ic:;tihatlannda bi.iti.in zamanlann ihtiyac:;lanna cevap veren 
fikirler bulundugu halde, onlan birak1p nefsin heveslerine uyarak yeni 
ic:;tihatlar yapmak, bid'atlan dine sokan bir ihanettir. 

Uc;iincii Mani 

Nasil ki, c:;ar§Ida mevsimlere gore birer ma! ragbet gori.iyor, farkh 
zamanlarda farkh §eyler revac:; buluyor. Aynen oyle de, §U alem ser-
gisinde, toplum ve medeniyet c:;ar§tsmda, her asirda farkh bir §ey k1y-
met buluyor, one c:;1kanhyor, dikkatleri c:;ekiyor, bak1§lar ona yoneliyor, 
fikirler ona tutuluyor. Mesela §U zamanda siyasetin, di.inya hayatm1 
kazanma gayretinin ve felsefenin revac:; bulmas1 gibi... Selef-i salihin3 

devrinde, o zamanm c:;ar§Ismda ise en c:;ok ragbet goren §ey, yerlerin 
ve goklerin Hahk'mm nzasm1 kazanmak, bizden ne istedigini bilmek, 
kelammdan manalar c:;1karmak, peygamberlik ve Kur'an nuru ile -bu-
gunki.i hayat tarz1m1zla aras1 kapanmayacak derecede ac:;1lan- ahiret 
aleminde ebedi saadeti kazandiracak vesileleri elde etmekti. 

i§te o devirde zihinler, kalbler ve ruhlar bi.iti.in kuvvetiyle yerlerin 
ve goklerin Rabbinin nzasm1 anlamaya ayarh oldugundan, insanla-
rm gi.inli.ik hayattaki sohbetleri, konu§malan, halleri ve ya§ad1klan 
hadiseler bununla ilgiliydi. Her §ey Allah'm nzasm1 kazanmak ic:;in 
yapild1gmdan, guzelce bir kabiliyete sahip herkes kalben ve f1tra-
ten, farkmda bile olmadan si.irekli bir marifet dersi a!tyordu. Hadi-
selerden ve sohbetlerden bir §eyler ogreniyordu. Adeta her §ey bir 
rehber hi.ikmi.ine gec:;ip o insanm f1tratm1 ve kabiliyetlerini ic:;tihada 
haztrhyordu. Hatta §U f1tri ders, insanlan o derece aydmlatiyordu ki, 
neredeyse c:;ah§madan ic:;tihada kabiliyetli hale getiriyor' ad eta ate§-
siz nurlandmyordu. i§te boyle fttri bir ders alan kabiliyetli bir insan 

Selef-i salihin: Ehl-i Sunnet ve Cemaat'in ilk rehberleri; sahabe, tabiin ve tebe-i 
tabiinin ileri gelenleri. 
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ic;tihat ilmini 6grenmeye ba§lad1g1 vakit, bir kibrit hiikmiine gec;en 
kabiliyeti "nurun ala nur" (nur iistiine nur) sirrma eri§ir ve o insan 
k1sa zamanda miic;;tehit olurdu. 

Fakat asnm1zda, Avrupa medeniyetinin tahakkiimiiyle, her §eyi 
sebeplere baglayan tabiatc;;1 felsefenin hiicumu ve hayat §artlannm 
ag1rla§mas1yla fikirler ve kalbler dagdm1§, himmet ve inayet boliin-
mil§tilr. Zihinler maneviyata kar§l yabanc1la§mt§hr. i§te bu yuzden, 
zamamm1zda bir insan, dart ya§mda Kur'an'1 h1fzedip alimlerle mii-
nazarada bulunan Siifyan ibni Uyeyne gibi bir miic;;tehidin zekasma 
sahip olsa bile, Siifyan'm ic;;tihat ilmini kazand1g1 siireye nispeten, 
on kat daha fazla zamana muhtac;;tir. Siifyan ic;tihad1 on senede 
tahsil etmi§se, bugiin bir insanm yiiz seneye ihtiyac1 vard1r. Ciinkii 
Siifyan'm f1tri tahsili, iyi ile kotiiyii fark edebildigi ya§tan ba§lami§hr. 
0 zat her §eyden ders alml§, kabiliyetleri yava§ yava§ haz1rlanm1§, 
nurlanml§ ve bir kibrit hiikmiine gec;;mi§tir. Onun bu zamandaki bir 
emsalinin ise zihni felsefede bogulmu§, akh siyasete dalm1§, kalbi 
dun ya hayabyla sersemlemi§ ve kabiliyetleri ic;;tihattan uzakla§mt§br. 
Bu asnn ilimleriyle me§guliyeti derecesinde kabiliyetleri §er'i ic;;tiha-
da yabancda§ffil§ ve 0 insan tabii ilimlerdeki ihtisas1 olc;;usunde ic;;ti-
hatta geri kalmt§br. Bu yiizden, "Ben de Siifyan ibni Uyeyne kadar 
zekiyim, nic;in ona yeti§emiyorum?" diyemez, demeye hakk1 yoktur 
ve ona yeti§emez. 

Dordiincii Mani 

Nasd ki bir cisimde, biiyiiyiip geli§meye meyil bulunur. 0 meyil, 
ic;;ten geldigi zaman viicut ve cisim ic;;in bir geli§medir. Fakat eger d1-
§andan zorla gelirse vucudun cildini y1rtar ve onu tahrip eder; geli§me 
degildir. Aynen 6yle de, islamiyet dairesine selef-i salihin gibi, kamil 
takva kap1smdan ve dinin kesin emirlerine uymak suretiyle girenlerde 
ilerleme meyli ve ic;tihat niyeti bulunursa, bu bir kemaldir, mukem-
melle§medir. Dinin kesin emirlerini terk eden, diinya hayahm ahirete 
tercih eden ve maddeci felsefeye kan§anlarda ise o meyil ve ic;tihat 
niyeti islamiyet'in govdesini y1kmaya ve boynundaki §eriat zincirini 
c;;1karmaya sebep olur. 
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Be§inci Mani 

Oc;; sebep, gunumuzun ic_:;tihatlanm semavi olmaktan c_:;1kanr, dun-
yevi yapar. Halbuki §eriat semavidir ve §er'i ic;:tihatlar da onun ortulu 
hukumlerini bildirdigi ic;:in semavidir. 

Birincisi: Bir hukmun hikmeti ayn, sebebi aynd1r. Hikmet ve fayda, 
o §eyi tercih etmeye sebep olur. Yoksa o §eyin varhk sebebi degildir. 
Bir hukmun sebebi ise onun varhgma vesiledir. Mesela yolculuk esna-
smda namaz k1salbhr, iki rekat k1lm1r. Bu §er'i iznin sebebi yolculuk, 
hikmeti ise zahmet ve zorluktur. Y olculukta hie;; zorluk c_:;ekilmese de 
namaz k1salt1hr, c_:;unku sebep var. Fakat yolculuk di§mda, yuz zorluk 
da bulunsa namazm k1saltilmasma sebep olamaz. i§te §U hakikatin ak-
sine, zamamm1zm anlay1§1, fayda ve hikmeti sebep yerine koyup ona 
gore hukum veriyor. Elbette boyle ic;:tihatlar dunyevidir, semavi degil. 

jkincisi: Bu zamanm bak1§1, onceligi dunya saadetine veriyor, hu-
kumleri ona gore belirliyor. Halbuki §eriat, onceligi ahiret saadetine 
verir, dunya hayatma ise ikinci derecede, ahirete vesile olmas1 dolay1-
s1yla bakar. Demek ki, zamamm1zm bakI§l §eriatm ruhuna yabanc1d1r. 
Oyleyse onunla §eriat adma ic_:;tihat edilemez. 

&-} yani, "Zaruret haram1 helal 
derecesine getirir." kaidesidir. Bu hukum her durumda gec_:;erli degil-
dir. Zaruret ancak haram yolla meydana gelmemi§se haram1 helal 
kilmaya sebep olur. Fakat iradenin kotuye kullamlmas1yla ve gayri-
me§ru sebeplerle ortaya c_:;1km1§sa haram1 helal k1lamaz, ruhsat5 tam-
nan hukumlere esas olamaz, ozur te§kil edemez. Mesela, bir adam 
kendi iradesiyle haram bir tarzda sarho§ olsa, alimlere gore, i§ledigi 
ameller aleyhinde gec_:;erlidir, mazur gorulmez. Hammm1 bo§asa bo-
§anmas1 gerc_:;ek olur. Bir cinayet i§lese cezasm1 gorur. Fakat o adam 
kendi iradesiyle sarho§ olmad1ysa bo§anmas1 say1lmaz, cinayetten 
de ceza gormez. Hem bir ic_:;ki muptelas1, zarnret derecesinde bag1mh 
da olsa, "Bu zarurettir, o halde bana helaldir." diyemez. 

i§te asnm1zda zaruret derecesine gec_:;en, insanlan bag1mh eden, yay-
gm birer bela suretinde c;;ok §ey var ki, iradenin kotuye kullamlmasmm, 

e§-$atibi, e/-Muvafakdt 4/145; ibnu'l-Humam, Fethu'/-Kadfr 4/348; Aliyylilkari, el-
Masnu' s.121; el-AclO.ni, Ke§fu'/-Hafa 2/35. 
Ruhsat: Kullann 6zilrlerine dayah olarak, me§ru dairede tanman kolayhk. 
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gayrime§ru meyillerin ve haram i§lerin neticesi olduklanndan, ruhsat 
tanman huktimlere esas te§kil edip haram1 helal kilamazlar. Gtinti-
mtiztin muc;;tehitleri ise o zaruri §eyleri §er' i hukumlere esas yaptikla-
n ic;;in ic;;tihatlan dunyevidir, nefsani heveslerinin eseridir ve tabiatc;;1 
felsefenin tesiriyledir; semavi ve §er'i olamaz. Oysa goklerin ve yerin 
Hahk'mm manevi izni olmadan O'nun hukumlerine ve kullannm iba-
detlerine mudahale etmek yasaklanml§hr. 

Mesela baz1 gafiller, hutbe gibi bir islam §iarmm6 Arapc;;a yerine 
her milletin kendi diliyle okunmasmm iki gerekc;;eyle daha gtizel oldu-
gunu soyluyorlar: 

Birincisi: "Devrin siyasi hadiseleri Musltimanlarm avam tabaka-
sma da bu §ekilde anlatilsm." diyorlar. Halbuki bugunku siyasetin 
ic;;ine 0 kadar c;ok yalan, hile ve §eytanhk girmi§tir ki, siyaset adeta 
§eytanlann hilesi hukmtine gec;;mi§tir. Minber ise ilahi vahyin teblig 
makam1 oldugundan, siyasi hilelerin o ytice makama c;1kmaya hakk1 
yoktur. 

ikincisi: "Hutbe, Kur'an'm baz1 sO.relerindeki nasihatleri izah et-
mek ic;;indir." diyorlar. Evet, eger Musltimanlarm c;;ogu islamiyet'in 
kesin emirlerine, temel esaslanna ve bilinen hukumlerine uyup onlan 
yerine getirseydi, o vakit §er'i g6rti§leri, ince meseleleri ve gizli ders-
leri anlamak ic;;in farkh dillerde hutbe okunmas1 ve Kur'an sO.relerinin 
-eger mumkun olsayd1- terctimesFHA!liYE belki daha gtizel olurdu. Fa-
kat namaz, zekat ve orucun farz olu§u ve adam oldurmek; zina ve 
ic;;kinin haramhg1 gibi islam'm herkesc;;e bilinen kesin hukumleri as-
nm1zda ihmal ediliyor. Avam halk tabakas1, bu farz veya haramlarm 
ne oldugunu ders almaya muhtac;; degildir; belki o kutsi hukumlerin 
habrlablmasma, islamiyet daman ve iman hissi uyandmlarak o emir-
lere uymaya te§vike ve ikaza muhtac;;tir. Zira cahil bir adam, ne kadar 
cahil olursa olsun, Kur'an'dan ve Arapc;a bir hutbeden §U manay1 
anlar: "imam herkesin bildigi iman esaslanm ve islam'm §artlanm 
habrlabyor, ders veriyor, okuyor." 0 adamm kalbinde bunlara kar§I 
bir §evk uyamr. 

6 (§eair): islam'm sembol haline gelmi§ i§aretleri. 
7 Kur'an'm mucizelerine dair Yirmi Be§inci Soz, Kur'an'm hakiki terciimesinin 

miimkiin olmad1gm1 gostermi§tir. 
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Acaba kainatta hangi kelam, Ar§-1 Azam'dan gelen Kur'an-1 
Haklm'in mucizevi, izah edici ihtarlanna, ikazlarma ve te§viklerine 
denk olabilir? 

Altmc1 Mani 

Selef-i salihinin buyuk muc;tehitleri, nur ve hakikat devri Saadet 
Asn'na yakm olduklan ic;in o asirdan saf bir nur ahp halis bir §ekilde 
ic_;tihat edebilirlerdi. Bu zamanm muc;tehitleri ise hakikat kitabma o 
kadar c;ok perde arkasmdan ve uzak bir mesafeden bakar ki, onun en 
ac;1k bir harfini bile zor gorebilirler. 

Eger dersen ki: Sahabiler de insandir ve hatadan, yalandan ta-
mamen annml§ olamazlar. Halbuki ic;tihatlann ve §er'i hukumlerin 
dayand1g1 esas, sahabenin adaleti ve dogrulugudur. Hatta ummet, sa-
habilerin hepsinin adil olduklannda ve dogru soylediklerinde birle§ir. 8 

Cevap: Evet, sahabiler buyuk c:;ogunlugu itiban ile hakka, dogru-
luga a§Ik ve ada!ete baghd1r. (unku 0 asirda yaJan butun <:;irkinJigiyJe, 
dogruluk da butun guzelligiyle oyle bir tarzda gosterilmi§tir ki, arala-
nndaki mesafe, yerle gok aras1 kadar ac:;ilm1§hr. A§agilann en a§ag1s1 
olan "esfel-i safilin"deki Museylime-i Kezzab'm seviyesiyle, yucelerin 
yucesi olan "ala-y1 illiyyin"deki Hazreti Peygamber'in (aleyhissa/6.ta 

vesselam) s1dk9 derecesi kadar aralannda bir fark g6rUlmD§tilr. Evet, 
Museylime'yi en a§ag1 seviyeye dl!§liren §ey yalan oldugu gibi, 
Muhammedu'l-Emin'i (aleyhissa/6.ta vesselam) en yuce makama 9karan 
da s1dktir, dogruluktur. 

i§te yuce hisler ta§1yan, guzel ahlaka c:;ok bagh bulunan ve Nubuv-
vet Gune§i'nin (aleyhissa/6.ta vesselam) sohbetinin I§Ig1yla nurlanan sa-
habilerin; Museylime'nin maskarahk dolu sahte yald1zh dukkanmdaki 
o derece c:;irkin ve alc:;almaya sebep olan yalana kendi iradeleriyle el 
uzatmad1klan .. kufurden c;ekindikleri gibi kufrun arkada§I olan yalan-
dan c:;ekindikleri.. ve aym derecede guzel, iftihar kaynag1, yukselme 
merdiveni ve peygamberlik makammm ovuncu Resul-u Ekrem'in 
(aleyhissa/6.ta vesse/am) yuce hazinesinde en k1ymetli §ey olan, e§siz 

ibni Hibban, es-Sahfh 10/477; ibni Abdilberr, et-Temhfd 22/47; es-Suyuti, et-
Tedrfbu'r-Ri'wi 1/207, 318, 2/214-215. 
S1dk: Dogru soz, hakka uygunluk. Peygamber vas1flanndandir. 
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guzelligiyle insanhg1 nurland1ran s1dka, dogruluga ve hakka -bilhassa 
§er'i hukumlerin rivayetinde ve tebliginde- elbette ellerinden geldigi 
kadar talip ve a§ik olduklan, ona uygun hareket ettikleri §liphesizdir. 

Halbuki §U zamanda, yalan ile dogru arasmdaki mesafe o kadar 
k1salm1§hr ki, adeta omuz omuza vermi§ler. Dogruluktan yalana pek 
kolay ge<;iliyor. Hatta siyaset propagandas1 vas1tas1yla yalanc1hk, dog-
ruluga tercih ediliyor. i§te en <;irkin §ey, en guzel §eylerle beraber aym 
dukkanda, aym fiyatla satihrsa, elbette pek kiymetli olan ve insam ha-
kikat cevherine goturen dogruluk ve hak p1rlantas1, o dukkanm sahibi-
nin marifetine ve sozune guvenilip koru korune almmaz. 

HATiME10 

;;eriatlar as1rlara gore degi§ir. Hatta bir asirda, farkh kavimle-
re ayn ayn §eriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmi§tir. Hatemu'l-
Enbiya'nm11 (aleyhissa/dtu vesselam) yuce §eriati ise her asirda, her kav-
me kafi geldiginden, farkh §eriatlara ihtiya<; birakmam1§hr. Fakat tefer-
ruatta ayn ayn mezheplere bir derece ihtiya<; kalm1§hr. 

Evet, nas1l ki mevsimlerin degi§mesiyle elbiseler degi§ir ve ila<;lar 
bunyelere gore <;e§itlilik gosterir. Aynen oyle de, §eriatlar ve hukum-
ler as1rlara, milletlerin tabiatma gore degi§ir. <;unku §er'i hukumlerin 
teferruat k1sm1, be§er1 hallerle ilgilidir; ona gore gelir, ila<; olur. Onceki 
peygamberler zamanmda kavimler birbirinden <;ok uzak, tabiatlan bir 
derece kaba, §iddete meyilli, fikren az geli§mi§ ve bedevilige yakm 
oldugundan, ge<;mi§ dinler onlann haline uygun §ekilde ayn ayn gel-
mi§tir. Hatta bir kitada, aym asirda farkh peygamberler ve §eriatlar 
bulunurmu§. 

Sonra Ahirzaman Peygamberi'nin (aleyhissa/aw vesselam) gelmesiyle 
insanhk adeta iptidai seviyesinden bir list dereceye yukseldiginden ve 
pek <;ok inkilap ve ihtilal neticesinde tek bir ders alacak, tek bir rehberi 
dinleyecek, tek bir §eriatla amel edecek hale geldiginden, farkh yollara 
ihtiya<; kalmam1§, ayn ayn rehberlere de luzum gbrUlmemi§tir. Fakat 
insanhgm tamam1 aym seviyede olmad1g1 ve toplum hayatmda tek 
bir hayat tarzi bulunmad1g1 i<;in mezhepler <;ogalmi§hr. Eger insanhgm 

10 Sons6z. 
11 Peygamberlerin sonuncusu, muhru (aleyhissaldtU vesselam). 
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buyuk k1sm1 bir yuksekokulun talebeleri gibi aym hayat tarzm1 benim-
sese ve aym seviyeye gelse, o zaman mezhepler birle§ebilir. Fakat 
dunyanm §U hali buna musaade etmedigi gibi mezhepler de bir olmaz. 

Dersen ki: Hak bir tane olur. Dort veya on iki mezhebin farkh 
hukumleri nast! hak olabilir? 

Cevap: Su, be§ farkh hastaya g6re nast! be§ hukum ahrsa oyle ... 
Mesela bir hasta ic;in su, hastahgma gore ilac;ttr ve ttbben gereklidir, ya-
ni vaciptir. Bir ba§ka hastaya zehir gibi zararhdtr, ttbben yasakttr, yani 
haramdtr. Bir ba§kasma daha az zarar verir, tibben mekruhtur. Diger 
bir hastaya zarars1zdtr, fayda verir, ttbben sunnettir. Bir ba§kasma ise 
su ne zararh ne faydahdir, afiyetle ic;sin, tibben ona mubahbr. i§te hak 
burada birden c;oktur fakat be§ durumda da hakbr. Oyleyse diyebilir 
misin ki: "Su yalmz ilac;tir, yalmz vaciptir, ba§ka hukmu yoktur." 

i§te bunun gibi, ilahi hukumler -mezheplere ve ilahi hikmetin sev-
kiyle ona uyanlara gore- degi§ir, her bir hukum de hak ve faydah olur. 
Mesela imam $afii'ye uyanlar, Hanefilere nispeten, c;ogunluk itiban ile 
koyluluge ve goc;ebelige daha yakmd1r. Cemaati tek vucut haline ge-
tiren toplum hayab onlarda fazla geli§mediginden, her ihtiyaca cevap 
veren Cenab-1 Hakk'm dergahmda kendi dertlerini soylemek ve husu-
si arzulanm istemek ic;in namazda imamm arkasmda Fatiha'y1 bizzat, 
ayn ayn okurlar. Bu, hakkm ve hikmetin ta kendisidir. imam Azam' a 
uyanlar ise, islam devletlerinin buyuk k1sm1 bu mezhebi tercih ettigin-
den, c;ogunluk itiban ile medeniyete, §ehirlilige daha yakm ve toplum 
hayatma yatkmd1rlar. Onlarda cemaat bir §ah1s hukmune gec;er, tek 
bir ki§i butun cemaat adma konu§ur, cemaat onu kalben tasdik eder, 
ona uyar. imamm sozu cemaatin s6zu hukmune gec;tiginden, Hane-
fi mezhebine gore imamm arkasmda Fatiha okunmaz. Okunmamas1 
hakkm ve hikmetin ta kendisidir. 

Hem mesela, madem §eriat, insamn tabiatmm haddi a§masma set 
c;ekerek onu duzeltir, nefs-i emmareyi12 terbiye eder. Elbette, mensup-
lannm c;ogu koylu, yan goc;ebe ve amelelikle me§gul olan $afi mezhe-
bine gore kadma temasla abdest bozulur ve az bir necaset abdeste za-
rar verir. <;ogunluk itiban ile toplum hayatma giren, bir derece medeni 
§ekilde ya§ayan insanlann mensup oldugu Hanefi mezhebine gore ise 

12 Nefs-i emmare: insam daima kotiihige sevk eden nefis. 
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kadmlara dokunmak abdesti bozmaz ve bir dirhem13 kadar necasete 
fetva vardir. 

Mesela bir amele ile bir efendiyi ele alahm. Amele, ya§ay1§ tarzi 
itiban ile yabanc1 kadmlarla g6ril§meye, temasa ve mesela bir ocagm 
ba§mda oturup haram §eylerin kan§maya daha meyilli oldu§un-
dan, tabiati ve nefs-i emmaresi meydam bo§ bulup haddini a§abilir. 
;;eriat buna set onun manevl kulagmda, "Abdestin bozu-
lur, temas etme! Namazm1 hukumsuz kdar, bula§ma!" semav1 sedasm1 

Bir efendi ise namuslu olmak §arbyla, ya§ay1§1 bak1mmdan, 
toplum ahlak1 namma, yabanc1 kadmlarla temasa dti§ktin degildir; ha-
ram ve pis §eylere, medeni nezaket ve temizlik adma kendini o kadar 
bula§brmaz. Onun §eriat, Hanefi mezhebi vas1tas1yla ona §iddet 
ve azimet14 gostermemi§, ruhsat ile hayatm1 kolayla§brm1§hr. "Yabanc1 
bir kadma elin degmi§se abdestin bozulmaz, utamp kalabahk 
suyla temizlenememenin zaran yoktur; bir dirhem kadar necasete fet-
va vardir." der, onu vesveseden kurtanr. 

i§te sana misal olarak denizden iki damla ... Ba§ka ornekleri de k1-
yasla ... Mizan-1 $a'ranf'nin15 §eriatm bu §ekilde 
kar§da§tirabilirsen kar§da§tir ... 

.:'.\;;\\ ..:Jt .iii Ll G .:-le '1 r=::-- - r:-;- :: :: r-:.. . 

13 Dirhem: Yakla§1k ii<; grama denk gelen agirhk ol<;i.isi.i. 
14 Azimet: ibadetlerin eksiksiz ve mi.ikemmel bir §ekilde yap1lmas1. 
15 imam $a'rani'nin dort mezhebin birle§tigi ve aynld1g1 noktalan konu alan eseri. 
16 "Si.ibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-

k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32) 
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17 Allah1m! Gi.izel isimlerinin tecellilerine tam bir ayna olmas1yla, s1fat ve isimlerinin 
gi.izelliklerine olan muhabbetinin nurlan kendisinde surete bi.iri.inen ... Yaratbgm 
sanath varhklarm en mi.ikemmeli, en harikas1 olmas1yla, tecelli eden sanatma olan 
muhabbetinin panlttlan kendisinde toplanan ... Nakt§lannm gi.izelliklerinin fihristi 
ve mi.ikemmel sanatmm numunesi olan, sanatmm mi.ikemmelliginin en harika mi-
sali ve nakt§larmm gi.izelligini ilan ve takdir etmede en gi.ir sesli olmas1yla, yaratt1-
gm varhklarda gosterdigin gi.izelliklerinin ilanc1s1 olmas1yla, senin sanatma ragbet 
ve muhabbetinin incelikleri kendisinde gbri.inen ... Senin li.itfunla bi.iti.in gi.izel va-
s1flara sahip, ikrammla bi.iti.in gi.izel ahlaka malik, senin takdir ve muhabbetinin her 
c;e§idi kendisinde toplanan ... Kur'an'da zikrettigin ve sevdigin bi.iti.in ihsan sahibi, 
sabirh, mi.imin, takva sahibi, tevbekar ve sana yonelmi§ kimselere; sevdigin ve 
seni sevmekle §ereflendirdigin bi.iti.in mah!D.kata i.isti.in bir mihenk ve olc;i.i olan ... 
Oyle ki, seni sevenlerin imamt, sence sevilenlerin efendisi ve dostlannm reisi olan 
zata ve onun bi.iti.in aline, ashabma ve karde§lerine salat ve selam eyle, amin ... Ey 
merhametlilerin en merhametlisi! 



YiRMi YEDiNCi SOZ'UN ZEYLi18 

Sahabiler hakkmdadir 

Mevlana Cami"nin dedigi gibi derim ki: 

0f; ".))\ J_,......_) 
§yj _>; f _;j J->-b 

...::.........ljj _>; 0-4 ;35 3\ 

0-4 3\ 

Soruyorsunuz: Bazt rivayetlerde, "Bid'atlann artt1g1 ve revac:; bul-
dugu devirde takva sahibi, salih muminlerden bir kism1 sahabe de-
recesinde, hatta daha faziletli olabilir." deniliyor. Bu rivayetler sahih 
midir? Sahih ise hakikati nedir? 

Cevap: Peygamberlerden sonra insanhgm en faziletlilerinin saha-
biler oldugu,23 ehl-i sunnet ve cemaatin uzerinde birle§tigi kesin bir hu-
kumdur. 0 rivayetlerin sahih k1sm1 §ahsi faziletler hakkmdadir. <;unku 
§ahsi fazilette ve hususi kemalde "mecruh racihe tereccuh edebilir", 
18 Zeyl: ilave 
19 Ya Resulullah! Ne olurdu, Ashab-1 Kehf'in ki:ipegi gibi ben de senin ashabmm 

arasmda cennete girseydim. Onun cennete, benim cehenneme gitmem reva m1? 
0, Ashab-1 Kehf'in ki:ipegiyse ben de senin ashabmm kopegiyim. 

20 Her hlrlu noksan s1fattan uzak Allah'm ad1yla. 
21 "Hii;:bir §ey yoktur ki, O'nu hamd ile beraber tesbih (tenzih) ediyor bulunmasm." 

(isra suresi, 17/44) 
22 "Muhammed, Allah'm resuludur. Onun beraberindeki muminler de kafirlere kar§1 

§iddetli olup kendi aralarmda §efkatlidirler." (Fetih suresi, 48/29) 
23 ibni Hibban, es-Sahih 10/477; ibni Abdilberr, et-Temhid 22/47; es-Suyutl, et-

Tedribu'r-Ravi 1/207, 318, 2/214-215. 



YiRMi YEDiNci Soz 593 

yani ikinci derecede bir §ey, aslolan §eye tercih edilebilir. Yoksa Fetih 
suresinin sonunda Cenab-1 Hakk'm 6vgusune mazhar olan, Tevrat, 
incil ve Kur'an'da methedilen sahabilere, kulli fazilet noktasmda yeti-
§ilemez. hakikatin pek c;;ok sebep ve hikmetinden, §imdilik uc;; sebe-
bi ic;;eren uc;; hikmeti soyleyecegiz. 

Birincisi 

Hazreti Peygamber'in (aleyhissalata uesselam) sohbeti 6yle bir iksirdir 
ki, ona bir dakika mazhar olan bir zat, ancak senelerce manevi yolcu-
lukla vanlabilecek hakikat nurlarma eri§ir. <;;:unku sohbette "insibag ve 
inikas" vardtr; yani o mecliste bulunanlar Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/ata 

uesselam) boyas1yla boyarnr, nurunu aksettirir. 0 yilce nubuwet nurunun 
yans1mas1yla ve ona uymakla en yuksek mertebeye c;;1kabilir. Nast! ki, bir 
sultanm hizmetkan, efendisine tabi olmakla oyle bir makama 9kar ki, 
bir vezir bile oraya eri§emez. i§te §U strdan dolay1, en buyuk veliler bile 
sahabe derecesine ula§am1yor. Hatta Cela!eddin-i Suyutl gibi, uyamkken 
c;;ok defa peygamber sohbetine mazhar olan veliler, Resul-u Ekrem'in 
(aleyhissaldta uesse/am) sohbetiyle bu alemde §ereflenseler de yine sahabe-
ye yeti§emezler. <;;:unku sahabiler, Nubuwet-i Ahmediye (aleyhissaldtu ues-

selam) nuruyla boyanm1§, yani onun "nebi" olarak sohbetinde 
lardtr. Evliyanm Resul-u Ekrem'le (aleyhissalatu uesselam), onun dunyadan 
aynlmasmdan soma g6rii§mesi ise Allah Resulu'nun (aleyhissalatu uesselam) 

velayetinin nuruyla sohbettir. Yani Resul-u Ekrem'in (aleyhissalota uesse-

lam) onlann nazannda cisme buriinup goriinmesi, Velayet-i Ahmediye 
(aleyhissa/ata uesse/am) y6nuyledir, peygamberlik itiban ile degildir. Madem 
oyle, peygamberlik derecesi velilik derecesinden ne kadar yuksekse, o iki 
sohbet arasmda da o derece fark olmas1 gerekir. 

Resul-u Ekrem'in (aleyhissa/aw vesselam) sohbetinin nas1l nurani bir 
iksir oldugu §Uradan anla§thr: Bedevi bir adam, kalbi k1zm1 sag olarak 
topraga g6mecek kadar vah§i bir §ekilde kahla§hg1 halde, gelip bir 
saat Allah Resulu'nun (aleyhissa/aW vesselam) sohbetiyle §ereflenir, art1k 
karmcaya basamaz derecede bir §efkat ve merhamet kazamrdt. Yahut 
cahil, vah§i bir adam, bir gun peygamber sohbetinde bulunur, soma 
<;;in ve Hindistan gibi uzak ulkelere gider, medeni toplumlara hakikat 
ve kemal rehberi olurdu. 
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ikincisi 

Bu Soz'iin ba§mdaki ic;tihat bahsinde beyan ve ispat edildigi gibi, 
sahabilerin biiyiik c;ogunlugu insani kemalatm en yiiksek derecesin-
dedir. c:;unkii o zaman, islam'la gelen o biiyiik degi§imde, hayir ve 
hak biitiin giizelligiyle, §er ve babl da biitiin c;irkinligiyle goriilmii§ ve 
maddl olarak hissedilmi§. ;ier ile haytr, yalan ile dogru arasmda 6yle 
bir mesafe ac;dm1§ ki, bunlar kiifiir ve iman kadar, belki cehennem ve 
cennet gibi birbirlerinden uzakla§ffil§lar. Yaradih§lan geregi ulvi his-
lere ve yiiksek ahlaka dii§kiin, izzete meyilli olan sahabiler, elbette 
bilerek yalana ve §erre el uzabp yalanm, §errin ve batdm ilanc1s1 ve 
numunesi olan Miiseylime-i Kezzab seviyesine dii§memi§ler. S1dkm, 
hayrm, hakkm ilanc1s1 ve misali olan Habibullah'm (aleyhissalata vesse-
lam) yiiceler yiicesi kemal vas1flanndaki makamma bakarak f1tratlan 
geregi biitiin kuwet ve gayretleriyle o tarafa ko§mU§lar. 

Nasd ki, bazen medeniyet c;ar§1smda ve toplum hayati diikkanmda, 
baz1 §eylerin oldiiriicii zehir gibi deh§etli neticeleri ve <;irkin eserleri 
goriiliince, herkes o §eyi satm almak §6yle dursun, biitiin kuwetiyle 
ondan nefret edip ka<;ar. Baz1 §eylerin ve manevl vas1flann giizel ne-
ticeleri ve k1ymetli eserleri ise faydah bir ilac; ve ptrlanta gibi, herkesin 
dikkatini <;eker ve ragbetini kazarnr. Herkes giicii yettigi kadar onlan 
elde etmeye <;ah§tr. Aynen 6yle de, Saadet Asn'nda, o devrin toplum 
hayatmm <;ar§1smda, yalan, §er ve kiifiir gibi §eyler ebedl azab1 netice 
verdiginden ve Miiseylime-i Kezzab gibi a§ag1hk maskaralan dogurdu-
gundan, yiiksek ahlaka ve vas1flara <;ok bagh olan sahabilerin, bun-
lardan oldiiriicii zehirden ka<;ar gibi kac;tiklan ve nefret ettikleri §iiphe 
gotiirmez. F1tratlan saf ve karakterleri yiiksek olan sahabilerin, ebedl 
saadet gibi bir netice veren ve Resul-u Ekrem (aleyhissalata vesselam) 
gibi nuranl meyveler gosteren dogruluga, hakka ve imana, en faydah 
iksir ve en k1ymetli elmas misali, biitiin kuwetleriyle, hisleriyle ve lati-
feleriyle arzu duymalan ka<;mdmazdtr. 

Halbuki o devirden sonra, dogru ile yalan arasmdaki mesafe azala 
azala ikisi omuz omuza geldi. Adeta bir diikkanda beraber satilmaya 
ba§lad1g1 gibi, toplum ahlak1 bozuldu. Siyaset propagandas1, yala-
na fazla itibar kazand1rd1. Yalanm miithi§ <;irkinligi gizlenip dogrulu-
gun parlak giizelliginin goriinmemeye ba§lad1g1 bir zamanda, kimin 
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haddine ki, sahabenin adalet, dogruluk, yilksek ahlak ve hakkaniyet 
hususundaki kuvvetine, metanetine, takvasma yeti§ebilsin, onlan 

Bu meseleyi bir derece aydmlatacak, ya§ad1g1m bir hali anlataca-
g1m. ki: Bir zaman kalbime §U soru geldi: Muhyiddin ibni 
Arab! gibi harika zatlar sahabilere yeti§emiyor? Sonra namazda 

\f 1 a.J derken, bu ifadenin manas1 ac;1ga c;1kh. Hakikati tam olma-
sa da gori.indil. Kalbimden dedim ki: "Ke§ke bir tek namaz1, 
bu ifadenin manasmm ac;1ga c;1kmas1 gibi, hakk1yla k1labilseydim, bir 
sene ibadetten daha iyiydi." Namazdan sonra anlad1m ki, kalbime 
gelen 0 mana ve 0 hal, sahabilerin ibadetteki derecelerine yeti§ileme-
yecegine <lair bir derstir. 

Evet, Kur'an-1 Hak1m'in nurlanyla meydana gelen toplumdaki o 
bi.iyilk degi§imde zit kutuplar birbirinden aynlmt§br. kendisine 
bi.itiln tabi olanlarla, karanhg1yla ve teferruabyla; hayir ve faziletler ise 
bi.itiln nurlanyla ve neticeleriyle beraber kar§I kar§1ya gelmi§tir. Boyle 
bir vaziyette ve zamanda her zikir ve tesbih, bi.itiln mana tabakalan-
m taze ve canh bir §ekilde ifade etmi§, o bi.iyilk degi§imin gilri.iltilsil 
altmda bulunan insanlann bi.itiln hissiyatm1, manev1 latifelerini uyan-
dirm1§br. Hatta vehim, hayal ve sir gibi duygular uyamk bir surette, o 
zikir ve tesbihlerdeki c;e§itli manalan kendi zevklerine gore ahr, emer. 

i§te §U hikmetten dolay1, hisleri ve latifeleri uyamk olan sahabiler, 
iman nurlanm ve tesbihatm1 ifade eden mi.ibarek kelimeleri soyledik-
leri vakit, kelimenin biltiln manas1yla soyler ve ondan biltiln duygula-
nyla hisse ahrlard1. Halbuki o devirden sonra latifeler git gide uykuya 
dalm1§, duygular o hakikatler noktasmda gaflete di.i§IDU§, o milbarek 
kelimeler meyveler gibi git gide ah§kanhk perdesiyle tat11hgm1 ve taze-
ligini kaybetmi§tir. S1ghk havas1yla 0 hisler adeta kurumU§, az bir ya§-
hk kalmt§hr ki, ancak kuvvetli bir tefekki.ir ameliyabyla onceki haline 
donebilir. i§te bu yi.izden, bir sahabinin kirk dakikada kazand1g1 fazi-
lete ve ula§bg1 makama ba§kas1 ancak kirk gilnde, hatta kirk senede 
eri§ebilir. 

24 "En ytice olan Rabbimi her tiirlti noksandan tenzih ederim." Peygamber 
Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) namazm secdelerinde bunu tic; defa soyledigi-
ne <lair Muslim, miisafirin 203; Tirmizl, sa/dt 79, vitr 19; EbO. DaVO.d, sa/6.t 147. 
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U(:iinciisii 

On ikinci, Yirmi Dordilncil ve Yirmi Be§inci Soz'lerde ispat edil-
digi ilzere, peygamberligin velilige nispeti, gilne§in ashnm, aynalarda 
gorilnen yans1masma nispeti gibidir. i§te peygamberlik dairesi velayet 
dairesinden ne kadar yilksekse, peygamberlik dairesinin hizmetkarlan 
ve o gilne§in y1ld1zlan olan sahabilerin de, velayet dairesindeki salih 
zatlara o derece ustun olmas1 gerekir. Hatta bir veli, en buyuk velayet 
makam1 olan peygamber varisligini ve s1dd1kiyeti -ki sahabenin maka-
m1dir- kazansa, yine ilk saf1 te§kil eden sahabilerin makamma yeti§e-
mez. Bu uc;uncu sebebin uc; yonunu izah edecegiz. 

Birinci Yonu: ic;tihatta, yani Kur' an ve silnnetten huki.im c;1karmakta 
ve Cenab-1 Hakk'm kelammdan O'nun nzasm1 anlamakta sahabilere 
yeti§ilmez. <;unku o devirdeki o buyuk ilahi degi§im, Allah' m nzasm1 ve 
emirlerini anlamak uzere gerc;ekle§mi§ti. Zihinler bununla alakadardi. 
Kalbler, "Rabbimizin bizden istedigi nedir?" diye merak ederdi. Devrin 
§artlan bu hali hissettirecek, hatirlatacak bir tarzdaydi. Sohbetler bu 
manalar etrafmda doni.iyordu. i§te bu yuzden, her §ey, her ha!, ko-
nu§malar ve hadiseler 0 manalan bir derece ders verecek §ekilde ger-
c;ekle§tiginden ve bunlar sahabenin kabiliyetlerini geli§tirdiginden ve 
fikirlerini aydmlatt1gmdan, i<:;tihatta ve hukum c;1karmakta kabiliyetleri 
bir k1v1lcimla tutu§maya hazirdi. Bu sebeple sahabenin o hususta bir 
gunde veya bir ayda kazand1g1 mertebeyi, onlarla aym zeka seviye-
sinde ve kabiliyette olan bir adam, §U zamanda on senede, belki yuz 
senede kazanamayacakhr. <;unki.i bu asirda ebedi saadet yerine dunya 
saadeti itibar gbruyor. insanlann dikkati ba§ka maksatlara ybneliyor. 
T evekkillsilz bir §ekilde gec;im derdi ruhu sersemlettiginden, tabiatc;1 ve 
maddeci felsefe akh korle§tirdiginden toplumdaki c;evresi insanm zihni-
ne ve kabiliyetlerine i<:;tihat hususunda kuwet vermiyor, aksine zihnini 
dag1hyor. Bu Soz'iln ic;tihat bahsinde, Silfyan ibni Uyeyne ve onunla 
aym zeka seviyesinde birinin k1yaslanmasmda, Sufyan'm on senede 
kazand1gm1 otekinin yilz senede kazanamayacag1m ispat etmi§tik. 

ikinci Yonu: Sahabilerin Allah'a yakmhk noktasmdaki makamla-
rma velayet ayag1yla eri§ilmez. <;unki.i Cenab-1 Hak bize her §eyden 
yakmdir, biz ise O'ndan sonsuz uzag1z. O'na yakmhg1 kazanmak iki 
§ekilde olur. 
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• Birincisi, yakmhgm ac;:1ga c;:1kmas1yladir ki, peygamberlikteki ya-
kmhk boyledir. Peygamber varisi olmalan ve sohbetiyle §eref-
lenmeleri dolay1s1yla sahabiler bu sma mazhardir. 

• ikincisi ise Cenab-1 Hak'tan uzakhg1m1z noktasmda, mertebeleri 
kat edip bir derece yakmhkla §ereflenmektir ki, velayet yolun-
daki c;:ogu seyr u suluk, nefsin ic;: alemindeki ve di§ dunyadaki 
deliller vas1tas1yla yapilan manevi yolculuklarla ula§1lan yakmhk 
boyledir. 

i§te birincisi sirf Allah vergisidir, c;:ah§mayla elde edilmez. Rahmani 
bir cazibenin neticesidir, mahbubiyet, yani Allah tarafmdan sevil-
me makam1d1r. Bu yo! k1sad1r, fakat c;:ok saglam, c;:ok yuksek ve c;:ok 
halistir, golgesizdir. Oigeri ise gayretle kazamhr, uzundur, golgelidir. 
Hayret verici harikalan, kerametleri c;:ok ise de k1ymetc;:e ve Cenab-1 
Hakk' a yakmhk bak1mmdan ilkine yeti§emez. 

Mesela, nasil ki bugunden dune ula§mak ic;:in iki yo! var: ilki, za-
manm aki§ma tabi olmayarak, manevi bir kuwetle zaman d1§ma c;:ik1p 
dunu bugun gibi gozu onunde gormektir. ikinci yol ise bir sene yol 
alarak donup dola§IP dunun tarihine gelmektir. Fakat o gun yine elde 
tutulamaz, insam b1rak1p gider. Aynen oyle de, gorunu§ten hakikate 
gec;:mek iki §ekilde olur. 

• Biri, dogrudan dogruya hakikatin cazibesine kap1hp tarikat ber-
zahma girmeden, hakikati gorunenin kendisinde bulmakt1r. 

• ikincisi, seyr u silluk ile pek c;:ok mertebeden gec;:mektir. 
Gerc;:i veli zatlar nefislerini terbiye etmeye muvaffak olur, nefs-i 

emmarelerini oldururler; fakat yine de sahabeye yeti§emezler. Saha-
biler, nefisleri anmp temizlendiginden, nefsin mahiyetindeki pek c;:ok 
latife ile kullugun inceliklerine, §Ukur ve hamdin derinliklerine daha 
fazla mazhard1r. Evliyanm kullugu ise ancak nefsi oldurdukten sonra 
o hale gelir. 

Yonu: Amellerin fazileti, sevab1 ve ahirete ait kazanc;: yo-
nunden sahabilere yeti§ilmez. c;unku nasil bir asker baz1 §artlar altm-
da, muhim ve tehlikeli bir mevkide, bir saat nobetle bir sene ibadet 
etmi§ kadar fazilet kazanabilir25 ve bir kur§un yemekle en az k1rk gunde 

25 Buhari, cihc'id 73; Muslim, imdre 163; Tirmizi, cihc'id 2; Nesai, cihc'id 39; ibni Mace, 
cihc'id 7. 
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ancak elde edilecek velilik derecesine i_:;1kar. Aynen oyle de, sahabile-
rin islamiyet'in esaslarmm yerle§tirilmesindeki ve Kur' an hukumlerinin 
tebligindeki hizmetleri ve islam ii_:;in butun dunyaya sava§ ilan etmeleri 
o kadar yuksek kiymettedir ki, bir dakikasma ba§kalan bir senede ye-
ti§emez. Hatta denilebilir ki, onlarm hayatlarmm her dakikas1, kuts! bir 
hizmette §ehit olan askerin §ehadet dakikas1 gibidir. Her saatleri, ha-
yati onem ta§tyan bir mevkide bir saat nobet tutan fedakar bir askerin 
nobeti gibidir; amel az, ucreti i_:;ok, k1ymeti yuksektir. 

Evet, madem sahabiler islamiyet'in esaslarmm yerle§tirilmesinde 
ve Kur' an nurlarmm yayilmasmda ilk saf1 te§kil ediyor. 26J>'LlllS : 
smmca, butun,Muslumanlann i§ledigi sevaplard,a hisseler(vard1r. Om-
metin demesi, sahabilerin 
butun Mllslumanlann sevaplanndan hisse ald1klanm gosteriyor. 

Hem nasil ki bir agacm kokundeki kui_:;uk bir hususiyet, dallarda bu-
yuk neticeler verir; dal buyuduki_:;e o da buyur. Nas1l ki, ba§lang1i_:;taki 
kui_:;uk bir yukseklik, gittik<:;e buyuk bir hal ahr. Ve nas1l ki merkeze ya-
km igne ucu kadar bir fazlahk, geni§ dairede bazen bir metre kadar bir 
fazlahga kar§thk gelebilir. Ayn en §U misaller gibi, sahabiler islamiyet' in 
nuran! agacmm koklerinden, esaslarmdan, Muslumanlarm ilklerinden, 
ilk imamlarmdan olduklan, islamiyet binasmm nurlu temelinde bulun-
duklan ve peygamberlik gune§inin, hakikat t§Igmm merkezine yakm 
bulunduklan ii_:;in; onlann az amelleri bile i_:;oktur, kui_:;uk hizmetleri bile 
buyuktur. Onlara yeti§mek ii_:;in gen;:ekten sahabi olmak gerekir. 
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26 (Bir i§e) sebep olan, (onu bizzat) yapan gibidir. 
27 Allah1m! Efendimiz Muhammed' e, onun al ve ashabma salat ve selam eyle. 
28 Allah1m! "Ashab1m y1ld1zlar gibidir, hangi birine uyarsamz hidayete erersiniz." (el-

Munavi, Feyzu'l-Kadir 6/297; el-Acluni, Ke§fu'/-Hafd 1/132) ve "<;aglann en ha-
yirhs1 benim ic;inde ya§ad1g1m c;agd1r." (Buhari, f ezdilu ashdb 1, §ehddet 9, rikak 
7, eymdn 10, 27; Tirmizi, fiten 45, §ehddet 4, mendkzb 56) buyuran Efendimiz 
Muhammed' e, onun al ve ashabma salat ve selam eyle. 

29 "Subhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-
k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara suresi, 2/32) 
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Soru: Deniliyor ki: "Sahabiler Res0.1-u Ekrem'i (aleyhissa/fltil vesse-

lam) gbrduler, soma iman ettiler. Biz ise gbrmeden iman ettik. Oyleyse 
imamm1z daha kuvvetlidir. Hem imamm1zm kuvvetine i§aret eden bir 
rivayet3° var." 

Cevap: Sahabiler o devirde, butun alem islam hakikatlerine dD§-
man ve muhalifken Res0.1-u Ekrem'i (aleyhissalatil vesse/am) yalmz be§erl 
suretiyle, bazen mucizesiz olarak gordukleri halde oyle bir iman etmi§-
lerdi ki, butUn farkh du§Dnceler ve endi§eler toplansa onlann imanm1 
sarsamazd1; degil §0.phe, baz1sma vesvese bile veremezdi. Sizlerse ken-
di imanm1z1 sahabilerin imamyla k1yashyorsunuz. BO.tun islam alemi 
imammza kuvvet verdigi ve senet say1ld1g1 halde, Res0.1-u Ekrem'in 
(aleyhissalatil vesselam) bir tuba agac1 gibi olan peygamberliginin 
degi hukmundeki be§eriyetini ve cismani suretini degil, belki islam 
nuru ve Kur'an hakikatleri ile, nuranl, muhte§em manevl §ahsiyetini 
binlerce mucizeyle ku§ahlm1§ olarak akil gozuyle goruyorsunuz. Sizin, 
buna ragmen Avrupah bir filozofun sozuyle vesveseye ve §0.pheye 
dD§en imammz nerede ... Sahabilerin; butUn kufUr aleminin, Hiristi-
yanlann, Yahudilerin ve felsefecilerin hucumlan kar§1smda sarsilma-
yan imanlan nerede! imanlarmm kuvvetini gosteren, imanlarmdan 
suzulmD§ saglam takvalan ve mukemmel, salih kulluklan nerede! Ey 
bu iddianm sahibi, senin, a§m zayifhgmdan, Allah'm emirlerine tam 
uydugunu gostermeyen son Dk imanm nerede!.. 

"Ahirzamanda beni gormeden iman eden, daha makbuldur." 31 

mealindeki hadis ise hususi fazilete dairdir, baz1 hususi §ah1slar hak-
kmdad1r. Oysa bizim bahsimiz, kulli fazilete ve dairdir. 

ikinci Soru: Diyorlar ki: Evliya ve kamil zatlar dunyay1 kalben terk 
etmi§tir. Hatta hadiste, "Dunya sevgisi butUn hatalann ba§1dir. "32 

buyruluyor. Halbuki sahabiler dunya hayahyla me§gul olmu§. 
Belki bir k1s1m sahabe, dunyay1 terk etmek yerine, dunya hayatmda 
o zamanm medenilerinden bile daha ileri gitmi§. Nasil oluyor da, 

30 Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 3/155, 5/257, 264; et-Tayalisi, el-Musned s. 252; 
Abd ibni Humeyd, el-Musned s. 247. 

31 Ahmed ibni Hanbel, el-Musned 3/155, 5/257, 264; et-Tayalisi, el-Musned s. 252; 
Abd ibni Humeyd, e/-Musned s. 247. 

32 el-Beyhaki, $uabi1'1-fmdn 7/338; el-Munziri, et-Tergfb ve't-Terhfb 3/178; es-
Suyuti, et-Tedrfbu'r-Rdvf s. 287; el-Acluni, Ke§fu'l-Hafd 1/496. 
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boyle sahabilerin en ktic;tigu ic;in bile en btiytik veliden daha tisttin-
dtir diyorsunuz? 

Cevap: Otuz ikinci Soz'tin ikinci ve U<;tincti Mevk1f'lannda33 kesin 
bir §ekilde ispat edilmi§tir ki, dtinyanm ahirete ve Cenab-1 Hakk'm isim-
lerine bakan ytiztinti sevmek kusur degil, belki kamil imana ula§ma ve-
silesidir. insan dtinyanm o iki ytiztinde ne kadar ileri giderse, ibadette 
ve Allah'1 bilmekte de o kadar ilerler. Sahabilerin dtinyas1 i§te o iki ytiz-
dedir. Onlar dunyay1 ahiretin tarlas1 gormti§,34 ekip bic;mi§ler. Varhkla-
n Cenab-1 Hakk'm isimlerinin aynas1 gortip onlara a§1kane bakm1§lar. 
Terk ettikleri ise dtinyanm fani ytiztidtir ki, insamn heveslerine bakar. 

Os;:uncu Soru: Tarikatlar hakikate giden yollard1r. Onlarm en me§-
huru, en yuksegi ve en geni§ cadde oldugu soylenen Nak§ibendl ta-
rikatmm kahramanlanndan ve imamlanndan baz1lan, o yolun esasm1 
§6yle tarif etmi§ler: 
i)o; jo; .!}o; .!}o; .!}o; :.!}o; t;.. .\A\ o •'] • \_ 

J' , J' '-F"" , J' '-"·- - , J' - , J' J' -! • i-! '-if' , . , i..:::--r j 

Yani, "Nak§ibendl yolunda dart §eyi birakmak laz1m: Dunyay1 terk 
etmek, nefis hesabma ahireti dahi asil maksat yapmamak, kendi varh-
gm1 unutmak ve kibre, kendini begenmi§lige girmemek ic;in bu terkleri 
de dll§llnmemek." Demek, Cenab-1 Hakk'1 hakiki manada bilmek ve 
insan-1 kamil mertebesine eri§mek, masivay1, yani Allah'tan ba§ka her 
§eyi terk etmekle olur. 

Cevap: insan eger yalmz bir kalbden ibaret olsayd1, Allah'tan ba§-
ka her §eyi terk etmesi, hatta O'nun isim ve s1fatlanm dahi b1rakmas1, 
kalbini yalmz Cenab-1 Hakk'm zatma baglamas1 gerekirdi. Fakat in-
sanm akil, ruh, sir, nefis gibi pek c;ok vazifeli latifesi ve duygulan var-
d1r. insan-1 kamil odur ki, btittin bu latifeleri kendilerine has ayn ayn 
kulluk yollannda hakikate sevk etsin, sahabe gibi geni§ bir dairede, 
zengin bir surette, kalbi bir kumandan, latifeleri ise onun askerleri ol-
sun ve maksadma kahramanca yurtistin. Yoksa kalbin yalmz kendini 
kurtarmak ic;in askerini birak1p o yola tek ba§ma girmesi iftihar vesilesi 
degil, belki c;aresizligin neticesidir. 

33 Mevk1f: Durak 
34 "Dilnya, ahiretin tarlas1d1r." manasmdaki hadis ic;in el-Gazali, ihydu U/Umi'd-Dfn 

4/19; es-Sehavi, e/-Makds1du'l-Hasene s. 497; Aliyyillkari, el-Esrdru'/-Merfua s. 
205. 
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Dorduncu Soru: Sahabilere kar§t iistiinliik iddias1 nereden c;;1k1yor? 
Bunu kim c;;1kanyor? zamanda bu meselenin bahis konusu olma-
smm sebebi nedir? Hem biiyiik miic;;tehitlerle e§itlik iddia etmek nere-
den ileri geliyor? 

Cevap: Bu meseleyi dile getirenler iki k1s1mdir. Bir k1sm1, saf din ve 
ilim ehlidir ki, baz1 hadislerden yola c;;1karak §U zamanda takva sahibi 
salih miiminleri te§vik etmek ic;;in boyle bahisler ac;;1yorlar. Bu k1sma 
soziimiiz yok. Zaten onlar azdir, hatalanm da c;;abuk anlarlar. Diger 
k1s1m ise miithi§ magrur insanlardir ki, mezhepsizliklerini, biiyiik miic;;-
tehitlere kar§I e§itlik iddias1 altmda yaymak ve dinsizliklerini sahabeyle 
denklik iddias1 altmda uygulamak istiyorlar. 

c;unkii oncelikle, o dalalet ehli kimseler, haram zevk ve eglencele-
re girmi§, diinyevi hazlann tiryakisi olmu§lar. Dinin bunlara mani olan 
emirlerini yerine getiremiyorlar. Kendilerine bir bahane bulmak ic;;in di-
yorlar ki: meseleler ic;;tihatla ilgilidir. Bunlarda mezhepler birbirine 
muhaliftir. Hem biiyiik miic;;tehitler de bizim gibi insandir, hataya dii-
§ebilirler. Oyleyse biz de onlar gibi ic;;tihat ederiz, ibadetimizi istedigimiz 
gibi yapanz. Onlara uymaya ne mecburiyetimiz var?" i§te o bedbaht-
lar, §eytamn bu hilesiyle ba§lanm mezheplerin zincirinden c;;1kanyorlar. 
Onlarm §U iddialarmm ne kadar c;;iiriik, ne kadar temelsiz oldugu bu 
Soz' de kesin bir §ekilde gosterildiginden meseleyi ona havale ediyoruz. 

ikinci olarak, o aldanmt§ kimseler bakttlar ki, i§ miic;;tehitlerle bit-
miyor. Miic;;tehitlerin omuzlanndaki, yalmz dinin gorii§lere bagh k1sm1-
dir. Halbuki o dalalet yolundakiler, dinin kesin emirlerini de terk edip 
degi§tirmek istiyor. "Biz miic;;tehitlerden daha iyiyiz." deseler de me-
seleleri tam c;;oziilmiiyor. Ciinkii miic;;tehitler, dinin g6rii§lere bagh ve 
kesin olmayan teferruat k1smma kan§abilirler. Halbuki bu mezhepsiz 
gafiller, dinin tarti§tlmaz, kesin hiikiimlerine dahi fikirlerini kan§tlrmak, 
degi§tirilmesi miimktin olmayan htiktimleri degi§tirmek ve islam'm 
esaslanna kar§l gelmek istediklerinden, elbette dinin temel direkleri 
olan sahabilere ili§eceklerdir. 

Heyhat! Degil bunlar gibi insan suretindeki hayvanlann, hakiki 
insanlarm ve onlann en kamilleri olan evliyanm biiyiiklerinin bile sa-
habenin ktic;;tiklerine kar§I e§itlik davasm1 kazanamad1klan, bu Soz' de 
kesin bir §ekilde ispat edilmi§tir. 
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35 Allah1m, "Ashab1ma sovmeyin. $ayet sizden biriniz Uhud Dag1 kadar altm infak 
etse, bu, ashab1mdan bir kimsenin yaptig1 yanm avuc;;luk infakm degerine ula§a-
maz. "* diyen resO.liine, onun al ve ashabma salat ve selam eyle. (ResO.lullah dogru 
soyledi.) 

*(Buhari, fezailu ashdb 5; Muslim, fezailu's-sahdbe 221, 222) 
36 "Siibhansm ya Rab! Senin bize bildirdiginden ba§ka ne bilebiliriz ki? Her §eyi hak-

k1yla bilen, her §eyi hikmetle yapan sensin." (Bakara sO.resi, 2/32) 


