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Ö H B Ö Z

Eüzû htlfahi m iııe'ş- şeytanTr-racîm.
BlsmÜâhi’r-ıahm âni’rrah im .
Ethaıadâ Bllfihl rabbH  -âlemin ve selamün alâ’l-m ürselin.

Bu çalışm am a başlarken niyetim, şirk hakkında küçük bir 
kitapçık, broşür hazırlamaktı, Ne var kİ; daha sonra eğer bazı 
konular ayrıntılı olarak ele alınmaz İse, İddiamızı temellendire- 
memek endişesi beni konuyu biraz daha genişletmeye sevk etti. 
Eğer bililerini suçluyorsak ya da bir fikri mahkûm ediyorsak, bu  
kimselere suçlarının neler olduğunu, neden dolayı hüküm giy
diklerini belirtmek gerekil oldu. B ir sonraki aşam ada İse; pekâlâ 
doğrusu nedir? diyenlere kısaca cevap vermeye çahşhk. Hâliyle 
biraz daha çalışmamız genişledi.

Bugün camilerimizde abdestl bozan hâller kadar tevhidi bo
zan elfaz-ı küfre ve şirkin çeşitlerine yer verilmezi Tevhid ve onun 
İmamı olan şirkten ya hiç bahsedilmez, bahsedilirse de yasak sav
ma kabilinden geçiştirilir. Ülkemizde "nam az kılma seferberliği” 
başlatılm ıştır. Bu m m a  gönüllülerinden Allah razı olsun. Lâkin 
baştan sona şirke bulanm ış ümmetin, ünce İmanına abdest aldı
rılm ası gerekmez mi? Kırk rekâta, kırk daha eklesen ne alacak? 
Salıib-1 tertil olsan xıe fark eder? Kalanda onlarca irlH-ufaklı İlah 
olduktan. İmanını şirkten armdırmadıktan sonra? Behemehal, 
tecdid-i im ana ihtiyacımız var. Buntın içtn de sahih bilgiye, vah
yin inşa ettiği b ir zfhniyeteT Allah ve Resulünün istediği evsafta 
bir İmana sahip olmak! Kur’an’ıtı belirlediği iman esaslarına ek
leme ve çıkarma yapmaksızın mevcut imanımızı tashih etmek, 
sahih hâle getirmek mecburiyetindeyiz ve de İslam 'a, binlerce yıl
da yapılan ilaveleri cerrah titizliği ile kazıyıp atmak. Bu çağrıya, 
kalbi hâlâ ülmemlş. hassasiyetini yitirmemiş muvahhitler var ise 
kulak vermeliler.

M aalesef önceki ümmetlerin başına gelen sapm alar bu  üm
metin de başına gelmiştir. Yeryüzündeki Müslüm anlar, diğer din 
m ensuplan içinde nasıl azınlık konum unda İseler, imanlarına
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şirk karıştırmamış muvahhit Müslümanların konumu da aynen 
böyledir!

Koca Diyanet'ln hurafe anlayışı; “önünüze tavşan çıkarsa, 
evinizin damında baykuş öterse bu uğursuzluk değildir.” nerv’in- 
denl Laf olsım-torba dolsun, o kadar! İdare-i maslahatçılık, sade 
suya tirit kabilinden konuşmalar! Tarikatçıların en üst görevlere 
gelebildiği, Diyanet denilen asırlık meskeneti özerkliği olmayan, 
kaderleri siyasilerin İki dudağı arasında olan memurlar, dosdoğ
ru dini anlatma hakkı ve özgürlüğü elinden alınm ış bir teşkilat 
hangi hurafeyle mücadele edecek? Hatta ilahiyat öğrencilerinin 
bile kahir ekseriyetinin cemaat/tarikat evlerinde barındığı, bir 
kısım ilahiyat hocalarının bu kesimler tarafından ele geçirilmeye 
çalışıldığı, bunda da başarılı olunduğu bir gerçek iken, kim nere
de, nasıl hak dini öğrenecek ve öğretecek? Bir zamanlar, Nizami
ye medreselerinde keramete, şefaate, kabir azabına inanmayan
lara ders verdirilmemişti. Osmanlı medreseleri devletin İhtiyaç 
duyduğu kadı-müftü gibi memurlar yetiştirmek için kurulmuştu, 
ilim  adamı yetiştirmek için değil! Sonuç ortada!

Sosyal alan boşluk kabul etmez. Diyanet asırlık atalet uyku
sundan uyanmaz, ilahiyat fakültelerinde ve diğer dini eğitim ku
ramlarında din dosdoğru öğretilmez İse, dinî alan tamamıyla ehil 
olmayan insanlara terk edilmiş demektir. Kötü malın, iyi malı 
piyasadan kovması misali, sahte ve zararlı birtakım dinî anlayış
lar, bidat ve hurafeler toplumu istila etmiştir! Bu organize güçler 
karşısında siyaset kurumu da çaresizdir. Oysa bir toplum İçin 
dinin yanlış öğretilmesinden daha büyük bir yıkım olamaz. Hem 
dünyaları, hem de ahiretleri heba olur, gider! Banş ve esenlik, 
sevgi ve merhamet dini olan İslam, problemin bizatihi kendisi 
olur!

Bu çalışmamızda geleneksel dini kabuller, din diye bilinen 
felsefeler masaya yatırıldı. Din’Jn özü ve aslı ortaya konmaya ça
lışıldı. Kaynaklarımız Diyanet’ln en güzel çalışması olan İslam 
Ansiklopedisi, ilahiyat fakültelerimizde yapılan çok değerli dok
tora çalışmaları, mürşidimiz, rehberimiz olan Kuran ve Allah'ın 
bizlere en büyük lutfu olan Akıl!

Bu çalışma esnasında benim de yaşadığım şoklar gibi, sizler 
de bazen şaşıracaksınız! Diğer ümmetlerin başına gelenlerin ay
nıyla bu ümmetin başına da geldiğini gördüğünüzde! Nûr-i Mu-
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hammedı teorisiyle Peygamber nasıl tanrılaştırılmış? Makam-ı 
Mahnnıd İle Allah'ın arşının sağına tsa gibi nasıl oturtulmuş? 
Kıssacı vaizlerin sağdan-soldan duyduklarım, diğer din ve felsefe 
mensuplarından topladıkları her türlü malzemeyi hadis forma- 
tıyla sunduklarım gördüğünüzde I Mehdi-deccal gibi meslhlyyat 
ve Isralllyatm tefsir kitaplarına alındığım gördüğünüzde! Keha
neti kaldıran İslam anlayışının çoktan rafa kalktığım gördüğü
nüzde. Hatta Hz. Peygamberin baş kâhin yapıldığım, kıyamete 
kadar olacakların ona söyletildlğini gördüğünüzde! Kur’an'dan 
başka mucizesinin olmadığı pek çok ayette vurgulanmış olma
sına rağmen, nasıl olmuş da binlerce mucize İsnat edilebilmiş, 
göğe çıkanlmış? Tüm bunları gördüğünüzde sanırım sîzler de 
şaşıracaksınız!

Tamamıyla şirk olan şefaat, nasıl Ehl-1 Sünnetin İtikadına dâ
hil edilmiş? İslam'ın kaldırmaya çalıştığı kaderdllk/fatalizm “ka
dere İman” adıyla, iman esaslarına nasıl olmuş da İlave edilmiş? 
Hakkında tek bir ayet olmayan Kabir azabı İle ümmet aslılardır 
nasıl korkutulmuş? Koskoca âlimler Kitab’a aykın bu tür dü
şünceleri nasıl olmuş da savunabilmiş? Tamamıyla pagan Yunan 
filozoflarından faizlere İntikal eden “ruh” İnancı, dinin merkezine 
oturmuş! Yeni Eflâtunculuk nasıl olur da bizim ontolojimizi, koz
molojimizi, epistemolojimizi, hatta eskatolojimizi belirlemiş? O 
güzel dinimizin, nasıl ölüler dini, diğer dinler gibi sıradan bir din, 
bir tapmak dini hâline getirildiğini gördüğünüzde!

Sonunda şunu diyeceksiniz: bizim bugüne kadar bildikleri
mizin birçoğu yanlış İmiş, bu kadar İnsan yanıldı, öyle mi? Hadi 
banım sende! Devamında daha başka şeyler de diyeceğinizi, azı
cık tahmin ediyorum. Zira ben, bu tür itirazlarla her gün karşıla
şıyorum! Umarım siz demezsiniz!

Eğer Kur’an ile tanışmaz, aklımızı onunla inşâ etmez, nebevi 
sünnete/halis dine dönmez isek, korkarım Pavlus ve ashabının. 
İsa (as) ve Havarilerini saf dışı ettiği gibi, Bizim Pavluslar da ha
kiki Müslü manian, muvahhitleri yeryüzünden silecekler!

İslam'ın Pavluslan, ikinci basım lçlıı epey geliştirildi, hâliyle 
hacim de büyüdü. Bu nedenle kitabı ikiye bölmek zorunda kal
dık. Konulan da buna göre tanzim ettik. Amelî Tasavvuf ismini 
verdiğimiz ikinci kitaba, mucize, keramet, şefaat gibi konulan,

İJli-1 rfrtinpMpılnivtt fd l0 at<ln fao l'H ırİA  rfAİlCAn m io a l
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âlemi, kabir hayatı, ruh/ruhanlyet, tevessül, rabıta, Hızır, ledün- 
m iUm vs. gibi klasik sûfî kültürünü İnceledik.

Kur'an’ı mürşid büen, ona. tabi olanlara selam olsunl

Rabblmden bu çalışmamı kabul etmesini, yardımım ve hida
yetini “sırata müstakim" üzere olanlardan esirgememesini niyaz 
ederim.

Saadettin MERDİN 
26 Ocak 2014 Biga/Çanakkale



İslam  öncesinde Yahudi-Hristiyan geleneğinin nübüvvet 
konusunda geldiği nokta tam  anlam ıyla b ir tıkanmaydı. Pey
gam berlik neredeyse kâhinlik, büyücülük ve ruhbanlık dere
kesine İndirgenm iş ya  da İsa'nın (a) durumunda olduğu gibi 
ulûhiyet verilerek/ tannsa flaştın larak ortadan kakbnkmştır. 
İslam  öğretisinin ortaya koyduğu en tem el nokta nübüvvet 
kavram ına teolojik b ir açıklık kazandırm ak olmuştur.

Kur’an’a göre nübüvvetin tem el işlevi “aracılık” değil, 
“elçiük”tlr. Nübüvvet Tann'nm  insanla İletişim  kurduğu, an- 
cak tek yönlü çalışan b ir mekanizmadır. Vahiy insanı sorum- 
lu luk altına sokar. Bu sorum luluktan nebî de m uaf değildir. 
Ancak zamanla nebî, kutsallık statüsüne yükseltilm iş ve  tan
rısal otoritenin b ir parçası hâline getirilm iştir, öncek i dinler
de peygamber algısı Tann’nm otoritesine ortak olm a ya da 
hiç olmazsa insan olm anın çok üzerinde bir im tiyaza sahip 
obuayı içeriyordu. Tann’dan bilgilerin nasıl alındığı konusu, 
peygambere yüklenen olağanüstülükler ve kutsallık atıflarıy
la açıklanıyordu. Peygamber kutsal olduğu ve yüce güçlere 
sahip olduğu için  yükseliyor ve Tann’dan bilgileri alıp, geri
geliyordu. B ilgi almak onun kişisel gücü olarak algılanıyor
du. Kur'an’m  vah iy kuram ında düzelttiği ilk  sapma, vahyin, 
Tann’nın tek yönlü bir iradesi ile gerçekleştiğidir. Tann kime, 
ne zammı ne indireceğini en iyi bilendir. Vahiy göndermek,
peygamber seçmek ve m ucizeler yaratm ak Allah’ın filleridir.
Peygamberler kendi İstekleriyle btr vahiy ya da mucize gönde
rilm esini sağlayam azlar.1

1 Mehmet Evkuran, “Geienekseld öğretide GnosUk ve Okült Etkileşimler”, 
İnönü On., GfcostifcAkımfarueOföUtizmS&npcoırıiJTUı; Mayıs 2012.
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Mucize, insanların yapm aktan aciz olduğu, onlan a d z b ı
rakan şey demektir. M ucizesiz peygamber yoktur. Her pey
gam ber hak peygam ber olduğunu m ucizesi ile ispat eda:. A l
lah peygam berlerini m ucizeler ile desteklem iştir.

M ucizeleri, “İsa'nın, M usa'nın mucizesi’’ g ib i isim  tam la
m asıyla söylesek de h içbir peygam ber kendi isteği ve gücü 
ile m ucize gösteremez. M ucizeler tamamen Allah 'ın  elindedir. 
Ancak, O’nun dilem esi ve İzniyle olur. “H iç b ir peygamber, 
Allah’ın müsaadesi olmadan m ucize getirm e imkânına, sahip 
değildir.” (M aide/110)

Her b ir peygamber yaşadığı devre göre farklı m ucizeler ge
tirm iştir. Her birin i aynı m ucize İle desteklem iş olsaydı, bu 
takdirde bu m ucizenin fevkal-âdellğl/olağanüstülüğü kal
maz, sıradan b ir tabiat yasası olurdu. Her peygamber, zama
nındaki insanlar hangi konuda İleri İseler, o sahada mucize 
gösterm iş ve o sahada inkarcılara m eydan okumuştur. Musa 
(a) zamanında sih ir yaygın İdi. Onun m ucizeleri de bu türden
di. İsa (a) zam anında tıp ilerlem lşthi, onun m ucizesi de has
talan  iyileştirm ek nev’lndendir. Peygam berim iz zam anında 
edebiyat, belagat ve fesahat had safhadaydı. Bu nedenle ona 
verilen  mucize de edebî olan Kur*an-ı Mu’dzü l-B eyan ’dır.2

Şairlerin el üstünde tutulduğu, en güzel şiirlerin  Kabe’ye 
asıld ığı b ir toplumda, Kur’an tüm  insanlara ve çağlara m ey
dan okuyarak: "Bu Kur’an Allah'tan değildir diyorsanız, onun 
b ir benzerini getirin .” dem iştir. Araplam  m ukabele-i b l’l- 
hurûia m uktedir olam ayınca m ukâtele-i b i’s-suyüfa m ecbur 
kaldılar. Onun benzerini getirem eyince. kılıçlarına sarıldılar, 
ön ce edebiyatçılar ve şairler bu insan sözü olam az, o beşer 
takatinin fevkindedir, deyip gerçeği itira f ettiler, Kur’an ile 
boy ölçüşülem ez dediler.

Kitap nedir, iman nedir bilmeyen, ilim  tahsili görmemiş, 
daha önce sağ eliyle b ir şey yazmam ış olan lim m î b ir peygam 
berin Kur’an gib i b ir kitap getirm esi, Kur’an’ın  m ucize oldu
ğuna yeterli delil değil m idir?

2 Ahmet Akfouhıt, NObütnetlfeseiesi Üzerine, s. 29-20.
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Daha önceki peygamberlere hissî/gözle görülen, elle tutulan 
somut, duyusal mucizeler verilm işti. Peygamberimize İse; ede
b î ve akli b ir mucize verildi. D iğer peygamberlerin mucizelerini 
yalnızca orada belli bir zaman dilim inde yaşayan insanlar gö
rebilmişti. Peygamberimizin mucizesi olan Kur’an ise tüm za
manlara ve tüm İnsanlaradır. Yani hem edebî, hem de ebedîdir.

M ekke m üşriklerinin ısrarlı m ucize İstekleri karşısında, 
Peygam berim izin verdiği cevap şudur; "Rabbirrıt tenzih ede
rim. Ben fa n i b ir elçiden başka neyim k iT  (tsrâ/93)

Mekke m üşriklerinin mucize istekleri A llah tarafından, ya; 
vahyedilen Rurian ayetlerine ya  da “deveye bakm az m ısınız, o 
nasıl yaratılm ış? Gökyüzüne gene gene bakm. onda b ir çatlak 
bulabilecek m isiniz? Yerlerin  göklerin yaratılışına bakm aları
nı, kendilerinin neden yaratıldığım  düşünm elerini” em rede
rek, tabiat ayetlerine yönlendirilm iştir. Y ine Kur’an; gerçeği 
bÜdOderi hâlde kabullenmekte direnen bu muannit m üşrikle
re mucize gösterilse de inanmayacaldanm. (Enam /109) ken
dilerine m elekler indirilm iş olsa: ölülerle konuşmuş olsalar: 
(Enam /111), onlara gökten bir kapı açılsa (H icr/14-5), kağıt 
üzerine yazüı b ir kitap indiriîse ve onu elleriyle tutmuş olsa
la r (Enam/7) yine onların “Bu apaçık b ir büyüden başka b ir 
şey değildir, her hâlde gözlerim iz döndürüldü, biz büyülenmiş 
b ir topluluğuz." (H icr/14-5) diyeceklerini haber verm iştir.

■*. Peygam berim izin Kur’an’dan başka m ucizesi olm adığını 
bildiren ayetlere geçelim :

Onların yüz çevirmesi sana ağır gelince, eğer gücün yeri delmeye 
veya göğe merdiven dayamaya yetmiş olsaydı, onlara bir muci
ze göstermek islerdin. AHah dÜeseydi anlan doğru yalda toplardı. 
(Enam/35)

Onkınn söylediklerinin seni üzdüğünü elbette biliyoruz. Onlar 
aslmda seni yalanlamıyorlar, fakat o zalimler Atiah’uı ayetlerini 
inkûr ediyorlar. Senden önce de elçiler yakmlanrruştı. Yalankm- 
malanna ve eziyet edümelertne karşın sabrettiler... (Enam/33-4)

Kitap ehli, senin onlara gökten bir kitap indirmeni isterler. Mu
sa’dan daha büyüğünü istemişler oe ana *Btze AUah'ı ayan-beyan 
gösteri" demişlerdi... (Nisa/153)
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Bilgisiz Idşfkr şöyle dediler. Aüah bizimle kamışsa yal Yada sen 
bize bir mucize getirsen ya] OnterdanöncekÜer de ay i »  sözü söy- 
temtşterdL.. (Bakara/118)

, Ey kmetisine Kur'an/kitap verildiğini (iddia ederi) kişi, sen kesin- 
tikle bir delisin, dedÛer. Eğer sen sadıkterdan isen, bize melekterte 
gelseydin yal:,. (Hler/6-7)

Ona bir melek indirüse yed Etğer (öyle) bir melek incUrseydtk artık iş 
Müritmiş dundu, sonra da keruhtertne göz açimtmazdı. (Enam/8)

İnkâr edenler. ItebbindenMuhammed'e bir mucize üvdİrilmeiU değil 
miydi? defter. Sen ancak bir uyanasm. Her mffletfn bir yoi göste
reni vardır. (Rad/7)

Sen arüara IstedÜderi mucizeyi geUrmed^bı zaman defter kb Onu 
Rabbfaden getirmek içte çabatoseyehn ya. {Araf/2Q3)

Eğer bu kendisi sebebiyle dağların yürütüldüğü yahut oran par 
çalandtğı yahut ölülerin kamışturulduğu bir Kur’an otem/dı (yine 
inanmazlardı) (Ra’d/31)

D iğer b ir m eal He: Okunduğu zaman dağların  yerinden oy
nadığı, yeryüzünün yarılıp  parçalandığı ve  ölü lerin  konuştu
ğu b ir Kur’an gelse o m üşrikler yine inanm azdı. Yan i onların 
istedikleri m ucize yine bu Kur’an durdu.

Muhammed'e, “Rabbinden bir mucize (ndtrtbneti değü mi?” diyor 
ter. De kU "Gaybı ancak Allah bütr. SIz bekleyin, doğrusu ben de 
sizinle beraber bekleyenlerdenim,” (Yunus/20)

Kâfirler, X>na Rabbtmten bir mucize indirilmesi gerekmez miydi?* 
derler. De kb Allah dileyen kimsenin sapmasını diler, kendisine 
yöneten kimseyi ise doğru yete sevk eder. İşte onlar iman eden ve
kalpleri Allah'ın kitabı üe tatmin olan kimselerdir. Dikkat edinizt 
K orler ancak Allah'ın kitabı Üe itminana erer. (Rad/27-8)

B ir kim seye sonsuz m ucize olan Kur’an yetm iyorsa ona 
hiçbir şey yetmez. A llah 'ın  sizi adam yerine koyup» muhatap 
alm ası az b ir şey m idir? Allah kelam ı olan Kur’an ile kalpleri
niz İtm inana erm ediyse, ne ile tatm in olacak?

Ey Muhammedi İncuvmyoriar diye neredeyse kendini mahvede
ceksin. Biz dilersek gökten bk mucize indiririz de ona boyun eğip 
kabrkur. GŞuara/3-4)

...Otu (Kur'an'ı) kendisi uydurdu. Hayır, & bir şakdir. Eğer böyle 
değilse önceki peygeanberier gibi o da bize ımtcize getirsSt’ dediler.



Mucize ve Keramet 17

Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi 
de şimdi bunlar nu iman, edecekl (Enbiya/5-6)

Ama onlara katımızdan bir gerçek gelince; "Musa'ya verildiği gibi, 
buna da mucize verilmesi gerekmez mST derler. Daha önce Mu
sa'ya verileni de inkâr etmemişler miydi? Yardımlaşan iki sihirbaz 
demişlerdi... (Kasas/48-9)

Ona Rabbinden (Kur’an’dan başka) mucizeler indirûmeÜ, değil 
miydi? derler... De kb Mucizeler ancak Rabbimtn kabadadır. Doğ
rusu ben, sadece apaçık bir uyanayım. Kendilerine okunan btr ki
tabı sana indirmiş olmamız endam yelmiyor mu? (Anicebut/50-1)

Peygamberim ize binlerce m ucize İsnat edenler ayetteki 
“yekfîhim " (onlara kâfi gelm edi mİ, yetm edi m i?) kelim esini, 
■‘ye’tih in r (onlara gelm edi mİ?) şeklinde tevil ederek anlam ı 
ters-yüz ederler. Peygamberim ize yüzlerce hissi m ucize nispet 
edilm esinin altında, "Peygam ber yarıştırm ak, benim  ki, se- 
ninklnden daha üstündür, bizim kinin de sizinkiler gib i h issi 
m ucizeleri vardır.*' düşüncesi yatar. Oysa tüm peygam berler 
İslam  peygam beridir, hepsi bizim  peygamberlm izdir.

Peygam berim izi binlerce m ucize halesi İçinde takdim  
edenler, tıpkı Mekke m üşrikleri gib i norm al b ir insanın pey
gam ber olm asını zihinlerine sığdıram ayanlardır. Onlara güre 
Peygam ber anormal, sıra dışı, m elek gib i olm alıdır. Elinde si
h irli değnek olm alıdır. Bugün de son Nebi (sav) on üç bin  ci
varında m ucize İsnat edenler -bu  peygamber olduğu her güne 
2,5 m ucize düşm esi dem ektir- hâlâ onun hak peygam ber ol
duğu hususunda şüpheleri olm alı k i m ucizeler bulup getirip, 
şüphelerini İzale etmeye çalışm aktadırlar.

Peygam berden mucize bekleyen zihniyet, m üşrik zihni
yetidir. M üşrikler Peygamberim izden yerden pınarlar fışk ırt
masını, göğü başlarında paralam asını, kendisinin hurm a ve 
üzümlerden oluşan b ir bahçeye sahip olm asını ve araların
dan ırm aklar fışkırtm asını, hatta A llah ’ı ve m elekleri karşı
larına getirm esini istem işlerdi. Ayrıca, onun altından b ir evi 
olmalı, güzlerinin ününde göğe yükselip ve oradan okuna
cak b ir kitap indirm edikçe inanm ayacaklarını söylem işlerdi. 
(Îsrâ/90-4)
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Hayatın kendisi b ir m ucizedir. Mucize görm eden İnanmam 
diye kimsenin imanının ne kıym eti kalm ıştır? A n  peteğinde, 
karpuz çekirdeğinde “Allah" yazısı görüp, bunu m ucize diye 
takdim  edenler, akıllan gözlerine İnmiş, kalpleri h issiz kim se
lerdir. İlla  hissi m ucize diye tutturanlar, tnanmayacaklan İçin 
eşeği yokuşa süren tiplerdir.

Şayan-ı hayret b ir hadisedir kİ, sahabe Peygamberim izden 
mucize İstem em iştir. Oysa İsa'nın havarileri, ondan mucize 
getirm esini “gökten b ir sofra indirm esini” istem işlerdi. Bu 
hem sahabenin teslim iyetini, hem de peygamberi, hayatı ve 
İlahî davetin maksadım  çok daha sahici okuduklarının da b ir 
göstergesidir.

Peygamberimize Niçin Hissi Mucize Verilmemiştir?

Peygamberim ize verild iği söylenen hissi m ucizeler: “Be- 
dtr'de, m üşrikleri s iz öldürmediniz, lâkin A llah  öldürdü, attığın 
zaman da atan sen değildin, asû AUah attı/ (Enfal/17) gibi 
öldürme ve atm ayı “A llah İle Peygamber arasında” paylaştıran 
b ir ayetin işaret ettiği olay ve b ir de Bedir de “m anevi sekînet" 
şeklinde okumaya m üsait olan. Müm inlerin görm ediği m elek
lerden yardım  görmesinden, b ir İlahî yardım dan ibarettir. (Al- 
i îm ran/122-3)

Bizi, (Kureyş'in istediği) mucizeleri göndermekten, ancak öncekile
rinde ordan yalanlamış olm ası ahkoydu. (İsrâ/59)

Bu ayet Peygamberim ize niçin mucize verilm ediğinin ge
rekçesini çok açık bir şekilde belirtm ektedir. O da şudur: 
Daha Önce kendilerine mucize verdiklerim iz m illetler, m uci
zeleri yalanladılar. B iz de yalanlam alarına karşılık onları ce
zalandırdık. Sana verseydik, seninkiler de yalanlayacaktı.

Daha önceki üm m etlerden de m ucizeye gözleri İle tanık 
olup iman etm eyen pek çok kim se vardır. Aynı şekilde, daha 
önceki in k a ra  kavim ler gibi, Mekke’n in azgın kodamanla
rından da İnanm ayanlar çıkacaktı. Mucizeye tanık olduktan 
sonra yine inkâra devam edilirse, bu sefer azap faslı başlar. 
Kur’an; bunun pek çok örneklerini zikreder. İsa’dan (a), gök-
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r tr  HSize o sofrayı indireceğim , ancak bu m ucizeyi gördükten 
sonra kim  inkâr ederse iy i bitsin ki, onu kâinatta hiç kimseye 
azap etm ediğim  kadar büyük b ir azapta cezalandıracağım .” 
(Malde/115)

Ayette görüldüğü üzere, mucize verm e iman etme şartına 
bağlanm ıştır. Gökten sofrayı İndirmece İndiririm , ama buna 
rağm en İnkâra yeltenirseniz, göreceğiniz azap çok büyük olur!

Bize mucize göster, iman edeceğiz deyip, sonra da inanma
yanlar helak olm uşlardır. Bu değişm ez b ir İlahî yasadır. Aynı 
şekilde M ekkeli m üşrikler de İnanm ayacaklar ve İlahî azaba 
dûçar olacaklardı. Hem Allah ’ın azabı geldiğinde; umumi ge
lecek, yaş-kuru, suçlu-suçsuz herkes helak olacaktı. Oysa o 
son nebî, âlem lere rahm et olarak gönderilm iş idi. Ümmetinin 
cezalandırılm ası ona çok ağır gelirdi. Uhud'da onu öldürmek 
için  var güçleriyle çullanan kâfirlere b ile “A llah 'ım  bunları af
fet, zira bunlar ne yaptıklarını bilm iyorlar!” diye dua ediyor
du. O şefkat ve rahm et peygam beri kavm inin helakini değil, 
hidayetini İstiyordu.

Peygam berim iz Allah’m  elçisidir. B ir beşerdir. Görevi ken
disine vahyedileni tebliğ etm ektir ve bu tebliği hayata tatbik 
etm ektir. O en yüce ahlaka sahip, örnek b ir şahsiyettir. Pev- 
gam berim lz insanlar üzerinde Allah’m  bir ‘Vekili, halifesi" de
ğildir. Onların koruyucusu da değildir. Onun görevi mucize 
gösterm ek değil, hak ve adalete davettir. D ileyen hidayeti se
çer, dileyen de sapıklığı. Onlan hidayete erdirecek A llah ’tır.

Aynca Peygamber’l bin ler m ucize sarm alı içinde göster
m enin b ir diğer nedeni; evliyanın nâ-m ütenâhi kerametine/

- - - - - - u  i*** jm-mh- =r ■ ... ^  .. .. r ,  .  ^  ___ .

m ucizesine yer açmak içindir. Kur’an’ın onlarca ayetinde
p 1  , - - . ı lS > -m -L -  ■ .  . . .  . . . .  -r ■ p .  .  >- ’ I" un . n  s1, - - -  ■ _L^ «■ ■ -  ■ » ı — j u  - - r  r
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olm adığım  okuyanlar,
Üla m ucizede ısrar ederler ki? Bunun nedeni çok açıktır: Pey- 
fiamBeFİîı h issi m ucizesi olm az ise. ¡^ livan ın  keram etinin hic
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olm az!

İnsanm akim a burada hakh olarak şu sorular geliyor: Bu 
insanlar yoksa Kur’an’a iman etm iyorlar m ı? Ya da im an et
tikleri Kitabı hiç okum uyorlar m ı? Ya da okuyup, düşünmü-
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yorlar m ı? Eğer Kur’an onlarca ayetiyle Hz. Muhammed'ln 
(sav) Kur’an dışında hissi m ucizesi yok  derken, nasıl oluyor 
da ona on binlerce m ucize İsnat edebilm işler? Bu kadar ya* 
lanı ona İsnat etm ek ne büyük b ir cür’ettlr. Bu kadar yalanı 
uyduranlar, dinlerini oyun ve eğlenceye çevirm iş kim selerdir!

Bu bin ler mucize, sonu gelm ez keram et hikâyelerini im al 
edenler ve  neşredenler İslam ’ı reel dünyadan koparm ış, onu 
akıl ve fıtrat dışına itm işler, yaşanılm az b ir safsata ve hurafe 
yum ağı hâline getirm işlerdir.

Mucize kelimesi Kur’an'da ‘ ayet* kelim esiyle zikredilir. Yani 
ayet kelim esinin b ir anlamı; sûrelerin İçindeki pasajlar, cümle
lerdir. Allah Tabiatta gözümüzün Önünde her daim olan olağan 
işlere de “ayet" demektedir. İnsan Allah’ın  en büyük ayetidir, 
mucizesidir. O'nun en mükemmel şaheseridir. İnsanda var 
edilen akıl, kalp O’nun ayetlerindendir. Bizi cezbeden, kendi 
cinsim izden eşler yaratması ve kalplerim ize sevgi ve merhamet 
koyması O’nun ayetlerindendir. Yüz m ilyarlarca galaksi ve her { 
birinde yüz milyarlarca güneş gibi yıldız, gezegen, Allah'ın kud
retini, azametini gösteren, adetleri kadar birer ayet/mucize de
ğildir de nedir? Her gün güneşin dogması, suyun gem ileri yüz
dürmesi, rüzgârın yağm ur yüklü bulutlan taşıması hep birer 
“ayet" değil m idir? Tıpkı Kur’an ayetleri gibi bunlar da Allah ’ın  

ayetleridir, O’nun mucizesidir ve çok İyi okunmalıdırlar. Hayat, 
canlılık bizatihi en büyük ayet ve mucizedir. Bunları göreme
yen körler daha hangi mucizeyi görecekler?

tnşikak-ı Kımer/Ayın Yatılması

“tnşikak-ı kamer/Ajan yarılm ası” m ucizesine göre b i’setin 
sekizinci senesi, Peygam berim iz M ina’da iken, m üşriklerin 
(bazı rivayetlerde Yahudilerin) mucize isteği üzerine, b ir İşa
reti ile ay İkiye yarılm ış, b ir parçası b ir dağın üzerinde, diğeri 
b ir başka dağın üzerinde durmuş, sonra ik isi b ir araya gelm iş 
ve ay eski hâlini alm ıştır. (Büharî, Tefsir, 290, Müslim, Sıfa- 
tüTM ûnaflkîn, 45)

Şakk-ı kam er olayını nakleden hadislerde bazı problem ler 
vardır. Şöyle ki: Bazı rivayetlerde m ucize isteğinin Yahudüer-
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den geldiği söylenmektedir. Oysa. Mekke’de Yahudi bulunma
maktadır. Bazı rivayetlerde pek çok uydurma göze çarpmak
tadır. Ayın İki parçaya ayrılm asından sonra b ir parçasının 
göğsünden girip, kollarından çıktığı, b ir parçasının Merve te
pesine, diğer parçasmm Safa tepesine indiği şeklinde ifadeler 
vardır. Herhâlde bunları uyduranlar, ayı tepsi kadar bir şey 
zannediyor olm alılar!

O layı nakleden ravilere baktığım ızda Enes b. M alik ve Hu- 
zeyfe M edînelidirler ve dolayısıyla olayı görmemişlerdir. Üs
telik Enes olayın olduğu y ıl dört-beş yaşlarındadır. D iğer ra- 
vilerden İbn Abbas, Abdullah b. Ömer ve Abdullah b. Am r’a 
gelince kim isi daha doğmamış, kim isi de olayı gözlem leyebi
lecek ve anlayabilecek yaşta değildir. D iğer b ir ravi Cubeyr 
b. Mut’im  olay yıllarında Müslüman değildir ve olayı müşrik 
olan babasından aktarmaktadır.3 A rtı olayı gözleriyle gören 
sahabelerin sayısı üçü-beşi geçmemektedir. Oysa böyle b ir 
olayı bütün sahabenin görm esi gerekirdi. Aynca böyle b ir olay 
dünyanın birçok yerinde görülüp, astronom larca kayda geçi
rilm esi gerekirdi.4

Şakk-ı kamer’e delil olarak getirilen ayete gelince: “Kıya
met yaklaştı, Ay yarıldı.'’ (Kamer/1) Buradaki HyanldT ifadesi, 
“yarılacak" anlamınadır. Çünkü Kur’an'da b ir çok yerde ger
çekleşmesi kesin hadiseler mazi sıygasıyla anlatılır. “Ve niıfiha  
ji's -ş ü rr (Kehf/99) “Ve Sûr’a  OJleniidC Daha üflenilmedi. Üfle- 
nilseydi kıyamet kopmuş olurdu. “Nihayet Sûr’a üflenilecek.” 
demektir. “Ve yevme teşakkaku’s-semd'u. .." (Furkan/25) “p  
gün gök parçalandı/parçakmacak, “Ve cıe yevmelzin bi cehen
nem e..." (Fecr/23) “O gün cehennem getirildi/getirilecek. ”

*
Devamındaki ayette gelen 54.2 yJ

¿¿¿X “ayeten” kelim esinin nekre olmasmdan dolayı bu “aye- 
ten" (bir mucize) kelim esinin inşikak-ı kamer’e atfedilm esi
mümkün değildir, ö y le  olsaydı “m arife” gelirdi. Tıpkı şunun
gibi: “B ir kitap aldım ."Cümlesinde kitap “a book" nekre/belir- 
sizdir. Am a “Satın aldığım  kitabı okudum.” Cüm lesindeki ki-

3 Melunet Azimli, Siyeri Fjoricü Okum/ak, s. 147.
A. tlvafi "tnotlrab-ı K am pr" FlfA C  9.0 a
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tap artık  “the book” m arife/belirlidir. Eğer birinci ayette ayın 
yarılm ası gib i b ir m ucizeye değinilm iş olsaydı, İkinci ayetteki 
“ayeten” kelim esi “el-âyetü” şeklinde m arife gelm esi gerekir
di. Am a gelmem iş! Demek ki, birinci ayette m ucizeden filan  
bahsedilm iyor!

Yine ayette geçen “müstemir/ her daim  devam  eden, sü
rekli” kelim esi söz konusu m ucizenin ayın yarılm ası değil, 
Kur’an olduğunun kanıtıdır. Çünkü ayın yarılm ası b ir anlık 
b ir İştir. Kur’an’ın  Ayetleri/m ucizeleri ise süreklidir. Bu du
rum da anlam: “Kıyam et yaklaştığında, ay da yardaİbük. Ne 
vakit (Mekke m üşrikleri kıyametin vukuuna delalet edip du
ran Kur’an} ayetini/ m ucizesini görseler, ondan yüz çevirirler. 
Bu (Muhammed’den) sürekli sadır olup duran müessir b ir sih ir 
derler.” (Kam er/1-2)

Ve yine eğer İnşikak-ı kam er m ucizesi olsa idi. Peygambe
rim izi b ize m ucize göster diye her daim  sıkıştıran müşriklere, 
Peygamber’ln  cevabı: Ayın yarılm asını gözlerinizle görmedi^ ; 
n iz m i? olurdu.5 Hâlbuki Peygam berin verdiği cevap "De ktr ‘ ' 
Rabbtmi tenzih ederim, ben fa n i b ir elçiden başka neyim k il" 
(îsrâ/93)

Ayrıca; “Ay yarıldı” , ifadesi Araplarda, “iş açığa çıktı” ma
nasına da gelen b ir darb-ı m eseldir.6 Yani, ayet “Kıyam et yak
laşınca her şey ayan-beyan ortaya çıkacak.” anlam ına da ge
lebilir.

Aynca şakk-ı kam er m ucizesi olsaydı kİ bu Peygam ber’ln  
çok büyük b ir m ucizesi olurdu ve bundan ilk  tarih i kaynaklar 
bahsederdi. Oysa İbn İshak, İbn Hlşam, İbn S’ad, Belazuıî, 
Vakıdî, Taberî gib i ilk  siyer kaynakların hiç birisinde “şakk-ı 
kamer” olayına yer verilm ez. Hatta her türlü rivayeti kitabı
na aldığım  önsözünde belirten Thberî’n in ayın yarılm asından 
bahsetmemesi ne İle izah edilebilir? Peygam berim izin en bü
yük m ucizesi diye takdim  edilen bu olayı atlam ası olacak şey

5 Sun’atullah Blkbulat, “İnşikak-ı Kamer Meselesi", tsiamiyai, C. 7, Sayı: 3,
s. 186 -7 .

6 tsfehâm, el-Müfredat s. 557.
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m idir? Bu olay daha sonraki asırlarda yazdan, “hasais, delâll, 
menakıb” türü pek ciddiye alınm ayan ikinci sın ıf kaynaklar
da yer alır.7

Musa peygam bere verilen  denizin yarılm ası m ucizesinden 
A llah Kur’an’da onlarca yerde bahsettiği hâlde Peygam beri
m izin -va r ise- şakk-ı kam er m ucizesinden neden bahsetmez! 
Üstelik ayın yarılm ası, denizin yarılm asından çok daha bü
yük b ir olaydır.

İsrâ ve Mi‘rac

İslâm î kaynaklara göre Peygam berim izin (ona salât ve 
selam olsun) M escid-i Haram’dan M esdd-i Aksâ'ya gecele
yin yürütülm esine “isra”, oradan da sem aya yükseltilm esine 
“m i‘racM denir.

O Allah'ın şanı ne yücedir ki kulu Muhammed’i gecenin bir kısmın
da, ayetlerimizin bir kısmım göstermek için Mescid-i Haram'dan, 
etrafira mübarek kıldığımız Mesdd-i Aksâ'ya yürüttü... (İsrâ, 17/1)

İsrâ ayetle sabittir, İnkân küfürdür. M i‘rac İse pek çoğu 
Kur’an'a ve tarih i hadiselere aykırı, zayıf ve uydurma hadisle
re dayanır. İnkân herhangi b ir şey gerektirm ez. Böyle zayıf ri
vayetlerden itikat oluşturulamaz. İtikat; subutu zannı deliller 
üzerine kurulamaz. Kur’an’da olm ayan b ir şey İtikada konu 
da olamaz. Zira Kuran, tamamlanmış b ir dinin kitabıdır.

M frac olayı hadislere göre özetle şöyle gerçekleşm iştir:

(Bir rivayete göre henüz kendisine vahiy gelmezden önce, yani 
peygamber büe olmadan) Peygamber, Kabe’de yatarken (ya da 
evinde yatarken evin tavam yarılmış) ya da uyurken Cebrail gelip 
karnım göğsüne kadar yanp. kalbini çıkardı, zemzem ile yıkadık
tan sonra içini iman ve hikmet İle doldurup, kapattı. Burak adlı 
bir bineğe bindirilen Peygamber, Cebrail ile Kudüs’teki, Mescid-i 
Aksâya gitti. Cebrail parmağıyla sahre’yi (hacer-i m uallakı) de
lip. Burak’ı bağladı. Burada diğer peygamberler tarafından kar
şılanan Hz. Muhammed, onlara İmamlık yaparak namaz kıldırdı. 
Daha sonra yanında Cebrail olduğu hâlde göğe doğru yükselmeye 
başladılar. Her bir katta bir peygamber ile görüşür. Mesela ye
dinci kat semada Hz. İbrahim’i gördü. Hz. İbrahim sırtım Beyt

*7 AtIttİH Siııpri FhrMı Okumak, s. 157*
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i  Mamıtr'a dayamış duruyordu. Her gün buraya 70 bin melek, 
bir daha dönmeyeslye gizlp, çıkıyordu. Cebrail ile birlikte sûren 
bu yükseliş Sldretü’l Mûntehaya kadar devam eder. Sidretül 
Mûnteha ağacının fil kulağı gibi olan yapraklanın, desti gibi olan 
meyvelerini görür. Orada dört nehirle karşılaşır. Orada kendisine 
bu dört nehirden ikisinin cennet ırmağı, diğer ikisinin Fırat ve 
Dicle olduğu söylenir. Cebrail: “Buradan öteye geçecek olursam 
yanarım." diyerek orada kalır. Peygamber Refref adlı bir binekle 
yükselişini sürdürür. O kadar yükselir k t İnsanların kaderlerini 
yazan kalemlerin cızırtılarını İşitecek kadar. Bu yükseliş sırasın
da kendisine cennet ve cehennem gösterilir. Allah'ın huzuruna 
vanr. Yüce Rabbe o kadar yaklaşır kt, Kâb-ı kavseyn kadar, ayada 
bir yayın İki ucu kadar, hatta daha az bir mesafe kalır. Hatta; bazı 
rivayetlere göre Allah'ın didanm/yüzünü görür! Orada kendisine 
ümmetinden -Allah’a şirk koşanlann dışında- cennete gireceği 
müjdesi verilir. Bakara sûresinin son iki ayeti doğrudan Peygam- 
ber’e hediye edilir. Elli vakit namaz farz kılınır. Dönüş yolunda 
Musa İle karşılaşır. Musa: “Ne ile emrolundun?" diye sorar. Hz. 
Muhammed: “Elli vakit namaz." diye cevap verir. Bunun üzerine 
Musa: “Her gün elli vakit namaz çok fazla, buna ümmetinin gücü 
yetmez. Rabbine söyle, bunu azaltsın." der. Hz. Muhammed de 
yeniden Allah’a dönerek azaltmasını rica eder, Allah da bunun
üzerine beş vakitlik bir indirim yapar. Peygamber dönüşte Mu
sa’ya tekrar uğrar. Musa “bu kadan da çok, günde 45 vakit de 
çok fazla, git Allah’tan biraz daha indirim rica et." der. Hz. Mu
sa'nın bu uyarılan İle namaz beş vakte inene kadar Peygamber 
Allah'ın huzuruna gelir, gider. Peygamber, namaz beş vakte indi
rildikten sonra yeniden Hz. Musa’ya uğrar. Musa bu beş vaktin 
de çok olduğunu, ümmetinin buna da güç yetlremiyeceğini, yeni
den Allah’a dönmesini ve biraz daha indirim yapması için ricada 
bulunmasını söyler. Ancak bu kez Hz. Peygamber artık isteyecek 
yüzünün kalmadığım belirterek beş vakte razı olduğunu söyler. 
Bu arada Allah'tan şöyle nida İşitilir: “Ey Muhammedi Katımda 
söz değişmez. Ne dedimse odur. O, gündüz ve gecede beş vakit 
namazdır. Her bir namazın karşılığı on namaz sevabıdır." Daha 
sonra Allah Resulü uyandığında kendini Mesdd-i Haram’da bu
lur. Mfrac dönüşü Kureyş onu yalanlayınca, Allah da Beyt-i Mak- 
dis’l onun gözü önüne getirir. Ona bakarak onlann sorularına 
cevap verir. Hz. Ebubekir, Peygamberimizi tasdik ettiği İçin ona 
“Sıddık" lakabı verilir.

M frac hadisesinin Recep ayının 27. gecesi olduğu kabul 
edilmekle birlikte, hangi tarihte olduğu ve kaç kere olduğu 
konusunda da Dek cnk farklı rfw ai»t » » « t « *  n j--------
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gamberUğbı beşinci yılıyla, on İkinci y ılı arasında gidip-gelir. 
Hatta peygam berlikten önce olduğunu söyleyen çok garip b ir 
rivayet b ile vardır. Yine m i'racın kaç kere olduğu hususunda 
da ittifak yoktur. Aynca ruhen mİ, bedenen mi, rüyada mı, 
uyanıkken m i olduğu da tartışm alıdır. Yine, isrâ ile mi*racm 
ayn ayn vakitlerde olduğuna dair rivayetler de vardır.8

Yine bazı hadisçilerve tbn Sa’d gib i tarihçiler İsrâ ve m i'ra- 
cı birbirinden farklı ik i olay olarak ele alm aktadırlar.9

Necm Sûresi İle tarft Olayısın Hiçbir Alakan Yoktur

M iraç hadisleri ile  Kur’an ayetleri arasm da ciddi problem 
ler vardır. Şöyle kİ m iraç olayında geçen “sidre-i münteha. 
kab-ı kavseyn” gibi kavram lar Necm sûresinden alınmadır. 
Oysa Necm sûresi b lsetin  3. veya 4. senesi inm iştir. Yani İsrâ 
ve m i'rac olayından en az sekiz sene öncel Bu nedenle Necm 
sûresinin kendisinden sekiz sene sonra olacak b ir olayı anlat
m ası düşünülemez. Necm süresinde anlatılan. Peygamber’in  
Cebrail'i görm esidir. Kur'an’m  hiçbir ayetinde Peygam ber’in  
A llah 'ı gördüğüne, göğe çıktığına, O’nunla konuştuğuna dair 
tek b ir kelam  yoktur. Hatta İma olsun yoktur.

Necm sûresinin anlam ı şöyledir:

Ortaya çıktığı zaman/battığı zaman yıldıza andolsun! Arkadaşı
nız (Muhammedi ne saptı, ne de azdı. Ne de o kendi hevasından 
konuşmaktadır. Bu (Kıır’an) kendisine indirilen bir vahiyden İba
rettir. Onu son derece kuvvetli olan bir (melek/Cebrail) öğretti. 
Üstün akıl sahibi/tam donanımlı birisi. Derken kendini gösterdi. 
En yuksek/ıızak ufukta belirmişti Sonra yaklaştı, derken iyice 
sokuldu. Öyle ki iki yay aralığı kadar, hatta daha da az. İşte bu 
esnada Allah kuluna vahyedeceğini vdhyettİ/biîdirdL Onun gör
düğünü kalbi yalanlamadı. Onunla gördüğü şey konusunda tar
tışacak mısınız? Doğrusu onu/CebraÛ’i bir başka iniş sırasında 
daha görmüştü. Son Sidre/kimz ağacmm yanında. Ki orum yanın
da oturulacak bir bahçe (mesire yeri) vardır. Sidre'yi/kiraz ağacım 
kaplayan kaplamıştı. Göz ne şaştı/kamaştı ne de haddi aşte Mu
hakkak ki o Rabbtnüı ayetlerkıden en büyüklerinden bir kısmuu 
görmüştü. (Necm/1-18)

8 Mevlanâ Şlbll, Asr-t Saadet, C. 2. a. 421-6.
9 Mehmet Azimli, Siyeri Fürkiı Okumak, s. 160.
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Bu ayetler; İlk vahiy anında olanların b ir sanı, b ir rüya 
olm adığını, Peygamber’in  olay anında sağduyusunu kaybet
m ediğini vurgulam akta ve bu sahnenin İk i defa yaşandığını
an latm aktadır,

Necm sûresinin anlatım ı tıpkı Tekvlr sûresindeki anlatı
m ın b ir benzeridir:

Kuşkusuz bu, değerli bir elçinin (Cebrail'in) sözüdür. Arş'uı Sahibi 
Attah’m katinda ona hem güç, hem de çok itibar bahşedilmiştir. 
Orada ona itaat edilir, üstelik güvene layıktır. Arkadaşınızı cin 
çcapnuş değüdir. Ant olsun o meleği berrak bir ufukta gömiüştür. 
O gayb/vahy baklanda cimri de değildir (onu saklamaz). Bu, ko
vulmuş şeytanm sözü değüdir. fTfckvlr/19-23)

Necm sûresi de Peygam berin Cebrail’den vahiy alışım  
tasvir etm ektedir. Bu ayetler çok açık olarak vahyin kaynağı 
hakkındadır. Peygam ber vahyi cinlerden alm ıyor, kendi he- 
vasm dan uydurmuyor. Ona vahyi getiren Cebrail'dir. Onu İki 
defa görmüştü. B ir defasm da en yüksek ufuktan yaklaşıp get?^ 
m lştl. B ir defasm da da M eVa Bahçesftıde, Son Sidre ağacının ‘ 
yanında!

Peygamberim izin Cebrail! görm esinden bahseden bu pa
sajlarda geçen “Kab-ı Kavseyn" veya “Sidre-i Münteha", “Cen- 
netû l-M eVâ” gib i deyim lere, sonrakiler bambaşka anlam lar 
yüklem işlerdir. Kab-ı kavseyn; A llah ile âşık olduğu kulu 
Muhammed’in  vuslatı, sû fî hezeyanlarm a göre sarmaş-do- 
laş oldukları an olarak anlatılır. Sidre-i Münteha da Varlık 
dünyasının sın ın  olarak anlatılm aktadır. Hatta bu son sidre 
ağacından, cennet nehirleri çıkarm ış, Fırat ve D icle doğarm ış. 
(Buharî, Enbiya, 22/2) Cennetü’l-M eVâ ise; ahiret yurdunda
ki cennetin b ir bolümü olarak tasvir edilir.

M üfessirler nakilcilerin rivayetlerini esas alarak “Sidre-
T ı , l . , y .  . -C . - h _ _  _  ̂ , ■ ı_  _  - —  — — r"~' ____  ^     ̂    ̂ _  J_ J  _  . ...

tü ’l-M ûnteha ve Kâb-ı Kavseyn”e k eü n ^  anlam lanm  hiç dik
kate almaksızm, kehdAerince im al edilen kavram saî anlam lar
yüklem işlerdir. Bi’setin 3. veya 4. senesinde Necm sûresi na- 
zil olduğunda Mekkeİiler, bu “MeVa Cennetini ve S idretü l-
Münteha’y ı biliyor olm alılardı kİ, İçlerinden hiçbirisi bu yerin 
neresi olduğuna dair b ir som  m fm arn ıo^  US1J------ ,J *
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raz eder ve “Sen demek göğe çıkıp A llah İle sohbet ettin, Cen-
alaya alırlardı. Oysa bu  ayetlerde;

I  ■■ -1 . - . J -  ■ * ■ * . . -    _ - u _____________________ M  _________ 11 ■ ■  -■  ■-»-■ İ l » . ! .  V — ■

âdeta açık adres gfl»W!Tmnftic vahiy m ah alli ayıklanmaktadır. 
Peygam berin Cebrail İle görüşm esi, hö*kesin bÜdJği, yanında
oturmaya değer bir  bahçe olan “son sidre ağacının” yanında 
olmuştur.

Ayette bahsedilen sidre ağacı, o vadide yetişen b ir ağaç 
rü olup, “sedr ağam” veya “Arabistan kirazı” olarak da bi" 
lr.tjfeh elllk le sın ırlan bellrlemeTt içlrrbüyütülen b u a ğa ç

kırsalda yaşayanlar İçin  taş, kaya, ağaç, pınar gib i b ir niren- 
gl/lşaret noktası olarak kabul edilirdi. B lzdeki “Aynahkavak,
Gebeçınar” gibi, bu "Sldretû 'l-Mûnteha" da M ekkelilerln blldl- 
ğl b ir sem tin adı olm alıdır.

Cennet kelim esi Kur’an’da onlarca yerde dünyadaki bah
çeler için  de kullanılm ıştır. Âdem ’in  dünyada yaratıldığı cen
net/bahçe gjbil Ayrıca, Peygâm ber’ln  vahiy alm ak için ya da 
Cebrail'i görm ek için  ta  ahiret yurdundaki M eVâ cennetine 
gitm esinin hiçbir gerekçesi de yoktur. A llah  nasıl b ir zaman
lar Musa peygam ber İle b ir ağacın arkasından konuştu İse,10 
Cebrail ile ona vahyini iletti ise, şim di de Son Peygam beriyle 
Sidre ağacının arkasından konuşmaktadır. Cebrail ile m uradı
İlahîsini bildirm ektedir.

Kab-ı Kavseyn de o zam anlar için  kullanılan bir uzunluk 
birim idir. “B ir kulaç, ik i arşın" vs. gibi! Cebrail "Bir  yay boyu" 
mesafe kadar Peygamber’e yaMaştı. hatta daha da vatan!

İsrâ Zamanında Kudüs

Elmalı, “M escid-i Aksa" ile kastedilenin “Beyt-1 Makdis” ve 
mübarek kılınan yerin de Kudüs ve civan olduğunu söylese 
de Mescld-İ Aksa ile Beyt-1 Makdis arasında anlam ve yapı 
bakım ından hiçbir benzerlik yoktur. Zaten Kur’an’m  indiği 
dönemde ve daha sonraki yıllarda Kudüs’teki bu yapı, Beyt- 
ül M akdis olarak anılır, yazılır ve bilin ir.

10 "Sonra araya vardığında o bereketti toprak parçasındaki vadinin sağ ta
rafından, bir ağaçtan şöyle seslenildi: “Ey Musal Alemlerin Rdbbl AUah 
Benim. Beni" İKasas/30).
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Bu şehrin onlarca İsm i vardır. Şehrin İsm i çoğunlukla bu 
şehirdeki mabedin ism iyle özdeşieştlrilm iştlr, Eski İbrani pa
ralarında şehrin ism i "Yerushalaylm " olarak geçer kİ. bugün 

, de “YeruşalinT olarak okunmaktadır. İbranlce "Şalim* Arap
ça "Selam " İle aynı kökten m üştak olup; ikisi de banş anla-' 
m m  gelm ektedir. Grekler zam anında da şehre verilen lam ln 
kökündeki banş anlam ı değişmedi. Onlar şehre "H lerosoly- 
raa* ism ini verdiler. "Solym a* önceki İsim lerindeki gibi banş 
anlam ına geliyordu. “H lero" ise "kutsal" dem ekti.11 Önceleri 
"Şahm" kelim esi “yeru" gibi, "ülke, şehir, yurt" anlam larına 
gelen kelim elerle tanılanarak söylenirken, daha sonraları ke
lim e "kutsal" anlam ına gelen kelim elerle tanılanarak söylen
m eye başlandı.

Rom alılar şehri İşgal ettikten sonra. İsim  Roma im para
torunun ism ine atfen  îlya olarak anılm aya başlandı. Ömer 
zam anında şehir fethedlkliğinde yine bu İsim  kullanılıyordu. 
Ömer’in  şehrin sakinleriyle yaptığı antlaşm ada şehrin ism i 
“Üya/tlia” olarak zaten geçmektedir. Kudüs; Araplar tarafin-- 
dan fethedlllnceye kadar buraya "tiya" veya "Medinetü Beytl’l 
Mukaddes ya da kısaca Beytül Makdis" şeklinde isim lendiri
liyordu. tik dönem kaynaklarında bu isim lerin dışında kulla
nım  yer alm amaktadır. Fetihten sonra “el-Ardü'I-Mukaddes, 
Darü’s-Selam, M edinetüVSeJam  ve M escid-i Aksâ" İsim leri 
de kullanılm ıştır. Memluktular zamanından itibaren ise şe
h ir artık daha çok "Al-Kudö veya el-Kudsu'ş-ŞerlF İsim leriyle 
anılmaya başlanm ıştır.11

O gönlere alt az sayıdaki orijinal belgede Mescid i Aksâ 
ism i hiç geçmemektedir. Fetihten sonra Kudüs'te b ir m escit 
bulunduğuna dair en eski bilgi işe yaklaşık 50 y ıl sonrası
na aittir. Bu da b ir Hristiyan gezgine aittir. Bu bilgi de şu
dur: Kudüs'te b ir kilisenin b ir bölümünde namaz kılındığı
d ır.13 Buranın y e ıl de tam belli değildir.

11 Ömer Faruk Harman, '‘Kudüs” md., DİA, C. 26. s. 324-7.
12 Muammer Gül, Kudüs w  T&rih İçinde Aldığı İsimler”,

Sayı: 2.
13 Nebi Rnrfmrt f ’U d o n l  J  -t m ■___  - l
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Peygam ber'den rivayet edilen hadislerde bile burasının 
İsm i Mes&d-l Aksâ olarak değil, Beytül Makdls olarak geç
mektedir. Çok az rivayette Mescid-İ Aksâ geçse bile bunların 
sonradan karıştırılarak böyle kullanıldığı açıktır. M i'raca İliş
kin çok sayıdaki hadislerde burası Mescld-1 Aksâ olarak değil 
Beytül Makdls olarak isim lendirilm ektedir.14

EzrakS’n in  tespitlerine göre bu rivayet, o günkü Emevî ik
tidarına yaranm ak ve İktidara m eşruiyet kazandırm ak mak
sadıyla, saray âlim lerinden Şihab-ez Zührl, hadisin oıjinalin- 
deki "Süleym an'ın m escidi" İfadesini "Mesdd-1 Aksâ" şekline 
çevirerek tahrif etm iştir. Abdülm elik bin Mervan, Mekke'de 
kendisine karşı halifeliğin i ilân  eden Abdullah bin Zübeyr ile 
girdiği politik  m ücadelede b ir taktik olarak, Halife Öm er ta
rafından cam iye çevrilen bu basit yapınan adını, Mekke'deki 
Mescid i Haram’a nazire olsun diye "Mescid-i Aksâ” koym uş
tur. Zührî gîbi hadlsçllere de M escid-i Aksâ’nın, bu m escit 
olduğunu kitaplara yazm ak kalm ıştır ki, bu da pek zor ol
mam ıştır. Sonuç olarak o yıllardan bu yana ne yazık kİ tüm 
Müslümanlar bunu böyle kabul etm işlerdir. “Mescid-i Aksâ" 
dendiğinde Kudüs akla gelir olmuştur.

MÖ 586 yılında Babll kralı Nabukadnezzar/Buhtünnasr 
Beyt-1 Makdis’l tamamen yıkm ış, Yahudilerl de esir olarak ya
randa götürmüştür. Daha sonra mabed birkaç defe daha İnşa 
edilm işse de pek çok işgale uğrayan Kudüs her bir defasında 
yakılm ış, yıkılm ıştır. En son Hz. İsa zamanında son kez kışa 
edildi. Bu m abette MS 70 yılında Titus katliam ında -ba tı du
varındaki bir bölüm  ve üç kule hariç- yerle b ir edilm işti. Bu 
m escidin olduğu yer de Hrlstiyanlar tarafından Yahudilere 
hakaret olsun diye çöplük hâline getirilm işti. İslam  ordusu 
burayı fethettiğinde de hâlâ bu hâldeydi.15 Titus, ayrıca tek
rar m abedi İnşa etmemeleri için Yahudilerin Kudüs'e girm e
lerini yasaklam ıştır.

Hristiyanlar güçlenip, Kudüs’e  hâkim olduklarında da Hz. 
İsa'nın Matta, 24/2'deki sözlerine hürmeten Süleyman Ma-

14 Mehmet Azimli, Siyeri FfctrMı Ofcumok Mekke Yiİİan, s_ 145-
15 Mustafa Islamoğtu. Meal, larft süresi 5 no.lu dipnot
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bedinln tekrar yapılm asını reddetm işlerdir. Hrlstiyanlar bu
rasım  çöplük olarak kullanm aya devam etm işlerdir. Müslü
m anların 638 yılında Kudüs'ü fethetm esine kadar burası bu 
şekilde kalm ıştır. Yani Peygam berin m l'raca çıktığı söylenen 
tarihlerde burada bırakın Mescld-1 Aksâ’yı, Beyt-i Makdis bile 
ortalıkta yoktu.

Yahudilere göre b ir tane de gökte sem avi Kudüs vardır. 
Bu Semavi Kudüs dünyanın sonuna doğru yeryüzüne İnecek* 
dünyadakinin yerini alacaktır. Onlara göre Mabed, dünya ya
ratılm adan önce de vardı, ama gjökte İdi. Rab Dünya’y ı onun 
gölgesinin düştüğü yerden yaratm aya başlam ıştır.

Tur, 52/4 geçen “Beytü l-M am ur’un Kabe'nin üzerinde, 
onun tam hizasında gökte bulunduğu, yedinci kat semada 
her gün yetm iş bin m eleğin ziyaret ettiği şeklindeki rivayetler 
İsralloğullannın Kudüs hakkmdakl rivayetlerinden alıntı g i
bidir. Haşan Basrfye göre bu Beyt-i Mamur Kabe’dir,10 Zaten 
bu evin mamur (İmar edilm iş) olm ası demek, orasının mes
kûn olm ası ve  çok sayıda Müslüman taralından ziyaret edil
m esi dolayısıyladır. Yine ayetin bağlam ı bunu doğrulam akta
dır. Tur sûresinin ilk  altı ayetinde Allah’ın  yem in ettiği "Tur 
dağı, yazılm ış kitap, gök, deniz" gibi şeyler, insanın duyuları
na hitap eden nesnel şeylerdir,

Kudüs Hz. Ömer zamanında Ebu Ubeyde b. Cerrah tarafın
dan fethedildi. Hz. Öm er'in Kabu'l-Ahbar’ın  yol gösterm esiyle 
çöplük hâline getirilm iş bu sahramn/kayantn yerini bulduğu 
ve tem izlettiği, kendisinin de eteğine taş, toprak doldurup ta
şıdığı bilinm ektedir. Hz. Ömer’in  m olozlar altında kalan bu 
yeri tem izletip, Sahre’nin güneyinde cem aate nam az kıldır
dığı Taberî tarafından nakledilir. Öm er'in yaptırdığı bu cami, 
Beyt-i Makdis’in kalıntıları arasında bulunan sütunların üze
ri kalaslarla kapatılarak oluşturulan basit b ir yapıdır. Ancak 
Öm er Ehl-i K itap'ın hâlen kullandıkları yerlere dokunmamış 
ve buralara el koym am ıştır. Hatta Ömer’in kendisinden sonra 
âdet olur da m escide çevrilir endişesiyle Ehl-i Kitap’ın  kullan
dığı b ir m abette namaz kılm aktan im tina ettiği rivayeti vardır.

16 Abdurahman Küçük, ’Beytül-Mamur" mcL, DİA, C. 6. s. 95.
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Kudüs İs lam ’ın  İkinci kıblesi olduğu hâlde Müslümanların 
oldukça uzun  b ir süre burası hakkında lakayt b ir tutum için
de olm aların ın  sebebi ne olabilir? Ne Öm er'in fetihten sonra 
Peygam ber'in  üzerinden m l’raca çıktığı rivayet edilen “Hacer-i 
M uallak” ta ş ın ı aratm ış» ne de M escid-i Aksâ diye b ir mabedi 
tespit ed ip  bu rayı tam ir ya  da İnşa etm e İşine girm iştir.17 Öyle 
ya İsrâ sûresinde bahsedilen m escit bu İse, Peygam ber bu
rada tüm  peygam berlere nam az kıldndıysa (I) bu alakasızlık 
neyle İzah  edilebilir?

Bu sorunun tek b ir cevabı olabilir; burayı fetheden Müs
lüm anların burasının Mescfd-İ Aksâ olduğuna, Peygamber'in 
Kur’an ’da bahsedilen İsrâ, yani geceleyin Kudüs’e doğru mu
cizevi b ir şek ilde yürütülm esi hadisesi hakkında ve "Hacer- 
i  MuaHak”ın  üzerinden m l'raca çıktığına dair hiçbir bilgileri 
yoktu. E ğer olsaydı böylesine önem li b ir durum karşısında 
yapılacak ilk  şey  derhal Hacer-i M uallakın  yerinin tespiti ve 
M escid-i A k san ın  Kurian’da geçen m escit olduğunun ilan 
edilm esi olurdu. Am a hiç de Öyle olm am ıştır.

Em evî k ra lları insanlardan biat alm ak İçin  özellikle Ku
düs’ü tercih etm işlerdir. Em evîler Kudüs ve dvann ı siyasi ne
denlerden dolayı öne çıkarmaya gayret sa rf etm işlerdir.

Ö zetle M escid-i Aksâ, Emevî kralı Abdülm elik ve oğhı Velid 
tarafından . İsrâ  olayından çok sonraları inşa edilm iştir.

Mescid-i Aksa ve Kubbetti's-Sahra/ Ömer Camii

Kudüs’ün fethinden sonra M üslüm anlar uzun bir süre bu
raya sıradan b ir  yer gözüyle bakm ışlardır. Fetihten yaklaşık 
50 y ıl geçtikten  sonra buradaki yapı M escid-l Aksâ olarak al
gılanm aya başladı. Peygamber’in üzerine basarak yükseldiği 
rivayet edilen taşın üzerine Kubbetü’s Sahra isim li sekiz kö
şeli kubbeli b ir yapı İnşa edildi.

Kubbetü' s-Sahra; Abdülmelik b. Mervan tarafından, Hz. 
Ömer’in  yaptırdığı mescidin yerine inşa edildiği için buraya 
"Öm er Cam ii" de denir. Bu kubbeye "sahne” denmesinin ne-

17 Mehmet M itili, Siyeri Fhrkh Okumak^ a_ 165,
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deni de üzerinde bulunduğu kutsal kaya/sahre nedeniyledir. 
Yahudi kaynaklarına göre bu kaya “dünyanın temetindekt köşe 
taşıdır.” (Eyüp, 38/4-6) Yahudi geleneğine güre bu sahre Sü
leyman mabedinin temelini oluşturur, dünyanın ortasında 
bulunur, Nuh’un gem isi tufandan sonra bu kayanın üzerine 
konmuştur, vs. İslâm î kültüre/rtvayetlere göre İse İsrafil in
sanlara hesap içfiı toptanın emrini bu kayanın üzerinden ve
recektir, Ebu Hureyre’den nakledilen b ir rivayete göre bütün 
tatlı su kaynaklan, nehirler ve rüzgârlar bu kayanın altından 
çıkmaktadır. Bu kayanın havada durduğu, üzerinde Peygam
berin  ayak İzi olduğu, Cebrail’in  parmak izi olduğu,18 Peygam
berdin havada duran bu taşın üzerine basarak ml'raca çıktığı 
rivayetleri de vardır.18 Çok doğal olarak bu rivayetlerin tamamı 
uydurmadır.20 Bu sahrenin İçinde 4.5x4,5 çapında elle yontul
muş, 1,5 m  yükseldiğinde, yarım  daire şeklinde bir oyuk bulu
nur. Güya haftada İki defa tüm ruhlar burada toplanırlarmış.

Abdühnellk bin Mervan zam anında hem Kubbetüs Sah**, 
ra'n ın yapılm ası, hem  de bu İlk basit m escidin görkem li b ir 
şekilde yeniden inşa edilerek Mescld-1 Aksa ism inin verilm esi 
o dönemdeki siyasi olaylarla yakından ilgilid ir.

Tarihçi Yakubı ve diğer bazı kaynaklar, Kubbetüs-Sahra’nm  
Kral Abdülmelik’ln Müslümanların Hac için  Mekke yerine Ku
düs’e gitmesi için yaptırdığını söyler.21 Emevılere karşı ayakla
nan Abdullah b. Zübeyr, Mekke ve Medine’nin yönetim ini 15 
sene elinde tutmuştur. Mekke ve Medine Abdullah’ın hilafeti 
altında yönetildiği bu yıllarda Emevî kralları hacca giden Müs
lümanların Abdullah’a  biat edip, siyasi rakibinin safına geçme
lerinden korkuyorlardı. Hacıların Mekke’ye gitmemesi için Ku
düs’ü Mekke’ye alternatif olarak düşündüler. “Hacerül-Esved” 
yerine, “Hacer-i Muallâk” ön plana çıkarıldı.22 Bu taş üzerine

İS Nebi Bozkurt, “Kubbetü’a-Sahre" nıd,, DİA, C. 26, a. 305.
19 Cebrail Kudüs’e vardığında, eliyle taşı delip, Burak denilen merkebi oraya

bağlamıştır. (Tlrmizl. 3132)
20 Ömer Faruk Harman, “Kudüs“ md., DİA, C. 26, a. 324-7.
21 Nebi Bozkurt. “Kubbetü's-Sahre" md.lDUf C. 26, s. 306.
22 Güya bu "Asılı Taş" Peygamberimiz gOğe çıkarken, peşinden gelmeye kal

kışmışı Bu yüzden havada asılı kalmış. Tabii kİ herkesin de bildim <*lbl
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KubbetüVSahra Camii inşa edildi. Bu cami, bilinen hiç bir 
cam i tarzına benzemez. Sekizgen olup, etrafı meydan olarak 
düzenlenmiştir. Mekke ve Medine'ye gitm esi istenmeyen hacı
lar, hac tavafnn bu m escidin içinde veya dışında yapacak şekil
de tasarlanmıştı. Abdülm elik bu amacım gerçekleştirmek için 
de etrafına topladığı ulemadan yardım  alm ıştır. İsrâ ve m irada  
ilgili uydurulmuş hadisleri de kullanmıştır. Hata m i'rac He İl
gili hadislerin büyük kısm ı bu proje kapsamında, bu kesim 
tarafından uydurulmuş olm ası kuvvetle muhtemeldir. İnsan
lar Hac için Mekke'ye gitmekte ısrar edince "(Namaz ve ibadet 
için) hiçbir m escide sefer edilm esi doğru değildir. (Ziyade sevap 
umarak) yalnız (şu) üç m escide sefer edilin Mescid-1 Haram, 
M escid i Nebevi ve Mesdd-1 Aksa* tarzında hadislerin anim  za
manında uydurulduğu veya hadise Mescld-i Aksâ’nın eklendi
ği kuvvetle muhtemeldir.

Böylece İnsanlara Mescid-1 Haram yerine, Beyt-ül-Mak- 
dis'i, Kabe yerine de Peygam berin m fraca çıktığı bu kaya
y ı ziyaret edebileceklerini söylenm iş ve üzerine ipek örtüler 
asılm ıştır. Bu sahrenin etrafında tava f edilip, arefe günü de 
M escld-i AksA’da vakfeye durulduğu rivayetleri vardır.23

îbn  Keslr'üı Tarih’inde olay şu şekilde anlatılm aktadır:

Bu tarihte Abdülmelik b. Mervan. Kudüs’te Mescid-i Aksâ’daki 
kayanın üzerine bina yaptırmaya ve Mescid-1 Aksâ’yı onarmaya 
başladı. Bu onarım İşi hicretin yetmiş üçüncü senesinde tamam
landı. Bunun sebebi de şıı İdi: Abdullah b. Zübeyr. Mekke'yi istila 
ettiği zaman Mina ve arefe günlerinde insanların Mekke’de ika
met ettiği günlerde hutbe had ediyor, hutbesinde AbdükneUkln 
aleyhinde konuşuyor ve Mervanoğullanmn kötülüklerini anlatıp 
şöyle diyordu: Peygamber. Hakem’e (Abdülmellk’ln dedesi) ve 
onun nesline lanet etti. Peygamber onu kovdu ve lanetledi.

Abdullah b- Zübeyr, İnsanları kendisine bey ata davet ediyor, çok 
fesih konuşuyordu. Şamlıların büyük çoğunluğu ona meyletti. 
AbcLübnelik. bunu duyunca insanları hacdan menetti. Hacca git
melerine müsaade etmeyince insanlar ona kızdılar. Bundan sı
kıntı duymaya başladılar. O da Kudüs’teki kayanın üzerine kub
be yapmaya ve Aksa mescidini inşa etmeye başladı ki, bu sayede

23 İbn Kesir. Tekir 3/6 {nakleden Süleyman Ateş. Kunui^n&t
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İnsanları hacca gitmekten alıkoysun ve gönüllerini Kudüs’e yö
neltsin. Nihayet insanlar İnşaatın tamamlanmasından sonra Ku
düs’e gidip kayanın etrafında, tıpkı Kâbe etrafında tavaf eder gibi 
dönüp tavaf etmeye başladılar. Bayram gününde orada kurban 
kesiyor, saçlarını tıraş ediyorlardı.

Abdülmelik, Beyt-1 Makdis'l tamir etmek İstediği zaman oraya bol 
miktarda para ve işçi gönderdi. Memleketin çeşitli yerlerinden sa
natkârları toplayıp Beyt-1 Makdls'e gönderdi. Aynca bol miktarda 
da para gönderdi. Adamlarına bu iş için tereddütsüz olarak bol
masraf yapmalarım emretti. Onlar da büyük miktarda para har-

■

cadılar. Kubbeyi inşa ettiler, çok güzel bir yapı meydana geldi. 
Orayı renkli mermerlerle döşediler. Oraya hizmetçiler tahsis etti
ler, çeşitli kokular, misk-ü amber ve safranları oraya saçtılar. Çok 
masraf yapıyorlar, geceleyin kubbeyi ve mescidi buğurlarla tütsü
lüyorlardı. Altın ve gümüşten kandiller, altın ve gümüşten zincir
ler asarak orayı süslediler. Buhurları tütsüledikleri zaman, koku
su uzak mesafeden hissediliyordu. Burayı ziyaret eden bir kimse 
dönüp memleketine vardığında kendisinden günlerce misk, tütsü 
ve güzel kokular saçıyordu ve onun Mesdd-1 Aksâ’daki kayalığa 
gittiği ve Kudüs'ten geldiği anlaşılıyordu. Meseld-1 Aksâ’da çok 
sayıda hizmetçi ve kayyum vardı. O gün yeryüzünde ondan daha 
güzel bir bina ve kayalığın üzerindeki kubbeden daha göz alıcı 
bir kubbe yoktu, öyle kİ insanlar, Kabe'ye haccetmeye gitmeyip 
oraya gelmeye başladılar. Hac mevsiminde ve diğer zamanlarda 
Mesdd-1 Aksâ’dan başka bir yere gitmez oldular.

Abdülmelik vc adanılan, Meseid-i Aksâ’da ve kayalığın kubbesin
de ahire ttekl manzaraları andıran yalancı işaretler ve alametler 
koydu. Sırat köprüsünün. Cennet kapısının. Rasülullah’ın mü
barek ayağının ve Cehennem vadisinin tasvir ve resimlerini Mes
cid-i Akra'nın kapılarına ve birçok yerine yaptılar, Böylece insan
lar aldandılar. Bu aldanış zamanımıza kadar sürmüştür. Kısaca 
diyeceğimiz şudur ki Beyt-i Makdts'teki kayalığın üzerine yapılan 
kubbenin İnşaatı tamamlandığında, yeıyüzünde o kubbe kadar 
güzel ve göz akçı başka bir kubbe yoktu. Oraya birçok taş, mü
cevher ve mozaik yerleştirdiler. Göz alıcı birçok şeyleri taktılar.34

İbn Teymlyye; Peygamberin üzerine basıp, göğe çıktı
ğı söylenen bu taşın, bu kutsal kayanın üzerinin sahabe ve 
tâbiun devrinde hep açık kaldığım, Abdûlmelik’in İnsanları 
Mekke ve Medine’ye gitmelerini önlemek amacıyla, bu taşa

24 Mehmet Azimli. Siyeri F&tkh GkıınvifçMekke YiÎÎüjt. a. 167-3.
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ve üzerindeki mabede ziyareti teşvik ettiğini söyler, “İnsanlar 
hüküm darlarının dini üzeredir.” sözünü tasdik eder biçimde, 
İnsanların d günden bugüne bu taşa ve üzerindeki Kubbe- 
tüTs-Sahra m abedine saygı gösterm eye devam  ettiklerini, bu 
arada halkın İlgisini daha da arttırmak için  bu m evzudaki Ya
hudi m asallarını yayan kim selerin türediğinden dert yanar.39

Abdühnellk siyasi am açlan uğuruna Kudüs'ü kutsallaştır
m ış ve burada İnşa edilen m escide Kur’an'da geçen b ir m escit 
ism i verdirerek, Kabe ve Medine'deki Peygam berin m escidi
nin yanı sıra İslam ’ın üçüncü kutsal m escidi ilan edilm iştir, 
Tüm  bunlar Emevî saltanatının m eşruiyetini ve devamım sağ
lam ak için  kullanılm ıştır.

Esra; Götürmek mİ? Yürütmek mi?

Bazılan rivayetleri kurtarmak İçin ayetleri zorlama teviller
le anlamlarım yerinden etmişlerdir. Örneğin İsrâ/Tde geçen 
“Esra” kelimesinin anlamım açıkça tahrif etmişlerdir. Ayetin 
anlamı: “gece yürüyüşü, hızlıca geceleyin yürümek" İken, meal
lerin çoğunda “götürmek" anlamı verilm iştir. Zira “Allah kulu
nu yürüttü” anlam ı verirlerse, b ir gecede Peygam beri Kudüs'e 
götürüp, getiremeyeceklerini bilirler. Bereket versin bu kelime 
Kur'an’da birkaç yerde geçer. Hepsinde de “geceleyin yürüt
mek“ anlam ındadır. “Fe esri hi ehllke...Hemen gecenin bîr kıs
mında. aileni yünet "  (Hicr/65 ayrıca bk. Taha/72. Duhan/23)

MFrac Hadisleri Kur’an ve Tarihi Hadiselere Aykırıdır

M fracla ilg ili hadisler uydurmadır. Çünkü bu hadisler 
Kur’an ayetleriyle çeliştiği gibi Peygamberdin davet m etoduyla 
da uyuşmaz. M üşrikler Peygam ber’den şu tam la  taleplerde 
bulunuyordu:

Bize yerden pınarlar Jjşkııtm adıkça yahut hurma ağaçlarıyla ve 
asmalarla dolu, bir bahçen olmadıkça ve onların arasından çağıl 
çağıl dereler akmadıkça yahut tehdit edip durduğun g ib i göğü par
ça parça üzerim ize düşürmedikçe yahut A llah 't ue m elekleri bizim
le yüz yüze getirmedikçe yahut altından yapılm ış bir evin olmadık
ça yahut göğe yükselmedikçe sona İnanmayacağız; kaldı kt göğe

25 Mehmet AzftnH. Siyeri Ftutdı Okumak Mekke Yıllan, s. 170-
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yükselsen, bile bize onudan kendi gözlerim izle okuyabileceğimiz b ir 
kitap getirmedikçe yine inanmayız. (İsrâ/90-3)

Müşriklerin “Allah ve meleklerle yüz yüze gelme” ve “Pey- 
gamber’ln göğe yükselmesi” talebi ayette belirtildiği üzere 
bizzat onun dilinden reddedilmiştir. Aynı sûrede sûrenin ba
şında bir mucize (t) açıklanıyor ve sûrenin ilerleyen ayetlerin
de müşrikler bu mucizeyi sanki daha önce hiç olmamış gibi 
tekrar talep ediyor. Peygamber de daha önce gerçekleştirdiği 
bir mucizeyi (göğe çıkmayı) gerçekleştirmesinin mümkün o l
madığını söylüyor. Bu olacak şey değildir!

İsrâ ve m iraç için kaynak gösterilen İsrâ sûresinin ilk 
ayetini» sûrenin devamı yalanlamaktadır. Buna göre Peygam- 
ber’in göklere gidip gelmesi isteği, Mekke kâfirlerinin bir is
teğidir. Şöyle ki Mekke kâfirleri Peygamber’e gelerek bir dizi 
istekte bulunur; eğer bu isteklerini yerine getirirse ona inana
caklardır! İsteklerinden biri de Peygamberin göğe yükselme- 
sidir. Fakat o kadar uyanık (!) adamlardır kİ, Peygamberin, 
göğe gittim-geldim diye kendilerini kandırmaması için, bir de 
oradan yazılı bir belge getirmesini şart koşmaktadırlar. Peki, 
bu kâfirce isteklere karşı Allah'ın, peygamberine verdirdiği ce
vap nedir? Cevap, “Mi'raca çıktım, çıkacağım” gibi bir açıkla
ma olmayıp şudur;

De ki onlara: “Bütün, bunlara muktedir olan kudret ve yüceliğinde 
srntr olmayan Rabbtmdtr. ” De kk Rabbimi tenzih ederim! Ben, be
şer bir elçiden başka bir şey miyim ki? (îsrâ/93)

Bu cevap, bütün m frac senaryolarını alt-üst etmektedir. 
Çünkü Peygamber’in bir beşer olduğu hatırlatılmakta, bir 
beşer olarak böyle bir işe asla girişemeyeceği, böyle bir yük
selmenin (urûç) asla mümkün olmadığı, beşeriyet yasasında 
bunun İmkânsızlığı anlatılmaktadır. Fakat o günkü müşrik
lerin buna benzer olağanüstü beklentileri nasıl hiç bitmemiş
se. bugünkü şirkle kanşık kafalar da Peygamberi bir türlü 
“normal” bir insan olarak kavramaya istekli görünmemekte
dir. Olağanüstülük göstermeyen, “içimizden biri, arkadaşınız, 
(mislüküm) tıpkı sizin gibi biri” olan beşer peygamber, müş
rikler için yeterli bulunmamaktadır!
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“Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip dolaşanlar 
melekler olsaydı elbette onlara gökten Peygamber olarak bir 
melek gönderirdik!” (İsrâ/95) Yeryüzünde yaşayanlar insan 
olduğuna göre onların bütün meseleleri, gökte değil, yeryü- 
zündedir. Peygamber’ln göğe çıkması onların hiçbir işini çöz
meyecek, hiçbir şekilde onlara örneklik teşkil etmeyecektir.26

Mfracdan Peygamberimizin getirdiği söylenen üç hediye, 
"Beş vakit namaz, Bakara’mn son iki ayeti ve Allah’a şirk 
koşmayan günahkârların affedileceği’’27 meselesini ele alalım. 
Kur’anın hiçbir yerinde beş vakit tabiri yoktur. Ancak na
mazın kılınacağı beş vakti en iyi İfade eden ayetlerden biri 
olan Tâhâ/130. ayeti mi’racdan en az beş-altı sene önce nazil 
olmuştur. Çünkü Hz. Ömer Taha süresini dinledikten son
ra Müslüman olduğu ve bu hadisenin ne zaman olduğu bi
linmektedir. Yani, beş vakit namaz için delil getirilen ayetin 
nüzulü peygamberliğin altıncı senesinden önce nazil olmuş 
olmalıdır.28 Dolayısıyla mi’racdan gelen beş vakit namaz emri 
mi’racdan yıllar önce zaten emredilmiştir. Hâliyle bu hadisin 
sahih olması mümkün değildir.

Yine Bakara sûresinin son iki ayeti (Amenerrasulü,..) nin 
isrâ ve mi’rac gecesi hediye olarak verildiği rivayeti de Kur’an’a 
apaçık aykırıdır. Bakara sûresinin inmesine daha en az beş 
sene vardır. Çünkü Bakara sûresinin tamamı ittifakla kabul 
edildiği üzere medenîdir. Hicri İkinci ve beşinci yıl arasında 
nazil olmuştur. Bakara sûresinin bu son iki ayetinin Mekkî 
olduğuna dair tek bir rivayet yoktur. Ayrıca; tefsirlerde bu iki 
ayetin İniş sebebi hakkında farklı bilgiler vardır.29

26 Mehmet Durmuş. “Miraç İnancı Üzerine Bir Değerlendirme", İktibas Der
gisi http; //www. tsIamvehayat.com/5357.

27 Müslim, İman, 273, Ayrıca Tlrmizi ve Nesaî.
28 Namazın vakitlerini en iyi belirten ayet şudur: “ .. .Bir de güneşin doğumu 

ve batanından önce Rabbini hamdederek teşbih et. Yine gecenin bazı saat
lerinde ve gündüzün beUi zamanlarında (namaz kılarak) O ’nun yüce zatau 
an..." (Tâhâ/130).

29 "Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah’ındır. İçinizde olanı açığa vursa- 
mz da gizlemeniz de Allah sizi onunla hesaba çeker, sonra dilediğini bağış
lar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir.* (Bakara, 2/284) ayeti 
İnince sahabeye çok ağır geldi, İçlerinden geçen her düşünceden sorumlu 
olacaklarım sandılar, Allah'ın Elçlsl'ne gelip: Ya Resûlallah, namaz, oruç.
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Peygamberimizin bu mi'rac yolculuğu Öncesinde göğsü
nün yarılarak, kalbinin yıkandığı rivayetleri de bir başka 
problemdir. Bu hadisleri uyduranlar kalp temizliğinin su 
ile yapılacağını zannedecek kadar aklı kıt, saftirik kimseler
dir. Kalp temizliği su ile mi yapılır? Aynca en az on yıldan 
beri peygamberlik vazifesini deruhte eden Peygamberimizin 
kalbinin hâlâ pis, kirli olması düşünülebilinir m i? Kalbinin, 
h uyunun / ahlakının kötü olduğunu söylemek, o en masum 
beşere/nebîye açık bir iftira değil midir? Ki bu cahiller, aynı 
operasyonu Peygamberimizin çocukluğunda bir kere daha 
yaparlar. Beş yaşında bir sabinin/masum çocuğun kalbi na
sıl kötü oluyorsa! Aslında bunlar resmen Peygamber e vaftiz 
yapmaktadırlar. Üstelik böylesine ağır bir cerrahi operasyon 
geçiren birisi, nasıl olur da böyle uzun bir yolculuğa çıkabilir? 
Yedi kat semanın Ötesine yolculuk yapabilir?

Peygamber’in göğsü yanlıp ve özel bir operasyondan sonra 
kalp temizliğine sahip olduysa, onun biz ümmeti için “üsve-i,

t ‘ •'

hasene/en güzel örnek” olma özelliği yok demektir! Zira bizim 
kalbimiz yarılıp, altın leğende getirilen zemzemle yıkanmadı
ğına göre biz hiçbir zaman onun gibi temiz kalpli olamayız!

Cennet ve Cehenneme gitmiş, oraları müşahede etmiş 
hikâyesine gelince, daha Cennet ve Cehennem yaratılmadı ki, 
oraları görmüş olsun. Onlar; kozmik kıyametin kopmasından 
ve İsrafil’in sura ikinci defa üflemesinden sonra yaratılacak.30

İsrâ ve mi‘raca ilişkin hadislerin en büyük çelişkisi; en az 
50, 60 sene sonra inşa edilecek olan bir mescide bu yolculu
ğun nasıl yapıldığına ilişkindir. Güya Peygamberimiz mi'rac 
sonrası bu olayı anlatınca Mekkeli müşrikler ona Beyt-i 
makdis/Mescid-i Aksa hakkında sorular sormuşlar, bunun 
üzerine Cenâb-ı Hakk da mescidi Peygamber’in gözü önüne

cihâd, sadaka gibi yapabileceğimiz işlerle yükümlü kılındık. Bunları ya
pabiliriz ama sana inen bu ayetin hükmünü yerine getirenleyiz (İçimizden 
geçen düşüncelere engel olamayız), dediler, Bu ayet gerçekten onlara çok 
ağır gelmişti. İşte bu olay üzerine Allah Bakara süresinin son İki ayetini 
İndirdi. "Allah kimseye kaldıramayacağı yükü teklif etmez" ayeti onlan 
rahatlattı, (Süleyman Ateş, Kuron Ans.J,

30 Geniş bilgi için bkz. Saadettin Merdin, Başlangıçtan Sonsuza.
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getirmiş, o da mescide bakıp bakıp pencereleri, kapılan hak
kında bilgi vermiş (Buharı, Menakıbü’l-Ensar, 41). Gel gör kİ, 
Peygamberin bakıp, bakıp söyleyeceği bir mescit henüz inşa 
edilmemiştir ki, baksın da söylesin!

Acaba neden, hepsi tüccar olan ve o bölgelere ticaret için 
sürekli yolculuk yapan müşriklerden hiç birisi “Orası virane 
bir yer, çöplük, orada mescit yok, mescit olmayan bir yerde, 
hangi mescide gittin?” diye sormayı akıl edememiştir! Eğer 
Peygamber Mekkelilere gecenin bir vaktinde Kudüs'e gittim, 
orada Mescid-i Aksa camiinde namaz kıldım deseydi, muhak
kak Mekkeli müşrikler onun açığım yakalamak isteyeceklerdi.

Yine; bir başka rivayette, Peygamberimiz mi'racı anlattığın
da, müşrikler Ebubekir’e gidip, “Senin arkadaşın böyle, böyle 
şeyler söylüyor, ne dersin?” diye sormuşlar. O da Muhammed 
söylüyorsa doğrudur demiş, bunun üzerine ona “Sıddık" la
kabı verilmiştir. Bunların hepsi uydurmadır. İbn îshak, İbn 
Sad, Vakıdı bunların hiç birinin senedini göstermemişlerdir. 
Diğer bazı siret yazarlarının ravl olarak gösterdiği kimseler 
ise yalancı ve masalcı olmakla itham edilmiş kimselerdir. 
Hatta Peygamber bu olayı ml'rac dönüşü anlattığında bazı 
Müslümanlar buna inanmamışlar, güya dinden dönüp, trti- 
dat etmişler. Bu lrtidat hikâyesinin aslı astan yoktur. Zaten 
Mekke’de bir avuç Müslüman vardı ve onlar da Peygamber 
etrafında sımsıkı kenetlenmişlerdi.31 Bunlar uydurma ml'rac 
olayına inanmayanlara gözdağı vermek için kurgulanmış mi
zansenlerdir.

Ebubekir'e Sıddık lakabının verilmesi de mi‘rac sonrası 
değil, daha cahiliye dönemindedir. Peygamberimize Muham- 
medü’l-Emin lakabının da İslam öncesinden verilmesi gibi!

Ml'rac hadislerinde geçen şu, her semada bir Peygamber’in 
ikamet etmekte oluşunu nasıl açıklamalı? Zikri geçen pey
gamberler ölmediler mi? Yoksa ölen her Peygamber semanın 
bir katında İkamet mi ediyor? Yani ml'rac esnasında Muham
med hariç tüm peygamberler ölü olduğu hâlde, hadislerde gö-

31 Mevlanâ Şlblî, Asr-ı Saadet, C. 2, s. 434.
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ğûn değişik katmanlarında yaşıyor olarak gösterilmesi akla, 
bilime ve İslam'a aykırıdır.

Buhârî, Tevhıd, 37, Menâkıb, 42’de nakledilen hadis de 
gerek metin, gerekse anlam bakmandan pek çok sakatlıklar 
vardır. Buhârfnin rivayetinde olay, Peygamberin, henüz pey
gamber olmadan önce gördüğü bir rüyadan ibarettir ve ayette 
anlatılan isrâ olayı ile bir İlgisi yoktur.32 İbn Kesir gibi bir zât, 
bu bağlamda çok tuhaf ve garip şeyler olduğunu söyler.33

Bütün rivayetlerin özünü, Buhârî’nin Enes’ten aktardığı 
bu rivayet oluşturmaktadır. Olay, bir rüya biçiminde anlatılsa 
da gerçeklere ters düşen pek çok şeyle doludur,

Necm/İ-15. ayetlerinde Cebrail'in, Hz. Muhammed'e, iki 
yay arası, hatta daha da az bir mesafe kalıncaya dek yaklaşıp 
ona vahyetmesi olayı, mi‘rac olayı ile karıştırılmış ve Allah'ın 
sarktığı, yaklaştığı ifade edilmiştir. Oysa yaklaşan Cebrail’dir. 
Peygamber’in Cebrail’i görmesi olayı isrâ olayı ile karıştırıl
mıştır.

Namaz vakitlerinin, bir rivayette yarımşar, yarımşar, diğer 
rivayette beşer beşer, başka rivayette ise onar, onar vaktinin 
İndirildiği söylenir.34 Bunlar birbiriyle çelişmektedir.

Mfrac hadislerinin en tuhaf yönlerinden biri de elli vakit 
namazın beş vakte indirilmesine ilişkin mizansendir. Buna 
göre Allah Teâlâ ilk önce peygamberine elli vakit namaz em
retmiş, Peygamber de bu emre karşı hiç ses çıkartmamıştır. 
Fakat dönüş yolunda Musa'nın uyansı ve akıl vermesi sonu
cunda aklı başma gelmiş, Allah’ın huzuruna ha bire çıkıp-

32 İbn Kesir, Tefsir: 3/4-21; Hâ2ln: 4/135 (nakleden Süleyman Ateş, Kuran 
Arış,).

33 Hadisçiler, rivayet ettikleri hadislerin ‘metin tenkidine" maalesef pek 
önem vermemişlerdir. Yani hadislerin ‘akla, bilime, Kurana, fıtrata, mü- 
tevatlr sünnete ve ümmetin İcmaına," uygun olup olmadığım hiç dikkate 
almamışlardır. Helkesin duyup bilmesi lâzım gelen olayları, yalnızca tek 
bir kişinin rivayet etmesi, onların umurunda olmamıştır. Onlar metin
den ziyade rivayetlerin nakil kurallarına uygun olup olmadığına dikkat 
etmişlerdir. Bu yüzden hadlsçller için söylenen; "En-Nakkâl ke’l-bakkal/ 
Nakllcller bakkal gibidir" sözü meşhurdur. Kendilerine geleni doğru mu 
yanlış mı diye bakmaksızın satmışlardır.

34 et-Tefsînı’l-hadîs: 3/217 (nakleden Süleyman Ateş, Kuron Ans.).
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İnerek, namazların vaktini şu an kİ şekline, beş vakte indire- 
bilmiştir (!)

Hz. Musa’nın ikazlarıyla Hz. Peygamber’in, Rabbine dönüp 
bunun çok olduğunu, ümmetine ağır geleceğini söylemesi ve 
hikayedeki gibi namazın beş vakte indirilmiş olması, Allah ile 
Peygamber arasında bir pazarlık olduğu izlenimi vermekte
dir. Neymiş Efendim, Allah 50 vakit namazı farz kılmış. Mu
sa'nın uyarısıyla Peygamber glde-gele, pazarlık yaparak güç 
bela 5 vakte indirebllmiş. Musa daha da İndir demiş. O da 
gitmiş, lâkin Allah “Tamam, yeter artık, bundan fazla indi- 
remem demiş." İşte böylece günde 5 vakit namazı çok bulan 
beynamazlara, “Hâlinize şükredin, sesinizi çıkartmayın, Ya 
Peygamberimiz yolda Musa ile karşılaşmasaydı da 50 vakit 
olsaydı, hâliniz nice olurdu?” denir. Çok sevap toplama der
dindeki diğer bir zümreye / ham sofulara da "Beş vakit kılıyor
sunuz amma 50 vakit namaz sevabına nail oldunuz." denir. 
Sanki, yapılan her bir hasenata en az on kat sevap vereceğini 
Allah Kitabında vad etmemiş gibi! Hâşâ Allah o aralar biraz 
meşgulmüş, 50 vakit namazı düşünmeden emredtvermiş, her 
25 dakikada bir namaz kılınacağım hesaplayamamışı

Ne dediğini bilmeyen ve kulu ile pazarlık eden bir Allah 
düşünülemez! Yine Peygamber’in Allah'ın huzurunda onunla 
pazarlığa girişmesi olacak şey değildir. Bunu Peygamber de
ğil, sıradan bir kul bile yapmaz.

Yine Peygamberimiz bu hadislerde acemi/çömez biri ola
rak tasvir edilmiştir. Musa da ona dinin inceliklerini öğre
ten bir usta gibi takdim edilmiştir. Hz. Musa, Allah’ın ve Hz. 
Muhammed’in düşünemediği şeyi düşünmüş (!) Sonra neden 
başka bir peygamber değil de Musa? Çünkü olay İsralUyattır 
ve bu olayla Hz. Musa, Peygamberimizden daha akıllı ve üs
tün gösterilmek istenmektedir.

Sonra Musa, Allah’ın emrine karşı nasıl bu kadar cesur 
olabiliyor? Hem Musa Peygamber ölmemiş miydi; nasıl olup 
da altıncı semada bulunup, son Peygamber’e yol göstermek
tedir? Neden Musa’nın düşündüğünü -hem de kendi ümmeti 
olduğu hâlde- Muhammed (sav) düşünememektedir?
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Üstelik bu Buhar! hadisine göre henüz peygamber bile ol
mayan Hz. Muhammed'e ve ümmetine namaz farz kılınmış
tır. Bu olacak şey değildir. Daha peygamberlik verilmemiş 
bir kimseye her hangi bir emir verilemez. Henüz Peygamber 
olmayan birinin ümmetine namazın farz kılınması oldukça 
tuhaftır.

Beş vakit namazın ml’racda farz kılındığı rivayeti, kanıt
tan yoksundur. Eğer öyle olsaydı, bu tarih Müslümanların 
hayatında bir dönüm noktası olurdu. Oysa m fracın ne za
man olduğu hususunda bile onlarca farklı rivayet vardır.-Yani 
daha tarihi konusunda bir ittifak yoktur. Mi’rac gibi büyük 
bir olayın ne zaman olduğunun bilinememesi olacak şey de
ğildir. Neden sahabeler bu olayı hatırlamazlar? Peygamber bu 
olaydan sonra bir süre Mekke’de, on yıl da Medine’de kaldı. 
Namazla ilgili vahiyler geldi. Bu vahiylerin hiçbirinde nama
zın beş vakit olduğu sayısal olarak belirtilmemiştir. Namazın 
beş vakit olması hususu, Peygamber’in fiili sünnetinden ve 
ümmetin temasından çıkar.

Mi'rac rivayetlerinde “cennetin, cehennemin vasıflan, cen
netliklerin, cehennemliklerin nimet ve azabı; Allah’ı, melekleri 
ve peygamberleri görme; göğün, Arşın, Levh'in, Kürsî’nin, Ka
lem’in, Sidretü’î-müntehâ’nın maddi biçimlerde nitelendiril
mesi” hakkında çok acayip şeyler vardır.35 Buharî’de bulun
mayan bu ayrıntılar, sonrakilerin uydurmalarıdır.

Rivayetlerde geçen tüm bu ayrıntılar, inanılması gereken 
şeyler değildir. Biz, Kur’an’m dediği biçimde Peygamber’in, 
Necm sûresinin inişine kadar Cebrail’i iki kez gördüğüne, on
dan vahiy aldığına ve yine Mekke’deki Mescid-i Haram’dan 
Mescid-i Aksâ'ya kadar uyanık olarak yürüdüğüne/yürütül
düğüne ve burada Allah'ın birçok ayetini gördüğüne inanırız. 
Bu rü’yet/rüya, Peygamber’in manevi dünyasında gerçekleş
miş olup, ona güven ve itminan vermiş harikulade bir olaydır.

Kısacası bu rivayetler akıl, iz’an, idrak ve ahlak dışıdır. 
Bunları başta Allah’tan, sonra da peygamberlerden teberri et

35 Süleyman Ateş, Kuran AnsikiopedisU Küba Yayınlan, 10/304-319,
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mek gerekir. Allah’ı, Kur’an’ı, İslam’ı ve Peygamberleri bu yüz 
kızartıcı ve akideyi bozucu iftiralardan tenzih etmek gerekir.

Şurası çok açık ki mi'rac rivayetleri isrâ olayına çok sonra
dan eklemlenmlştir. Daha doğrusu uydurulmuştur. İbn Sad 
gibi en erken döneme dair kaynaklarda, mi’rac isrâdan Önce 
olmuştur. Mesela en erken hadis kaynaklarından Malik b. 
Enes’in (ö. 179) Muvatta’mda mi'raca dair herhangi bir riva
yet yoktur. İbn Mübarek’in (181), Tayalisi’nin (204) eserlerin
de de mi’racdan hiç bahsedilmezi H 235 yılına kadar hadis 
kaynaklarında mi’rac ile ilgili tek bir rivayet yoktur. Kütüb-ü 
Sitte öncesi hadis kitaplarından Abdurreazzak’ın (211) Mu- 
sannefinde mi’racdan tek kelime olsun bahsedilmez. İlk defa 
İbn Ebı Şeybe’nin (235) Musannef İnde, İbn Hanbel’de (241) 
yer almıştır.36 Ki bu kitaplarda da olay mi’rac olarak değil, isrâ 
olarak anlatılmıştır. Ki; bu ilk kaynaklarda zikredilen mescid 
de Mescid-i Aksa’ değil, Beyt-i Makdis’tir. Tefsir kitaplarında -  
örneğin Abdürrezzak’ın tefsirinde- 210, siyer kitaplarında ise; 
218’de İbn Hlşam’m Sireninde mi’racdan bahsedilmiştir. Ki 
bu en erken rivayetlerde de direk Mekke’den göğe yükselme 
vardır. Kudüs’e yolculuk yoktur.

İsrâ Olayında Kudüs'te Mescid-i Aksâ Mevcut Değilse,
Pekâlâ Mescİd-i Aksâ Nerededir?

Hz. Peygamber döneminde Kudüs’te Mescid-i Aksâ olma
dığına göre İsrâ sûresinin bu ilk ayetinde sözü edilen Mescid-i 
Aksâ nerededir?

“Etrafını (havlehü) bereketli/mübarek kıldığımız Mescid-i 
Aksâ"; ayetinde geçen “havi” ne dernektir? Sözlüklerde; bir şe
yin havli, üzerine dönebilecek, çevrilebilecek tarafıdır.37 Yani 
bir şeyin dış yüzü, dış kenan o şeyin havlidir. “Havi” sözcüğü 
Kur’an’da on beş yerde “bir şeyin dış kenarlarından bilisi” an
lamında kullanılmıştır. (Bak. Meryem/68, Mümin/7) “Havi” 
sözcüğü Türkçemize “havlu/avlu” olarak da geçmiştir. Avlu; 
bir yapının yanı başında duvarla çevrili yere denir.

36 İsrafil Balcı, İsra ve Miraç Gerçeği Ankara Okulu Yay. s. 159-176
37 İsfehanl, Müfredat, s. 320, Çıra Yay,
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Bu açıklamalar doğrultusunda, ayette geçen “bir kenarı
nı mübarek kıldığımız" ifadesinden Mescid-i Aksâ’nın, coğrafi 
olarak mübarek kılınmış yerin dışmda veya bir kenarında ol
duğu anlaşılmaktadır.

Mübarek yerin neresi olduğu Kur’an’da bildirilmiştir. 
uDoğrusu, insanlara (ma’bed olarak) Ük kurulan ev, Bekke’de 
(Mekke'de) olandır. Âlemlere uğur, bereket ve hidâyet kayna
ğı olarak kurulmuştur .” (Âl-i İmrân, 3/96) Yani, mübarek yer 
Kâbe’dir, diğer adıyla Mescid-i Haram'dır. Mescid-I Haram 
“Harem bölgenin mescidi” demek olduğuna göre merkezinde 
Kabe’nin bulunduğu bu bereketli bölgenin sınırlan belirlen
melidir ki, bu bölgenin “havn/kenarlan tespit edilebilsin.

Belgelere göre Mescid-i Haramdan dışanya doğru haremin 
sınırlan: Medine yolu istikametine dört mil, Yemen yolu isti
kametine altı mil, Taif yolu istikametine on bir mil, Irak yolu 
istikametine yedi mil, Cidde yolu istikametine on mil, Ci’rane 
vadisi istikametine dokuz mildir.

Bu durumda, Mescid-i Aksa, yukanda sınırlan belirlen
miş olan bölgenin hemen dışmda, kenarında olmalıdır. Yani, 
adı Abdülmelik bin Mervan tarafından bu ayetlerin inişinden 
en az 60-70 sene sonra Mescid-İ Aksa olarak konulmuş Ku
düs’teki mescidin ayette sözü edilen Mescid-i Aksa olması 
mümkün değildir.38

“Mescid-i Aksa”; “en uzak mescit” demektir. Bu İfadenin 
kullanılabilmesi için birden fazla mescit olması ve bu mes
citlerden birinin merkeze, diğerlerinden daha uzak olması 
gerekir, İlk İslam tarihçilerinden Vakıdî’nin Kitab-ül Meğazî 
ve el-Ezrakî’nin Ahbar-ûî Mekke adlı kitaplarında derlemiş 
oldukları bilgilere göre Mekke’de Mescid-i Haram’dan başka 
değişik yerlerde mescitler vardır.

Mescİd-i Aksanın neresi olduğuna dair ilk kaynaklardan 
Vakidî, Kitabu’l-MegazîĞe şu bilgileri vermektedir:

38 Hakkı Yılmaz, http://www.erdemyolu.com/lsra-mirac.

http://www.erdemyolu.com/lsra-mirac
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Hz. Peygamber’in Mekke civarındaki Clrane’ye ZU-Ka’de’nln son 
beş gününde, perşembe günü gelip orada cm üç gece kaldıktan 
sonra, karşı yakada bulunan Mescid-i Aksâ’ya (Uzak Mescit) geç
miş orada İhrama girmiştir. Mescid-l Edna (Yakuı Mescit) adını 
taşıyan mescidi İse, Kureyşli bir adam yapmıştır; Resuluİlah, Ci- 
rane vadisini İhramsız geçmemiştir.

Ezrakl mescit listelerini Ahbar-u Mekke’de verirken şunları 
söyler:

Mücahid’le birlikte Cirane’de vadinin arka tarafından İhrama gir
miş olan Muhammed îbn Tank, Hz. Peygamber’in de buradan 
İhrama girdiğini söylemiş ve demiştir ki: “Ben Cirane’de birlikte 
ihrama girdiğim Mücahid bana dedi kİ: Mescid-i Aksa, vadinin 
5te yakasında, Peygamber’in namaz kıldığı yerdir. Bu Mescid-i 
Edna (yakın Mescld) İse Kureyşli bir adamın bir duvar çevirerek 
yaptığı namazgahtır.”

İşte bu mescitlerden en uzakta bulunanına da “en uzak 
mescit” anlamında Mescid-i Aksa denilirdi. Sahabelerin na
maz kıldıkları bu mescitlerin çoğu hicretten sonra ihtiyaç kal
madığı için terk edildi. İşte Hz. Peygamber, hicretin sekizinci 
yılında Mekke’ye 8 km. uzaktaki bu yerde İhrama girdi.39

Vakıdî’nin Kttabu ’ I Megazî sinin en eski nüshalarında bu 
bilgiler yer almasına rağmen, bu bilgiler daha sonraki istin
sahlarda -tashih (düzeltme) (İ) amacıyla- çıkarılmıştır. Aynı

_          -    *  ■ ................................... * ..........................................-  ■ ■ -  j  . , t . .  .  . . . r -  ~  . H *  -  -  '  ' L A - - * -  « T -  

akıbet Ezrakî’nin Tarih-u Mekke'sinin de başına gelmiştir. 
Buna rağmen çok şükür ki, Yusuf Ağa kütüphanesindeki 
ve Karaviyyûn Kütüphanesindeki H 350 yıllarında yazılmış 
nüshalarında bubilgiİer mevcuttur. Anlaşıİan Peygamberi 
Kudüs'e götürmek ve oradan da göğe uçurmak isteyenler bu 
B e le r i imha etme cihetine gitmişler.

. . .  - T -  +■ +

Bu ifadelerden anlaşıldığına göre Hz. Peygamber ve Müs- 
lümanlar Mekke döneminde, yasaklı yıllarda gizlice ibadet 
edebilmek için dağ başlarına, vadilere ibadet etmeye gittikleri, 
orada bir müddet kaldıkları, değişik yerlerde namaz kılmayı 
adet hâline getirdikleri mescitleri olmuştur. Yine o tarihlerde, 
etrafı taş duvarla çevrili veya üstü çardak şeklinde kapatılmış

39 Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak, s. 170-1.
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basit yapılara bile mescid denildiği anlaşılmaktadır. Hatta 
bazı sahabe evlerine de mescid denildiğini biliyoruz. İşte bu 
mescitlerden biri de Mekke’ye dokuz mil mesafedeki Cirane 
Vadisi’nin yukarısında olmasından dolayı “Mescid-i Aksâ/en 
uzak mescit” denilen mescittir. Bir keresinde Peygamberimiz 
burada ihrama girerek Mescid-i Harama gelmiş ve Kabe’yi 
tavaf etmiştir. Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlar bu 
eski küçük mescitleri yenilememişlerdir.

Bu bilgiler ışığında, ayetteki “bir kenarım mübarek kaldı
ğımız” ifadesi daha iyi anlaşılmakta ve Mescid-i Aksâ’nın, ha
ram/mübarek bölgenin dışında, kenarında bir yerde olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak söylemek gerekirse Mescid- 
1 Aksa, Kudüs’te değil, Mekke’deki Harem bölgesinin hemen 
sınırındadır. Dolayısıyla, konumuz olan ayette geçen Mescid-i 
Aksâ da rivayetlerde söz konusu edilen mescit de Kudüs’teki 
mescit değil, Haremin kenarındaki bu mescittir.

Bu durumda Mescid-i Aksâ, ne Kudüs’teki Süleyman 
Ma’bedl, ne gökte bir mabed (Beyt-i Mamur)dir. Hz. Peygam
berin, zaman zaman gidip namaz kıldığı, Ci’râne Vadisinde 
bir namazgâhtır.

Eğer Mescid-İ Aksâ, Ci’râne’de, Hz. Peygamber’in, zaman 
zaman gidip namaz kıldığı yer ise, bu takdirde isrâ olayı; Hz. 
Peygamber’in, bir gece, İçine düşen güçlü bir arzu ile kalkıp 
Mescid-i Haram’dan, Ci’râne vadisindeki Mescid-i Aksâ’ya 
bedenen, uyanık olarak gidip-gelmesidir. Bu yürüyüşü, Al
lah'ın içine düşürdüğü arzu ile olduğundan “Allah, kulunu 
yürüttü." şeklinde ifade edilmiş olmalıdır. “Götürme” tabiri 
Kur’an da zaman zaman kullanılan, işlerin Allah’a izafesi an
lamında Kur’an’ın benimsediği bir üsluptur. Nitekim “kulunu 
yürüttü" ifadesi, Hz. Peygamber’in Bedir Savaşı’na çıkması ile 
irtibatlı olarak da kullanılmıştır; “Nitekim hak uğruna (savaşa 
gitmek için) Rabbin seni, evinden çıkardı...”(Enfâl/5) ifadesin
deki gibi.

Peygamber oraya vardıktan sonra tıpkı (Necm/13-18) “An- 
dolsun, onu bir inişinde daha görmüştü: Sidretü'l-Müntehâ’da,
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kt onun yanında oturulacak bahçe vardır. Sidre’y i kctp^y011 
kaplıyordu. (Muhammed'in) Gö’z(ü) şaşmadı ve azm ctflh ^ n' 
dolsun, Rabbinin büyük ayetlerinden bazılarını gördü .” aye*_ 
lerlnde anlatıldığı üzere Sidretül-Muntehâ’da “Rabbifd*1 en 
büyük ayetlerinden bir kısmını gördü” ise, isrâ gecesi gddi- 
ği Cfrâne’deki bu Mescid-i Aksâ’da da “O’nun bazı ayoÜerini 
görmüştü.”

Bazıları, “Rabbinin en büyük ayetlerini veya bir kısm ını 
gördü.” şeklindeki ifadelerden şunu çıkarırlar: Burada 
ayet (ayet indirme) yok, irâe-i ayet (ayet/mucize göstermek) 
vardır. Hâliyle Peygamber göğe çıkmıştır, cenneti görmüştür. 
Beyt-i Mamuru ziyaret etmiştir, vs derler. Buradaki en büyük 
ayet: Peygamberimizin baş gözüyle gördüğü Cebrail olması 
kuvvetle muhtemeldir.

6.75 ¿¿ ij,İİI &  Jj ^  “Ve
İbrahim'e Böylece göklerin ve yerin melekutunu gösteril}0™14*  
kL yakinen bilip inananlardan olsun.” (Enam/75) ayetinde ol
duğu gibi “îrâe/göstermek" fiili mucize göstermenin cU3mda 
da kullanıldığım göstermektedir.

İsrâ olayı uyanıkken olmuş ve Peygamber yürümüş/yürü- 
tülmüştür. İsrâ gecesinde “Sana gösterdiğimiz o rüyayı* • • slJJ 
insanları sınamak için vesile yaptık”. (İsrâ/60) ayetinde belir
tilen rüya ise Mescid-i Aksâ’da kendisine gösterilen A Ü "1111 
ayetlerini görmek, ru’yet etmek, o mahiyetini bilmediğiriüz 
vizyondur. Peygamberin rüyeti, rüyası normal bir rü y a aa 
değildir. Zaten İsrâ/ l ’de geçen “linüriyehü"deki j  fliü
le görmek değil, akıl ile görmek, anlamak, bilmek derr'16^ ^ - 
Türkçedeki rey/görüş de buradan gelir.

Bu durumda Hz. Peygamber’in, Mescid-İ Harâm’d ^ 11 
rane vadisindeki, Mescid-i Aksâ’ya gelmesi, normal be<dense  ̂
bir yürümedir. Mescid-i Aksâ’da gördüğü olağanüstü cŷ aŶ ar 
ise ruhsal bir vizyondur. Kuranın anlattığı bu sade y\z ’̂OT^ait 
rivayetlerle efsaneleştirilmiş, aslı olmayan senaryolara temel 
yapılmıştır.40

40 Süleyman Ateş, http://www.erdemyolu.com/isra-mlrac,

http://www.erdemyolu.com/isra-mlrac
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Sonuç olarak Hz. Peygamberdin bir gece Mekke’den çıkıp 
8 km uzaktaki Mescid-i Aksa adı verdikleri mescide gitme
si olayı mucizevî rivayetlerle süslenerek abartılı anlatımlara 
dönüştürüldü ve esasen birbirinden ayn olan ml’rac olayı ile 
birleştirildi.

Ml’rac öyküsü, Başka Milletlerde de Vardır

Grek paganlan bile insanı, yeryüzüne düşmüş biri olarak 
nitelerler. Yine bu paganlarda urûç/göğe yükselme, geldiği 
yere dönme vardır. Pek tabii bu urüç; birtakım riyazetlerden 
sonra gerçekleşebilir. Nuzûl ve urüç kültürü pek çok millette 
vardır. Semaya yükselme tasavvuru eski Hind ve İran dinle
rinde de mevcuttur. Yine Peygamber'in Kudüs yolunda bindi
ği söylenen Burak ile yunan mitolojisindeki “Uçan At/Pega- 
sus” arasında paralellikler vardır. Yahudi geleneğinde İdrls, 
İbrahim, Musa, İşaya gibi peygamberlerle bazı tarihi şahsi
yetlerin yeryüzünden ilahı âlemlere çıktığına inanılır. Danyal 
peygamber ateşten bir binek ile semaya çıkmıştır. Hristiyan- 
lık teolojisine göre İsa çarmıha gerildikten sonra mezarından 
çıkıp, göğe, Baha’nın yanma yükselmiştir. Yine Hrtstlyanlığm 
kurucusu sayılan Pavlus’un da böyle bir mi’racı vardır. 41

İranlı Zerdüşt ruhanilerden Kerdir ve Ardâvirâfm mfrac - 
lan vardır. Sevabına yedi kızkardeşi ile evlenmiş bu Ardâvirâf 
denen Zerdüşt rahip, yedi gün yedi gece süren bu seyahatin
de cennet ve cehennemi görmüş, kıldan İnce, kılıçtan keskin 
Cinvât (sırat) köprüsünden geçmiştir. Tanrı Ahura Mazda’mn 
huzuruna kabul edilmiştir. Ardâvirâfm ruhen gerçekleştirdi
ği ml’rac, Peygamberimizin gerçekleştirdiği iddia edilen mfrac 
ile benzerlik gösterir.42 Ardâvirâfm mfrac sonrası anlattıkları 
ile Peygamberimizin anlattığı iddia edilen cennet ve cehen
nem ehlinin hâlleri şaşılacak derecede benzerlik gösterir.

Zerdüşt ve gnostik unsurları birleştiren Mani’nin kurduğu 
Maniheizm’de, m iraç vardır. Mani ilk göksel ziyarete, daha on 
iki yaşmdayken tanık olmuştur.

41 Salih Sabrl Yavuz, “Miraç’ md., DİA. C. 30, s. 132.
42 Ardâvirâf, Ardâutrâfhâme, çev. Nimet Yıldırım, Pinhan Yay, 2011/İst, s. 30.
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İslam öncesi hamilerden Ümeyye b. Sait’in da bir mi’racı 
vardır. Onun mi’racında da evin damı yarılarak melekler gel
miş, onun da kalbi yarılıp yıkanmıştır!43 Bu kadar benzerlik 
olur!

Ayrıca bizim HaUâc’ın ve Bâyezîd-i Bistâmî gibi sûfîlerin 
de mi’raclan vardır, özellikle Hz. İsa’yı göğe çıkaran rivayetler 
Müslümanları komplekse sokmuş. Peygamberimizin ondan 
aşağı kalmasına gönülleri razı olmamıştır. İsa göğe çıkar da 
bizim Peygamberimiz çıkamaz mı? Velîlerin mi'racı olur dta 
Peygamber'in olmaz mı? Velîlerin kerameti (mucizesi) olur da 
P^gam ber’in olmaz mı? Velîlere keramet yamayabilmek için, 
hemen mucizeler uydurulmaya başlanmıştır. Gerçekten Pey
gamberimizin mucizeleri tam bu yıllarda İmal edilmeye baş
lanmıştır. Kerametlere yer açabilmek için!

İslam ordularının yaptığı fetihlerde kısa sürede çok geniş 
bir dünyaya yayılan Müslümanlar buralarda farklı kültür
lerle yüz yüze geldiler. Ehl-i Kitapla Müslümanlar arasında 
yapılan en büyük tartışma peygamberlerin üstünlüğü üze-

. '• II*"i

rindendi. Hristiyanlar İsa’nın en üstün peygamber olduğunu 
savunurken, Yahudiler Musa'nın en büyük peygamber oldu
ğunu iddia ediyorlardı. Çünkü İsa Allah'a yükselmiş, Musa 
TseAttahla konuşmuştu. İslam’a yeni ğirenve eski dinlerine 
ait mitolojiler zihinlerinde hâlâ canlı olarak duran mevaliye 
mensup Müslümanlar iyi niyetle veya kasıtlı olarak. Peygam
berimizin tüm p^ğamberferden üstün okluğunu ispat etmek 
için eski mitolojik anlatılan kendi peygamberleri için uyarla
yıp bunlafrhadis diye rivayet etmiş olmalılar.

özellikle Mecusiliğe ait bazı efsaneler mi’rac hadisesine 
çok benzemektedir. Hicretten 400 yıl önce yazılan Ardaui- 
ra f Namak adlı Farsça bir kitapta Ardavirafın göğe yükselişi 
anlatılmaktadır. Artdavirafm Saroş adlı bir meleğin eşliğin
de yaptığı gökyüzü yolculuğu Tann’nın huzuruna varıncaya 
kadar çeşitli katmanlara uğrayarak sürer. Burada Ardavlraf 
Tann ile sohbet eder. Bazı öğütler alarak geri döner. Arapça-

43 Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak, s. 175.
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laştınlan ve İslam’ın kavramlarına uyarlanan taşımları dikka
te almazsak mi’rac hadisesi İle Ardavtrafm gökyüzüne çıkışı 
hemen hemen aynıdır. Mecusilikten İslam’a geçen bazı yeni 
Müslüman]ar veya onlardan bu tür mitolojileri öğrenmiş olan 
bazı Mûslümanlar Ehl-i Kitap’a karşı Mühammed Peygam- 
ber’în  üstünlüğünü ortaya koyabilmek için Zerdüşt dinindeki

■ -  - I f  T  .

bu mitolojiyi mi’raca dönüştürmüş olmalılar. Böylece İsa öl
dükten sonra göğe yükseltilmişken Mühammed Peygamber

attayken göğe yükse lm işve üstelik İsa gibi gökte kalma- 
mış geri ide dönmüştür. Musa gibi sadece Allah’la konuşmak
la kalmamış bir de O’nun cemalini temaşa etmiştir. Böylece 
Muhammed'in hem jsa ’dan hem de Musa’dan daha üstün ol- 
duğu ispat edilmiştirt

özetle mi’rac; toplumsal bilincin çeşitli kültürlerin etkisin
de kalarak ürettiği bir senaryoyu andırmaktadır.

İsrâ ve Mi’rac Mucize midir?
n

îsrâ ve mi’rac mucize de olamaz. Eğer isrâ ve mi’rac muci
ze olsaydı, müşriklerle Peygamber arasında karşılıklı bir mey
dan okumadan sonra vuku bulması ve bu mucizeyi herkesin 
görmesi gerekirdi. Oysa bu olayı Peygamberimizden başka 
gören yoktur. Sadece Peygamber’in görüp, Peygamber’tn tec
rübe ettiği bir mucizeye mucize denebilir mi? Bu nedenle İsrâ 
ve mi’rac bilinen klasik mucize tanımlarına uymaz.44

Mesela isrâ gecesi nazil olan [İsrâ, 17/59) uBi2im sana mu
cizeler göndermemize engel olan şey ancak, önceki (milletlerin) 
onları yalanlanuş olmalarıdır.” ayetini ele alalım. Ayet apaçık, 
Peygamberimize önceki peygamberlere verilen hissi m ucize!? 
rin neden verilmediği, hatta niçin verilmediğini de belirtmek
tedir.

Peygamberimiz hakkında rivayet edilen Kur’an dışında
ki diğer hissi mucizelere gelince, bunlar bize ahad tarik ile 
gelmiştir. Ahad rivayetler/tek bir kimsenin naklettiği hadis
ler itikatta -sübutu zannî olduğundan- hüccet olmaz. Ayn-

44 Salih Sabrl Yavu2 , "Miraç' md., DİA, C. 30, s. 134.
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ca bu rivayetler daha çok siyer, şemail, delail’ün-nübüvve ve 
hasâis un-nebî türünden İkinci, üçüncü derece, sıhhati şüp
heli kitaplarda yer alır.45 Kaldı ki bu zayıf rivayetlerin yanın
da, “Bana verilen şey, sadece AUah’m bana indirdiği vahyi
d ir” (Buharî, Fedail’l-Kur’an, Müslim, İman, 239) gibi, onun 
Kur’an'dan başka hiçbir mucizesinin olmadığım ifade eden 
hadisler de vardır.

Peygamber’in göğe çıkmasını, urûç etmesini, m frac mu
cizesi getirmesini isteyenler Mekkeli müşriklerdir. "Senin, 
altından bir evin olmalı ya da gözlerimizin örtünde göğe yük
selmelisin, fakat göğe çıkma durumunda (dahi) bize oradan 
okuyacağımız bir kitap indirmedikçe sana inanacak değiliz?. 
(İsrâ, 17/93) Anlaşılan, müşriklerin iman etmek için şart koş
tukları “m frac mucizesini” hadisçiler bulup, getirmiş.

Üstelik Peygamberimiz müşriklerin mucize taleplerini 
sürekli geri çevirmiştir. Peygamberimizin Kur’an’dan başka 
mucizesi yoktur. Bu nedenle Peygamber’e dönük tüm mucize
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hikâyeleri birer uydurmadır,
■**■■■ . v ■ ■ " L J

Bir İnsan Çok Küçlik Bir Zaman Diliminde Kâinatın
öbür Ucuna Gidip-Gelebilir mi?

Hiçbir cisim ışık hızından hızlı gidemez. Işık hızına erişen 
bir cisim sonsuz sıcaklığa erişir ve atom altı parçacıklarına 
ayrışır. Hadi diyelim ki, Peygamber ışık hızına erişti, Kâina
tın öbür ucuna gitti ve geldi. Bu bile on milyarlarca yıl eder. 
Peygamber diyelim ki ışık hızını da aştı, atomlarım dünyada 
bıraktı, ruhen uçtu. Bu aklen ve tıbben imkânsız hâle neden 
başvuruyoruz ki? Birkaç rivayeti kurtarmak için mi? Pey gam- 
ber’den mucize isteyip duran, onu bu konuda sıkıştırıp duran 
müşriklere mucize takdim etmek için mi? Böyle harikulade 
bir şey olsaydı, Allah bunu kitabında neden sarahaten zik
retmesini

Peygamberimiz fizik kanunlarına tabi değil mİ? Uhud’da 
düşmanın attığı mızrak onun yanağım yarmadı mı? Allah’ın

45 H. İbrahim Bulut, “Mucize* md. DİA, C. 30, s. 352.
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koyduğu sûnnetullah asla değişmez ve bu kurallara uymak 
peygamberler dâhil, herkesin görevi değil mi?

Allah İle Elçisinin, birbirine dirsek teması olacak şekilde bir 
araya gelmesi apaçık tecessüme/Allah’ı cisimleştirmeye vara
cağından, İslam âlimleri. İlgili hadislerin zaptı doğru olsa bile 
zahirî manalarıyla kabul edilemeyeceğini belirtirler. ** j^ira Al
lah’a mekân/yer izafeedilemez. Oysa mi raç da Peygamber in 
yolculuk güzergâhı en sonunda bir mekânda sonlanmaktadlT-
Bu olgu Kur’an’a terstir. Kur’an’da Allah İnsana şah dang ım 
dan daha yakındır. Kâinatın öbür tarafmda ikamet eden bir
Allah inancı kadar İslam'a aykırı bir inanç olamaz!

^  -------------- ■ ■■

O, nerede olursanız olun sizinle beraberdir... (Hadid/4)

Biz insana şah damarından daha yakınız. (Kaf/16)

Kullanın Ben't senden soracak olurlarsa, bilsinler kl Ben pek yakı- 
ram. (Bakara/186)

Sonra niye Peygamber kâinatın öbür ucuna gidiyor ki? Al- 
lah her yerde hazır ve nazır değü mi? Bu düşünce Allah’a
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mekân ve yer izafe etmek demektir. Bu ise onu clsimleştirir. 
Hâliyle bu İslam ’a baştan sona aykırıdır.

Mi’rac hadisesi Allah’ın mekândan ve zamandan münez
zeh olduğu, her yerde hazır ve insana yakın olduğu, gözlerin 
asla onu göremeyeceği gibi Kur’an tarafından da ifade edilen
hakikatlere ters düşmektedir. Allah’ın^göklerde olmasının bir 
tür yükseklik anlamına gelmesi de o günün kozmolojianlayı
şına, Batîamyus kozmoğraiyasma uygun bir anlayıştır.

Bize İsrâ Mucizesi mİ Lazım? Toksa İsrâ Gecesi Verilen 
On İki Emir mi?

Müslümanlar Peygamberlerini Burak ile Refref ile uzay
da seyahat ettirirken isrâ gecesi Peygamberimize verilen 12 
emirle pek alakadar olmazlar. Hatta Müslümanların birço
ğu bu 12 emirden haberi bile yoktur. Hâlbuki hangi Yahudi 
veledine sorulsa Musa’ya verilen 10 emri bilir. Bu 12 emrin 
11. si “Bilmediğin şeyin ardından gitme, Kesin bilgi sahibi ol-

46 Salih Sabri Yavuz. “Miraç* md., DİA, O. 30. s. 134.
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madığm şey hakkında konuşmadır”. Maalesef amaç İle araç 
yer değiştirmiş, Peygamber’in getirdiği evrensel prensipler göz
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ardı edilmiş, bizi hiç ilgilendirmeyen, onun mucizeleri İle ne- 
fes tüketiyoruz. Ah kİ, ne ahi

Bu on iki emir (îsrâ/22-37) şunlardır:

1. Allah'a ortak koşmayınız, yalnızca O’na ibadet ediniz.

2. Ana-babaya iyilik ediniz.

3. Yakına, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver, herkese 
İyilik yap!

4. İsraf etme! Büsbütün de saçıp-savurma! (Ne cimri, ne 
de müsrif ol, İkisinin arasında orta bir yol tut, İktisatlı 
ol)!

5. Çocuklarınızı açlık korkusuyla öldürmeyin. Sizin de 
onların da rızkını biz veriyoruz.

6. Zinaya yaklaşmayınI O apaçık bir hayâsızlıktır. O ne 
Çirkin bir yoldur.

7. Haksız yere kimseyi öldürmeyin.

8. Yetim malım -arttırmak gayesi dışmda- yemek için 
asla yaklaşmayın.

9. Verdiğiniz sözü yerine getiriniz.

10. ölçü ve tartıyı tam yapın.

11. Bilmediğiniz şeyin ardınca gitmeyin, Taklitçi olmayın, 
aklım kiraya vermeyin!

12. Yeryüzünde mağrur ve kibirli dolaşmayın. Mütevazı 
olun!

Mi'racda Peygamberimiz Allah’ı Gördü mü?

Dünyada İken hiçbir İnsan baş gözüyle Allah’ı göremez. Bu 
hususta İhtilaf yoktur. Peygamber’in Sldretü’l-Münteha’da 
Allah’ın cemalini keyflyetsiz, kemiyetsiz, mâniasız ve perdesiz 
bir şekilde gördüğü İddia edilmektedir. Bu rivayetler külliyen 
yalandır. Hz. Aişe Annemiz "Kim Mühammed Allah'ı gördü 
derse yalan söylemiş olur. Ben bunu Resulullaha sordum 
demiştir.” (Buharî, Tevhid, 4} Oysa mevlithanlarımız: "Aşlkâ-
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re gördü Rabbü’l-izzeti, ahlrette öyle görür ümmeti." diyebil
mektedirler.

Yine Bakara son İki ayetini Peygamber’in doğrudan Al
lah'tan aldığı İddiası Kurana tamamıyla aykırıdır. Zira; 
Şura/51. ayeti; bir beşerin hiçbir şekilde doğrudan Allah İle 
konuşamayacağı konusunda oldukça nettir: "Allah bir inşan- 
la ancak vahiy ile veya bir perde arkasından veyahut bir elçi/ 
Cebrail göndererek... konuşur.” Bu ayet peygamberlerin bile 
Allah’la yüz yüze, doğrudan konuşmasının mümkün olmadı
ğını İlan eder.
v - — ----------— ......

Allah’ın ahlrette görülmesi meselesi bile epey tartışmalı 
İken, ml’racın mahiyeti meçhul İken, ne zaman olduğuna dair 
onlarca rivayet var iken, hatta olup-olmadığı tam bilinmez
ken, Peygamber İle Allah’ı diz dize mesafede sohbet ettirmek, 
mevlithanların “Hakk’ı gören göz hakkı İçin” diye attıkları na
ralara inanmak, Peygamberimizin Allah’ı baş gözüyle gördü
ğünü söylemek edep sınırlarını epey zorlamaktır.

Mi’rac hadislerinin İslam itikadı açısından en tehlikeli 
kısmı, Peygamberle Allah’ı buluşturması, bir beşeri, Allah'ın 
makamına girdirmesi, Allah’a zaman ve mekân isnad etmesi-
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dir. Peygamberimizin Sidretü’l-Münteha’da Cenâb-ı Hakk’m
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cemalini kemlyetsiz, keyflyetsiz, halisiz ve perdesiz bir seklide 
müşahede ettiğini İleri sürenler,47 Kur’an’daki Allah tasavvu
runu anlamaktan uzak, mistik hezeyanlar içinde olan kim- 
selerdir.

Peygamber’in, “kalemlerin cızırtılarım duyacak kadar yük
sek. bir yere” çıktığım ifade eden rivayetler; Allah'ın katinı, 
sanki bir karargâh, bir nevi istasyon, bir yönetim yeri gibi 
tasavvur eden, Allah’ı cisimleştirmeye ve insana benzetmeye
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tasavvuruna yer yoktur.
V - ............. . .  _ ................................ ------

Oysa Cenâb-ı Hakk, asansör gibi bir vasıta ile yanına çı- 
kılabUecek, son bir perdeden sonra makamına gülüp bizzat.

47 FethuUah Gülen. Prlzma-4. îst-2004, s. 209.



Mucize ve Keramet 55

baş başa görüşülebilecek birisi değildir. Bu, ancak paganla
rın tanrısı olabilir ama Kur’an'm Allah'ı kesinlikle olamaz. At-
lah'm eşi, benzeri, dengi yoktur, Hiçbir şey, hiç kimse O’nun 
misli, benzeri değildir, (Şura/11) O, gözleri idrak eder. ama 
gözler O ’rtu idrak edemez! (En’am/103)48

K eram et

Keramet'in “Evliyanın kerameti haktır.” şeklinde Ehl- 
i Sünnetin itikadına dâhil edilmesi H 3. asırdan sonrasına 
rastlar.49 Ayetlerden ziyade rivayetlere öncelik veren Eş’arî 
kelamı topluma hâkim olduktan ve evliya menkıbeleri İyice 
çığırından çıktıktan sonra keramete iman İtikat mevzusu ya
pılır. Kur’an ve hadisi yorumlamada aklı ve mantığı öne çıka
ran Mutezile mucize ve kerameti çok sınırlı olarak kabul eder. 
Ehl-i Kur’an ve akıl taraftarları, kıssacı vaizlere, menkıbeci- 
lere, Ehl-i Hadis’e yenilince itikatta kartlar yeniden karıldı.

Biz Müslümanlar Peygamberlerin mucizelerine inanırız. 
Lâkin keramete iman zarurât-ı diniyyeden değildir. İbn Hazm 
gibi bir müstakil mezhep İmamı da kerameti peygamberler 
dönemi İle sınırlı tutması bunu göstermektedir.

Mucize ve kerametin her ikisi de olağanüstü, harikulade 
şeylerdir. Tek farkı, birinin evliyaya izafe edilmesidir. Yani iki
si de aynı şey. Mahiyetleri, sıfatlan bir, lâkin isimlendirilmesi 
farklıl Ne garip bir durum değil mi? Zaten AbdÛlmecid es- 
Sivasî; “Harikulade olan işin sahibi eğer nübüvvet ve risalet 
davasında bulunursa, onun elinde zuhur eden şeye mucize 
denir.” der.50 Eğer bu kişi nübüvvet İddiasında bulunmaz ise, 
onda görülen harikulade hâl, keramettir (!) yani; kişinin iddi
asına göre aynı olgu farklı isimlendirilir!

Zaten, Eşarfnin eserlerinde olduğu gibi ilk dönem İslam! 
eserlerde, şimdilerde keramet diye adlandırdığımız olaylara 
“ayet/mucize” adı verilmektedir. Ayet denilen harikalara ke
ramet denilmesi sonraki dönemlere ait bir isimlendirmedir.

48 Mehmet Durmuş, İktibas Der,
49 Y.Şevki Yavuz, “Keramet” md. DİA, C. 25, s. 269.
50 Cengiz Gündogdu, AbdÛlmecid Stvast s. 389.
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Batıklar da bizim keramet dediğimiz şeye mucize demektedir. 
Pisagor’un mucizesi, Pavlus’un mucizesi, Kapadokyak Apol- 
loıüus’un mucizesi, vs. gibi. Mesela bu pagan Apollonlus’un 
yüzlerce mucizesinden bahsedilir.

Evrende “sünnetullah" ve “adetullah" denilen, sebep-so- 
nuç nedenselliği ile işleyen bir düzen vardır. Ezelden ebede 
doğru giden bu İlahî nizam -eğer delinirse- sadece peygam
berler için delinir. Bu da halkın peygamberlerin Tanrının el
çisi olduğunu tasdik edip getirdiği emirlere uyma maksadına
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yöneliktir. Yani; tabiat kanuni anırın mucizelerle delinmesin
de birtakım hikmet, maslahat veya ihtiyaç vardır. Velînin veli
liğini kabul ve tasdik edip kendisine tabi olmaya hiçbir Müs
lüman mecbur olmadığından, ondan zuhur eden keramet için 
böyle bir hikmet ve maslahat yoktur. Öyleyse; herhangi bir 
hikmeti ve faydası bulunmayan kerametin bir velîden zuhur 
etmesi abestir.

“Mucize, peygamberlik davasıyla birlikte ortaya konulan 
ve hakan mislini getirmekten aciz kaldığı bir harika” diye ta
nımlanır. Velînin kerameti de aynı mahiyette olunca, peygam
ber olmayan bir velî de mucizenin bir benzerini getirebiliyor 
demektir. Bu da ister istemez mucizeleri anlamsız bırakır.

Serrâc’a göre:

Peygamberlerden başkasının keramet/harikulâde hâl sahibi ol
ması caiz değildir. Ayet, mucize ve keramet bir ve aynı şeylerdir. 
Velîden kerametin zuhurunu kabul etmek velî İle nebiyi aynı se
viyede ve eşit görmek anlamına gelir. Bu durumda nebi İle veli 
arasında fark kalmaz, demektedir.

Binlerce velînin ve her birinin -eğer var İse- binler kerame
ti gök kubbeyi dolduracaktır. Bu takdirde, bu harikulade hâl
lerin kerameti (kıymeti) kalmayacak, sıradan olaylar hâline 
gelecektir. Bu da beraberinde mucizenin kıymetini düşüre
cek, keramet enflasyonu içinde herkes tarafından gösterilen 
basit, sıradan bir olay olacaktır. Hâliyle, ne peygamberlerin 
bir üstünlüğü, ne de peygamber olduklarının kanıtı olan mu
cizelerinin bir kıymeti kalacaktır.
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Bahsedilen sebeplerden dolayı peygamberle velî, mucize 
ile keramet birbirine karıştırılır ve ayırt edilmeleri mümkün
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olmaz! Aynca velî peygamber düzeyine çıkarılabilir. Bu da 
bazı kimselerin peygamberlik İddiasında bulunmalarına yol 
açabilir.51

Aslında bu keramet jriü lürü tamamen Hrtstiyan azizlerin-
den ve Budist rahiplerinden blzlere geçmiştir. Anadoluda İlk

....  .. J________mkl_

yerleşim yeri olan Ahlat'ta Moğollar ve diğer Türk boylan ara
sında Uygur Türkleri beraber yaşıyordu. Ki bu Uygur Türkleri 
Budist idi. Kaldı kl Tûrkler İslam öncesi Budizme de girmiş
lerdi. Aynca Türklerin dini öğrendikleri Yesevi dervişlerin kö
keni Buharalı Budlstlere kadar gideri

Sahabe ve T abiundan tek bir tane keramet menkıbesi nak-
^  ................  —  —  —  ------------- B l ı ı ı  ,  . . ,  ( ........... ...   ̂ -H- f

ledilmezken, sonrakiler keramet denizinde yüzmektedirler. 
Bu işte bir tuhaflık yok mu? Reci vakasında, B iri Meûne fa-
■■ -ı. -■ -ı I I ..................... -  ^  ' L ' ■ '-P ' ■ L. ^  , .  .

ciasmda Peygamberimizin üzerine titrediği Ashab ı Suffe’den
■ — l r

yetmiş küsur gencecik talebesi en vahşi şekilde katledilirken, 
Peygamberinden haberi olmamıştır. Taİfte taş sağanağına 
tutulduğunda, ayaklarından akan kanlar ayakkabısına ulaş
tığında bile şeyhlerden her zaman sadır olan böyle harikulade 
hâller olmamıştı. Hz. Peygamber, Mekke’den Medine’ye bin 
bir zahmet ve meşakkat İçinde, günlerce süren bir yolculuk- 
tan sonra varabilmişken, evliyanın çok daha uzak yerlerden, 
çok kısa bir sürede Kabe’ye uçuvermesi, orada namaz kılma
sı, tavaf yapması nasıl mümkün olabilir? Eğer bu masallar 
doğruysa, velîlerin Peygamberimizden daha üstün olduğunu
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TmbüQehmellyiz.

Hz, Musa deniz yarılmadan karşı sahile geçememiştir. 
Oysa bizim evliyalar hem suda yürürler, hem havada uçar
lar. Hz. Yusuf u peygamber olan babası hapisten kurtarama- 
mıştır. Oysa bizim evliyalar her durumda müritlerine yetişir, 
onların sıkıntılarım halleder! Hz. İbrahim, kendisine gelen 
melekleri ilk başta tanıyamamıştı. Oysa bizim evliyalarımız, 
müritlerinin yatakta kaç defa sağa-sola döndüğünü görürleri

51 Süleyman Uludağ, “Keramet-II”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma 
Dergisi, yıl: 6 (2005), Sayı: 15, s. 7-35.
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Yatakta yanlış-yasak pozisyonda elma edenleri dahi bilirler 
İmiş! Anlaşılan röntgenciliğe merak salmışlar! Tövbe Ya Rab- 
bi, tövbe!

Hâliyle bu işte bir yanlışlık var!

Sahabe yeryüzünün en güzide toplumu olmasına rağmen 
hiç birisi gaybı bildiğini, biç biri gezdiği yerlere bereket götür
düğünü, hoşlanmadıklarının ölümünü isteyip öldürdükleri
ni, taş yaptığını, denizin üzerinde yürüdüğünü, k û n ıagacı 
yeşerttiğini söylementiştü.Hatta o kadar ki Hz. Hamza, üç 
beş metre gerisinden kendisini öldürmeye geleni, Hz. Ömer, 
İki saf arkasındaki katilini fark etmedil Hz. Ali, namaz kıldır-
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diğı mescitte, mescidin bir köşesinde kendisini öldürmek için 
plan yapan, aylarca orada gizlenen Ibn Mûlcem’l ne gördü. 
ne Elidi!

Medine’de îbn Sayyad diye bir medyum vardır. Güya in
sanların içinden geçeni bilir. Peygamberimiz içinden “duhari* 
kelimesini tutarak, “Bil bakalım benim içimden ne geçti?” 
diye sorar. O da “duh..." der demez, Peygamberimiz müdaha
le eder, “haddini aşıyorsun" diye tersler. Bu çocuk daha son
ra büyüyüp, Müslüman olmasına rağmen, sahabe bu kimse
ye daima mesafeli davranmıştır. Ondan hoşlanmamışlar dır. 
Peygamber’in ve sahabenin olağan dışılığa bakışı böyledir.52

Zaten, İlk sûfîlerde kerameti İlahî bir ikram ve lütuf olarak 
görmekle beraber öneminin abartılmasına ısrarla karşı çık
mışlar, keramet gösterilerine ve keramet satanlara ağır eleş
tiriler yöneltmişlerdir. Onlar kerametlere hayz’ur-ricâl (erkek
lerin hayız görmesi) nazarıyla bakmışlardır.53

Fazlur Rahman keramet kültürünün tamamıyla dışandan
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ithal olduğu ve Sünnîliğin itikadına sonradan dâhil olduğunu
belirtir: ......

Sûfîllk birtakım görüntüler ve kendi kendini hipnotize etmeler 
yüzünden ruhani bir hokkabazlık şekline bürünürken, nazari

52 Mustafa İslamoğhı, Üç Muharnmed, s. 32-3.
53 Süleyman Uludağ, Keramet-II, Tasavvııf: İlim ve Akademik Araştırma Der

gisi, yıl: 6 (2005), Sayı: 15. s. 7-35.
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açıdan da yan çılgın bir tasavvuf! irfanillğe/gnostizme dönüştü. 
H 5. yüzyıla doğru velîlerin kerametine olan İnanç İyice yaygın bir 
durum almıştı. Sünnîlik de çekingen bir şekilde de olsa kerameti 
en sonunda kabul etti.64

Keramet Velîlere Allah’ın Bir İkramı Değildir!

Özellikle günümüzün modem İnşam; her şeyin maddeye 
indirgendiği, mekanik ve determinist dünya anlayışından sı
kılmakta, maddi olmayan, ruhani şeylere fizik âlemin ötesine 
ilgi duymaktadır. Bunlardan bir kısmı astrolojiye, münec
cimliğe, falcılığa, medyumlara, ufologlara, re ikiye, cin elliğe, 
medyumlara, ruh çağırmaya, parapslkolojiye ve benzeri hu
suslara İlgi duyar. Cinleri hep cin gibi insanların, uzaylıları 
hep uzay filmleri seyredenlerin görmesi gibi birtakım kimseler 
böyle hayali, mesnetsiz şeylere inanmaya oldukça yatkındır. 
“Bir şeyin şuyu’u, vuku'undan beterdir” derler. Birinin adı 
keramet sahibi velî diye anılmaya görsün! Hakkında neler uy
durulmaz! Köprüye girerken yalan uyduranın, çıkarken ken
disinin de inanması gibi, bu haberleri uyduranlar bir müddet 
sonra kendileri de İnanmaya başlayıverir.

Şeyh efendiler “tayy-ı mekân" (aynı anda birçok yerde ol
mak), “tayy-ı zaman" (tarihin ilerisine veya gerisine ışınlan
mak) gibi tamamen sünnetullaha, akla ve İslam’a aykırı bin
lerce keramet yumağı hâlinde takdim edilirler. Ortaçağdaki 
uçan halılar gibi, süpürge sapının üstünde uçan cadılar gibi, 
evliyalar havada uçar, diledikleri an diledikleri yere giderler
miş (1) Lâkin son yıllarda hava trafiğindeki yoğunluktan dola
yı pek uçamaz olmuşlar.

Pek tabii ki, şeyh uçmaz, ahmak müritler tarafından uçu- 
rulur. Benim peygamberim haftalarca Mekke-Medine arasm-
da
hatta mağarada saklanmak zorunda kalmış, bu evliya denen 
yan ilahların mertebesine erişememişti.

Yine bu masal kahramanlan su üzerinde kurbağa gibi yü
rürlermiş, lâkin Musa peygamber her nasılsa yürüyememişti.

54 Fazhır Rahman, İslam, s. 213.
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Yunus peygamber gemiden denize atılmış, bu keratalar gibi 
su üstünde yürümeyi becerememişti, denizde bir balık tara
fından yutulmuştu!

Ayrıca canlı mucize/keramet’e tanık olmak isteyen o ka
dar saftirik var kil Onlar en sıradan işleri bile keramet olarak 
algılamaya zaten şartlanmışlardır. Yağmur mu yağdı, gavs 
dua buyurmuştu. Kaza mı oldu, Efendi hazretleri buna İşaret 
buyurmuştu. Hoşlanmadıkları birinin başına bir bela mı gel
di, Şeyhimiz onu çarptı.55 56

Sahabe ve tabiûn tüm evliyalardan binlerce kez üstün
^  -  —  _______  j  _____ __________________ ----------------------------------------------------------------------------------------------------________________________  ............. ^ _______^ ___________ —

olmalarına rağmen onlardan nakledilen kerametler birkaçı 
geçme^en_ye bvmte1‘ da zayıf rivayetlere dayanırken55 tari
kat şeyhleri hakkında nakledilenler ansiklopedilere sığmaz.57 * * * * 
Bugün İslam toplumunda herhangi bîr mesleği olmayan, ça
lışmadan krallar gibi yaşayan bazı kimselere “keramet sahibi 
büyük evliya” muamelesi yapılmaktadır. Geçimlerini uydu-

■’ ■' ■" Ş i
rulan bu kerametlerden kazanırlar. Havada uçmalar, suda 
yürümeler, ateşte yanmamalar vs. Daha neler neleri Leş yi
yen karga da havada uçar, lanetli şeytan da bir gecede dünya 
kadar yer gezer, yılan da suda yürür. Bir sünnetsiz Budist, 
Hindu bile eksi 20 derecede çıplak olarak dışanda günler
ce kalabilmekte. İş mİ yani? Batıdaki bazı usta illizyonistler 
bunlardan daha büyüğünü göstermekte!

Feridüddln Attar şöyle bir olay anlatır: Ebu'l-Hasan Ha- 
rakânı bir gece sohbet ederken dedi ki: “Şu anda falan sah
rada eşkıya vurgun yaptı ve şu kadar kişi de yaralandı.” Er
tesi gün soruşturdular, şeyhin dediği doğru çıkar. Tuhaftır, 
aynı gece şeyhin oğlu Öldürülmüş, kesik başı evinin eşiğine 
konmuş ve şeyhin bundan hiç haberi olmamıştı. Kocasının 
kerametlerini inkâr etmekle tanınan karısı “Kilometrelerce

55 Ferld Aydın, age, s. 244.
56 Süleyman Uludağ, ‘‘Keramet” md. DİA, C. 25, s. 266.
57 Hz. Ömer’e nisbet edilen, ordu komutam Sârtye'ye Medine’den “dağa çık”

diye bağırmış, o da bunu işitip, dağa çekilmiştir. Bu hikâyeyi Vâkıdî nak
letmiş olup, pek güvenilir bir tarihçi değildir. İşin aslı Hz. Ömer, camide
ordunun muzaffer olması için dua etmiş ve bu İsteğinin Suriye'de olan
Sârtye'ye iletilmesini İnsanlardan istemiştir. (İ. Sarmış, age, s. 333).
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uzaktaki bir olaydan haber verdiği hâlde, oğlunun kesik ba
şından haberi olmayan bir kişiye ne demeli?” diye söylenmek
ten kendini alamaz.58

Keramet sahibi olmak demek; olağan dışı olmamak, yani; 
kerameti olmamak, normal olmaktır. Zaten her insan kerim/ 
değerli, mükerrem kılınmıştır. (İsrâ/70) Her insan keramet 
sahibi, saygın bir varlıktır. Gerçek keramet; tevhid ve istika
met üzere olmaktır. Kâinat kitabını okuyup, ondaki ayetleri/ 
mucizeleri okumaktır.

Esas keramet suda yürüm ek değil, suyun üstünden in
sanları geçirmektir. Köprü yapmaktır. En modern deniz ta
şıtlarım yapacak bilgi ve donanıma sahip olmaktır. Keramet 
gökyüzünde uçmak değil, insanları fezada uçurmaktır. Uçak
lar, uzay gemileri yapmaktır. İnsanlara hizmet ederek, hakkın 
rızasını kazanmaktır. Keramet; olağan, tabii, fıtri olmakta, 
olağandışılık da değili59

İslam'a göre keramet Allah'ı razı etmektir, su üzerinde 
yürüme değili İslam’da keramet Allah'tan korkmak, O’nun 
emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmaktır, hava
da uçmak değili İslam'a göre keramet ehl-i takva olmak, yani 
insani sorumluluğu kuşanmaktır. Yoksa gaipten haber ver
mek, bereket yağdırmak, kalplerden geçeni bilmek değildir!

Aynca hiç bir Müslüman Allah’tan başkasının kâinatta ta
sarrufta bulunmasından hoşlanmaz. Bunu Rabbine meydan 
okumak, ilahlık taslamak olarak görür.

Hem keramet olsa bile, bu dünya “darül-hikmet ve hiz
mettir”, yoksa “dâru’l ücret ve mükâfat” değil. Buradaki ima
nımızın ve salih ampiif>rimi7in karşılığım ahirette alacağız. 
Uhrevî amellerimizin ücretlerini dünyada istemek doğru de
ğildir. Keşf ve keramet ile onları burada tüketmek, iman ve 
amellerimizin baki meyvelerini fâni ve muvakkat bir surete 
çevirmek, akıl kân olamaz! 68

68 Süleyman Uludağ, Keramet'II, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Der
gisi, yıl: 6 (2005). Sayı: 15, s. 7-35.

00 Haşan Elik, Dini Özünden Okumak, s. 103.
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Kerameti görülen velîlerin diğer müminlerden üstün olma
sı da zorunlu değildir. Asıl olan keramet değil, istikamettir.

İbn Haldûn; kâfir ve fâsık sihirbazların halvete çekilip, bir
takım riyazetlerle olağanüstü şeyler gösterebileceklerini söy
ler.60 Ya da sûnnetsiz Hind fakirlerinin de böyle olağan dışı İş
ler yaptıkları -eğer doğru ise- nakledilir. Bu takdirde; keramet 
kişinin dinine değil, şahsına bağlı demektir. Diğer taraftan bazı 
insanların diğerlerinde olmayan becerileri ya da bilimin bugün 
henüz İzah edemediği birtakım yetenekleri olabilir.

Aynca Hallaç, Bâyezıd-i Blstâmî ve Sühreverdı gibi bazı 
kimselerin simyacı olduğu da göz ardı edilmemelidir. Keramet 
adı altında birtakım manipülâsyon, göz boyama, sahtekârlık, 
şarlatanlık, zekâ ve el oyunları her zaman, her yerde görül
mektedir. Çoğu kere de müneccimlik, sihirbazlık, hokkabaz
lık, gözbağcılığı ve falcılık gibi şeyler keramet İle karıştırıl
maktadır. Diğer yandan bazı cahil müritler, şeyhlerinin çok 
sıradan olan beşerî hâllerini, alelade tesadüfleri bile keramet 
olarak görmeye dünden hazırdır.

Her İnsanda görülen ve “tuluat, hiss-i kable’l-vuku” (bir 
şeyin vukuunu olmadan önce hissetme), telepati, içine doğ
ma, feraset nuru ile bakıp görme, basireti veya kalp gözü açık 
olma... gibi deyimlerle dile getirilen manevi ve ruhi hâller de 
aslında bilimle izah edemediğimiz olağan dışı hususlardır. 
Eğer böyle bir hâl evliyada zuhur ederse keramet, sıradan 
bir müminde zuhur ederse maûnet, bir fâşıkta zuhur ederse 
istidrac, din düşmanlarından zuhur ederse ihanet adının ve
rilmesinin hiçbir mantığı yoktur. Buna “kazâ-yı hâcât, çok sı
kışan birinin ihtiyaçların giderilmesi“ adım verenler de vardır. 
Bu açıdan bakıldığında harika ve keramet diye göklere çıka
rılan hadiselerin dinde fazla bir önemi olmadığı ortaya çıkar.

Evliyaların hak olduğuna delil getirilen keramet hikâyele
ri; diriyi Öldürmek, ölüyü diriltmek, kabir hâline ve ölülerin 
durumuna vakıf olmak ve aynı zamanda ölülerle konuşmak, 
su üzerinde yürümek ve havada uçmak, gaybı bilmek, insan-

60 İbn Haldûn, age, s. 672.
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lann kalbinden geçenleri bilmek, mele küt âlemine nüfuz edip 
tasarruf etmek, rüzgâr estirip esen rüzgân dindirmek, ateşte 
yanmamak ve zehirden etkilenmemek vs. gibi hikâyeler di
nen, aklen ve tıbben mümkün değildir.

Aslında tarikatlar bu keramet menkıbeleriyle sapık yolla
rına cahilleri çekmek için başvururlar. Evliyaları takdis et
mek ve evliyaların peygamberlerin devamı olduğu ve Allah’ın 
yeryüzûndeki vekilleri olduğu yalanına destek bulmaktır. 
Gerçekten bu tasavvuf dininin halk arasında hüsn-û kabul

^  t _     ^  __ _________r ^   ̂     , — i—  ı - r a — H .  — . . .  H , T  -".P

görmesinin en büyüksebebi bu kimselerin binlerce kerameti 
olduğunainanmalandır. Brmdandolayı, keramettarikatiarın 
olmazsa olmazıdır.

Zira bunların felsefesinde bütün varlıklar Allah’m bir te
zahürü, değişik mertebelerdeki görünümleridir. Eğer insan 
seyrü sülük ile Allah’ta fani olursa, O’na vasıl olursa, artık 
Allah’m gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olur. O artık Al
lah’ta fani olmuş, ilahı bir nitelik kazanmıştır. O artık her 
kudreti izhar edebicek bir makama yükselmiştir. İşte bu de
receye yükselmek evliyalık, her olağanüstü harika şeyleri 
göstermek ise keramet olur (!) O nların  çarpık zihniyeti mese
leye böyle bakar.

Şârânî, şeyhi Ahmed Bedevi'nin kabrinden elini çıkarıp, 
elini tuttuğu, hatta helva pişirip ölüleri ve dirileri çağırıp ye
dirdiğini utanmadan söyleyebilmiştir. Müslümanların İtika
dım. böyle hurafelere inanan Şarâni’nin yazdığı Kabir Hayatı 
gibi kitapların oluşturduğunu düşünebiliyor musunuz? Bu 
mezarcıların böyle pek çok garip masalları vardır. Mesela 
Ahmed er-Rifâi, Peygamberimizin merkadı önüne geldiğin
de, “es-Selamü aleyke. Yâ ceddi (Sana selam olsun Ey De
ri eciğim)” deyince, orada olanların hepsi “Aleyke’s-selam, Ey 
veledi (Sana da selam olsun! Ey çocuğum)” cevabım işitmiş. 
Sonra, “Uzat ellerini, dudaklarımla öpeyim” deyince, Peygam
berimizin mezarından dışarı bir el çıkmış ve bu zat da o eli 
öpmüştür (!)81

61 Mustafa Tahralı, “A.er-RlfâT md. DİA, C:2, s. 127,





KUR’AN PEYGAMBERİ Mİ YOKSA İLAHLAŞTDULAN 
PEYGAMBER Mİ?

Rasululİah’m Şefaati Var mı?

Şefaat; kelime olarak “şe f un”dan türemiş olup, “tek olanın 
zıddı, çift olmak” anlamına gelir. Fiil olarak “şe-fe-a"; aracı 
olma, araya girme, müdahale etme anlamına gelir. Şefaat; bi
rini kurtarmak ya da birine yarar sağlamak maksadıyla bir 
büyüğün nezdinde “aracı” olmak, suçlunun suçunu affettir
mek için talepte bulunmak demektir.

Dini literatürde ise peygamberlerin, meleklerin ya da iyi 
insanların kıyamet günü Müslüman suçluları kurtarmak için 
Allah’ın müsaade etmesiyle şefaat etmesi, bu hatırlı insanlar 
hürmetine de Allah’ın bu kimselerin suçunu affetmesi anla
mında kullanılır.1

Şefaat, Kur’an’da:

• Bir işe vesile olmak, yardan etmek ve aracılık etmek 
(Nisa/85),

• Allah'tan dünyada iken İktidar, güç, servet, nzk, boltuk, 
evlat, vs. gibi bir konuda yardım istemek için aracı koy
mak. (Yunus/18, Secde/4, Necm/26) gibi anlamlarda,

• Yunus/3. ayetin de ise; “İkinci bir ilah, yaratmada 
O’nun başka bir ortağı yoktur.” anlamında gelmiştir.

1 Süleyman Uludağ Tasavvuf kültüründeki şefaat anlayışını şöyle özetler: 
Sufller ve tarikat ehli ölülerin, yatırların, ermişlerin, türbelerde gömülü 
olan velîlerin ruhlarının, sağ İnsanlara şefaatçi olacaklarına ve bunların 
Allah’a nazlarının geçtiğine İnanırlar. Bu anlamdaki şefaat onlara özgü di îr 
ve genellikle şefaat deyince de bu anlaşılır. Bunun İçin türbelere ve yatırla
ra gidilir, oralara adaklar adanır, kurbanlar kesilir, paralar atılır, çaputlar 
bağlanır, dua edilir, namaz kılınır. Böylece buralarda gömülü olup Allah'ın 
sevgili kullan ve yakın dostlan olduklarına inanılan ölülerin ruhlarının Al
lah katında şefaatçi (aracı) olmaları istenir. Özellikle tarikat şeyhlerinden, 
gavslardan, kutublardan şefaat istenir ve bu şefaatin pek çok müşkil me
seleyi çözdüğü kabul edilir.» (Mehmet Durmuş, Kuran’a  Göre Şefaat, s. 15).
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■ Bunların dışındaki ayetlerde İse, İlahların, m elekle
rin, evliyaların, dünyada insanların peşine takıldıkları 
kim selerin ahiret günü şefaat etm esi anlam ında kul
lanılm ıştır.

İslan fa göre iyi İnsanlar cennete gider, günahkâr/kötü in
sanlar da cehenneme gider. Şefaatçinin mantığına göre iserBu 
ana prensip şefaat ile sa f dışı ediliri Suçlu olmasına rağmen 
Allah katında naz-ı niyazı olan birisinin tavassutu, aracılığı ile 
cezadan kurtulur, hak etmeden torpil İle mükâfata konâr! ^

M ekkeli m üşrikler A llah a  inanm akla birlikte A llah 'tan 
rütbe ve yetkice daha aşağıda ilahlar da edinm işlerdi. Dünya
da bu İlahlar ile A llah ’a yakınlaşm ayı um uyor (şirk-i takrîb), 
ahtrette de bu ilahların A llah ’ın  cezalandırm asından kurtara
caklarına (şefaat edeceklerine) İnanıyorlardı.

Onların Allah inancı şirk İle nasıl yozlaşm ış ise, ahiret 
inançları da şefaat anlayışı ile öyle yozlaşm ıştı. Kur'an her 
ikisine de şirk demektedir. Hatta İyi düşünülürse görüleceği 
gibi, şirkin tem elinde şefaat anlayışı yatar. Biz günahkârız, A l
lah bizim  yüzüm üze bakmaz. A llah ’a  yaklaşm ak için yapılm a
sı gereken en uygun davranış (!) A llah ın  gevdiği, erm iş ko llan  
vasıtasıyla, tavassutu ile kurtulm anın yolunu bulmak. Bu da 
kaçınılm az olarak, kula kulluğu beraberinde getirm iştir.

A llah M ekkeli m üşriklerin, şefaatten kaynaklanan şirk 
inançlarım  ortadan kaldırm ak için tevhid dinini gönderdi. 
Yani şefaat kayram ı çok açık net bir şekilde M ekkeliler tara
fından biliniyordu. İslam  şefaat flkriıfi/kavranunı oluşturm a
dı, tam aksine var olan bu anlayışı ortadan kaldırm aya çalış- 
tr Şeiaatten bahseden 26 ayetten, 22’si Mekke’de inm iştir. 
TETTeaHteT bile tek başına, Mekkeülerin şefaat İnancını yok

ye kâfidir.1

AUah'tır gökleri, yeri ve ikisi amsındakÜert altı gönde/devirde ya
ratan, sonra daArş'a istiva eden, O ’nun dışında sizin ne bir dost, 
ne de bir şefaatçiniz vardır, (Secde/4) 2

2 Mehmet Durmuş, Kumu'a Göre Şefaat, s. 27.
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Yoksa onlar Allah'la birlikte, O Yum dûnunda başka (hayali) şe
faatçiler mi edindiler? De kt “Onlar hiçbir şeye malik olmayan, 

v düşünmeyen şeyler olsalar da rru (anlan şefaatçi edineceksiniz)̂  
De kt şefaat bütünüyle ve yalımca Allahla aittir, Yedenin ve gökle
rin mutlak hâkimiyeti de O ’nundur. Sonra ona döndürüleceksiniz, 
(Zümer/43-4)

Cehennem o gün o2gmlara gösterilir. Onlara "Nerede o tapınıp dur
duklarınız?" denilir, *Size yardım edebildiler mi? Hadi onu geçtik 
Kendilerine yardım edebilecekler miT* Ardından Hohlan ve onlara 
umut bağlayanlar cehenneme tıkılır, fbltsYn ananesi de. Onlar ora
da birbirlerini suçlayarak derler fctr *Allah şahit kl biz apaçık sa
pıktık içindeydik. Çünkü sizfin gibi yaratılmış varlıklar) âlemlerin 
Rabbiyle bir tutuyorduk Yine de yoldan çıkmamıza sebep olan şu 
günahkarlardır" Gel gör kt şimdi bize ne arka çıkan bir şefaatçi
miz, ne de candan bir dostumuz var, (Şuara/90-101}

Özetle Kur’an ayetleri; ebedi kalmak üzere girilen b ir yer 
olan cehennemde fidye İle şefaatle, iltim asla, akrabalık bağı 
ile kurtuluş olm adığı konusunda muhkemdir, (Nahl/38-9; 
Secde/14; Hadid/15; Yunus/9; Furkan/70-1; Şura/25-6; 
Muhammed/7; Bakara/160-254; M üm inun/102)

M ekkeliler, A llah ’ı çok uzakta* m üteâl/aşkın b ir varlık ola
rak tasavvur ediyorlardı. O na yaklaşm ak için aracılar/şefa
atçiler İcat etm işlerdi. Hâlbuki Kur'an’a göre Allah; kişiye şah 
damarından daha yakın ve dua ettiği zaman duasına icabet 
eder, O devirde insanlar kabileler hâlinde yaşadıklarından  
kabile reisleıtae/şeyhlere/efendilere körü körüne İtaat eder, 
doğnıyu-yanjEşi bu t^ u t i^ to d ık la n  M erieıl/seyyitleri tayin 
ederdi, AH affı da bir kral gibi tahayyül ediyorlardı. Hâl böyle^ 
olunca O ’na yaklaşm ak için aracı kurumlara* kişilere İhtiyaç 
duyarlardı. Onların pu flan  bazen A llah 'ın  kızlan  olan m elek
ler ya da daha önce yaşayıp ölmüş salih/mübarek kim selerin 
sembolleriydi. Putlar» bü  kim selerin ruhlarının, ruhaniyetle- 
rin in içine yerleştiği veya civarım  makarr edinmiş olduğu nes
nelerdi. Bazen bu m akarr b ir taş, bazen de üç akasya ağacı 
olabiliyordu, îşte biz bunların ruhaniyeti İle temas kurarak, 
en büyük İlah olan A llah katinda onların tavassutuyla /şefa
atiyle O ndan yardım  görürüz diyorlardı. Kur’an ’ın * esnam/ 
putlar, eusdn, erbüb/rabler, efendiler, iâğut* endâcf âlihe/
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ilahlar ve şufe* â/ şefaatçiler” olarak isim lendirdiği bu aracıla
rın tümünü İslam  terketm eye davet etti.

Meleke m üşriklerinin inançları tam  olarak bilinmeden, 
şirkin zıddı olan tevhid, dolayısıyla İslam  anlaşılam az. Şirkin 
çeşitleri, özellikle şirk-i tak ılb  ve taklit bilinm elidir. Ayrıca 
tevhidin kısım ları, hassaten tevhid-i ulûhiyet iyice anlaşıl
m alıdır. Yoksa günüm üzde olduğu gibi, günde b in  defa “La 
ilahe...” diyerek kelim e-i tevhid çeken nice MÜslümanın ka
fasında hâlâ onlarca ilah  vardır. Z ira ilahın ne olduğunu kav
ram sal olarak bilmeyen* gerçek anlam da ilahları red ve İnkâr 
etm iş olmaz. Hâlâ Mekkeli m üşriklerin taşa, ağaca taptığın ı 
zanneden pek çok safdil vardıri Bunlara b ir şey anlatm a im 
kânı da yoktur. *AUah'm  dûnunda/AUah 'la  birlikte dua edip , 
yalvardığınız kim seler tıpkı sizin  gibi ku.Uardır,'* (A raf/194) 
ayetindeki “ibâdün em sâluküm” ifadesi, m üşriklerin ilah 
laştırd ıgı kim selerin tıpkı kendileri gibi A llah 'a kulluk eden 
insanlar olduğu çok açıktır. Onlar bu İlahların/kim selerin 
A llah 'ın  ulûhiyetinden az-çok hisse sahibi kim seler olduğu
nu düşünüyorlardı. Bu yan  ilahların A llah ile m ünasebeti 
olduğunu, O nun  katında yüksek bir m evkii olduğunu, do
layısıyla onların dualarının red olunm ayacağını, şefaatleri
nin, tavassutlannın/aracılık lann kabul edileceğini düşünü
yorlardı. Kur'an'da onlarca yerde putlar için “men, ellezîne, 
hüm” gibi akıllı varlıklar/insanlar için kullanılan zam irler, 
ism  i m evsullerin kullanılm ası, onların taş, ağaç parçası ol
madığının, ölü veya diri putlaştırılan insanlar ya da onların 
ruh lan/ ruhaniyetleri olduğunun en büyük kanıtıdır. Onlar 
bu kim selerin yaratıcı* n zık  verici olduğunu iddia etm iyorlar
dı. Onların az veya çok gerek gayb, gerekse şehadet âlem inde 
tasarrufta bulunduğuna, A llah 'a yaklaştırdığına, onlara ha
yır celbettiğlne, şerri defettiğine ya  da gökteki en büyük ilah/ 
A llah katında şefaatçi olduğuna, O nun katında nazı, niyazı 
geri çevrilm ediğine inanıyorlardı.

Garânik hadisesinin m erkezinde şefaat yatar. Şöyle ki 
Mekkeli m üşrikler tavaf esnasında “Lat, Uzza ve diğer üçün- 
cüsü Menat hürm etine! Çünkü bu üçü ulu garânik'tir. (Al
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lah’ın  genç, güzel, kuğu gibi kızlarıdır.) Bunların şefaatleri 
um ulur/ diyorlardı* Güya Peygam berim iz Necm sûresini Ka
be’de okurken, 19-20* ayetlere gelince “Lât. Menat ve Uzza’mn 
şefaatleri um ulur.” diye b ir söz ağzından kaçmış* Bunun üze
rine de M ekkeliler de sûrenin bitim inde secde ayeti ile b irlik 
te secdeye gitm işler. Bundan çok memnun olm uşlar ve şöyle 
dem işler: “A llah ’ın dirilten ve öldüren, yaratan ve n zık  veren 
olduğunu biliyoruz. Fakat biz ilahlarım ızın /meleklerin O ’nun 
katında şefaat edeceğine de inanıyoruz. Sen de bunu kabul 
ettiğine göre artık aram ızda b ir anlaşm azlık kalm adı.” Bu 
olayın olup-olm adığııu bilm iyoruz. Büyük ihtim alle uydurm a 
olan bu olayın ana ekseni m eleklerin (beyaz kuğular gib i olan 
A llah 'ın  kızlarının) şefaat edeceğini Peygam ber in  söylem iş ol
ması, m üşriklerle Müslümanlar arasında savaşın bitm esini, 
kısm i b ir banş ortam ının doğm asını sağlam ıştır*3

İşte İslam, kul ile Allah arasındaki bu aracıları kaldırm ak 
için gönderildi. İslam  Allah 'ın  dışında bu yan  ilah lan  V e lî” 
edinerek, onların şefaatini umanlara, bunların terk edilm e
sini emretti*

Allah müminlerin ueîîsfdir. (Bakara/257)

Ne yani siz şimdi Allah'ı bırakıp da/AUah'la birlikte* kendilerine 
bile bir yarar ve zarar veremeyecek kimseleri velîler mİ edindiniz? 
(Rad/16)

Allah kendisinden başkasını velî edinm eyi yasakladı.

Allah'tan başka ne bir ceÖ, ne de bir yardımcı vardır. (Bakara 2/107)

Onlara Kur'an He öğüt ver ve de kt "Her nefis ycıptıklarma bedel 
ipotek altına/rehin alınacak Onların AUah’m dûnunda ne bir celi
leri* ne de şefaatçileri olacak* (Enam/70)

Kâfirler benimle birlikte benim salÛı kullarımdan birini (melekleri, 
peygamberleri, şeyhleri v s j veliler edinebileceklerini mi sandılar.,* 
Biz cehennemi (Allah'la birlikte, başkalarım da velî edineni nan
körler için hazırladık. (Kehf/102)

(Hem sizin velî edindikleriniz) Diri değil* Ölüdürler, Ne zaman yeni
den diriltileceklerini de bilmezler. (Nahl/20-2)

3 İsmail Cerrahoglu, "Garanik4* md. DİA, 13.C. , s. 361*2,
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Bakınız Allah, kendisinden başka velî, şefaatçi edinen, on 
ların  kendilerine fayda ya da zarar verebileceğine İnanan k â 
firlere nasıl seslenmektedir.

Kendi uydurduğu yalanları AUah’a isnat eden ya da Ö*mtn ayetle
rini yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Böyle (büyük günaha 
gömülmüş) mücrimler asla iflah olmaz. Birde kendilerine ne fayda, 
ne de zarar vermeye kadir olmayan varlıklara ibadet edipt “Bun
lar bizim Allah katında şefaatçilerbrdzdtr. " diyen kimseler (iflah 
olmaz). De kV göklerde ve yerde AUah’m bilmediği bir şeyi O ’na 
haber verebileceğinizi mi sanıyorsunuz? {Yunus, 10/17-8)

Onları o yakın gün İle uyar: (O  günün dehşetinden) yürekler yut
kunurken gırtlağa dayanmıştır. O gün zalimler için ne samimi bir 
dost, ne de sözü geçen bir şefaatçi vardır.. ,AUah hak ile hükmeder. 
Onu bırakıp da yalvarıp yakardıktan (şefaatçileri) ise hiçbir şey 
hakkında hüküm veremezler. (Mümin/18-20)

Zaten bir önceki ayet **0 gün herkesin hakkım  tam olarak 
alacağı gündür, h içbir haksızlığın olm adığı gündür../ şeklin
de şefaate, adam kayırm aya gerek olm adığını vurgular.

Onlar (görelim bakalım) diyerek Kur’an’m büdiıdiğt sonucu bekliyor
lar. Onu vaktiyle göz ardı edenler, onun bildirdiği sonuç gelip çat
tığında şöyle diyecekler: “Gerçekten Rabbimizin elçileri bize hakkı 
söylemiş, Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsin../ 
Onlar cidden kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları o (düzmece 
Uahlart şefaatçiler) de onları yüzüstü bırakıp gitti (Araf/53)

Uydurduğunuz şefaatçilerin kendilerine hayrı yok ki, size 
olsun.

Allah, M ekkeli m üşriklere şöyle dedi: ilahları bire indirin, 
en büyüğüne, gökte olduğuna İnandığınız ilahı, tek İlah kabul 
ediniz. “La ilahe illallah" deyiniz. Benden başka velî edinm e
yin, Şu şefaatçi edindiğiniz ilahları reddedin.

Lâkin “Peygam berim izin günahkâr müminlere ve azabı 
hak eden büyük günah sahiplerine şefaati haktır14 şeklinde 
şefaat anlayışı çok erken dönemde M üslümanlara geri dön
müştür. Delil olarak getirilen ayetler, konuyla doğrudan ala
kası olmayan şu ayetlerdir: 4

4 İmam ı Azam, F ık h ı Ekber, s. 58.
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"„.U m ulur ki Jîabbüı seni makcum-ı m ahm uda/övülen bir 

yere gönderir." (İsrâ/79), '‘Şüphesiz ki R abbin  sana verecek, 
sen  de hoşnut olacaksın,” (Duha/5) G üya “m akam -ı mah- 
mud", Peygam berin  şefaat etme yetk isi İm iş. M akam-ı mah- 
mud un ne olduğunu aşağıda ele alacağız.

İmam Gazâlî de şöyle der:

Müminlerden bir kısım Cehenneme girmeyi hak ettiğinde, Allah 
onlar için peygamberlerin, sıddıklann, âlimlerin ve sallhlerin şe
faatini kabul eder. Kendi katında manevi değeri olan her zatın 
ailesine, akrabasına ve dostlarına şefaatini kabul eder. O hâlde 
sende onlardan birinin şefaatine ulaşma derecesini kazanmaya 
çalış.5

Biz M âturîdılerin m ezhep İmamı olan, İm am  M âturîdı ise 
şefaati, günümüzün M âturîdıleri gibi anlam az. İmamımız, 
büyük günahlarına tövbe etmeden ölen kebîre/büyük günah 
sahiplerinin ebediyyen cehennem de kalacağın ı iddia eden 
M utezilece cevap sadedinde şöyle der:

Buna göre Kur'an İle hadislerin İlahi lütuf çerçevesinde beyan 
ettiği birçok bağışlama müjdesi ortadan kalkmakta, ilim ehlinin 
Allah'a ve rahmetine yönelik fıtrî ümitleri suya düşmekte, ayrıca 
Peygamber in şefaatine ümit bağlamış müminlerin duası geçersiz 
hâle gelmektedir,6

M âturîdı devam la derki: şefaat ik i şekilde olur. Birincisi: 
birinin iyiliklerin i b ir başkasının yanında anarak, onu yücelt
mek için tasvir etmek, İkincisi de dua etm ektir. Bu birinci 
maddedeki şefaat şeklinin ahirette h içbir m antığı yoktur. Zira 
Allah her şeyin İç yüzünü hakkıyla bilm ektedir. Peygam berle
rin  ise; üm m etlerinin kendilerinden sonra neler yaptıkların
dan haberi yoktur, (Maide/109, 116-7) Ayrıca  kulların neler 
yaptığı amel defterlerinde küçüğünden, büyüğüne hepsi ya
zılıdır. A llah kulların her şeyini, gizllsin l-saklısm ı bildiği için 
katında birinin b ir başkası hakkında tanıklık yapm asına, İyi
liklerini saym asına İhtiyaç hissetm ez.7

5 Gazali, /hyo, C. 4, s. 945.
6 Ebu Mansur el-Mâtüridî, Kfiob*uf-7kuhid, s, 475.
7 Ebu Mansur d-Mâtündı, K iîab  ru t-Tevh id f s. 476.
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Şefaatin İkincisine, dua şekline gelirsek; ayette geçen me
leklerin iyi insanlar hakkında dua etmeleri, onlar İçin şefaat 
dilemek değildir, “Arşı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulu
nun melekler rablertnl hamd ile teşbih ederler, O ’na iman eder
ler. Müminlerin de bağışlanmasını isterler, *Ey Rabbtm iz! Senin 

rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Töube eden ve senin yo 
luna gidenleri bağışla, onları cehennem  azabından koru! Rabbi- 
mizt Onları da onların atalarından, eşlerinden ve nesillerinden 

iyi dardan da kendilerine vaad ettiğin adn cennetlerine koy. 
Şüphesiz aziz ve halam olan sensinT  (Mü*min/7-8) M a tın d ı 
devamında Özetle der ki, zaten AUah iyi kullarına azap etmez* 
Bu O'nun hikmetiyle bağdaşmaz. Böyle İyi kim selerin zaten 
şefaate ihtiyaçları da olmaz. Meleklerin ayette geçen bu iyi 
kim seler için şefaat dilemesi, HâşâJ Allah iyi kullarına zulme- 
diyormuş veya hikmetsiz iş işliyormuş da bunu yapmamasını 
talep etmek gibi olur ki, bu mümkün değildir. Dua ve şefaat 
ancak cennetliklerin cennete b ir an önce girmesi için olabilir.0 
Mâturîdı, Mâturîdilerin ana kitabı olan Kitobu't-Teuhicfînde^ 
Rasulullah'm  şefaatinden tek bir cümle olsun söz etmez.

Şefaat var m ı? Yok mu? Buraya geçmeden önce m ahşer 
m eydanındaki durumu ayetlerle b ir kez daha hatırlayalım .

(O  gün) hiçbir insanın, bir başka insana fayda veremeyeceği gün
dür. Talimat vermek/Tasarrufta bulunmak tamamen AUah*a mah
sustur. (İnfltar/19)

O gün her insan tek başına, yapayalnız kalm ıştır,

Allah şöyle seslenir; işte şimdi bize yapayalnız geldiniz, tıpkı sizi 
Ûk yarattığımız gibi ve size verdiğimiz her şey i arkanızda bıraktı
nız. Sizin lehinize AUdh*a ortak koştuğunuz o şefaatçileriniz nere
de? Şimdi yanınızda göremiyoruz.,, Artık aranızdaki bütün bağlar 
kopmuştur ve bütün eski dostlarınız sizi terk etmiştir, (EıVam/94)

O gün hiçbir dost dostunu sormaz... Birbirlerinin gözü önünde ola* 
çoklan gün. Mücrim/suçtu o gün azaptan kurtulmak için öz evladı
nı feda etmek isteyecek, eşini, kardeşini, kendisini himaye etmiş 8 9

8 Ebu Manâ ur el-Mâtüııdî, Kitab  ut-Teuhfet s. 477,
9 Bu kitabın dünyada tek bir nüshası kalmıştır. Bu Mâturîdilerin imamla

rına ne kadar sahip çıktığını, Mâturîdı mezhebini ne kadar anladıkların] 
göstermesi açısından tam bir ibret tablosudur. Bu kitap ancak Bekir To- 
paloğlu taralından 2009 yılında TOrkçemize kazandınlabiimiştir*
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bütün yakınlarım ve yeryüzünde yaşamış herkestfeda etmek iste
yecek, ta ki kendini kurtarabilsin (Mearic/10-4)
Kâfir olarak ölenler ellerinden gelse yeryüzünün tüm hâzinelerini 
kurtuluş fidyesi olarak vermek isterler. (Al-i İmran/91)

Ey insanlar! Rabbinizden korkun ve ne anne-babanın evladına 
ne de evladın anne babasvna hiçbir fayda veremeyeceği günden 
korkum (Lokman/33)

Hiç kimsenin, hiç kimseye, hiçbir şey ödeyemeyeceği, kimseden 
şefaatin kabul edilmeyeceği, kimseden kurtuluş akçesi alınmaya
cağı ve hiç kimsenin yardım görmeyeceği günün dehşetinden kor
kun (Bakara/48)

“Öyle b ir günden korkun ki" ifadesi tüm insanları içine 
almaktadır,

O gün herkes kazandığının knrşıhğtru bulur. O gün hiç haksızlık 
yapılmaz, Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir ue onları o güne 
karşı uyar kt -yürekler boğuiurmuşçasmar- gırtlağa dayanır. Ogün 
zalimler ne bir dost ne de bir sözü geçen şefaatçi bulacaklar. (Mü
min/17-8)
Allah tam bir hakkaniyetle hükmeder. O'mmLa birlikte, O'nun be
risinde yalvardıkları ise hiçbir şey hakkında huJcüm veremezler. 
Çünkü sadece Allah'tır, her şeyi işiten ve gören, (Mümin/20)

Hâlâ şefaat var m ı diye soruyorsunuz? Kim senin kim seye 
zerre kadar faydasının olm ayacağını bu kadar sarahatle İfade 
eden ayetler size hiçbir şey İfade etmedi, öyle mİ? Hayreti

Kur'an'ın yok etmeye çalıştığı şirkin en belirgin ifade ta ra  
olan^eîfeaü?AM h ¿ejcu l araşma aracı ̂ okm ak ha? Allah’tan 
başkasının azaptan kurtaracağına inanmak isim  d e ş tirm iş  
şirktir. "Mâliki yevm iddın”! katletmektir, ^üküm /ceza günü
nün tek mâlik i ve hâkim i olan A lla ffm  hükümranlığım elinden 

lüm ak demektir. Çünkü kime sorarsanız sorun, tüm insanla
rın  en büyük hedefi ebedi saadeti ga ran tfi^ ek th ^  BuJi^dar 
büyük bir gayeye ulaşmak da Peygamberdin, evliyanın vs. şe-
SaHhehağETise, İnsanların bu kimseleri Üahlaştırmalan ka- 
ÇîndmaZ b ir sondur,. A lİaîı bu yüzden şirkin bu ana damarını 
baştan kesmektedir* Şefaat ta a m ıy la  b ir müşrik akidesidir, 
İslam  onu yok etme savaşı verm iştir. Tıpkı faiz, kölelik gibi kal- 
dırmaya çalıştığı, o cahiliye toplum unım  bir hastaUğıdır,
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Şefaat İnancının doğrudan A llah 'ın  u lûhiyeti İle alakası 
vardır. Şefaat inancı A llah 'ın  ulûhlyetine, hüküınranlığına ve 
otoritesine müdahaledir* O yegâne İlah* otorite olduğu gibi, 
yegâne Rab’dır. İlah kimse* şefaat da O’nundur, M ülk kim in 
ise, şefaat hakkı da O'nundur. Şefaat bütünüyle A llah 'ın 
dır, (Zümer/44) Şefaat ayetlerinin hemen hem en tamamında 
mülk İle şefaat arasında doğrudan b ir bağ kurulmuştur* Her
hangi b ir peygamberin, m eleğin veya evliyanın şefaat edebil
m esi ancak İlah olması, mülkün sahibi olm asıyla mümkün
dür, Bu İse m uhaldir/ im kânsızdır,10

im  bırakıp başka ilahlar edineyim , ö y le  m i? Eyer Rah
man  olan  Allah bir zarar verm eyi d ileyecek olsa  -k t j i üem ez-
o ilahlarınız bana zerre kadar şefaat edem ez, *. * (Yasin/23-4) 
ayetinde "de olduğu gibi, ilah edinm enin nedeni onların şefaat 
edeceği beklentisidir. Peygam berim izin şefaat edeceğine iman 
da er-ğey onu ilah laş turnaya* ona^ ibadet etm eye insanları 
sevk eder! Bazı cahillerin sünnet namazları* Peygam ber in  şer 
faatinenaU olm ak için  kılm aları gibi. Ya da -ibadet formatm-^ 
da- m ilyarlarca salavatı şefaat beklentisiyle getirm eleri gibi!

Yine şefaat ile mülk kavram ın alakası vardır* M âliku 1- 
M ülk kim  ise, M alik-i yevm ’id-din kim  ise* şefaat de onundur, 
O yegâne hâkim  ve mülkün sahibidir. Mülküne* m elekûtuna 
kim seyi ortak etm ediği gibi* hükümranlığına* insanları yar
gılam asına da kim seyi ortak etmez, u Yargı Günü'nün ne oldu
ğunu sen  bildin mi? E ve t bildin mi nedir o Yargı Günü? O gün  

kimse kimse için bir şey 'e  malik olamaz, (kim se kim seye hiçbir 
şekilde yardım  edemez) emir o gün A llah 'ınd ır” (In fltâr/19)

O gün bırakın şefaat etmeyi, insanlar O nun  huzurunda 
konuşmaya bile cesaret edemezler*

Hiç kimse O'rta karşı söz söyleme cesaretini kendinde bulamaya
cak. Ruh/Cebrail ve meleklerin saf saf dizildiği gün kimse ağzım 
uçamayacak ancak Rahman*m izin verdikleri müstesna* Onlar da  
sadece doğruyu söyleyecek (Nebe/37-8)

,*. O gün Rahmanın huzurunda sesler kısılır, fisütıdan başka bir 
şey işltemezstn (Taha/108)

10 Mehmet Durmuş, Kurcm*a Göre Şefaat, s, 339.
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O A llah 'ın  dünyada ortağı yok iken, orada var mı yoksa? 
Tamam, ubudiyet burada bitti, A llah 'ın  ulûhiyeti de orada 
bitecek m i? Orada artık başka mabud, ilah, rab, hâkim, şe
faatçi vs, edinsek, A llah bundan hoşlanır m ı? A rtık  burada 
serbest, istediğiniz gibi tevhidi bırakabilirsiniz denir m i? Biz 
orada tekrar yaratılıp, biyolojik yapım ız değişti diyelim , ta
mam da hâşâ A llah da değişecek m i?

Kâfirlere şefaat yok, Müslümanlara var denir m i? Kâfirler; 
aracı/vesile/şefaatçi edindikleri için kâfir olm am ışlar m ıydı? 
Onlar da A llah 'a inanıyorlardı. O nu en büyük ilah kabul edi
yor, Rab olarak birliyorlardı* Hac farizalarını yerine getirirken 
söyledikleri telbiye bile bizim kine epey benziyordu. "Lebbeyk, 
lebbeyk, lâ  şerike lek, ille şenken hüve lek, tem likuhu ve mâ 
m elek/Buyur Allah 'ım  buyur! Senin hiçbir otağın yoktur* An
cak b ir tane vardır. Onun sahibi de sensin. Ona ve sahip ol
duğu her şeye Sen m âliksin,*1 ’ Ne kadar utangaç bir ifade; 
“Ortağın var am a o da senin, onun neyi varsa onlarda sen in ,"1*

Dünya m ahkem elerinde b ile hâkim  birine torpil yapsa, 
adam kayırsa  ya da hâkim in dostu; b îr y â k im ^ ü fila n  şun- 

T a i  cezalandırm adan, h a p ^ K o y n ^  d^seTirisarflar * li 12
kıyam eti koparm az mı? "Böyle mahkeme olmaz olsun demez
ler mİ? Ö büyük, ilahı mahkeme iltimasın, adam kayırmanın 
olacağı b ir yer oİabfiir m i? Herkesin verilen karardan doİayı 
“hakikaten hak yerin i buldu, kim seye zerre kadar haksızlık 
yapılm adı" dem eleri gerelanez mi?

De kt ben peygamberlerin ilki değdim, kendime de size de ne yapı
lacağım asla bilmiyorum. Ben sadece harta vokyokınana tabi olu
rum, Ben sadece {vahyi olduğu gibi size açıklayan) bir uyanaytm, 
(Ahkaf/9)

Bu ayetin  sebeb i nüzulü hakkında şöyle bir rivayet var
dır: Sahabeden Osman ibn M azun  m isafir olduğu evde vefat 
etmiştir. E v sahibesi kadın (bir rivayette kendi eşi) "Ben şa

l i  Şah Vellyyuttah Dehlevı* H uccetu lîah iİ-B Ğ liğa, C* 1, s* 227.
12 Günümüirîeltiler de “Allah'ım senin hiçbir ortağın yok ama gavs-ı aza- 

mm, kutb-u aktab'm, sahib-Ü zamandın, kâinata müdahale eden, tasar
rufta bulunan, gaybı bilen evliyan varw diyorlar.
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hldlm  ki Allah sana kesinlikle İkram edecek/sen cennetlik
lerdensin" der, Rasulullah şöyle tepki gösterir: “Ben A llah ’ın 
elçisi olduğum hâlde vallahi ben bile o gön  bana nasıl davra
nılacağını bilm iyorum .” der. (Buharî, Cenaiz, 3) (Rivayetin b ir 
başka versiyonunda ise “Ne bana, ne de ona ne yapılacağını 
bilm em !“ buyurmuştur)

“Ben b ile kendime ne yapılacağını bilm iyorum .” diyen, 
daha doğrusu böyle dem esi em redilen Peygamber, nasıl olur  

Tîa “Ümmetim in tamamına, büyük günah işleyenler de dâhil 
^İm âk^üzere şefaat edeceğim ." der? Yaşayan K ı^a ıı_o lan  o,
nasıl olur da em r i İlah în in  tam aksini söyler?...... ...................

Allah, m eleklerin şefaatine bel bağlayan müşrikleri, pey
gam berlerinin ve din büyüklerinin şefaatlerine bel bağlayan 
Ehl-i Kitap ı kınamışken, nasıl olur da Muhammed (sav), ke- 
bire/büyük günah sahiplerine şefaat edeceğini söyler?13

Cehennemde olanı sen mi kurtaracaksın? jÜ I ^  ¿ i 
mer/19)

İlil (Zü-

“Benim  şefaatim , ümmetimden kebire sahiplenmedir/ büyük  

günah işleyen k im se le red ir (Tirm izi, Kıyame, 11} M esela bu 
hadisi ele alalım . Baştan sona Kur’an’a aykırı olan bu sözü 
Peygam berim iz söylem iş olabilir mİ?

Allah’a şirk koşm anın dışında, diğer bütün büyük günah
lar kul hakkına girer. "Adam öldürmek, ana-babaya isyan et
mek, yetim  m alı yemek, fa iz yemek, namuslu kadınlan iffet
sizlikle suçlamak, büyü yapmak, savaştan kaçmak, yalancı 
şahitlikte bulunm ak..." gibi büyük günahlar “m ublkât/helak 
edici davranışlar" olarak nitelenm işken, nasıl olurda Allah ’ın 
affetm eyeceğini bildirdiği günahları, Peygam ber çıkıp da “Ben 
şefaatim le affettireceğim ” der? Bu hiç mümkün m ü? Birilerin 
imam âmentü duasını sesli okumaktan ibaret kalm ış, ama 
sırf Muhammed ümmetinden olduğu için sorgusuz, sualsiz, 
hesapsız Cennete gidecek? Onun ümmetinden olm ası ona ye
terli? Sadece İsm inin Müslüman olması, Muhammed ümm e
tine dâhil olm ası kâfi, öyle m i?

13 Süleyman Ateş, Kuran A ns. "Şefaat* md.
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Halk arasında yaygın b ir kabul olan “günahkar mümin
lerin günahlarının affedilm esi İçin Peygam berim izin Allah 
nezdinde torpil yapm ası7* anlam ına gelen bu şefaat anlayışı, 
“Cehennem de olanı. Sen mi kurtoracaksm T' (Zümer/19) aye
tine apaçık aykırıdır. Bu anlayış sahipleri yanlış itikatlarını 
değiştirm edikleri takdirde Peygam berim izin şefaat ettiği değil, 
şikâyetçi olduğu kim selere dâhil olacaklardır.

Şefaat edecek (zannettiklerinizin) hiçbirinin şefaati onlara fctyda 
vermez. (Müddeslr/48)

Şefaat bütünüyle Allah’ındır, (Zümer/44)
Ogün şöyle derler; "'Bizim ne şefaatçilerimiz, ne de candan bir dos
tumuz var" (Şuara/100 1)
(O  gün} onların Allah'a ortak koştukları varlıklardan hiçbirinin şe
faatini göremeyecekler. fOysaJ onlar ortak koştukları (bu şefaatçi
ler) yüzünden kefir olmuşlardı. [Rum/13)

18 ayet şefaat yok diyor. 8 ayette ise şefaat var olsa bile, 
bunun ancak A llah ’ın  iznine tabi olduğunu haber veriyor, A l
lah'ın  razı olm adığına kim se şefaat edemez. Pekâlâ; A llah ’ın  
razı olduğu kim senin şefaate ihtiyacı var m ıdır? A llah 'ın  hoş
nut olduğu kim se zaten cennetliktir. A llah ın  izin  vermediği, 
hoşnut olm adığı kim selere peygamberlerin, m eleklerin şefaati 
söz konusu değil ise, onlar kim e şefaat edecek?

Allah dünya işlerinde^bile, uKim kötü bir işe arocüık/^şefa 

aTeSerse, onun d a  o günahtan bir payı uardın* (Nisa, 4/85) 
derken , Pey^ im E S  nasil olur da zulme, ku l hakkına rıza 
gC st^ IîFd eT^â ff/b ü yü k  günah sahiplerinin affı için aracılık 
edef?^Hahf b ir  ̂ söz vard ır ya “A llah ’ın  d e f ettiğini, Peygam 
ber değnekle kovalar/ diye. Hiç mümkün mû? Zalim ler için 
Peygamber tavassutta bulunsun? Allah ’ın cezalandıracağım  
dediği eylem ler için aracılık etsin? E li kanlı b ir katil, masum 
bir çocuğa tecavüz eden sapık cezasız kalsın? Bu söz konusu 
büyük günahları İşleyen fasık bu günahları yüzünden dinden 
de çıkmadı. ’Eşhedü'yü çektiği sürece de Müslüman.

Kebire sahibi Müslüman, şefaatle kurtulsun! A llah diledi
ğin i affeder (!) M al O’nun, m ülk O’nun değil m i? Canının çek
tiğin i yapar (!) Öyle m i? Peygamber de A llah ’ın verdiği cezalan



78 İslam'ın Pavluslan lî

fazla bulup tenklsat/ damping rica etsin? M azlum lar dünyada 
kendilerine yapılan zulüm le baş başa kalsınlar! Zalim lerden 
hakkını alam asm ? Zalim ler torpil ile işlerini dünyada çevir
dikleri gibi orada da çevirsinler? H iç mümkün mü? Hâşâl Bin 
defa Hâşâ! A llah dilediğini yapan» kural tanım az bir hâkim  (!) 
Peygam ber de zalim lerin» katillerin» sapıkların avukatı (!)

Sevgili Peygam berim iz dünyada bile hırsız bir kadın lehine 
şefaatçilik/aracılık yapan» çok sevdiği Üsam e’ye kızar ve onu 
azarlar! “A llah 'ın  cezalarından birinin uygulanmam ası için mi 
şefaat/aracılık ediyorsun? A llah 'a yem in ederim  ki, kızım  Fa- 
tım a da olsaydı elin i keserdim*" Peygamber şefaatçileri böyle 
kınamışken, nasıl olur da kendisi suçlular lehine şefaatçilik 
yapar!

Kur’an peygam berlerin suçlular lehine şefaat edeceğinden 
değil, tam aksine suçlular aleyhine tanıklık edeceğinden bah
seder*

* . ■ ■

Her toplumdan bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlar aleyhine şa
hit gösterdiğimiz zaman ne olacak halteri? (Nisa/41)

Gir gön gelecek Biz, her ümmetten bir şahit çıkaracağız, Sonra 
inkârda ısrar edenlere ne mazeret beyan etme izni verilecek, ne de 
suçlarını itiraf ile af dileme imkânı. (Nahl/84)

M esela tufanda boğulan oğluna dua eden Nuh’un (as) bu 
davranışını A llah hoş karşılam az ve Nuh'u kınar!

A llah her şeyi b ildiğine göre niye şefaatçiye ihtiyacı olsun 
ki? H içbir peygam ber ya da m elek lnsan lann  n e le rya p ı^ e t- 
tiklerini tam olarak bilemez* En azından kişin in gerçek ni
yetin i büemez. Bilm ediği, tanım adığı birine şahitük yapm ak 
"yalancı şahitliği" d eb id ir He nedir? ^ ~

Şefaati kabul edenler, "şefaatin kebire/büyük günah sa
hiplerine olacağına” dair b ir hadise dayanarak, katil, cani, 
tecavüzcü gibi büyük günah işleyen, tövbe etmeden ölen 
Müslümanların ceza çekmeden kurtulacaklarını, cennete 
doğrudan gidebileceklerini kabul etm iş olmaktadırlar* Bu ka
bul Kur’an’a m uvafık olabilir m i? Hatta öyle hadisler var k it 
bırakın büyük günah sahibi m üm inin şefaatle affedilm esini,
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imanı olm aksızın kalbinde zerre kadar hayır olan kim senin 
bile, m üm inlerin şefaatiyle cehennemden çıkacağını ifade et
mektedir,

...Nihayet müminler ateşten kurtulduktan sonra, ‘Canım O'nun 
kudret elinde olan Allah'a yemin ederim İd, hiçbiriniz kıyamet 
gününde ateşteki kardeşlerinin haklarının verilmesini talep eden 
müminler kadar Allah'tan şiddetle bir şey talep edemez. Diye
cekler kİ: Rabbimiz onlar da bizimle beraber namaz kılarlardı, 
oruç tutarlardı, hacca giderlerdi'. Bunun üzerine onlara şöyle 
denilecek: ‘Haydi onlardan tanıdıklarınızı çıkartınl'... Y a  Rabbil 
Çıkartmasını emrettiklerinden kimse kalmadı, hepsini çıkarttık' 
diyecekler. Sonra Allah onlara şöyle buyuracak: 'Haydi dönün 
bakın, kalbinde bir dinar kadar hayır bulunan insanları da çı
kartın',,. Diyecekler ki: Y a  Rabbil Çıkartmasını emrettiklerinden 
kimse kalmadı, hepsini çıkarttık ..,sonra Allah 'kalbinde yarım 
dinar hayır olanları çıkartın' diyecek, onları da çıkartacaklar.., 
daha sonra Allah 'kalbinde zerre kadar hayır olanları da çıkartın 
diyecek', onları da çıkartacaklar... Sonra Allah şöyle buyuracak: 
Melekler, Peygamberler ve müminler şefaat ettiler, geride şefaat 
edenlerin en çok merhamet edeni kaldı/Ben kaldım'... Bunları 
Allah hayat nehrinde yıkayacak, beyaz inciler gibi çıkacaklar,,.. 
'İşte bunlar Allah ın azatlılarıdır, hiçbir amel İşlemeden, hiçbir 
hayır yapıp önceden göndermeden Allah onları cennete koymuş
tur. Sonra buyuracak: Haydi cennete girin, gördükleriniz hep si
zin olacaktır'..,(özetleyerek aldık) (Buhari, Ezan, 109, Rikak, 52)

Bu hadisi A llah 'ın  kitabı ile telflk edebilecek var m ıdır? 
Dünyanın ve insanın yaratılış hikm eti olan “iyi insanlara 
mükâfat, kötü insanlara ceza verilm esi" düsturu bile yok edil
miş, Kur’an'daki bütün ceza, ikâb, cehennem ile ilgili ayetler 
adeta ilga ve iptal edilm iştir.

Şefaat in olm adığını gösteren Kur'an ile uyumlu onlarca 
sahih hadis de mevcuttur. Zaten Kur'an'm  baştan sona yok 
etmek istediği b ir cahiliye inancının hadislerle tekrar İslam 'a 
sokulması, Kur'an ı katletm ek demek olacağından eşyanın ta
biatına aykırıdır. Peygamber-İ zi-Şânün Kur'an a  aylan bir şey 
söyleme İhtim ali söz konusu bile olamaz. Am a m aalesef tarih i 
süreç içinde hadislere “vahy i gayr-i m etlüvv/namazda okun
mayan vahiy” muamelesi yapılm ış bu arada uydurulan birçok 
mevzu hadise de m aalesef vahiy muamelesi görerek, Kitaba
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aykın  bir dini telakki gelişm e im kânı bulmuştur. Hadisleri 
KurarVın önüne geçirerek, Kur’an’ın  apaçık hükümlerini or
tadan kaldırm aya cür’et edenlere karşı, bırakın ayetleri, aşa
ğıda vereceğim iz hadisler b ile delil olarak yeter de artar.

Peygam berim iz Kureyş kabilesini Safa tepesine toplamış, 
her bir kabilenin adım  tek tek zikrederek, onlara şöyle ses
lenm iştir:

Ey falanca, filanca oğulları! Kendinizi cehennemden koruyun! Ey 
Patıma! Kendini ateşten koru! Zira ben sizinle akraba obuamın 
ötesinde, Allah(tan gelecek bir şeyfa karşı sîzlere hiçbir şey yapa
mam! (Müslim, İman, 89)

Allah, "En  yakın akrabanı uyaıin ayetini inzal buyurunca, 
Rasulullah kalktı, şöyle buyurdu:

Ey Kureyş topluluğu! Kendinizi kurtarın! Ben Allah'a karşı size 
hiçbir şey yapamam. Ey Abdulmuttalİp oğlu Abbasi Ben Allah'a 

u / karşı sana hiçbir şey yapamam! Ey babamın kız kardeşi Safiye! 
Ben Allah'a karşı sana hiçbir şey yapamam! Ey Muhammed’ln 
kızı Patıma! Malımdan dilediğin kadar iste vereyim. Lâkin Allah'a 
karşı sana bir şey yapamam! (Buharı, Tefsir, 26)

îbn  Kesir gibi bir hadisçinin şefaatle ilgili topladığı hadis
lerin büyük bir çoğunluğu Kütüb-ü Sitte dışındaki ikinci sın ıf 
kaynaklardandır.14

Yine meseleye şöyle bir bakalım: Suçlular zincirlerle birbir
lerine bağlanm ış getiriliyorlar, Mahkemeye çıkıp yargılanm ak 
için  çok uzun süre bekliyorlar. Mahkeme bitiyor. Mahkeme 
ilam ı yayınlanıyor. Sonra kadr-i kıym eti çok büyük, Baş hâ
kim in katında hatırı olan birisi çıkıyor, ricada bulunuyor, kâ
firler, münafıklar, m üşrikler hariç tüm suçluları affettiriyor. 
B ir nevi genel a f ilam, O zaman niye suçlar inceden inceye 
tespit edildi? Mahşer meydanı çilesi çekildi? Madem genel a f 
İlan edilecekti, yargılanm alarına ne gerek vardı? Bu durum
da Mahkeme-1 Kübra, gösterm elik bir tiyatro olmaz m ı? Bu 
büyük mahkeme sadece kâfirler/m üşrikler için kurulacak di
yen hiç kim se de yok. Onlar zaten cehenneme gidecek. Mah

14 Bekir Topaloğlu, “Kıyamet* md. DİA, C. 25, s. 521.
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kemenin, hesaba çekilm enin nedeni; m üm inlerin kendilerini 
savunm aları ve suçlarının ne olduğunu bilm eleri için değil 
m idir? Tüm  m üm inler Peygam ber in  şefaati ile cennete gide
cekse mahkemeye gerek var m ı? Yok, günahkâr m üm inler ce
zasını çektikten sonra cennete gidecek deniliyorsa, o zam an 
şefaat nerde kaldı?

Aslında m eselenin bam teli şudur: İnsanlar A llah 'ı hâşâ b ir
—  _ ___ ■ —  ~ __ ____

Padişah, b ir başbakan gib i düşünüyorlar. Nasıl onun yanına
gjfanek için  aracılar^bulmak gerekir, yaverine, özel kalem m ü
dürüne ulaşm ak gerekirse,. Ahali m  yanına varabilm ek için  
O 'ntm  en sevdiği kim seleri^araya koym ak gerekir şeklinde “b i
linm eyeni bilinene kıyas etaıew yöntem ini kullanm ışlar.16 Ne 
var kİTAÎlaK sekreter, Jizel kalem  m üdürü kuüanm amaktadır,

Şirkin ve putperestliğin ana dam an doğrudan doğruya 
A llah 'la karşılaşm ayı/likâullahı üm it edememesi, O’nu erişil
mez, ulaşılm az olarak düşünmesidir. Hâlbuki Allah “B iz ona  

(İnsana} şah damarından daha yakınız.” (Kâf/16) buyurm ak
tadır. Zaten k işi günahım  affedilm ez, A llah 'ı da ulaşılm az ola
rak tasavvur ettiğinde şirke düşmesi, şefaatçi aram ası kaçı
nılmazdır.

Yoksa onlar, Allah'ı bırakıp da (birtakım hayali) şejdatçüer mi bul- 
* dular? Onlara şunu sor: ¥Ne yani! Hiçbir şeye guçtert yetmese, akıl

lan ermese de miT De fcu şefaat bütünüyle Allah'a aittir. Göklerin 
ve yerin hükümranlığı O'nundur... (Zümer/43-4)

Kur’an'da, içinde şefaat kelim esinin geçtiği ayet topla
mı 26 olup, bunlardan 24 tanesinin cümle yapısı “nefy/ 
olumsuzudur. D iğer ik i tanesinden biri; m üşriklerin ağzından 
*Bunlar bizim  şefaatçil^rim izdirf (Yunus/18} şeklinde nakil, 
diğeri de şefaati bütünüyle A llah 'a hasreden b ir önceki ayet
tir. Bunlar da delaleten menülere/olumsuz cüm lelere dâhil 
olurlar. Bunda garip b ir şey de yoktur. Zira Kurian şefaat
ten, şefaati ispat etm ek içü ı söz etmez, aksine ilk muhatabı 
m üşriklerin şefaat inancım  tamamen ortadan kaldırm ak için 
bahseder.16

İ 5 Yaşar Düzenli, Üslub ve Sem antik  A çıdan  K uran ve Şefaat, s. 120.
16 M. İslamoglu, Afeoi, s. 920.
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Bu söz konusu 26 ayetin 8’lnde istisna vardır, Bu ayet
leri de şefaati bütünüyle A llah 'a has kılan 18 muhkem ayet 
doğrultusunda anlam am ız gerekir. Şefaat ayetlerinde birkaç 
istisna olm ası da aracılar tarafından yapılacak şefaatin olaca- 

^ m T  değir^ ölınayacağını gösterir, Asıl/ esas olan şefaatin yok- 
~ iugudur, 'Çünkü Kur'an şefaat an lay ışm ı^şirî^ îarak  kabuT 
etm ektedir. Eğer f â ı ^  kim lerin şefaat edece
ğini de sökerdi.

Bu kadar açık ve net ayetlere rağm en bazıları kolay ko
lay pes etmezler. Şefaatin hak olduğuna inanalar bu kadar 
ayetin kâfirler hakkında nazil olduğunu söylerler. M esela şu 
ayet Peygamber babalarının ve dedelerinin şefaati ile kurtu
lacaklarım  ya da sayılı birkaç günün dışında azap görm eye
ceklerini iddia eden Yahudiler hakkında inm iştir: "Hiç kimse
nin, hiç kim seye, hiçbir şey  ödeyem eyeceği kim seden şefaatin 

kabul edilm eyeceği, kim seden kurtuluş akçesi alınmayacağı 
ve hiç kimsenin yardım  görm eyeceği günün dehşetinden kor- 
kuru” (Bakara/48)17 Bu m antıkla hareket edersek şirk ile ilgfll 
tüm ayetler de m üşrikler için  inm iştir. O zaman bizim  müşrik 
olma ihtim alim iz söz konusu olamaz (!) Şirk onlara haram, 
bize serbest öyle mİ?

“H iç kimsenin, hiç kimseye, hiçbir şey ödeyemeyeceği, 
kim seden şefaatin kabul edilm eyeceği, kim seden kurtuluş 
akçesi alınm ayacağı ve hiç kim senin yardım  görm eyeceği 
gün..." ifadesi, “hiç kim se" umum ifadesi bize bir şey ifade 
etm iyor. Öyle m i? A llah tüm  bunları niye bize anlatıyor ki? 
Yahudilere neden bu kadar yer ayırıyor ki! Bakara sûresi Fa
tihamdaki “gayrn-m ağdûbrn ln  tefsiri olabilir m i? Kızım  sana 
diyorum, gelinim  sen anla dem iş olmasın? Sakın “Siz de Ya- 
hudileşm eyin!” demiş olabilir m i mesela?

"O  gün zalimlerin ne bir dostu, ne de sözü dinlenir bir şefa 
atçisi vardır* (Mü*min/18) Bu ayet de zalim ler için inm iştir.18 
Oh ne güzel! Sakın şefaatçi edindikleri için zalim lerden olma-

17 Yener Öztürk, "Kuran ve Hadisler Işığında Şefaat İnancımız", H£/ıle Der, 
Sayı: 9, s. 31-3.

18 Y. Özturk, ag* der, s, 36.
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srnlar? Çünkü A llah müşriklere de zalim  demektedir* Lâkin 
şu ayetleri ne yapacağız?

Ey iman edenler/ Hiçbir alış-uerişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefa
atin atmadığı kıyamet günü gelmezden önce, size rmk olarak ver-
diklerimizdenAUah yolunda tnfak ediniz*** (Bakara/254)

“iman eden kullanma söyle, ne bir pazarlığın, ne de bir 

dostluğun fa y  da verm ediği gün gelip çalm azdan önce*,." (İb- 
rahim/31) Ayetler çok açık biçim de M üslüm anlara seslen
mekte* “hiçbir dostluğun, şefaatin olm adığı gün" için hazırlık 
yapm aları em redilm ektedir.

“Kendilerini O ’na karşı savunacak bir velî/d ost ya da O 'nun  

katında şefaat edecek birüeri olmadan AUah 'm  huzuruna çık
maktan korkanları vahiyle uyar ki, O Via karşı saygıda kusur 

e tm e s in le r (En*am/51) Yani mümin İseniz şunu İyi belleyin, 
A llah 'ın  huzuruna tek başına çıkacaksınız. Kim senin dostlu
ğu veya tavassutu, kayırm ası olmayacak* Bunu bilin ve ona 
göre A llah 'tan hakkıyla korkun.

Yine de pes etm ek yokl Hele şu getirdikleri argümanı da 
gördükten sonra ben pes diyor, kispete vuruyorum* “AUah o 
gün şefaat fayda vermez diyor, (o günün akşamı veya) daha 
sonra verm ez demiyor." Mahşer meydanında ya da hesap günü 
şefaat yoksa da daha sonra olabilir* Mesela Mizan da olabilir 
(I)19 Mümin kullar cehenneme girdikten sonra olabilir (I) Olma
lı, muhakkak olmalı, Kur'an yok desin dursun* Yani “o gün" 
ile neyin kastedildiğini, tüm kıyamet için, ebediyet için, “ahiret 
günü" denildiğini bilm eyen olabiliyormuş demek* Hem de ilahi
yat fakültesinde Kelam Bilim i kürsü başkanı olan kimse!

Bu sefer de “‘İlla1 edatını ne yapacaksın?” diyecekler. An la
şılan bu kadar ayet, görmeyen gözlerini açmayı başaramadı*

Şu K uran  da geçen “izin/istisna" m eselesini ele alalım* "el- 
îstisnâü ke'l-Âdem /İstisna yok hükmündedir.” Kur'an “Şefa
at yoktur, şefaat bütünüyle A llah'ındır." diyorsa -k i böyledir- 
bunu esas almak zorundayız. M aalesef şefaati İslam 'a dâhil

19 Y. Öztürk, og. der. s. 36*
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etmeye çalışanlar, aşağıda göreceğiniz gibi ayetleri Kur*anın 
bütünlüğünden, bağlam ından koparm ışlar, ayetlerin anlam ı
n ı m akaslam alardır. Aşağıda göreceğim iz tüm  ayetler, m üş
riklerin şefaat beklentilerini reddetme sadedinde gelm işlerdir.

1- “Her ne kadar göklerde pek çok melek varsa da ordann 

şefaati (hiç kim seye) en ufak bir fayda  sağlamayacaktır. Onla
rın şefaati, ancak AUnh'ın izin verm esi hâlinder O n u n  dilediği 
ve razı olduğu kimseler hakkında söz konusu olur." (Necm/26)

Burada geçen “melekler" Mekkeli müşriklerin, hâşâ Allah'ın 
kızlan ya da Allah’ın  haremi olarak kabul ettikleri, onların gön
lünü yaparsak o da kocasmın/babasımn gönlünü yapar de
dikleri, şefaatlerini umdukları aracılar/şefaatçilerdir. Ayetin 
bağlam ı zaten Mekkelilerin batıl inançlarını, dişi melek inan
cım ve şefaat anlayışlarım  reddetmektedir. B ir önceki ayet ise; 
“Yoksa insan (hakikatin) kendi arzu ve isteğine bağlı olduğunu 
mu zannediyor?" şeklinde olup, hakikat sizin isteğinize göre 
değil, A llah ’ın bildirdiği üzeredir. Sizin canınız, keyfiniz şefaM 
istiyor diye, Allah böyle bir şey takdir edecek ya da etmiş değil
dir. 28. ayet ise; “Onların bu konuda hiçbir bilgileri olmadığım, 
yalnızca zanlanna uyduklarım ve zannm asla gerçeğin yerini 
tutmadığım" bildirir. Yani, illa istisna edatı ile şefaat arayanla
ra ayetin bağlamı, başka kapıyı göstermektedir.

Yukarıdaki ayet; m elekleri kutsayan, onları şefaatçi edine
rek tanrılaştıran m üşriklerin batıl inançlarına açık b ir reddi
yedir.20

2- “Kim se şefaate kavuşam ayacak, ancak/illa Rahman 

(olan AUah ile yaptığı iman) sözleşmesine sadık kalanlar ha
riç." (Meryem/87)

Kişinin im anı ve ameli Allah ile yaptığı ahdi / sözleşm esi
dir. “O Rahman ile ahitlerine/verdikleri söze sadık kalanlar 
dışında hiç kimse şefaate nail olam ayacak,“ dem ektir. Yani

20 Bu gökteki meleklerin şefaati sanırım Harran Paganlarının semavi akıl
lar/Ruhaniler İnancana da bir reddiyedir. Çünkü onlara felekleri/yıldızla- 
rı idare eden bu meleklerdi. Bu meleklerin tavassutu, şefaati İle Tanrıya 
ulaşılabilirdi.
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birilerin in şefaatçi (!) olacağına dair b ir işaret var m ı? Ayetin 
ana teması: Ey Kâfirler! Sizin şefaatini umduğunuz ilahları
nız O 'nun huzurunda şefaate m âlik olam azlar. Sizi kayırm aya 
güç yetirem ezler.

Ayet; şefaatçiler tarafından çarpıtılarak “A llah 'ın  nezdinde, 
Allah'tan ahd/söz alm ış olanların dışında kim se şefaat ede
m ez." şeklinde çevrilm iştir. Oysa kim; A llah 11e şefaat edebil
me hakkı konusunda sözleşme yapm ıştır? Ayetin bağlam ına 
bakarsak; 77-8. ayetteki sorunun cevabı on ayet sonra, 87. 
ayette verilm iştir. Bu on b ir ayetlik pasaj özetle şu şekildedir: 
“Ayetlerim izi inkâr eden , üstelik servet ve evlat bana verilecek
tir, diyen kim seyi görm edin mi? O  kendisine gaybm  sırlarının 

açıldığım  mı düşünüyor, yoksa Rahman olan AUah ile bir ahdf 
sözleşm e mi yapm ıştır? ...Onun malı ve evladı bize kalacak, o 

bize tek başına gelecek, Muttakiler ise öyle mi? Onlar Allah’m  

huzuruna elçiler/değerli konuklar gibi alınacaklar. Mücrimler, 
belki kendilerine şefaat ederler diye btrilertni ilah edindiler. 
Ahirette bu ilahlar/ şefaatçi zannettikleri kimseler onları terk 

eder...Şirk gibi affedilm ez cürüm işleyen mücrimleri sürüler 

halinde cehennem e süreriz. İşte o gün kimse şefaatle kurtu
lamaz... Ancak ahdine/İm an sözleşm esine sadık kalant salih 

amel işleyenler hariç“ Devam ındaki ayetlerde de m üşriklerin 
“m elekleri A llah 'ın  kızlan* Hristiyanlarm  İsa'yı O 'n ıın  oğlu" 
dem ek suretiyle O 'na evlat nispet etmeleri* bu çocukların on
lara şefaat edeceği beklentileri kınanmakta, m elekler de İsa 
da O'nun huzurunda O 'nun kullan olarak toplanacakları, bu 
m üşriklerin her biri de yanında şefaatçisi filan olmaksızın k ı
yamet günü tek başına gelecekleri haber verilm ektedir.

3- mO  gün Rahman*m  izin verdiği ve sözünden hoşnut oldu
ğu  (im an ahdine sadık kalan) kişilerin dışında şefaat kimseye 

yarar sağlam az!” (Taha/109)

AUah bir kim seden razı değilse veya ona şefaat edilm esine 
izin verm ez İse, o kim se kesin bir şekilde şefaatten mahrum 
kalacaksa, bazılarına farz-ı muhal şefaat etm e yetkisinin ve
rilm iş olm ası ne anlam İfade eder? Şefaat yetkisi var (1) amma 
Allah onlarınkini kabul etm iyor! Ayetin “O AUah onların geç
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inişlerini (yaptıklarını) da geleceklerini (yapacaklarını} da bi
liyor. * (Taha/110) şeklinde devam  etm esi çok anlam lıdır. O 
şefaatçi zannettiğiniz kim seler ne biliyorlar kil B ilm edikleri 
kim selerin» hiç bilm edikleri günahları için nasıl aracılık et
sinler? Bu olacak şey değildir. Çünkü; ancak A llah 'ın  bilm e
diklerini bilen kim seler olm alı ki, o konuda işin iç yüzünü 
açıklayıp, A llah ’ı ikna etm iş olsun. Cezadan vazgeçirsin.

Ayet, “şefaatçiden” değil, “şefaat edilecek kim selerden” 
bahsetm ektedir. Ayetteki “m en”; bazılarınca şefaat edecek 
kim seler olarak anlaşılm ıştır. Hâlbuki bu, ayetin siyak ve si
bakına (bağlam ına) ve Kur’a ıfın  bütünlüğüne tamamen ayla
ndır, Ayet zaten, “O gün şefaat fayda vermez*” şeklinde başla
makta, “Buraya nasıl olur da şefaatçilerin şefaati fayda verir." 
cüm lesi İlave edilebilir? Şefaat olm adığına göre şefaatçi de ol
maz, Yan i şefaatçi yok ise, şefaat de yok  demektir. Şefaat olsa 
bile bu ancak Allah ’ın  kendilerinden razı olduğu kimselere, 
kendisinin şefaat edilm esine müsaade ettiği kim selere olur.

> ■ \ f . -t

Ayetin bağlam ı yine kıyam et gününün o dehşetengiz hâlini 
tasvir etm ektedir. “Sura üflenecek, mücrimler morarmış olarak 

toplanacaklar, İsrafil*in demetinden kaçamazlar, 0*nun azam e
ti karşısında seslerin kısıldığı, însardarm Jisütı Üe konuşabildi
ğ i bir andır. Yüzler H ayyü l-K ayyum  olan AUah’m huzurunda 

yere bakmaktadır. Zulüm  (şirk) üe gelen kesin kaybetm iştir” 
fTaha/102-11) Nerde ortaya çıkıp konuşabilecek şefaatçiler? 
Şu m anzara karşısında kim in haddine, “Binlerce müridime 
şefaat edeceğim ” diyebilmek!

4- "Senden önce gönderdiğim iz bütün peygam berlere, ’Şüp
hesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Ö yleyse yalnızca bana  

ibadet edin* diye vahyetük. Yine de (onların takipçileri ara
sından)  *Rahman çocuk edindi* diyenler çıktL O  böyle şeyler
den münezzehtir. Aksine (kız eviat diye niteledikleri) o melek
ler İlahî ikrama mazhar olan kullardır, Onlar, kendi sözlerini 
O rtan sözünün önüne geçirm ezler. Sadece O'nun talimatıyla 

hareket ederler. O, onların bildiklerini de bilir, bilmediklerini 
de. Ki zaten onlar, O ’nun hoşnut ve razı oim adıyı hiç kim seye 
şefaat edem ezler. Çünkü herkesten önce onların kendileri A l
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lah’v ı karşısında tir tir titrerler Onlardan kim ‘Ben. de Allah 'ın  

durumda bir tanrıyım* derse onu cehennem le cezalandırırız. 
Zalimleri (hem  şefaat hakkım kendinde gören küçük ilahları, 
hem de bunları şefaatçi edinen müşrikleri) işte biz böyle ceza
landırınz ” (Enbiya/25-9)

Bu ayetten sonra da kişi hâlâ A llah ’tan gayri şefaatçi arar
sa ona ne demeli? Çünkü; ayet çok açık, çok net bir şekilde, 
şefaat etmeye kalkışanları "Ben İlahım" demekle* onları şefa
atçi edinenleri de onları ilah edinen kim seler olarak niteledi.

B- “ ...O ’nun yaranda şefaat edecek kimmiş bakalım?, O  izin 

verm edikçe**” (Bakara/255)

Bu ayetteki "men" edatı; İstifhamı inkarıdır. Bu soru tarzı, 
bir şeyin yokluğunu pekiştirmek için kullanılır. Yabancı biri
ne, “Ben senin baban mıyım, Kardeşimi" şeklinde sorulan b ir 
sorudur, “O’nun yanında şefaat edecek kimdir?" sorusu da bu 
tür b ir sorudur. Bu bir meydan okumadır, "Kimmiş o ya da 
kim buna cüret edebilir," anlamındadır.31 Buradaki istisna; şe
faate izin verileceğini ispat İçin değil, tam aksine şefaatin olma
dığım bildirm ek için, nefy içindir. Şefaatçi olacağı zannedilen 
kimselerin böyle bir izninin bulunmadığım, Allah tarafından 
böyle bir yetkiyle donatılmadıklarını ifade etmek İçin getiril
miştir, Özetle; hiç kimse O nun yanında şefaat edemez demek
tir. Şefaat var diyenler, bu İlahî kelamdaki azardan, tehditten 
sonra buyursunlar, O nun katında kim lerin şefaatçi olduğunu 
Allah’a  bir zahmet söylesinler, Allah cevap bekliyor. Yalnız ge
tirdikleri delil Kur’an’a  eşdeğer olmalı. K i bu meydan okuma, 
"ayet-i kürsi" olarak bilinen, Allah Tebârake ve Teâlâ’mn ken
disini en güzel şekilde tarif ettiği ayetin içindedir.

’Herkes yaptığının tam karşılığını alacaksa -k i Kur an baş
tan sona bu hakikati haykırır- şefaate, adam kayırmaya ne 
gerek var? Yani şefaat yaln ızca merhameti gazabım  geçmiş 
olan Erhamü’r-Rahim in olan Allah ’ın. O nun izin vermediğine* 
sözüne sadık kalmayıp razı olm adıklarına şefaat yok, öyleyse 
ondan başka b ir şefaatçiye İhtiyaç da yok. Zaten bu ayetin de- 21

21 Mehmet Durmuş, K uran1a  G öre Şefaat, s. 87.
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vam ında “O, on lantı {şefaatçi kabul ettikleri kim selerin veya 
şefaat um anların) yaptıkları ve yapacakları her şeyi b iliyor../  
Şefaatçiler (!) insanların her şeyini, gizlisin i, saklısını, niyetini 
vs, bilem ezler ki! Yanlış, eksik bildikleri şeylerle başkasının 
günahını affettirm eye çalışsın, Allah'ım  işin aslı senin bildiğin 
gib i değil desin! Ayetin Öncesi de “Yerlerde ve göklerde olan 
her bir şey O nündür,* şeklinde olup* A llah ’ın azam etine vur
gu  vardır. Şimdi hangi vicdan sahibi, bu İk i cümle arasına, 
“falanca, filanca şefaat edecek* diye b ir hüküm sıkıştırabilir? 
Her şeyin sahibi ve her şeyi bilen A llah ’ın yanında ^kimmiş 
şefaat edecek bakalım?*

Zaten b ir önceki ayet “h içbir şefaatin olm adığı gün* için 
m üm inleri uyarm aktadır. A llah  b ir önceki ayette söylediğini, 
b ir sonraki ayette tam tersin i söylemez. “Ey iman edenler! 
Hiçbir a lışverişin  hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı 
k ıyam etgüm L„" (Bakara/254)

6- MAUah katında, O’nun izin verdiği kim selerden başkasm # ; 
şefaat fa yd a  uernıez. Kalplerindeki (AUah kime şefaat edecek , 
kim e etm eyecek şeklindeki) korkuyu giderince, (şefaat bekle
yenler) *Rahbimiz sizin baklanızda ne buyurdu?r diyecekler. 
Onlar da  hakikat neyse onu/herkes neyi hak ettiyse onu../ 
diyecekler..*H (Sebe, 34/23)

Ayet açık bir şekilde* şefaatçiden değil, şefaat bekleyen kim
selerden bahsetmektedir. Bu şefaat bekleyenler ise müminler 
değil, cezayı hak eden ve cehennemlik olan kimselerdir.

“Allah’ın yarımda. O nun izin verdiklerinden başkasına şefa
at fayda verm ez/ Dördüncü madde de gelen, (O  melekler), ö*nun 

hoşnut ve razı olmadığı hiç kimseye şefaat edem ez■ (Enbiya/28) 
ayeti de şefaat edilecek kimselerin ancak Allah'ın kendilerinden 
hoşnut ve razı olduğu kimseler olduğunu ilan eder. Böyle kim 
selerin de zaten şefaate, kayırmaya ihtiyacı yoktur.

Bu ayette geçen “lim enwln hem  şefaat edeni, hem de şefa
a t edileni kastetm e ihtim aline binaen, A llah ’tan gayri şefaat
çi olsa bile onlar da haktan başka bir şeyle hükmetmezler. 
Onlar yaşanılan boyunca “zulm e rızanın zulüm  olduğunu*
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benim sedikleri, zulmün her çeşidinden nefret ettik leri için 
adaletle hükmedeceklerdir. Ayetin yine önü* ardı m üşrikle
rin  ilah anlayışlarına reddiye şeklindedir* 22* ayette; “Allah 'ın  
dışında ilahtık verdiğiniz o zavallıların ne yerde* ne de gökte 
zerre kadar b ir gücü vardır. Onların A llah 'ın  mülkünün idare
sine katılm aları söz konusu olm adığı gibi* A llah kendisine bir 
yardım cı da atam am ıştır.” Nasıl olur da bu ilahlar, şefaatçiler 
insanın ebedi hayatının belirlendiği, en hayati m eselede karar 
m ekanizmasına müdahale eder ve sonucu değiştirebilir?

7- “O'ruın dışında yalvcuıp yakardıktan (Hz, İsa  ve diğer 

peygam berler gibi) kimseler (hiç kim seye) şefaat etm eye malık 
değildir* Ancak  hakka şahit olanlar (var ya, işte sadece bunlar) 
bunu bilir*" (Zuhruf/86)

Şefaat; hakka şahitlik edenlerin bildikleri gibi A llah 'a ait
tir. Onlar kim in şefaate m alik olduğunu bilirler* O da yalnızca 
Allah’tır,

Şefaatin var olm asını arzulayanlar, ayeti -Hakka şahitlik 
edenler şefaate m alik olurlar*" şeklinde arzularına göre çevir
mişlerdir* Oysa ayetin bağlam ı müşrik ve Hristiyanlann ilah 
anlayışlarım  düzeltm ek ile alakalıdır. Şöyle ki yerlerin, gökle
rin hâkimi A llah ’tır* Her şeyin m elekûtu/hâkim iyeti O ’nun- 
dur, dönüş Ö 'nadır ve sizin yaratıcınız da O'dur. A llah 'ın  oto
ritesi hiçbir şekilde bölünme kabul etmez, Ahirette Allah'ın 
elçisi bunların inanmayan b ir toplum olduğuna şahitlik ede
cektir* Onlar bu gerçeği yakında öğrenecek* (Zuhruf/79-80) 
Pasaj zaten şöyle başlar: “Hakikatin ne olm ası gerektiğine 

inkâr edenler mi karar uerecekT’

Hiçbir ayet Kur'an’ın genel bütünlüğünden kopanlam az, 
sonra da önündeki, sonundaki ayetlerden koparılmaz. A l
lah'ın kelam ında asla çelişki yoktur* Ayetler birbiriyle vu- 
ruşturulamaz* 18 ayet şefaat yok deyip, 8 tanesi var demez. 
Kur'an'da çelişki olduğunu söylemek, ancak Kur'an'm  Allah 
kelam ı olm adığım  iddia edenlerin yapabileceği bir iftiradır*

8- “ ...O 'nun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz**/ 
(Yunus/3)
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Ayetin siyak ve sibakı: kâfirlerin şefaat beklentisini reddet
mekte» bırakın O n u n  em ir ve tasarrufuna müdahale edecek 
b ir ilah  olmasını, O nun katında ricası, şefaati kabul edilen 
b ir şefaatçi bile yoktur şeklindedir,

Ebu Müslim» M averdi ve Râzî gibi m üfessirler bu ayeti "ya
ratm a işinde O nun bir ortağı, destekçisi yoktur,” şeklinde 
anlam ışlardır,22

Bu ayetteki "şefi” kelimesi; ikinci bir varlık  anlam ındadır. 
Buradan hareketle İsfehani gibi âlim ler ayette A lla li'm  gökleri 
ve yeri a ltı günde yaratırken, ikinci b ir varlığın  yardım ına ih ti
yaç duymadığından, bilakis tüm varlıkların O nun  izni/em ri/ 
dilem esiyle varlık bulduğu anlatılm aktadır,23 24

Kur an da “İzin" kelim esi; bildiğim iz» izin, dileme, müsaade 
etme anlam ından başka b ir diğer anlam ı daha vardır, O da 
“em ir"dir, “B iz her peygam beri A llah 'ın  izni/em ri ile yalnızca 

itaat olunsunlar diye gönderdik,” (Nisa/64), “AUah'uı izni/emri 
olmaksızın hiçbir peygam ber mucize getirem ez” (Ra'd/38)2*1' 1"

"izin ” kelim esinin Kurbanda nasıl kullanıldığına dair baş
ka örnekler:

İman edipr salUı amellerde bulunanlar içlerinde akarsuların çağıl
dadığı cennetlere Rahlerinin izniyle/emriyle sokulacaklardır. (İb
rahim, 14/23)

Ayette görüldüğü üzere m üm inler cennetlere alınacaklar 
am a A llah 'ın  izniyle. Yani; A llah  m üm inlerin cennete nasıl 
gireceklerine dair kuralları/hüküm leri koym uştur, Am a A l
lah bu kanunların m ahkûm u değil, hâkim idir. Sebep-so
nuç ilişkisin i O koym uştur. Am a O, bu kanunların pasif/ 
âtıl hále getirdiği b irisi değildir. Y ine sizi cennete O alacaktır 
dem ektir.

Güzel söz (keltmeten tayyibeten) Rabbinizin İzniyle/emriyle her
mevsim meyve veren ağaç gibidir, (tbrahim/24-5)

22 Abdülkadir Şener (Komisyon), Yüce Kuran» M e a l s. 207,
23 Mustafa ÖztÜrk. İs İa m iy a l 2005/4, s. 120-1.
24 Mukattl b. Süleyman, et-Vücuh oe'n-Nezaîr, s, 123.
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Bu ayette de görüldüğü üzere her mevsim  meyve veren 
ağacın meyve verm esi O ’nun iznine bağlanm ıştır. Tropikal 
bölgelerde her mevsim  meyve veren ağaçların cari olduğu 
kanunları /gerekli şartlan otom asyona O bağlam ıştır. Yani; 
meyveyi ağaçtan, kendisinin koyduğu kanunların zorunlu ne
ticesi olarak görmeyin* M eyveyi A llah 'tan b ilin  dem ektir ve bu 
Kur an da çok sık karşılaştığım ız b ir anlatım  şekildir. O nun 
İzni olmadan bir yaprak düşmez, vs. gibi.

Sizden bin kişi Allah'ın izniyle iki bin kişiyi tepeleyebilir. (Enfal/66)

Zaferler canınızı dişinize takarak, erkekler gibi dövüşerek 
kazanılır. S iz yine de zaferi kendinizden bilm eyin demektir.

A llah H am t ile M arut'tan b ir şeyler öğrenip sihir/büyü/ 
efsun vs, yapm aya kalkanlara "Onlar hiç kim seye zarar vere
mezler, ancak AUah'uı i z n iy le (Bakara/102] Kesinlikle vere
mezler. A llah da zaten bunu dilemez. Kendi hükümranlığına 
bir başkasının müdahale etm esini hiç kabul eder m i? Etmez. 
Öyleyse siz A llah 'ı m erkeze/ana eksene alm. Fayda ve zararın 
sadece O ndan olduğunu bilin demektir.

"...Ey nebi! Btz seni O rnun izniyle A llah 'a  çağıran bir davet- 
çl„  olarak gönderdik, ” {Ahzab/46) Yani senin davet etmen be
nim namıma/ adımadır. Sen kendi başına davet İşine girişm iş 
değilsin demektir.

Her şey O 'm ın belirlediği kanunlar çerçevesinde cereyan 
ederken, O ’nun kim senin kuşatması altına girm ediğini, b ila
kis faal, m üdâhil/katılım cı biri olduğunu göz önünde bulun
durmamızı istem ektedir.25

Özetle benden başkasının şefaati (Üye b ir şey yok! Yalnız 
ben şefaat ederim. Bunun kuralların ı ben tein lerim . Am a
zannetm eyin ben kendi koyduğum kuralların esiriyim . Benim 
iradem i görmezden gelmeyin, kabilindendir.

Bu izin ayetleri tbn Teym iyyeye göre bildiğim iz izin/m üsa
ade anlam ında değil, bilakis huzurunda herkesin çaresiz ve 
aciz kaldığı A llah ’ın  haşmet ve azam etini tasvir etm ek içindir.

25 Y. Düzenli, aget s. 282.
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K m ’a n ,J ^ b ir jre r fe , m üstak ilo larak  şefaati İs p a ^ iç in b ^  
bahis açmamış, şefaat istem eyi teşvik etmemiş ve şefaat ta- 
lebinde bulunacajdaf için  tek b ir örnek form  göstermemiştir* 
Ayrıca yukanda verdiğim iz 8 ayette gelen bu şartlı ifadeler, 
m eleklere dişi isim ler takan, onların Allah ’ın kızlan olduğu
na inanan, peygam berleri A llah ın  oğlu sayan Hristiyanlan, 
onların şefaatlerini dileyen, dinlerini zan ve temenni üzerine 
K uran  m üşrikleri kınayan pasajlarda gelmiştir* Şefaat için  
A llah 'ın  kim inle ahitleştiğini, kim e izin vereceğini ve kim in 
sözünden razı olacağım  belirtm emiş, üstelik şefaati A llah 'ta 
başlatıp, yine onda bitirm iştir.

Ne var ki insanoğlunun, ucuz kurtulm a form üllerine kar
şı hep zaafı olagelm iş, kendisine göre bir yol icat etmiştir* 
Kur’an’ın  şefaati konu edinmesinin sebebi de işte bu beşeri 
zaafı kaldırmaktır* Şefaat için  ahit, izin ve rıza şartım  ileri sü
ren ayetleri, bağlanımdan kopararak ve bu konuda muhkem 
olan 18 ayeti de göz ardı ederek okumak, kayırm a ve fidye gibi 
şeylerle kurtulm aya ve ucuza kapatmaya şartlanm ış topitün- 
lann zaafıdır* Kur’an ise, her m eselede olduğu gibi, şefaatte 
de ilk ve son sözü Mabud’a tahsis eder* Şu ayette buyurduğu 
gibi:

MAUah\ bırakarak, kendilerine fayda da zarar da veremeyenlere 
tapıyorlar: Bunlar, Allah yanında bizim şefaatçtlerfmizdlr, * diyor
lar, de id: siz göklerde ve yerde, Aîiah'a bilmediği bir şeyi mi haber 
Dereceksiniz? (Yunus/18)

Allah ’ın  İlm inde bulunmayan şey yok  hükmündedir* O 
hâlde b ir şefaatçi edinmenin gerekçesi de yoktur* H içbir şe
faatçinin olm ayacağım  söylem enin en güzel yolu  da herhal
de budur* Bu ayetin m etninde bulunan iki kelim eden birisi, 
kendisine tapılan şey anlam ında kullanılan “mâ", diğeri ise 
bunlar anlam ındaki “hâulâi" dir. Bu kelim eler; hem eşya için, 
hem de akıllı varlık lar için kullanılır. Bu durumda A llah ka
tında şefaatçi kılınanlar; hem m elekler ve salih  kimseler, hem 
de onlara ait; soy, hırka, sakal, mezar ve benzeri şeylerdir*36 26

26 Ahmet Bay dar t http://www.bÜgihilaneLcam.

http://www.b%c3%9cgihilaneLcam
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Yine “şefaat teorisi" ile cehenneme hiç girm em ek ya da 
girip çok çabuk kurtuluverm ek Yahudilerdeki “Saydı birkaç 
gün dışında kesinlikle bizi ateş yakm ayacak." (Bakara, 2/80) 
ve yine “Ne yaparsak yapalım, bizim  günahımız affolunacak." 
(Araf/169) anlayışı arasındaki benzerlik oldukça manidardır. 
Nasıl onları Yahudi olm ak ayrıcalıklı yapıyorsa, bizim  de Müs
lüman olm am ız ayrıcalık görm emiz için yeterlid ir (!) Am elle
rim iz ne olursa olsurîTİsm im iz yeter (!) Bu Yahudi m anfığîha 
sahipsek* o zaman Yahudi'den ne farkım ız EaTdi H?^ÇunKu 
bu m antık yüzünden onlar Yahudi oldu ve A llah ’ın lanet etti
ği kim selerden oldu, İnancım ız aynı, ama ism im iz farklı* Bu 
İsiriTfarfa bizi kurtaracak, öyle m i?

Bu şefaatçilik anlayışı Hz  tsanm  çannıh ta can yererek 
Âdem  ve Havva'nın işlediği suçtan (asil  suç) dolayı, güya 
suçlu olan tüm insanları kurtarm ası şe fin d e k i batü inan
ca Benzemelstedir. Hristiyanlara göre Hz. îsa  “A llah 'ın  elçi-

_____   ^  — m  11 I  * .................. t — u - . m _ | T

si" değüdir, 0 Tnun risaleti/elçiligl insanlar^ Jkurtermayacak, 
“kurtuluş" bizatihi İsa 'n ın  kendisidir. Yani; bizim  de şefaati 
Peygam berim ize vermem iz. Hristiyanlarm  yaptığın ın  bir ben- 
zerinl yapm aktır.27

Hristiyanlığa göre kıyam et günü hükmetme /yargılama 
erki, bağışlam a ya da cezalandırm a yetkisi İsa'nındır. “Ve 
hükmetmek salahiyetini/yetkisini ona, İsa 'ya  uerdL Çünkü tn- 
sanoğtudur. Buna  şaşırmayın* Çünkü saat geliyor. O  saatte 

kabirlerde olanların hepsi onun sesini iş i t e c e k le r (Yuhanna 
İncili, 5/29 ve devam ı)

İşte burası işin can alıcı noktasıdır, Hristiyarüar hüküm 
verm e/yargılam ayı İsa'ya verm işler, bizim kiler o kadar ileri

. __________  . ^ ^ 4— _____ ___ _____ T - . ' " ----------------* ----------- - . . .. -------------------------  -----------------.

gidip tevhidi büsbütün ortadan kaldırm aya cesaret edeme- 
mişTerT’M uşHHefih şefaat inancını tekrar tedavüle sokarak 
Allah'ın yargılam asını “Peygamber in şefaati” ile sabote etm iş
lerdir.

27 Bizde ise Peygamber in risaleti ön plandadır. Yani Muhammed'in (sav) 
risale ti/mesajı İnsanlığı Kurtaracaktır. Maalesef geleneksel halk İslam'ı 
onu ttVesiletüTn-Necat/kurtuluş aracı” olarak görmüştür. Şefaat teorisi 
bunun en bariz görünümüdür. Yani Hrlstiyanlaşma temayülü.
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Hz İsa'nın heykeli put sayarak kırdırm ası üzerine, heykel
tıraşlar işsiz kalm ışlar, bunun üzerine İsa'nın ve M eryem 'in 
heykelini yapm aya başladılar, Hrisüyanlar baştan bunun bir 
hile olduğunu fark ettiler ve bu putları kırdılar. Fakat heykel
tıraşlar öyle tatlı, öyle güzel Meryem 'i, İsa'yı tasvir etm işlerdi 
ki, b ir m üddet sonra kırm aya kıyam adılar ve en sonunda k ili
seler putlardan/heykellerden geçilm eyen puthanelere döndü,

Rasulullah, insanlığın genel teamüllerini, şeytanın onla
rın  ayağını nasıl kaydırdığım  çok iy i b ildiği için “Sizde, sizden 
önceki ümmetlerin yoluna karış karış, adım  adım  muttaka tabi 
olacaksınız. Hatta onlar bir keler/kertenkele deliğine girseler, 
sizde gireceksiniz.* (Buharî, Ehadisu'l-Enbiya, 50) buyur
muştur, M aalesef geçm iş m illetleri mahveden bu hastalıklı 
anlayış bizlere de sirayet etm iştir.

Şefaat edecek putlar olursa tu kaka, am ajm tu n  adı deği
şirse, am balajı ve etiketi değişirse, m esela Muhamm ed olur
sa, o zam an durum d e ^ k ,^ y le T ^ ?  Peygam beıiırdze Allahım  
Birçok sıfatı n ispet edilebilm iş, onun ruhaniyetinin h e r le rd e  
hazır ve nazır olduğu söylenebilm iştir. Peygam ber putlaştınl- 
dıysa, bunda onun ne suçu olabilir? Putlar masum şeylerdir, 
ama putperestler asla! Yani siz putperestliği yerin ta yed i kat 
dîB Inegöm m ek için  gönderilen Peygam beri puüaşürdıysanız, 
p u t^ u zu n a d ı “Muhammed" olduğu için putperest sayam a
yacaksınız, öyle m i?

Aslında şefaat anlayışının tem elinde KuFan'ın belirlediği 
peyğâm beFtasavvurunun dışına çıkmak^ vardır. Daha başta 
gözler şaşüaşımş^aMy^amulmuş^ m antık savrulm uştur. Bû-~~ 
tSnTcâinat onun yüzü suyu hürmetine yaratılınca^ A llah kâi
natı nûr-i M uham m edfıün hakikatinden yaratınca, her gey^ 
ondan ve onun için yaratılınca -k i bunlar Yunan felsefesin
den ye Hristiyanlıktan aynen ild ibastır- s ırf nur olan, gölge
si yeredjrşm eyen, üstünde bir bulut ile gölgelendirilen, taşa 
bassa izi çıkan, kujna J^assa çıkmayan, önünü gördüğü gibi 
arkasını gören, binlerce mucize hâlesi içinde hâşâ yan  tanrı 
g ib i dolaşan* Ayı[l?ir ejjyle şak diye ikiye bölen, eltoden şular 
fışkırtan vs. bir Peygam ber’e öbür dünyada şefaat yetkisinin
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verilm em esi düşünülem ez (î) Hristlyanlıktald gib i tüm^ygrgı- 
lam a hakkının ona da verilm esi çok görülm em eli (I) Peygam 
berim izin H zTT^dan jaşağı kakm ası hig o larak  şey nü? (!)

Hâlbuki Kurban, Peygamberim izi bize “arkadaşınız/ sdhlbu- 
küırC (Necm, 53/2) olarak takdim eder ve ona da şöyle ilan et- 
meşini emreder: “JDe Jet Ben de sizin gibi, yalnızca bir beşerim/
insanÜTL^ (Fussilet, 41/6) Ayette geçen “misiüJcüm* tıpkı sizin 
gib irsizin  benzeriniz bir İnsanım dem eldtr.Vahly alan, İçimiz- 
den^Blri giBi yaşayan b ir peygamberi Günahına teybe etme-
sİ, İstiğfarda bulunması emredilen b ir peygamber! Kendisinin 
aşan yüceltilmesine şiddetle tegki gösteren ve bana yalnışca^ 
Allah ’ın kulu ve resulü deyin diye ısrar eden bir peygamber!

Hakkında, “Levlâke, levlâke ve-mâ halaktu’beflâk/şayet 
sen olm asa^m Tpukâinatı yaratm azdım  diye hadis düzülen, 
Evrenin varlık  nedeni, A llah 'ın  sevgilisi/habibullah, Mahbûb- 
u Kibriya için  açılm ayacak kapı olur m u? (!) Adem ’in tövbe- 
sî onun vesilesiyle kabul olunmuştu, Isa’n ın  göğe çıkm ası (I) 
onun üm m elS^en  olm ak içindi, İbrahim  (as) bu sevgiîî ton ı- 
niu hürm etine ateşten kurtulm uştu. Sizin sevgilin iz olsa, ona 
istediği her şey i verebilecek i^ ^ â nım z olsa sevgilinizden esir- 
ger inisiniz? Yeter ki sevgUim sen lste> düldtan senin, verdim  
gitti. Kurulan paradigm a m aalesef, bu âşık-ma'şuk, habip- 
mahbup ilişkisi üzerinedir.

Hatta mahşerde nebiler b ile ondan m edet dilem ekte -pey* 
gam berler bile kendilerini kurtaram am akta- tüm İnsanları 
kurtaran, Şefaat-ı Uzmâ m akam ının sahibi, tüm peygamber* 
leri, Müslümanları, hatta kebire sahibi, büyük günah işlem iş 
tüm  m üm inleri de cehennemden kurtanverm ektedir. Secdeye 
kapanıp, ümmetim i isterim , diye naz etmekte, istediğim  veril
medikçe başım ı kaldırmam diyerek Allah ile pazarlık yapm ak
tadır. Hatta bu Kur'an’ı arkalarına atm ış kim seler buralarda 
da durm azlar. Peygam ber'! A llah 'ın  Arş ına ve Kürsi’sine A llah 
ile birlikte oturturlar.

Başlangıç şartlarında ufak b ir açı sapması ya da değiş
ken nasıl geom etrik bir artışla katlanarak artıyorsa, bu İslam
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dışı peygamber anlayışının da böyle çizgi dışı sonuçlar verme
si kaçınılmazdır. Zira haddini aşan her şey, zıddına inkılap 
^ e n  Zdhi^ ilaç yajgan lçüıdekl kimyasalların hassas (gan i
dir, Bu oran değişirse ilacınız zehir-zakkum olur.

Şefaat sadece Peygamberce verilmekle kalmadı, şefaat ka
pısı bir kere açılınca şehitlere, âlimlere, hafızlara, müezzin
lere* herkese dağıtıldı. Kardeşim bizim şeyhleri unuttun di
yenleri görüyor gibiyim* Olmaz mı? Şeyhler en başta. Onlar 
"mürşid i kâmil1'* tanrının tüm sıfatlarıyla kendilerinde tecelli 
ettiği* “nur4 Muhammedi'nin alanlarında p ın lp ırü  parladı
ğı evliyahullah onlar* Hele Peygamberdin soyundan geliyorsa 
onlara şefaat üstüne şefaat var* Toplayın artık dünyalıkları. 
Bizde böyle birinin eteğine tutunduysanız cennet duble ga
ranti (!)

"Onun şefaatine inanmıyorsan inşallah mahrum kalırsın*“ 
diyenler de vardır. Ben böyle duygu sömürüsü içeren bed
dualar etmeyeyim* Ama "Şefaat bütünüyle Allahöndpry aye
tinin muktezasuıca "Ya O nun şefaatinden mahrum kalırsak* 
hâlimiz nice olur?“ dememe müsaade ediniz. Ya da şefaatçi 
edindikleri için müşrik olan Mekkeliler gibi şefaatçi edindiği
miz İçin -Allah muhafaza- müşriklere dâhil edilirsek? Her ne 
kadar isimlerimiz farklıysa da sıfatlarımız bir.

Kur'an da ceza; sorgı damadan/hesaptan sonra olacaktır. 
Lâkin kültürel İslam’da bu azap daha mahşer meydanında 
başlatılmaktadır* Bu süre uzatıldıkça uzatılır. Uzadıkça sı
kıntılar büyür* Hâliyle insanlar susarlar* Havuz bu proble
mi çözmek için birebirdir. Güneşte çok yaklaştırılmış* sıcak
tan insanlar kavrulmaktadır. Çözüm yine bu sıkıntıları İcad 
edenlerden. Peygamberin “LivaüThamd1“ sancağı o kadar bü
yük bir sancaktır ki tüm Müslümanları gölgesinde golgeleııdi- 
rebilir. O kadar sıkıntılara maruz kalırlar ki* bu uzun zaman 
diliminde peygamberleri dolaşırlar. Her peygamber münasip 
bir şekilde gelenleri başından aşınr. En son Peygamberimi
ze gelirler. O da şefaat eder. Bu konuda hiçbir Kur'an ayeti 
yoktur. Ama kültürel İslam’da öbür tarafta bol bol duraklar/ 
mevâkıf vardır. Yani, yol kontrolü gibi insanlar durdurulur,
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sorguya çekilir, sonra salıverilir* Tüm  insanlara acı çektirt 
mek ve b irer suçlu gibi muamele etm ek vardır* İşte bu bol 
duraklı, im in  süreli sıkıntıları atlatm ak için m izansenler ge
liştirilm iştir* Hâlbuki insanları hesaba çekilmeden, yargılan
madan, savunm alarım  yapm adan mahkûm olm aları ve ceza
landırılmaları düşünülem ez ve ilahi adalet ile de bağdaşmaz*20 
Ayrıca A llah “Serîu l-h isâb” olduğunu defalarca kitabında ilan 
etmişken, hesabın ve öncesinin uzatılm ası, A llah 'ın  hızlı he
sap görücü olm asına apaçık aykırıdır. B atıV yanhşjm c 
tılm üzerine bina edilebilir* Yalanın ancak diğer ya isn îş r jte  
varlığım  sürdürebilm esi gibi*

Makam ı Mahmûd: Mahmud’un Makamı mı Toksa 
örülmüş Ter mİ?

"Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim  kimdir?" 
(En'am/21) "Haktan/hakikatten sonra geriye ne kalır ki? Sa
pıklıktan başka?” (Yunus/32) Aslan sahradan çekilince or
talığın topal tilk ilere kalm ası gibi, hak ve hakikat ortalıktan 
çekilince geriye yalnızca bu tür sapıklıklar kalmaktadır.

Şefaat teorisin i kurup, geliştirenler yeteri kadar delil bu
lamamaktan kaynaklanan eksikliklerini Peygamberce şefaat 
yetkisi/"m akam -ı mahmud” verilsin  diye “vesile duasını* oku
mamızı önermektedirler* Yani şefaat yok, am a çok dua eder
sek A llah bunu peygamberine nasip edebilir dem ektedirler.

Kim ezam işittiğinde “Ey bu eksiksiz davetin ve kılınacak na
mazın Rabbl olan Allah'ım, Muhammed'ç vesileyi ve fazileti ver* 
Onu kendisine vaat ettiğin 'Makam -1 Mahmud'a gönder* diye dua 
ederse, kıyamet gününde o kimseye şefaatim vacib olur,“ (Buharî* 
Ezan* 8)

Bu rivayete göre bu duayı okumayanlara şefaat edilm eye
cektir*

Allah'tan benim için vesileyi isteyin* Zira vesile cennette bir ma
kamdır ki, Allah'ın kullarından yalnız bir tanesine layıktır* Uma
rım ki o kişi ben olayım* İmdi* kim benim için vesileyi isterse ona 
şefaatim vacib olur. (Müslim* Salat, 11) 28

28 Erkan Yar, "Kuranın Ahİret Üe ilgili Anlatımlarında Simgesellik". Isianü- 
yat C. 10* Sayı:l* s* 211-2*
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Peygam ber de olsa, bir insanı vesile edinmeyi, onunla te
vessülde bulunm ayı İslam  şirk olarak kabul ederken, “vesile/ 
aracılık fikrini" bizzat İslam  peygam berinin geri getirm esi dü
şünülemez!

Daha Peygamberce şefaat yetkisi/M akam -ı Mahmûd ve
rilm em iş, Vesile Makamı verilm em iş, verilm esini istiyorsanız 
çok salâvat getirm elisiniz, çok dua etm elisiniz (!) Am a bir de 
verilirse o zaman da yaptın ız bayramı, Peygam berin  size şe
faat etm esi garanti, hatta vacip (!) Ya tutarsa!

Nasıl Allah size birtakım  nim etlerini güneş gibi ay gibi ve
silelerle veriyorsa, ebedi kurtuluşunuzu da birtakım  aracılar, 
şefaatçiler vesilesiyle verebilir (!)29 Allah ın  kudretine, irade
sine sın ır m ı var? Verir m it veriri Yani m üşriklerin yaptığını 
yapmak, ümm ete “sebeplerine sarılm ak” olarak sunulabil
mektedir.

Ey kavmtm, Allah'ın Elçilerine uyun! , '

Sizden hiçbir ücret İstemeyen Elçilere/

Zira bunlar doğru yoktadırlar.
Hem ben, beni yaradana neden kulluk etmeyecekmişim?
Ki, hepiniz O'nun huzurunda toplanacaksınız.

O’nu bırakıp başka ilahlar/velîler/şefaatçiler edineyim. Öyle mi?
Eğer Rahman olan Allah bir zarar vermeyi dileyecek olsa -k i dile
mez- o Üahlçmmz bana zerre kadar şefaat edemez ve beni kurta
ramazlarda.

Ben (böyle şefaatçiler edinirsem) o zaman apaçık sapıklığa düş
müş olurum (Yasin/22-4)

Yasin ölülere m i okunm alı ya da kalbi henüz ölmemiş, 
hâlâ tevhide dönme umudu olanlara im  okunm alı? Evet, ne 
dersiniz?

Allah K u ran dan  yüz çevirenlere, A llah'tan başkasından 
şefaat umanlara “Yaban Eşekleri” demektedir, “Artık şefaatçi
lerin şefaati onlarafayda verm ez. Böyle iken onlara ne oluyor 

da aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hâlâ bu öğütten/ 
Kur’an’dan yüz çeviriyorlar?" (Müddessir/48-51) B iz ne söy-

29 Yener Öztürk* ag. der, s. 40,
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lesek kulaklarını sallayacaklar. Bunlar ehli m erkep bile de
ğil, La f anlasınlar! “Aila/ı onlarda bir hayır olduğunu bilseyd i 
elbette onlara işittirirdl Onlara işittirseydi dah i mutlaka yüz 

çevirerek dönüp giderlerd i” (Enfal/23) A llah kim in için hayır 
m urat ederse onu kavrayış, seziş sahibi yapar.

İnsanlık tarih i boyunca İnsanoğlu hep kula kulluk yüzün
den İnsanlığından, sırat-ı müstakimden çıkm ıştır. Ya salihle- 
ri, peygam berleri ilahlaştırm ış ya da Nemrut, firavun gibi ida
recilerini, krallarını ilahlaştırm ıştır. Am a sonuç her ik i kesim  
içinde aynıdır. uKula kulluk". Aslm da bu, insanoğlunun *Ah- 
sen-i Takvim  den, Esfel-i Safilin ’e yuvarlanışının hikâyesidir. 
Ne olur insanlar kendileri gibi b ir beşer olan başka bir insana 
kulluk etmeseler* A llah ’ın  ulûhiyetinden hisse verdiği o k işi
nin de onun gibi, evet aynen onun gibi bir insan olduğunu b ir 
kerecik olsa hatırlasalar.

Özetle; A llah  yegâne ilahtır, O nun ulûhiyeti burada da 
orada da devam etm ektedir. O din gününün/ceza-m ükafat 
gününün de yegâne mâlikidir. Hükmünde ortağı yoktur, İn
sanları yargılayacak yegâne Hâkim O'dur. O ’nun huzurunda 
hiç kimse konuşamaz. O gün hiç kimsenin, hiç kim seye fayda 
verem eyeceği b ir gündür. Bu hiç kim seye Cenâb-ı Peygamber 
de dâhildir. H iç kim senin şefaatinin/aracılığının, tavassutu
nun kabul edilm eyeceği bir gündür. Hiç kim seye zerre kadar 
haksızlığın yapılm ayacağı bir gündür. Allah tam  b ir hakka
niyetle hükmeder. B ir suça şefaatçi olmak, o suça ortak ol
mak demektir. Kur an'ın bize öğrettiği şudur; Sorum luluk da 
kişiseldir, ceza-m ükâfat da. Kim se kim senin sorumluluğuna 
veya suçuna ortak değildir. Kimse başkasının günahım  da 
yüklenmez, mükâfatına da ortak olmaz. İslam ’da Hristiyan- 
hktaki gibi ne Âdem  Babanın günahım  tüm insanlar çeker, 
ne de Isa M esih hürmetine bütün insanlar bağışlanır. Şefaat 
bütünüyle Allah'ındır, A llah'tan başka şefaatçi yoktur, İslam; 
Allah ile kul arasındaki bütün aracıları kaldırm ıştır. İslam; 
şefaat anlayışının kabul edilm esini istemez. Tam  aksine red
detmeye davet eder, Eğer şefaat olsaydı, niye Kur’an ısrarla 
yoktur desin? Olsaydı kim lerin şefaatçi olacağım  da söylerdi.
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Şefaat anlayışı, Yaîıudilerdeki sayılı birkaç gün dışında 
azap görm eyecekleri, ne yaparlarsa yapsınlar, Yahudi olm a
nın onlan kurtaracağı anlayışının, İslam 'a adapte edilm e
sinden ibarettir. Şefaat kâfirlere yok, M üslümanlara var da 
denilem ez. B ir şey onlara haram, bize helal olamaz. Onlar 
şefaatçi edindikleri için, Allah'tan başka velî edindikleri İçin 
kâfir olm am ışlar m ıydı? Şefaat teorisi Peygamber’! A llah ’ın  
hükmüne ortak kılm ak demektir. Peygam ber in her duasının 
kabul olduğu, duasının geri çevrilm ediği de doğru değildir. 
Her istediği gerçekleşen Yalnızca Allah'tır. Ayrıca unutulma
m alıdır ki dua etm ek ayn, şefaat etmek ise apayrıdır. Dua 
şefaat değildir. Peygamberce şefaat yetkisinin verilm esi, ona 
ibadeti beraberinde getirm iştir. Çünkü kurtuluşum uz onun 
şefaatine kalm ıştır. Bu ikinci, yedek b ir ilah edinme demektir. 
Salâvat kültürünün ve m akam -ı mahmud telakkisinin ardın
da bu vardır, ̂ Allah’a yalvaran değil, ona salâvat getirenler, 
onun şefaatiyle kurtulacaktır (!) Onu aşın  överek, yücelterek 
llahlaşürmak, Hristiyanlaşm ak demektir. “Gayri’PmağcKıbi 
aleyhim  ve laddâ llîn 'e  dâhil olmak demektir. Niye ki; A llah 
Yahudileri ve Hristiyanian “kendilerine gadap ettiği kim seler 
ve sapıklar” olarak nitelem iştir? Siz de onlar gibi olm ayası
nız diye yeni b ir din gönderm iştir. Muhammed’ln (sav) de İsa 
gibi “Kurtarıcı M esih” olduğunu kabul ediyorsanız niye Müs
lüman oldunuz ki? Onlara göre İsa M esih insanların tüm gü
nahlarım  Baha’ya affettirm ek için bu dünyaya gönderilm iş. 
Onun “Kurtarıcı” olduğunu kabul et, istediğin haltı işle, kur
tuluş garanti (!) Hristiyanlık tam sizin için biçilm iş kaftan! 
A llah son hak dinini boşuna gönderm iş (!)

A llah tövbe eden kim selerin bütün günahlarını bağışlar, 
Yeter ki günahkâr kimse ölmeden önce gerçekten pişm an o l
sun ve istiğfarda bulunmuş olsun! İhsanlar cehaletleri yü 
zünden Allah’ın  kendilerini bağışlam ayacağı zanıyla şefaatçi 
aramaktadırlar. Nitekim  Allah Züm er sûresinde müşriklerin 
şefaat anlayışlarını reddederek, şefaat etmenin bütünüyle 
kendisine ait b ir hak olduğunu belirttikten birkaç ayet Sonra 
şöyle buyurur: “Ey Günah işleyerek kendilerine kötülük etm e 

de  aşın  giden kullarım! AUah’m rahmetinden ümidinizi kesm e-
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yinî Çünkü AUah bütün günahları b a ğ ış la r (Zümer/53) Yeter 
kİ, Ey m üm inleri A llah ’tan başka şefaatçi edinerek İmanınıza 
şirk bulaştırm ayın!

Ulûhiyetinde, hükmünde ortağı olmayan, dln/ceza/hü- 
küm gününün yegâne m aliki olan, Rahman ve Rahim  olan, 
Rahmeti kendine vacip kılan/prensip edinen Erhamü’r-ra- 
h im iriin  m erham eti kullarıyla mukayese edilm eyecek kadar 
büyüktür, A llah ’tan başka şefaatçi aramak, A llah ’tan istem e
ye yüzü olm am ak demektir.

Peygamberimiz Mezarında Sağ mıdır?

Tarikatçılar ve onlardan etkilenen birtakım  zavallılar Pey
gam berim izi m ezannda sağ kabul ederler. Selam  verenin se
lam ını ayağa kalkıp, a lır derler. Kabrinde Kur an okur, namaz 
kılar, üm m etinin am elleri sabah-akşam kendisine arz edilir 
derler*30 Bu zavallıların suçu Zehebı, Suyutî gibi geç dönem 
âlim lerine safça inanmalarından kaynaklanır. Bu koskoca 
âlim ler her gün Peygam berin  ölüm lü olduğunu bildiren ayet
leri okuyup durm alarına rağmen, tamamen duygusal neden
lerden dolayı onun ölüm üne razı olamazlar, “Bende sizin gibi 
bir insanım.'* (Fussilet/6) ayetinde “m isi* kelimesi; benzer, 
eş, aynı cinsten olan şey anlam ına gelir* Yani Peygamberim iz 
biyolojik olarak diğer insanlardan herhangi b ir farkı yoktur* 
Onun fazileti, ahlakından, fetânetinden, sadakatinden, cesa
retinden vs. gelir* O, bizden farklı olarak vah iy alır. Âlem lere 
rahm et olarak gönderilm iş, kendisine uyulacak örnek şah
siyettir. Zaten o bizim  gibi bir beşer olm asaydı bizlere örnek 
olamazdı. Zira, örnek alm an kişi ve örnek alacak olan kimse
lerin aynı cinsten olm ası gerekir* Am a m aalesef halk İslam 'ı 
onu^ “TanıTdan aşağı, insandan yukarı" b ir mevkide görmüş
tür. Hatta çoğu kere tanrı ile denkleştirm iştirl

M ekkeli m üşrikler de Peygamberdin ölüm lü b ir İnsan ol
masını kabullenem em işlerdi. uN e yani, AUah  şim di ölümlü bir 

insanı elçi mi gönderdi?* (îsra/94) derlerdi* Günümüzde de 
bazı zavallılar, onun ölüm lü olm asını b ir türlü kabııllenem e-

30 Kamahlı Feyzulah, Herkese Lazım dan  İman, Hakikat Yay, S* 350.
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mekte, “Ey Muham m edi Şüphesiz ki Sen de öleceksin, orttar 
d a  ötecek,” (Zumer/30) B irçok ayet onun ölüm lü olduğunu 
haber verm esine rağm en bu hakikate sırt çevirirler.

Gel gör ki Kur a n a  icm alen inandığını söyleyip de ama
lar ile ayetleri teker, teker İnkâr edenler, öyle pek kolay pes 
etmezler. Bu sefer de “Şehitlere öiüter dem eyiniz” ayetine 
dayanarak, “Şehitler ölmezken, peygam berler ölür mü hiç? 
Peygam berler şehitlerden çok çok üstün İken, onların ölm esi 
haktan reva m ıdır?” derler. Peygam berlerin cesedini topra
ğın yem esini Allah ’ın  toprağa haram kıldığın ı söylerler. Bir 
defa peygam berlerin ölm ediğini kabul ettirdikten sonra geri
sini getirm eleri çok zor olmaz. Tüm  velîler de sağdır, diridir, 
hayatlarında iken nasıl tasarrufta bulunuyor İdiyseler, şimdi 
de tasarrufa aynen devam  eder derler. Ö len hayvandır, Hak 
aşıklan Ölmez derler. Hatta evliyanın ruhlarının ölünce kının 
dan çıkm ış kılıç gibi daha ak tif olduğunu söylerler,

Allah, “H er bir insan ölümü ta d a ca k tırder. Lâkin bu se- 
ferde, ayeti “nefsi ölecek, ruhu ölm eyecek” diye çevirirler. Yani 
bunlara göre Kur’an esas değil* kendi nazariyeleri esastır. 
Kur an, nazariyelerinin üstünde pilav üstü nohut m esabesin
dedir. O n lar K u r a n a  uym azlar, nnu kendilerine uydururlar. 
Kısaca; kitaba uym azlar ̂ kitabına uydururlar. Zavallı Müslü- 

rn iantârda “Uydum İm am a/kitaba" dem ezler. Uydum cemaa- 
feTçoğünluğa der. B ir tarafta m ehcûr/terk edilm iş b ir Kur’an, 
diğer tarafta sürüsüne bereket, şöhreti yedi cihana yayılm ış 
koca, koca evÜyalarrG aribafrhe'yapsın? Kim e inansın?

Peygam berim izin ölm ediğini İlk defa Abdullah îbn  Sebe 
denen Yahudi ortaya atm ıştır. Bu şerefsiz büyük dedesi Aziz 
Pavlus’un Hrisüyanlığı İçten yıkm ak için giriştiği m ücadele
nin bir benzerini, İslam  ioplum unda sergilem iştir. Başardı 
olmuş mudur? Maalesef! Olmasaydı, Müslümanlar bu herife 
İnanmazlar, Kur anca inanırlardı. Niye bu kadar İnsan Pey
gam berim izin ölm ediğine İnanıyor ki?

Koskoca hadis allam esi Suyuü: “Hz. Peygamber* cesediyle 
ruhuyla canlıdır, tasarrufta bulunur. Yeryüzünde ve melekût 
âlem inde istediği yere gider. Hâlen ölümünden önce hangi şe



kildeyse aynen öyledir. Kendisinde hiç bir şey değişmemiştir, 
Onun ölm esi sadece gözle görülm em esi anlam ına gelir, Eğer 
öldüğü kabul edilirse kendisine salâvat getirenlere nasıl m u
kabele edebilir? (I) M elaike canlı oldukları hâlde nasıl gözle 
görülmezse, peygam ber de gözlerden uzaktır, A llah b ir kim se
yi Peygam ber’! görm ekle ta ltif etm ek isterse perdeyi kaldırır, 
o kim se Peygam beri gerçek şekliyle görür. Buna h içbir engel 
yoktur. Bu yalnızca m isal âlem inde olur diye tahsise gitm enin 
anlam ı da yoktur/ Kendisinin 75 defa uyanık iken, Peygam 
berle konuştuğunu (!) hadislerin sahih olup olm adığını ona 
sorduğunu (!) söyleyebilm iştir.31 M illet kime inansın?

Çanakakle, Çan'da Cem aatin tertip ettiği b ir kutlu doğum 
haftası etkinliğinde, M usa Hub adlı şahıs, Peygam berim iz ile 
görüşm enin 19 yolunu öğretm ek için konferans verdi. Bu gö
rüşm e yollarından sadece üçünü anlatabildi. Bunun yolları
nı m illete öğretm e mevkiinde olan bu kişi de henüz görüşe- 
memiş. “Vuslat olursa, hasret/özlem  bitecekm iş, bu yüzden 
kendisine özlem i bitm esin diye kıyak geçiliyorm uş vs/ Ce
m aatin evlerinde seccade açılmakta, geceleyin Peygamberdin 
gelip, namaz kılacağını hiç utanmadan, sıkılm adan küçücük 
yavrulara anlatılabilm ektedir. Zaten ışık  evleri onun çok ziya
ret ettiği yerlerdir (I) Sık sık beraber olduklarına dair hikâye
ler b ir hayli yekûn tutmaktadır.

Bize 44dinlerini oyun ve  eğlence edinenleri terk e t "  (Enam 
/170J ayetiyle am el etmekten başka ne düşer ki! Onları 
Kur an ile ıslah etm e şansı da yoktur. Onlar Kur an dan çok 
daha fazla KısaJe-i Nur okurlar. Onlar, Kur’a n a  değil asnn 
imamına, son müceddid'e uyarlar.

“ Onlara ne oluyor ki! Aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri 
gibi hala bu Kur,anrdan yüz çeviriyorlar” (M üddesir/50-1) Ne
den olacak? Cevabı Aziz Kur’an vermiş.

Şehitlerin ölm ezliği meselesine geri dönecek olursak, “Siz 
Allah yolunda öldürülenlere ölüler dem eyin. Hayır, onlar diri
dirler Ancak siz bunu bilem ezsiniz/  (Bakara/154) Derler ki:

31 M. Sald Haüboglu, "Hz. Peygamberi Yanlış Yorumlama Temayülleri", /sici
mi Araştırm alar, Sayı %  s. 10-1.
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eğer onların d iri olm ası ahirette olsaydı o takdirde bunu her
kes bilirdi. “Siz bilem ezsiniz" denmezdi. “Siz bilem ezsiniz de
niliyorsa şehitler berzah âlem inde diridirler dem ektir."

Oysa bu ayeti A l-i İm ran/168-9 ayetleri tefsir etm ekte
dir. Münafıklar, Uhud’da şehit düşen M üslümanlara “şayet 
bizi dinlemiş olsalardı öldürülmüş olmayacaklardı. ” (Al-i İm 
ran/168) şeklindeki sözlerine Allah “A llah  yolunda öldüm- 
tenleri ölü sanmayın/ Aksine onlar diridirler,.," şeklinde cevap 
verm iştir. Bu; A llah yolunda dinleri İçin ölen şehitler, dinleri 
ile düdenlerdir, gerçek diriliği elde etm iş kim selerdir şeklinde 
bir cevaptır, “Esas ölüler sîzsiniz, Ey m ünafıklar!“ demektir. 
Ytne onlara ölü denilmemeslnin İstenmesi, onlara iltifat ve 
saygıdan dolayıdır, Müslümanları cihada teşviktir. Şehitlerin 
ölümü ile b ir başkasının ölümü arasında herhangi bir m ahi
yet farkı da yoktur.

Ayette Allah şehitleri “öldürülenler“ diye niteleyerek şehit
lerin öldüğünü bizzat kendisi haber verm ekte, ne var ki, b izk ö r 
onlara "Nâhak yere öldü, p isi pisine gitti, kendine yazık etti 
vs." şeklinde ölü dem emizi istememektedir.

Ayetin asıl maksadı; müm inleri müjdelemek, kalplerine 
sekinet indirmek, yatıştırm ak, A llah 'ın  dini uğrunda sabır ve 
sebat gösterm elerini sağlam aktır. Çünkü şehitlere ölü ler de
mek, Allah yolunda kendini feda edenlerin cesaretini kırar.

Yine Bakara/ 154’tekl, “Siz bilem ezsiniz" ifadesini bazı mü- 
fessirler; “Bu dünya hayatındaki hâlinizle ahiret ahvalini an
layam azsınız." şeklinde anlam ışlardır. Yine bazı m üfessirler 
“diridirler" kelim esini “dirilecekler" şeklinde anlam ışlardır. 
Gerçekten de Kurian gerçekleşm esi kesinlik arz eden geleceğe 
ait olayları bazen geçm iş, bazen de şim diki zam an sıygasıyla 
anlatır. Ayette geçen “Onlar Rableri katında nzıklanm aktadır- 
lar“ ifadesi, “onlar ahirette nzıklanacaklardır“ anlam ındadır.32 
“inde rabbihim /rablerl katında“ demek; rablerinin yanında 
m ekânsal beraberlik değil, O ’nun katında mertebesi, şanı 
yüksek olmak anlamındadır.

32 Erkan Yar, age, s. 96.
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Bakara/154’tek i “onlar diridirler ayetini, Al-1 îm ran/169. 
ayeti tefsir eder, “Onlar Rableri katında diridirler bu dünya
da değil! Onlar bu dünyada değil, ahirette dirütileceklerdir. 
İsfehani, iyi kim selerin cennette yaşayacağı, kötü kim selerin 
cehennemde ceza göreceği K u ran ı gerçeğini esas alarak, şe
hitlerin yaşayacağı ve nzık landın lacağı yerin  cennet olduğu
nu söyler. A llah katında olmak, m ekânsal birlikteliğe değil, 
cennette oluşa işaret eder. Cennete giriş ise kıyam etten sonra 
gerçekleşecektir.33

Şehitlerin ve diğer insanların ölüm leri arasında m ahiyet 
bakım ında b ir fark yoktur. Onlar dinleri, m illetleri için kendi
lerini feda ettiklerinden ölüm leriyle Ölümsüzlüğü kazanm ış
lardır. Yoksa gerçek anlam da m ezarlarında yaşıyorlar anla
mına asla gelmez.

YŞehıflerJ A llah 'ın  lûtfundan kendilerine verdiği nimetlerin 

sevincini yaşayarak rızklandmimaktadır. H enüz şehit olma
mış kim selere de hiçbir korku ve hüznün olmadığım  m üjdele
mekten haz alırlar...” (Al-i İm ran/170} Eşarî; bu ancak dünya
da olur, çünkü “D iriler henüz onlara katılm adılar, ölm ediler 
ve öldürülm ediler." dem ektedir.34

Oysa bu ayetteki; Allah katında nzıklandınlm alannı; cen
nete girm e müjdesi ile can verdikleri ve kıyam et günü bu m üj
denin sevinci ile uyanacakları şeklinde anlam am ız da m üm 
kündür. Şu ayet buna işarettir:

Şüphesiz Rabbimİz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var 
ya, onlarm üzerine melekler sürekli inerler ue şöyle deden 'korkma- 
ym, mahzun olmayın, size vad olunan cennet ile sevininf... (Fussi 
let/30)

Özetle ayet; şehitlerin ölüm süz ebedi hayatta, ebediyete 
kadar diri kalacaklarım  ve Rablerinin hususi ikram ına nail 
olacaklarını haber vermektedir.

Ya da şehadet şerbetini içenler, öldüklerinin farkında de
ğillerdir. Ölüm açışım  tatm am ışlardır. O iç huzuru Üe kıya

33 Mustafa Öztürk, îslamiyat, 2003/2, s. 131.
34 Eşarî, ebtbane an  Usult'd-Diyane s. 217.
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m et sabahı tekrar dirildiklerinde kendilerinin hep hayatta 
kaldıklarını hissedeceklerdir. Allahu a lem !

Şehitlerin cesetlerinin çürümediği hakkında anlatılanlar 
tam bir şehir efsanesidir. Şehitlerin cesetleri de diğer cesetler 
gibi çürür, toprağa karışır! Kur’an; şehitler İçin peygamberler 
de dâhil olmak üzere tüm insanlar için “ölüm lüler" İfadesini 
kullanır. Enbiya/34, Cuma/29, Ankebüt/57, ayetleri peygam
berlerin öldüğünü ve onlara ölüler denilebileceğini belirtir.

Yine Allah şehitlere şu ayette “ölü" ifadesini kullanmakta
dır: “Allah yolunda ölmeniz ve öldürülmeniz Allah'ın rahmeti ve  

bağışlamasına, uğramanız demektir.,.” (Al-i İmran/157) Şehit
lerin diğer müminlerin ölmüşlerinden farkı da bu “Allah'ın ba
ğışlaması ve rahmetinin” onlara daha fazla ihsan edilmesidir.

Ayetler birbirlerlyle çarpıştm lam az. Allah; “tüm insanlar 
için Ölümlüdür" ifadesini kullanm aktadır. Bunun hiçbir istis
nası yoktur. Peygam berim izin ölmediğine inanmak, Kur'ana 
inanm am ak demektir.

Tüm  İnsanlar kıyamet günü toplanacaklar, elçiler de hesa
ba çekilecek {Araf/6) Allah elçilere “Size ne cevap verildi?" diye 
soracak, onlar da “Bizim  {bizden sonrası) hakkında hiçbir bilgi
miz yok, her şeyi bilen serisin." diyecekler. (Maide/109) Mesela 
İsa “Ben onların arasında kaldığım sürece yaptıklarına şahit ol
dum , öldükten sonrasını Sen biliyorsun.” diyecek. (Maİde/117}

Tüm  bunlar peygam berlerin Ölümlü olduğunu, ölüm lerin
den sonrasını bilm ediklerini gösterm ektedir.35 Tabii gören var 
İse! B ir de Kitaba iman eden var ise!

Hatta kendilerine “Flrka-i Naciye (kurtuşa erecek tek ûr- 
ka)" gören, başkalarım  Vehhabi, Ehl-i Sünnet düşm anı ola
rak niteleyen b ir Necat Ehil var k it sormayın gitsin! Bunlar 
K uran ’ın  m ealini okumayı b ile sakıncalı bulurlar, onun ye
rine rabıta-i şerif ve Mektubât-ı Rabbani hatm i yaparlar. 
Adam ların şeyhleri, “sahlbu*z-2 am an"lan ölmez ki, Peygam 
ber ölsün! Allah bu Naciyecilere necat ihsan eylesin!

35 H. Musa Bağcı, B eşer O larak Hz. M uham m edi s. 365.
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Ehl-i Beyt/Kutsal Aile; İslam’da Seçilmiş Millet, 
Seçilmiş Aile Toktur

Burada "Ehl-i Beyt” tabirini biraz açmakta yarar var. Kim
lerin Ehl-i Beyt/ Peygam ber’in  hane halkm a dâhil olduğu es
kiden beri tartışılm akta olan b ir m eseledir ve en fazla istism ar 
edilen bir husustur.

Sünnî geleneğe göre Ehl-1 Beyt’in  kapsam ına Peygambe
rim izin eşleri, Kızı Patıma, damadı Ali* torunları Haşan ve 
Hüseyin girer, Sûiıler bunlara Peygam berim izin günümüze 
kadar gelen “seyyid ve ş e r if denen tüm  torunlarını da ilave 
ederler! Şiflere göre de Fatıma, Ali ve bunların çocukları Ha
şan İle Hüseyin'dir. Ş ifler Peygamber’in sülbünden gelm eyen
leri (göbek bağıyla ona bağlı olmayanları), hatta hanım ı Hz. 
Aişe’yi bile Ehl-i Beyt’ten saymazlar. Bırakın Ehl-i Beyt’ten 
saymayı, etm edikleri küfür yoktur!

Biz ise; ümmetin tamamına “Ehl-i Beyt" diyeceğiz.

Bugün etn ik olarak Arap olmayan Türkler arasında bile 
pek çok kimse* Peygam ber torunu olduğunu, Seyyid, Şerif o l
duğunu İddia etmektedir. Çünkü Peygam ber torunu olmak 
büyük b ir prestij kapısıdır.

Ey Peygamber Harımdan* „Evlerinizde vakarla oturun* Eski cahl- 
liye âdetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı ktUn* zekatı 
verin* Allah ve Rasulüne itaat edin. Ey Ehİ-l Beyti Allah sizden 
sadece günahı gidermek ve tertemiz yapmak istiyor, (Ahzab/33)

Bu ayette geçen sadece Peygamberdin hanım larıdır. Bura
da Peygam ber’in  ne kızlan* ne dam atları ve ne de torunla
rı geçmektedir, Bu ayetin indiği dönemde Fatma, A li ile evli 
olup Peygamberdin evinde değil, kocasının evinde oturuyordu. 
Yani onun ve eşinin ve çocuklarının hane halkından sayılm a
sı mümkün değildir. Öyle olsaydı Peygamber’in sağ olan diğer 
kızı ve onun kocası olan Hz. Osm an’ın da Ehl-i Beyt’e dâhil 
edilmesi gerekirdi.

Bu ayet siyak ve sibakı İle birlikte okunduğunda ayetin 
muhatabının kesinlikle Peygamber eşleri olduğu en ufak b ir 
tartışmaya mahal verm eyecek kadar açıktır. Sûrenin 30 ve
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32* ayetlerinde Peygam ber eşlerin in zina suçunu İşlem esi hâ
linde cezasının diğer mümin kadınlara nazaran fazla olacağı; 
onların diğer kadın lar gibi olmadığı* dolayısıyla yabancı er
keklere karşı cilveli bir edayla konuşmamaları, İçlerinde kötü 
n iyet taşıyanların da böylelikle şeytani arzu ve ümide kapıl
m alarına fırsat verm em eleri beyan ve em redilm ektedir.

Bu ayetteki “ ^yjk i>/sizi tertem iz kılm ak İster,* şeklinde
ki ibareden Ş iıler Peygam ber eşlerinin kastedümediğini* eğer 
Peygam ber eşleri kastedilseydi “küm" zam iri yerine “kunne" 
şeklinde müennes zam ir gelirdi, o hâlde ayette kastedilen er
keklerdir, derler*

Ş iî gelenek “ayetin  başı sonu hep Peygam ber eşleri hak
kında, ortası nasıl oluyor da Hz. Peygamber, Katıma, Ali, Ha
şan ve Hüseyin hakkında oluyor?” sorusuna cevap verem e
m ekte idi*

Sünnıler arasında ayetin sadece Peygam ber eşlerini kap- 
sadığını kabul eden görüş azınlıkta kalm ış, onun yerine EKl-i 
Beyt’in kapsam ına Peygam ber eşlerinin yanına “Katıma kana
lıyla dam at” olan A li ve onların İk i oğlu Haşan ile Hüseyin de 
dâhil edilm iş ve bu genel kabule görm üştür!

M eseleyi kökten çözen yorum u hem  Ş iî hem de sûfî olan 
Â lûsî yapm ıştır, Â lü sfye göre ayette “çoğul m üzekker zam i
rin in  kullanılm ası, ev reisi olarak Hz* Peygam berin  Ehl-i 
Beyt'in başında yer alm ış olm asından dolayıdır* Nitekim  Hz* 
İbrahim ’in karısına yönelik hitapta da (Kasas/12) çoğul m ü
zekker zam ir kullanılm ıştır*”36 Aynca Ehl-i Beyt Kur’an’da üç 
defa geçmektedir* İlginç olanı bu üç ayette de Ehl-i Beyt ile 
sadece kadınlar kastedildiği hâlde, üçünde de “küm” zam iri 
kullanılm ıştır.37

Ehl-i Beyt’in  kapsam ına Ali, Haşan ve Hüseyin ’in  dâhil 
edilm esi Ş iıler için hayati bir meseledir* Onlar İm amet kuru-

36 Mustafa Öztüık, Tefsirde Ehl-t Sünnet ve Şia Po lem ik leri s, 164, Ankara
Okulu Yay* 2009.

37 Hud/73’de Hz, İbrahim'in eşi; Kasas/12 de Hz* Musa'nın annesi ve bu
Ah?ah rlf* Ppvtfflm hfr
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munu ve taam ların ın  masumiyeti doktrinini Ahzab/33, aye
tine gönderm e yaparak çözerler.

Am a ne kadar itiraz etseler de yapılacak bir şey yok! Ayet 
Şiîlere benden size destek yok, hadi başka kapıya demektedir* 
Ayetteki Ehl-i Beyt sadece Peygam berin eşleridir! Kızlan, da
madı ve torunları değildir, Şiî İran m illiyetçileri, SOnııiJer ve
sûfıler bu ayetten resmen Yahudilertn ^Seçilmiş Kabilesi” gibi 
bir ^u tsal/Seçilm iş A ile” çıkarmayı başarmışlardli:. Özellikle
Şiîler için imamet konusu hayati derecede önemlidir. Çünkü 
bu onlar için bir iman meselesidir! Burada ayrıca İran m illiyet
çiliği de söz konusudur. Zira Hz. Hüseyin yan  tanrı kabul edi
len son İran Şahının kızı ile evlenmiş, Hüseyin'in bu eşinden 
olan çocukları on ik i imam silsilesini devam ettirebilmektedir.

Ehl i Beyt38 kavram ını yerli yerine oturtabilm ek için bu
nun tevhid, iman, takva ve velî gibi K ur'anm  temel çerçeve 
kavramıyla birlikte ele alınm ası gerekir. Şöyle ki:

Tevhid; Allah 'ı birlemek, O ’na hiçbir şeyi denk tutmamak 
demek olup, bunu yapan ehl-i tevhittir. Başka bir unvana, 
aileye, sınıfa dâhil olm asına gerek yoktur. Bu nedenle bütün 
İnsanlar arasında h içbir fark olmayıp, eşit hak ve özgürlükle
re sahiptir. Bu ilke sayesinde insanlar birbirlerini aşın  yücel
tip ilahlaştıram azlar.

İman: Peygamberdin Allah'tan getirdiklerini tasdik eden 
herkes mümindir. A llah  hiç kim seyi doğuştan müm in veya 
kâfir olarak yaratm am ıştır. İnsanlar bu im anı özgür irade
leriyle seçerler. İm an babadan evladına, Peygam berden ço
cuğuna geçmez. Sahih im ana sahip her b ir şahıs iman bakı
mından A llah katında eşittir. İman ve am ellerde sorum luluk 
kişiseldir. Kim se kim senin günahını veya sevabım  yüklenmez.

38 Biz Ehl-i sünnet’e mensup kimseler sahabeyi udûl kabul ederiz. Onlara 
\ . / ta’n etmeyiz. Aslında bunu Şia'nın Hz. Ali'yi imamet/halifelik davasında 
■ X desteklemeyen sahabeye tan etmesi, sövmesi sebebiyle kabul etmişizdir. 

Yani sahabeye yapılan saldırılardan onları korumak için ‘udûl/adaletli, 
hatasızlık zırhıyla koruma kalkanı içine almışızdır, Yolma sahabe büsbü
tün masum değildir. İçlerinde içki içen, zina eden, hırsızhk yapan, hatta 
mürted olup dininden dönen kimseler de vardır. Bütün bunlara rağmen 
o güzide toplum, yeryüzündeld İnsanların en hayırlılarıdır.
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Herkes çalıştığının karşılığın ı tam alacaktır. Şeref, b ir aileye 
mensup olm akta değil, A llah ın  dinine bağlılıktadır. Kurtuluş 
Ehl-İ Beyt’e mensup olm akta değil, imandadır.

Takva: “En ustun olanınız Allah 'tan en çok sakmamzckr 

(Hucurat/13) ayetinin bildirdiğine göre İnsanı b ir diğerin
den üstün kılan yönü; ilm i, am eli ve güzel davranışlarıdır. 
Yine “H er insan ancak çalıştığının/yaptığının karşılığını alır. * 
(Necm/39) Herkesin saygınlığı yaptıklarına bağlıdır* Peygam
ber de dâhil olmak üzere hiçbir bir aile, sülale ayrıcalıklı de
ğildir. İslam  ırkçılığı haram kabul eder. Ehl-i Beytin ümm ete 
-takvaların ın  dışında- herhangi b ir üstünlüğü yoktur. İslam  
nesebe/soya bakm az, takvaya ve icraata bakar. Takva üstün
lüğünün de tek başına im am eti/halifeliği üstlenm eye yetm e
diği herkesin malumudur.

V eli: Velî olm anın/A llah ’a  yakın  olmanın. O nun dostu o l
manın öncelikli şartı, O ’nu sevmek, O’na itaat etm ek ve O’na 
saygısızlık etm ekten korkmaktır. O’nun velîsi olm anın b iri
cik şartı, im an ve takvadır. Kur an’a göre: “Müminlerin velHert 
A llah  Rasulû ve müminlerdir. * (Maide/55) D olayısıyla bütün 
m üm inler eşit derecede birbirlerinin dostu ve velîsidirler. H iç
bir kabileye, aileye mensup kişi velî edinmede ayrıcalık lı de
ğildir. “Mümin erkeklerle, mümin kadmiar birbirlerinin velileri
dirler. İyÜiğt em reder, kötüiüJcten akkorlar.. ” (Tevbe/71)

Özetle; Peygamber e yakın olmanın onun sülalesine mensup 
olmakla alakası yoktur. Nitekim Nuh’un iman etmeyen oğlu 
için Allah “O serim oğlun değildir.“ (Hud/45-6) buyurmuştur. 
İslam ’da peygamberlik vazifesiyle vazifelendirilen peygamberin 
sülalesine ayrıcalık yoktur. Ayrıcalık İsteyen mantık Ebu Le- 
heb’in  mantığıdır. “İslam ’a girersem bana ne var?” diye soran 
amcasına, Peygamber de: “Herkese ne varsa, sana da o var.” 
deyince, “Beni herkesle bir tutan din olmaz olsun,” demiştir,

Ahzab/33 ayetine dönersek, EhM  Beyt kim  sayılırsa sayıl
sın, dinen hiç kim senin siyasi, dini, hukuki üstünlüğü yok
tur. Bu ayetlerde de onun hane halkına herhangi b ir ayrı
calıktan bahsedilm emektedir. Peygamber hanım larına daha
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dikkatli davranm aları İstenmektedir. Onlara farklı bir görev 
ve yüküm lülük de söz konusu değildir. Onların şahsında tüm  
kadınların iffet ve şerefi korunm ak İstenm ektedir. Yani, bu 
ayetle Peygamber ailesine/Ehl-i Beyt e herhangi bir karizma 
verilmemekte, onlara m asum iyet/günahtan korunmuştuk da 
bahşedilmemektedir.

“Peygam ber'in  hanımları, Müslümanların a n n e le r id ir (Ah- 
zab/6) Bu nedenle tüm Müslüm anlar onların m anevi evlada
ndır. Yani Ehl i Beyt'tendirler.

Yine Allah Ka'be için “beyt” kelim esini kullanm akta
dır, Öyleyse beyt e/beytullaha/kıbleye yönelen herkes Ehl-İ 
Beyftendir. Tıpkı bunun gibi her mümin iman sayesinde Ehl- 
İ Beyt’e mensup olma şerefiyle m üşerreftir.30

Ehl-i Beyt'i; özel ve genel Ehl-i Beyt olarak İki kategori
ye ayırabiliriz. Özel Ehl-i Beyt, Peygam berim izin hanımları, 
kızlan, damadı ve torunlarının da dâhil olduğu ailesidir. Bu 
Ehl-i Beyt sadece Peygam bere kan veya göbek bağıyla bağlı 
olanları kapsar.

Genel Ehl-i Beyt ise; tüm  Müslümanların oluşturduğu İs
lam ailesidir. Şimdiye kadar gerçek Ehl-i Beyt’i aslında bütün 
müminleri kapsam ına aldığı göz ardı edilm iştir! Ehl-i Beyt/ 
Hane Halkı, Muhammed'e (as) inanan İnsanların oluşturdu
ğu İslam ailesi ve  İslam evidir. İslam  dairesine giren herkes 
aynı zamanda doğal olarak Ehl-i Beyt e (İslam  ailesine) de 
girm iş olmaktadır. İslam dinine girmeyen, peygamber çocu
ğu, peygamber kansı hatta peygamber babası da olsa, Ehl-i 
Beyt’e dâhil değildir! Ehl-i Beyt; ancak. Peygamberce inanıp, 
onun tevhid ve adalet davasını sahiplenenlerden oluşur. Her 
ailenin b ir reisi vardır, İslam  ailesinin reisi de Hz. Muham- 
med'dir. Onun hanım ları, bütün müm inlerin anneleridir. 
u Peygam berin  eşleri müminlerin a n n e le r id ir (Ahzap/6) Yine 
bu İslam ailesinin fertleri “Muhakkak ki mıCrrdrder kardeştir
ler" (Hucurat/10) ayeti mucibince kardeştirler, 39

39 Sönmez Kutlu, “Ehl-i Beyt Sembolik Kapitalinin Tarihi Süreç İçinde Se-
merelendlrÜraesl1', İs la m ly a t C. 3, Sayı3, s. 99-108-
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Sadece Peygam berim izin Ehl-i Beyt’i yoktur! Önceki pey
gam berlerin de Ehl-i B eytleri (getirdikleri dine İnananları) 
vardı. Nuh (as) dedi ki: “Robbim  ben i bobamı-anamı, inana
rak evim e g iren i.. bağışla.” (Nuh/28) Nuh'un (a) Ehl-i Beyt’i; 
onun din ine/İslam a girenlerdir. (Oğlu suda boğulacağı za
man) Nuh, Rabbine şöyle seslendi: “Rabbim î Oğlum  benim  oi- 
l e m d e n d i r îdedi. (Hud/45) A llah şöyle buyurdu: “Ey Nuh* 
ded i' o  senin ailenden değildir" (Hud/46) Yine Hz. İbrahim ’in 
babası Azer b ir putperest id i ve İbrahim ’in  (as) Ehl-i Beycin
den olamadı, Lut’un (as) karısı kâfir idi. Kocasının yıllarca 
koynunda yatm asına ve ona evlatlar verm esine rağm en Lut’un 
(as) ev halkından (yani Ehl-i B eytinden) olamadı. Peygam be
rim izin am cası Ebu Talip  ve Ebu Leheb de kan bağıyla ona 
bağlı olm alarına rağmen onun Ehl-i Beyt’lnden olamadılar.

Hâsıl-ı kelam ; günümüzde Ehl-i B ey fe  mensup oldukla
rın ı iddia edip, kendilerinin peygam ber gibi sevilm esini, itaat 
edilm esini isteyenlerin hiçbir dinî ayrıcalıkları yoktur* H epi
miz Âdem  peygam berin çocuklarıyız ve topraktanız, A llah ’ın  
mütevazi bir kuluyuz. Peygam berim izin günümüzdeki torun
ları ehli beyte ayrıcalıklı davranılm asını istiyorlarsa -k i bazı
ları istiyor- öncelikle bu kim seler Peygamber dedelerine layık 
kim seler olm aya çalışm alıdırlar,40 Bunlar, insanların peygam 
ber sevgisini ranta çevtrmemelidirler. B ir sülalenin ayrıcalık
lı olduğunu iddia edenler Yahudileşm iş kim selerdir. Irkçılık 
belasına m üptela olmuş kim selerdir. M aalesef bunlan A llah ’ı 
sever gibi seven cahiller vardır. Değil ayağını öpmek, çorabım

40 Bir tarihte seyyid/peygamber torunu olduğunu İddia eden birisi çıkmıştı. 
Onlarca genç kızın İffetini kirletmişti. Bütün suç bu sapığın olamaz, ¿ ra  
insanımızda peygamber torunlarına kudsiyet atfetmek gibi bağışlanmaz 
bir hata da var. Bilemiyoruz, belki bu zavallı bayanlar bu seyyid geçinen 
sapığın günlünü hoş edip, onun şefaatıyla cenneti garantilemek gibi bir 
düşünceler! de olabilir. Bu heriflerin çorabını yıkayıp, suyunu şifa niyeti
ne İçenler bile çıkabiliyor. Söz konusu bu çakma seyyid geçenlerde uyuş
turucu hap İmalatından enselendi. Bu ldşl daha Önceleri zikir seansların
da müritlerin kafalarına tok, tok diye vuruyordu. Bu müritler de “Eyvah! 
Bizim işlediğimiz halttan şeyh efendi görmüş, ondan bizi ikaz etmek İçin 
vuruyor deyip", bu seferde kendi kendilerini dövmeye başlıyorlardı. Ta
bii insanımız, Kurandan, haktan ve akıldan bu kadar uzaklaşınca, bir 
koyun gibi sürü psikolojisi İle hareket edince, onlan bir çoban köpeği 
mesabesindeki kimseler de böyle koyun gibi güdebilmektedlr.
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yıkayıp suyunu İçen bile vardır* E lini öpm ek için  neredeyse 
yere sürünerek secde eder vaziyette gitm eler, bu  vaziyette hu
zurdan çıkm alar sadece bu cahilleri küçültmemekte, Sadat ı 
Kiram  olduğu iddiasında olanlara da hiç yataşmamaktadır. 
Eğer, bu kim seler o Peygam berin  torunları iseler onun gibi 
mütevazi olmalılar. E l öptürdüklerinden, el verdiklerinden 
yanlışların ı düzeltm elerini istemeliler* kendilerini yüceltm e
lerin i değil!

Bazı nadanlar, bu gavs filan  dedikleri kim selere “Kâinat 
Padişahı* gibi sıfatlar verm ektedirler. Eğer bu kim seler bunu 
bildikleri hâlde kendilerine bu sıfatlan verenleri etraflarından 
kovm uyorlarsa kâinatın en büyük şeytanlarıdırlar!

Netice de hepim iz, her b ir insan Peygamber torunudur. 
Am a Âdem 'in, am a Nuh'un ne fark eder? Unutulmamalı ki, 
İman babadan oğula genetik olarak tevarüs etmez! Kim senin 
doğuştan gelen b ir ayrıcalığı yoktur. Şeref* izzet ve fazilet tak
va ve ameldedir!

Biz de Hz. A fiy i çok severiz. Lâkin onun hatasız olduğunu 
da söyleyemeyiz. Halife olm ak için gösterdiği h ırsı doğru bul
muyoruz. Hz. EbubekiPe, Ömer'e, Osman’a  küsm esini doğru 
bulm adığım ız gibi, Hz. A lî evladm ında ^Hafife olm ak sadece 
bizim  hakkım ızdır.” iddialarını doğru bulmuyoruz. Şartlarını
taşıyan her b ir sahabenin ne kadar hakkı var idiyse, onların 
da o kadar İS H ^ va rd ı. Onların bu hırslarının nice canlara,
nice tefrikaya sebep olduğu tarihen sabittir. A li evladı dün
yaya hükümdar olsun diye A llah İslam ’ı göndermedi. B izi de 
onlara teba* olm ası için göndermedi. Irkçılık hangi boyayla 
boyanırsa boyansın, Cahiliye’ye kokusunu üzerinde taşır! 
Irkçılık şeytani b ir davettir!

Peygamberimize Salâvat Getirmek Ne Demektir?

Dini kültürümüzde “Mazhar-1 mevcudat, seyyid-i kâinat, 
server-i fahr-i âlem” vb. b ir dizi ünvan ve lakaplar sıralan
madan ve özellikle de “sallaUahu aleyhi ve sellem ” demeden 
Peygam berim izi anmak ona hakaret olarak algılanmakta, en 
azından saygısızlık sayılmaktadır. Hâlbuki bu türden abartılı
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ifadeler Bizans ve Sasani im paratorluk geleneğinden bizlere 
geçmiştir* Padişahlar ve sultanlar “H alife-i rûy-i zem in, dev- 
letlû, haşmetlû, azam etlû Padişahım ız Efendim iz Hazretleri, 
zıllu llah-i fThard/Allah'm  yeıyûzündeki gölgesi” vs* denilerek 
telaffuz edilmeye başlandı*

Oysa Kur an, peygam berlerinin isim lerin i anarken “İbra
him, Musa, Süleyman, Davut* Nuh, Mühammed” vb, şeklinde 
çarpıcı bir yalın lık la anarak* bu cafcaflı ve tum turaklı unvan 
ve İmaj edebiyatına son verm iştir!

Kur’an’da “Mühammed” ism i dört yerde geçmekte* dördün
de de onun elçi olduğu vurgulanm aktadır. Daha birçok yerde 
haber getiren/nebî* arkadaşınız/ sahibüküm * A llah 'ın  kulu/ 
abduhu diye oldukça yalın  olarak zikredilmektedir* Kur an da 
Peygam berim izin tabiri caizse “resm i” adı ve ünvanı kelim e-i 
şehadette geçtiği gibi “A llah 'ın  kulu ve elçisrd ir. Bu bile onun 
“kulluğunu” öncelem esi bakım ından önem li bir m esajdır. 
Kaldı ki “A llah ’ın  Rasulü” dışm da b ir isim le anılacaksa Ona 
en yakışan ve gerçeğin ta kendisi olan ifade “M uham m edül- 
Emin" olabilir. Bundan daha büyük bir unvan olabilir m i?* 41

“Allahla ısmarladık, Maşallah* İnşallah, Allah rahmet ey- 
lesin, A llah cezanı versin, A llah ’a em anet ol, A llah bilir*” ifa 
delerinde olduğu gibi gündelik hayatım ızda A llah kelim esini 
tek başına, övgüler ve ünvanlar eklemeksizin, yalın  olarak^ 
çok rahat kullanabiliyorken, “Mühammed, Rasuİullah, Pey
gam berim iz” gibi ifadeleri tek başına* yalın  olarak kullanm ayı 
günah addediyoruz. Hatta “Rasulullah/Âllah m elçisi” ifade- 
^ünde AHah’ın îsıîü varken, A llah 'a övgüler gönderm iyoruz da 
rasüTühe^gönderiyoruz!

Hâlbuki Peygam berin  İsm inin ardından “sallallahu aleyhi 
vesellem ” , sahabe isim lerinin ardından “radıvallahu anhu"*
evliyalann ardından “kuddise sirruhu* kaddesellahü ervaha- 
Eum* diye me ^  ve sena cüm leleri ekleyenler* “A llah” ism ini, 
övgüler eklem eden tek başına, yalın  olarak kullanab ilm ede
dirler. Herjtürlü hamd ve senaya layık olan Kâinatın Rabbi/

41 Ihsan Eliaçık. Arkadaş Muhammed, http://hanlfdostlar.net/fomm*

http://hanlfdostlar.net/fomm*
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Efendisin in  İsm ini yalın  olarak zikretm ek günah olmazken, 
Peygamber in  olarak zikm tm ek günajı oluyor*
öyle m i? Oysa A llah onu arkadaşınız, tıpkı sizin  g ib i bir beşer, 
A llah ’ın kulu olarak takdim  etmektedir.

Peygam bere “Salât-ü selam1* getirmek JU  ¿1 h\
UJL^ 1 I jL *  i yUİ jj JLH L#ii \j (Ahzab/56) ayetinden çıka
rılm ıştır. Günümüzün insanı “Salavat ayeti" olarak bilinen bu 
ayeti şöyle anlıyor: A llah ve melekleri Peygamberce salavat ge
tiriyor, ey im an edenler siz de salavat getirin. Bu anlayışa göre 
sanki Allah m elekleriyle halka oluşturmuş, tarikat meclislerin
deki “hatm -i hacegân" veya teravih namazlarındaki salavaüar 
gibi "AUahümme sallı ala,,," şeklinde, Itrîn in  bestesi eşliğinde 
salavat geüriyorl ve bizim  de Öyle yapmamızı istiyor, öyle m i?

Ebu Ubeyde M a’mer (H 210) ve Ferra {H  207) gib i müfessir- 
ler bu ayeti tefsir etmeye gerek b ile görm em işlerdir. Çünkü ilk 
ik i yüzyılda bu ayetin anlaşılm asında henüz bir ih tila f yoktur. 
Fakat çok ilginçtir, öncekilerin, tefsirine b ir kelim eyle dahi 
olsun ihtiyaç duym adıkları bu ayet, sonrakilerin üzerinde en 
çok konuştuğu ayetlerden b iri hâline gelm iştir. M esela İbn 
Kesir tefsirinde hakkında en çok söz nakledilen ayetlerden 
biri bu ayettir. Bu şunu gösterm ektedir: Bu konuda birbirin
den farklı rivayetler vardır, Pek çok şaibeli haber üretilm iştir. 
Ayeti öncekilerle sonrakiler farklı anlam ışlardır, Salat etm e
nin; “salavat getirm ek" veya “salâtu selâm  okumak" şeklinde 
anlaşılm ası ayetin tarih içinde esaslı bir anlam  kaym asına 
uğradığını göstermektedir.

Bu durumda ayetteki “salât" ve “selam /teslim "in o günkü 
dilde karşılığını bulm ak için ayetin bağlam ına bakm ak duru
mundayız, Bu ayetin içerisinde yer aldığı yedi ayetten oluşan 
pasaj, içerik, üslup ve biçim  olarak b ir birinden ayrılam aya
cak b ir bütünlük arz eder. Pasajın konusu Hz, Peygamber ve 
çevresindeki insanlarla olan karşılıklı ilişkilerdir. Kısaca aye
tin bağlam ı “Peygamberdin hukukunu korumak" diyebiliriz.

Bu pasajdaki ayetler başlık olarak şöyledir; Nebi mümin
lere nefislerinden önceliklidir. Onun hanım ları, anneleriniz-
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dir* A llah rasûlünde sizin için en güzel Örnek vardır- A llah ve 
Rasulü b ir konuda hüküm verdiği zaman, m üm inlere seçim  
hakkı yoktur* Evlatlığı Zeyd'in eşinden boşanm ası ve Zey- 
neb’in  Peygam berim izle evlenmesi* Muhammed içinizden hiç
b ir erkeğin babası değildir, lâkin nebilerin sonuncusudur. O, 
A llah 'ın  izniyle A llah 'ın  yoluna çağıran b ir davelçidir* Bundan 
sonra evlenm esi yasaklanmıştır* Peygamberdin evine gelen 
m isafirlerin uyması gereken adab-ı m uaşeret vb* gib i konular 
yer alır* Bu cümleden olarak söz Peygamberce getirilir ve ‘"Al
lah ve m elekleri onu destekliyor* siz de destekleyin**

Böyle b ir pasajda Peygamberde “salât ve tes liırfin  anlamı: 
çok alternatifli olamaz* “Yusallûne* fiilinden dolayı, bizden 
İstenenin yapılabilecek b ir eylem, iş ve oluş ifade etm esi ge
rekir* H içbir şekilde bizim  anladığım ız gibi “Allah, m elekler 
Peygam beri salâvat getiriyor, “Allahüm m e sallı alâ Muham- 
med* diyorlar* Ey m üm inler siz de ona aynı şekilde salavat 
getirin" değildir*

Ayette “salât" fiilinin; A llah, m elekler ve m üm inler olmak 
üzere üç öznesi vardır* Öyleyse “Salât” bu  üç Öznenin, şerfan 
ve aklen yapabileceği “ortak bir eylem" olması lazımdır* Bu da 
ancak “salât* kelim esinin onlarca anlam ından biri olan “des
teklem ek" manasını tercih etm ekle olur*

Ayetin ikinci kısm ı “Ey îm an edenler!" şeklinde olup, bura
da özne sadece müminlerdir* Yani; A llah, m elekler ve mümin
ler Peygamberde salât etmek, onu desteklemek konusunda 
ortaktırlar* Am a Peygamberce teslim  olmak A llah  ve m elekler 
için  söz konusu olamaz* Çünkü o m eleklere örnek olamaz. 
Selam a/teslim iyete yaln ızca m üm inler davet edilmektedir* 
Em redilen bu teslim iyet onun güzel öm ekliğlnedir, risaletine- 
dir*42 Üstelik A llah 'ın  ve m eleklerin söz konusu desteği fiilin  
m uzari/geniş zaman olmasından dolayı süreklidir* Sizde Ey 
Ümmet-i Muhammedi Bu desteği aralıksız sürdürün!

Ayrıca; “salât etmek* ile “teslim  olmak* arasında anlam 
bakım ından zorunlu b ir bakışım lılık ve tam am layıcılık olması

42 Muştala îslamoğlu* Meal* s* 841.
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gerekir. Bundan dolayı Peygamberce salât etm enin en m uhte
m el karşılığı, ya; “Ona esenlik dileyin* dua edin“ ya da “Onu 
destekleyin" dir, Bu ikinci anlam  “salât" sözcüğünün etim o
lojik  anlam larının ortak noktası olup, çok daha isabetlidir.43

“Salât“ı kime yapıyorsanız onu destekliyor veya desteği
ni istiyorsunuz demektir* A llah ’a salât etm ek yani dua edip 
nam az kılm ak onun desteğini ve yardım ım  talep etm ek de
mektir. Nitekim  *Allah'tan sabır ve salât ile yardan isleyin. “ 
(Bakara/152) ayeti bunu gösterir.

Salat kelim esinin etim olojik kökünden hareketle; A llah 'ın  
ve m eleklerin Nebi ye salât etm esi ve bizim  de öyle yapm a
m ızın istenm esi şu demek olur: Ey iman edenler! Peygam 
berdin tutuşturduğu iyilik, güzellik, doğruluk, hak ve adalet 
m eşalesinin sönmemesi için onu destekleyin. Destekleyin ki 
daha bir gür yansın. Bu meşale cihanı aydınlatsın. Bunun 
için onun getirdiği dini yaşayın ve yaşatın. Kendi çağınıza, 
m ekânınıza ve zam anınıza taşıyın k i onu desteklem iş /ona 
salât etm iş olasınız.44

Salâvat getirm e kültürünün hadislerle oluşturulduğu, 
daha sonra da buna Kurbandan delil arandığının en açık gös
tergesi bu  ayette geçen fiiline aynı cüm lede her
b ir özne için  birbirinden farklı üç anlam verilm iş olmasıdır. 
Bunun ne kadar yapay ve zorlam a olduğu daha İlk bakışta 
kendini ele verm ektedir.

• A llah 'ın  salâtı; peygamberine rahm et etm esi olarak 
çevrilm iştir.

Oysa bu ayette, A llah 'ın  Peygam beri salâtı bağışlam a an
lam ı içermemektedir* Ayetin bağlam ından da anlaşıldığı üze
re, Peygam ber'den kaynaklanan b ir kusur ve günah söz ko
nusu değild ir ki, bağış ve a f söz konusu olsun.

■ M eleklerin salâtı, onların Peygam ber e istiğfarda bu
lunm ası olarak,

43 Mustafa İslamoğlu, üç Muhammedi s. 113.
44 İhsan Ellaçık, Arkadaş Muhammed* http://hanlfdostlar.net/fonim.

http://hanlfdostlar.net/fonim
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* Müminlerin salâtı İse ona salâvat okumak/salâvat ge
tirm ek olarak çevrilmiştir. Ona çok saiavat okur isek, 
Allah, peygamberini, A rşın  sağ taralındaki “Makam-ı 
Mahmûd" denilen yüce makama, Şefaat M akam fna 
ulaştıracaktır (!)45

Oysa; bu kelim e çok anlam lı olsa da b ir kelime b ir m akam 
da b ir anlam a gelir.

Bereket versin Allah ve m elekler ona salâvat getirir dem e
m işler. Eğer ayetin ik inci kısırımdaki “Safiû”nün anlam ı salâ
vat getirin/salâvat okuyun ise aynı cüm lenin başındaki aynı 
fiil {yusallûne’deki “saha” fiili), aym  anlam a gelm ek zorunda
dır. O zam an da anlam  hâşâ "Allah, kulu M uham m edi salâ
vat getirir, ona dua eder, ondan yardım  ister.” olur. Sorm ak 
lazım ; A llah dua m ı eder? Duaları kabul mü? Yani; klasik 
ulem anın bu zorlam a anlam verm e denem esi birçok çelişki
lerle doludur. ... ;

Hâlbuki “Sallû" fiili aym sürenin az yukarısında "O AUah  

ki, sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak içirt destekler ve melek
leri d e ...” [Ahzab/43) şeklinde geçerek, bu tartışm alı ayetin 
tefsirin i bizzat A llah yapm ıştır. Şu ayette de A llah ’ın desteği
nin nasıl olduğu belirtilir; "Ö AUah ki; sizi karanlıktan aydınlı
ğa  çıkarmak için kuluna apaçık ayetlerini in d ir iy o r (Hadid/9)

V j  t ii>  O n e  tasdik etti ne de destekledi. o is ' ¿SÜj
Fakat o yalanladı ve geri durdu (destek verm edir (Kıya- 

me/31-2) ayetindeki “salla" fiili; "tevellâ”mn anlam bakım ın
dan tam karşıtıdır.

Nitekim  kendisine ve eşine dua etm esini isteyen sahabe
ye “Afiahümme salli aleyhi ve aleyhâ” şeklinde ona ve eşine 
saiavat (!) getirdi. Yani “A llah ’ım  onu ve eşini destekle.” diye 
dua etti.

Ahzab/56. ayetin salâvat getirm ek/okum ak ile alakası
nın olmadığı, aksine Peygamber e fiili destek verm ek olduğu 
devam ındaki ayetten de anlaşılm aktadır, "Afiaft ve Koşutunu

45 M. Suat Mertoğlu, HSalât~u Selam" md. DİA, C. 36, s. 23,
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incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lanet etm iş ve onlar için 
aşağılayıcı bir azap h a zırla m ıştır (Ahzab/57) Onu destekle
meyenler» onun hukukuna riayet etm eyenler onu İncitm iş ve 
eziyet etm iş olurlar.

“Salli alâ" fiili (sallı aleyhim ) şeklinde em ir kipi olarak Pey
gam ber İçin de kullanılm aktadır. {Tevbe/103) Mesela bura
daki salât etme eylem ini, “salavat okuma" olarak tercüm e 
edersek, “Ey Peygamber! Onlara salavât oku, Allahümme sal
lı ala Muhammed del” m anası çıkar ki, bu kabul edilemez. 
“Salli ala" ifadesinin geçtiği {Ahzab/43,56 ve Tevbe/103) bu 
üç ayeti b irlikte İncelediğim izde salat eylem inin, sadece Pey
gamberce has olm adığını, aksine A llah 'ın  her mümine uygun 
gördüğü b ir fiil, b ir destek ve teşvik olduğunu görürüz.

Salata böyle anlamayıp, "Kim  bana şu kadar salavât geti
rirse bu kadar günahı affolur» cennette bana komşu olur, şe
faatim  ona vacip olur, şu kadar huri ile cennette zevk-ü sefa 
sürer" türünden hadisler hem uydurmadır, hem de o N eb în in  
getirdiği tevhid şuurundan esaslı bir kopmadır,

Burada gözden kaçırılan önem li nokta şudur: “Salla” fii
linden türeyen "salât" kelim esi sonradan kavram sallaşm ış ve 
bildiğim iz nam azın terim  anlam ı olmuştur. Artık  anlam ı de
ğişmiş, anlam: desteklem ek değil, dua etmek, nam az kılm ak 
olmuştur. B izim  yanılgım ız kelim enin sonradan kazandığı bu 
terim  anlamım, kelim enin yalın, aslî hâline yani; vahyin nü
zul zam anındaki anlaşılan anlam ına da verm ek olmuştur. Bu 
yeni kavram sal anlamı, (salâtı/dua etmeyi) yine kavram laş- 
mış başka b ir terim  olan “dua" ile açıklamak, anlam ı ik i defa 
orijinalinden uzaklaştırm ak demektir.

Gerçekten de "yusallûna" fiil kipi olmasından dolayı yap ıl
ması İstenen işin b ir eylem  olm ası gerekir, Kıraat/dua etmek 
değil! Salât eylem i; Allah'ın, m eleklerin ve müm inlerin ortak 
yapacağı b ir eylem  olm alıdır.46 Söz konusu ayet; "Sallı ala 
deyiniz" diye emretm iyor. Aksine “b ir İş yapm ayı" emrediyor. 
Babam ız bize “Annene yardım  et!" dese, b iz de “Annene yar

46 M. tslamoglu, Öç M uham m ed, s. 113.
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dım  et, Annene yardım  e t *  diye bu cüm leyi her gün yüzlerce 
defe tekrarlasak, annem ize yardım  etm iş olur muyuz?

Padişaha destek nasıl “Padişahım  sen çok yaşa!" dem ek
le verilm iş olm az ise. Peygamberce destek de “Sana binlerce 
salât-ü selam  olsun.'’ demekle verilm iş olmaz.

Bu Ahzab/56. ayet inince sahabeler ellerine tespih alıp. 
Peygam berim ize salâvat getirm eye m i başladılar? Hayır. On
lar bu desteği cihat m eydanlarında fiili olarak gösterdiler. “Ya 
Rasulallahl Sen atını denize sürsen, b iz de tereddüt etm eksi
zin  peşinden geliriz," diyerek, ona kol-kanat gererek göster
diler.

A llah bize peygam berinizi destekleyin diyor, biz ise “A lla- 
hümme sallı ala Muham med/Allah’ım M uham m edi sen des
tekle." diyoruz. A llah bize, biz ise “Sen destekle" diyoruz, Topu 
birbirim ize atıyoruz. B ir gariplik yok mu bu işte? Yahudfierin 
M usa'ya dediği gibi “H ad i sen  git, Rabbtnle birlikte savaşın. 
B i2  şuracıkta oturacağız (duracağız.i." (Maide/24)

“Yüsallûne" fiili, salâvat getirm ek ise, “Allahüm m e salli 
alâ Muhammedi'deki “salli" em rine de “salavat getir" anlam ı 
verm em iz gerekir. Bu durum da anlam  ne olur dersiniz? “Ey 
A llah  ım! Muhammed e salâvat getir."

Peygamberim ize salâvat getirmeyecek miyiz? Evet getire
ceğiz. Ömründe b ir defa demek vaciptir. Yine ayeti böyle an
layanlar arasında bile, “Muhammed" ism i defalarca geçse bir 
defa salâvat getirmenin yeterli olacağını, Ya da ism i ilk  anıldı
ğında, yazarken de ism i ilk yazıldığında salâvat getirmek yeterli 
görülmüştür.47 Ayeti “ otomatik salavât" emri olarak anlayanla
rın  -Şafiî ve Hanbelîler hariç- çoğu namazın ka deslnde salavâ- 
tı okumanın müstahap olduğunu* okumayanın namazını iade 
etmesinin gerekmeyeceğini söyler. Namaz zaten bir duadır. 
Duamızda Peygamberimize, müminlere de dua ederiz.

Ayrıca bu  ibadet form unda yapılam az. Zira bütün ibadet
ler, tüm  çeşitleriyle yaln ızca A llah 'a yapılır. Peygam berim izin

47 M, Suat Mertoğlu, age> s. 23.
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öğrettiği onlarca hamd, teşbih, zik ir duaları varken yeni iba
detler m i icat ediyoruz?

Salât; o son Nebi yi ve onun  tevhid dinini desteklemek, 
ayakta tutmak, onun davasına canı gönülden omuz verm ek 
demektir. Peygam berim ize sözlü destek verm enin / salâvat 
getirm enin ne mahzuru olabilir denirse; sözlü destek olsa 
olsa, esas yapılm ası gereken fiili desteğin çok küçük b ir cüzü  
olabilir. Yoksa; “Muhammed” ism i her geçtiğinde "salavât 
getirmek*’ diye tabir ettiğim iz, önceden belirlenm iş birtakım  
Arapça ezberleri otom atikm an tekrar edip durmakla, onu fiili 
olarak desteklem iş olmayız.

Ya  da Peygam berin  ism i her yazıldığında (sav) yazmak, 
onu desteklem ek m idir? Yoksa fiili desteği baştan “sav^mak 
ya da b ir nevi “S,A*V” gitsin demek değil m idir?

Sözün özü şudur; Hz, Peygam ber e dil ile yapılan dualar/ 
salâvat da ona m anevi b ir destektir ve makbuldür. Fakat bu 
destek em ri sadece dil desteğine indirgenemez. Bu ayette de 
em redildiği gibi desteğin “fiili’’ olm ası lazımdır. Ona yapıla- 
cak fiili destek, onunla aynı çağda yaşayan sahabe için zaten 
bellidir. Bizim  gibi onun çağdaşı olm ayanlar için ise, onun 
davasını desteklem ek ve örnekliğini yaşatm aktan ibarettir. 
Onun getirdiği vahye ve o vahyi hayata uygulam a tarzına ve
rilecek her destek, ona yapılm ış gerçek bir “salât” ve “selam” 
olacaktır.

Peygamber’«  Salat Sahabe Nasıl Anlamıştır?

Bugünkü salat-ü selam  geleneği* M üslüm anların ürettiği 
bir kültürdür. Harun Reşid zam anına kadar resm i yazışm a
larda yaln ızca besm ele yazılıyordu. İlk  defa onun besm elenin 
yanına tasfiye / salat-ü selam  yazılm asını em rettiği bilinm ek
tedir, Daha sonra H 3. asırdan itibaren edebiyat ürünlerinde 
görüldüğü, H  5. asırdan sonra da kitap başlarında besm ele
nin yanına yazılm aya başlandığı görülm ektedir.48 Eğer erken 
dönemlerde böyle b ir Peygamberce salât-u selam  getirm e ge-

48 M. Suat Mertoglu, "Salât-ü Selam* md. DİA* C, 36, s, 23.
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leneği olsaydı elim izdeki en eski belgeler bunu bize göstere- ; 
çekti.

Sahabe Peygam berim izin ism i her anıldığında bizim  yap
tığım ız gibi salâvat getirseydi, bununla ilg ili yüzlerce riva
yeti hadisçileıin  duymaması im kânsızdır. Böyle bir gelenek 
olsaydı bize ulaşırdı. Salavat getirm ek İle ilgili hadisler Bu
harı, M üslim  gib i birinci derece hadis kitaplarında değil, 
ikinci, üçüncü derece sahih kaynaklarda yer alması, m esela 
Buharî’n in  Sahihine almayıp da Edebul-M üfred gibi sahih, 
zay ıf rivayetlerin karışık olduğu, âdab türü konulan işleyen 
kitabına alm ış olm ası bunu teyit etm ektedir. Bu hadislerin 
de bazı halk vaizleri ve dine zam yapm ayı seven sofu çevreler 
tarafından im al etm iş olm aları kuvvetle muhtemeldir*49

Peki, Peygamberim izin arkadaşları, ona nasıl “salât” etm iş
ler, onu nasıl desteklem işlerdir? İsm i anıldığında salavât çe
kerek mİ? Yoksa onu malıyla ve canıyla destekleyerek, on tittj 
yarımda yer alarak, getirdiklerini uygulayarak, savaş meydan
larında omuz omuza savaşarak, vuruşarak mı? Peygamber e 
“sa la r etmenin ne demek olduğunu, en İyi, savaş meydanın
da etrafında etten duvar örerek koruyan genç sahabeler veya 
süikast yapılacağım  bile bile yatağına yatan “AİT veya T a if ten 
taşlanarak kovulduğu sırada önüne atlayarak taşlar ona değ
mesin diye kafası gözü yanlan “Zeyd" açıklar. Hepsi yan yana, 
omuz omuza ona “arkadaş / sahabe* olmuştur. Yani onlar sırt
larım  Peygamber e, Peygamber de onlara dayamıştır* Araların
da sarsılmaz bir güven, dostluk ve kardeşlik oluşmuştur,50

Peygamber, b izeçok  uzaklarda, örnek alınamayan, h içbir 
zam an bize arkadaş olam ayacak bir rüyalar, ruhanilerl_my- 
Y îzeler âlem i figürü olmaktan çıkarılmalı* Yanınızda yürüyen , 
evinize m isafir olan, borç isteyen, düşm anı şehrin dışında mı 
karşılasak diye soran, bak bu iyi fikir hiç öyle düşünmemiş-

l ı u_. .■ -  * .........................................  *  ' ■■■ "n +--a±-_.

tim  diyen, nasıl gidiyor evlilik  diye hâl hatır soran, hoş geldin 
gözüm gel buym  otur diye yer gösteren “arkadaş" b ir peygam
ber olmalı*

. . . .  ■

49 İbrahim Sarmış, Hz. M uhaırm ıed 'l D oğm  Arûcmıak, s. 115*
50 İhsan Eliaçık, Arkadaş Muhammed* http; / /hanlfdostlar,net/forum-
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Çünkü arkadaş olursa ancak örnek alabilirsiniz. Göklerde 
dolaşan, bin b ir m ucize halesi İçinde t^ d lm  edilen, b ir m elek 
Peygam ber örnek alınamaz. Böyle b ir peygam ber A llah île kul 
arasında â r^ ıE R ^ p a r/ ş  olur, A llah ’ın  didanna (mah
cem aline) m üştak olduğu, “Sevgilim " dediği, Kâinatı kendisin- 
den yarattığı, sebeb-1 m evcudat b ir yan-ilâh  peygamber olur 
ve onu hem en sağında bulunan M akam -ı Mahmud’a oturtun 
Böyle b ir Peygamberce salavât getirilir, teşbih çekilir, m edet

örnek olamaz. B öyle tasvir edilen b ir peygam ber olsa olsa, 
reel dünyanın dışına itilm iş, m itolojik b ir kahram an olur.

Kur’an Peygam berim izi ulaşılm az, yaşanan hayatta kar
şılığı olmayan, kendisiyle “arkadaş" olunamayan, uzaklarda 
bulutlar üzerinde dolaşan b ir varlık  olarak resmetm iyor. A k
sine* onu kendi hayatım ıza, içimize* yanı başım ıza getiriyor. 
Onu bize “arkadaşınız" olarak takdim  ediyor, “Arkadaşın ızı 
cin çarpmış değild ir* (Sebe/46), “Arkadaşın ız yoldan çıkmış 
ve  sapıtm ış değildir** (Necm/2), “Arkadaşınız bir mecnun de 

ğild ir* (Tekvir/22), "A rkadaşı ona ‘Üzülm e AUah bizimle bera
berdir' ded iği zaman,**" {Tevbe/40),

Bu nedenle “salavât çekm ek" jartık  Peygamber i bize ar- 
kadaş kıim ıyor* Aksine bizden uzaklaştırıyor. Öyle b ir saygı 
anlayışı k i ism ini anamıyorsunuz, İnsan arkadaşının ism ini 
kırk türlü saiavât serem onisi ile m İ anar? B ir çırpıda ism ini 
söyleyem iyorsanız aranızda resm iyet var dem ektir. Bu kadar 
resm iyet ise, aradaki sam im iyeti kaldınr.

Gerçekten onun reayası* tebası* m üritleri, hayranlan, 
yoktu. Sahabeleri yani “arkadaşları" vardı. Oysa hangi fildişi 
kulesine çekilm iş Uder halkla dertleşir? Hangi şeyh m üritleri
n i arkadaşı olarak görür? Hangi din adamı kendini “avam la" 
aynı kefeye koyar? Hangi efendi meclisJndekilere su dağıtır? 
Onun gibi mescit inşasında çalışır? Arkadaşlarına ateş ya- 
kar? Hastalanınca ziyaret eder? Onlarla şakalaşır.

Karşısm da titreyen b ir adam a “Kurutulmuş et yiyen b ir 
kadının oğluyum ben. Ne titriyorsun be adam! ” dedi*
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O, kim seyi önünde eğdirm edi. Kim seye elin i öptürmedi.
Kendisi içeri girince kim seyi ayağa kaldırm adı. Y em en jia i. 
dönen Muaz bin  Cebel yanına gelince secde edip eteklerine 
kapandı. Yakasından tutup kaldırdı ve sordu: “Ne yapıyor- 
sun, bu yaptığın nedir?" M iıaz "Ey A llah ın Resulü, Yemenide 
Yahudi ve Hristiyan âümlerinden gördüm. B irbirlerini böy
le selam lıyorlar, peygam berlerin selam lanması böyleym iş "
dedi. Şöyle cevap verdi: “Dik dur ve  A llah 'ın  selam ı ve rahm etl
seninle olsun.“ de. “Bizim  selam lam am ız budur, on lar pey- 
gam berierlne iftira atm ış." dedi.

Karşısında dik durulm asm ı isteyen, gülenle gülen, a d a 
yanla ağlayan, arkadaşlarının üzerine titreyen, m azlum lar 
için m eydana ablan, belaların içine dalan Öksüz b ir v icdana 
destek vermek. Onunla A llah 'ın  günlerini yaşamak, destanlar 
yazmak, tarih yapmak, davasını kendi davan, yolunu kendi 
yolun bilmek* ona arkadaş olmak, ekm eğini aşım  onunla pay- 
Taşmak ve yeni b ir dünya için onunla om uz omuza m ücadele 
etmek. Arkadaşlarının /Ashabının yaptığı tam olarak buydu A1

öyle Salâvatlar İcat Etmişiz kİ, Bunları Allah 
Reddeder, Peygamber İse Değnekle Kovalar!

A rtık  günümüzde, özellikle biz Turklerde salâvat getirm ek 
bir ibadet form una büründü. Hâlbuki İbadetler yalnızca A l
lah 'a yapılır. H içbir peygamber kendisine ibadet edilm esini 
emretmez. Artık  Peygamber'e salâvat getirmek: ona esenlik 
dilemek, dua etm ek için yapılm az olmuş, bilakis: gönderilen 
salât-ü selam lar vesilesiyle, onun ruhanlyetinden istifade et
mek, ruhaniyetiyle tem asa geçip, aradaki perdeleri kaldırm ak 
ve birtakım  nurlar almak, onu rüyada görmek, şefaatine nail 
olmak, hurilere sahip olmak, şefaat makamı olan m akam -ı 
mahmud'un kapsam  alanını genişletm ek ve tüm  üm m etini 
onun şefaatiyle nar-ı cah îıhden  azat etmek, vs, gibi İslam 'da 
hiç bilinm eyen şeyler için yapılm aya başlanm ıştır,

Allah için, elin izi vicdanınıza koyun, hakkı söyleyin. Biz 
ona esenlik dilem ek için m i ona salât-ü selam ’ı gönderiyoruz? 51

51 İhsan Ellaçık, Arkadaş Muhammed, http://hanlfdostlar,net/foram.

http://hanlfdostlar,net/foram
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Yoksa herkesin de bildiği gibi “Bu salât-ü selam lar hürm eti
ne, A llah ’ım  duam ızı kabul et, şu şu hacetim izi gider,” diye mİ 
yapıyoruz? Daha net söyleyelim . “Onun aracılığıyla Sen den 
İstiyorum.” dem iyor muyuz? Durum bütün çıplaklığı ile böyle 
ise, bu İslam ’a m uvafık m ıdır?

Örneğin Fethullah Gülen in Facebook sitesinde yer alan 
bir m akaleden b ir bölüm ü beraber okuyalım :

"Ey Peygamberi Ümmetinden sana salât u selâm getirenin on gü
nahını affedeceğim, on basene vereceğim ve onun makamını on 
derece yükselteceğim". "Sana duâ edene ben de rahmet ederim* 
sana selâm gönderene ben de selâm gönderirim”. "Kim Allah Re
sulüne salât-ü selâm getirirse Allah ve melekleri de ona yetmiş 
defa salât-ü selâm getirir", "Müslûmanlardan bana yüz salât-ü 
selâm getirenin günahları affolunur”, "Ümmetimden bana salât-ü 
selâm gönderene şefaatim vacip olur,"

gibi pek çok hadiste salât-ü selam  em redilm ektedir.

O* “Sen olmasaydın, şu âlem leri yaratm azdım ,”52 kudsî 
hadisinin m azhandır, Eskilerin ifadesiyle, O kâinatın yaratılış 
sebebidir, O, Ruh-u Seyyidil-Enam ’d ır. Tasavvuf! ifadesiyle 
“Taayyün-i evveFin kahramanıdır. Öyleyse Allah Resulü fark
lı hususiyetleri, farklı donanım ları olan birisidir. Zaten o fark
lı donanım ları olm asa A llah ’tan em ir alamaz. O donanım ları 
olmasa yatağından kalkıp göklerde dolaşıp, m frac yapamaz. 
Diğer taraftan: Allah, Peygamber’inin ruhaniyetinden ve Öbür 
âlemde onun şefaatinden istifadeyi onlara duyulan saygıya 
bağlamıştır.

Bu nedenle: “B izler salât-ü selâm  okumakla, nebiler Sul
tan ına sözümüzü ve yem inim izi yenilem iş, üm m eti arasına 
bizi de dâhil etm esi isteği ile kendisine m üracaat etm iş oluyo
ruz. “Seni andık, Seni düşündük: A llah Teâlâ ’ya Senin kad
rini yüceltm esi için dua ve dilekte bulunduk” dem iş ve “B izi 
de nurlu halkana al ey Allah R a su lü l.ta leb im iz i tekrar ede
rek O nun engin şefkat ve şefaatine sığınm ış oluyoruz. O na

52 Bu sözün hadis olmadığım, mevzu olduğunu, ama mana olarak doğru ol- 
y duğunu söyleyen Gülen, burada İse “kudsi badis" diyebilmektedir. Mevzu 

\  olan bir söze hadis demek bile günah İken, kudsi hadis (manası Allah'tan, 
sözleri Peygamber'den olan hadis) nasıl diyebiliyor anlaşılır gibi değili
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m üracaatım ızla m evcudiyetini, büyüklüğünü kabullenm iş ve 
küçüklüğümüzü, hiçliğim izi ilan  etmiş; aczim iz ve fakrım ızla 
beraber, şiddetli ve çok büyük b ir günün endişesiyle Resûl-i 
Ekrem ’e sığm ıyor, ondan m edet diliyor, ihtiyacım ızı ve hâlim i
zi ona arz etm iş oluyoruz/

Saîât u selam  ile hem  onunla aram ızda bağ kuruyor hem 
de O ’nun vesilesiyle dinî vazifelerim izi yapabilm em iz için  A l
lah’a dua etm iş oluyoruz* Salâvat-ı Şerife getirirken kalp ve 
dilin irtibatına dikkat etm ek gerekir* N itekim  dudaklarım ız
dan dökülen her salât ve her selama Efendim izin karşılık 
vereceği düşüncesiyle söylenmesi, bu irtibatı kurm ak açısın
dan önem lidir. Bazen, ben de kendim i Ravza-i Mutahhera’n ın 
önündeymişim  gib i hissederim* Hayalen o mübarek kabrin 
önüne varınca, ümıd ve em el heyecanıyla çırpınıp duran yüz
lerce âşık ruh arasında* bir-ik i adım  ötede Sevgiliyle buluşa
cakm ışım  gibi b ir h is ve heyecanla coşar ve dilim in döndüğü 
kadarıyla ona salât u selam  okurum* Sonra da O'nun mecli- ,, 
sinden sızıp gelecek en mahrem fısıltıları duymaya çalışırım . 
M erak ederim , acaba ne dedi benim  selam ıma karşılık? Acaba 
nasıl mukabelede bulundu? İçim i derin b ir m erak sarar* Bir 
şey dem iştir mutlaka* Zira, salât u  selam ın kabul edileceği 
hususunda şüphe yoktur*53

***

Bizdeki bu  şalâvat k ıU tü rü ^
rat adlı totebm  ve bunun halk arasındaki Kara Davud  ism iyle 
meşhur  şerhi gibi kitapların büyük etkisi olm uştur * Bu kita
b ın  m üellifi Süleyman el- Cezûîi abdest alm ak için b ir kuyu  ba- 
şma vanr. F ak a f kuyudansu çıkartm ak için  b ir alet bulamaz. 
Uzaktan bir kız çocuğu onu izlem ektedir. K ızım ız şeyhim izin  
yanına varır, kuyuya tükürür, t ı^ ı^ ğ ü n ü n  bereketiyle kuyu 
suyla dolup taşar ve şeyhim iz de abdestini alır* Şeyhim iz şa
şırm ıştır! Kıza bu yüksek manevi m ertebelere nasıl u laştığını 
sorar* Bu kızcağız da salâvat okum akla ulaştığını söyler* Bu- 
hun üzerine şeyhim iz bütün salâvatlan toplayıp yazar* Kim

53 http: / / tr. fgulen /content/view/20245/18/
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bu salâvatlan düzenli b ir şekilde okursa Peygaınbçr'Jn şefa
atine nail olacak ve m addi ihtiyaçları karşılanıp» dünyevi iş~ 
leri düzelecektir vs,54 şeklindeJıer gün abdestll olarak, belirli 
vakitlerde» belli sayıda, hangi salâvaüann o^kunm ^ı^erekti- 
ği belirtilm iştir. Görüldüğü üzere her şey efsaneler» ın itoslar 
üzerine kurulm uş b ir k iU türİjİ!^£ j£k kuyuya tüküım ek bile 
keramet olarak takdim edilm iştir.

Kara Davucf  da: “Peygam berim ize b ir salâvat getirenin 10 
günahı silinir* her gün 100 defa okuyanın* 30 u dünyada, 
70'i ahirette olmak üzere 100 haceti giderilir* günde 70 defa 
okuyan Peygam berim izi rüyasında görür, şefaatine nail olur, 
havz-ı kevserinden içer* cesedi cehenneme haram kılınır* 
Cuma günü 100 defa okuyanın 80 yıllık  günahının bağışla
nır, Peygam ber'e salâvat getirene, A llah ve m elekleri de ona 
salâvat getirir’’ vs. gibi tam am ıyla uydurma binlerce hikâye 
vardır. İnsanım ızın din kültürünü bu tür kitaplar inşa etm iş
tir.

Osm anlı dönem inde çok okunan TenbiftuF̂ Ga/iMn* Ahme- 
dtye ve İm adü’l-Îslam  gib i kitapların yazdığına göre şarapçı 
ama salavatı da ihm al etmeyen b ir günahkâr* Peygamber'e 
salavat getirm esi sayesinde im anım  kurtarm ıştır. M ezarlık 
yanından geçen b irisi b ir salâvat getirir* tam  550 kişi o salâ
vat hürm etine cehennem azabından kurtulur (!) vs.55 Kim  gör
müş derseniz? Rüya âlem inde görülm üştür, Efendim  (!)

“Bana en yakın olanlar, üzerime en çok salâvat getirenler 
olacaktır. Üzerime salâvat getirirseniz» A llah da sizin üzerini
ze salâvat getirir. Bana salâvat getirin. Nerede olursanız olun 
salâvatm ız bana ulaşır. Ya da benim  ism im  anıldığında bana 
salavat getirm eyenin burnu sürtsün." gib i ve benzeri hadis
lere dayanarak bazı kimseler* A llah 'ın  rızasını kazanm ak ve 
Peygamberdin şefaatine nail olm a niyetiyle salavat halkaları 
kurmakta, başkalarını da bu salâvat halkalarına katılm aya 
davet etmektedirler. Her A llah ’ın günü, Peygamberce bir m il
yar salâvat getirme gibi etkinlikler düzenlenmektedir. Zavallı

54 Süleyman Uludağ» "DelailiVl*Hayrat" md. DİA, C. 9» s, 113*4.
55 Hatice Arpaguş* Osmanlı Haifrımıt Geleneksel İslam Anlaytşu s. 218.
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M ûslüm anlar da İbadet maksadıyla, en azından Peygam bere 
karşı vazifesin i yapm ış olmak (!) düşüncesiyle, ziktrm atiklerle 
salavat okuma halkalarına katılm aktadır.

Hatta öyle salâvatlar icad edilm iş k i bunların okunmama
sı okunm asından çok daha hayırlıdır. A llah korusun kişiyi 
şirke dahi götürebilir* örn eğin  Kurtübî*nin icad ettiği; “salât-ı 
tefriciyye"deki Peygam ber e verilen sıfatlar A llah 'ın  sıfatlan
dır, “ ...Düğüm ler onunla/Muhammed ile çözülür, Sıkıntılar/ 
Belalar onunla giderilir* İhtlyaçlar/hacetler onunla elde ed i
lir* Arzulanan iyiliklere onunla nail olunur.”

Haftalarca papağan gibi bu aptalca şeyleri tam 4444 kere 
tekrarlam aksınız. Ne b ir eksik* ne de bir fazla. Bu sayılar* çok 
kutsal sayılardır* bunlardan biri eksik olursa, anahtarın diş
leri denk gelmez* hâliyle hacetiniz giderilmez* sıkıntılarınız da 
sona ermez! A llah 'ın  işi gücü yok, tefriciyenizi sayacak. Tövbe 
Ya Rabbiî Namazdan sonra yaptağımız m esnûn olan tesbihat- 
ta, 33 djrfaJ^esbil^ Jahm îd, tekbir getirilirken* A llah topu topü 
33 ^ r e  anr^,_yüceltilir, ovülürken, bu şirk k o k a n “salât-ı 
tefrlciyye” 4444 kere! Sanki b ir yerde yanlışlık yar a b i l  Ne 
dersiniz?

Bir mümin rahmet i Rahm ana kavuşur* “Esselâtü ve's- 
Selamü aleyk, Aleyke Yâ Habİballah” diye selâ verilmeye baş
lanır. İnsanlar namaza “Allahümme salli ala Muhammed” ile 
kaldırılır. Namazdan çıkılır* “Ala rasülinâ salavat” diye tekrar 
Peygamber e salavat getirilir. Salavat getirin em rini alan imam 
“Salât-ı tüncînâ*yı okumaya başlar.56 “Allah’ım! Muhammed'e

56 îbni FaMhanJ (Fecri Münir) isimli kitabında şu olayı nakleder: Maneviyat 
büyüklerinden Ebu Musa* fırtınalı bir havada gemide İmiş, Müthiş bir fır
tına gemiyi batırmaya ramak kaldığı sırada Peygamber Efendimize iltica 
etmiş: Ya Resulallah, gemimiz batacak* içindeki bunca masumlar suya 

 ̂ f  gark olup ölecekler. Lütfen bize bir kurtuluş çaresi gösteri O sırada kula-
Jy ğma şöyle bir hitap vaki olmuş: Ey Ebâ Musal Tüncina duasını okuyunl

¿Jp* Demiş ki: Ya Resulallah* bu Tüncina duası hangisidir, biz bilmiyoruz? 
Efendimiz bugün namazlardan sonra okumakta olduğunuz Tûncina'yı 
okumuş* bunu okuyun* diye tehbih buyurmuş, Gemide ki yolcular hep 
birlikte bunu Ebu Musa'dan Öğrenip okumuşlar* fırtına dinmiş, sağ salim 
karaya ayak basmışlar. Bu salavatı şerife ilham ile yazılmıştır. (Ahmet 
Şahin* Güncel Sorulara Çözümler) İlhamlar* gayb'den gelen sesler, Daha 
neler* neleri Dar da kaldığında Allah'a iltica etmeyi bile bilmeyen şeyhler.
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ve onun ehli beytine salât e t  Bu salât ile blzleri bütün korku ve 
belalardan kurtarırsın. Bizim  ihtiyaçlarım ızı o salâvat hürme
tine yerine getirirsin, bizi bütün günahlardan temizlersin, bizi 
yanındaki derecelerin en yücesine yükseltirsin, o salâvat hür
metine hayatta ve öldükten sonra tüm  hayırların en nihayetine 
ulaştırırsın,,.*1 Tüm hacetlerim izi A llah 'tan istesek ne olur? Gü- 
naha m ıgireriz? Yoksa az önce î^Üha^daAIlah’a söz yem iştik , 
“Allah'ım  yalnızca Sen'den yardım  isteriz, İsteyeceğiz/ diye! Sö
zünde durmayana, ahd'e vefa göstermeyene ne denir?

İhtiyaçlarını, sıkıntılarını A llah 'a arz etmeyip, bunları baş
kasının gidereceğine inanana ne dendiğini bilirsiniz? Peygam 
b e r i övm ek İle başlayan bu çığır sonunda, ona ibadete, onu 
ulûhiyete ortak etmeye kadar uzandı. M ezarında sağ ise, üm 
m etinin tüm  am elleri sabah akşam ona arz ediliyorsa, selam 
verenin selam ını alıp, aynı ile mukabele ediyorsa o takdirde 
peygamber ölmemiştir, İsa’n ın  gökte sağ olm ası (î) gibi bizim  
Peygamber de Ravza-ı M utahharasm da sağ ve diri demektir. 
(!) Bizim  peygam berin  onlarınkinden aşağı kalm ası hiç olacak 
şey m idir? Onlarınki de Baha’nın yanına oturmuş* bizim ki de 
Arş’ta A llah ’ın sağ yanm a (!) oturtulmuştur. Küçükleri Allah, 
affedecek! Büyük günahlarım ızı ise onun şefaati affettirecek. 
Ebedî kurtuluşum uz ona bağlı. Gel de şimdi ona binlerce 
salâvat getirm e!

Allah'a karşı yatan uydurandan daha zâlim kimdir? (Enam, 6/21)

Haktan/hakikatten sonra geriye ne kalır kİ? Sapıklıktan başka? 
(Yunus, 10/32)

Peygamberimiz Gaybı Bilir mi?

Allah 'tan başka hiç kim se gaybı bilemez. Bu konuda o ka
dar ayet var ki, tek b ir tanesi bile bu hakikati ispata yeter

Dinini tam öğretemeden giden Son Peygamber, bu kurtarıcı duayı sag- 
bğuıda ümmetine Öğretmeyi unutmuş (t)... Görüyorsunuz İbadetlerimizi 
kimler ve nasıl vaz  etmişler.
Bu tüncîna duası Balkan savaşında devletimizin çok zor kaldığı o acı 
günlerde, camilerde farz namazlardan sonra okunmaya başlanmıştır ve 
bu bidat o zamandan kalan bir hatıradır. Lâkin tüncinâ duası Balkanla
rın elimizden gitmesini durduramamıştır. Dini de dünyası da bu kadar 
bozulan bir millete kim yanlım eder? Daha doğrusu; dinini bu kadar 
hman bir milletin dünyası âbâd olur mu?
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de artar. Yani, gaybı Allah'tan başkasının bilem eyeceği husu
sunda ayetler h içbir surette tevile m ahal bırakm ayacak kadar 
muhkem, sarih ve kesindir.

De kt (Ey Muhammedi “Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, elbette 
hayır namına çok şeyler toplardım, üstelik kötülük de bana dokun
mazdı, Ben ancak, inanan bir kauûm için bir uyanaı ue müjdeleyh 
ctyimJ" (Araf/188)

De kt **Ben size Allah'ın hazîneleri yorumdadır demiyorum, gaybı 
bülyorum da demiyorum Yine ben size bir meleğim de demiyorum. 
Benim görevim sadece bana vahyolunana uymaktan ibarettir 
(Enam/50)

Yine kıyam etin vaktini Peygam berim izin bilm ediğine dair 
onlarca ayet mevcuttur.

Bu nedenle Peygam berim izin gayba ait haber verdikleri 
Kur an dan ibarettir. Peygam berim iz Kur an'dan başka vahiy 
almamıştır. Onun heva ve hevesinden konuşm adığı şeyler, 
kendisine vahyolunan kitabın ayetleridir. Hz, A işe Annem im  
'‘Kim  Peygamber gaybı bildiğini söylerse, ona iftira atm ış 
olur.” dem iştir, (Buharı, Tevhid/4)

Kur'an onlarca örnekle Peygamberim izin gaybı bilm ediğini 
üstüne basa basa haber vermektedir. Örneğin senelerce kendi
sine her türlü zulmü ve ihaneti yapan Medine münafıklarının 
kim olduğunu bilm iyordu. “Sen onları/ müjıaftklan bilmezsin, 
biz ise onları biliyoruz* (Tevbe/101) O, Aişe annemize ifira/ 
îfk  hadisesinin aslım  bilem ediği için, iki ay kadar eşine yeteri 
kadar sahip çıkamamış, kederden kahrolmuştu, Medine'den 
kervanı vurm ak için çıktığında, gelmekte olan dişine kadar si
lahlı Mekke ordusundan haberi bile olmamıştı. Bedir mevkiine 
vardıklarında oradan geçmiş kervanın gübrelerinde bulunan 
hurma çekirdeklerini inceleyerek, bu hurmaların hangi yöreye 
ait olduğunu anlamaya çalışmıştı. Hudeybiye de Hz, Osman'ın 
öldürüldüğü şayiası üzerine, sahabeden Rıdvan Bey aü alm ış
tı. Zira o da Hz. Osman'ın öldürüldüğünü zannetmişti. Bunla
ra daha birçok örnek onun hayatından verebiliriz.

Bu nedenle Peygam berim iz geleceği bilir, görüp söylem iştir 
denemez. Bırakın asırlar sonrasını, Uhud’da neler olacağını
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bilememiştir. Üzerine tir tir titrediği Ashab-ı Sufîe'den 70 kü
sur sahabe R eci, B ir-i Maûne vakasında hunharca katledil
mişti* O gencecik fidanların B ir i Maûne'de, R ec i Vaka'sında 
şehit edileceğini önceden bilse, gönderir m iydi? Hatta bu sa
habenin şehadetini bile epey sonra öğrenm işti.

Yahudilikteki, apokaliptik edebiyata göre gelecekte olacak 
birtakım  hadiseleri, A llah  seçtiği bazı kim selere, rüyalar, v iz
yonlar ile bildirm iştir. Bizim  hadis külliyatı içinde yer alan 
“deccal. mehdi, Ye'cüc ve M ecüc, İsa'nın nuzulü” gibi dün
yanın son zam anlarında ortaya çıkacak fltneler/flten edebi
yatı, olacak kanlı hadiseler/m elahîm  edebiyatı tam am ıyla bu 
apokaliptik edebiyatın bizdeki yansım alarıdır. Flten rivayet
lerinin bir derlem esi olan Nuaym b, H am m âdın (ö. 229) Kt- 
tabul-Fiten  adlı eserinde, kıyam ete kadar olacak hadiselerin 
Peygamberim ize gösterild iği anlatılır* Güya Peygamberim iz 
şöyle buyurmuştur: “Allah dünyayı, onda kıyam ete kadar 
olup biten i görebileceğim  şekilde benim  önüme şu avuçlarım a 
baktığım gibi serdi*“57

İşte bugün önümüzde büyük bir yekûn tutan bu ileride 
çıkacak fitneler/fiten edebiyatı, olacak kanlı hadiseler/me- 
lahim edebiyatı, Peygamberdin tüm  gaybı, geleceği bildiği, ona 
bildirildiği kabulünü esas alan yaklaşım ın ürünüdür. Bu “fi- 
ten ve m elahîm  edebiyatı” tüm üyle uydurma şeylerdir. Pey
gamberdin, ihbarat-ı gaybiyye/geleceğe dair gaybı haberler 
vermesi mümkün değildir. Kur’an peygamberi, kendi kitabım  
nakzetmezl

Bu flten ve m elahîm  edebiyatını hareket noktası yapan, 
tamamıyla buralardan beslenen birçok dinî cemaat m evcut
tur. Bazısı; üm m etin 73 fırkaya bölüneceği, onlardan sade
ce birinin kurtulacağı rivayeti üzerine tarikatlarının çatışım  
kurmuşlardır. B ir başka cem aatin olmazsa olm azı mehdi ve 
deccal edebiyatıdır. Liderleri Mehdi, düşm anlan deccaldır. 
Bunların elinden sadece bu iki m alzem eyi alsanız* adam lar 
tüyü yolunm uş tavuğa dönerler*

57 Mehmet Paçacı, “Hadiste Apokallptisizm veya Flten Edebiyatı", İslam lyaL
Sayı: 1, s. 37.
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Lût (as) evine gelen İnsan şeklindeki m eleklerin m elek o l
duğunu İlk  başta anlayamamıştı. Lâkin evliya diye kutsanan 
kimseler, insanın içinden geçenleri, geçm işi, geleceği, her şeyi 
bilm ektedirler (!)

Bizim  tarikatçılar bırakın Peygamber’!, tüm  evliya-ı kiram  
gaybı, geleceği b ilir diyorlar. Onların geleceğe dair verdikle
ri haberlere bazıları sa f saf; “A llah bildirdiyse, niye bilem e
sinler?“ diye inanıyor. Gerçi, A llah 'ın  kudretine nihayet yok. 
B ildirm ek isterse O na kim  engel olabilir? İyi de A llah gayb ı 
kim seye bildirm ediğini, bildirm eyeceğini çok net ifadelerle ha
ber verm iştir,

A ldülaziz ed-Debbağ, el-İbnz adlı kitabında, “Allah gaybı 
bitendir, gaybm a  kimseyi muttali kılm az” Cin/26. ayetinin 
cahil Arapları ve başkalarım  bağladığım , kendileri gibi velî 
kim seleri bağlam adığım  söyler. Gerekçe olarak da Peygam be
rim izin gaybı bildiğini, kendilerinin ise Peygam ber'in hizm et
çileri olduğunu ve hizm etçi efendisi Üe birlikte olduğundan- 
efendinin bildiği şeyleri hizm etçide bilir.58

Said Nursî, “Onlar gaybı bilirler, lâkin söylem elerine izin  
yoktur.“ diyebilmektedir, Said Nursfn in  itikadına göre kendi
sini asırlar öncesinden Hz, Ali, Abdülkadir Geylanı görm üş ve 
“Aferin İslam ’ın yiğit evladı!“ diye kendisini alkışlam ış. Ayrıca 
o t ebced hesabım  gaybı b ir anahtar olarak görür.

Fethullah Gülen, Ezeli Nur kitabında, önce gaybı Allah'tan 
başka kim senin bilem eyeceğini, -buna Peygam berin  de dâhil 
olduğunu söyleyerek- ilgili ayetleri sıralar, sonra da tüm  bu 
ayetleri yalanlarcasm a şunları söyler:

Allahın bildirmesiyle öyle bir bilmiştir ki. sanki televizyon ekra
nına bakıp da görmüş gibi kıyamete kadar olacakların hepsini 
İnsanlığın gözü önüne serivermiştir. Hatta ona göre Peygamberce 
tabi bir kısım velîler bile asırlarca sonra olacak hadiseleri ha
ber vermişlermiş. Muteber hadis kitaplarında Peygamberimizin 
ihbarat-ı gaybiyye (geleceğe dair verdiği haberler) türünden 300fe 
yakın mucizesi vardır.5®

56 Seyfullah Erdağnmş, Tasauuuf Üe İlgÜİ Fetva lar, s. 236.
59 Fethullah Gülen, Sonsuz JVur, s. 94-126,
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Hz* Â işe annemiz Hz, Peygam ber’in gelecekte olacak şeyle
ri bildiğini İddia etm enin Kur’an’a  aykırı, hatta A llah ’a bir if
tira olduğunu belirtir: “Kim, Muhammed’in  yaırn  ne olaçağm ı 
bildiği sanıyorsa, şüphesiz o A llah ’a  büyük b ir iftirada bulun
muş olur/ Ç ü ^ ü j^ a h  (Npml/fi^) "Dp

k t Göklerde ve  yerde olan hiçbir frirnsg gaybı bilemez; yalnızca 

Allah b il^ ^ ^ ü sÜ m ^ m a n , 2871r

Alşe annemize göne biri fena hâlde Allah ’a  iftira etm ekte
dir, Belki de Peygamberdin koynunda yaşayan Aişe armeilÜZ 
Fethullah Hoca kadar Peygamber İ tanıyamamıştır!

Fethullah Gülen Peygam berim izin Kur an dan başka m u
cizesi olm adığına dair onlarca ayeti bile bile göz ardı edebil
mektedir, Peygam berim izin hayatında yalanın zerresine rast
lanmaz, Am a gel gör ki. Peygam ber âşıklarının peygam ber 
anlatım ları yalandan geçilmez.

M aalesef Kurian’m  gayb telakkisi İslam  toplum lanndan bu 
kadar dışlanmıştır,

Fethullah Gülen, “Sizde, sizden Önceki ümmetlerin yoluna 

kanş karış, adım  adım  mutlaka tabi olacaksınız. Hatta onlar 

bir keler/kertenkele deliğine girseler, sizde gireceksiniz”. (Bu
harı, Ehadisu’l-Enbiya, 50) hadisini, onun geleceği bildiğine 
delil olarak getirm iştir. Peygam ber bu sözü geleceği sinem a 
ekranında görür gibi görüp de söylem em iştir,60 Bilakis, o 
bunu geçm iş ümm etlerin hâlini gözlem leyerek, birazcık sos
yoloji bilgisiyle çok rahat bilebilir* El-hak Peygam ber doğru
yu söylem iş, am a m aalesef Gülen yukarıdaki hadisin bizzat

60 O Sultanlar Sultanı, kıyamete kadar zuhur edecek hâdiseleri bir televiz
yon ekranında seyrediyor gibi geçmiş ve gelecekle alakalı bu türlü şeyleri 
ümmetine bir bir haber vermişlerdir kİ, bunların bir kısmı açıktır, sarih
tir, tevile lüzum hâsıl olmayacak kadar vâzıhtır, Bir kısmı İse, Kuran m 
müteşabihatı nev'lnden ancak, tevile, tefsire tâbi tutulunca hakikatleri
ne vâkıf olunabilmektedtr, Evliyaullah da gelecekten haber vermişlerdir. 
Bitlisli Mustafa Müştak Dede, Divanında Ankara'nın başşehir olacağını 
70 sene evvelinden haber vermişti. Muhyiddln İbnül-AralM, hâlihazırdaki 
durumu apaydınlık gördüğü gibi, Allah'ın lûtfuyla, geçmişi-geleceği de 
önündeki kitabın sayfadan gibi görüp okuyan, açık-kapalı tevillerde bulu
nan bir meşrebin kutbu ve harika bir zattır." (F,Gülen, İnancın Gölgesin
de I, s, 81-3, Asrın Getirdiği Terettütier II, s. 145-6),
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kendisini İşaret ettiğin i görememiştir* Zira önceki üm m etler 
peygam berlerini aşın  Övdükleri için, peygam berlerini şefaatçi 
kabul ettikleri için ve onlara A llah 'ın  sıfatlarım  verip, ibadet 
etmeye61 başladıkları için helak olmuşlardı*

Peygam berim izin hayatini anlattığı esere koyduğu isim  
“Ezelî Nur” dur* Bu isim  bile onun, Peygam berim izi tanrılaş
tırdığına yeterli kanıttır. A llah 'ın  isim lerinden b iri olan “en- 
Nur” ism ini Peygam ber’e verm esi yetm ezm iş gibi bir de onu 
“başlangıcı ve sonu olmaması anlam ında” “Sonsuz” olarak 
nitelem esi olacak şey değildir. Zira zaman ve mekân bakım ın
dan sonsuz, sınırsız, başlangıçsız olan yaln ızca Allah'tır.

G ü lerie göre: O “rahm eten l f l  âlem in” olmasından dolayı 
büyük günah işleyenler de onun geniş şefaatinden istifade 
edip, o yüceler yücesi olan peygamber, m ilyonlarca m ücrim i 
şefaatiyle cehennemden kurtaracaktır.

Hocamız bu konularda anlaşılan Kur'anı hüccet kabul et
meyip, rivayetleri esas almaktadır.

Kur’an'a icm alen iman edenler, İş tafsile gelince anlaşılan 
kıvırıyorlar.

Müzminlerin birinci vasfı gayba inanmak, görm edikleri 
Katilerinden korkmak* bildiklerinin dışında bir de bilinm eyen 
gayb âlem inin olduğunu kabullenmektir.

İnsan, aklının ve bilgisinin sınırlarım  bilm eli, "H er ilim sa 
hibinin üstünde daha iyi bir bilen v a r d ı r (Yusuf/76) deyip 
aczini itira f etmelidir.

O Allah: Allâm u’l-ğuyûb'dur. B iz İse O’nun bize bildirdiği 
kadar bilebiliriz. Gaybı konuşmayı, ilahlık iddiasında bulun
m akla b ir tutarız. Gaybı b ild ik lerin i söyleyenleri, gaybdan b il
giler öğrenm ek için kulak kabartanları da “taşlanan şeytan
lar” olarak görürüz.

61
/

v l-

Şimdi hemen bazı kimseler Tok canım biz Peygamberce secde etmiyoruz, 
bu İbadet nereden çıkıyor” diyecekler. Bunlar “yalvarmanın, medet dile“ 
menin, istimdat ve istlgâse de bulunmanın, yetiş Ya Muhammed" deme
nin ibadet olduğunu da bilmezler.

> >: ’■ ? / -L o  , fr. gde "t eJ’.Vı r>v-
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AUah gaybmı kimseye izhar etmemiştir. (Cinn/26)

AUah siztgaybm bilgisine erdirecek değildir, (Al-i tmran/179)

Mevlid-i Nebî mİ Katİ-1 Nebi mi?

M evlit törenleri M ısır da Şiî-Fatım ıler döneminde kutlan
maya başlam ıştır. Sûnnıler ilk  başlarda pek rağbet göster
mezlerdi. Sünnî dünyasında ilk  m evlit törenleri tekke-zaviye- 
lerde sûfıler tarafından başlatıldığı görülür.02

Daha sonraları M ısır da Ahm ed el-Bedevi ve İbrahim  ed- 
Desûki gibi şeyhler için çok tantanalı m evlitler okunacaktır.

Ulema ile şeyhler arasında m evlitler yüzünden m ünazara
lar hiç eksik olmamıştır. Kabir ziyareti ile başlayan bu  tören
lerin cam ilerde çalgı eşliğinde devam etmesinden, zik ir ayin
lerinin bir oyun-eğlence havasında yapılm asından âlim ler 
hoşlanm ıyorlardı.

Bizim  ülkem izde de iki yüz kadar farklı m evlit yazılm ıştır, 
Süleyman Ç eleb in in  yazdığı Vesîtetü'n-JVecât çok tutulm uş
tur. O, dedesi Ibnü l-Arabî’n in  Jöısüs’una şerh yazacak kadar 
tasavvuf kültürüne aşina bir aileden gelmektedir,

Süleyman Ç elebin in  m evlidinin orijinal nüshası bugün 
elim izde mevcut değildir, içinde birçok İslam ’a aykın şeyler 
vardır. Bunların orijinal nüshadan mı, yoksa sonradan yapı
lan ilavelerden m i geldiği bilinmemektedir. Nûr-İ Muhamme
di anlayışı ve Peygamberdin aşın  yüceltilm esi, vahdet-i vücut 
felsefesi gibi gibi tasavvuf! fikirler beyitlere başarılı bir şekilde 
yerleştirilm iştir.

Mevlit, “Seyyid-i Kâinat/Kâinatın Efendisi” olan Hz, Mu- 
hammed M ustafa’ya salavât ile başlar. Dakika bir, gol bir! 
“Seyyid-i Kâinat/Âlem lerin Efendisi” olarak tesm iye edilen 
peygamber İslam  peygam beri değildir. Tanrılaştırılan, İslam  
İle bağı olmayan b ir din in peygamberidir. Âlem lerin Rabbi, 
Efendisi A llah ’tır. Muhammed ise onun kulu ve elçisidir. B i
zim gibi ölüm lü b ir beşerdir.

62 Ahmet Özel, "Mevlid" md. DİA, C. 29. s. 476.
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Bu züm iyet Hrlstlyanlaşm ış b ir zihniyetin tezahürüdür. 
Çünkü “Isa M esih Kralmuz'dırl En yüce Olanadır Ol Tüm  ev
renin E fendisid ir, Rabbi'dlr, Kurtancısı'd ır!” diyen Hrlstiyan
lardır. Bunlar Yüce Rabbim lzin “Dallın/sapıklar” olarak n i
telediği kâfirlerdir. Çelebi m iz zaten bu işe, Peygam berim izin 
diğer peygam berlerden ne kadar üstün olduğunu gösterm ek 
için yola çıkm ıştır. Hâliyle, Peygam berim izi yüceltm ede onlan 
geçm esi lazım dır (!)

A llah  Âdem i yaratınca, nur-u M ustafa'yı onun alnuia koy
du. Oradan Havva'ya, Şıt'e, İbrahim 'e ve İsm ail'e, oradan da 
M ustafa'ya intikal etti. Âdem  izzet/ şeref tacım  onun varlığı 
nedeniyle giydi. Tevbesi onun hürm etine kabul edildi. Nuh 
boğulmaktan onun sayesinde kurtuldu. İsa'nın ölmeyip, göğe 
yükselm esi onun ümmetinden olm ak içindi. M usa'nın asası 
onun sayesinde ejderha olmuştur. İbrahim  onun dedesi ol
duğu için ateş onu yakmadı. Tüm peygam berler Muhammed 
üm m etinden olm ak için A llah 'tan dilekte bulundular, vs.

* ..

Yine Peygam berim izi överken kullandığı şu abartılar tam a
m ıyla İslam  d ış ı^ ^ je rd ir :

Bunun aşkına döner kâinat, Derde derman Merhaba,
Merhaba Ey can-ı bakî/ölümsüz can,
Ey has-ı mahbüb-u Çelil/Ey çelil olan Allah'ın özel Sevgilisi, 
Senin için oldu kevn-ü mekân, Ya habiballah bize imdat kıl.

Ya da doğar doğm az secdeye kapanmış, yere yüz vurm uş 
ve ümm etini İstemiş.

Veya m fracda peygam berlerin ruhuna nam az kıldırması.

Yine Veladet Bahrindeki Am ine'nin ağzından nakledilen 
şu beyitler tam am ıyla uydurmadır.

İndiler gökten melekler saf ü saf...Kabe gibi kıldılar evim tavaf 
Hem hava üzre döşendi bir döşek,. .Adı Sündüs, döşeyen anı melek 
Yarılıp çıktı di vardan nagehan... Geldi üç huri bana oldu ayan 
Bazıları derler ki ol üç dilberin... Asiye'ydİ biri ol meh-peykerin 
Biri Meryem hatun İdi aşikâr...Birisi hem hurilerden bir nigâr 
Bu gelen aşkına devreyler felek...Yüzüne müştakdürür İns ü me
lek (Bu gelenin aşkına döner felekler. Yüzüne âşıktır İnsanlar ve 
melekler.
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Yine mPrac bölüm ünde İslam 'ın Allah ve Peygamber inancı 
yok edilm eye devam edilir.

Gel* Habibim ben sana âşık olmuşam* Cümle halkı sana bende 
kılmışam.

Bunlar tam olarak tasavvuf dininin yansım alarıdır. A l
lah'ın bir insana âşık olması, ona sevgilim  diye hitab etmesi, 
bu aşktan dolayı tüm mahlûkaü sevgilisine köle yapması, vs. 
kabul edilebilecek şeyler değildir.

Ben sana âşık olunca Ey Latif, Senin olmaz mı dû âlem Ey Şerif.

Allah Muhammed’e âşık olunca iki dünyayı da onajverrniş, 
yeter ki sen i s g  sev0Iirn7 dükkân senin, vçrdtpn gitti m antı
ğı. Samed olan Allahım  b ir kuluna âşık olm asını düşünmek, 
Brnıu dillendirm ek İslaman Allah ve teyhid inancıyla nasıl ve 
ne kadar Ba§Saşır?

M | a ___— MI H __

Zatıma mirat edindim zatım, Bile yazdım adım İle adım,
Ey Muhammedi Seni ayna yaptım kendime, sende görünen benim!

Yetmiş bin hicabı geçip Ol Ulu Hazrete, Taun cüdanın gördü bî 
riya.
Peygamberimizin yetmiş bin perdeyi geçip, Allah'ı şüphe etmeksizin 
görmesi, ne Kur'an’a, ne de sahüı sünnete uyar.“

Çelebi nin şu sözü doğrudur. “Birdür ol birliğine şek yok 
durur, Gerçi yanlış söyleyenler çok durur." Gerçekten m evli
dinin büyük bolümü bu yanlış söyleyenlerin sözlerinden İba
rettir,

M evlidi okuyan hiçb ir Hoca Efendi, dinleyen hiçbir Mûs- 
lüman Bana günâh değmedi diyemez. Hepsi bu elfaz-ı küf
rü sÖyledigTveya dinlediği İçin mesuldür. Zira bunlara rıza 
gösterm ek bile aynı şeydir. M evlit okumanın, dinlem enin ve 
okutmanın dinî hükmü için verilen  fetva oldukça hafif, biraz 
da espirilidlr. "Okuyan parasını, dinleyen şekerini, okutan 
da havasım  alır," Zavallıjşam ane Mûslumam mevlit okutup, 
ölm üşlerine sevap göndermeyi um ar. M evlithanlar da "kah- 
rolası hanede evlad-u lyal var" deyip dün^aJ^toglam aı der- 
dindedirler. A llah  aşkından, peygamber sevdasmdan  ̂gazel

63 Mevlid Manzumesine Eleştirel Yaklaşım, www,erdemyolu,com/Meviid.
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çeken, nara atan filan  yoktur. Sadece ses, seda şoyu, biraz da 
dünyalık derdl o kadar. Hassaten Süleym an ÇelebTye kendi* 
lerine ek b ir gelir kaynağı açtığı İçin çok m innettardırlar. Ona 

" ayriyete"n dua'etrneyl unutmazlar.

Yine m evlit m erasim lerinde birçok tuhaflıklar vardır, “Geldi 
b ir akkuş kanadıyla revan,"arkam ı sıgadı kuvvetle hem an,./  
derken a y ^ a  Jsglkllir VP ^  gûya Hoş Geldin denir.
Tam  b ir folklor gösterisi! Güya bunlara  göre Peygam berim izin 
adının anıldığı yere ruhaniye ti hen ıçn j?gİ^
"bilm ezler ki, Peygam berim iz sağlığında b ile kendisi İçin1 ayağa 
kaHûlmasmdan KoşIanm âzdirHâfEa^Lr foİklorcuiar bu esna
da kıbleye dönüp, el-pençe divana dururlar. Hâlbuki kıbleye 
dönüp, elleri bağlam ak b ir tek A llah iç in jyapılır.

M evlitler ile cam iler m escld-i dır ar olur mu, olm az mı, pek 
bilinm ez, amma dinlerinden habersiz zavallı M uslunianlâr 
m evlitler ile pek güzel uyutulur. M evlitlerle oluşan peygam ber 
imajı, Gerçek Peygam ber tasavvurunu yok etmektedir, ...

M escitlerde A llah 'ın  anılm asının engellenm esi -K u r an ın
fla d e ö îir ^ jîa îto  en am ansızıdır, A llah ’ın  hak olan dini 
anlatılmaz. Tasavvu f dininin reklam ı yapılır, “Vesilet’ün-Ne- 
cat/Kurtuluş Aracı'* ism i bile başlı başına b ir kırılm a nokta
sıdır, kurtuluş bundan sonra Kur’anda* 
tinde aranmayacak, tanrılaştırılan M uham m edln şefaatinde



DİNDE GULÛV/AŞIRILIK

Geçmiş üm m etlerin sapma nedeni olarak Allah “gulûv/ 
dinde aşın  gitm eyi" gösterir. Dizlere de onlar gibi olmayın diye 
uyanda bulunur, "E y  Kitap Ehli! Dininizde srnuinn aşmayın  

ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin.” (N isa/171)

Kur*an; “Lâ ilahe illa hû" dem em izi emretti. Am a sonradan 
gelenlere bu yetm edi, “Lâ faile illâ hû/Allah’tan başka hiçbir 
hakiki fail yok” dediler. Burada da duramadılar, “Lâ meşhûde 
illâ hu” oradan da “La mevcuda illâ  hû/hiçbir şey yoktur ki, 
o da A llah olm asın” demeye işi vardırdılar, Böylece sapıklığın 
en çukuruna yuvarlandılar. Daha öncekilerde bu bataklığa 
düşmüş olm alılar ki, A llah bizi şöyle uyarmaktadır: “O'nun 
isimLerinde Ühada giden/haktan sapan, aşırdığa giden kimse 

teri terk edin\ (Araf/180) Ayetin  b ir diğer anlam ı da “O’nu 
yüceltirken aşm ya giden kim seleri bırakm adır.

İnsanoğlu nasıl olur da Allah hakkında canının çektiği gibi, 
keyfe mâ yeşâ/dilediği gibi konuşmaya cesaret edebilir? Oysa 
Allah kendisi hakkında bilgisizce konuşm ayı yasaklar, “^-Al
lah'tan başkasına Üahhk yakıştırmanızı, bilmediğiniz şeyi A l
lah'a izafe etmenizi (yakıştırmanızı} yasaklamıştır” (Araf/33) 
“¿Buna rağmen} nice insan herhangi bir bilgiye dayanmaksızın 

Allah hakkında tartışmakta, azguı şeytanın peşine takılmak- 
tadır” (Hac/3) “(Hâl boy leyken) İnsanlar içerisinden her hangi 
bir bilgiye, rehbere ve ilahı kitaba dayanmaksızın tartışan kim
seler çıkabilmektedir” (Hac/8) Am a gel gör ki, Allah hakkında 
neler neler uydurmuşlar, O'nu m asallarının figüranı yapm ış
lar, Yunanlılardan intihal ettikleri teoriler İle sudûra/doguma 
mahkûm etm işler, hiç bilinm eyen isim lerle tesm iye etm işler, 
canlarının çektiği gibi b ir ilah  icad ve im al etm işlerdir. Bu 
tanrıyı kendi kafasına göre dizayn edebilecek kadar cüretkâr 
olan kimseler, A llah'ı edilgen, pasif hâle getirip, O nun arşına
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kendileri geçip, oturmuşlardır* Bu azgınlar böyle yapm akla 
aslında kendilerini Üahlaştırm ışlardır. Onlar Allahtı vahyin 
öğretilerinden öğrenmemişler, esmau l-hüsna’sm dan tanım a
m ışlardır. Tam  aksine İslam  dışı teorilerin in perspektifinden 
bakm ışlar, O nu tanım aya değil, tanım lam aya kalkm ışlardır.

Tarih boyunca insanlar ya idarecilerini, krallarım  ilahlaş- 
ürm ışlar. Nemrud, Firavun, İran Şahlan ya  da yüzyılım ızdaki 
diktatörler ve U ran lar gibi. Ya da salih kim seleri, d in  büyük
lerini, peygam berleri Üahlaştırm ışlardır. Ne var ki her ik isi de 
b ir ve aynı şeydir. “Kula kulluk". Bu ise bir insanın düşe
bileceği en aşağılık b ir konumdur. Kendisi gibi insan olan, 
yiyip-içen, uyuyup -acıkan, yellenen, tuvalete giden, âciz, fânî 
birüerini ilahlaştırm ak ne garip b ir şeydirl İnsanları överken, 
yüceltirken onlara A llah 'ın  ulûhiyetinden hisse verm eleri hiç 
affedilecek b ir kabahat m idir?

Günümüzde de bazı İnsanlar "evliya, erm iş, gavs, kutub, 
insan-ı kâmil, m ürşid-i kâmil, seydâ” vs. gibi isim  ve sıfatkuf$p| 
nitelenm ektedir. Bazıları da bunları A llah 'ı sever gibi sevmek
te, bunların fayda ve zarar verebileceğine, bereket ve hayır 
getirebileceğine, insanları çarpacağına, bu kim selerin gayba 
m uttali olduğuna, aynı anda birçok yerde olabüeceklerine, 
ölüm  anında yardım  edeceklerine, darda kalıp m edet isteyene 
anında yetişeceklerine ve Öbür tarafta da şefaat edeceklerine 
İman ederler.

 ̂ İnsanlar arasında AUah’la. birlikte, mevkice daha a ş a ğ ıd a  o ía n  

X  kimseleri/endâdı 0 *rta  eş, benzer tu tu yo rla r. B u  fcû n seieri Allah'ı
sever gibi severler, „  (B a k a ra / 165 )

Ne olur insanlar, kendisi gibi b ir insan olan bu kim sele
re kulluk etmeseler. Bunların insan olduklarım , kendisi gibi 
aynı beşerî sıfatlara sahip olduğunu unutmasalar! B ir sûfl 
kanalı her gün insanları hak dostlarına (!) bende/kul olmaya 
çağırmaktadır. Güya Koca Kanunî şöyle dem işmiş: “B ir hak 
dostuna kul olmayı, cihan padişahı olmaya tercih ederim ,"

Şeyhe bağlılığın  nasıl olm ası gerektiği Kuşeyrî R isalesinde 
şöyle anlatılır: Şeyhi dışında düğm esine varıncaya kadar kim -
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şeye açmam alıdır. A lıp verdiği nefeslerden bir tanesini bile 
şeyhinden gizlerse, beraberlik hakkına hıyanet etm iş olur. 
Şeyhinin söylediklerine herhangi bir m uhalefeti olursa, der
hal onu İtira f etm eli, uygun göreceği herhangi bir cezaya tam 
teslim  olmalıdır. M üritlerin hatalarını şeyhlerin bağışlam ası 
doğru değildir. Çünkü bu* A llah ’ın haklarını gözetmem ektir*1

Şeriata en bağlı olduğu iddia edilen Kuşeyrî böyle düşü
nürse, gerisini siz düşünün!

Allah şunu emreder: ’’Sakın ha! Bile bUe Allah 'a endâdf 

ortaklar koşmayın* * (Bakara/22) Endâd edinmek; A llah ’ın  gü
cünü başkalarına taksim  etm ek demektir*

De kt AUah ¡artında (EhM Kitaptan) daha beter bir cezayı hak 
edenleri haber vereyim mi? Onlar AUah'uı lanet ve gazabına uğ- 
ruganlardır. Onlar tagutlara (putlaştırılan insanlara) kul oldukları 
için maymuna ve hınzıra benzettiği kimselerdir. E ti ş e r if kon u m 

d a  bulunan ve doğru yaldan en çok sapanlar işte bunlardır, (M a - 

id e/ 6 0 )

Allah ’tan başkasına, özellikle kula kulluk edenleri Allah* 
maym unlaştırdığını ve dom uzlaştırdığm ı ifade etmektedir. 
Tabii Allah bu kim seleri hakiki manada domuzlaştırmamış, 
maymunlaştırmamış tır. Bilakis onlar; maymunlar gibi taklit 
ve zillet bataklığına düşerek maymunlaşmışlar* dom uzlar gibi 
aiçaklaşmışlardır* Kula kulluk edenler* m aym unlar gib i tak
litçi* dom uzlar gibi burnunun doğrultusunda giden* başım  
kaldırıp gerçeği aramayan anlayışsız ve aşağılık kimselerdir* 
Domuzlaşmak; değer yargıların ı kaybetm ek demektir.

Günümüzde gulûvve/İfrat ve tefrit şeklinde aşırılığa kaçan 
kim seler şunlardır:

* Kendisini açıktan veya gizil peygamber, mehdi veya 
müceddit İlan edenler*

* D inleri birleştirm eye çalışanlar, sevgi dini veya Anado
lu İslam ’ı tesis etm ek isteyenler,

* Kur’an ile yetinip, sünneti dışlayanlar.

1 Kuşeyû Risalesi s* 525*
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* Peygam beri, A li’y i veya şeyhleri ilahlaştıranlar. Özel
likle Peygam beri insanüstü b ir varlık gibi gösteren, 
onun ölmediğini, hatta evrenin onun için, ondan/ 
onun nurundan yaratıldığını söyleyenler,

* Allah'ın, kâinatın idaresini gavslarla, kutublarla, in- 
san-ı kâm illerle, H ızır’la paylaştığım  söyleyen, yetkisi
ni evliyalara devrettiğini söyleyen evliya kültü,

* Dini kanaat önderlerinin her sözünü dinin tartışılm az 
doğrulan gibi kabul etmek, onları yanılm az bilmek,

* Ölmüşlerden, kabir ve türbelerden m edet ummak, d i
lek ve isteklerin i onlar vasıtasıyla A llah ’a arz etmek, 
onları aracı ve şefaatçi yapmak, vs, gibi pek çok şey 
dinde gulûvdür, sapm adır,2

Bugünkü Müslümanlarda Hıristiyanlaşma Emareleri
Peygamberim iz “Sizde, sizden önceki ümmetlerin yoluna 

kanş karış, adım adım mutlaka tabi olacaksınız. Hatta onlar 
bir keler/kertenkele deliğine girseler, siz de gireceksiniz,” dedi. 
Sahabe dedi ki “Onlar Yahudiler ve Hristiyanlar m ı?” , “Baş
ka kim olabilir kil” buyurdu, (Buharı, Ehadisul-Enbiya/50) 
Peygamberimiz, ümmetin hâlinin daha Önceki m illetlere ben
zemesinden korkmuştur. Gerçekten de öncekileri hak dinden 
uzaklaştıran hastalıklı düşünceler Müslümanlara da sirayet 
etmiştir. Hem de bu zararlı ve sakat fikirler dine ha bire zam  
yapan sofular/sûûler tarafından taşınmıştır. Her namazın 
her rekâtında okuduğumuz Faüha’daki Allah’ın  bizlere paro
la gibi söylettiği “Dâllîn/sapıtanlann yoluna bizleri sevk etme, 
bizi Hristiyanlaşanlardan eyleme!n diye dua etmemize rağmen! 
Maalesef, tüm bu İlahî ikazlara rağmen ümmet büyük ölçüde 
Hristiyanlaşünlm ıştır. Bunlara birkaç örnek verelim:

* Müslüm anlar da peygam berini överken aşırıya git
m işler ve onu ilahlaştırm ışlardır. Onların tanrı anla
yışı; baba, oğul, ruhül-kuds olm ak üzere üçlüdür. Üç 
rüknün bir araya gelm esiyle oluşur. Yani; “teslis^tir. 
Bizde de “tesniye”! A llah ve Muhammed şeklinde ik ili

2 Hayrl Kırbaşoğlu, Ahir Zam an İlmihali, s, 198.
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bir tanrı anlayışı oluşmuştur. Kâinat, M uham m edden 
yaratılm ıştır. Muhammedi A llah ın  nâsûtudur, İnsan 
şeklinde transform e/biçim  değiştirm iş şeklidir, A llah 
değildir ama O’ndan başka da değildir! Taayyun-u 
evvertn kahramanıdır. A llah ’ın sevgilisidir, yüzüne/ 
dldanna âşık olduğu kimsedir. Onun aşkma evreni 
yaratm ıştır... vs,

• B izim kiler whaM kat-i Muhammediyye* nûr-i M uham
medi'* anlayışım  noktası virgülüne aynen Hristiyanlar- 
dan alm ışlardır. Onlarda* yaratıcı cevher Oğul İsa’dır. 
Onlara da Yunan felsefesinden geçm iştir. Bu felsefeler
deki “akl-ı evvel* logos” sonra Oğul İsa* bizde de nur-i 
Muhammedi olmuştur. Her ik i dinin bugünkü varoluş 
teorisini oluşturan sudur (feyz/taşm a) teorisine göre 
her şey Allah ’tan taşmıştır* çıkm ıştır,

• Onlar nasıl İsa ’y ı (a s ) B aha’nın sayına oturtmuşlar
sa  (Yuhanna*5/7), bizim kiler de “makam-ı mahmud" 
diye bir makam icat etm işler ve Peygamber i A llah ’ın 
Arş’ınm  sağ tarafına yerleştirm işlerdir.

• Hristiyanlıkta insanları yargılayacak olan Oğul İsa’dır. 
(Yuhanna, 5/29) Müslümanlarda da kurtuluş Hz. M u
ham m enin şefaatine kalm ıştır.

• Onlar İsa'nın ölmeyip* göğe çıktığına inanırken* bizim- 
kiler de Peygam berin mezarında sağ ve diri olduğuna 
itikat ederler. Ruhaniyetinin her yerde hâzır ve nazır o l
duğuna inanırlar. Hatta onu baş gözüyle bile görenler 
vardır (!) O Çanakkale savaşlarına gider* kılıcını çeker* 
en ön saflarda savaşır. Bazen de öğrenci yurtlarına gi
der* başı açık kızlan görürse MhııT diye sertçe bakar.

• Hatta Hz. Peygamber A llah ’ın kulu ve kölesi değildir. 
Güya A llah ona; “¿¿Uç U JÎ Ey benim kıûktnm de...” 
(Zümer/53) diye insanlara hitap etmesini emretm iştir! 
İnsanlar onun kölesi olurken, o nasıl başkasının kölesi 
olabilir? diyen sûfî meşrep sapıklar vardır.

• Şim diki İnciller* Kutsal Ruh’un esinlem esiyle Matta* 
Markos* Luka ve Yuhanna gibi kim seler tarafından
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yazılm ıştır* B izim  sûfilerde kitaplarım  keşf ve ilham la 
yazdıklarını söylerler. Onlarınkiler Ruhul-Kudüs'ün 
aracılığı ile alırken bizim kiler vasıtasız, direk Cenâb- 
ı Hakk'tan alarak sapıklıkta onlan epey geçm işlerdir. 
Pavlus nasıl, gökte ki Isa ile görüşür, ondan vah iy ve 
gayba dair haberler alırsa, bizde de pek çok soytarı 
Peygamber i rüyalarında görür, ondan em irler alır. 
Peygamber den icazeti alan bu uyanıklar peşlerine 
epey m ürit de toplam ayı başarırlar!

• Hristiyanlıkta toptan cezalandırm a ve toplu kurtuluş 
vardır, Adem  yasak m eyveyi yediği için  Tanrı Baba tüm 
insanları cezalandırm ıştır. Buna “asli suç doktrini* de
nir* Yine kurtuluş Tannanın kuzusu Isa İle olacaktır* 
İsa insanların gökteki Baba ya karşı avukatlığını ya
pacaktır! Bizde de kurtuluş A llah 'ın  habibi (sevgilisi}, 
Şefîi (şefaatçisi) Muhammed (as) İle olacaktır. Yani; 
toplu kurtuluş!

. t !. # 1/

• Onlarda İsa ya da İsa’nın bedenini tem sil eden kilise ve 
kilise ruhanileri olmadan insanın kurtuluşu mümkün 
değildir. Bizim  süfiler de kurtuluşu, m ürşid-I kâm il, 
gavs-ı a ’zam vs. gibi kutsadıkları insanlar vasıtasıy
la gerçekleşeceğine inanırlar. Onlardan el alm alısınız, 
huzurlarında tövbe etm elisiniz! Yani, her ikisinde de 
aracılık, vesîlecilik sapması mevcuttur.

■ Onlar “Kurtarıcı Mesih* derler, bizim kiler de Peygam
berim izi “Vesılet’ün-Necât/kurtuluş vesilesi” olarak 
takdim  ederler. Hâlbuki İnsanları kurtaracak olan 
onun risaletidir, getirdiği tevhid dinidir. Peygam beri
m iz sadece bir beşer elçidir.

• Onlar İsa’ya  ibadet ederken, bizde de Peygamber e 
salâvat getirip* ona dua edip, kurtuluş ve şefaat İste
me tam b ir ibadettir. Ümmet nam azların sünnetlerini 
artık A llah ’ın  rızasını kazanm ak için değil, Peygam 
b erin  şefaatine nail olmak için kılm aya başlam ıştır! 
Artık  ümm et zikirm atiklerle m ilyarlarca salâvat getirip 
onun şefaatiyle toplu kurtuluş beklentisine sokulm uş
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tur, Salavat, Peygam ber’! davasında desteklem ek İken 
artık  m ahiyet değiştirm iş, b ir İbadet hüviyetine sokul
muştur. Salat-ı tefriciye de olduğu gibi, A llah'tan İste
necek şeyler artık  Peygam berden istenmektedir,

• Kilise rahib ve  rahibelerinin uzlete çekilm esi, dünya
dan el-etek çekm eleri bizdeki sûfîlerin “terk-i dünya” 
felsefeleriyle birebir aynıdır,

* A llah  onları “Ey Kitab Ehli! Niçin hakka batd elbisesi
giydiriyorsunuz. Bile bile hakktf gerçeği gizliyorsunuz" 
(A l-i İm ran/71) diyerek azarlar. Onlar bile bile gerçeği 
giderler. Hak ve hakikatin içine biraz da batıl karıştı
rırlar. B izim kiler de kitabın İşine gelen kısm ını alırlar, 
işine gelm eyen yerin i görm ezden gelirler, A llah; tev- 
h id'den bahseder, bizim kiler vahdet-i vücuttan. Allah 
tek ilah'tan, tek rab'den, tek ma*bud*dan* tek şefaatçi
den, tek ve lîd en  bahseder* bizim kiler de A llah 'a hamd 
ve peygam berine salavat İle başladıkları vaazlarında, 
ilahlaştm lm ış insanlardan/gavslardan, kutublar-
dan, ricalullah/Allah ’ın  adamlarından, ehlullah'tan/ 
A llah 'ın  ailesinden, insan-ı kâm il'den/Kabalaizm deki 
"adom  kadm onM an, yerlerde ve göklerde tasarrufta 
bulunan binlerce ilah sürüsünden/evliyadan bah
sederler, Ayetler, hadisler havada uçuşur. Lâkin hak 
dinden değil, dejenere edilm iş, hayattan kopmuş *ehli- 
kitap din i” tem ellendirilir.

Bu kim seler batıl itikatların ı ispatlayabilm ek için onlarca 
susuz dereden su getirm eye çalışırlar. Lâkin bu arada yüz
lerce ayeti görm ezden gelirler, A llah ’tan bir şey isterken Allah 
katında itibarı yüksek olduğuna inandıkları birini aracı yap
m ak anlam ına gelen “tevessüTü ispat etmek için ne cambaz
lık lar yaparlar. G elgeldim , Kur'an'm  özü ve ruhu olan Fati
hadaki, ”Yalnız sana ibadet ederiz w  yalnızca senden yordun 

i s t e r i z ayetini bir kerecik olsun zikretm ezler. Hadis olarak 
Aclün în in  K eşfu ’l-Hafa*sm dan ve Suyûtrnin el-LeaSsinden 
delil getirirler. Hâlbuki her ik i eserde uydurma hadisleri ta
nıtm ak için  yazılm ış eserlerdir. Ya  bunu bilm ezler ya  da bile
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bile bu sahtekârlığı yaparlar*3 Özetle; hak olan dini tıpkı ön
ceki din m ensuplan gibi batıla boyarlar. Göz göre göre hakkı 
ve hakikati gizlerler,

• ”YahudÜer ohbarmı/bilgililerini Hristtyardar ruhbanı
n ı/ rahiplerini.. rab edindiler." (Tevbe/31) T ıpkı onlar 
gibi bizim kiler de şeyhlerini, mezhep imamlarım , üstat 
hazretlerini esas alırlar* Asla Kur’an’ı esas almazlar* 
E fendileri ne dediyse o! Eğer ayet efendilerinin fik ir
leriyle çatışırsa, efendinin ki esastır, asildir. Kur an ın 
ki ya tevil edilir ya da hükmü mensuh/kalkm ış kabul 
edilir* E fendilerinin sözlerini, A llah 'ın  sözü yerine ko
yarlar*

Kurandın özeti olan Fatihamdaki M âllîn ” kelim esini A l-i İm- 
ran sûresi tefsir etmektedir*

A ü a/ ı’ın  kendisine vahiy, hüküm . ve peygamberlik verdiği hiç kim
senin* bunun yanında Allahla birlikte harta kulluk edin (ibadet 
edin/ benden isteyin) demesi düşünülemez. (A l- i îm ra n / 7 9 ), .■

Yine o peygamberin ‘m e lek le r  ve peygamberleri rablerf efendiler 
edinmenizi’ emretmesi söz k on u su  otamaz. Siz Allah'a kayıtsız- 
şartsız tesUm olduktan sonra, o size küfrü/ kâfirliği emreder mi 
hiç? (Al-i îmran/80)

Allah son peygam beri vasıtasıyla Hrlstiyanlara şu teklifi 
yaptı* B iz de Hristiyanlaşan Müslümanlara aynı tek lifi yap ı
yoruz: “Ey Kitap Ehli! Sizinle bizim aramızdaki şu ortak ilkeye 

gelin: A llahtan başkasına kulluk etm eyelim  Ondan başka hiç
bir şeye/k im seye iîahhk içermeyelim/ulühiyetten hisse ayır
mayalım. Allah'm  yanı sıra bazımız bazım ızı rabler/efendiler 

edinm eyesin* (Al-i İmran/64)

M aalesef tasavvu f dininin mensuplan bu üç tem el ilkeyi 
kabul etm iyor, söz ve fiilleriyle uygulam alı olarak bu prensip
leri çiğniyor. Örneğin Allah^tan'başkasına da dua ediyorlar, 
yardım a çağırıyorlar, Şeyhleriîfi Afiâ&Tn sıfatlan ile tavsif edi
yorlar. Yine şeyfiFerini rab/efendi edinm işler, sorgusuz sual- 
siz ne derlerse körü körüne"ifaâf e d ^ r la r  ~

3 Bkz. üûbıta ve Tevessül D. S e İv l E. Y ıld ırım , K. Yıldız* Ö, Yıldız* Üm ran
Yay*
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Bize düşen bunlardan teberri etmektir, "Eğer yüz çevirir
lerse o zaman deyiniz ki, “Şahid olunuz, Biz M üslüm anız" (Al-1 
İmran/64) Tevhide dönene kadar aram ızda hiçbir din kardeş- 
İlgi bağı kalmam ıştır.

Ümmetin Yahudİleşme Temayülü
Fatiha’da geçen, A llah 'ın  kendilerine kızdığı, gazap ettiği 

bir diğer züm re de Yahudilerdir,

M esela Yahudller kendilerinin seçilm iş m illet/kabile 
olduğuna üıamr. Dizdeki E h l i  Beyt/ Peygamber so
yundan gelen “seyyid ve ş e r ifle r  de seçilm iş aile/kut
sal aile inancı oluşturulm uştur. Irkçılık  her ikisinin de 
ana karakteridir. (EhTi Beyt maddesine bakınız.)

Yahudller. babalarının ve dedelerinin peygam ber ol
m asından dolayı birkaç günün dışında azap görm e
yeceklerini iddia eder, “Sayılı birkaç günün dışında 

kesinlikle bizi ateş yakm ayacak” (Bakara/80) Günü
müzdeki Müslüm anlar da cehennemde fazla kalm aya
caklarına, ya şefaatle ya da cezalarını çektikten sonra 
cehennemden çıkacaklarına inanırlar. Hâlbuki cehen
neme girenin çıkacağına dair bir ayet yoktur. Aksine 
oraya girenin çıkam ayacağına dair ayetler vardır,

"N e  yaparsak yapalım  bizim günahımız affolunacak.” 
{A raf /169) İddialarına göre Allah Yahudilerin yaptıkla
rına bakmayacak, onlara İsim leri ve peygamber neslin
den gelm eleri yetecek! Bizde de büyük günahlar dâhil, 
her mümin Peygamberdin şefaatiyle kurtulacak. Bizde 
de bazı kimseler, kelim e-i şehadeti söyleyen ve Pey
gam bere bol bol salavat getiren kim selerin azap gör
meden, cennete gideceklerine bütün sam im iyetleriyle 
inanırlar. İnandım demekle, “Am entü duasını” ezbere 
okumakla, mümin sıfatına sahip olacaklarını -am el/ 
eylem  yönü olm asa da- kendilerine “Ehl-i Sünnet ve l- 
cem eat” , “fırka-1 nâciye" gibi cici isim ler takm akla cen
nete gideceklerini zannederler.

A llah Tevrat’ı kendilerine emanet edip, sonra da onun- 
la amel etm eyen Yahu dileri kitap taşıyan eşeğe benze
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tir. Günümüzün M üslüm anları da Kur’an'ın anlam ım  
okum ayarak onu m ehcur bırakm ış, terk etm işlerdir* 
Artık  anlaşılm ak için  değil, sevap devşirm ek için yfc 
da Ölülere okunan b ir ölü ler kitabı olm uştur. KurTan'ft 
İman ettiklerin i söylem ekle birlikte, ayetlerin  öyle veya 
böyle hükümlerini kaldırm aktalar. K u ran 'ın  kaldırdığı 
şefaat inancını hadislerle geri getirip, hadisle arkadan 
dolanıp onu ilga ve iptal ediyorlar.

* Onlar; b ir mehdi, Mesih, kral peygam ber gelecek, bizi 
kurtaracak diyorlardı. Bizim kiler de K ur'an ın  defaatte 
öldüğünü söylediği İsa'yı (as) göğe çıkarm ışlar; şim di 
de indirm eye çalışıyorlar. İsa gelecek, Deccal vs. gibi 
tüm  düşm anlarından b ir ham lede kurtuluverecekler. 
B izim kiler M esih beklem ek yerine M ehdi bekliyorlar! 
Yani Mesih kelim esini sadece Arapça 'ya çeviriverm iş- 
ler! O kadar!

Allah Israiloğullanna savaşı emredince “Sen ve Rabbin  

savaş, biz burada oturup duracağız d ed iler" (Maide/24} Ya- 
hudileşen İslam  ümmeti de A llah 'ın  m ehdisini göndermesini 
bekliyorlar. M ehdi gelecek de Deccalı öldürecek, İslam düş
m anlarım  mahvedecek. Kendileri ise yum uşak koltuklar da 
teşbih çekip, evradım ızla m eşgul olacağız diyorlar,

* Yahudiler Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle la
netlendiler. Bunun sebebi haddi aşmaları ve birbirlerini 
uyarmamalarıydı. (Bkz. Maide/78-9) Bu gün de ümmet 
tebliği unutmuş, haddi aşanları fitne uyanmasın (!) diye 
uyarmıyorlar. Uyuyan ve uyutulan aslında kendile
ri! Fitne'nin bir anlamı da şirktir. Şirk bütün toplumu 
kanserli bir hücre gibi sarmıştır. Toplumda şirk tehlike
si yoktur diyen bu kimseler, Kur'an m  cihad ayetlerini, 
nefis İle mücahedeye çevirerek, emr i bil m a'ruf nehy-i 
anil münker'i fiilen saf dışı etmişlerdir.

* B ir hadiste “İsrailogullannm  âlim lerinin kitaplarına 
sarılıp, A llah 'ın  kitabım  terk ettikleri İçin helak ol
dukları* (Daıim ı, Mukaddime, 42) haber verilm iştir. 
Şim dikiler de gavs-ı a'zaımn, sahibu'z-zamanın, asrın
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müceddidinin, m üceddid’i-elfl sân f vs. gibi sıfatlarla 
takdis ettik leri kim selerin kitaplarını okuyorlar. Yahu
di âlim leri de siz A llah 'ın  kitabını anlayamazsınız, onu 
ancak biz anlayabiliriz diyorlardı.4

* Yahudiler dinlerinde gulûvve/aşırılığa kaçtılar. Günü
m üzün M üslüm anları da A llah ’ı bırakıp peygam beri
n i ilahlaşünrlar, A llah 'ın  gönderdiği em ir ve yasaklan 
değil, kitabının kâğıdını, harflerin i fetişleştirdL İslam  
Peygam berini artık salâvatlar getirm eksizin ağzım ıza 
alamaz olduk, Kitab’ı da abdestsiz elim ize alıp, oku
yam az olduk!

* D inlerini param parça ettiler, pek çok fırkalara ayrıl
dılar, Dizdeki itikadı fırkalar enflasyonu bunun ka
nıtadır, Hâlbuki itikatta fırka/m ezhep m i olur? Hatta 
“Ümmetim yetm iş üç Arkaya a y r ı l a c a k ,d iy e  bir hadis 
bulup, bu bölünm eye b ir m eşruiyet k ılıfı da uydurdu
lar. Hatta bu hadisten “lhbarat-ı gaybiyye" türünden 
onun geleceği b ild iğin i ve buradan hareketle onun hak 
peygamber olduğuna bu hadisi delil olarak getirdiler, 
K u ran 'ı esas alsalardı ne fırkalara bölünürler, ne de 
gaybı A llah ’tan başkasının bilebileceğini söylerlerdi.

* Yahudiler geleneklerini vahiyden üstün tutuyorlardı, 
Markos İncilinde İsa Yahudileri “Siz naklettiğiniz gele
nekte* Allah*m kelamım değiştirdiniz ” (Markos,7/8-9) 
diye azarlar. Bizimkiler de hadis kültürü ile pek çok ayeti 
hükümsüz kılmış, hatta fıkıh kitaplarında neshi işlerken 
“hadisin ayeti neshetmesT diye bölüm açabflmişlerdir,

* Yahudiler im anda pazarlık yapıyorlardı. B izim kiler de 
hem Allah’a inanırım , hem de falcıya diyor. Göklerin 
hâkim iyetini A llah ’a, yeıyüzününkini tagutlara veri
rim. Hem gaybı Allah'tan başka kim se bilm ez ayetine 
iman ederim , hem  de Peygam berin, evliyanın da gay- 
bı/geleceği bildiğine inanırım . Hem “şefaat bütünüyle 
Allah'ındır* ayetine amenna ve saddeknâ derler, “ama, 
ancak, illa ” diyerek pek çok şefaatçi de bulurlar.

4 M. İslamoğlıı, Yahudüeşme TernayüİIL s. 50.
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• Yahudiler* bir keçiyi bağlar* günahlarını bir bir sayıp bu 
keçiye yükler* sonrada keçinin kıçına bir tekme atıp çöle 
salıverirleım iş, Boylece '"günah keçisi” dedikleri bu keçi 
ile günahlarından kurtulurlarmış,5 Bizimkilerde ölünün 
arkasından devir ve ıskat madrabazlıklarıyla ölenin gü
nahlarını bağışlatabiliyorlar (!) Kişi ömür boyu Allah'a is
yan etmiş de olsa, ölümünden sonra kılamadığı namazı, 
tutamadığı orucu* vermediği zekatı* gitmediği haccı pa
raya çevriliyor. Bıraktığı para buna yetmez İse, bir men
dile koyup para elden ele dolaştırılıyor, Böylece para sa
nal olarak katlanarak hesaplanan miktara ulaştırılıyor. 
Mesela bin lira, 100 bin lira oluyor! Sonra da bu para 
devir halkasına katılanlar arasında iç ediliyor. Ölenin 
günahları bağışlanır m ı bilinmez* lâkin bu devir Iskat 
merasimine katılanlar küplerini dolduruyorlar, Hile-i şe- 
riye deyip dine birçok hilekârlıklar katmışlardır,

• Kendi elleriyle yazdıkları birtakım  kitapları kutsallaş
tırmışlar* bunlar Allah'tan dem işlerdi. Bizim kiler de 
yazdtklan kitapların V ehb î” olduğunu* kendilerinden 

* olmadığını* ^em âm ^Tduğünü^ söylem işlerdir, İbnü l
Arabi FÎSufıafıhiT MevTahâ M esnevisin i: im am  Rab
bani töefdüba£im ;S JZîsdiei Vur'uTîskeııder
’Evrenesoğlü Risdlet TVüHmı m  Tıep bu şekilde aldıkları
n ı söylerler, Mevlanâ için* “Peygamber değfiam a kitabı 
var” sözü meşhurdur, İmam Rabbâni’nln Mektubai’ı 
için Mektubai-ı K ııdsiyyef Kutsal Mektublar denmiştir. 
Onlar gibi az b ir bahâ/dünyalık karşıhğı bizim kiler de 
aynı şeyi yapm ıştır. Ya cem aat oluşturma/ taraftar bü
yütme, ya kariyer yapm a/şöhret için elleriyle yazdıkla
rını “Bu Allah 'tandır," demekten sakınmamış, karın la
rına ateş doldurmuşlardır,

• Yahudilerin Tevratı tah lifi şöyleydi: “kelimeleri konut- 
duldan manadan çtkarvyorlardL" (Nisa/46) ayetinin de 
haber verdiği gibi; kelim elerin herkesçe bilinen anla-

5 Mevcut Tevrat biri TanrTya, ötekisi Azazll/şeytana sunulacak iki keçiden 
söz eden (Levililer* 16/8-10) Azazil’e sunulan keçi, İsrailoğullannın gü- 
nahlarmı çöle taşıyan “gûııah keçisi^dlri
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mini alt-üst etmekti* Mesela “sem fnâ ve asaynâ” {d in 
ledik ve İtaat ettik) dem eleri gerekirken, “dinledik ve is 
yan ettik" diyorlardı* Buradaki “asaynâ”; kelim esi hem 
“değneği sım sıkı tuttuk” dört elle sarıldık, hem de “is 
yan ettik” anlam ına geliyordu* Yani; “Eta’nâ {itaat et
tik) kelim esi yerine, kasden iki anlam a gelen “asaynâ" 
kelim esini kullanıyorlardı* “Vesma* gayre müsmain" 
(lütfen dinle, sana söz söylem ek haddim ize değil ama) 
ayetini “dinle, söz dinlem ez adam” şeklinde çeviriyor
lardı* “Râınâ” (bizi gözet) anlam ı verm eleri gerekirken, 
“bizi güt, b izi hayvan yerine koyup gütmek istiyorsan, 
öyleyse güt" şeklinde tahrif ediyorlardı*6

Bizimkiler de ayetin tevili deyip, bâünî tefsiri, işâri tefsiri 
deyip ayetlerin canına okumuşlar* İbnu l-Arabın in  kitaplann- 
da yapüğiTâhrtfat, Yahudilerln yaptığı tahrifat ile mukayese

boğu ldügühüTîâbeFveıii^  Firavunu hâlis-muhlis, muvahhid 
bir Müslüman olarak takdim eder. “Azabı tadın" şeklindeki 
ayetleri, “ÎezzetTtadın” şeklinde çevirmekten zerre kadar haya 
etmez* Bu adam tüm bu cinayetlerine rağmen tarikatların ta- 
mamı tarafından “En büyük Şeyh” olarak kabul ve tazim  edilir*

Yine “De ki, Ben de sizin gibi bir insanım*" (Kehf/110) aye
tindeki “înnem â” kelim esini; “inne ve mâ" diye ayırarak, *Ben 
sizin gibi bir insan değilim*" şekline çevirerek ayetin anlam ına 
takla attıranlar bile var*

* Yahudilerdeki Hurufilik, ebcedçilik, cifircilik  gib i has
talık lar aynen bizim kilere de sirayet etm iştir. Said Nur- 
sî de Risale-i N u fv n  kendisinden değil, Allah tarafın
dan yazdın ldığın ı ispat etm ek İçin ebced hesaplarına 
sarılır. 19'cular bu Hurufîliğin günümüzdeki m odem  
versiyonlarıdır* Yine Ömer Çelakıl bu Hurufiliğin bir 
diğer uzantısıdır*7

büyüïftürT RuFarfın* apaçık kafir olarak

6 Abdulaziz Bayındır, Doğru BÜdiğurdz Yanlışlar*, s. 132.
7 Hatta bu 19'culardan Atatürk'ün İlahî bir misyonla görevlendirildiğini* 

mucizevî yeteneklere sahip bir müceddit olduğunu ortaya atanlar çıkmış
tır* Neymiş efendim, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı* 19SlHde doğdu. 
(19x99=1981) 57 yaşında iken öldü, (19x3=57) Hep 19 ve katlan*
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• Yüıe taklitçilik  Yahudilerin İflah olm az karakterlerin
den biridir. Yahudilerin başka m illetleri taklit etme
sinden dolayı “Onlara aşağihk maymunlar olun*" (Ba- 
kara/65) dendi, İslam  ümmeti de bugün tahkikten 
tam am en uzaklaşarak kör bir taklitçilik bataklığına 
sürüklenm iştir.

Mehdi/Mehdiyyet İnancı

Mehdi; “hidayete erdirilm iş, kendisine doğru yol gösteril
m iş kişi” demektir.

M ehdi inancı Sümerlerde, M ısırlılarda, Hinduizmde ve 
özellikle de Yahudilik ve Hristiyanlıkta vardır* Bilhassa ezilen 
toplum lar böyle harika güçleri olan, İlahî b ir yardım la destek
lenen, kendilerini m addi ve m anevi sıkıntılardan kurtaracak* 
düşm anlarını yenecek, onlara ideal/m üreffeh b ir yaşam  su
nacak b ir kurtarıcı beklem işlerdir, Bu bekleyiş daha sonra 
dinî b ir hüviyet kazanarak “Mehdi inancı" şeklinde form üle 
edilmiştir*

Özellikle Yahudiler Babil esaretinde iken yüzlerce y ıl bir 
M esih beklemişlerdir* M esihlerinin Davud’un neslinden/seç- 
kin bir soydan geleceğine, günah işlem eyeceğine, Kudüs ve 
çevresini putperestlerden tem izleyerek dağılm ış İsrailogulla* 
rina vereceğine, tüm insanları hâkim iyeti altına alıp hepsini 
vergiye bağlayacağına ve tüm dinî kuralları eksiksiz uygula* 
yacağm a inandıkları b ir M esih ’i bekleye durmuşlardır* Onla
rın Yecüc u M ecüc’ü  (Gog ve Magog) yeryüzünde büyük fit
neler çıkardığında Mehdi ve M esih’i gelip, onları kurtaracak.

Bu kadim  inanç K abuTAhbâr, Vehb b. Münebblh gibi Y a 
hudilikten İslam ’a  geçen kişiler ve  Tem im  ed-Dâri, İbn Cüreyc 
gibi Hristiyanlıktan İslam ’a  geçen kişiler vasıtasıyla erken dö
nemde Müslûm anlara, özellikle de Ş ia taraftarlarına geçm iş
tir. Uzun yıllar iktidar yüzü görem eyen Şiîler böyle b ir M et> 
dinin geleceği üm idiyle teselli bulmuşlardır* Aynca Hz* A li vşr 
evladının iktidar mücadelesindeki acı m ağlubiyetleri böyle b tt 
inancın gelişm esini kolaylaştırm ıştır*
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M ehdi Üe ilgili Buharı, M üslim  ve  İmam M alik'te hadis bile 
yoktur* İm am-ı Azam , el-Eş*arî, el-M aturîdî gibi erken dönem 
kelam âlim leri ondan hiç bahsetmez,

Söz konusu rivayetlere gelince; dünyanın ömrüne b ir gün 
bile kalsa Allah o günü uzatır, b ir M ehdi gönderir, Hz, Haşan 
ve Hüseyin’in  soyundan olan bu kurtarıcının adı “Muham- 
med b* Abdullah" olacaktır. Sünnetleri İhya edecek, bidatleri 
kaldıracak, Cebrail ve M ikail başta olm ak üzere meleklerden 
oluşan orduların da desteği ile dünyanın tamamına hâkim 
olacak, adaleti tesis edecek, herkes zenginleşecektir, 7 yıllık  
İktidarından sonra îsa  gökten inecek, DeccaTı birlikte öldü
rüp yönetim i ona bırakacaktır vs.

Mehdi kelimesi, Mesih kelim esinin Arapçaya tercüm esin
den başka b ir şey değÜHÎr Hatta "Mehdi, İsa ’dan başkası de- 
glldlr* rivayeti bunu desteklem ektedir, Yahudilerin M eşiyahı, 
Hristlyanlarm  M esih'i, M üslüm anların M ehdi’si oluverm iştir"

M ehdi konusu tamamen siyaset ile iç içedir, Ş iîler Meh
di düşüncesini ortaya atınca Abbasîler halifelerine “M ehdin 
ismini verm ede gecikm edi, Hatta Em evîler mehdiye m uadil 
“SüiyanT adım  verdikleri kendi m ehdilerini icad etm işlerdi. 
Yani Ş iîler iktidar m ücadelesi için  bunu b ir m anivela olarak 
kullanmışlardır. Onlara göre M ehdi gelince “Ehl-i Beyt/Şiîler” 
düşmanlarından intikam  alacaktır. Dini, im am  siyaset üzeri
ne kurulan Şia'da M ehdi inancı çok m erkezi b ir yer işgal eder, 
İmamiyye'ye göre M 874 yılından bu yana 1200 senedir yer 
altındaki b ir m ağarada/tünelde gizlenen Muhammed b, Ha
şan el-Mehdi ölmemiştir* İşte bu 1200 kusur senedir m ağara
da yaşayan “Beklenen M ehdi/M ehdi el-M untazar1" insanlığın 
kurtarıcısı olarak dört gözle beklenm ektedir,6

Mehdi inancı ancak hadisçilerln, eserlerine İÜ, yüzyıldan 
sonra alm alarıyla Sünnîler arasında görülm eye başlanm ıştır. 
Gazali b ile fhyd’sında Mehdi konusunu kıyam et alam etleri 
bölümüne almamıştır* İbn Haldun'un dediği gibi ilk  mutasav
vıflar M ehdi hakkında b ir şey söylemez. Daha sonrakiler ise

R Ekrem Sankçıogtu, “Mehdi" mtL, DİA* C* 28, s. 369-73,
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Rafizilerin kitaplarından aldıkları şeylerle kitaplarını doldur* 
m uşlardır.0 Daha sonraları bu inanç hadisleri haber-i ahad 
da olsa itikatta hüccet kabul eden Selefiyyeye sirayet etm iş 
ve M ehdi inancı özellikle teşeyyü/Şlîleşm lş m utasavvıflarca 
Müslümanların itikadına m aalesef dâhil edilm iştir, Sûlıler 
Ehl-i Sünnetin sın ır taşlarım  kaldırm ışlardır. Süitler, Şianın 
aşın Ehl-i Beyt sevgisini aynen Ehl-i Sünnete9 10 ithal etm iş
lerdir. M ehdi de bunlardan sadece biridir, îbnü ’l-Arabi'ye göre 
Rasul-u Ekrem nübüvveti, M ehdi ise velayeti tamamlayan 
son tuğladır.

Özetlersek M ehdi inancı gayri m üslim lerden bize taşınm ış ,
gayriislam i bîr düşüncedir. Hadisler m evzu/uydurma olup,
İslam 'ın yasakladığı ırkçılık kokmaktadır. Onlarca uydurma
hadisten, m anevi tevatür üretilebilm iştir. Hâlbuki yüz tane
yalan yine yalandır. Hem de en kocamanından! Yahudilik-
teki “Seçkin Kavim ”; İslam iyetteki “Seçkin Aile/Ehl-i Beyt”
oluverm iştir. Bu tam olarak A llah 'ın  laneFettiği Yahudileşm e fc_. _  ■ .-+"1 ■■—

belasıdır, Cahiliye dönemine dönüştür. Hâlbuki bütün in şam  
lar “Benî Âdem " olm ası hasebiyle peygamber çocuğudur. Bu 
ırkçılara göre Peygam berim izin “Ezvâc-ı Mutahherat/1 ertem iz 
eşleri” b ile Ehl-i Beyt’e dâhil olamazken, Fatm a'nın anası Hz. 
Hatice annem iz bile Ehl-i Beyt olarak sayılmazken, Hz. A li'yi 
destekleyen Selm an-ı Farisi y a  da Ferisi) Ehl-i Beyt e dâhil
dir. Hatta Hz. Fatma’nın soyundan gelen günümüzdeki tüm  
şeyhler, seyyitler, şerifler de Ehl-i Beyt'e dâhildirler. İslam 'ın 
ruhunu anlam aktan fersah fersah uzak olan bu kim seler 
“Allah; Hz. Fatma ve nesline ateşi haram  kılm ıştır.” diyebil
m işlerdir. İnsanları yönetecek halifelerin Kureyş'e mensup ol- 
ması (!) M ehdin in  Ehl-i Beyt'ten çıkm ası tipik  b ir ırkçılıktan 
başka b ir şey değildir. Söz konusu M ehdfhadisleri cahillyye 
m antığının geri dönm esinden jye Yahudiliktek i seçkin kabile 
anlayışının Islam i renge bürünmesinden ibaretti^

9 İbn Haldun, Mukaddime, C. 2, s, 677,
10 S. Mübarek Erol, Kurtuluş Gemisi, EftZ-t Beyt Semerkant Yay, ve Nebha- 

nfnin Ebedi Soylular, Ocak Yay. İle DİA'mn Ehl-i Beyt maddesini karşı
laştırın. Göreceksiniz kİ Sünni geçinenlerin Şia'nın Ehl-i Beyt inancım ne 
kadar benimsedikleri görülecektir.
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Mehdi beklentisi Müslümanlara atalet ve sefaletten başka 
bir şey de getirm em iştir. "Sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın* 

Biz burada oturup, duracağız”* (Maide,5/24) diyen Yahudileş- 
miş İsrailoğuUarı zihniyeti aynen bize de geçm iştir. Zavallı 
ümmet yüzyıllardır kendilerini karanlıklardan aydınlığa çıka
racak b ir m ehdi beklentisine sokulmuştur. “A llah M ehdisi
ni gönderecek, düşm anlarım ızı yenecek, bizde oturduğumuz 
yerden evrad-ı ezkanm ıza. tesbihatım ıza devam edeceğiz dü
şüncesinden" başka nedir ki? M ehdi beklem ek çalışm ayı terk 
etmektir. Hâlbuki her Müslüman mehdidir. T ıpkı Kuranca 
göre her M üslüm anın "velî" olm ası gibi. Her Müslüman Hadi 
olan Allah tarafından hidayete erdirilm iş, doğru yo l kendisine 
gösterilm iş k işid ir/m ehdf din

M üslüm anlar Tekke köşelerinde m iskin m iskin 99'luk teş
bih çevirirken M ehdfn in  gelip m em leketi kurtanverm esi dü
şüncesi ne kadar İslam i olabilir? O Büyük Peygamber boşuna 
atılmış savaş m eydanlarına! Hâşâ, Enayi im işl Yapm ası gere
ken “Â lliidf im  tez gönder şîTfflehdTni de dünyayı kurtar." diye 
dua etmfek olm alıydık Bilem em iş (!)

Üstelik bu mehdi hadislerine göre M ehdi’den sonra kısa 
bir iyileşm enin ardından, işler yeniden karışacak, eskisinden 
daha berbat olacaktır. Yani Mehdi hazretleri, gitti, her şey 
bitti. O da M üslüm anların bu günkü hâllerine, dertlerine der
man olamadı. Öyleyse gece-gündüz mehdi beklem enin neye 
yaran var?

Mehdi bir türlü gelm edi ama kendilerinden önce bol bol 
gözyaşı ve ızdırabı geldi. Tarihte yüzlerce kişi mehdiyim  diye 
ortaya çıktı. Yaktılar, yıktılar. Binlerce aldatılm ış sa f ve m a
sumun kanm a girdiler. Siyasi iktidara göz diken pek çok 
şarlatan M ehdilik davasında bulunmuş ve sosyal b irlik  par
çalanmıştır* Zaten bu mehdi m eselesini canlı tutmaya çalı
şanlar ya m ehdi olduklarını satır aralarında ihsas ettirenler 
ya da cem aatleri tarafından m ehdi ilan  edilenlerdir. D in ve 
dünya görüşlerini bu Yahudi hurafesi üzerine inşa ediyorlar* 
Gayeleri itikat değil, dünyevi saltanat!
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Günümüzde de birçok şarlatan m ehdiyim  diye ortaya çık
maktadır. "Mehdi Rasulüm*' diyen tım arhane kaçkınlarından* 
ik i kitab yazıp, “Deccali öldürdüm  -deccal ona göre her nâ 

ise - Ben de M ehdiyim .” diyenlere ya da “Bizim  cemaatimi** 
m ehdinin şahs-ı m anevisini tem sil ediyor," diyenlere kadaıV 
Hele bir edepsiz mehdi var ki sorm ayın gitsin! Resmen teş^ 
hirciî Bu tım arhane kaçkınının, Dünyayı kurtaracak süpev 
mehdi hazretleri olduğunu bilm eyen sıradan vatandaşlar dtt 
m uhabbet tellalı zannedecek! M ehdin in  haysiyetini yerle btt 
etti. Belki tüm hu yaşananlar İyi de oldu* İnsanlar m ehdileri 
yakından tanım a fırsatı yakaladı. Bundan sonra kimse, meh* 
diyim  diye ortaya çıkan bu din istism arcılarım  İplemeyecek* 
tir. M ehdiliğin -olm ayan* şan ve şerefini de beş paralık ettiler!

Problem  bu kim selerin kendilerini mehdi ilan etm eleriy
le bitm iyor. Bu seferde Deccal bulm aları gerekiyor. K im iri 
Deccal olduguiıa karar verm eleri gerekiyor. Bu da yetm iyor^ 
İsa’m  gökten İnmesi gerekiyor. Çünkü; bunların her b irin ü i 
aynı anda olm ası lazım. Anlayacağınız işleri çok zor. Bö$fö9 
hayaller, böyle gayriislam i b ilgiler üzerine kurulm uş cem aat
lerin, ta rik a tla rın  din anlayışı* din algısı İslam âlem ini ayağa 
kaldıracak ve insanlığı kurtaracak, öyle m i?

Sevgide İfrat, Bam Kimseleri Allah’ı Sever Gibi Sevmek

/asanlardan kimileride AUah'uı dûnunda/AUnh fla birlikte fakat
O'ram aşağısındaki kimseleri endad/eşler/benzerler ediniyorlar
da onları AUah'ı sever gibi seviyorlar. (Bakara/165)

İnsanların bazısı, sudur teorisini hak bayram  zannederek, 
A llah ’ın doğurduğunu, her şeyin O’ndan sadır olduğunu ya 
da nür-i Muhammedi görüşünü benimseyerek, her şeyin A l
lah ’tan aşam a aşama çıktığım  söyleyerek, her şeyi, özellikle 
mübarek insanları, Salih ku llan A llah 'a benzetir, O ’na eşler 
kılarlar. A llah ’ı da çok sevmekle beraber, bu ulûhiyetten h isse 
verdikleri endad’ı, benzerleri de AUah’ı sever gibi severler.

Endâd; “niddün” kelim esinin çoğuludur. Özünde ortak 
olan şeye “nedîdü’ş-şey" denir. Bu bir çeşit benzerliktir. Bu 
benzerlik, b ir yönden ortaklık anlam ına gelir. Buna göre her
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nld benzerdir, ama her benzer nid değild ir.11 Yani m üşriklerin 
endadı; A llah a benzettikleri, am a hakikatte asla benzemeyen 
Uahlaştırümış kim selerdir.

Yukarıdaki ayeti merhum Elm alı şöyle tefsir etm iştir:

Bu ayet bize gösteriyor ki; mabud, en fazla sevilen mahbûb'dur. Bu 
nedenle son derece sevilen şeyler ne olursa olsun mabud edinilmiş 
olur. Her insanın kişiliğinde hareket noktası, onun mahbübu olan 
mabudüdur* Ayette geçen "yuhibbûnehünTdeki "hum" zamiri, bu 
sevilenlerin akıllı varlıklar, yani insanlar olduğunu açıkça göster
mektedir. Bundan dolayı müfessirier bu endadm seyyltler/sadât* 
büyükler/kübera olduğunu beyan etmişlerdir. İsterse bu çok sevi
len kimse bir dilber* milli kahraman ya da din büyüğü olsun fark 
etmez* onlar uğruna her şey göze almıyorsa* onlar için can feda 
edilebülyorsa, büyük bir tutku İle seviliyor ve körü kürüne itaat 
ediliyorsa bu zehirli sevgi, en sonunda şirke dönüşmesi mukad
derdir. Şirk her zaman mübalağa etmekten* aşırılıktan doğar. Kİ 
bu insanlığın en kadim, en yaygın hastalığıdır.

Bu nedenle* Allahın peygamberlerini, melekleri* salih kullarını 
severken dikkat etmeli, ayetin kapsamını İyi düşünmeli* muhab
betini Allah sevgisi derecesine vardırmamak. Allah İçin sevmek ile 
Allah'ı sever gibi sevmek arasındaki farkı İyi bilmek gerekir* Allah 
yolunda olanlar, Allah yolunda olan sevgili kullarım da severler* 
lâkin Allah gibi değil. “Allah'ı sekiyorsanız, Muhammed'e tabî otu
nuz,” (AH îmran/31) ayetinde belirtildiği gibi* Allah* onu benim 
gibi sevin dememiş, ona itaat edin buyurmuştur. Allah'ın sevdiği 
kullan sevmek şirk değildir. Lâkin bu sevgi Hristiyanlann İsa'yı 
sevdiği gibi* onu mabud derecesine çıkaran sevgi gibi olmama
lı dır. Kelime-i şehadet'te İfade edildiği gibi önce Allah'ın dışında 
tüm ilahlan* çok sevilen* tapılan kimseleri toptan red ve İnkâr 
etmeliyiz* Sonra da Mühammed (sav) O’nun abdl, aciz bir kulu 
ve elçisidir demeliyiz. Peygamberimizi sevmemizin nedeni O’nun 
risaletini yüklendiği ve örnek bir kulu olduğu içindir. Allah ken
disine hem itaati, hem de muhabbeti emretmiştir. Rasulüne İse 
sadece itaati emretmiştir.

Namazda* Allah'tan başkasından* Peygamber den veya Onun sa- 
7 llh kullarından azıcık bir şey istemek namazı bozar. Buna nh 
i yet etmek bile küfürdür. (Namazda bile şeyhleriyle rabıta yapan 

sapıklan düşünün!} Namazda bırakın onlardan bir şey istemeyi, 
tam aksine biz tahıyyafta Peygamber ve salüı kimselerin dere
celerinin yükselmesi için dua ederiz* Onlara salâvat* rahmet ve

î î İsfehani, Müfredat
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bereket dilsiz, Müslümanın bu şuuru* namaz dışmda da devam 
etmeli, hayatının felsefesi olmalıdır, *
Maalesef günümüzde, velîleri, peygamberleri veya ruhaniyetlerinj 
müşriklerin aracı ilahları sevdikleri gibi seven* onları besmele gibi 
her işin başında, her daim anan kimseler, “Onları Allah'ı sever 
gibi seviyorlar,'’ ayetinin kapsamına dâhil olurlar ve bu da hiç 
şüphesiz şirk ve küfürdür. Maalesef, Müslümanlık namına böyle 
bir batıl muhabbet akidesine tutunan ve bununla dindarlık ya
pıyoruz diyen bir gaflet erbabı mevcuttur. Bu; dinî eğitimi cahil 
İnsanlardan almaktan* dinin esasını doğru bilmemekten kaynak
lanmaktadır, Hakiki din ilmi sönünce, insanlar ilkel çağlardaki 
gibi efsanelere* batıl itikatlara döner. Ölü veya diri* canlı veya 
cansız mabud’lara* mahbub’İara bağlanırlar.10

Birtakım sapıklar* tttihad ve hulûl teorisini* ariflerin tevhidi 
diyerek överler, “La ilahe ÜlaUalTı* La mevcuda illa hû'ya çe
virirler, “Her mevcut O’dur," derler. A llah ’ı her şeyin ötesinde, 
görm eleri gerekirken* O'nu her şeyde ve hatta her şeyi A llah 
olarak görmek isterler, “JSouel ahir, zahir, bahn O 'd u r {Ha-! 
did/3) ayetindeki cem mertebesini, fark mertebesinde ayn  a va  
söyleyerek, zahir/görünen her b ir şey A llah 'tır derler, BöyieÖŞ 
kendilerini* velîleri ve sevdiği kim seleri Allah olarak görür veya! 
göstermeye başlarlar. Artık velîler; “bir ilahlar toplumu" şeklin
de mütalaa edilir, İşte “Basatan AUah'uı dûnunda birtakım en* 
dad/ benzerler/ eşler edinirler de onlan AUah'ı sever gibi sever* 
her” (Bakara/165) ayeti bu vahdet-İ vücutçu kim seleri teşhir 
etmekte ve onların arızalı görüşlerini red ve iptal etmektedir, ıa |

Îbnü*l-Arabfnin vahdet-i vücut teorisinde* Allah'tan ba^» 
kasına ibadet mümkün olm adığı gibi, A llah 'tan başkasını 
sevmek de mümkün değildir. A llah'tan başkasını sevmek, gü-
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zellere veya güzelliklere mertlin olmak* aslında O nu sevmek
manasına gelir. Çünkü eşyada tecelli eden ve kendini gösteren 
yegâne güzellik O nun cem alidir.12 13 14 Hatta bunların insan-ı kâ
m illeri yeryüzünde dolaşan A llah 'ın  nâsûtudur. Kutub* g a v i 
ve büyük velîler A llah 'ın  tüm  esm asıyla kendilerinde tecelli 
ettiği, kendilerine bakıldığında A llah 'ın  hatırlandığı* A llah ’ım

12 Elmalı Hamdİ Yazır* ffokBiru, Kuran Dili Bakara, 165,ayet.
13 Elmalı Haindi Yazır, Bakara/165. ayetin tef.
14 Süleyman Uludağ* “Aşk” md. DİA, C. 4* s. 13.
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zatı yerine bunların cem allerinin seyredildiği (I) kimselerdir. 
Eh şeyhler bu kadar yüceltildikten sonra* Peygamber de Al* 
la lım  âşık olduğu, habibullah (A llah'ın sevgilisi), mahbub-u 
Kibriya (azamet sahibi olan A llah 'ın  sevdiği) olm ası çok görül
memeli (!) Bundan sonra da bu mahbub'un m a’buda dönüş
mesi çok zor değildir. Şirkin esası da bu tarz muhabbettir.

“Muvahhid M üslüm anların/hakiki müminlerin AUah a olan 

sevgisi, her şeyden çok (ve bu m üşriklerin Allah ’ı sever gibi 
sevdikleri kim selere verdikleri sevgiden, O ndan gayriye dağıt
tıktan sonra -geriye hâlâ kaldıysa- A llah ’a olan sevgilerinden 
çok daha fazla) ve kuvvetlidir. Bu  şirk koşan zalimler azaba  

uğraiıldıklarmda görecekleri gibi, keşke tüm kudretin yalnızca 

AUah'a ait olduğunu ve azabı en çetin olanm yalnızca Allah 

olduğunu bilseler” (Bakara/165-6} Orada A llah ’ı sever gibi 
sevdikleri, gözlerinde büyütüp ulûhiyet verdikleri kim seler 
sırtlarını dönüp giderler. Onları tanım azdan gelirler. Cehen
nemde ebediyete kadar sürecek bir pişm anlıkla kala kalırlar, 
(Bak* Bakara/166-7}

Ne olur insanlar kendileri gibi olan , def-i hacet eden şeyh- 
leri, O 'n u h lu ılla rım  gözlerinde fazla büyütmeseler. Onlara* 
hocalıktan, m uallim likten, din liardeşüğinden daha büyük 
payeler verm eseler. Am a “Ayı enceğini/yavrusunu severken 
öldum verirm iştw derler.JIiahinerin de sevgide ölçüyü bilme- 
mesi zavâin'âyTnın yavrusunu sevmesine benzem ektedir.

Bırakın, A llah 'ın  kullarına âşık olmayı, A llah ’a bile âşık 
olunmaz, ilk  sûfîlerde A llah korkusu ve A llah sevgisi/muhab- 
beti vardır," İşler iyice"çığırm dan çıktıktan sonra “A llah askı” 
ortalarda dolaşm aya başlamıştır. Daha önceleri iman; İlim  
ve m arffet^ağırEW lken7bundan sonra aşk m etafiziği üzerine 
km ulm üşfün"BuTçok tipik Hristiyan tasavvufunda da olan 
bir unsurdur. A llah âkıîla bilinem ez, iİim le bulunamaz, Q an
cak aşk Üe bulunabilir ve bilinebilir, derler.

Artık  âşıklar ne söyleseler m azurdurlar (!) Çünkü aşk sar
hoşudurlar! A llah ’a  karşı edepsizliklerinde de bu aşkın rolü 
vardır. Derler ki: Kendine âşık olunan Allah/m aşuk, kendisi-
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ni bu kadar seven âşıklarına azap eder mİ? Etmezi Kahrtm M  
hoş, lütfün da hoş, aşkınla bu dünyada yanm ışız, öbür ta ra f 
ta da yanm aya razıyız derler,

Hâlbuki aşk bir irade bozukluğudur. Aşk sarhoşu kimsemi 
aklım  ve m uhakem esini kullanamaz. Aşk düşünce ve şuü4 
ru kaybettirir. Akü duygulara hâkim  olursa fazilet, duygula^ 
akla hâkim  olursa rezalet ortaya çıkar. Âşık maşukuna "ku
lun, kölen olayım, kurbanın olayım ” diye yalvarır. Bu ise âş&* 
km  maşukunu, ma’bud’laştırm ası, Uahlaştırması demektir,

Kulun A llah 'ı sevmesi, O ’na itaat etmesi, rızasını kazan
m aya çalışm ası, gazabım  celb edecek am ellerden sakınm ası
dır, A llah ’ın  kulunu sevm esi ise; onu evrende en üstün varlık' 
olarak yaratm ası, sonsuz ikram da bulunması, kendisine şük
reden m uti kullarım  m ükâfatlandırm asıdır. Onlardan ve de

I

dolayısıyla onları verenden razı olmasıdır,

Allah Aşkı

"Sevgili ve aşk” kelim eleri yıpratılm ış ve dejenere edilm iş 
kavram lardandır. Bu tür yanlış anlaşılacak kelim elerin ku lla
nılm asını Kur an yasaklar, "Ey iman edenleri *ram a* dem eyim  

'unzum â* deyin,” (Bakara/104) Kur’an, Peygamberim iz için, 
onu küçük düşürücü b ir anlamda söylenme İhtim ali olan 
kelim eyi, yanlış anlaşılm ayacak am a doğru şekilde m eram ı 
anlatacak bir başka kelim e kullanarak değiştirm elerini em
reder, Yani, başkalarının farklı ve olum suz anlam çıkarabile
cekleri ifadelerin kullanılm asını yasaklar. Sevgili ve aşk keli
m eleri de işte "râınâ” kelim esi gib i farklı anlam a çeküebilecek 
tarzda kirletilm iş birer terim dirler, İki İnsanın karşılıklı iliş
kilerini anlatan ve cinselliği çağrıştıran kelim elerdir. Tevhidin 
özü, A llah ’ın şanına yakışm ayacak her türlü özellikten uzak 
şekilde. O n u  hiçbir yaratığa benzetm em ek ve yaratıklara ait 
zaaftan ona nispet etmemek ve O na h içbir şeyi ortak koşma- 
inaktır, A llah ’ın  isim  ve sıfatlan bellidir. Bu isim  ve sıfatlar 
A llah ’ı tavsif etmeye kâfidir,

A llah sevgisi için  aşk kavram ının kullanılm ası doğru m u
dur? Arapça aslı "ışk" olan aşk kelim esi sözlükte; "şiddetli ve
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«ç ın  sevgi” anlam ındadır. Aşk, b ir kim senin kendisini tam a
men sevdiğine vermesi, sevgilisinden başka güzel görm eyecek 
kadar ona düşm esi demektir. Lügatlerde aşk kelim esinin söz
lük anlamı* aynı kökten olan, sarm aşık anlam ına gelen uaşe- 
ka" ile yakından ilgili olduğu belirtilir. Buna göre sarmaşığın 
kuşattığı ağacın suyunu emmesi, onu soldurup zayıflatm ası 
ve bazen kurutm ası gibi, aşırı sevgi de sevenin sevdiğinden 
başkasıyla ilgisin i kestiği, onu sarartıp soldurduğu için bu 
duyguya aşk denilm iştir. M üslüm anların literatüründe aşk, 
İlahı ve beşerî olm ak üzere başlıca ik i anlamda kullanılm ış, 
İlahı aşka genellik le “hakiki aşk", beşerî aşka da “m ecazı aşk" 
denilmiştir, İlah ı aşk, geniş ölçüde tasavvufta işlenm iştir.

Kuran ve sahih hadislerde aşk kelim esi geçmez. Sevgi, 
Kur’an ve Sünnette çoğunlukla “hubb, muhabbet, bazen de 
meveddet” kelim eleriyle ifade edilir. Allah sevgisiyle ilgili ola
rak Peygamberim iz gib i Sahabe ve ilk zahitler de aşk’tan söz 
etmemişler, bu  kelim eyi İlahı sevgi anlam ında kullanm am ış
lardır, İlk defa hicri II. yy.da A llah ile kul arasındaki sevgiyi 
anlatmak üzere nadiren de olsa aşk kelim esinin kullanılm aya 
başlandığını gösteren rivayetler vardır, B ak lfn in  naklettiğine 
göre m utasavvıflardan Ebu l-Hüseyln en-Nûıî, “Ben A llah ’a 
âşığım, O da bana âşıktır," dediği için kâfir olduğuna hük
medilerek memleketinden kovulmuş, daha sonra idam edil
mek üzere cellâdın önüne çıkarılm ış ve son anda asılmaktan 
kurtulabilm iştir. Bu rivayetten de anlaşılacağı üzere âlim ler, 
hatta ilk dönemlerde m utasavvıfların ekseriyeti, Allah sevgi- 
»in i ifade etm ek üzere Kur’an ve Sünnette yer alan hub ve 
muhabbet yerine aşk kelim esinin kullanılm asına karşı çık
mışlardır. Rabia, Bâyezıd-i Bistâmî, Cüneyd-i Bağdâdı, Hallaç 
gibi sevgi tem asım  işleyen ilk süfller, aşk yerine, "hubb” keli
mesini ve türevlerini kullanm ayı tercih etm işlerdir.

Haris el-Muhâsibı, Sülemı, Ebu Tâlib el-MekM, Hakim 
ct-Tirmizî, Serrâc, Kalebâzî, Ebû Nuaym, Kuşeyrî, Hücvirî, 
Gazali gibi m utasavvıflar da eserlerinde aşk kelim esine ya hiç 
yer verm em işler veya nadiren kullanm ışlar, bunun yerine A l
lah sevgisini hubb ve muhabbet terim leriyle anlatm ayı tercih
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etmişlerdir* Bunlardan Kuşeynnin  naklettiğine göre Allah 
kul arasındaki sevginin aşk kavram ıyla ifade edilm esine karşj 
olan şeyhi Ebü A li ed-Dekkâk bu görüşünü şöyle açıklam ış
tı: Aşk aşın  sevgi, yani sevgide ölçüyü aşma anlam ına gettft 
A llah  için  böyle bir aşırılık  düşünülem eyeceğinden O 'nun ku
luna olan sevgisine aşk denemez* Öte yandan kulun A llah ’a! 
duyduğu sevgi ne kadar güçlü olursa olsun yine de O’nu ye*' 
terince ve lâyık olduğu ölçüde sevemeyeceğinden kulun Allah 
sevgisi de aşk diye adlandınlam az.

İbnÜ hArabfye göre her b ir varlık  A llah ’tan sudûr ettiği 
için, A llah da zatın ı sevdiği için, kendinden çıkan tüm varlığı 
da kendisini sever gibi sevmektedir* Hangi şekil ve surette; 
görünürse görünsün her çeşit sevginin ilk  ve hakiki kaynağı 
İlahî muhabbettir* Ortada A llah 'ın  güzelliğinden ve O na du 
yulan sevgiden başka bir şey bulunm adığından Allah'tan baş* 
kasını esasen sevmek de mümkün değildir* Bu yüzden insan 
kim e ibadet ederse etsin, aslında A llah 'a İbadet etmektediğfj 
Dünya güzelleri olarak tecelli eden Allah olduğu gibi, aşıklaş 
nn  gözünden bu güzelliği seyreden de A llah 'ın  kendisidir (t)ı 
Âşık, m aşuk ve aşk O dur* İbnül-Arabî, ibadetin aslının sev
gi olduğunu söyler* Ona göre sevgisiz ibadet m akbul olmaz*; 
Çünkü sevgi en yüce ibadettir* Aşk m akam ı mâbud olma ma
kamıdır* B ir “sevgi dinlinden de bahseden İbnül-Arabî, dini
nin de kıblesinin de sevgi olduğunu ifade etmiştir*

Mevlanâ, açıkça “aşk dincinden bahsederek, aşktan başka 
din ve mezhep tanım adığını ifade etm iştir. O yüzden onun 
bağlıları, M evlanâ için “aşk peygam beri” -k i, bu ifade, Mev- 
lâna m üzesinin kapısında da yazılıd ır- m ezan İçin de “aşlrç 
kâbesi, âşıkların kıblegâhı” derler. Îbnü 'l-Arabfden önce de 
başta “Sultânul-Âşıkın” diye m eşhur olan İbn Farız ve Ebû 
Saîd-i Ebü l-H ayr olmak üzere birçok büyük mutasavvıf» 
peygam berlerinin ve kıblelerinin aşk olduğunu açıkça ifade 
etmişlerdir* Bu inanç, Yunus Emre ve Niyazi-İ M ısrî gib ileri 
tarafından da dile getirilm iştir* Bu, İnanç farkı gözetmeden 
yetm iş ik i m illete b ir gözle bakm ayı, herkesi aşk dergâhına 
davet etm eyi amaçlayan bir sevgi din i anlayışıdır.

İskun'm F t u ) İu s fa n  d
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Ahm ed el-Gazâlî, Aynülkudât el-H em edânl SenâıT Attâr, 
Rûzbihân-ı Baktı, İbn û TFârız ve~HeylanâTgibl mutasavvıfla- 
nn nazarında her şey aşktan İbarettir. Allah bahsinde akıl 
hiçbir Tşe^yaramaz, Dost aşkında aklı kurban etmek gerekir 
derler. Varlık hakkındaki açıklam aları tam am ıyla aşka daya
nır. Bunların dini; aşk m etafiziği üzerine kurulmuştur. Kâi
natın yaradılış nedeni aşktır, A llah ’ın sevgiyle tecelli etm esin
den dolayı âlem  ortaya çıkm ıştır. Bu âlem in ilk  görünümü 
hakıkat-i Muhammediyye/ nûr-i Muhammedi d ir, Yani âle- 
mln var olma nedenTrAllaKfin MuhaıruTied’e olan ezeli aşkıdır. 
B u  yüzden Peygamberimin ^hab ibun^ mahbub u Kibriya/ 
AzaiherSahibFolan A llah'm  sevdİceği, aşk büibülü~ âşıkların 
seyyidirınenba-ı aşk/aşkm  kaynağı" gibi sıfatlarla n itelerler. 
Bu görüşe göre âdemin var oluş nedeni aşktır. Her zerrede bu 
aşkın izleri ve yansım aları mevcuttur. Bu paradigm aya göre 
AHaİTMuhammed e, Muham med’de A llah ’a âşıktır. Hatta Al- 
lahlnaanİara âşıktır,

Mecusilikte aşk, (Farsça kökeniyle; eşk) Tann ile bûtünleş- 
me aracıdır. Bu eylem e de “meşk" denir. Aşkta; maşuk’ta yok 
olmak vardır, Mecusilikte Tann ’ya ulaşmanın bir diğer yolu 
hu l^dûn  YanTlhnn ’nm  insan bedenine irm esid ir, Ferhat ile 
Şirin ğ fö f çoğu İran  kökenli olan bu destansı ask hikayelerin- 
dekPdışı sembol Tann dır. Bu hikayelerin asıl amacı avama 
hulûlm ancım  anlaşılır kılmaktır. Tasavvuf zaten İran kaynak- 
lıdır. Bu yüzden tasavvufun beslendiği ana unsurlardan biri de 
Aşktır, Aşka dair hikayeler herkesin İlgisini çeker. Kendini bu 
aşk hikayelerine kaptıran herbir kişi b ir müddet sonra kendini 
hikayenin kahramanlarından biriyle özdeşleştirir,

A ttar gibi ünlü bir sûfı Aahmamesinde* Sadi; Bostancında 
bazan kahram anlan eşcinsel olan ve dahi bu kahram anla
rın eleştirilm edigi, hatta tam  tersine övülerek tasvir edildiği 
pek çok hikâye bulunur. Sufîler gerek kadın-erkek çırasındaki 
aşklar olsun, gerekse erkek-erkek arasındaki aşk olsun hep
sini “m ecazî aşk" olarak görürler. Hâliyle bu “m ecazi aşklar" 
sûfîyi ilahi aşka götüren, herkesin yaşayıp, geçm esi gereken 
gerçek aşkın öncülleri olarak görülür. Mecazî aşkı tatmadan,
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gerçek anlamda ilahı aşka ulaşılam az derler! Bakış açısı bu 
olunca, eşcinsel aşkla, kadın aşkı arasında b ir fark görm ez
ler* Daha doğrusu, tasavvuf! bakış açısıyla aşk -am a her tür
lü aşk- zaten yücedir ve İnsanı olgunlaştırır,

îbn Sına lîfeote RMahü/yotal-Işic'ta şöyle der: İnsanlar, var
lıklarda b ir güzellik gördüğünde ona âşık olurlar; Aşk’ın insan
da bir fenomen olarak varlığı gerçektir ve hayatta âşık olmayan 
ve sevmeyen yok gibidir, İnsanda aşkın ve sevmenin varlığı b ir 
gerçektir ve bu doğuştandır* İnsandaki bu aşk, bir çeşit yetkin
liğin de sebebidir. Ancak, bu aşk ve yetkinlik insan İçin yeterli 
ve tam bir yetkinlik değildir, O hâlde, bu eksik aşk ve yetkinlik, 
Zatı ile Mutlak Aşık, Mutlak Aşk ve M aşu ktan  alınm ıştır kİ, o 
da Allah’tır* İnsan bu dünyada eksik olan aşkları İdrak edince, 
daha yetkin olanın varlığım  görür ve onu ister; nihayet onlar
dan da en yücesine ve en yüksek Aşk’a yükselmek ister. Bu da 
hiç şüphesiz Allah’tır ve O nun Aşkı’d ır,15

îbn Sina’ya göre İlk  Varlık, Zorunlu Varlık yani Allah, 
Fârâbfde olduğu^gibi bizatihi Âşık, M aşuk ve A şk tır. Bu de- 
m ektir kİ İlk  Varlık; Aşk’m  lıem  süjesi hem de objesidir. Aşk
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dernek Varlık dem ektir. Varlık  demek Aşk dem ektir: Bu ya k 
laşıma göre A llah ’ın  Zatı ve V arE ^  ̂ atı Aşk tır: Bütün V arlık
la rın  özleri, cevherleri ve hüviyetleri bizzat Aşk’tır,

Platon ve Plotinus’tan etkilenm iş olan îbn Sînâ’ya göre 
Aşk, ilahı Varlık ’m  ve bütün diğer varlıkların sebebidir. A l
lah veya îlk  Aşk, İlk  Âşık ve İlk  Ma şuk, Kendi zatı ile ve Za
tındaki Aşk, Âşıklığı ve Ma şukluğu ile Kendine Âşık olunca 
Kendi Varlığım  ve diğer varlıkları varetti. Aşk  sebebiyle ger
çekleşen bu yaratılış b ir Tecellfd ir! Eğer Tecelli olmasaydı, 
varlık  olmazdı! Çünkü A llah aynı zamanda Kendi varlığı İle 
diğer varlık ların varlığına Â şık tır, îbn Sînâ’nın bu görüşleri 
karşısında, özellikle Vahdet-i vücutçu filozo f m utasavvıfların 
neden ontolojik içerikli b ir tecelli nazariyesi üzerinde çok dur
duklarım  anlamak güç değildir. Onlar fon Sina’dan büyük 
ölçüde etkilenm işlerdir.

15 Mehmet Bayraktar, Îbn Sînâ da Varlık, Varoluşun Sebebi ve Varlığın De
lili Olarak “Aşk”, http://dergiler, ankara. edu. tr/dergîler/37/772/9841

http://dergiler
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Mutasavvıflar, baştan beri akılla A llah ’a  varılam ayacağını, 
Ö ’na erm enin ancak sevgiyle olacağım  savunmuşlardır. On
lara göre m fracda söz konusu edilen Cebrail aklı, Refref aşkı 
tem sil eder. Cebrâil Hz. Peygam beri b ir noktaya kadar götü
rebilmiş, daha ileri götürm esi için onu R efrefe  teslim  etmişti. 
Demek k i A llah ’a  giden yolda akıl, belli bir yerde durm ak zo
rundadır; bu noktadan itibaren insanı A llah ’a götüren aşktır. 
Mutasavvıflar, aşk ile manevî m frac yapılabileceğini söyler, 
kendilerinin böyle m f radarı bulunduğunu ileri sürerek buna 
“m frâc-ı aşk" adım  verirler. Mecnun ve Leylâ gibi aşk hikâye
lerini İlahî aşkın değişik b ir biçim i olarak gönen, bu âşıkları 
bir bakım a örnek alan A llah âşığı m utasavvıflara göre bütün 
âlem, aşk esasm a göre kurulduğundan ve çalıştığından, bu 
esasla uyuşmayan İb lis’in  ve cehennem telakkilerinin değişik 
bir yorum u olm ası gerekir. Hallaç İle başlayan veA h m ed  el- 
Gazâlı, Aynülkudât el-Hemedânî, Senâî ve A ttâr gibi m utasav-

hâTveTıâF^M flerl onun Allah ’a  olan aşkıyla izah edilm iştir. 
Buna ğbre eğer mâşukuTağmnda en büyük azaba katlanm ak
x ^  ■■T"" I 1 İ̂ll l^ j J -  I ■ ■ ■

aşk ise, bu h ü en  iy i şekilde iblis yapm ıştır, Zaten daha önce- 
deh, TTaflâc gib i nice m utasavvıflar tarafından İblis en büyük 
tevhid eri kabul ve ilân edilm işti. Çünkü o, Adem ’e secde et-
meyi A llah 'ın  emrine rağm en reddetm iş, cennetten kovulma 
pahasına^AIlalitan başkasına secde etm eyi kabullenmemiş t i,

^...^.1«. . ______________ p .. ...........  Mfc_ _ ............................................................................  ■■■■■■■■ ^1—
” 1|- L

Mevlanâ'nın vefat ettiği geceye Mevleviler Şeb-i urs veya 
Şeb-i arus derler. Gerdek veya zifa f gecesi demektir. B ir Hak 
aşığının vefat ettiği gün genellikle sûfiler tarafından “urs” (zi
faf) diye adlandırılır ve her sene kutlanır. İbnul-Cevzi, Tefibis-u 
JbKs’inde “Sûfiler biri ölünce ziyafet verir, buna urs adım  ve
rirler. Ziyafet dolayısıyla çalgı çalar, raks eder, oynarlar ve ölü 
Mevlasına erdiği için neşeliyiz derler. Îbnu’l-Cevzi “yaptıkları 
şey Şeriata da akla da uygun değildir." diyerek onları eleştirir.le

Mevlanâ’n ın  öleceği geceye “Şeb-i arüs/gerdek gecesi” diye 
isim lendirm esi de aşk kavram ının ne boyutta ele alındığım  
göstermektedir.

16 Süleyman Uludağ, “ölüm ve ötesi”, Köprü der, Sayı: 76.
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Tasavvufta Allah aşkım herkesin anlayacağı bir tarzda anlat
mak İçin birtakım  benzetmeler yapılm ış ve duyular âleminden 
m isaller verilmiştir. Bunlardan en önemlileri kadın, pervane- 
mum-ateş* gül-bülbül ve bade misalleridir. Baştan beri muta
savvıflar ya konusu kadın ve beşerî aşk olan şarkı ve gazelleri 
ilahı aşka uyarlam ışlar veya Attâr* Câmı ve Mevlânâ’da olduğu 
gibi ilahı aşkı doğrudan beşerî aşk şeklinde tasvir etmişlerdir. 
Fuzûlînin Leylâ ve Mecnûn'u bunun en meşhur örneklerinden
dir, Bu sebeple konusu Allah aşkı olan gazel, kaside ve mes
nevilerde dilberlerin yüz, göz* kaş, yanak* zülüf* gamze* boy, 
İşve ve cilve gibi hoşa giden yanlan* hâl ve hareketleri sembolik 
ve mecazı anlatım unsurlan olarak bol bol kullanılm ıştır. Gül 
ve bülbül de mutasavvıfların en çok kullandığı misallerden b i
ridir. Bülbül âşık, gül maşuktur. Güldeki diken aşktaki ızdıra- 
bı, bülbülün yanık nağmeleri âşığın feryat ve figânıdır. Pervane 
ve mum misali de önemlidir. Mum ışığına âşık olan pervane 
bunun etrafında durmadan döner* en sonunda kendisini ateşe 
atar, yanar ve böylece ateşte fâni olur. Âşık da aşk ateşinde pofc 
vane gibi yanar ve sevgilisi uğrunda kendini fedâ ederek fena 
mertebesine ulaşır. İnsanı kendinden geçiren ve aklı baştan 
alan özelliğiyle şarap* m eyT bade de aşk bahsinde mutasavvıflar 
tarafından çok kullanılmış* kadeh, sakı ve meyhane gibi şarap
la ilgili kelimelere geniş yer verilmiştir.

Aşk güzel b ir duygu mudur? İbnüTCevzî, tbn Teym iyye 
ve îbn Kayyim  gibi âlim ler, bir taraftan m utasavvıfların bu 
konudaki görüşlerini ciddî şekilde tahlil ve tenkit etm işler, 
diğer taraftan konu ile ilgili kendi görüşlerini geniş olarak or
taya koymuşlardır. Genellikle onlar kelim e ve kavram  olarak 
“aşk”ı reddeder* yerine “muhabbet”! koyarlar. Onlara göre 
aşk* şer’an da aklen de kötü* muhabbet İse hem din, hem akıl 
yönünden faydalı ve güzel b ir duygudur.

İbnüTCevzî* tbn Teym iyye ve İbn Kayyim 1 e göre aşk; in 
şam insan yapan aklı* fikri ve muhakem eyi yok eder. Çün
kü aşk bir çeşit cinnet hâlidir. Bu sebeple aşk yolunu tutan 
m utasavvıflar çoğunlukla akıl ve m antığa m eydan okum uş
lar* düşüncenin ürünü olan ilm i hiçe saym ışlardır. Düşünce 
hâliyle* aşk hâli birbirine zıttır. Düşünce yok olduğu nisbet-
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te aşk hâkim  olur. Onun için şuur ve İdrâk hâlini yok eden 
aşk bir fazilet olamaz. Akim  duyguya hâkim  olm asına fazi
let, duygunun akla hâkim  olm asına rezalet den ir. Şuuru yok 
eden ve h issi bir hâl olan aşk bu bakımdan  makbul b ir şey 
degild lr^G em kiffldelertne hâkiınolam ayıp  arzuIaH n ^siıl o F  
malan batanımdan, gerekse şuur ve idrâk hâlini kaybetaıele- 
rt bakım ından âşık lar hayvanların seviyesine« hatta daha^da 
aşağılara düşerler. Aşk  b ir ifra t hâlidir. Hâlbuki fazilet ifratla 
tefrit arasîhdâTSdunan itidâl hâlidir. Şu hâlde aşk bir fazilet 
değildir. Aşk ölçüsüzlüktür, âşık da dengesizdir. Ölçüsüzlük 
ve dengesizlik hiçbir zaman iyi b ir şey debidir.

Tasavvuf! aşkın karşısında olan âlim ler aşkı elem, ıstırap, 
uykusuzluk, iştahsızlık gibi patolojik tezahürlerle kendini 
belli eden, cinnet ve intihara kadar götüren ruhsal ve  beden- 
■el hastalıklara yol açtığım  dikkate alarak selim  fıtrata da 
ııykın bulmuşlardır. IbnüTC evzı aşk yüzünden intihar eden 
veya cinayet işleyen kim seler bulunduğunu belirtir. Telbîsu’l- 
/biîste m utasavvıfların aşk anlayışım  tenkit eden tbnü’l-Cev- 
zfye göre muhabbet, iyi b ir duygu olm akla birlikte, onun aşın  
şekli olan aşk kötüdür. Zira aşk insanın gözünü kör, kulağım  
■ağır eder. Bu sebeple aşkla başlayan ve gerçekleri görmeme 
esasına dayanan birleşm e ve beraberlikler ayrılık ve hüsranla 
neticelenir. Aşkı uğruna katil olanlar, intihar edenler bulun
duğu gibi, bu yolda din değiştirenler de az değildir.

Aşkı; “nefsin kendisine zarar veren şeyi sevmesidir* diye ta
rif eden tbn Teym iyye ye göre aşk; ruhî ve kalbi b ir hastalıktır. 
Beden üzerindeki tesiri arttıkça cismani bir hastalığa da dö
nüşebilir. Kendini aşka kaptıran hüsrana uğrar. Aşk bir irâde 
bozulduğu ve hastalığıdır. Aşkı, maşuku tasavvur etmekten 
hâsıl olan mahayyile bozukluğu olarak görenler de vardır. Aşk 
bir kemal hâli olmadığı için Allah’ın vasfı değildir. Allah âşık- 
lir veya maşuktur denemez. Bu durumda kulun Allah sevgi
ni ancak muhabbet diye adlandırılabilir, tbn Teym iyye beşeri 
ıışka da şiddetle karşı çıkmıştır. Zira aşk, önce kişinin dinini 
ve namusunu, sonra aklım ve sıhhatini tahrip eder. Ona göre 
kalp Allah’ı sevmek için yaratıldığından O’ndan başkasını ka- 
yıtsız-şartsız olarak sevemez. Allah’ı ihlâsla sevdiği için Hz. Yû-
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su f ZüleyhâTya âşık olmamıştı* Zûleyha müşrik olduğu İçin H&j 
Yu su f a âşık olmuştu* Aşkın yegâne sebebi tevhid ve lman< 
eksikliktir. A llah ’tan korkmak ve O na gönül vermek* 0*1

ııjrf.. -  ...... ................................. 1 .......İ l l i n I

başkasına gönül verm eye engeldir.

Sevginin önem ve gereğine işaret eden İbn Kayyim, aşlftj 
konusunda İbn Teym iyye’y i takip eder* Ona göre konusu şek li 
ve sûret olan beşeri aşk, büyük b ir belâ* korkunç bir afettir^ 
kalbi tahrip eder* Kişiyi A llah ’tan başkasının kulu ve köles^ 
hâline getirir, esarete düşürür* Bunun için âşık maşukuna; 
“ludun kölen olayım , kurbanın olayım" diye hitap eder* İ3öy- >
lelikle aşkını ve maşukıınu l lâhlaştırarak ona tapar. B ir şeyi 
taparcasına sevmek, J d ş iy i o şeşe  bağımh kılar* hürriyetini
elinden alır. Sadece A llah ’m  kulu olan ve yalnız O 'nun huzu
runda boyun eğen b ir kim seyi kendisi gibi b ir insanın kölesi 
hâline getiren ve kayıtsız şartsız onun iradesinin ve hâkim i
yetin in altına sokan aşkın hiçbir faydası yoktur* Allah, *Hevd~
sim  Üahiaştıran kişiyi görmedin mi?” (Purkan/43) diyerek; 
aşkın* tutkunun sapıklık olduğuna işaret etmiştir* Ona göris
^Müminler en çok AUah 'ı severler” (Bakara/165) m ealindeki 
ayet* “müminler* A llah ’ı m üşriklerin putları sevdiklerinden 
çok daha fazla severler” mânâsına gelir* M üşriklerin putla
rı sevm eleri sahte, müm inlerin A llah ’ı sevm eleri samimi ve 
hakiki bir sevgidir* Ayette bu husus belirtilm iş olup bunun 
aşkla b ir ilgisi yoktur, Ebû Ya’lâ el-Mevsılî* Ebu’l-Hüseyin 
en-Nûrf nin* “Ben A llah ’a âşığım, O da bana" sözü hakkın
da, “Bu, Hulûliye nin sözüdür" demişti* îbn Kayyim  de Nuri’ye 
şiddetle hücum ederek aşk kelim esinin sadece cinsel sevgi ile 
ilg ili hususlar için  kullanıldığını, ayrıca A llah ’m  sıfatlarının 
nakle dayandığını ve tevkifi olduğunu belirtm iştir* Buna göre 
“O sever” denilebilir ama “âşık olur" denilemez* Übnü’l-Cevzt* 
Gazalinin* “İlah îler A llah ’a  âşık olanın aşkım  pekiştirir*" sö
züne temas ederek, “Bu çirkin b ir sözdür* ’A llah ’a âşık oldum* 
demek, vehim  ve vesveseden başka bir şey değildir," dem iştir.

Zemahşeri, İlahı aşktan bahseden m utasavvıfları insanla
rın  en câhili, ilm in ve âlim lerin azılı düşmanı, şeriat yolunun 
en m enfur ve en rezil k işileri olarak tavs if eder* Ona göre aşk ve 
m uhabbeti kendi dinleri olarak İlân eden m utasavvıflar, vaaz



Dinde Gulûv/Aşuılık 169

meclislerinde ve raks m eydanlarında "şahid" adım  verdikleri 
oğlanlar hakkında söylenen birtakım  şarkılar okunursa vecde 
gelmiş gibi kendilerinden geçerek naralar atarlar* Zemahşerî 
bunlara, "Allah, m eclislerini ve raks ettik leri yerleri tarum ar 
ederek viraneye çevirsin P diye beddua eder* Zemahşerî “Onlar 

Allah’ı sever* A llah d a  on/an severP (Maide/54) ayetini tefsir 
ederken* kulun A llah ’ı sevmesi; O na itaat etmesi* rızasını gö
zetmesi, gazabım  ve azabını gerektirecek hâl ve hareketlerden 
sakınması şeklinde izah eder*17

Hem ilahi* hem de mecazî anlamda aşk* edebiyatın ana 
temalarından birin i oluşturmuş* bu kavram  etrafında geniş 
bir aşk edebiyatı meydana gelmiştir* Edebiyatta ve tasavvufta 
aşk* bazen her ik i anlamda ve birbirine karıştırılarak sunul
muş, İslam ’ın en temel konusu olan tevhid hassasiyetiyle il
gili zihinlerin ve gönüllerin bulandırılm asına sebep olmuştur* 
İslam 'ın çok kesin olarak yasakladığı ve buyûk günahlardan 
saydığı içki* b ir fazilet unsuru olarak sımulmuş^ye HaM jaşk 
anlamında kullanılm ıştır* Tasavvuf! kitaplarda, tasavvuf! şi- 
irlerde "şarap, bâde^ m ey* meyhane, sakı" gib i kelim eler İlahi 
aşkı anlatmak  için kullanılan en güzel kelim eler olarak deger- 
lendiriim îş Ş r ^ ş k  ve âşık olmak" denilince, insan zihninde 
tümüyle dünyevî ve nefsi özellik ler çağrıştığı hâlde* bunu ya- 
ratıklara h içbir yönüyle benzemeyen A llah Jçtn hiç tereddüt 
etmeden kuUanabilndşlendir*

Bir kadının yanağından, dudağından, saçından* belin 
den*,, bahsedeceksiniz, sonra bunların Allah aşkını ifade eden 
şiirler, m ecazî ifadeler olduğunu kabul edeceksiniz. Peygam 
ber ve ashabı A llah sevgisini bu şekilde mi dile getiriyorlardı? 
Böyle dile getirenleri duymuş olsalardı ne yaparlardı? A llah 
sevgisini belirtm ek için lügatlerde şaraptan, kadın yanağı ve 
dudağından başka kelim e mi kalm adı? Bunun faydası var m ı
dır? Buna gerek de var m ıdır? Zararı ve sakıncası nedir? ve 
“Atalarım ız ne yaptıysa, bir hikm eti vardır, biz de bu yoldan 
yürüyelim " mi dem eliyiz?10

17 Süleyman Uludağ, “Aşk" md, DSAr C, 4, s. 11-6*
İS Ahmet Kalkan. “Allah ve Rasulü İçin Aşk ve Sevgili Tâbiri Doğru mu?", 

Bosirei dergisi*





CAHİLİYYE'NİN KADER ANLATIŞI NASIL OLDU DA 
EHL-İ SÜNNETİN İTİKADINA DAHİL OLDU?

Bugünkü şekliyle bir kader anlayışı, sahabe tarafından b i
linmiyordu, Kadere îman, Kur’an’m emri değil, bazı kaderci 
mezheplerin dayatmasıdır. M aalesef ümmetin neye, nasfi ina
nacağına Kitab belirlememiş, mezhepler belirlemiştir, Cebirci/ 
kaderci düşüncenin Müslümanların itikadına dâhil edilmesin
de, önce M utezilî iken sonradan karşı safa geçen Eş’arfn in  (v, 
324} rolü çok büyük olmuştur. Eşarî kırk yaşma kadar Mu
tezile mezhebinin önde gelen imamlanndandır. Güya bir gece 
rüyasında Peygamberim izi görür, Peygamberim iz “benim mez
hebime geç’* buyurmuş! Peygamberim izin mezhebi varm ış gibi! 
Başka bir rivayete göre Hocası Cübbafye “Üıve-i selase/üç kar
deş meselesini” sormuş* o da bu sorulara mutezile mezhebinin 
teorik kabullerine göre cevap verememiş* Bunun üzerine, “Ho
canım eşeği çamura saplandı/ deyip, Mutezilemden ayrılmış. 
Tahmin edeceğiniz gib i bunlar düzmece şeylerdir. İşin aslı, 
hocası M utezilenin postuna oğlunu oturtur. Eşarî de buna 
gücenir. Ayrıca her yüzyılda bir müceddit gelm esi gerekm ek
tedir. Kendisi kırk yaşındadır ve tarih tam hicri 300 yılını gös
termektedir* Böylece H 4. asrın müceddidi olabilecektir/ Ar
tık Eşarî’miz, Mutezile neye ak diyorsa kara diyecektir. Dünya 
dönüyor mu diyor, o da şöyle diyecektir; “Kim  dünya dönüyor 
derse icmaen kâfirdir/ Mutezile hür iradeyi mi savunuyor, o 
da tam aksini savunacaktır* O “Kullar fiillerinde hür, seçim le
rinde mecburdur*“ diyecektir. Seçim inde mecbur olan, fiilinde 
hür olabilir mİ? Esasen bu tez, cebirci/kadercfiiğin örtülü b ir 
İfadesidir. Bu yüzden Endülüslü âlim  İbn Hazm ve Saçaklı- 
zade, Gelenbevi, Haşan Çelebi gibi Osmanlı kelam cılan onun 
"katıksız cebirci" olduğu söylerler.

I Montgomeıy Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Deuri çev. E. R. Fığlalı, 
s. 379-81.
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İşte Eşari, Em evîlerin kader anlayışının birazcık yumı 
tılm ış şekil olan “Cebr-i M utavassıt*! Ehl-i Sünnetin 
anlayışı yapacak ve İslam 'ın reddettiği cahillye kadeı 
M üslüm anların İtikadına dâhil olacaktır. İm am  M âturîdı’j 
kader anlayışı M utezile ye daha yakındır, am a M âturîdî um 
tülm üş gitmiş* Osm anlı m edreselerinde bile Eşari k< 
okutulm uştur.

Ehl-i Sünnet fanatiklerinin ehl-i bid at diye dışladıkta^ 
M utezile Kur'an’ı ve m ütevatir sünneti inkâr etmez* Aynca 
m utezilî olan Zem ahşerî’y i kabul etmeyen Sünnî yoktur. Eht^j 
B idat olarak nitelenen Haricilerin im am et görüşü Ehl-i Sür^j 
net inkinden çok daha İleridir. Bugünkü Eş’arîlerin kader gö* 
rüşü ehl-i b idat dedikleri Cebriyye'nin görüşüdür. Mâturîd^j 
lerin  büyük günah teorisi, ehl-1 bid ’at saydıkları M ürcie de^ 
alınm ıştır, Mutezüe'ntn b id a t ehil sayılm asının nedeni* tama^ 
men haklı olarak K ur'ana aykırı olan subut-u zanni ahad ha-| 
dişleri itikat konusunda hüccet kabul etm em eleridir. j

Abbasîlerin  en parlak dönemi olan m utezile düşünceslşıjöft 
devlete hâkim  olduğu yıllarda yaşanacaktır. H alife Mütevek^ 
kil A lellah dönem inden İtibaren Ahm ed b. HanbeVin, naklld? 
ekolün m ezhebi devlete hâkim  olacaktır. M esela tevhid akide-1

s

sine baştan sona aykın  olan, evrenin yönetim ine katılan “ab-İ 
dâl/ricaluîlah* ile ilg ili hadisleri b ir tek Ahm ed b. Hanberim  
naklettiğini görüyoruz.2 Daha sonra Eşari gibi m utezile yön
tem lerini iy i b ilen  b ir âlim  sa f değiştirerek Hanbelflere katılır. 
Cebriye m ezhebinin koyu kaderci düşüncelerini -b ir ik i ufak 
tadilat yaparak- olduğu gibi Ehl-i Sünnetin itikadı yapar. A r
tık kâinatın nizam ı, fikrin i her an değiştirebilen, kahhar bir 
A llah 'ın  elindeydi. İnsanlar da sadece kendilerine biçilen rolü 
oynayan birer kukla (I) E şarfye göre “insanlar fiillerinde hür, 
iradelerinde m ecbu rdu r.*gaza li ise bunu b ir adım  daha İleri 
götürerek “A llah ’ın fiillerin in  b ir hikm eti, illeti ve gayesi yok- 
tur.” diyecektir. A llah ’ın yaptığı işlerde b ir hikm et* fayda ve 
gaye vardır diyen M âturîdî kelam ı Eşarî-Gazâlî teolojisinde 
hâliyle yaşam a im kânı bulam ayacak ve unutulup gidecektir.

2 Süleyman Uludağ, "Abdal’ md* DİA, C- 1, s. 60,
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Eşari kelam ı/Gazâlı tasavvufu İslam  dünyasına uzun asır
lar egemen oldu. OsmanMar^ m aturidi o lm alarına rağmen, 
medreselerde okutulan tüm ders kitapları Eşari âlim lerin k i
taplarıydı. Bugün bile hâlâ en çok okunan k itaplar, her ik isi 
de Eşari olan Gazâlı ve Said Nurstnin kitaplarıdır, OsmanMa- 
nn mezhep imamı lm am -ı Azam ; b u r a n ın  la izı m ahlûktur," 
derken, gavs-ı a ’zam lan olan Abdulkadir Geylani ise; “Kur an 
lafzı m ahlûktur diyen kâfir olur." diyordu.

Eşari kelam ı cevher i fert/atom  ve imkân nazaıiyesi ile se
bep ile sonuç arasında İlliyet/nedensellik bağım  inkâr etm iş
tir, Böyle olunca her bir şey, h içbir sebep yok iken zırt-pırt 
ortaya çıkabilir. A rtık  evliyanın ruhardyetleri istedikleri yerde 
dolaşmaya başlar, değişik suretlerde görünebilir, Alâeddin ’in 
lambasından cin çıkabilir, Bağdatsın m eşhur uçan halılarıyla 
gökyüzünde dolaşabilir, her şeyin mümkün olduğu bu Müm
künlü Kasabasında her türlü cadıca işleri yapabilirsiniz (!) 
Bu tam sûftterin arayıp da bulam adıkları hâzineydi, Artık 
sûfîler her türlü keram eti gösterebileceklerdir. Nasıl olsa A l
lah'ın sonsuz kudreti her şeyi yapm aya kadirdi. Gerçi bu fel
sefi küre, A llah ’a dilediği her şeyi yapm aya im kân veriyordu 
amma, böyle b ir ortamda tabiat felsefesi, bilim  nasıl oluşabilir 
ve nasıl gelişebilirdi? Artık  her şey mümkündü! H içbir tabiat 
yasası yoktu! Gelişm edi de zaten.

Kur’an’a Göre Kaza ve Kader

K u rarida  kader kelimesi; “ölçme, kudret, güç yetirm ekT 
ölçü ileyap m ak , takd trrHzkTHğ^aİtına, kıym et/değer, hû- 
küm, m lktan sûre, yasa, planlam ak7bîr şeyin şeklini ve n ite
liğini belirlem ek, hikm ete göre yapmak* m anasında kullanılır. 
RaderTteEmesi veTurevIerih lh  m ihverini “b ir ölçü dâhilinde 
tayin etmek, her şeyi bir ölçü ve nizam a göre tanzim ” etmek 
teşkil eder.3 Kader kelim esi Kuriar iın  h içbir yerinde insanın 
iradeli eylem lerine nispet edilm em iştir. Hepsi de insanın ira- 
desi dışında kalan olaylar olgular ve durum lar için  kullanılır. 
Kurian da kader kavram ı, iradeli b ir varlık  olan insana meo- 
bur ve mahkûm eden “hüküm" ve “yaratm a" anlam ında hiç

3 Ahmet Akbulut, AÜ ah'm  T a k d iri Kulun T ed b iri D in  Ö ğretim inde Y en i Yak- 
İaşımiar, MEB, s. 131.
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kullanılmamıştır*4 Cahili tasavvur bu kelim eyi, Kur'anî anla
m ından koparıp tekrar, baht, alınyazısı, şans gibi anlam lar 
yükleyerek, cahiliyedekE kullanım  şekline döndürmüştür,

"AüaÎLhErseuJcin bir ölçü (kader) koym uştur*" ÇTalak/3), 
“Btz^herşey t bir ölçüye (bt kadeıin) göre yarattık* (Kamer/49) 
Kur^an'da kader ile kastedilen, A llah 'ın  hiçbir şeyi gelişigüzel, 
ölçüsüz ve hesapsız olarak yaratm adığı, her şeyi b ir plan ve 
yasaya bağlı olarak, yani “sünnetullah" dairesinde yaptığ ıd ır* 
Kader ve^tûrevİertnin geçtiği tüm 'ayetler A llah 'ın  kâlnatT jn - 
san ve olaylar İçin bir ölçü ve yasa koyduğuna delalet eder*

Kelim e olarak kaza; yerine getirme, hükmetmek, b ir İşi b i
tirmek, yaratm ak, ölmek, am eli sağlam  yapm ak, infaz etmek, 
takdir etmek, gerektirmek, ihtiyacı gidermek, borcu ödemek, 
tamamlamak anlam larına gelir, K u ran ’da Kaza kelim esi; A l
lah ın  hükmetmesi, em retm esi (İsrâ/23), icra etmek, yerine 
getirm ek (Bakara/200), takdir etm ek (Enam/2) gibi anlam 
larda kullanılm ıştır*5

I
■■ ■/

Oysa kelam  ıstılahında bu kelim elere sonradan bam baş
ka kavram sal anlam lar yüklenm iştir* Örneğin kaza; "Allah 'ın 
ezelde bütün  eşyanın gelecekte ne şekilde olacağını bilm esi, 
kader İse, bj^egyanın A llah 'ın  ezeldeki eşya ile ilgili ilm ine uy- 
gun olarak icat edilm esidir*" şeklinde tanım lanm ıştır,

■ ■ ı -a j .. n  u — _ı _ r u ,  - ■  uLV ,  u a f ı K ı  1■

“AüahVı emri takdir edilm iş bir kaderdir*w (Ahzab/38) O'nun 
emri, kaderidir, kaderi de emridir* Zira O; hayâsızlığı ve kötü
lüğü emretmez* A lın  yazısı olarak yazmaz! Bu durumda; A l
lah'ın kaza ve kaderi, O 'nun em ir ve yasaklan olmuş olur.

A llah 'ın  yasakladığı şey, A llah 'ın  takdiri değildir. Allah, 
m asum b ir cana kıym ayı yasaklam ıştır* A llah b îr şeyi ayetiyle 
yasaklayıp, ievh-i m ahfuzda o şeyi kullarına kader kılmaz.

Allah'ın Takdtıi/Kaderi Sünnetollahtır

Kader; insanın eylem lerin in  ezelde tayin ve tespit ed ild i
ği şeklinde değil de A llah 'ın  kâinatı belli b ir düzen dâhilinde

4 Mustafa İslamoğhı, Kader Rtsaiest s, 100*
5 İsfehanİ, Aiü/redai, “Kadân mcL
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yaratm ası şeklinde anlaşılsaydı hiç bu kadar lüzum suz tar
tışm a olmayacaktı. Kur’an da kader, İnsanın iradesinin söz 
konusu olduğu hiçbir yerde kullanılm am ış olup, A llah ın  kâi
natı ve içindeki muhteşem düzeni gelişigüzel, ölçüsüz yarat
madığını, aksine belirli bir plan ve hassas ölçülerle yaratıp, 
sevk ve idare ettiğini anlatm ak için kullanır. Kur an’m  bildir
diği şekilde Müslümanlar kaderi “kâinattaki ilahi kamunlar” 
şeklinde anlasalardı tarihin bugünkü seyri çok fark lı olurdu. 
Onlar evrende A llah 'ın  koyduğu yasatan AvrupalIlardan çok 
daha önce keşfeder ve insanlığın istifadesine sunardılar.

Kader: evrende cari olan muazzam sistemdir* Kader, kudret 
demektir, Allahsın  sonsuz ilm i ve kudretiyle evreni yaratması- 
dır. Kader; ölçüdür, plandır* İnsanin ana rahminde belli bir sû- 
feve^flSTKaderin* kadar kalışıdır. BiyoloU» anatomi yasalarıdır,

---      *  * * ' ,fc* * * * * ^ ■ Bi l i  I

Yağmurun semadan belli bir ölçüde “bl kaderihâ" indirilmesi- 
dir ^ ir  '̂ miktar ” tuz deriz, Ubu kadar yeter” deriz. Her ik i keh^ 
me de “kader” den türetilm iştir. Kadere iman; kâinat kitabını 
oknyup, doğayı keşfetm ek ve orada geçerli olan  fizik, kimya, 
b îyölp iiyasalanna tab i olmak ve onlardan yararlanmakfarî

V arlık  âlem inde her şey, O ’nun takdiri ile olup biter. O ’nun 
takdiri dışında, h içb ir şey olmaz* O 'nun b ir şeyi takdir etm e
si, o şeyi b ir “ölçü” İle yaratıp, ona b ir “yasa, konum* durum, 
zam an, mekân, süre” tayin etm esidir. “Ofnun takdirinin d ı
şında h içb ir şey yoktur*” demek, “O; hiçbir şeyi başıboş ve ge
liş igüzel yaratm am ıştır*” demektir. Yarattığı her şeyi bir “ka- 
der/ölçü” ile yaratm ak da O'nun takdiridir, Allah görünen ve 
görünm eyen İradesiz varlık ların kaderini, koyduğu yasalara 
tabi kılm ıştır. V ah iy o yasalara “A llah ’ın  sünneti” (sünnetul- 
lah) adın ı verir, A llah ’ın  sünnetinde asla b ir değişme ve bozul
m a olmaz* Kader; sûnnetullahür, A llah ’ın  evrende v a z ettiği 
tab iat yasa larıdır* Meseleye bu zaviyeden bakılırsa, Japonlar, 
A lm an lar kaderi bizden daha sahih anlam ışlar, bizim  Mûslû- 
m anlar da  aksine A llah ’ın  kaderine [Allah ın kevni yasalarım
keşfedip, bu  yasalara göre yaşam aya) im an etm em işlerdir,
^ " _____■— -------------- ----- - - --------------

Tab ia t yasa lan  gibi, toplum  yasaları da böyledir, "B irto jy  

lum  keriBf^nefeinde olanı d eştirm ed ik çe, A llah 'ın  o topluma



176 İslam 'ın Pavhıshm H

bahşettiği nimeti değiştirmez■" (Enfal/53) Bu yasaya göre A l
lah, bir toplum a verdiği nim eti, o toplum  kendisini değiştir
medikçe değiştirmez* A llah ’ın  takdiri, toplumun tercihine gö
redir* Allah toplumun bozulm asını takdir etm ez, irade etmez, 
razı olmaz* Toplum  tercihini bozulm aktan yana kullanırsa,
A llah  da onlara olan nim etini değiştirir*

. .  . . , . . . .  ■ -
**■■■ I  n f ,  Jl. ■ «**'-■■*-1 ■ ■ " - '

ffi ganin Kaderi Ona İrade Verilmiş Olmasıdır
Alem deki her şey A llah ın  takdiriyledir* İnsana irade ver

m esi de A llah ın  takdiridir* İnsan iradesini kullandığı, zaman* 
Allah ’ın  takdirine göre hareket etmiş olur* îşte bu yüzden, 
iradesi alanına giren her hususta İnsanın kaderi seçmgkür.
Allah ’ın  İnsana seçme yeteneği anlam ına gelen irade verdiğin i 
kabul edip de sonra İnsanın İradesin i işlevsiz bırakıp, onun 
yerine AllaİVm seçtiğini T^ylemek~abestir* A llah ın  takdirin i 
asıl inkâr budur. A llah ’ın  mütlakT insanın iradesi kayıtlı ve 
şartlıdır, İnsanın kayıtlı ve şartlı iradesi, A llah  ın m utlak ira
desi dışında, ona paralel, ondan bağım sız b ir irade değildir* 
insan iradeli fiillerinden sorumludur, inşam  fiillerinin öznesi
olmaktan çıkarıp, kendisinden önce başka bir iradenin ken
disi için  dilediğini mecburen oynayan b ir otom at olarak kabul 
eden b ir düşüncenin adı “kadere iman" değil, olsa olsa “ilah ! 
takdiri inkâr" olur* Böyle bir düşünce, insanın ahlaki sorum 
luluğunu yok eder* Ahlaki davranışın tem eli sorumluluktur* 
O tem el yıkılırsa, insandan sonuçlarım  düşünerek davran
m asını kim se bekleyemez* Dolayısıyla ödül ve cezanın, cennet 
ve cehennemin anlam ı kalmaz* Bunların anlam ı yoksa Mahi- 
rete im anın" zem ini de yok olmuş olur,6

Cahili kader anlayışını Kur’an şöyle verir: MEğer Allah di- 
îeseydt biz şirk koşmazdık.* (E n am /148) Kuran, bu tür bir 
kader anlayışım  Allah ’a  İftira saymakta ve aynı ayette sor
maktadır: “E linizde buna dair bize karşı sunabileceğiniz sahih 

bir delil var m ıT  ve ardından ekler: “S iz yalnızca zaruvn peşin 
den gidiyorsunuz ve  sürü psikolojisiyle hareket ediyorsunuz*” 
(Enam /148)

6 Musatafa İsfomoğlu, Kader Risalesi s* 112*
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Kur’an m  m üşriklere nispet ettiği bu çarpık kader anlayı
şının bariz vasfı, İnsanın kendi eylem lerinin ahlaki sorum lu
luğunu üstlenmem esidir. Bunun da temelinde, irade em ane
tine ihanet yatm aktadır. Oysaki Allah, insanın İradeli olarak 
yaptığı eylem lerde, kaderini kendi seçim ine tabi kalmıştır. Su 
ayette beyan buyrulduğu gibi: "B iz her insanm  kaderini kendi 
çabasm abağh kıldık ” (lsrâ/13}

İradeyi insana kader kılan Allah'tır. A llah  insanm  dilem e
sini dilemese, insan dileyemezdi. Fakat A llah insanın dilem e
sini dilem iş, bunu dilediğini de irade vererek gösterm iştir.

Hürriyet, hem iyiliğin  hem de kötülüğün kaynağıdır, Kötû- 
lük yapm a im kânı olmayanın iyilik  yapmasmdan_bahsetmek
abes o lu r Çünkü bu durumda iyilik m ecburi istikam ettir. Se
çeneği yoktur.

İnsan sorumlu bir varlıktır. O dağların, yerin yüklenm ek
ten kaçındığı em aneti yüklenmiştir* Hâliyle insanm, sorum lu
luğu oranında hürriyetinin olması, sınırları A llah  tarafından 
çizilm iş sın ırlar dâhilinde, kendi kaderini kendisinin belirle
m esi gerekir. İnsanın özgür iradesi olduğu için, Allah kuluna 
teklifte bulunmaktadır, İradenin m ecburiyeti demek, irade 
yoktur demektir. Çünkü m ecburiyetin olduğu yerde iradeden 
söz edilem ez. Buna göre insanm  kaderi, iyiliği veya kötülüğü 
yapabilecek şekilde yaratılm ış olmasıdır. A llah 'ın  “dilediğinizi 
yapın” demesi* insanm  iradesinin olduğunu gösterir.

Hayır ve Şer Allah'tan Değil, Hayır Allah'tan, 
Şer İse Kuldandır

Biz "H ayır ve şer Allah 'tandır/ diyoruz, hatta  bunu âmen- 
tü duasına dâhil etm işiz. Ne var ki. K u ran d a  yüzlerce yerde 
geçen “zulüm, şer ve sûVkötülük" insana n ispet edilir, Allah'a 
değil, iÇendmjL_!İİ3jm* ̂ dedirtmeyen insan, nasıl olur da Al* 
lah'a zulüm  isnat eder?

insanlar yaptıkları güzel şeyleri kendilerinden/ nefislerin
den, kötülükleri ise kaderden bilirler. Oysa A llah kötülüğü 
nefsinizden, iyiliği A llah'tan b ilin  der. “ Üjğradtgım z her ftjfltk



178 /siamıa Pavktslan U

Allah'tandır; başınıza gelen her kötülük de kendinizdendir." 
(Nlsa/79) İnsan» A llah 'ın  İstediği gibi, kötülükleri kendinden
bilm eli M, sorum luluktan kaçmasın. İyilik leri A llah'tan bilm e
li ki, m ağrur olmasın.

Hayr; A llah 'ın  Kur'an'da geçen isim lerindendtr. (Taha/73) 
Hayrı, zatına isim  olarak seçen Allah'a, şer izafe edilemez. 
Kur'an'da “bi yedike'l-hayr/hayır şendendir" diyen ayet vardır 
da (Al-1 lmran/26) “şer Şendendir" diyen b ir tek ayet yoktur, 
İsm i “Hayr" olan Allah ’tan şer değil, hayır sadır olur. Kur'an’da 
“hayr" 20'ye yakın ayette A llah 'a isnat ve izafe edilir. Fakat şer 
kelim esi 30 yerde kullanıldığı hâlde, hiçbir yerde Allah ’a isnat 
ve izafe edilm ez.7

\
\ s

Hayır ve Şerrin A llah ’tan olduğuna dair inanç m aalesef
...............fcl L ı. r Bnn.i l 11 t-i.--mj_i.mj ^  T . L-.rr ----" ----~ ■ ■ ı mi 1' ı ( m m ı.p. _ ---

Müslümanlara gayrim üslim lerden geçm iştir.

 ̂B ir toplum bir başka dine girmekle, tüm toplumsal hafizası- 
m  kaybetmez. İnançlarım  bugünden yarına değiştirmez. Aynca 
bu yeni m illetler eski dinlerine ait pek çok şeyi şuur altların- ..... 
da yaşatmaya devam eder. Başta Zerdüştlük ve diğer gnostlk  
akım İann tümü “h ay ıî^ ve  ^şerrin” iki ayn cevher olduğuna, 
daKasr^hayiir ÜaiııT' ve “şer ilahı" olduğuna inanmaktaydılar. 
Zaten Seneviyye; “düalizm/iki tanrıcılık" demektir. Bu akım
lar hicri birinci yüzyılın başından itibaren İslam coğrafyasında 
çok etkili olmuştur. Bu kim selerin İyilik tanrısı Hürmüz “hay
rı” , Kötülük tanrısı Ehrimen de “şerrT  yaratıyordu. Zaten, Ze- 
düştlük ve Manihaizm'de olan düalist şirk inancı, bu iyilik ve 
kötülük tanrısı fikrinden kaynaklanır. İşte bu ik ili yaratıcı m ef
humunu yok etm ek için kelamcılar, “hayır ve şerrin Allah'tan 
geldiğine” dair bir başlık açma ihtiyacı duymuş olmalılar.

O dönemin konjektûrel şartlarında “İyiliği de kötülüğü de 
Allah yaratır, hayır ve şer O ndandır, İki yaratıcı yok tur.” de- 
nildi. Sonra da b u j^ zü n  hangi şartlarda söylendiği dikkate 
alınmaksızın, itikada dahil oluverdi. Oysa kötülüğün tanrısal 
olduğunu söylemek, o kötülüğü meşrulaştırmaktır. Seme, va- 
roiuşsal bir hakikat ve cevheri b ir kim lik verm ektir. Bu bakış

7 Mustafa İslamoğlu, Kader Rîsalest s. 169,
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onunla  savaşm ayı zorlaştırır ve ondan yana olm anın kapısın ı 
aralar. Böyle düşünüldüğünde, kötülükle savaşm ak Tanrı yla 
ve hakikatle savaşm ak anlam ına gelir.

iyin in A llah 'tan kötünün ise nefisten olm ası esası; iyiliği 
A llah ’ın, kötülüğü ise nefsin telkin ettiğin i ortaya koym akta
dır, iy ilik  ve  kötülük, insanın hür iradesi ile işlediği fiiller ne
ticesinde ortaya çıkmaktadır* Kur’an baştan sona bu hakikati 
ifade eden ayetlerle doludur,

Kur’an’da “zulüm, sû' ve seyyie/kötülük, fesat, hata, m u
sibet" gib i kelim eler ve bunlardan türem iş diğer isim ler yüz
lerce yerde gelm esine rağm en hiçbirinde A llah ’a nispet, isnat 
ve izafe edilm em iştir,

Kâinat nötrdür. Canlılar ve cansızlar âlem inde hayır ve 
şer yoktur. Yaratılış, yaratan kadar muhteşemdir, Ateşi veya 

^ em lri insanlar şer işlerinde kullanıyorlar diye, ateş ve dem i- 
rin  yaratılm ası şerdir diyemeyiz. Şer eşyanın özünden değil* 
yaratılış amacına aykırı kullanım ından hâsıl olur* Yaratılış 
amacı uğruna kullanılan her şeyin varlığı hayırdır,

Allah Sapmak İsteyen Kimseyi Saptırır

Kur'an da defaatle gelen yehdı men yeşâ’ ibareli ayetler
de yeşâ’ fiili ik i özneyi de birlikte görecek bir yere yerleştiril
m iştir,8 Yeşâ* (diler) fiilin in  gördüğü iki özneden biri “dileyen 
insan" (men), diğeri “dileyen A llah ’tır" (gizli huve/O), “ *Uj ¿ i 
î ĵ j dilediği/dileyen kim seye hidayet eder" “ J ju  d ile
diği/dileyen kim seyi saptırır” “A llah dilediğine hidayet eder*“ 
değildir. Doğrusu; “O dileyen kimseye* hidayet etmeyi d iler." 
Dalâlet de böyledir.

H idayet A llah ’tan, dalâlet insanın kendisindendir, Allah 
kim senin sapm asını dilemez* Allah sapm ayı dileyenin sap- 
m asına İzin verir* *AUah yoldan sapmışlardan başkasını sap
tırmaz, (Bakara/26) Yine A llah zalim leri, yalancıları* haddi
aşanları saptırdığını kitabında bildirir* canının çektiğini de
ğili “A üah dileyen kimsenin sapm asını diler, kendisine uönehen 

kimseyi ise doğru yola yöneltir* (RaTd/27)

S Mustafa Islamoglu* Kader Risalesi, s. 116.
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Hidayet, A llah ’ın  rehberliğidir. A llah kullarına verdiği fıtrat 
ve akılla ve indirdiği vahiyle rehberlik yapm ıştır, Allah bütün 
bunlarla kuluna doğru yol rehberliği yapm ışken, nasıl olur 
da doğru yoldan saptırm a (dalâlet) A llah ’a  nispet edilebilir? 
Bu, bir ism i de “el-Hâdı” (hidayet edici) olan A llah ’a iftira olur. 
Dalalet, zulümdür. A llah ’ın insanı saptırdığını söylemek, A l
lah ’ın  insana zulm ettiğini söylem ektir. Bu Allah ’a bûvûk if
tiradır. “Onlara zulm eden B iz değiliz, fakat asıl onlar kendi 
kendilerine zulm ediyorlar” (Zuhruf/76)

Kul Fiilinin HÂlikı mıdır?

Kader problem i ile yakından ilgili olan b ir diğer konu da 
kulun fiilin in  yaratıcısı olup-olmaması m eselesidir. Bu tar
tışm anın tem elinde “yaratma* kelim esine yüklenen değişik 
anlam lar yatmaktadır. İnsanın yaptıklarından sorumlu o l
duğu gerçeğinden hareketle M utezile “kul fiilin in  yaratıcısı
dır” görüşünü benimsemişti, M âturidî’ye göre de kula, fiilin in  
yaratıcısı denemez, M âturidîler, fiilde kulun sorumluluğunu 
ortaya koym ak için, irade-i cüz iyyeye ağırlık verm iş, cüz i 
iradenin m ahlûk olm adığım  ileri sürmüşlerdir. Onlara göre 
irade-i cüziye itibarî/sanal b ir şeydir. Hakiki vücudu yoktur. 
Bu yüzden irade-i cüziye yaratılm am ış derler. “Her şeyi A llah 
yaratır, cüzî irade de bir şeydir. Öyleyse onu da Allah yaratır.” 
diyen EşarÜerden bu ufacık farkla ayrılm ış olurlar,

Eşarîlere göre kulların iradelerini bile Allah yaratm ıştır. 
K işi A llah dilem edikçe dileyem ez! İslam  dünyasında en çok 
taraftarı olan koca Eş’ari: ’’Kullar fiillerinde hür, İhtiyarların
da (seçim lerinde) m ecburdur,” diyebilm iştir.

Kur’an, “yaratm a" kelim esini A llah ’tan başka varlık lar için 
de kullanm aktadır; M a id e/ llO ’de Hz. İsa’ya hitaben “ ...sen 
iznimle, çamurdan kuş gibi bir şey yaratm ış, ona üjlem iştin 

de  iznimle kuş olmuştu..." Ankebut/ 17 de “ ...aslı olm ayan söz
ler yaratıyorsunuz..." M ütninun/ 14 te  "Yaratanlasın en güzeli 
olan Allah ne uludur" Safta!/ 125’te ise, “Yaratanların en gü
zeli olan AUaht bırakıp da Baal putuna  mı tapıyorsunuzr buy- 
rulmuştur. Görülüyor ki, Kur’an A llah 'ın  dışında yaratm ayı
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kabul etmektedir* Bu durumda, kul fiilin in  yaratıcısıdır, de
m ekte b ir sakınca olm asa gerektir*9

Yaratm a kelimesi; hem yoktan var etme ve hem de vardan 
var etme anlamlarına gelmektedir. Yoktan var etme* ibda şek
linde yaratm a valnız^Allah a m ahsustur. Undan, şekerden, 
yağdan helva yapm a şeklindeki "vanian var etmenin, inşa 
şeklindeki oluşturma" İse kısana alt b ir yaratm adır.

İnsanın kendisinin A llah tarafından yaratıldığım söylem ek 
başka* aynı insanın fiillerin in  de All^b t f i r ^ n ^ "  yarafrıldıg1" 1

ŞÇYİ^dlr.

özetle Mutlak yaratıcı Allah'tır* Hem yoktan halk eder, hem 
de vardan icad eder, İnsan ise mahlûktur. Sadece var olan şey
lerden bir şeyler yapabilir. Tabiatın, sürme tullahm, zamanın 
Yaratıcısı O’dur* Gelgelelim, İnsanlarm fiillerini Allah yarat
mamaktadır* İnsan Allah'ın verdiği istitâat/güç, imkân ve or
ganlar İle eylem lerde bulunur* Buna yaratm a/yoktan var etme 
denemez, Belki, “yapma, oluşturma, meydana getirme, etme** 
denir, Hatâen “yarattı” denirse de bununla “icat etti, yaptı" ma
nası kastedilir* Bugüne kadar hiçbir kimsenin, “Ben Halikım, 
yaratıcıyım" dediği görülmemiştir* Hâliyle “İnsan kendi fiilinin 
halikıdır” demek, küfür ve şirk değil, sadece dilin yetersizlüde^ 
tinden kaynaklanan Ö r “dil sürçmesi” sorunudur* İnsanın fi
illerini, eylem lerini hatta İradesini dahi Allah'ın yaratması diye 
bir şey yoktur* Kâinatın kendisi için yaratıldığı, en mükemmel 
ve mükerrem varlık olan insan, müsaade edin de kendi fiilleri
ni/eylem lerini kendisi yapabilsin, oluşturabilsin* Allah'ın ken- 
disine verdiği sayısız nim etler ile ve sınırsız yeteneklerle “Kendi 
fiilin in hâHkı olabilsin”* Hem böylece insan İşlediği cürüm ve 
cinayetlerin de sahibi olsun* Sorumluluk  halkası tam olarak 
boynuna geçsin, cezasını hak etsin!

Allah'ın İhni ve Kudretine mâ Yoksa Hikmeti ve
Adaletine mİ öncelik Vermeliyiz?

Kader konusu; A llah 'ın  isim  ve sıfatlarına nereden bakaca
ğınıza bağlıdır. Eğer A llah 'ın  “İlim  ve kudret” İsim lerine vurgu

9 Ahmet Akbulut, Allah'ın Takdiri Kulun Tedbiri. D in  Ö ğretim inde Y en i Yak- 
taşımlar, MEB, s. 138*
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yaparsanız, A llah her şeye kadirdir, her şeyi ezelde bilm iş ve 
takdir etm iştir derseniz Cebriyect/Kaderci olursunuz* Eğer 
A llah âdildir, hakimdir* her yaptığı iş hikmetlidir* asla kim se
ye zulm etm ez derseniz Hür Iradeci/M utezile olursunuz*

M utezile ile çok sert tartışm alara giren Fahreddîn Râzı, 
(E n am /133) ayetinin tefsirinde bu hakikati itira f etm ek zo
runda kalır ve der ki:

Ey kardeşim bil ki aslında herkesin asıl gayesi* Allah’ı takdis ve 
tazim etmektir* Ehl-i Sünnet* Allah'ın ancak kudret sıfatına vur
gu yapılarak tazim edileceğim düşünmekte; Mutezile ise ancak 
adalet sıfatına vurgu yapılarak tazim edileceğini düşünmektedir*10

Kadere im an'ın İm an esaslarına İlave edilm esinin ik i nede- 
rü_yardır. Mademki; “her şeyin yaratıcısı Allah'tır* Bizim  ey 
lem lerim iz, hatta iradem iz de bir şeydir* Öyleyse onlan da Al- 
lah yaratm ıştır"^şeklinde genellemecrtâvtr* Güya “İnsan ken-
di fiillerin in  yaratıcısı olursa" bu tanrılık İddiasına kalkışm ak 
oîu fm u fTCIğeri ise; dinde gulûvve/aşınlıga gitmektir* "O'rmn 
isimlerinde ilhada giden/haktan sapan, aşm hğa giden kimse- 
rieri terk e3 în ^  kapsam  alanına girm ek
tir* O nun ilmini* oâtıl teorileri İçin istism ar ettiler* A llah ’ın

ı m b m  i *  |T i  *, ı* m *TT~  1— ™ * -  -LI—  —

kudreti ve iradesi yüceltirken* insanın iradesi ve kudreti yok 
sayttaruştır Hatta A llah ın  kudret ve ilm ine vurgu yaparken, 
O ’nun hakim  (hikmetli iş yapan* abes, absûrt iş yapmayan) 
ve adil olm ası göz an lı ediimişür|

Yani A llah ’ın  ezeli ilmine* sonsuz kudretine yapılan aşı
rı vurgu* insicamdan* dengeden, insaftan uzaklaştı ve hak
tan büsbütün koptu* Yapılm ası gereken bu isim lerin Allah 'ın  
adalet ve hikmet sahibi olm asını dikkate alarak okumaktı* A l- 
jah  her şeye kadirdir* Am ennal Lâkin O hâkim dir de her şeyi 
b irh lkm ete, b ir gayeye mebrd o la ra k  yapar^ abes İş yapmaz! 
A llah 'ın  İlm i her şeyi kuşatmıştır* Amenna! Lâkin O, kim senin
,           ~ '  M  ^  ıJT» İl' ---- P   M-» ■ ■■ ̂  ■ —   I »  I - ,  | M  

geleceğini önceden tespit ve takdir edip* onu kaderin m ah- 
TcurnıTyapmaz* ÇühEü^o“znlim de^ldir* merhameti kendine
jtrensip  ed in m ^^  adildir* İdm seyejîulm etm ez!

10 Râzî. Me/öfîh V* 155, nak, Mahmut Ay, “İşarı Tefsiri Yeniden Düşün
mek"* İÜ tFD , 2011/24* 103-48.
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İnsan her şeyi A llah 'ın dilem esi ve takdir  etmesi İle yapm ış 
olursa, niye sonsuza kadar cennet ya  da cehennemde kalsın?

Kader problem ine çözüm bulm ak için, A llah ’ın  İlm inden 
değil, insan sorum luluğundan ve dolayısıyla insan  hürriye
tinden hareket etm ek zorundayız. M aalesef dinde gulûvve 
gidenler, “İnsanın akıllı olmasını, hür olmasını, kadir/güç- 
lü olma sim, mûrid /isteyen vs, olm asını A llah ’tan rol çalmak, 
Ö ’na m eydan okumak“ olarak gördûlerTOysa Allah kulunun 
iradesini sonuna kadar kullanm asını istemektedir^

A llah ’ın kudretiyle insanın kudretini yarıştırm ak, Kur’an’ın 
inşa ettiği sahabe ve tabiin neslinden sonra ortaya çıkm ış ke
lam ! bir bid ’attır. Bazı önde gelen kelam cılar, insan fiilin i or
taya çıkaran kudreti insana nispet etmemek için, bin bir de- 
reden su getirm işlerdir, insana Allah ’ın  emanet ettiği kudreti 
inkâr eden bu akım, “F iili üzerinde insanın kudreti yoktur" 
görüşündedir* Bu sakat tavrm  arkasında şu korku yatar: “A l- 
lahTm kudreti elden gidiyor*" A llah ’ın  kudreti elden gitm esin 
(!) dîye de onu tüm diğer sıfatların üstüne çıkardılar* Netice 
de AÜah^mTtudretinin elden gittiği korkusuyla ortalığı velve
leye verenler, sadece kendi dengelerini bozm akla kalmadılar, 
başkalarının akaidini de bozdular*11

Sanki, M üslüm anlar arasında A llah ın  kudretini inkâr 
eden veya A llah ’ın  kudretinden şüpheye düşen blrilerl varm ış 

“gibi!"

Bu yaklaşım , A llah 'ın  sonsuz kudretini insanın özgür ira
desinin karşısına dikti* Oysa bu iki kudret, asla birbirinin 
zıddı ve rakibi olamaz. Zira A llah ’ın  kudreti sonsuz, insanın 
kudreti sonludur* A llah ’ın kudreti kendi zatından, insanın 
kudreti A llah ’tandır* İnsana dileme ve yapm a kudretini, yine 
Allah verm iştir. İnsan A llah ’ın  emanet ettiği bu ku dreti kulla
nıp kullanm adığından ve nasıl kullandığından hesap verecek
tir* İnsana verilen  bu kudret İtira f edilmeden. İnsan eylem le - 
rinden sorumlu tutulamaz..

11 Mustafa tslamoğlu, Kader Risalesi, s* 119.



184 iskurfırc Pavhıslan U

Allah ’ın sonsuz kudreti ve İnsanın özgür İradesi karşı kar
şıya konuşlandırılınca, insanın özgür İradesine yapılacak her 
a tıf kadercilerin hışm ına uğradı. H iç alakası olm adığı hâlde, 
“İlah î fiil” İle “insani fiil" karşı karşıya yerleştirildi. Tek bir 
“fiilin/eylem in" A llah ve İnsan olmak üzere iki faili/öznesi var 
kabul edilm iştir. B irini m i öldürdünüz, birinci katil Hâşâ A l
lah, İkincisi sîzsiniz!

A llah 'ın  İlm ine iman, O na zulüm  isnat etme hakkını biz- 
lere vermezi

ı ;

Allah Kullarını Mecbur Değil, Mesul Tutmuştur

İradeyi boşa çıkaran her tür kader anlayışının varıp dura
cağı yer sorum suzluktur,

İslam 'a göre iradesi ve aklı olan kim se m ükelleftir. Tüm  
m ükellefler de sorumludur. Dinin tüm  em ir ve yasaklarına 
tek lif adı verilir. Bu em ir ve yasaklara şeran  muhatap olan 
her âkil ve baliğ insana ise “m ükellef/yüküm lü“ adı verilir.

Eğer kullarının davranışlarında özgür bırakm ak yerin e1 
önceden belirlediği davranışlara m ecbur ve mahkum etseydi, 
kullarından “teklif/ sorum luluk” kalkardı. Kulluk yüküm lü
lüğü düşerdi. îm an ile İnkâr, hak ile batıl, sevap ile günah, 
iyilik  ile kötülük, m aruf ile m ünker arasında fark kalmazdı. 
A llah 'ın  em ir ve nehiylerine uym ak ile uymamak eşit olurdu. 
Bu takdirde, im tihanın lüzumu kalmazdı. İrade ve aklın veri
liş hikm eti yok olurdu. Zaten bu koyu Fatalistler en sonunda 
ya cehennem in ebedi olm asını İnkâr etm işler ya da cehennem 
azabım  zevk-ü sefaya çevirm işlerdir.

Kaderi Nasıl Anlamalıyız?

Biz kaderi Allah'ın kudreti olarak anlamalıyız. Zira O, her 
şeye Kadiredir. B iz kaderi Allah’ın  takdiri olarak anlamalıyız. 
Zira varlık âleminde her şey, O ’nun takdiri ile olup biter. O ’nun 
bir şeyi takdir etmesi, o şeyi bir “ölçü" ile yaratıp, ona b ir “yasa, 
konum, durum, zaman, mekân, süre” tayin etmesidir.

Yüce Allah, en güzel kıvam da yarattığı insanın dilem esini 
dilem iştir. Böylece insana değer verm iş, insanı, zamanın nes
nesi olmaktan çıkarıp öznesi yapm ıştır.
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Kader m eselesine A llah ’ın  ilm i açısından değil« insanın 
sorum luluğu cihetinden bakm alıyız. A llah  ın çizdiği sınırlar 
dâhilinde insan serbestçe hareket etmektedir. Bu açıdan bak
tığım ızda ‘'kader, b ir şeyin kendi içinde var olan güç, onun 
yaratılışın ın derinliklerinde saldı bulunan ve gerçekleştirile
bilecek olan im kânlardır/ A llah ’ın  insana kitap ve peygamber 
göndermesi; emretmesi, nehyetm esi insanın hürriyetinin ol
duğunun en açık delilidir.

Biz, kaderi , “A lJ ^ 'n ı^  bir sır/ olarak görmüyoruz.

İnsan; şahsiyeti, aklı, iradesi bulunan ve sorumlu olan b ir 
varlıktır. İnşam bu şekilde yaratan da Allah ’tır. Kainatta ya
ratılan her varlığın, kendisine has b ir kaderi bulunmaktadır. 
İnsanın kaderi de iyilik ve kötülük işleyecek tarzda yaratılm ış 
ve kendisine akıl ve irade verilm iş olmasıdır. İnsanın gayesi A l
lah taralından tespit edilm iş olmasına rağmen, bu hedefin ger
çekleştirilmesini Allah, insana bırakmıştır. İnsan, aklı, iradesi 
ve tecrübesi ile bu gayeyi gerçekleştirebilecek imkâna sahiptir.

Âlem de olan ve olacak olanlar Allah tarafından önceden 
tespit edilm iş ise, bu aynı zamanda A llah ’ı da atıl/işlevsiz b ı
rakm aktır. Her şeyin ezeli program  dâhilinde cereyan etmesi 
durumunda, ilahı faaliyet için de hareket alanı kalm am akta
dır. Hâlbuki Kur’an “Jfer an O, hayata ve varlığa dair her işe 
müdahildir/ (Rahman/29) buyurm aktadır.12

Ezelde her şey belirlendi İse; iradenin, hürriyetin ve so
rum luluğun anlam ı olamaz. Sorum lu olm adığında da onun 
cezalandırılm ası söz konusu olamaz!

M utlak Hayr olan A llah şen i murad etmez. Sevabı em re
den A llah günahı kader yapmaz.

Kadere iman öyle b ir lim andır ki, ona zalim  de mazlum 
da sığınm ıştır. Çünkü insanoğlunun, kendi kusuru netice
sinde ortaya çıkan en basit şeyleri dahi kadere yüklem esi, 
onun kolayına gelm iştir. Gerçekten de kader kavramı, aklını 12

12 Ahmet Akbulut, AGahrur Tbfaiiri, Kulun Tedbiri Diri Öğretiminde Yeni Ydfc- 
loştmJor, MEB, s, 124.
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kullanm ayanların kendilerini hipnotize etm esine yarayan b ir 
enstrümandır.

Cafer es-Sadtk'ın  dediği g ibi: "Kulu yaptığından dolayı k ı
nayabildiğin  flll» kulun kendi fiilid ir. Kulu kınayam adıgm  flll 
TseTASah^n fiilidir*"

Özetle, "Kader”; b ir insanın İyi İş, kötü iş yapab ilm ejm - 
kân, kabiliyet ve kudretine sahip olm ası demektir.

Tasavvufta Fatalizm/Kadercilik İnancı

B ir Em evî fitnesi olan bu kadercilik/fatalizm / cebriye belâ
sı en bariz, en m üfrit şekliyle tasavvufta bulunur*

İslam  öncesi Cahiliyye Araplannda, ayrıca Yahudi ve Hris- 
tiyanlarda da bulunan bu doktrin m aalesef bugün Ehl-i Sün
n etin  itikadına dâhil edilm iştir,

Mekkeli müşrikler, Allah'a ortak koşmalarım Allah'ın dile
mesine, dolayısıyla rızasına bağlamaktaydılar. Yani, şirk kötü 
bir şey olsaydı* Allah onu bize takdir etmezdi* şirk koşmamız 
bizim  kaderim iz olmazdı diyorlardı* Yine bizi yaşatan ve öldü
ren ancak “detır/zamandır" diyen b ir dehriyyûn taifesi de vardı*

Özellikle vahdet-i vücut anlayışında bütün olup-bitenler 
-tüm  insanların eylem leri ve düşünceleri buna dâhildir- A l
lah'ın tecellisinden ibaret görüldüğü için* kişinin iradesi ta
mam ıyla yok sayılm aktadır. Bu tam olarak fatalizmdir*

En halis* en koyu cebir anlayışı sûfılerde görünür. M esela 
Cüneyd tevhidi şöyle tanım lar; “Tevhid* bütün yaratılm ışların 
her türlü davranışlarını A llah'tan bilm ektir." Zünnûn el-M is - 
rî* A llah'tan başka fail, sebebler gösterm eyi şirk olarak niteler. 
Zaten kâinatı A llah 'ın  değişik m ertebelerdeki zuhuru/tecellisi 
olarak gören b ir anlayışta "hür İrade, İhtiyarî davranışlar* in 
sanın sorum luluğu" gibi kavram lara yer yoktur* Zaten onlar 
da tam olarak bunu söylerler* Derler ki: Firavun A llah ’ın ka
derini icra ediyordu* Bu nedenle o* halis-m uhlis m üm indi (!) 
Bu inanç doğal olarak onları cehennem azabının m ahiyetini 
değiştirm eye götürdü* Dediler k i “Cehennem fanidir*"
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Onlara göre tevekkül; sebepleri tam am ıyla reddetmektir. 
Derler ki: "kim  n zık  İçin yola çıkarsa, o kim se aslında m üte
vekkil değildir/

M esela Hallaç, Hz, Musa ve Firavun un ikisinin de sözü
nün hak olduğunu savunuyor, bunu da kaderle izah ediyor
du, Onlar bu sözleri, ezeli takdir ve alın yazısın ın b ir sonucu 
olarak söylem işlerdi. Hallâc’dan sonra bu görüş cebtrciliğe 
m esnet kılm an a ’yan-ı sabite nazariyesiyle savunulmaya de
vam  etti, "Katıksız cebirci" olan İbnü'l-Arabî, hiç alakası yok
ken (Neml/62, Furkan/70) ve benzeri ayetleri canının çektiği 
gib i yorum layarak Firavun u tem ize çıkarır. Onu halis-m uhlis 
b ir muvahhid yapar.

Ayan-ı sabite; evrende var olan eşyanın A llah 'ın  ilm inde
ki hakikatleri, İlahî isim lerin suretleri olup, hariçte m evcut 
değillerdir. Onlar Platon ’un ldealan gibi soyut varlıkların m o
delleri ve kalıplandır. Bunlar ezelidir, asla değişm ez ve değiş
tirilem ezler. Ayan-ı sabitenin değişm esi im kânsız olduğundan 
bunları değiştirm eye A llah 'ın  iradesi de taalluk etmez, tbnü'l- 
Arabrye göre A llah ’ın  İlm i m alum a tabidir. O, b ir şeyi, o şey 
nasılsa öyle b ilir ve aynen bild iği gibi var eder. B ir şeyin nasıl 
olacağı ise, o şeyin âyan-ı sabitesine bağlıdır. Ayn-ı sabiti, 
henüz dünyaya gelm eden önce mümin olanlar, dünyaya gel
dikleri zam an da harici vücut bulduklarında da mümin olur
lar. A llah  onların m ümin ve kâfir olacağım  ayan-ı sabitelerin- 
den bilir. Allah* ilm ini kendi zatından değil, ayan-ı sabiteden 
almaktadır, A llah  ilm ini oradan aldığı içüı başka bir şekilde 
hareket etm esi de mümkün değildir. Bu düşünce sahiplerine 
göre sübut âlem inde ne isen varlık  âlem inde de öyle oldun!

İşte bu ayan-ı sabitenin ezeli olup, değişmediği ön kabulü, 
irade hürriyetini tamamıyla yok etmiş, dolayısıyla cebirciliğe/ 
fatalizm e yol açm ıştır. Bu âyan-ı sabite nazariyesini -k i ta
mam ıyla Yunan felsefesinden alınm adır- kabul eden sûfıler 
kaçınılm az olarak kaderci olm uştur,13

Vahdet-i vücuta göre hakiki tevhidin gerçekleşm esi için, 
insanın ilah ı irade karşısında, benliğin i yok farz ederek, fena

13 Süleyman Uludağ, "Ayan-ı sabite* md. D İA t C. 4, s. 199.



188 İslam'ın PavluslanU

flllâb olması, her şeyin O ndan geldiğine İnanm ası gerekir- 
K işi kaderine teslim  olm alı, O n a  tevekkül etmelidir- Nasıl 
olsa her şeyi A llah yaratm akta! insanın fiillerin i / eylem lerini 
bile- K işilerin kâfir, müm in olm asını dileyen O! H idayet de 
O ’ndan, dalalet del M ülk O’nun, istediğini yapar.

Kaderciliği hayatım ıza en çok bu en koyu kaderci/Cebrly 
y ed  olan sûfıler sokmuştur. Bugün üm m et^yaşadığ sefaleti, 
bugünkü rezil hâlini kadere yükleyip, “Mevlam neyler , neylerse 
güzel eyler, â riT d iT ö^ jey rey le r." diyerek pasif, âtıl, elleri kol
lan  bağlı beklemektedir- “Sufî; ibnül-vakt’tir”derler, Yani* elleri 
bağlı, kaderin cilvesini bekler, zamanın çocuğu olur- Hâlbuki 
başlarına gelenlerin hepsi kendi elleriyle yaptıkları yüzünden- 
dlr. Çürük evler yüzünden depremde İnsanlar ölür. Ne yapalım  
takdir-i İlahî (1) İslam ülkeleri işgal edilir, ümmet yerde süru- 
nür- Yapılacak bir şey yok. Kader hükmünü icra ediyor (1) M üs- 
lüm ardârlialim  despot^öneticiierin  zulmü altında inim inim  
inler, Ne yapaEm, memleketin Sahibi olan Allah böyle dilemiş 
(î) Elin fcabüETuğâvunı bizden yüz sene ilerdedir- Allah onlarm : 
ilerlem esini dilemiştir- Kendisini çok seven bu muti kullarını 
ise geri ta îım şlığa mahkûm etmiştir, öyleln i?

İslam  âlem inin bugünkü bu feci hâle düşm esinin en tem el 
etkenlerinden biri, bu yariİîş~kader anlayışıdır. Tasavvufçular 
ne m üridin aklını kullanmasına, ne de” iradesini kullanm a
sına irin  verirler, ^ yM erin e  lK p e k  ^b iT taa t edilm esini şart 
koşarlar. Asla bu şeyhler Rendi Sâvram şîaH m n^rgu lanm a- 
sm darihoşlanm azlar. Curikü onlar A llah ’ta  fani olm uşlar, Al- 
la h la  her daim  beraberlerdir, İradeleri Ö nün iradesi olmuş -
tur, Onlar ÂHah'm daim i m urakabesi altındadırlar. Y aptıkları 
her şeyi onlara AUah yaptıracaktadır fî)T lâ itm k i A llah'ın en 
uzak olduğu kim seler bunlardır.

Bu akılsız ve iradesiz sûfîlerle âlem  i İslamam ayağa kalk
ması mümkün değildir.
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Nefs Tüm Kötülüklerin Anası mıdır? Toksa tn «m n
Bntirnü müdür?

_Her kötülüğün anası “nefls^tir, nefs insanın putudur, hay
van i ve suflî yönüdür vs, şeklindeki görüşler İslam 'ın  değil, 
gnosHk kCdtürlerden gelm iş ve oradan da tasavvufa geçmiş 
görüşlerdir, İslam 'da nefs; insanm kendisi, tamamı anlam ına 
gelirken, Tasavvuf dininde; insanm  kötülük merkezi, hayva
ni, aşağılık yönünü ifade etmek için kullanılır. Bu şer üretim  
m erkezinin ılyazat kılıcıyla boğazlanm ası lazımdır. M utasav
vıflar Kur an dan ödünç aldıkları emmâre, levvâme, mutma- 
inne, mülheme, râdiye, mardiyye, kâm ile gibi kelim elerle b ir 
nefs teorisi oluşturm uşlardır. K i bu nefs teorileri kadim  gnos- 
tik  felsefelerden ithaldir! Kelim eler Kur'an'dan* kavram lar d ı
şarıdan!

Örneğin nefs i levvame onlara göre nefsin aşağılık tabaka
larından bir tabakadır. Bunun Kur’an’daki “nefs-i levvam e" 
ile herhangi b ir tekabüliyeti yoktur, “K ıyam et gününe Ben  (A l
lah) yem in ediyorum  ve yine (kıyamette kaybedip) kendini kı
nayan nefse/k işiye yem in ediyorum .” (Kıyam e/1 -2) Ayette ge
çen “kendini kınayan kim senin" dünyadaki insanm nefsiyle/ 
kötü arzularıyla alakası yoktur. Ayet sadece kâfirin  kıyamet 
günü nedam etini dillendirm ektedir.

Nitekim  tâbiun tabakasının ünlü m üfessiri Mücâhid, bu 
ayetteki nefs-i levvâm enin bir medh sıfatı olduğunu belirtir, 
Gerçek manada olgun bir mümin k işi (nefs-i levvâm e sahibi); 
yapam adığı iyiliklerden dolayı pişm anlık duyup kendisini k ı
nar. İşlediği günahlar yüzünden nefsini ayıplar, İyilik namına 
yaptıklarından dolayı da kendi nefsini şımartmaz! Yani; aye
tin gerçek manada bir müminin nefsinden bahsettiğini belir
tir, Aynı şekilde Haşan Basrî de nefs-i levvâm e hakkında: “Bu
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gerçek m üm inin nefsidir; zira  gerçek mümin her daim  kendi 
nefsini kınar*" dem iştir*1

Ya da “Nefs-i mutmainne nefsin dördüncü m ertebesidir,” 
gibi İfadeler Kur’an 'a pek m utabık değildir, Kur'an bu ifade
y i Rabbinden razı, Rabbi ondan razı m üm inler için kullanır. 
“Ey Nefsül-m utm airm e/İtm inana ermiş kişi! Dön Rabbtne* Sen  

O ’rtdan razı* O  d a  senden razı olarak. ” (Fecr/27-8)

‘'Nefs hep kötülüğü telkin eder*" ayeti sanıldığının aksi
ne “her b ir insanın nefsi kötülük m erkezidir.” şeklinde genel 
geçer b ir hüküm İfade etmez! "Ben (bütün bunlara rağmen) 
kendimi tem ize çıkarmıyorum.** (Yûsuf/53) sözünden de anla
şılacağı üzere, hikâyedeki sözü edilen kişinin kendi nefsiyle 
ilgili hükümdür*

Nefs-i emmâre; genellikle Yusu f peygam berin kötülüğü 
emreden nefsi olarak ve de en aşağı nefs olarak takdim  edi
lir. Oysa bu kötülüğü em reden nefs sahibi kişi Yusu f değilt 
ondan faydalanm ak isteyen efendisinin hamimdir. “Şüphesiz 

ki nefs kötülüğü emreder*" ayetinde konuşan k işi bu  kadın
dır. “Ben onu baştan çıkarmaya çalıştım. Hâlbuki Yusu f hep 

sözüne sadık kaldı*.* Bununla ben kendimi tem ize çıkarıyor 
değilim*. " fYusuf/51-3) Ayette geçen “sûe/kötülük" kadının 
Yu su f a İşlem esi İçin zorladığı zina fiilid ir.2

Yusu f sûresinde, geçen “Bu, onun yokluğunda ona hainlik 

etmediğimi ve Allah*uı hainlerin hilesini başarıya ulaştırma- 
yacağmı (herkesin) bilmesi içindir.” (Yusuf/52) sözü bazı mü- 
fessirlene göre Hz. Y u su f a  isnat edilirse de burada konuşan 
“Aziz'ln  hanım ı/Züleyha”dır !

Kral, kadtrdarcL Yusuf un gönlünü çelmek İsterken derdiniz ne idi?* 
dedi Kadınlar. Hâşâî AUah İçtru biz onun bir kötülüğünü bûmiyo- 
ruz. * dediler. Yöneticinin karısı ise, ‘Şimdi gerçek ortaya çıktı* Onun 
yönlünü çelmek isteyen bendim. Şüphesiz o doğru söyleyenlerden
dir.' dedi Bu, oram yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'm 
hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını (herkesin) bÜmest için
dir* Ben nefsimi temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği

1 Vicdan, Vicdanhîık ve Vicdansızlık Üzerine, httpi/Zwww. diyanet, gov.tr, 
01.12.2009,

2 İbrahim Sarmış, lî&aget Kültürü oe Yanlış Din Anlayışı, s, 111-2.



Nefs, Ruh* Ruhaniyet, Sekerât-ı Mevt 191

hariç, nefis aşırt derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbİm çok
bağışlayandır, çok merhamet edendir.’ dedi* (Yusuf/51-3)

Görüldüğü gibi, Hz, Yu su fa  alt olduğu söylenen cümle; 
işin başm da Yu su f u ayartm aya çalışan, sonra da kötü em eli
ni itira f eden “A z iz in  hanım ına" aittir*

Yukarıdaki üç ayetin bağlam ından da anlaşılabileceği gibi, 
m elikin kadınlarla konuşm ası sırasında Hz, Yusu f hâlâ zin 
dandadır ve 54. ayetin gösterdiği üzere hapisten daha sonra 
çıkacaktır, Dolayısıyla söz alıp düşüncelerini beyan etm esi 
mümkün değildir. Kadın. Hz. Yu su f un bir suçunun olm adığı
nı, kendisinin Hz. Yu su f u baştan çıkarm ak istediğini, bu ko
nuşma sırasında henüz hapiste olan Hz. Yu su ftm  gıyabında 
iftira edip ona hain lik etm ek istem ediğini, kendisinin suçsuz 
olmadığım  ve Hz. Yu su f ile birlikte olmak isteyenin kendisi 
olduğunu, kötülüğü em reden nefsani arzulardan ancak A l
lah'ın rahmet ettiklerinin kurtulduğunu söylemektedir.

Görüldüğü gibi, söz konusu ayetlerde konuşanlar Aziz, 
hanım ı ve diğer kadınlardır.

Y ine tasavvufçulann teorileri doğru ise: Nefs-i emmare/ 
kötülüğü emreden nefst Yusu f peygamberin nefsidir. Ya da 
Yusu f peygam berin nefsi en aşağılık nefistir (!) Tasavvu ftu
lar bu nefs-i emmare m ertebesini aşınca, daha ilk basamakta 
Yusu f peygamberin nefsini geride bırakm ış oluyorlar (!) Böy- 
lece o masum nebî, o iffet abidesi, Züleyha’yı ayartan b ir Ka- 
zanova, bir zam para olarak takdim  edilm iştir.3

Kur'an’da geçen, Nefs-İ emmare, levvame, mülheme, razi- 
ye, marziye* mutmainne vs. nefsin türleri değil, insanın deği
şik ruh hâlleri, değişik psikolojik durumlarıdır. Nefsin ahlaki 
sıfatlandır. Bazen kişi kendini kınar, bazen mutmain olur, vs. 
Nefs/Kişi, nötr1 dür. H uylan/alışkanlıkları, heva ve hevesi, ar
zulan, tercihleri onu yönlendirir, iy i ya da kötü işler yapm aya 
sevk eder,

3 Aslında bu kadim bir IsralloğuUan geleneğidir, Gûya Lût (as) kızlarıyla zina 
etmiş, Mısır'dan çıkarken Musa (as) anlara hırsızlık yapmalarını tavsiye et
miştir. Bunlar aslında Yahudi din bilginlerinin yaptıkları azgınlıkları meşru
laştırmak. İçin başvurdukları hileler. Peygamberlere yaptıkları İftiralardır.
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Ytne Peygamberdin bir savaştan dönerken “küçük cihat
tan, büyük cihada dönüyoruz” demesi üzerine sahabe, “Î3Ü 
yük cihat nedir?" diye sormuşlar, Hz, Peygam ber de “Nefisle 
savaşmaktır-" diye cevap vermiştir. Pek tabii ki bu rivayet uy 
durmadır.4 H iç aslı astan yoktur- Sadece yalancfi^ğLijıe^ek 
edinenlerin sermayesidir- C ihat en üstün ibadetlerdendir. 
Yüzlerce ayette em redilen b ir büyük em irdir. Gerek mal ile 
gerekse bedenle yapılan cihad her babayiğidin yapabileceği 
basit b ir eylem değildir. Tekkelerin izbe köşelerinde ömür 
tüketenler, uydurduktan nefisle cihat form ülüyle bir nebze 
yüreklerini soğutmuşlar, b iz cihadın kocam anını yapıyoruz 
diyerek kendilerini avutmuşlardır.

Oysa, bunların küçük cihad dedikleri (kâfirlere karşı yapı
lan) cihada KurTan “büyük cihad/ISL#- der, (Furkan/52)

* *  H"

Yine A llah uAllah cihad edenleri oturanlardan üstün kılmış tır/ 
(Nisa/95)

M esela “A llah  size nefsinden sakınmanızı emretmektedir./ 
[AİT lm ran/28) ayetini ele alalım . Bu ayete sufîlerin nefs teo
risine göre anlam verirsek, A llah ’ın da {olum suz anlamda yok 
edilm esi gereken) b ir nefsi var demektir. Oysa ayetin anlam ı 
tam  olarak şudur: “Allah kendisinden sakınm anızı em ret
m ektedir."

Nefs Kur*an*da kişi, beden, can demektir- Tam  olarak in
san demektir. İnsanın iyiyi ya da kötüyü tercih edebilecek b ir 
iradesi vardır. Nefsinin İyi ya da kötü arzulan da vardır. Aslın 
da bunlar kişinin ahlakıdır. İyi veya kötü huylandır, alışkan
lıklarıdır. Ahlak-ı ham ide ve ahlaki rezile/zem im e dediğim iz 
huylar onun benliğine yerleşm iş karakteridir. Bunlar zor da 
olsa değiştirilebilir. Bu değiştirme, nefsin yok edilm esini, kat
ledilm esini gerektirmez. Bunlar akıl ve vahiy İle dengelenir. 
Güçlü b ir irade ile bu söz konusu huylar terbiye edilebilir.

K u ran d a  nefs ile ilgili birkaç ayetin m eali şöyledir:

Her nefis ölümü tafradır. (Ankebut/57)

4 Saffet Sancaklı, “Günümüzde Zayıf ve Mevzu Hadislerin Sahih Hadislerle 
Kanştmlma Problemi", D iyanet İlm i D e rg i C. 37, Sayı; i, s, 45.
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Allah eceli gelen hiçbir nefsin ölümünü ertelemez. (Münaflkun/11) 

Ey itminana ermiş nefis. dön rabbine! (Fecr/27)

Nefislerinizi çıknrm/canlarınızı verim.. (Enam/93)

AUah onkmn kafir olarak nefislerini/canlarını almak istiyor. (Tev- 
be/55, 85)
Her nefis/herkes kazandığı karşısında bir rehindir/her insanın 
(akıbeti) kendi kazandıklarına bağlıdır. (Müddessir/38)

Kur’an da nefis; tüm maddi ve manevi unsurlarıyla insa
nm kendisi, bedeni, zâtı ve özü/hakikati olarak geçmektedir. 

„.Nefislerinizi/kendinizi tezkiye etmeyin... (Necm/32)

Nefsini hevadan men eden/kendisini aşağılık arzulardan uzaklaş
tıran. ktşt„ (Naziat/40)

Kur^an’da “nefs" kelim esi şu beş anlam da kullanılm ıştır:

* “Birey, şahısa kknse” olamk:
,. .Allah'ın dokunulmaz kıldım nefsi haksız uere Öldürmeyin. 
(Erfanı/151}

AUah hiçbir nefse gücünün yetmediğini yüklemez. (Bakara/286)

* B ir varlığın  kendisini ifade etm ek için  “O, onlar, gibi 
dönüşlü zam ir" olarak:

Kitabı okuyup dururken nefsinizi/kendinizi unutupt insanlara iyi
lik yapmalarını mı emrediyorsunuz. [Bakara/44)

Rabbinİz nefsine/kendine rahmeti yazdı/farz kddL (En am/12)

* ‘‘Cins, tür" anlamında:
Sizi tek bir nefisten/cinsten yaraları Rabbinize saygı duyun. (Nisa/1) 

Size nefsinizden/kendi türünüzden bir elçi geldi (Tevbe/128)

* “Zihin, düşünce":

Onların nefislerine işleyecek söz söyle. (Enfal/72)5

* "Kalp, kalpler*, [insanm benliği) anlam ında: “Biliniz ki
nefislerinizde olanı bilir." (Bakara/35) Bu ayet 

“Ailahonlann kalplerinde oiam biUr." (Nisa/64) ayetiyle 
aynı anlam a gelir. Çünkü K u ran ’da kalp düşüncenin, 
akletm enin merkezidir.

Ben nefsimi temize çdamruyontm. kalbim/gördüm günahı arzula
madı diyemem. (Yusuf/53)*

Erkan Yar, Ruh-Bedcn İlişk isi Açtsm dan İnsanın  Bütünlüğü Sorunu, s, 56-7. 
Mı3katil b. Süleyman, el-Vucûh ve'n-Nezâir, s, 137.
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Nefsin içerdiği tüm bu anlam lar ya; insanın akıl, şuur gibi 
görünm eyen yönünü veya insanın beden gibi görünen yönü
nü ya da hased* şehvet, cim rilik vs* gibi insanın davranışları, 
alışkanlıkları nedeniyle kazandığı ahlaki yönünü içerm ekte
dir* Bu son şekliyle nefs kelimesi; tamamen manevi anlam 
da insanın içgüdü mekanizmasını* fizyo-psikolojik ve sosyo- 
psikolojik diye nitelendirilen bütün eğilim lerin i kapsayacak 
şekilde, “kalp, düşünce m erkezi/zihin ve insanın iç dünyası 
anlam ında kullanılm ıştır.7

i  ;

Nefe kelimesinin birçok anlamı olmakla birlikte bunlar bir
birine zıt şeyler değildir* Aynı hakikatin farklı anlatımlarıdır* 
Kübik bir nesnenin altı farklı yüzü olması gibi, bazen bir haki
katin birden çok tarifi olabilir* İslam ’da madde-mana» beden- 
ruh ikilemi, ayınım  yoktur* BunlaFisIam ^ışıTelsefelerden ithal 
şeylerdir* Yapılan iş kısaca Kuraridaki kelimelerin kendi ori
jinalliklerinden koparılıp başka anlamlar yüklemek, yeni kav
ram lar oluşturmaktır* Yani önce t^riTm rgü lam n  "hatm ithal 
edilir* sonra kaynak aranır. Bulunamazsa dinî metinler tevil 
edilir. Tabiî ki bu kitaba uymak değil, kitabına uydurmaktın  
Şahsi görüşünü eksen alıp, dinî metinleri çarpıtmaktır*

Hindu tarikatların ı andıran suni çilelerle, m üritleri terb i
ye  edeceğini söyleyen tarikatlar; insanları karanlık odalarda 
uzun süre aç, susuz bırakıp, onlara acı çektirip, birçok kişi
n in  ruh dengesini bozmuşlardır* Ruh dengesi bozulan b u jn - 
sanlann gördüğü halüsinasyorüar ise, bu kim selerin üstün-

Özellikle Favlus Hristlyanlığındaki “aslî suç" doktrini, her 
j nsanın  doğuştan suçlu olm ası ile insanın nefis sahibi oluşu 
ve bu nefisle her türlü kötülüğü yapabilecek b ir şer m akine
si gibi tasvir edilm esi arasında bir benzerlik vardır* Pavlus 
bu asli günah doktrinini bir kurtarıcı/M esih ile halleder^ İş- 
larn ise asli m asum iyeti/ günahsızlığı esas alır. İnsan günah
sız olarak* pıril p in l b£r m elek gibiTSü dünyaya gelir ve İslam  
fıtratıyla doğar. İnsanın nefsini arındıracak, öldürecek aracı

lüğüne, evliya olduklarına yorumlanmıştır*

7 M ehm et Dalkılıç, İslam  Mezheplerinde Ruh, İz Yay., s* 64*
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kuram  ve şeyhe* yani bir “kurtarıcıya* ihtiyacı yoktur. O hiç 
kim senin günahını çekm ediği gibi b ir başkasıyla da kurtulu
şa eremez* Kendi başına tövbe eder, benliğini, özünü düzeltir* 
niyetin i değiştirir, eylem lerini düzeltir, İradesini kuvvetlendi- 
lir. Şahsi sorum luluğu ile kurtulur ya da kaybeder, O nefsine, 
fıtratına düşman değildir. Ona verilen  her bir şey mükemmel
dir. Şehveti iffet dairesinde, gadabı/öfkeyi şecaat dairesinde, 
aklı hikm et dairesinde, m alı iktisat dairesinde kullanır, diğer 
verilen  nefsi hasletleri de hakeza... Allah "yiyin, İçin, evlenin" 
vs. emretmektedir. A llah  insan bedeninin hiçbir gereksinim i- 
n l yasaklam az. Her şey meşru" daire~lçtnde tatm in edilecek
tin Nefsin i açlığa maHkûm edenin en büyük arzusu karnım  
doyurmaktır. Böyle bir insanın açlık en büyük zaafıdır. Ya  
da evlenme vakti gelenin, vaktin i geciktirm esi, onun şehvetini 
baskılam ası onun en büyük zaafı, en zay ıf halkasıdır. Kuru
lan bir zem berek gibi ilk  fırsatta boşanır ve kişiye en büyük 
cürmü işletebilir. Bu nedenle; nefsin arzu lan yok sayılm am a
lı, meşru dairede giderilm elidir. İslam fıtrat dinidir* İnsanın 
fıtratına aykırı her bir şey İslam 'a da aykırıdır.

İnsana: aklı, tecrübesi, vicdanı, dini, peygamberi rehberlik
\    ^  M | ¡a   ̂   ,,, , ı ■ ■ ı Ti ■ ı ■ ı ^  ı ■■ ı  _ j    ...........................................

edecektir. O nefsini öldürmeyecek, tam aksine bir eylem ahla- 
kı, mücadele ortaya koyarken beden ve nefis kuvvetlerini iman
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ve cihad yolunda harcayacaktır. Gerektiğinde kaim  nazırlarını,
p _  ' . . « — —--İt . ■ L-.. . .J. ..... .y.. JJ_, ̂ .J. .J_ .  W. ■ - İT ~1 *|S*  11 h ■ -I ---- „   | r|-M_1_1_ .

büEülniez bileğini zalim lere karşı kullanmasını bilecektir.

Tasavvufa göre vücut, ruhun zindanı veya kafesidir* Ruh 
bu zindandan kurtulm ak ister* Ruhun Allah'tan koptuğu ve 
vücut kafesi içinde hapis olduğu, onun İçin Allah'a kavuşma 
özlem i ile yaşadığı inancı İslam 'ın değil, gnostik felsefelerin
M -M M 1 M*urunudur.

Dünya Müslüm an'ın zindanıdır, İnsan  yeryüzüne cezasını 
çekmek için atılm ış bir suçludur anlayışı, Orfizm, gnostizm  ve 
Anadolu sır dinlerine kadar geriye gider*

Bilindiği gibi, gnostik öğretinin tem elinde aydınhk-karan- 
lık, m h-beden vb* ayırım larla ifade edilen çok kah bir düalizm  
mevcuttur. Gnostikler varlık  âlem ini makro düzeyde ışık ve 
karanlık âlem i olm ak üzere iki ayırırlar. Işık ya da nur âlem i
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iyiliği» hakikat ve gerçeği temsil ederken» karanlık ve zulmet 
âlemi kötülüğü» yalanı ve gerçek olmayanı temsil etmekte
dir. Madde ve maddi olan her şey, yani içinde yaşadığımız 
dünya, bedenlerimiz ve bu dünyaya ait olan her şey kötü
lük âlemine aittir; dolayısıyla bizatihi kötüdür. Ruh ve ruhsal 
olan varlıklar ise ışık âlemine aittir ve yapısı gereği iyidir. Işık 
âlemi ile karanlık âlemi arasında bitmek tükenmek bilmeyen 
bir mücadele vardır. Nihai zafer, iyilik yani ışığa ait olacaktır. 
Mikrokozmos olan insanın da bizatihi kötü olan bu dünya ve 
dünyevi şeyleri terk etmesi, ışık ve iyiliğin timsali olan ruha 
ve ruhsal aydınlanmaya kulak vermesi gerekir.

Diğer taraftan gnostik gelenekte insan, ruh, beden ve nefs 
olmak üzere üç temel unsurdan müteşekkil bir varlık olarak 
algılanır. Bu üç unsurdan ruh, köken itibariyle ışık âlemine 
aittir. O, ilahi takdir gereği kötülük âlemine ait olan yeryüzüne 
düşmüş ya da atılmış ve kötülüğün bir parçası olan bedene 
hapsedilmiş bir varlıktır. Beden ve nefs, doğal yapılan itibariyle 
süflidirler; çünkü bunlar kötülük âlemine aittirler. Gnostiklere 
göre beden içerisinde ruh, hapishanedeki bir tutsak gibidir. 
Zira, ruhu kuşatan beden, onu elden kaçırmamak amacıyla 
tutsak etmiştir. Bu yüzden ruh, maddi âleme atılıp beden ka
fesine sokulmaktan hiç memnun değildir. O, asıl vatanı olan 
ilahî/ruhânî/nûrânî âleme geri dönebilmek, oraya tekrar yük
selebilmek için yanıp tutuşmaktadır. Gnostik öğretide kurtu
luş ancak süfli âleme düşen ruhun tekrar ilahı âleme yüksel
mesiyle gerçekleşir. Gnostiklere göre ilahi âlemin bir parçası 
olan ruh ölümsüzdür. Ölüm ancak süfli olan maddi varlıklar, 
dolayısıyla insandaki ten ve beden kafesi için geçerlidir.8

Oysa İslam’a göre yeryüzü evrenin incisidir. Bir benzeri 
olmayan, Allah'ın en güzel isimlerinin teşhir edildiği, epı leziz 
nimetlerin ikram edildiği bir yerdir. İnsan buraya Âdem ile 
Havva’nın yediği yasak meyve yüzünden indirilmemiş, aksine 
o buraya imtihan edilmek için gönderilm iştir'İslam  nefsi kö- 
reltmeyi, ona işkence etmeyi ve dünyaya sırtını dönmeyi tav

8 Mustafa öztürk, Âdem, Cennet ve Düşüş, http://dusuncetarihi.flles. 
wordpress. com/2010/01.

http://dusuncetarihi.flles
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siye etmez. Tam  aksine burası; A llah 'ın  iradesinin insan eliyle
t i ----------- --- —       — —   ------------  ----------- - , ı ..........—    —  —

gerçekleştirileceği, dünyanın yaşanılır b ir cennete çevrileceği
tl „n-™1 ■**•*—* * *  —  —    — Lf ıı -m. ı _j  _|jı ı ,|'ı*ı  —  -

ve beraberim izde bu cenneti ebediyete götüreceğim iz yerdir.

İşin  en garibi nedir, b iliyor musunuz: Bizim  sûfflerin bin 
b ir işkence ile dünyada öldürmeye çalıştıkları bu nefsin/ca- 
nın, ölüm  sonrasında yaşatm ak istem eleridir. Onu uydur
dukları m isal âlem inde, berzah âleminde, ruhlar âlem inde 
yaşatm aya devam ederlerl üysa dünyada olan her şey fânidir, 
yok olmaya mahkûmdur. (Kasas/88) H er nefis ölümü tada
caktır. Tam  olarak ölecektir. Tam  olarak ölmeyen şey, Kıya
m et günü nasıl yeniden diriltilm iş olacaktır. D irinin diriltil- 
m esinin anlam ı olur mu?

Nefsi Öldürmek, Nefis Tezkiyesi

Tasavvufa göre nefs insanın en büyük düşmanıdır. O nefsi, 
ölünceye kadar dövmek, aç-susuz bırakmak, ona işkence et- 
m ek gerekir. Kur’an’a göre ise nefs; insanın maddi ve manevi
tamamıdır. Tasavvufçular ise Kur’an’dan ödünç aldıkları nefs 
kelim esinin için i boşaltarak ayetlerin bağlam ıyla hiç alakası 
olmayan çok tuhaf anlam lar v erm işlerdir. M esela onlara göre 
“nefs-i lew am ?T n efe in  aşağılık mertebelerindendir. Özellik
le, “nefs-i emmare” deyim ini felsefelerinde çok kullanırlar. Bu 
nefs-i emmare onlara göre kötülüğü çok emreden nefis olup, 
işte bu nefsi yok etmek için çilehanelere kapanırlar.

Bunların iddialarının aksine, insanın bedeni de ruhu ka
dar değerlidir. Onu hoş tutmak gerekir, insan beden ve nefis 
olarak ayrılabilecek b ir varlık değildir. Bunların tamamı in
sandır.

# *  "■  ...................... 1

Yine bunlar ruh kelim esine de bambaşka bir anlam ver
m işlerdir. Hâlbuki Kur’an’da ruh; vahiy, Cebrail ve Kur’an 
anlam ında kullanılm ıştır. Bunlar ise “Ruh A llah ’tan b ir par
çadır. O A llah 'ın  nefhasıdır ve insana üflenmiştir, el’an insan 
onu taşım aktadır.” derler. İnsanın ruhu Allah ’tan ayrılarak 
beden hapishanesine kapatılm ıştır. Bu yüzden hapishaneden 
kurtulup, geldiği yere, A llah ’a kavuşm ak ister.
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Hâlbuki A llah 'ın Âdem ’e ruh üflem esiyle Âdem O’ndan bir 
parça olmuş olmaz. Nasıl "A llah 'ın  rasüKT dem ekle peygam 
ber"A llah olmuyorsa, içinde Allah'tan bir parça taşım ıyorsa, 
^Allah’tan  b ir ruh” demekle de İnsan A llah 'ın  bir parçası o l-
maz,m __...

Bunlam ı nefis terbiyesi yöntem iyle nefislerini tezkiye et- 
ü M ert/am d ırd^arıJ ıikâyesi de doğru değildir. Y ıllarca çek- 
tikleri b ıykadar çllelere rağmen en sonunda hâşâ A llah olduk- 
lann ı iddia edecek kadar enanlyetleri/nefisleri firavunlaşır, 

"Kainatın yönetim ine lştlrak  ettiklerin i söyleyebilecek  kadgyr_ 
edepsizledirler. Yani bırakın başkalarının nefis terbîyelerfiıde 
yardım cı olm ayı, kendi nefislerini Üahlaştinîıışlardır, Yani ke- 
lin  merheırii öTsat̂ once kendi başına çalar m isali!

O kadar uzun tespih çekm elerine rağmen* kudüm -def ça
larak* çilehanelerde kırk gûn-kırk gece aç perişan kalarak* 
rabıta yaparak* sadat^ı kiram  silsilesini ezberleyerek nefisle
rin i öldürebilselerdi, şeyhleri ölünce posta oturm ak için bu 
kadar kavga etmezlerdi. O kadar zahm etten sonra “riyaset/ 
baş olm a huyunu” yok edebilm iş olsalardı, sadece Nakşîlik 
binlerce kola ayrılmazdı. Ölmüş şeyhin yerine -tarikatların
da kendisinden yüzlerce ehil insan olm asına rağm en- Am eri
ka’da doktora yapan* şeyhin gencecik toy delikanlı oğlu posta 
oturtulmazdı* Çünkü artık tarikata m anevi rehber seçilm iyor, 
holdingleşm iş tarikata genel müdür aranıyor. Ihlâslı Öğren
ciler yetiştirm ek için  kurulan yurtlara toplanan, kadınların 
kollarından çıkarıp verdiği bilezikler, cem aat liderinin gözde
lerin in  kollarında arz-ı endam etmezdi.

En lüks araçlarla dolaşan, m ilyon dolarlık villalarda zevk- 
ü sefa süren* dört kadınla gönlünü hoş eden kim seler nefisle
rini terbiye etmişler* öyle m i? Allah aşkına* güldürm eyin âdâ
mı. El öptürürken h ^ ır-h u şu r sakallarını ovan* etraflarına 
afra-tafra yapan şeyhler neûs terbiyesi yapm ışlar ha^ İnsanlar 
ellerini, eteklerini öpmek için yere sürünerek yanlarına girip, 
çıkarken, “Yapm ayın çocuklar, koca Peygamber sahabesini 
ayağa bile kaldırm azdı.” diyem eyenler mürşid-i kam il ha? Fe- 
sübhanellahl
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M üridinin karısına göz koyup, onu nikâhı altına alanın- 
dan tutun* m üridinin 13 yaşm daHTEhyla, “rüya-i sadıka'da 
Pey^ambeFSTemir buyurmasiYİa* evlenen 70 yaşındaki azgın 
tekeler h efis lezk iyesi yapmış şeyh efendiler hat

Nikahlı üç hanım ıyla yetinmeyip, yurtdışından talebe 
admda hatun getirtip* Şiîlerin muta’ nikahının bir benzeri 
m isyar nikahı ile cim a/zina edenlere varana kadar!

İslam 'ın nefis terbiyesinin bu terbiyesizlerin terbiye m eto
du İle zerre kadar alakası yoktur. Nefsi dizginlemek için ts- 
larrfın em irleri ve yasaklan kâfidir. Onun ibadetleri yeter de 
"artar bile, Kur’an'ın Öğretileri* Rasulullah’ın örnekliği nefis 
terbiyesinin olmazsa olmazıdır. Müminler kendilerini zor bir 
günün beklediğini bilirler. Orada kim seye ayrıcalıklı davra
nılm ayacağım , kim senin dostluğunun fayda vermeyeceğini ve 
şefaatçinin kayırm ası olm ayacağım  yakinen bilirler. Allah'tan 
hakkıyla korkarlar, O ’nun rahm etini umar, azabından sakı
nırlar. O ’na yalvararak dua ve niyaz ederler. Tüm insanla
rın  haklarına azami riayet ederler. O nun mahlûkatma şefkat 
ederler. Yeryüzündekİ tüm pislikleri, zulümleri, kötülükleri 
ortadan kaldırm ak için amansız bir mücadeleye girişirler. 
Bu yolda yılmaz, zorluklara sabreder. İlim  tahsil eder. Bir 
ömür boyu hak ve hakikat peşinden koşmak için doğru b il
giyi arar ve bulur. Önce tüm haram lardan kaçınır, sonra da 
tüm farzları yerine getirmeye çalışır. Elinden geldikçe nafilele
ri de yapm aya çalışır. Özellikle ümmetin unuttuğu adam gibi 
çalışm ayı hatırlayıp, üretir, kazanır ve fazlasını dağıtır, İzzet 
ve şerefle yaşar. Vatan ve m illet yokuşunda bir isimsiz kah
raman olarak ömrünün sonuna kadar çalışır. Çünkü o bilir 
ki, çalışan insan kötülük yapm aya fırsat bulamaz ki nefs ve 
şeytan onu ayartsın. Oysa Şeytan tekke ve zaviyelerde yatan 
m iskinlerin yarımdan hiç ayrılmaz.

İslam 'ın hiçbir eksiği yoktur ki, onu oradan buradan top
lanan, ne olduğu bilinmeyen felsefelerin metotlarıyla takviye 
edelim! İslam 'ı doğru anlamayan nefsini tezkiye etse ne olur? 
Etmese ne olur? Tevhid'den uzaklaştıktan sonra, nefsi azdır 
san ne yazar? Terbiye etsen ne yazar? Sadece ahlaklı kâfir,



200 İslam'ın Pavktskm II

terbiyeli müşrik olmuş olursun* o kadar! B ir kâfirin ahlakı mü
kemmel olsa ne fark eder? Çünkü bütün amelleri boşa gitm iş
tir. Dağlar kadar altın infak etmiş olsa ne haynıu görecektir?

A llah ’a vasıl olup* O’nda fani olm ak için, O ’nunla bütün
leşm ek için yapıları rlyazâtın canı cehenneme!

İnsanın Ruh’ıı Var mıdır?

İnsan genellikle bildiklerinden emindir. Doğru bildiğini 
zannettiklerini nadiren sorgular. Hele bir konuda insanlar 
arasında geçm işi çok eskilere uzanan bir fik ir birliği/konsen- 
süs oluşm uşsa kim se doğru bilinenleri sorgulam a cesaretini 
kendinde bulamaz. Ruh konusu da bunlardan biridir, insan 
doğasının madde ve ruh olarak birbirlerinden ayrı ik i cevher
den m it yoksa bir tek maddi cevherden m i oluştuğu sorunu* 
insanlık tarih i kadar eski bir tartışm a konusudur.

Genellikle ruh denilince akla gelen; ana rahm inde insa
nın oluşumu esnasında insana m elek tarafından üflenen ve 
ölümü anında bedeni terk eden, canlılığı sağlayan mahiyeti 
meçhul bir unsur* latif/sezilgen ruhani b ir özdür!

Ruh hakkmdaki tartışm aların İlk  ortaya çıkışı* bizzat nas- 
larm /dini m etinlerin anlaşılm ası ve yorum lanm asından mı 
kaynaklanmıştır: yoksa Yunan felsefesiyle karşılaşılınca mı 
başlam ıştır? Çünkü; İlk  dönem eserlerinin m eseleyi ele alış 
tarzı ile, sonrakilerin problem e bakış tarzı karşılaştırıldığın
da, aralarında önem li farklılık lar bulunduğu görülm ektedir.

Kelam cılann ruh konusundaki fikirlerin i ele aldığım ız za
man onların amacı; bu dünya hayatında ve ahirette sorumlu 
insanın kim  olduğunu tespit etm ekten ibarettir* Kelam cılar 
b ir sonraki aşamada felsefenin etkisiyle ruhun varlığı ve be
den ile ilişkisi gibi konulan izah etm eye girişm işlerdir. Yunan 
felsefesine dair bazı eserlerin Arapçaya tercüm e edilm esiy
le başlayan felsefi akım ların gelişm esi neticesinde* M utezile 
âlim leri selef metodunu terk ederek, naslart akılla yorum la
maya başlam ışlardır. M utezile ruh hakkında üç fark lı görüş 
geliştirm iştir.
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Birinci görüş; ruh konusundaki maddeci ve deyim  yerin 
deyse m ateryalist yaklaşım dır. Buna göre İnsan bedeninden 
bağım sız ve farklı m ahiyete sahip, cevher şeklinde ruh diye 
bir şey yoktur. Bu görüş, ruh-beden düalltesini kabul etmek
sizin, insanı somut bir varlık olarak ele alır. Buna göre insan 
denilen varlık; duyu organlarıyla algılanan (heykel i mahsus) 
ve herkes tarafından görülen şu bünye üzerine bina edilm iş 
olan cisim den ibarettir.

îbn Hazm, M utezilen in  bu yorum unu bir adım  daha İleri 
götürerek şunu iddia etm iştir: Gerek Müslümanlar ve gerekse 
me’ad /yeniden dirilişi kabul eden bütün din mensuplarına 
göre insan ruhu/nefs, boyutları olan, mekanda yer tutan ve 
bir kütleye sahip cisimdir. Ona göre ruh ve nefs; “manaları 
bir” , m üteradif ik i kelim edir. Kadı Abdülcebbar da ruh-beden 
ayırım ını kabul etmez!

İkinci görüş; hemen hemen bütün İslam düşünce ekol
leri tarafından benimsenen en yaygın görüştür. Bu görüşün 
teorisyeni, İbrahim en-Nazzam ’dır (ö. H 231). Ona göre ruh, 
bedene girmiş, değişmesi ve bozulm ası mümkün olmayan, la
tif, nurani ve baki b ir cisimdir. M odem  araştırmaların da te
yit ettiği gibi, bu ruh görüşü Yunan felsefesinden ithaldir. Bu, 
“mutedil-maddeci ruh” tasavvurunu benimseyen kelamcılar, 
“Onu tesviye ettiğim zaman,” (Hicr/29) ayetiyle insan bedeni
nin yaratılmasına “Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfle
d i * (Secde/9) ayeti ile de bu ruhun (nurani la tif cismin) beden 
cevherine nüfuz ettiğine İşaret bulmuşlardır. Böylece onlar in 
sanın düalist b ir yapıyla, maddi yönü olan b ir beden ve ilahı 
yönü olan bir ruhtan meydana geldiğini benimsemişlerdir. Bu 
anlayışa göre ölüm, ruhun bedeni terk etmesidir; dolayısıyla 
ruh, bedenden bağım sız olarak varlığım  sürdürebilir.

Üçüncü görüş ise, ruhim  -cisim  değil de- kendi zatıyla 
kaim, manevi b ir varlık olduğu görüşüdür. Bu görüş sahiple
ri, ruhu; bedenden ayrı ve m üstakil b ir şekilde varlığım  sür
dürebilen saf-m anevi b ir cevher olduğunu iddia eder. Bu ise, 
ruhun bedenden önce kendi başına var olm ası demektir.
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M utezile den büyük ölçüde etkilenen EhM  Sünnet kelam- 
cılannın ruh anlayışı bu ikinci gurubun görüşüdür. Kelam- 
cılar arasında pek çok -sayılan  kadar- ih tila f olm asına rağ
men* Ehl-i Sünnetin cumhuruna göre ruh* bedenden ayn ve 
ona sonradan bitişen la tif bir cevherdir. Ancak yine de bu 
görüşün daha sonraki dönemde ön plana çıkartıldığı* aslında 
ilk  dönem Ehl-i Sünnet kelam cılan arasında ruh-beden İkilisi 
şeklinde düalist bir insan anlayışının olm adığı da bilinm eli
dir. Ehl-i Sünnet kelam cılan, ayetlerde geçen ruh kelimesine* 
Cebrail, vahiy* Kur an gibi m analar verm ekle birlikte, ona in 
sanın zatı anlam ında nefsi de diyebilm işlerdir.9

Kadim  Grek düşüncesi* hem  Hristlyan dünyasında, hem 
de İslam  dünyasında düalist görüşün yaygınlaşm asına neden 
olmuştur, Fârâbî, îbn Sînâ gibi birçok ünlü isim  ruhun be
denden ayn m anevi/soyut bir cevher olduğunu kabul etm iş
lerdir. Bu fikrin en etkili savunucusu G azâlfd ir. Onun feyz/ 
sudür teorisine göre ruh; Nurlar Nur'undan/Tanrf dan, insan 
bedenine feyezan eden/akan bir cevherdir. Onun çelişkilerle 
dolu olan düşünce sistem i "spritualist" görüşe katkı sağla
m ıştır. R âzfye göre de beden; ruhun aleti m esabesindedir.10

Kur’an’ın hiçbir yerinde "insan ruhundan" bahsedilm e
miştir, Müslüman düşünürlerin ruha yükledikleri anlam 
lar, Kur anı değil, daha çok kadim  kültürlerden tevarüs et
m iş bilgilere dayanmaktadır. Yabancı kültür ve felsefelerdeki 
ruh-nefs telakkileri gerek felsefeyle, gerekse halk inançları 
kanalıyla bize geçm iştir, Böylece filozoflarım ız “ruhun varlı
ğını" tem el bir ilke olarak kabul etm işler ve dinî m etinleri bu 
ilkeye göre yorum lam ışlardır. Bu konuda araştırm aları olan 
Mehmet D alkılıç11 gibi uzmanlara göre kadim  kültürlerin ve 
felsefelerin İslam  m ezhepleri içinde etkisini hâlâ canlı olarak 
devam etmektedir. Bunun en açık kanıtı; söz konusu bu ruh 
anlayışıdır,

9 Mehmet Dalkılıç, HRuh Bir Gayb Problemi midir?"* Kuran ve Tefsir Araş- 
trnnatan* VI, İSAV/2004, s, 253-64.

10 Mehmet Dalkılıç, İslam Mezheplerimle Ruh, s. 224-37,
11 Mehmet Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, tz Yay. 2004/İst.
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İslam  filozofların ın ruh hakkmdaki Kur’an’a müracaatları* 
kendi düşüncelerini m eşrulaştırm ak nev’indendlr. Ruh hak- 
kındaki hadisler de bu m eşrulaştırm a ameliyesirfln devam ı
dır, “Kâle Platon/Eflâtun dedi ki” yerine, “Kâle Rasulullah” 
denilm iştir.

K ur'anda ortaya konan insan tasavvuru* ruh ve nefis/be
den düalitesini savunan ekollerin görüşleriyle hiçbir şekilde 
uyuşmaz! Kur an insanın "‘ölüm lü ve fanı” bir varlık olduğun
da ısrar etm esine rağmen* bazı kelam cılar İnsanın ruhunun 
Ölümsüzlüğünde ısrar etm işlerdir. Muhtemelen İslam 'ın “ye 
niden diriliş* ebedi hayat* beka ve hulûd" gibi fikirleri* eski 
kültürlerin de etkisiyle, “ruhun kadım liği ve ebedîliği” fikrine 
dönüşmüş olm alıdır. Özellikle de sn filer “kadîm  bir ruh" te
lakkisi geliştirm iş ve onu ezel ve ebed Padişahının bir nefe
si* bir nefhası* O ddan  bir cüz saymışlardır. Oysa; İlk dönem 
sûfilert bile ruhun bedenden sonra yaratıldığım  söylüyorlardı. 
Daha sonra gelenler* ruhun bedenden evvel, tek başına va r
lığım  sürdürebilen m anevi b ir cevher olduğunu iddia etmeye 
başladılar. Hatta onun yaratılm adığım  söyleyenler bile var
dır! İnsanların b ir kısm ının “Ruhani” olduğunu söyleyenler 
de çıkm ıştır! Şehadet ve m elekût âlem i arasına bir de ruhlar 
âlem i ve m isal âlem i gibi h içbir dinî ve İlm î değeri olmayan 
âlem ler yerleştirdiler. Birtakım  ulvi ruhlan bu Ruhlar Â lem in
de seyahate çıkardılar!

İ. Hakkı B ursevîye göre ruh; ilk akıl, külli akıl, kü l
li nefs tir! Ruh İlahî Â lem den  bu dünyaya düşmüş/nüzul* 
buradan da oraya çıkm aya çalışm aktadır/ urûç! Tam  olarak 
Plotinus gibi konuşmaktadır. Ölmüş şeyhlerin ruhlan sağlık
larında olduğu gibi dünyada tasarru f etmeye, m üritlerinin is
teklerini yerine getirm eye devam ederler, onları yetiştirir* zikir 
m eclislerinde hazır bulunurlar!12

***

Ruhun m addeden ayrı b ir cevher olduğu görüşünü ilk  defa 
ayrıntılı olarak savunan Platondur. Platon un epistem oloji

12 Süleyman Uludağ, “Ruh’' md. C, 35, s. 193.
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sinde öğrenme; bu dünyaya gelmeden önce sahip olduğum uz 
bilgileri yeniden hatırlam aktan ibarettir. Platon bunut ruhun 
ezeli olm asıyla ve önceden öğrendiği b ilgileri unutsa da ilerde 
sahip olduğu yeni bedenlerle buluşunca hatırlam asıyla açık
lar- Platon, ruhun ezelden beri var olan b ir cevher olduğuna 
inanır. Onun ruh hakkm daki düşünceleri binlerce yıl H rlsti- 
yan ve İslam teolojilerini etkilem eye devam edegelm iştir, H er 
ne kadar P latondan etkilenen teist düşünürler -ruhun eze- 
liliğ i fikrini kabul etmeksizin, ruhun ebediliğini kabul çtm iş 
olsalar da - ruhun maddeden bağım sız bir cevher olduğu ve 
kötülüğün kaynağının maddi olduğu fikirlerin in yaygınlaş
m asına neden olmuşlardır.

Aslında Teist ontoloji açısından insanın tek bir cevherden ya 
da “beden ve ruh” gibi iki cevherden yaratılm ış olmasının çok 
önemi yoktur. En azından her ikisinin teist ontoloji ile uzlaştı
rılm ası mümkündür, Teizmi -birçok kişinin yaptığı gib i- mad- 
de-ruh düalizmiyle özdeşleştirmek yanıltıcı olabilir. Zira, kirtıİ 
teisüer ruh ile bedeni ayrı iki cevher olarak görmemiş ve dola
yısıyla insanın hayvanlardan mahiyet bakımından farklı olabil
mesi için, illa  b ir ruha sahip olmasını gerekli görmemişlerdir.

Bazı kimseler; ruhu inkâr edenlerin ateistler ya da m ater
yalistler olduğunu zanneder. Ya da ruha inanan ruhçulan/ 
sprltüalistleri, halls-m uhlis Müslüman zannederi Oysa pek 
çok kafir ruhçu vardır. Öyle kİ bunlar kendilerine vahiy geldi
ğini, ölüm süz olduklarım , tenasüh ile yaşam aya devam ettik
lerin i iddia ederler, Kİ, putperestlik de ataların ruhlarına ya 
da birtakım  ruhanilere tapınmak üzerine kurulmuştur.

Materyalistler ruhu inkâr ediyor diye, bizim  ruhu İllâ sa
vunmamız da gerekmez. Madde dışında bir cevher olmadığını 
savunan materyalist-ateisüer, bedenden ayn bir cevher an
lam ım  taşıyan “ruh"u inkâr etmek zorundadırlar. Çünkü bu 
onlar için hayati b ir konudur, Oysa Teistler için önemli olan 
husus; “maddi bir cevher olmayan" Tam ın ın  varlığıdır! İnsan 
ruhunun ayn bir cevhere sahip olup olmaması temel kritik 
nokta değildir, Aynca, Telsilerin, ruhun ayn bir cevher olduğu
nu kabul veya reddetmelerinin hiçbir dinî sakıncası da yokturl
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Bir teist açısından Tanrı isterse canlılık, düşünme, h is
setm e ve ahlaki davranm a gibi özellikleri m addi cevherden 
bağım sız ayn  b ir cevher olan “ru lTu  yaratarak tüm bunlara 
İmkân verm iş olabilir, İsterse sayılan tüm bu özellikleri maddi 
cevhere/bedene vererek maddi cevheri “ruhlandırm ış" da ola
bilir, Başka bir ifadeyle Tanrı daha işin başında maddi cev
heri, kendisiyle “ruh sahibi İnsan” oluşturabilm esine imkân 
tanıyan b ir potansiyelle yaratm ış olabiliri13

Yine hayatı, canlılığı /vitality ruhim  teinin ettiği şeklindeki 
düşüncenin h içbir bilim sel altyapısı yoktur. Sadece birtakım  
ön kabuller ve tahm inler yüzünden bu insanlar böyle düşün
mektedir, Eskiden b e ıl b ir kısım  insanlar maddi nesneleri, 
b itk i ve hayvanlan cam gibi cansız bilyelerden müteşekkil 
gördükleri atom ların tek başına canlılığı tem in edemeyece
ğini, bu cansız cam bilyelere Alaaddin in cini gibi süper ye
tenekleri olan ruhun ya da tanrısal nefesin hayatiyet verdi
ğin i tasavvur ederler. Bunlar gerçekten çok iptidai, naiv sa
nılardır, Bugün m odem  fizikte, canlı-cansız madde ayırım ı 
kalkm ış gibidir. B ir tek hidrojen atomu yüzlerce elementi/ 
atomu, hatta yüz binlerce son derece karm aşık m olekülleri 
oluşturabilecek bilgiye daha baştan sahiptir. B ir tek elektron 
ve protondan oluşan bu en basit atomun bu korkunç bilgiye 
sahip olm ası muazzam b ir sanat eseridir. Bugün biliyoruz kİ, 
canlı-cansız tüm varlık lar bir an  kovanını andırmakta, elek
tronlar nükleonların etrafında dönmektedir. Bir elektron ya 
da proton b ir tanecik midir, yoksa bir dalga mıdır, karar vere
memekteyiz, Her yanım ızı binlerce çeşitli dalga boylarında ya 
da enerji düzeylerinde elektrom anyetik dalganın kuşattığım , 
bu dalgaların İster en eıji taşıyan parçacık, isterse bilgi taşı
yan paketçik kabul edelim, atom lar/elem entler Antik Yunan 
filozofu  Dem okritos zam anındaki atom lar değiller!

Artık  kütle: yoğunlaşm ış eneıji, eneıji; çözülmüş kütle de
mektir, Enerjiyi dondurduğumuzda maddeyi, m addeyi ışık

13 Caner Taslaman, "Evrim Teorisi, Felsefe ve Tann1** www.evrim.gen.tr.

http://www.evrim.gen.tr
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hızında harekete geçirdiğim izde eneıjiy i elde etmekteyiz* Li
rayı kuruşa çevirebildiğim iz -ya  da ters i- maddeyi eneıjiye, 
enerjiyi maddeye çevirebiliyoruz. Atom altı parçacıklar sade
ce hareket ediyorlar değil* bizzat hareketten ibarettirler. Her 
ikisi de aynı mekân-zaman gerçeğinin farklı ik i cephesinden 
ibarettir. Yani; atom altı parçacıklar mekân açısından “kütle
ye sahip nesneler" olarak, zam an açısından ise; “mc2 m ikta
rında enerjiye sahip hareketler” olarak değerlendirilir-

Artık  kabullenm eliyiz k it dünya birbirlerinden bağım sız, 
büsbütün birbirlerinden yalıtılm ış unsurlara ayrılamaz. A rtık  
nesne ile özne, neden ile etki arasm daki ayırım ın bulanıklaş- 
m asıyla dünya görüşüm üze güçlü bir bütüncül unsur ka lıl- 
jm ştır. Helsenberg’ln ciedigl gib i, dünyanın nesne ve Özneye, 
iç dünya ve dış dünyaya* beden ve ruha ayırm ak realiteye 
uym am aktadır.

Maddenin yapısı mekanik değil* dinamiktir. MakroskopJk 
maddi nesneler her ne kadar pasif ve durgun olarak görünü
yorsa da onların elem enter parçacıkları sürekli hareket halin
dedir. Yatışm azlık onların temel vasfıdır. Ölü bir taşa dikkat
lice baktığım ızda, onun bütünüyle faaliyet hâlinde olduğunu 
görürüz*

M odem  fizik, maddeye neredeyse “kütlesiz kütle” olarak 
bakmaktadır. Maddi parçacıkların uzayda sadece kuvvet 
alanları sayesinde kütle kazandığım  düşünür. Kuantum fizi
ği nesnelerin kütlelerini içinde bulundukları alandan aldığını 
İfade eder, örneğin  proton kütlesinin hemen hem en tam am ı
nı, protonu oluşturan üç kuarkın kuvvet alanlarının enerji
sinden alır*

Bunları uzatabiliriz* Sonuç itibariyle madde, en eıji nedir? 
Hayat nerede başlar ve biter? Canlılığın başladığı sın ır nere
sidir? Atom lara ya da atom altı parçacıklara kim  cansız diye
bilir? Artık  “zam an”; eski zaman değili O da canlandı* Zaman 
her daim yeniden yaratılıştır* Dört tem el etkileşm eyi sağlayan 
ara parçacıklar, sürekli yaratılıp, yok edilmektedir* Artık küt
leyi bile “e27ışık  hızının karesi" cinsinden, zam anla tanım lıyo
ruz, Artık  evrenin uzak köşesindeki tek bir atom un varlığı ve
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bunun elektrik yükü hepim izi ilgilendirm ektedir. Z ira hepi- 
m izin yaşam ı bu kozm ik düzene ve dengeye bağlıd ır. Madde- 
eneıji, parçacık-dalga * uzay-zam an o kadar iç  içed ir ki, sü
rekli hareket, karşılıklı etkileşm eler, harika b ir  kom binasyon 
sürüp gitm ektedir. Artık  evrene m ekanik b ir  saat nazarıyla 
değil, dinamik, şuurlu b ir canlı olarak bakılm aktadır*14

Ya da en basit canlılara, m esela b ir virüse, sıradan b ir 
hücreye baktığım ızda hayretler içinde kalm aktayız. 20 kadar 
am inoasid, 5 nükleotid ve b ir kaç basit şekerin  (monosakka- 
rit) bir araya gelmesiyle; nükleik asit, protein  ve polisakkarit 
gibi m oleküllerin oluştuğunu görmekteyiz* Bu m oleküllerin 
mükemmel bir organizasyonuyla da organeller (hücre İçi b i
rim ler) ve de hücreler meydana gelir* Vücudum uzda, en az 
100 trilyon hücre vardır* Kİ bu; her b ir saniyede 8 m ilyon 
yeni hücrenin doğm ası demektir. Genetik b ilgilerim izi içe
ren krom ozom ların bulunduğu hücre çekirdeği; m ilim etrenin 
yüzde biri çapındadır. Krom ozom lardaki D NA zinciri uç uca 
eklense ik i m etre uzunluğunda b ir zincir elde edilir. Başka 
b ir ifadeyle, çekirdek kendi çapından iki yüz bin kat daha 
uzun olan DNA sarm alım  çok rahat içine sığdırabilir* Hüc
releri: en eıji m erkezleri (m itokondriler), yerel yönetim  m er
kezleri (anayasası DNA olan çekirdek) ve sindirim  m erkezleri 
(lizozom lar) gib i tem el öğeleri olan ve sın ırlan içinde birçok et
kinliğin yapıldığı şehirlere benzetebiliriz. Tabii en m odem  şe
hirler bu hücrenin yanında çok iptidaî kalır. DNA ve genlerin 
esas am acı proteinleri oluşturmaktır* Her b ir hücre binlerce 
farklı proteine sahiptir* Vücutta asıl İşi proteinler yapar* En
zim ler kim yasal reaksiyonları kontrol eder, horm onlar sinyal
leri taşır, antikorlar m ikroplarla savaşır, hemoglobin oksijen 
taşır., vs. K ısaca protein m oleküllerini; vücudum uzda yürü
mek, görmek, işitmek, kalp atışı, sindirim , solunum, atıkların 
uzaklaştırılm ası gibi her işin  üstesinden gelen ustalara ben
zetebiliriz. DNA kendi kendini kopyalayabilir., vs.

Yani ilkel insanlar cam bilyeler gibi cansız, şuursuz, hare- 
ketsiz nesnelerden oluştuğunu zannettikleri atomlara hayati

14 Saadettin Merdin, Tanrıyı A rayan F iz ik  Ozon Yay, s, 26-7, 163-
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yet verecek “bir ru h ila h î bir şpjyk" ç lm ^ d iy ^
dir. Eksik gj&Açjn veyankşb ilg i onları bu sonuca götürmüştür-

*#*

Üç semavi dinin tarihi süreç içinde oluşan teolojileri, geniş 
halk kitlelerinin ruh inancının nasıl olması gerektiğini belir
lem iş ve bu da “ruh-beden" düalizm i yönünde olmuştur. Fa
kat günümüzde birçok teist düşünür insanın bir tek m afldi 
cevherden oluştuğu fikrin i -zor ve geç de olsa- kabullenmeye 
başlam ıştır,

Ruhun bağım sız b ir cevher olup olm adığı tartışm asını İlahî 
dinlerin teolojisini inceleyip baktığım ızda ruhim  bedenden 
ayrı bir cevher olduğuna dair net bilgiler bulamamaktayız. 
D inî m etinlerden elde ettiğim iz veriler düalist (İki cevherci) bir 
inancı bizlere dayatm adığı ortadadır! Şimdi Tevrat, Incil ve 
Kur an da geçen ve genelde, maddeye can verdiğine inanılan, 
sezilgen, maddi olmayan, la tif cevher, “ruh” olarak anlaşılan 
kelim elere b ir göz atalım ;

Joel Green, îbranice “nephes, basar, leb ve ruah gib i” ve 
Yunanca “soma, psyche, pneuma ve sars” gibi terim lere yük
lenen ruh anlam ına karşın, bu kelim elerin sem antiğinin fark
lı anlam lar içerdiğini gösterm iştir, Green, “nephes” kelim e
sine genelde ayn cevher anlam ında ruh/soul m anası verilse 
de “yaşam, kişi, nefes, insanın özü, benlik, İstek" şeklinde 
anlam verilm esinin mümkün olduğunu ifade eder, “Basar” 
kelim esinin “ten* vücut, deri* insanoğlu” olarak, “Leb” kelim e
sinin “kalp, zihin, vicdan ve İç dünya” olarak çevrilebileceğini 
belirtm ektedir, “Ruah” kelim esinin İse; "rüzgâr, nefes/soluk, 
idrakin veya iradenin bulunduğu yer, tabiat veya can/spirlt” 
olarak çevrilebileceğini İfade etmektedir. Green, İbranicede 
“nephes” kelim esinin insanın bütünlüğü içinde algı ve duy
gularım  ifade ettiğini, fakat insanın m addi vücudundan ayn  
bir cevhere İşaret etmesi gerekm ediğini açıkça gösterm iştir.

Yahudilikteki “nephes ve ruah” gibi kavram lar; nefes al
maya, hayatın canlılık veren insanın dâhili unsurlarına işa
ret eder, Yani ruh; bedenden ayn bir tabiatı olmayıp, kendi
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kendine yaşam aya m uktedir olmayan, daha ziyade bedene 
canlılık veren can gibi, kan gibi b ir şeydir. Incil'de “psyche” 
Tevrat'taki nephes (nefeş) /nefes in  yerine kullanılm ıştır! Ruh 
yerine kullanılan “psyche” Pavlus tarafından bazen ölümsü2  

yaşam gibi anlam lar için kullanırken, bazen de “hayat* şahıs, 
arzu* duygu” için kullanılm ıştır. İnsanın hem  maddi* hem  de 
manevi yönünü belirtm ek için psyche ve pneuma’y ı birlikte 
kullandığı da olm uştur.15

Green: bu çok anlamlılık sorununun* Yunanca kelim eler 
için de geçerli olduğunu; “soma”nm; “vücut, fiziki varlık” ola
rak; “psyche”nin; “iç benlik, yaşam* kişi” olarak; “pneuma"nm; 
“can/spirit, hayalet, iç benlik, düşünme şekli, rüzgâr* nefes” 
olarak; “sarx"m  ise; “ten* vücut* haik/insanlar* insan doğası ve 
yaşam ” olarak çevrilebileceğini söyler* Green* Eski Ahid'de ve 
Yeni Ahid’de maddeden ayrı bir cevher anlamı yüklenen yuka
rıdaki kelimelerle İlgili yaptığı tüm bu açıklamalar* aslında bu 
kelimelerin maddi insan bedeninden “ayrı bir cevher” olarak 
anlaşılmaları için bir neden olmadığım  gösterm iştir,16

Eski Ahid ve Yeni Ahid'de bahsedilen yukarıdaki ifadelere 
ayrı b ir cevher anlam ı yüklem enin Platon un erken dönem K i
lise üzerindeki yadsınam az etkisinin sebep olduğu çok açık
tır* Helen dünyasındaki gnostik, Yeni-Eflâtuncu ve M aniheist 
akımların* m addi olanın kötülüğü ve ölüm  sayesinde bedene 
hapsolan ruhun kurtulduğuna dair fik irleri K ilise üzerinde 
etkili olm uştur.17

Hz. İsa'nın dünyada ve diğer insanların ahirette dirilişi ile 
ilgili Hristiyan dünyasında oluşan şüpheler, Hrisüyan teoloji
sinde, ruhun Ölümsüzlüğüne vurgu yaparak* ahiret yaşam ı
nı tem ellendirm eye çalışan yaklaşım ı Öne çıkardı, Platon’un 
ve Descartes'ın felsefelerinde “ruh", insan bedeninden farklı 
ve bedenden bağım sız bir cevhere sahiptir. Descartes'ın dü-

15 Ahmet GÜç* *Ruh" md* DİA. C. 35* s* 198.
16 Joel B* Green, Restoring The Human Person: New Testament Voices For 

A Wholistic And Social Antropolog^* * Vatican Observatory Publications, 
Vatikan/2002, $, 4-5* nak. Caner Taslaman* agm.

17 Caner Taslaman* "Beden Ruh Duallzrolnde Teolojik Agnostik Tavır"* 
http://www. Canertaslaman, com/2011/09.

http://www
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alizm i ve Kant’ın  ruhun ölümsüzlüğü üzerine kurduğu pra
tik akü nazariyesi de Hristiyan dünyasında epey etkili oldu, 
Descartes ve Kant in yaklaşım ları, m odem  dönemde ik i cev
herci yaklaşım ı savunanlara güçlü b ir felsefi destek sağlasa 
da özellikle son yüzyılda teoloji ve Eski ve Yeni Ahid çalışm a
larında düalizm in yerine “Kişinin bütünlüğüne" vurgu yapan 
yaklaşım lar öne çıkm ıştır.

Aslında ne Eski Ahid'de, ne Yeni Ahid'de, ne de Kur^an'da 
cevher kavram ı geçer! Ruh un bedenden ayrı b ir cevher o l- 
duğu inancı Y ım an ielsefesinden ithaldir, Dualist görüşü 
Kur an la  desteklemeye çalışanlar, Kur anda geçen özellikle 
ruh ve nefis kavram larıyla ayrı b irer cevher kastedildiğini ifa
de etm işlerdir. M uhalif görüşü savunanlar ise; bunların ayrı 
b irer cevher olm adığını, nefs ile b ir şeyin özü veya birey, ruh 
ile de İlahî m esaj/Kur'an veya bu m esajı getiren melek veya 
A llah 'ın  em ri kastedilm iştir derleri

İnsanın bedenden ayn b ir ruhu olduğunu iddia edenler, 
-dualist yaklaşım ı benim seyenler- aşağıdaki ayetleri delil ola
rak getirirler. *

Jr-
itti

* ' '  iJl
Aüdh, ölüm azımda nefisleri/cazdan aUr. ölmeyenleri de uyktûann' 
da; sonra ölümüne hükmettiğini yarımda tutar, diğerlerini de belit 
bir süreye kadar salıverir. (Zümer/42)

Ruh-beden düalizm ini savunanlar bu ayeti, "insanlarda iki 
tane nefs var; b irisi uykuda almıyor, diğeri beden de kalıyor, 
uykuda ve ölüm anında alınan bu ikinci nefs; ruhtur, şeklinde 
tefsir etmektedir. Bu nefs'in/ruhun uyku anında alıkonma- 
sının ve sonra bedene gönderilmesinin nefsin beden-dışı bir 
varlık olduğunu gösterdiğini söylerler. Karşıt görüş sahipleri 
ise, bu ayetten çıkarılacak anlamın, “ölümle uyku arasındaki 
kısm i benzerlik ve Allah'ın bir lütfü olarak insanın uykudan 
sonra sanki dirilir gibi uyandınlm asr olduğunu söyler.

Oysa: ölmeyen kim selerin nefislerinin/ canlaruıın/ruhla- 
nn uykuda alınm ası hem akla, hem  bilime, hem de Kur an a
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aylandır. Zira diğer ayetler ölüm ün tek bir defa olduğunu 
söyler* Aklen ve tıbben de bilindiği üzere; ölüm  tek b ir defa
dır! Eceli/vakti gelen nefs ölür ve ölüm ü tadan bir nefs de b ir 
daha geriye dönmez! Her akşam -sabah insan ölûp-dirilmez. 
Ayete bu zorlam a anlam lan verenlere sadece bu ayetin içinde 
üç tane önem li ihtar bulunmaktadır* Bir; Allah canlan “Ölüm 
anında” a lırt başka b ir zamanda değil, m esela her uykuda 
değil! İki; Allah, ölümüne hükm ettiklerinin canım  alır. Üç; 
“belirlenm iş vakti/eceli” gelenlerin alır. Yani; eceli gelm eye
nin A llah canını almıyor* Ayet; blzlere ölüm ün her daim  insa
nın başm da olduğunu ihtar etmektedir, İster ölüm  hâlinde, 
İsterse uyku hâlinde nefisler O’nun elindedir. Y ine bu nefsin 
alınm ası da sadece ölüm  anında, ölümü kararlaş tın lan / ece - 
11 gelenler için söz konusudur* Öyleyse; uyku anında tevef- 
fî etmeyi/ölümü bildiğim iz ölüm  olarak nitelem eyerek, “Bir 
nevi ölmek, ölü gibi uyutmak” şeklinde anlamalıyız. Rabbim iz 
bu ayette: önce “vefat” olgusuna dikkat çekmiş, sonra da sağ 
olanları ölümün b ir benzeri olan uyku ile uyarm ıştır. Uyku sı
rasında his* şuur, idrak, hareket ve İrade gibi m elekeler devre 
dışı kaldığından, insan bir bakım a ölü gibidir. Öyle ki, ecelleri 
gelenler ölüme benzeyen bu hâlden gerçek ölüme geçirilm ek
te, ecelleri henüz gelmem iş olanlar ise Ömürlerinin geri kala
nım  yaşam ak için hayata döndürülmektedir. Yukarıdaki ayeti 
(Enam/60-1) o kadar güzel tefsir etm ektedir ki!

Geceleyin sizi öldüren (öldürür gibi uyutan)**. sonra belirlenmiş 
ecel tamamlansın diye gündüzün sizi dirilten (uyandıran) O’dur. 
.„Nihayet birinize Ölüm geldiği vakit elçilerimiz (görevli melekler) 
onun canım alır**.

Ruhun var olduğuna dair şu ayet de delil olarak getirilir:

“Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar* de k t Ruh Rabbimin 

envindertdir/Rabbimin bildiği bir iştir. S ize pek  az ilim veril
m iştir" (İsrâ/85) Ayette sözü edilen ruh, vah iy m eleği olan 
Cebrail'in kendisi veya işlevidir. Buna göre ayet: vahyin n iteli
ğin in insan tarafından idrak edilem eyecek b ir mesele olduğu
nu bildirm ektedir. Zaten devam ındaki ayetler bu ruhim  ne ol
duğunu o kadar güzel tefsir etm ektedir ki! Mekkeli m üşrikler
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Hz. MuhammecTin (sav) vahiy dediği şeyin m ahiyetin i, ne o l
duğunu soruyorlardı* Allah da ruhu/vahyi A llah 'ın  gönderd i* 
ğin i ve bunun m ahiyetini anlam anın insan idrakin in  fevkinde 
olduğunu, insanların bunu anlayabilecek b ilg ilerin in  çok kıt 
olduğunu söylem ektedir.18 19 Devam ındaki ayetler de za ten  bu 
“ruh"un; vah iy ve K u ran  olduğunu söylem ektedir. (İsrâ/86- 
8) Ayetler özetle “Ruh/vahiy indirm ek Rabbinin İşidir. Vahyin 
m ahiyetini anlam anız mümkün değildir. D ilerse sana indird i
ği vahyi alır, unutuverirsin. Am a sana olan geniş rahm etin
den dolayı O bunu yapmaz. Bu vahiy/Kur'an M uham m ed'den 
olsaydı siz de onun benzerini getirlverirdin iz. G etirem ediği
nize göre vahyin/ruhun Allah ’ın  em ri/işi“ olduğunu anlayın 
dem ektedir.

Tartışm a konusu olan diğer ayet ise şöyledlr: “O na güzel 
bir şekâ verip, ruhumdan üfleyince ...” (Hicr/29) Ayette Hz. 
Âdem 'in çamurdan yaratılmasından sonra A llah 'ın  ruh üflem e
sinden bahsedilir. Ruhçular; ayetin “beden ve ruh” gibi farklı 
iki cevherin bir araya getirilm esini tasvir ettiğini düşünürler.

Oysa bu ayeti, Mâturidî, Taberi, Zem ahşeri, Razı ve  Kurtu- 
bî gibi m üfessirler, Cebrail ile ilişk ilendiıilerek açıklam ış veya 
cansız bedenin hayat kazanmasını anlatan b ir ifade tarzı ola
rak yorum lam ışlardır,13

K u ran d a  üç defa ilk  insanın /Âdem'in, ik i defa da İsa'nın 
yaratılm asının anlatıldığı yerlerde olmak üzere toplam  beş 
defa “ruh üflem ek” geçmektedir. Çok ilginçtir “ruh üflem ek" 
tabiri, Âdem  ve İsa gibi ik i olağan dışı yaratm a olayının tem 
sili olarak anlatıldığı bu ayetlerde kullanılm ıştır. Oysa diğer 
insanların veya insan türünün anne karnında yaratılm ası
nın tasvir edildiği diğer ayetlerde “nutfe, alaka, m udga gib i” 
oldukça ayrıntılı yaratm a safhalarına değinilm iş olm asına 
rağm en, anne kam ındaki cenine “ruh liflem ekten" bahseden 
herhangi b ir ayet yoktur,

18 İbrahim Sarmış, wKuran-ı Anlama ve Anlamlandırma Seferberliği'*, 
K u r'a n î H ayat Der. Sayı: 13. s. 74-5.

19 Mehmet Dalkılıç, “Ruh Bir Gayb Problemi midir?", JCuron ne Tefs ir A raş
tırm alım , VI, İSAV/2004, s. 258.
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Burada Âdem ’e ve diğer canlılara ruh üflenm esini anla
yabilm ek İçin “nefh/üilem ek" kavram ının K u ran dak i kulla
nım ına bakm alıyız. İsa'nın çamurdan yaptığı kuşa üflemesi, 
A llah 'ın  izniyle o kuşun canlanmasıdır. İsrafil’in  İkinci Sur a 
üflem esi: İnsanların yeniden canlanması ve dirilm elerini ifade 
eder. Ya  da dem irin körüklenm esi (Kehf/96) ile kastedilen de 
üflenen ateşin alevlenmesi, hareket ve can lılık  kazanmasıdır. 
Öyleyse “Ruh üflem ek" İle kastedilen; A llah ’ın  ilm i ile m ad
di bedene can lılık  özelliklerinin verilm esidir. Âdem 'e ve İsa’ya 
ruhun üflenm esi; onların canlanmasıdır. A llah ’ın ol em rinden 
sonra olm asıdır. Yani; nefh/üflem e b ir mecazdır. A llah 'ın  ağzı 
olm adığı gibi, O ’ndan dışarı b ir "ruh-u menfüh/üflenm iş b ir 
ruh" da çıkm az.

İslam  düşünürlerinin ruh-beden düajjzm in i benim seme- 
lerinde asıl etkili unsur ayetler değil, daha çok başka felse
felerden gelen etkilerdir. Aynca j^nlar ölüm  sonrası yaratılışı, 
ruh ıhTbedene iadesi ile izah etmeyi yöntem  olarak benim- 
seırrişlerdir riETu E m seler şöyle düşünür: Eğer insan sadece
m addi bedenden oluşuyorsa, -ölüm  fiziksel bir süreç oldu
ğundan- ölüm le beraber kişinin bedeni de yok olacağından, 
onun ik inci bedenlenm esi nasıl olacaktır? Derler ki; insanın 
ruhu olursa, dağılan atom ları bir araya getirilir, sonra da bu 
toplanan parçalara ruhu iade edilir ve yaşam  kaldığı yerden 
devam eder. Oysa bu çok naiv b ir çözüm denemesidir. Bir 
defa insanın atom, m olekül yapısı bu dünyadaki gibi olamaz, 
olmamaİıl Çünkü ebedlTıavatın  biyolojik ve kim yasal yapısı 
tam am en farklı olm ak zorundadır. En azından bu yeni yaşam  
karbon kim yasına dayanmamahdır. Aksi hâlde orada da kısa
sürede yaşlan ır ve fehâTiuluruz. Oysa orası ebediyet yurdu
dur ve orâda ölüm  yoktur. Ayrıca vücudum uzdaki hücreler 
onlarca kez ölmekte, yerine yenileri yaratılm aktadır ve yine; 
atom larım ız kim lik taşımazlar! Eğer evren kendi üzerine ka
panırsa/Kapalı evren Modeli, atom lar atom altı parçacıklara 
dönüşecek, onlar da kuantumlaraî

Hepim iz -yerleşik  kültürlerin etk isiyle- Ölüm anında A z
ra il’in  ruhumuzu kabzettiğlne ve ruhumuzun da istem eye
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İstemeye yıllarca İç İçe yaşam ış bedenim izden ayrıldığını dü
şünür. Oysa Ölen nefs/kişidir. Çıkıp-giden, candır! Sona eren 
canlılıktır! Kur’an; İnsanın ruhunun alındığını değil, canının 
alındığını belirtir. “H er nefis ölümü tadıcıdır" (Ankebul/57) 
u Allah eceli gelen hiçbir nefsin Ölümünü ertelem ez* (Münafl- 
kun/11) “Ey itminana ermiş nefist dön rabbineT (Fecr/27) “N e 
fislerinizi çıkarın/canlarınızı uerirL..”(Enam/93) “Allah onların 

kâfir olarak nefislerini/ canlarım almak istiyor" fJevbe/55)

Gerçekten de Kur’an’da zikredilen bu ayetler bağlam larıyla 
birlikte ve sem antik bir yöntem le incelendiğinde, m ucizevi bir 
şekilde Âdem  ye İsa’nın yaratılışım  anlatan ayetler dışm da 
K uran  ruh kelim esini “beşerî ruh” anlam ında değil, “Cebrail/ 
melek, vahiy veya Kur an" adam ında kujlanüdığm ı görmek- 
teyiz.

Erken dönem m üfessirlerden M ukatil b, Süleyman (v. 150) 
ruh kelim esinin beş vechi/farklı anlam ı olduğunu söyler. 
Bunlardan hiç b iri bizim  ruh kelim esine yüklediğim iz anlam ı 
İçermez. Ona göre birinci vecih, rahmet; İkincisi, cesedi me- 
laikeye, yüzü insana benzeyen göklerdeki m elaikeden b ir m e
lek; üçüncüsü, Cebrail; dördüncüsü, vahiy: beşincisi, İsa’dır 
(as),20 Anlaşıldığı kadarıyla M ukatil zam anında ruh kavram ı 
Yunan felsefesinden henüz intikal etmemiş olmalıdır.

İlk  defa İhvan; nefs’i ruh anlam ında kullanacak, bilahare 
G a z iü î^  anlam ıyla “bedene canlılık  kazan-
d ır^ ^  ilahî nefha olarak kullanılm ası yaygın laşacaktırh

Nefs kelim esinin; nefes almaktan türediği ve nefes alan 
kişi anlam ına geldiği kabul edilir ve “enfüs/nefîsler/can- 
lar” ve “nüfus/İnsanlar” gibi ik i çoğulu vardır. Nefs kelim esi 
Kur’an’da hiçbir yerde m elekler için kullanılm am ıştır, Nefs; 
kişi, şahıs, beden ve can gibi anlam lara gelir. Müennes/di- 
şiTdir. Ruh ise; müzekker/eriTdir. Kur an ın  hiçbir yerinde 
ruh kelim esinin çoğulu “ervah/ruhlar" ya da “ruhlar âlem i” 
olarak kullanılm amıştır. Eğer ruh bizim  anladığım ız anlam ı 
ihtiva etseydi, “ruhlar" ifadesi de geçecekti.

20 Mukatil b, Süleyman, el-Vücûh ve 'n -N ezâ ir„ s. 63-4,
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Bizim  psikoloji (ruh bilim ) dediğim iz ilm in adı* Osmanlıca 
da bile “Ilmü*n-nefs”tir. Nefs kelimesi* felsefede de “anima, 
Külli nefs” olarak kullanılm ıştır. Bu kü lli nefs; “Âlem in ruhu” 
şeklinde tefsir edilm iştir, Aristo'nun “bedenden ayrı b ir cev
her” olarak tanım ladığı nefs'İ, İslam  filozofları soyut b ir cevhe
re, yani; “ruh*a" çevirm işlerdir,21

Ruh kelim esini Bedevi Araplar, çölde esen rüzgâr* bu rüz
gârla ağaç yaprakların kım ıldam ası ve insanın bundan duy
duğu haz olarak algılarlar. Onlar nefs ve ruh kelim esini b irbi
rin in yerine kullanm am ışlardır, Cahiliye Arapçasm da da ruh; 
“nefe^, soluk” anlam ında kullanılm ışsa da asla cin* m elek 
veya insanın m anevi yönünü ifade etm ek için kullanılm am ış
tır,22

Ruh kelim esi Yunan felsefesinden aktarıldıktan sonra 
Kur1 an da ruhtan bahseden ayetlerin b ir kısm ına bu anlam  
yüklem esi yapılm ıştır, İşin özü budur, İsterseniz konuyu b i
raz daha açalım.

Kur’an’da ruh:

* Cebrail anlam ında kullanılm ıştır, “Onu kutsal ruh (C eb 
retti} indirdi” (Nahl/102), “M eryem 'e ruhumuzu (Cebra 
il'i) gönderdik de orta düzgün bir insan olarak göründü 

(Meryem/17) Ruhutl-Kuds veya Ruhu'l-Em in olarak 
gelm iştir ki bu da vah iy m eleği Cebraildir. “M eryem  

oğlu İsa 'ya  apaçık deliller verdik ve  onu Ruhu'l-Kuds 

ile destekledik. ” (Bakara/87) olarak gelm iştir kİ bu 
da ya Cebrail ya da vahy anlam ındadır. (Bakara/87, 
253, M aide/110, Nahl/102)" yine “Melaiketü ve ’r-Ruh” 
şeklinde m elekler ile birlikte anılan ve “Ruhenâ/Ruhu- 
muz” şeklinde geçen “Ruh” Cebrail'dir.

* Vahiy anlam ında kullanılm ıştır. "Emrimizden sana ruh 

(ilahîmescg) vahy ettik” (Şura/52), “ ...O  kullarından di 
hediğine emrinden ruhu (vahyi) indirir" (Nahl/2), yine 
şu ayetler: lsra/85, Mücadele/22.

21 Erkan Yar, Ruh-Beden İlişk is i A çısından  insanın Büiüniûğa Sorunu, s. 49.
22 Mehmet Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh, s. 24,
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Kur*an anlam ında kullanılm ıştır. Ûy* İldi SSjSj 

[L ^ B öyhece biz sana Arapça bir Kur an vahyettüc' 
(M üm in/15)

Yine “Rûhî, rûhihi, ruhuna" tam lam alarm dajgeçen “Benim 
ruhum, O 'nun ruhu, Bizim  ruhumuz.” şeklindeki izafet tar
tışm alara neden olmuştur. Buradaki İzafetle yapılan tahsis 
Cebrail'in A llah 'ın  nezdindeki yüksek m ertebesine vurgu yap- 
mak, onu şereflendirm ek ve yüceltm ek içindir. Tıpkı “Evim i/ 
K a be 'y i temizleyin.,." (Bakara/285} ayetinde olduğu g lb ifo  A l- 
la lım  evinin olm ası düşünülemezi A llah 'ın  I^ ^ 'd en J 'e y im ” 
diye söz etmesi, nasıl onu A llah 'ın  evi yapm ıyorsa, aym  şekil
de “luhuıri* ifadesi de onu “A llah 'ın  ruhu" yapm az! Ayetlerde 
geçen “ruhum" İfadesini özellikle Allah’ı insanlaştırm aya ya 
da İnsanı Tanrı nın b ir parçası yapm aya çok meraklı, pagan 
filozofların ın  sudûr teorisinden etkilenen birtakım  süitler ta- 
ra n d a n  A fiah m  kendisinden b ir parça veya Özellijjp insana 
yerm esi şeklinde yorum lanm ıştır.

İsa'ya (as) “O ndan  bir ruh, Ruhullah* denilm esini kabul 
edemeyiz, zira bu Hristiyanlann iddiasıdır. A llah 'ın  ruhunu  
(gündelik hayatta kullandığım ız anlamda) içinde taşıyan Hâşâ 
Allah olur. Zaten bundan dolayı H ristiyanlar İsa’nın ulûhiye- 
tine kâil olm uşlar ve onu tannlaştırm ışlardır. Oysa İsa; tıpkı 
sıradan bir insan gibi ölüm lü b ir beşerdir, A llah 'ın  kulu ve ra- 
sulüdür. Yaratılışı Adem  gibidir. Âdem  hem  babasız, hem  de 
annesiz yaratılm asına, ona da ruh üflenm esine rağm en ona 
ulûhiyet vermiyoruz* ona "ruhullah" dem iyoruz. İsa da bu an
lam da A llah 'ın  ruhu değildir. Belki A llah 'ın  vahyi, kelim esi/ 
canlı ayetidir. Tüm  insanlar Adem  ve İsa’nın sahip olduğu 
kısanı niteliklere sahiptir, m ahiyetleri birdir. Yerler, içerler, 
ölürler, vs.

Ayetlerde geçen “ruhumuz veya ruhum" ile kastedilen 
Cebrail'dir. A llah'ın *M eryem 'e ruhumuzdan üfledik.” (M er
yem /17-9) ayetindeki “üfledik” tabiri ile Cebrail/Ruh vasıtasıy- 23

23 Erkan Yar, Ruh-B eden İlişk is i Açısından İnsanın Bütünlüğü Sorunu, s. 
51,2.
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la Meryem 'in İsa'ya (as) hamile kalması kastedilm iştir. Bakire 
Meryem'e, Allah'ın ruhu/Cebrail, düzgün bir İnsan suretinde 
görünmüş, ona dokunmaksızm Allah'ın emrini yerine getir
miştir. Âdem ’e "Ruhumdan üfledim.” (Hicr/29) ayetiyle, Ruh/ 
Cebrail vasıtasıyla ona hayat verdim  şeklinde anlaşılmalıdır.24 
Yoksa bizzat Allah'ın kendi zatından b ir ruh/ilahı nefha üfle
mesi söz konusu olur. Öyle olursa insan O’ndan olur ve O olur.

"0*710031 bir ruh” (N isa/171) ifadesi; A llah ’ın bizzat ken
disinin yarattığı insan/İsa anlam ında olmalıdır. M âturıdî 
“O ’ndan bir ruh” denilm esinin nedeni olarak, İsa’nın ölüleri 
diriltm esi, hastalan İyileştirm esi olabileceğini söyler. Zaten 
Hululiyye dışında hiçbir İslam âlim i İsa için O’ndan ayrılan 
b ir parça olduğunu söylem em iştir!25

Mücadele/22'de geçen “O 'ndan bir ruh” İfadesi de şu m in
val üzeredir: A llah 'ın  dinine bağlılık larını zor zamanlarda 
bile gösteren m üm inler övülmekte, A llah ’ın  onlann kalpleri
ne İmanı yerleştirdiği ve kendisinden b ir ruh ile desteklediği 
ifade edilm ektedir. Kalplerindeki iman canlılık ve güç kazan
maktadır.

Yine Yuhanna ed-Dımeşkî, "O ’ndan bir ruh” ibaresin
de geçen £* den Hz. İsa'nın A llah 'ın  b ir parçası olduğuna 
Kur’an’dan delil getirmeye çalışm ıştır. Oysa “m in” haıf-i cerh  
ihtida ve nihayet/başlangıç ve son ifade ettiğinden anlam; "o 
ruh Allah ’tan Meryem 'e gönderilm iştir" olur. Buradaki “m in”; 
“ba’dıyyet/bir parçası” anlam ında değildir. Nitekim  "O, gökler
de ve yerde ne varsa hepsini kendinden (bir İntuf olarak} size 

boyun eğdim uştif*. (Casiye/13) ayetinde geçen ¿i* ye; O ’ndan, 
O ’nun b ir parçası anlamı verm em iz gerekirdi ki, bu takdirde 
anlam hâşâ "bütün kâinat Allah olmuş" olur.

Öyleyse "Bizim  ruhumuz yok mu? Biz ruhsuz muyuz?" 
Denilirse, Maalesef, Hayır! Bizim  ruh dediğim ize Kur’an “nefs” 
demektedir. Daha doğrusu; -eğer var ise - ruh da dâhil olm ak 
üzere insanın tamamına nefs demektedir. Kur’an’a  göre inşa

24 Y.Şevkl Yavuz, “Ruh” md. DM, C. 35, s. 187.
25 Mehmet Dalkılıç, İslam Mezheplerinde Ruh s. 24.
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nın beden ve ruh tan oluştuğuna, yani çift cevherli olduğuna 
dair herhangi bir kanıt yoktur, Kurban da nefs asla, “m ahiyeti 
bilinm eyen yaşatıcı ruh, hayat veren soluk" anlam ında ku l
lanılm am ıştır, Ruh da asla “can, nefis ve insana hayat veren 
nuranı, lâhûtı varlık” anlam ında kullanılm am ıştır. Önceleri 
ruh ve nefs farklı anlam lara sahiptiler. Daha sonraları ayı
rım  gözetm eksizin aynı m analar için kullanılm ıştır. Yunan 
kültüründen ruh kavram ı İthal edilince bu kelim e anlam  ge
nişlem esine uğram ıştır. Kur’an'dan “ruh” kelim esi ödünç a lı
narak, bu kavram a isim  yapılm ıştır. ‘Vah iy, Cebrail* Kur'an* 
A llah 'ın  em ri” gibi anlam lar için kullanılan Kur’an’daki ruh* 
artık nefs, can* inşam yaşatan mahiyeti m eçhul ilahı b ir 
nefha oluverm iştir. Am a şunu artık tam olarak anlamalıyız: 
Kur’an’daki nefs: İnsanın maddi-manevi sahip olduğu her şe
yin  bütünüdür. Nefs* asla onun iç dünyası, duygulan, hisleri, 
manevi yönü değildir. Etiyle, canıyla, benliğiyle tamamıdır. O 
artık canıyla/ruhuyla ve eti-kem iğlyle ayrılmaz, tecezzi kabul, 
etm ez bir bütündür. Kişinin mizacı, karakteri, nasıl birisi o l
duğu ruhunu değil, nefsin i/benliğini gösterir. Bütün kâinata 
tevhid nazarıyla bakm am ızı emreden dinim iz, inşam  bu tev
hidi bakıştan, bütüncül yaklaşım dan hariç tutmaz.

Platon ve Hint düşüncesinde ruhun hem ebediliği ve hem 
de ezeliliği söz konusudur. Böyle bir ruh düşüncesi Tann ’nın 
varlığına ve O’nun yaratıcılığına merkezi b ir rol vermeyen reen- 
kam asyoncu felsefelerinin olmazsa olmazıdır. İlahi dinler İse: 
yeniden yaratılışın Tanrın ın  kudreti ve lütfü ile gerçekleşeceği
ni, ruh ve maddenin yaratılm ış varlıklar olduğunu söyler.

Şurası çok açıktır ki İslam  düşüncesinde yeniden yaratılış; 
ruhun ölüm süzlüğü sayesinde değil, Tann ’mn ilm i ve kudreti 
ile gerçekleşecektir. "Gökleri ve yeri yaratan* onionn bir ben
zerini yaratmağa kadir değil m idir?" (Yasin/81)

Ahiret günü diriltilen nefs, davranışlarından sorumlu 
tutulan İnsanın nefsi/kendisidir, ruhu değildir. Yani; ruh 
yaratılm ayacak ve hesaba çekilm eyecektir. (Bkz, Kehf/28, 
Nahl/111* Hud/105* İnfltar/5, Tekvir/14, Ahzap/66.)
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Kur an “İnsanın öldükten sonra tekrar d iriltllm esr m eşe“ 
leşinde soyut b ir cevher olan ruhun bedene ladesinden hiçbir 
yerde bahsetmez! Onun, ikinci diriliş tasvirinde ana eksen, 
“İnsanî varlığın  ladesi“ dlr. Kur’an, ahiret mevzuunda “beden- 
siz ruhlardan" hiçbir yerde bahsetmemiştir. Sebebi oldukça 
basittir: Kur'an ruh ve beden düalizm ini im a eden bir İnsan 
tasvirine hiçbir yerde a tıf da bulunm am ıştır da ondanl Be
denden ayrı b ir ruhun var olduğu ve ölüm den sonra onun 
varlığını bedensiz de olsa devam ettireceğinden K uran  tek 
satır olsun bahsetm ez!26 Acaba neden? Unutmuş olabilir mİ?

İnsanın ruh, beden ve nefs'ten oluştuğuna dair inanç eski 
Yunan felsefesine, Eflâtun ve talebesi Aristo'ya kadar uza
nır, Bu inanç Hristiyan dünyasını da etkisi altına almıştır. 
Öyle ki Hristiyanlıktaki ahiret İnancı bile “ruhun ölüm süzlü
ğü" İle ifade edilir olm uştur,27 Antik Yunan eserleri Arapça 
ya çevrilince İslam  dünyasında bunların etkileri görülmeye 
başlanacak, Yunanca “pneuma" kelim esine karşılık olarak, 
Kur’an'dan ruh kelim esini ödünç alınacaktır. Politeist ve pan
teist P latonun ruh anlayışı bizlere tevarüs etm iştir.

H içbir ontolojik/reel dünyada gerçekliği olmayan sudur te
orisi, varlığın ruh-beden düaliteslyle kavranabileceği ön kabu
lü İslam felsefesinin, özellikle de işrâkîliğln anzalanndandır.

Filozoflar ölüm  sonrası hayatı daha çok “ruhun ölüm süz
lüğü” üzerine inşa ederlerken, kelam cılar daha çok “ikinci d i
rilişi" öncelerler.

Kıyam etin kopmasından sonra -eğer var İse- ruhların da 
ölm esi gerekm ez m i? Çünkü ayetler Allah'tan başka her şe
yin  helak olacağını haber verm ektedir, “H er şey heîalc olacak, 
yalnızca onun vechi/Zâtı haki kalacak,” (Kasas/88) M elekler 
dâhil her şey yok olacaksa nefislerin/ruhlann da yok olması 
söz konusudur.28

B ir diğer sorun: ruhun/nefsin bedenden ayrı var olup- 
olam ayacağıdır. Ölen bir insanın cam/nefsi/ruhu hayatiye

26 Caner Taslaman, Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı, www.evrim.gen.tr.
27 Mehmet Dalkılıç, agef s, 121.
28 Y. Şevki Yavuz, age, s, 191,

http://www.evrim.gen.tr
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tin i devam ettirebilir m i? Ölmüş, çürümüş bedenden ayrıları 
ruhun hayatım  devam ettirip, ettirem eyeceği sorunu ortada 
durmaktadır. Hayat olmadan şuur, ilim  olmaz. Beden olma* 
dan da hayat, canlılık olmaz.

Eğer ruh madde ve zamandan tamamen soyutlanm ış ola
rak m evcudiyetini devam  etürebiliyorsa, o zaman o ölüm süz
dür, Kadîm  /başlangıcı yoktur! Ezelî/sonu yoktur! Böyle b ir 
m ücerret ruhun Tanrı dan farkı kalmaz. Bu kadar soyut bir 
cevherin, madde ve zam anla m ukayyet olan insanda da ban- 
namaması gerekm ez m i?

Ruhun/nefsin insanın yaratılışından sonra ya da yaratılı
şıyla birlikte başladığım  kabul etsek bile, bedenin yokluğun
da canm/ruhun ölmeyeceğine dair ş e r l b ir kanıt, açık, sarih 
bir ayet bu labilir m iyiz? M aalesef hayır. Tam  aksine ayetler 
nefsin ölüm lü olması konusunda muhkemdirler. Ölüm yok
luktur, yok olmaktır. Hayat bir şeyin varlığa geçirilm esi, ölüm  
de bir şeyin varlığın ın  veya sıfatlarının yok olmasıdır. Yoksa 
ölüm, ruhun bedeni terk etmesi, ruh im  yaşam aya devam  et
m esi değildir. *Siz ölülerdiniz* o sizi diriltti" Yok idiniz var ettü 

“Sonra tekrar öldürecek (yok edecekh sonra sizi tekrar dtril- 
tecek * (Bakara/28) O Allah, çürümenizden, yok olmanızdan 
sonra sîzleri yeni baştan tekrar yaratacak!

Ruhun bedenden ayn la tif ve soyut bir cevher olduğunu ka
bul ve bunun bedensiz olarak ölüm sonrasında yaşadığım  ka
bul etmek, tenasühü meşrulaştırmaya açılan yoldur! Bu ruha 
ölümsüzlük vermektir. Ruhun kıyam et günü yeniden yaratılan 
bedene gireceğini kabul etmek tenasüh değildir de nedir?

Ruhun ebediliği İslam 'ın değil, İslam  dışı kültürlerden bize 
tevarüs etm iştir. En ilkel, pagan toplam lardan! Ruh in an a  
reenkam asyon, tenasüh gibi inançları doğurmuştur. İnsanda 
Allah'tan bir parça olduğuna dair üıançt insanları tanrılaştır
maya giden yolun kapışım  açm ıştır. Ruhçuluk/Anim izm  en 
ilkel dinlerdendir. Şirk, ölm üşlerin ruhuyla tem asa geçmek, 
onlardan faydalanm ak ya  da zararlarından korunm ak üzeri
ne bina edilm iştir.



Nefs, Ruh, Ruhaulyet Sekerat-ı Mevt 221

Ruhaniyct Denilen Şey Neyin Nesidir?
Günümüz m üşriklerinin en görünür alamet-i farikaların

dan biri de Peygam berin, ölmüş veya diri evliyanın ruhani- 
yetlnden yardım  istem eleridir. Nedir bu ruhanjyet? Nasıl bir 
şeydir? Ruhundan da dem iyorlar. Peygamberdin, şehitlerin» 
evliyanın* salih kulların ruhları güya her yerde hazır ve nazır 
im iş! Bu ruhaniyetler de insanlara him m et edip» yardım ına 
koşuyorm uş (!) Turkcell hattı gibi mübarekler! Çekm edikleri 
yer yok.

Animizmi: kısaca “ruhlara tapma inancı” diye niteleyebiliriz. 
Tevhid dini olan İslam 'ı en çok bu ruha tapma inana bozmuş
tur. Bugün uluların, erenlerin ruhlarından m edet ve bereket 
dilemek şeklinde Animizm tekrar hortlamıştır. Evliyaları aşın 
yüceltmenin nedeni de budur. Mesela bu animistlere göre Ab- 
dulkadir Geylanî’nin ruhu aynı anda binlerce müridinin yardı
m ına koşabilmektedir (!) Bırakın cahil halk tabakasını, apaçık 
şirk ve küfür olan bu inanca inanan pek çok âlim  bile vardır. 
Hatta ömrü boyunca onun ruhaniyetinden yardım  istediğini 
ve yardım  da gördüğünü Said Nursı iftiharla söyleyebilm iştir.

Yok, Peygam berim izin ruhaniyeti Çanakkale Savaşlarında 
en önde savaşm ıştır, (!) Daha neler, neler...

Anlaşılan Türkler eski dinleri Anim izm in tesirinden hâla 
kurtulamamış,

Şamanizm: dirilerden çok Ölülerle, atalar ve ruhlarıyla ilgi- 
lenir. Türklerin yeni dini İslam da anlaşılan, ölülerle, onlann 
ruhlarıyla bir çeşit bağ kurm ak için birazcık tadilat geçirm iş. 
Hâla bu topraklarda derinden akan din Şam anizm  gibi du
ruyor. Dünyaya pek karışm ayan gökte bir tann/Gök Tengriî 
Yerde ise onun işlerini gören şanlı ecdadm  kutsal ruhları! Ka
birler» yatırlar da bu yüce ruhlarla tem asa geçtiğim iz kutsal 
mekânları Şam anlar/evliyalar da A llah la  bağ kurmamızı sağ
layan alt tanrılar!

D in denilince Türklerin aklına cin, sihir, büyü, nazar, 
muska gibi şeyler gelir. Hâlâ halk İslam 'ında cinler, periler 
çok önem li b ir yer işgal eder. “Ecdadm  ruhları” fikri hâlâ çok
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canlıdır! Bu Anim izmden geçm iş olan “ataların ruhlarıyla te
m asa geçm e1' inancı en çok şeyh, velî kabul edilen kim selerin 
yatırlarım , m ezarlarım  onlardan yardım  görme ümidiyle z i
yaret etmede görülür. Türklerin hâlâ büyük çoğunluğunun 
Kur'an'dan haberi yoktur. Onun anlam ım m erak etmezler. 
Onu daha çok ölülerine okurlar. Onu, sih irli güçleri olan kut
sal bir kitap olarak görürler.

İlkel insanların ruh inancı eksik gözlemden kaynaklanmış
tır. Ölen İnsanın nefes alamamasından dolayı, nefeslnin/ru- 
hunun çıkıp gittiği zehabına kapılm ıştır. Ölen bedenin hareket 
edememesinden dolayı, ruhu hareket ettirici, hayatın kaynağı 
olarak görmüştür. Bu ölüm le çıkıp-giden hareket ettirici gücün 
ölümden sonra da yaşadığım/ölümsüz varsaymıştır. B ir adım 
daha ileri gidip* rüyalarım  da beden çıkıp-dolaşan, sonra da 
pek çok şeyler görüp geri gelen ruhla izah etm iştir.25

İnsanların öldükten sonra da ruhlar vasıtasıyla varlık larla 
n ı sürdüreceği inancı atalar ve ölülere ibadeti beraberinde ge
tirm iştir, Daha sonraları da tüm tabiatın ruhlarla dolu oldu
ğunu düşünmeye başlam ış ve “anim izm '' denilen dinde karar 
kılm ıştır, ö len  ruhlar, ervaha karıştığından (!) ruhlar âlem i 
diye bir âlem/yaşam alanı üretilm iştir! Devamında da kötü 
ruhlardan korunmak için, iyi ruhlardan yardım  istenm eye 
başlanılm ıştır. İlkel kabileler üzerine günümüzde yapılan ça
lışm alar bu tespiti doğrulam aktadır.30

Cahiliyye Araplannm  inançları; totem izm , anim izm  m er
halelerinden geçerek, putperestliğe dönüşmüştür. Anim izm  
safhasındaki Araplar, kâinatın ruhlarla dolu olduğuna ve 
bütün doğal hadiselerin bu ruhların eseri olduğuna inanı
yorlardı. Eşyaya can veren ve onlarda birtakım  değişikliklere 
sebep olan ruhlara hürm et ve itaat etmeye başladılar. B irta
kım  ayinlerle ruhlara ibadet etmeye başladılar. Totem ciliğin 
yerin i daha sonra “ruhçuluk* aldı. Onlar ölen bir adamın ru
hunun cesedini terk ederek kabirden çıktığına inanıyorlardı. 
Bu ruhların bir kısm ı ervah-ı latife* diğerleri ervah-ı habise

29 C. G. Jurtg. BfUnç ve Büinçaltm m  tşlevt, nak. M. Dalkılıç  aget s. 78.
30 M. Dalkılıç, agey s. 82.
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idi. Çöller, vadiler bu ruhlarla dolu idi. Bu ruhlara Allah 'ın  
ulûhiyetinden hisse verirlerdi. CahlUye m üşrikleri arasında 
çok yaygın olan kehanet /kahinlik İşi, işte bu ruhlarla İrti
bat kurm a üzerinedir. Şairler şiirlerini bu ruhların ilham ıy
la yazarlardı, İlham perileri bu ruhlardı. Peygam berim izi bu 
yüzden şairlikle İtham ettiler, Mekke müşriklerinde, m abetler 
sadece tapınm a yeri değil, aynı zamanda ruhanî varlıklarla 
tem asa geçme, gaybden haber alma yeridir. Bizim  klasik eser
lerde çok sık geçen “hatiften gelen seslerT kâhin ve falcılar 
duyuyorlar ve bunları müşriklere aktarıyorlardı.

Ayrıca Arapların  taştan bir fetişleri vardı. Fetiş bizatihi 
m ahud değildi, daha çok bu taptıkları ruhların m akarrV  
İçine yerleştiği, bulunduğu yerdi. Bu fetiş/sanem  sihirli bir 
mahiyete sahipti. Sefere çıkan, seferden dönen kimse, ilk  iş 
olarak bunu meshediyordu. Daha sonraları bunlar yontula
rak insan şekline sokulacaktır. Özetle Cahiliyye Arapları bu 
heykelleri makarr edinm iş ruhlardan istiane'de bulunuyor/ 
onlardan yardım  istiyor, isteklerini en yüce İlaha iletm esi için 
onlara arz ediyorlardı,31

Mekke m üşrikleri ata ruhlarının yaşadığına inandıkların
dan, onların m ezarlarım  kutsallaştırrm şlardı. Bu m ezarları 
itina İle korum aya çalışm ışlardı. Ö lülerin kendilerini duyup 
anladığına, sevinip-kızdığma* dolayısıyla ruhların kendilerine 
fayda veya zarar verebileceğine inanırlardı. Yani; onların şirk 
inana, bir bakım a onların ruh anlayışından kaynaklanm ak
tadır.

Mekke m üşrikleri arzın ve üstündeki varlıkların, göklerin 
hazînelerinin ve Arş'ın m ülkiyetinin A llah 'a alt olduğunu ka
bul ederlerdi. Ancak Allah çok uzaklarda olup, önem siz işlere 
karışm ayan pasif biriydi. O nu büyük tehlikelerde, söz gelim i 
diğer ilahlarından üm it kestiklerinde hatırlıyorlardı, O nun 
oğullan ve kızlan kabul ettikleri, O'nun dûnunda, daha aşağı 
derecede “yedek İlahlar” edinm işlerdi. Evreni, gökteki Büyük 
İlah 'ın kendisinden doğan diğer küçük ilahlarla birlikte yö-

31 Şemsettin Günaltay, “Kable'l-İslam Arapların Tedeyyünü", tslamLuat,
2004, Sayı: 1, s. 187-92.
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nettlglne inanıyorlardı. Onların putları -H übel ve Vedd hari
cinde- İnsan suretll değildi. Kutsal bildikleri kayalar ve taşlar 
o ilah ı ruhun ikam et ettiği, içine girip hulul ettiği ve oradan 
insanlarla ilişk i kurduğu mekânlardı. Yoksa onlar taşa tapa
cak kadar ahmak değillerdi. M esela Uzza ilahesi, Mekke’nin 
çıkışında, Huraz vadisinde, üç akasya ağacının bulunduğu 
yerde ikam et ederdi. M üşrikler bu ağaçlara silah, elbise ve 
çiçek asarak teberrük ettiklerine/bereketiendiklerine inanır
lardı, M ekke’nin fethinden sonra Peygamberdin em riyle Halld 
b, Velid bu ağaçlan kesm iştir,32 Bu iptidai Araplar (I) yoksa 
bu üç ağaca tapm ıyorlardı. Onlar basitçe, kudsı ruhlardan 
olan Uzza’nın burada yaşadığına, burada insanlarla temas 
kurduğuna inanıyorlardı. Onun m haniyetinden istim dat dili
yorlardı, Tıpkı bizim  tarikatçıların yaptığı gibi, İlahlarının ru- 
haniyetiyle temas kuruyorlardı.

En kadîm, en ibtidaî bir din olan Anim izme göre her yerde, 
her bir şeyin ruhu vardır. Animizme göre ruhlar bedensiz-vü- 
cutsuz olarak hayatiyetlerini devam ettirirler. Eski Türklerln 
dini Şamanizmde animizmin tüm karakteristik özellikleri m ev
cuttur, Altay dağlarının güneyinde yaşayan bugünkü insanlar 
bile hâlâ, her bir dağın, gölün, nehrin bir ruhu olduğuna ve 
orayı koruduğuna inanırlar. Bu inanç m odem  Türkiye'de bile 
14tabiat ana* fikri şeklinde varlığım  sürdürmektedir. Bu beden
den ayrı ruh inancı çok güçlü bir şekilde halk İslam ’ında hâlâ 
mevcuttur. Ruhların gelmesi-gltmesi, istimdat etmesi vs, gibi.

Başka bir izaha göre m üşrikleri böyle kaba bir anim izme/ 
ruhçuluğa götüren şey, onların teşbih konusundaki aşırılık
ları olmuştur. Bu İzaha göre A llah ’ın  isim  ve sıfatlan sonra
dan cisim leştirilm iş, teşbih (benzetme) ve tecsime (cisim leş- 
tirmeye), tecsim  ise putperestliğe ve şirke dönüşmüştür. Bu 
görüşü destekleyen bir diğer unsur, Mekke putperestleri üç 
büyük putun ism ini A llah ın isim lerinden alıp, dişileştirm iş 
olm alarıdır, “el-Lâtw A llah isminin; “el-Uzza* el-Aziz ism inin; 
“el-Menat* el-Mennan ism inin dişisidir.33

32 Ekrem Sankçıoglu, “Kurana Göre Müşrikler ve Putperestler", İs lâm î
Araştırm alar. Sayı; 1 s. 26-9.

33 Mustafa İslamoğlu, AUah, s. SO,
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Yine M ekkeliler cinlerle /görünmeyen ruhani varlık larla A l
lah arasında bir nesep bağı kurup* cinlere de ulûhiyet verip* 
onlardan korkuyorlardı* Bu onların her türlü m etafizik güç
le Allah arasında b ir yakınlık ve bağ olduğuna İnandıklarını 
gösterir. Şim diki m üşrikler de ölen m übarek zevatın ruhları
n ın  Allah ’a  kavuşup, A llah ’ta fani olup, b ir nevi ilahlaştığını, 
kâinatın idaresine karıştıklarını, tasarrufta bulunduklarım  
söylüyorlar,

Fethullah Gülen Benim  Küçük Dünyam  adlı kitabında şöyle 
der: “Büyük ve mukaddes ruhlar ceset kafesinden kurtulduk
ları vakit adeta b ir melek hâline gelirler ve her zaman kendile
riyle aynı düşünceyi paylaşanları desteklerler,” Pek Muhterem 
Hoca Efendimiz» gittim* gördüm, test ettim* onaylıyorum eda
sıyla konuşsa da resmen sunuhat nevinden  konuşuyor.

Kâinatın idaresini* gerek gayb, gerekse şehadet âlem inde 
Allah ’tan başkasına verenler katıksız müşriktir, İslam ’ın  A l
lah ’ı; Kayyum ’dur/ her şeyin idaresini elinde tutandır* Hayy/ 
Diridir, Kâinatın m elekûtu O’nun elindedir. O, hiç kimseyi 
ulûhiyetine / ÜahUğma ortak yapmamıştır*

Ruhaniyet denilen ve içine her bir ilah’a ait niteliklerin dol
durulduğu bu ucubenin Kur’an’da* sünnette yeri var m ıdır? Ne 
gezer! Ruh Kur’an’da; vahiy* Cebrail ve Kur’an olarak geçmesi
ne rağmen* Peygamberim izin ağzından bir defacık “Ruh” diye 
bir kelime çıkmamış olmasına rağmen, çok erken bir dönemde* 
Kur andaki ruh kelimesi ödünç alınmış, Kurbandaki bağlanım
dan tamamıyla koparılarak içine yepyeni ruh üflenerek (I) bu 
ruh kelimesi tedavüle girm iştir. Peygamberim iz yemin ederken 
“ruhum elinde olan Allah ’a” şeklinde değil de “Nefsim  (kudret) 
elinde olan Allah ’a yemin olsun kİ" diye yeminine başlar,

Nefs; b ir insanın maddi ve manevi tamamına denir* 
K u ran d a  insan nefs olarak tesm iye edilir ve bu nefsin tam 
olarak öldüğü ve öldükten sonra b ir daha asla geriye dön
m eyeceğini belirtilir. Ulemamız reenkam asyon inancını küfür 
olarak nitelem esine rağmen, bizim  tasavvuf dininde ölmek 
bile yoktur* Hayvanlar ölür» âşıklar ölür mü? derler, Hak’ta
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fena bulanlar, Hak’ta beka bulurlarm ış! Hak’ta yok olanlar, 
Hakk ile yaşam aya devam  ederm iş! Bakı olanlar ölmez! H âliy
le bunların ruhu ölmez, dünyaya gelir-gider. K im isinin ruhu 
savaşm ak için geri gelir. Kim isi akrabalarım  ziyarete, kim isi 
öğrenci yurtlarını denetlemeye!

Bazı dindar kim seler bu ruhaniyet inancının insanların 
m aneviyatını takviye ettiğini, bunları dinden atarsak dinin 
çok yalın, tatsız ve zevksiz kalacağım  söyler. Tam  aksine din 
tüm sadeliğiyle ve ihtişam ıyla ortaya çıkar. Sadece bazı din 
bezirganları işsiz kalacak, alaca karanlık kuşağının sisli a t
m osferinde rehberlik yapan Kurtarıcı Yüce Kam etlere ihtiyaç 
kalmayacaktır. Kula kulluk dönem i bitecektir. Şirk tarihe gö
mülecektir. B ir de bu ruhaniyet inancım  terk eden kişi İlkel 
b irer anim ist’ten hakiki birer muvahhide evrilecektlr. Son d i
nin şerefli bir Müslümanı olm a şerefiyle şereflenecektir. B el
ki istem iyor olabilirler. Ne de olsa memlekette din ve vicdan, 
hürriyeti var!

Evliya ruhlarının/ruhaniyetlerinin kâinatın yönetim i
ne katıldığına inanan, gerek m anevi âlemde, gerekse m ad
di âlemde tasarrufta bulunduğuna inanan kaba anim istlerle 
benim en ufak b ir din kardeşliğim  olamaz. Çünkü ben b ir 
muvahhidim . A llah ’a ortak koşmam akla emrolundum. Yine 
ben müşriklerden beriyim .

Ölm üşlerim izin ruhuna Fatiha okumak, onların “E l aman, 
yok mu bize bir Fatiha gönderen?” diye yalvaran, kabir aza
bından muazzep ruhlarım  bir nebze olsun şâd etm ek için "Üç 
îhlas, b ir Fatiha” okumak, evliyanın aziz ve mübarek ruhla
rından, her yerde hazır ve nazır olan ruhaniyetlerinden İstim 
dat (yardım istem enin), onlardan m üstefıd olm anın yanında 
sütten çıkm ış ak kaşık kadar masum kalır.

Gerçi ölm üşlere değil, dirilere ihlas/tevhid/Allah’ı b irle
me lazımdır. “Senden başka hiç kim seden yardım  istemeyiz. 
Bunu yapm ayı sana en büyük saygısızlık b iliriz” dem esi gere
kenler, dirilerdir. Amm a dediğim iz gibi dinim izi b ir ölüler dini 
hâline getirm e genlerim ize işlem iştir.
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İhlas sûresinin anlam ı nedir? M uhatabı ölüler m idir? Yok
sa gözleri hâlâ açılm am ış diriler m i? İhlas sûresi tam  b ir tev- 
hid manzumesidir*

Tüm insanlara duyur ve deki: O Allah Birdir« Biricik tir« O Allah 
Samed’dir, Eşi, benzeri yoktur* Emsalsizdir* Niteliklerini, sıfat
larım kimseye dağılmamıştır, paylaş mamıştır, Yaradan tektir. 
Onun dışındakiler yaratılmış ve asla ona benzemez* O da hiçbir 
şeye benzemezi

Allah Samed’dir. Bölünmez bir bütündür* İçine hiçbir şeyin girip, 
çıkmadığı sert, tek parça* som kaya gibidir, Ohdan dışarı ilahi bir 
cevher, ruh vs* çıkmaz. O ndan evren sudur etmemiştir* Vahdet-i 
vücut yalandır* Herkesin ihtiyacım gideren, ama kimseye muhtaç 
olmayan Seyyid'dir, Âlemlerin Efendi*sidir* Hayy’dır. Kayyum'dur. 
Kâinatın dışında Arşına oturmuş, uzak bir Tanrı değildir. Mülk 
ve Melekût âlemini, Gayb ve Şehadet âlemini, bütün bir var oluş 
âlemini sevk ve idare eden, Razık* Müdebbir, Rahman ve Rahim 
olan, dünya ve ahlretin yegâne Mâlikindir* Yardımcısı, vekili* ha
lifesi, Sevgilisi, kızı* oğlu olmayan Âlemlerden müstağni olan ezel 
ve ebed Sultanıdır*

O doğmamıştır, doğanlar, ölenler nasıl ilah olabilir? Zamanı ya
ratan ve Zamandan münezzeh olan, O Allah'ın başlangıcı-sonu 
olur mu?

O doğurulmamışür. Halik olan, mahlûka benzer mi? O yaratıl
mışların tâbi olduğu fizik-klmya kanunlarına bağlı olur mu? Ka
nunları var eden, kanunların mahkûmu olur mu? Doğurulan biri 
Tanrı olur mu? Doğurulan, aciz bir taun bu muazzam büyüklük
teki Kâinatı yaratabilir mi? öyleyse bu yaratılmış kâinatın Hâlıkı 
yaratılmamış, doğurulmamış olması icab eder*

O'nun dengi, hiç bir şey yoktur* O Ulûhiyetini kimseyle paylaş- 
mamıştır.

Üç ihlâstan sonra Fatihaya bakalım :

Hamd/tüm övgüler, Bütün âlemlerin Rabbi olan, onları besleyen- 
büyüten, yaşatan-öldüren, ağlatan-güldüren Allah'a mahsustur.
Rahmandır* Rahmeti kendine farz kılmıştır* Kahinidir* Tüm ya
rattıklarına sonsuz merhametiyle muamele eder*

Dünyanın olduğu gibi, Dhı gününün de tek Mâlikidir, Orada Kimse
nin Şefaati geçmez* Adil-i mutlak olan o Allah; yargılamasına kim
seyi karıştırmaz* İlahlarınızın ne burada, ne de orada sözü geçmez.

Yalnızca sana kulluk eder, sana itaat eder, sana ibadet ederiz*
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Yalnızca senden yardım dileriz. Senden başka Mabud mu var kİ* 
o yardım etmeye mâlik olsun! Ne Nebi den r Ne VelTden, ne de Me- 
Iek-i Mukarreb’den yardım İsteriz,
Bizi dosdoğru yola ileti

Kendilerine nimet verdiğin, Peygamberlerinin, Salih kullarının 
yoluna, Her şeyin dengede olduğu, her türlü aşırılıktan uzak olan 
yola! Ümmet-i vasat'ın yoluna!

Senin kendilerine kızdığın, Yahudileşenlerin yoluna değil!

Senin sapıklar olarak nitelediğin Hristİyanlaşanlann yoluna da 
değil!

Öyleyse üç İhlas, bir Fatiha’ya kim lerin ihtiyacı var? Ö lü
lerin mİ? D irilerin mİ? Başkalarının ruhuna deyip, deyip gön
derdiğin hu üç İhlas, b ir Faliha'n ın  öncelikle senin ruhunu 
-pek  tabii varsa- diriltm esi. Sana bir ruh üflem esi lazım  değil 
m i? En iyisi bu Fatiha’y ı sana okuyalım . Ruh tan/Vahiyden 
yoksun ruhuna el-Fâtiha!

İş burada bitmez. B ir kere ölülerin ruhuna okuduk. Ruh
larım  uyandırdık m ı onların ruhlarıyla irtibata geçeriz. Bu 
seferde “A ziz ve m utahhar ruhlarından feyz alalım , ruhani- 
yellerinden m üstefld olalım ." deriz. Dem in okuduğumuz İhlas 
ve Fatiha'nm  em rettiğinin tam  zıddını yaparak, A llah ’tan baş
kasından, evliya'nın, asflya’nın ruhanlyetlerinden bir şeyler 
umarız, yardım  isteriz. Şirk koşarız. O nun biricik olduğunu 
önce ikrar eder, sonra da fiilen katlederiz. İhlas ve fatiham ızı 
şirke batm ak İçin bir atlam a taşı yaparız. Böylece ne kadar 
ikiyüzlü bir hain olduğumuzu tescil ettiririz.

Sekerât-ı Mevt’te, Şeyhler Gelip, Şeytanı Kovabilirler mi?

M üritlerinin her hâline vak ıf olan bu A llah ’a vasıl olmuş, 
O nda fani olmuş erm işler, kudsl ruhlara karışm ış, tanrısal 
niteliklere sahip olmuş, ruh-u tayyibelerl her yerde hazır ve 
nazır olan (!) sâdat-ı kiram  hazeratı, m üritlerinin son nefes
te im anla canlarını teslim  etm eleri m aksadıyla onları ölüm 
anında yaln ız bırakmazmış! Şeytanı oradan kovarak, onun 
im am  çalma hilesini boşa çıkarırm ış!

Güya şerefsiz şeytan sekerât-ı mevt (ölüm acısıyla kişinin 
sarhoş gibi olduğu anda) m uhtezara (ölümü bekleyen kim se



Nefs, Ruh, Ruhaniye!, Sekerât-ı Mevt 229

ye) m usallat olurmuş. M uhtezar can çekişirken bir de şeytan
la  uğraşırm ış (!) Tam  bu hengâmede elinde buz gibi bir bar
dak su ile şeytan çıkagelirm iş. Muhtezar1 a "im anım  verirsen, 
ben de sana bu suyu veririm .” diye son bir num ara çekermiş. 
Öyle b ir num ara kİ sormayın gitsin! En büyüğünü bu son fi
nal sahnesi için saklamış. Zavallı Müslüman hayatı boyunca 
sopa çektiği şeytanın bu hilesine aldanır, buz gibi suyu alır, 
im anım  da şeytana teslim  eder ve im ansız olarak cehennemi 
boylarm ış!

Bu tra jikom ik  film  burada da bitmez. Bu sefer insi şey
tanlar devreye girer. İşte bu zor anlarda, sekerât-ı m evt hâ
linde, iman gitti-gidiyor. Eğer im ansız gitm ek istem iyorsanız 
mübarek zâtların him m eti lazımdır. Eğer daha önceden bir 
şeyh edindiyseniz çok şanslısınız! Süper kahraman şeyh efen
dilerin, Sâdat-ı kiram ın him m eti H ızır gibi İmdada yetişir.34 
Sizin b ir şeyhiniz yok mu? Eyvah, im ansız gittin iz demektir, 
İm ansız gitm ek istem iyorsanız en kısa zamanda b ir kurtarıcı 
şeyh (1) bulmalısınız.

Bu palavrayı Radyo 154te saat başı dinleyebilirsiniz. Se- 
m erkant TVMe de gün aşın. Ya şeyh, Ya şeytan! Ölümlerden 
ölüm  beğeniniz. İsterseniz ölüm ü gördünüz, şeytanı da gör
dünüz hemen m edet ya şeyhim  deyiniz, ölmüş veya diri şeyh
leri Üahlaştınnız, her yerde hazır ve nazır olan, A llah 'ın  sıfat
larıyla m uttasıf şeyh in  kurtancılığm a inanınız, A llah 'a ortak 
koşunuz ve doğru cehenneme gidinizi Ne dersiniz? Görüyor 
musunuz kaç tane şeytan İnsana m usallat oluyor?

Bu insi şeytanlar, m eseleyi evliyaların ruhlarına verilen 
süper güçlerle İzah ederler! Bunların meseleye yaklaşım ı aşa
ğıdaki gibidir: 34

34 Gavs-ı (falan-feşmekân) buyurdular kİ; “Sadat-ı kiramın en büyük fayda
sı son nefestedir. Sadat-ı kiramın ervahı Cenâb-ı Hakkın İzniyle sekerat 
hâlindeki mevtanın başına gelir, Sadat'm ervahı gelince şeytan orayı terk 
eder ve o mürit İman üzere ölür. Kim o sadatm elini tutarsa, sekiz şartı 
yaparsa ilahı noterde bu zatlara vekâlet vermiş olur. Bu vekâletname; 
son nefeste İmanla ölmeyi, şeytana karşı ona yardım etmeyi, kabirde sual 
melekleri gelince ona yardım etmeyi, mahşerde şefaat etmeyi, sırattan 
geçerken yardım etmeyi garanti ederi



230 İs la m 'ın  Paüluslan S

Ruhlar, Allah'ın emrindedir* Ruhlar, melekler âleminin özellik
lerine sahiptir. Bu ruhlar; Allah'ın nuru ile nurianmış, özel yet
kilerle donatılmışlardır, Allah onları sevmiş ve kendilerine bizim 
bilemediğimiz nice kerametler vermiştir* Buharîde geçen bir kud- 
si hadiste, Allah; sevdiği kullarının gören gözü* işiten kulağı, ko
nuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olacağını; onlara başkalarına 
vermediği özellikler ve tasarruf gücü vereceğini müjdelemiştir. 
Velîlerin, insanlar ve eşya üzerindeki tasarrufu, uzaktaki insan
lara yardım etmesi, bu hadiste belirtilen yetkiye girmektedir. Bu 
bir keramettir, özel bir nimettir, Halİd-i Bağdadî, velîlerin* ölüm 
hâlindeki müritlerine yardımlarının ruh vasıtası İle olduğunu’be
lirtmiştir, Ruhlar nurla hareket ettiklerinden, Allah'ın İzniyle bir 
anda gökleri ve yerleri dolaşma ve görme imkânları vardır, İmam 
Rabbani Mektubafında, Allah'ın, bu üstün kabiliyetli ruha sa
hip “Rutbul-trşad" dostu vasıtasıyla, dilediği kullarına pek çok 
yardımlarda bulunacağını bildirmiştir. Ki bazen bu ruhlar yap
tıkları yardımdan haberleri bile olmaz. Velîler Allah'ın dostu ve 
ordusudur. Onlarla dilediği kimselere yardım eder, zayıf anında 
destekler. Bir mümine yardım edilecek en nazik an İse ölüm anı
dır, Velîler sevdiklerini kabirde de unutmaz ve onları yalnız, dua- 
sız bırakmazlar. Sadık dostlarını dua, istiğfar ile desteklerler. Bir 
mürşid, her gün yapmakta olduğu zikirlerin, hayırların sevabını 
vefat eden mürit ve sevenlerinin ruhlarına hediye eder,35

Bu zavallıların Allah'ı, benim  dinim in öğrettiği A llah  ola
maz. B ir ömür boyu Allah'a kulluk ediyorsunuz* im anınızı 
şirkten, şekten temizliyorsunuz* onu güzel am ellerle beziyor
sunuz, fakat A llah (hâşâ) halâ entrika peşinde. Sizin İm ansız 
gitm enizden key if alıyor olm alı ki, şeytanı başınıza m usallat 
etm ekte! B ir kişinin daha im anını kaybedip, cehennemi boy
lamasına razı oluyor. O labilecek, tasavvur edilebilecek bir şey 
m idir bu, Allah aşkına! Böyle hain* dessas bir tanrı tasav
vuru nasıl olur da İslam 'ın Rahman, Rahim, Gafur* Vedûd, 
Âdil olan tanrı tasavvuruyla bağdaşır? Annenin çocuğuna 
olan düşkünlüğünden binlerce kez kullarına daha düşkün 
olan Allah* nasıl olurda bir ömür boyu imanını içselleştirm iş, 
onunla bütünleşmiş, onun için birçok bedeller ödem iş bir ku
lunu son anda şeytanın ayartm asına teslim  eder ve kulunun 
im ansız gitm esine razı olur?

35 Dİlaver Setvi, Semerkand Dergisi Kasun/2000.
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Bu palavrayı Kurtubı T ezk ires in de isnatsız bazı hadislerle 
nakletmiş, o zamandan bu  ya n a  da bu palavra kıssacı vaizlerin 
vazgeçilmez hikem iyatından oluverm iştir.36 İnsanların ölüm 
korkusundan, özellikle de im an la  gidememe endişesinden ya
rarlanmak isteyen insi şeytanlar, insanların İmanlarını çalmak 
için devreye girmektedirler! Z ira  bu iman kurtarıcı şeyhler öyle 
yetkilerle donatılmaktadır kİ, adeta  ilahlaştınlmaktadırlar.

Oysa Peygam berim iz sevgili am cası Ebu Talib in  imanını 
kurtaram adı, başı ucunda durm asına rağmen!

B ir insan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle haşro- 
lunur. "H er kul öldüğü hâl üzere diriltilir* (Müslim, Cennet, 
83) Nasıl haşrolunursa öyle ceza-m ükâfat görür. Tem el kural 
budur. Elbette M üslüm an im ansız gitm ekten ödü kopar, o 
günahını bile küçümsemez. G ünahını üzerine yıkılacak kara 
b ir dağ gib i görür. D indarlık, M üslüm anlık bir hayat tarzıdır. 
İnsan yaşadığı hayata göre son  nefesini verir. Ömür boyunca 
"kelim e-i tevhid”i dudaklarından düşürmeyen, vtrd-i daim isi 
yapan b ir mümin, dudakların ı oynatam asa bile kalbiyle, tüm 
varlığıyla o m übarek kelim eyi söyler.

Hele sâdât-ı kiram ın bu hengâm ede devreye girm esi cin 
şeytanlarının b ile düşünem eyeceği kadar şeytancadır, Belki 
kim  buna inanırsa im ansız gider. Çünkü binlerce kilom etre 
uzakta ya da ölmüş şeyhin ruhaniyetinin böyle olağan üstü 
güçlere sahip olduğuna inanan birisi A llah 'ın  uluhiyetini hiç 
anlamamış demektir. Boşuna yıllarca la ilahe illallah dem iş
tir, Hatta 'La ilahe^yi/O’ndan başka h içbir ilahın olm adığını 
anlamanın yakınına b ile gelmemiştir.

Nihayet elçilerimiz canlarını almak için yeldiklerinde, onlara: 
*Ham, Allah'tan başka yalvarıp durduğunuz kimseler nerede?* 
der ve günahkârlar şöyle derler: *B İZ İ yüzüstü bırakıp, yittiler/“ 
Böyiece, öz benlikleri aleyhine şahitlik edipt kendilerinin kâfir ol
duğunu itiraf edecekler. CA’raf/37)

“Şeytanın m usallat olması, "mekr-i ilahimdir, Allah ın mek- 
rinden/hilesinden em in olunmaz." denirse, bunun cevabı da

36 Bekir Topaloghı, “ölüm" md. DİA, C. 34, s. 34.
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şudur: A llah kim seye tu zak  kurmaz. İs lam a ve Müslümanla- 
ra  tuzak Kur anların tuzakların ı başlarına geçirir, başkasının 
kuyusunu kazan kim seyi, kazdığı kuyuya düşürür demektir* 
Ava giden avlanır dem ektir. Yani “ceza am elin cinsindendir" 
kuralının uygulam asıdır. uKuruları tuzağa ancak sahibi dü
ş e r ” (Fatır/43)

Hüsn-ü hatim e/güzel b ir final ile hayatı taçlandırmak* 
son noktayı koym ak hepim izin  en büyük arzusudur. O Allah 
m üm inlerin velîsid ir. O on lan  kendilerinden daha çok Sever. 
"Darda kalana dua ettiğinde icabet eden ve ondan kötülüğü 

gideren {Aüah’tan başka} kimdir?* (Nem l/62) Yan i şeyh efendi 
değildir.

i£y rabbirrdz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptır- 
m a,. (Al-1 İmran/8) Allah'ım kalplerimizi dinin üzere sabit kıl.

AÜah’unf Bizim canımızı ebrar üe/iyl insanlarla birlikteyken a l 
(Al-i lmran/193)

v*
...Rabbimi Hem bu dünyada* hem de ahirette benim velîm/yar
dımcım sertsin. Canımı Müslüman olarak al ve beni Salih kulların 
arasına kat. (Yusuf/101)

Süleym an (a) da o ihtişam lı günlerinde "...Verdiğin nimet
lere şükreden ve hep senin hoşnut olacağın güzel işler yaparı 
biri olayım  ve beni rahmetinle erdemli kullarının araşma kat* 
(Nem i/19) diye dua etm işti.

Hastam ız son nefeste “Eşhedü en la  ilahe illallah”! getire
medi. Tüh! Hastam ız im ansız gitti* öyle m i?

İnsan ölüm esnasında bilincini kaybedebilir* ağzından çir
kin sözler sâdır olabilir ya da vücudu hiç de hoş görünmeyen 
bir yapıya bürünebilir. Tüm  bunlara bakarak kişinin manevi 
hâli hakkında hüküm verm ek asla mümkün değildir* doğru da 
değildir. “Son nefeste k e lim e ! Şehadet getirmek” demek öm
rünün son hâllerine kadar* erzel-i ömür/ömrün en rezil hâli 
denen ihtiyarlık düşkünlüğüne kadar im an ve İslam dairesin
de kalmak* Müslümanları kardeş bilmek demektir, Müslüman 
olarak ölm ek demek; son nefeste Kelime-i şehadet getirm ek de
ğildir. Son nefese kadar im an üzere yaşamak demektir.



SÜFÎLERİN ÂLEMLERİ

Âlem-i Misal ve Âlem-i Berzah

Âlem -i M isal ne demektir, İslam 'da ve hakikatte böyle bir 
âlem  var m ıdır? Â lem -i M isal, Platon un idealan ve Ayan-ı Sa
bite ile aynı m ıdır, yoksa ayn  ayn  şeyler m idir?

İslam  filozofları arasında m isal âlem i nazaıiyesinden bah
seden ilk kişi Gazâlî’dir. Yalnız Gazali âlem  kelim esi yerine 
vücut kelim esini kullanır ve bu âleme “m isaller vücudu" der. 
Gazali varlığı üç kısm a ayırır. H islerle alakalı vücut, akılla ala
kalı vücut ve hayali vücut,1 G azâlfye göre “Hayali Vücutlun 
manası; lisan -1 hâlin bir tem sil gibi his olunması ve m üşahe
de edilm esidir. Bu enbiyanın hâl ve şanına layıktır. Velayet 
makamına yükselen insanlar, yalnız bu tem silleri/m isalleri 
görm ekle kalmaz, isterse bunlan başkalarına da gösterebilir.

G azalim izin  kafası karm akarışık olduğundan âlem leri de 
öyle karm a-kanşıktır. Farklı eserlerinde farklı âlem lerden 
bahseder. Bazen m ülk âleminden, bazen melekût âlem inden 
(manevi varlık lar sahası) dem vurur, bazen de bunların ara
sında ceberut âlem ini yerleştirir.

İlk  sû iıler Hak ve halk (Allah ve âlem) ayırım ı yaparlar
ken, G azalfden itibaren sûfilerin evren anlayışı değişm iştir. 
G azâlf den itibaren “maddi ve m anevi âlem” kavram ları dinî 
literatürüm üze bir daha hiç çıkmamak üzere girm iştir.

Tasavvufta genellikle üç âlem  kabul edilir: M addi âlem, 
duyularla bilinem eyen m anevi âlem ve bu ikisi arasında köp
rü vazifesi gören berzah âlem il2

Daha sonraları, sudur teorisi ve Batlamyus kozm olojisin
den mülhem “Âlem -i berzah, Â lem -i ervah, Â lem -i ceberut,

1 Süleyman Nedvî, Asr-ı S a a d e t C, 2, s. 206-9.
2 Süleyman Uludağ, “Âlem1' md. DİA, C. 2, s. 360.
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Âlem  i emir, Âlem  i mana, Â lem -i melekût, Âlemdi m isal” vs. 
gibi pek çok âlem ler uydurulmuştur.

Oysa İslam 'da bilgi edinebilirlllik açısından İki âlem  vardır: 
Şehadet âlem i ve Gayb âlem i!

M evcut olm ası İtibariyle de İki âlem vardır: Dünya hayatı/ 
içinde yaşadığım ız evren ve ahiret hayatı/ileıide kurulacak 
olan Ebediyet Yurdu!

Filozoflarımızın Âlem Tasavvuru

Platon'un idealar âlem i ve gölgeler âlem i ayınım , Kindi İle 
başlayan “akledilir âlem" ve “duyular âlem i" ayırım ına İlham 
verm iş, Platon'un evreni İnsan gibi madde ve ruhtan m üte
şekkil görm esi “âlem in ruhu" fikrinin İslâm î kozm oloji m odel
lerinde m erkezi b ir yer edinmesine neden olmuştur,

Fârâbı ve İbn Sîrıâ gibi filozoflarım ız, Plotinusom  sudûr 
teorisini ve Batlam yus kozm olojisini referans alarak, daha 
ileri ve ayrıntılı bir kozm oloji geliştirm işlerdir. Özetle A llah 'ın  
sudûru; onuncu semavi akü/melek ve dokuzuncu felekte 
son bulmuştur. Bu son felek “ay altı âlem  ya da kevn-ü fe- 
sad (oluş-bozuluş)” âlem idir, Hâliyle bu ay altı âlem, ontolojlk 
olarak diğerlerinden ayrılır. Filozoflarım ız, sekiz Batlamyus 
feleğine b ir dokuzuncu felek ilave etm işler ve sabit yıld ızlar 
feleğin in üzerinde yer alan bu feleğe “Atlas Feleği” şeklinde b ir 
isim  uydurm uşlardır.3

Filozoflarım ızın sudûr teorisine göre evrenin oluşumu 
şöyledlr: îlk  AkTın, kendisinden sudur ettiği A llah 'ı düşün
mesiyle ikinci akıl, kendisini düşünmesiyle de birinci feleğin 
nefsi (ruhu) ve maddesi m eydana gelm iştir. İkinci akim  da 
“îlk  Aklı” düşünmesiyle üçüncü akıl, kendisini düşünmekle 
de sabit yıld ızlar küresinin nefsi ve maddesi meydana gelir. 
Üçüncü akim  bir önceki aklı düşünmesiyle dördüncü akü 
meydana gelm iş olur. Dördüncü akıl: beşinci aklı meydana 
getirir. Bu şekilde her aküdan b ir başka akü, b ir felek ve onun 
nefsi sudûr eder ve bu aracılar onuncu aküda son bulur. On

3 Süleyman Hayri Bolay, “Alem" md.f DİA, C- 4, s. 357-9,



S ufilerin Âlemleri 235

akıl; sırasıyla birinci felek (Atlas feleği), sabit yıld ızlar küresi, 
Satürn, Jüpiter, M ars (Merih), Güneş, Venüs (Zühre), M erkür 
(Utarit) ve Ay'ın  nefsleri ve cisim leri meydana gelm iştir. Her 
kürenin kendine Özgü aklı bu kürelerin dönm esini sağlar. Her 
kürenin aklı da farklı olduğundan, O 'na olan arzu ve iştiyak
ları nispetinde farklı dönme hızına sahiptirler. O yıllarda he
nüz çekim  kanunu bilinm ediğinden, gezegenlerin dönmesine 
böyle dâhiyane b ir çözüm bulm uş olm alılar, Ay küresinde gök 
cisim leri, Faal AkıTda da kozm ik akıllar son bulur. En üstteki 
gök ile en aşağıdaki ay feleği arasındaki varlık lara “İkinciler 
veya Ruhaniler" denir. Onuncu akla ise “Faal Akıl" adı verilir. 
Faal Akıl ay altı âlem ini, yani; yerküreyi idare eder. Nesneler 
dünyasında meydana gelen her türlü fiziki, kim yevi ve biyolo
jik  hareketleri Faal Akıl tayin eder.

Ibn Sına, Faal Akim  semavi varlık ların da yardım ı ile içinde 
bulunduğumuz süfli âlem i, yani ay altı âlem ini meydana ge
tirdiğini söyler. İbn Sînâ, Faal Akıl ile semavi varlıklar arasın
daki irtibatı ve onlara olan yardım ım , sem avi varlık ların canlı 
oluşuna bağlar, Ay altı âlem inde bulunan varlık ların  suretleri 
{m atem atiksel form ları, arketipleri} Faal AkıTda mevcuttur. 
Faal Akıl, semavi varlıkların da yardım ı ile bu suretleri dağıt
maya başlar. Bu yüzden Faal Ak ıl1 a dünyadaki her varlık tü 
rüne belli bir şekfl/biçim  ve sûret veren anlam ında “Vahibu's 
suver" denm iştir ve yine bu onuncu akla, “Faal Akıl, Ruhul- 
Kudüs, Cebrail" gibi İsim ler de verm işlerdir. Böylece kevn-ü 
fesad âlem indeki tüm  işleri bu “Faal Akfi/C ebrair denen koz
m ik güce yaptırm ışlardır! Oysa Kur an a  göre Cebrail’in  vahiy 
getirmekten başka bilinen b ir görevi yokturî

FârâbTde de akılların sayısı on ’dur. Akıllar ve nefisler bu 
hareketi başlatm ıştır. Ona göre her b ir feleğin kendi aklı ve 
nefsi/ruhu vardır. Nefs: feleğin doğrudan hareket ettirici
si olup, o da gücünü akıldan alır. Her b ir akıl, kendisinden 
daha yukarıda olan b ir üst aklı tem aşa eder* onun mükem
m elliğine hayran olur, ona kavuşm ayı aşk İle arzular. İşte bu 
kemale ulaşma arzusu her b ir akim  feleğin i harekete geçirir. 
Ta hepsi birden kendisi hareket etm ediği hâlde hareket etti-
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rlci olan Bir'e duydukları arzu onları M evlevi derviş gibi dön
dürür! Bütün sem avi akıllar, felekler sayesinde yeryüzünde 
hayat oluşmuş olur* Bu suretle fizik, kozm oloji ile kaynaşm ış, 
yeryüzü göklerdeki âleme bağlanm ıştır. Tanrı, bu on akıl sa
yesinde fiziksel evreni sevk ve idare etmektedir*

Bizim  filozofların  tanrısı, ilk  feleği hareket ettirm ek için 
şöyle bir fiske atıveren Aristo'nun “îlk  M uharrik/ hareket et
tirici" şeklindeki tanrı anlayışından birazcık farklıdır* O 'nun 
görevi; her biri ayrı b ir m elek ile yönetilen dokuz feleğin top
tan hareket ettiricisidir, o kadar! Bu ahenkli hareketin sağ
lanm asında semavi akıllar doğrudan, feleklerin  nefisleri ise 
dolaylı olarak görev üstlenm işlerdir.

Sudur teorisinde sistem in en başında m utlak b ir olan 
Tanrı, ardından sayıları on olan göksel akıl/ruhanîler gel
m ektedir ki, bunlar A llah ile maddi kâinat arasında aracı iş
levi görmektedir*

Tüm  bunları İslam 'ın tevhid inancıyla bağdaştırm a İmka
nı yoktur.4 Anlaşılan ünlü filozoflarım ız Plottnus ve Sabitlerin 
tesirinde fazlaca kalm ışlar!

Örneğin Peygamberim iz, “A llah 'ın  lütfü ile bize yağm ur 
yağdı, diyenler bana İnanmıştır, ama ‘Şu gezegen bize yağ
m ur yağdırdı' diyenler beni inkâr etm iştir*" buyurm uşlardır, 
{Buharı, İstiska, 28)

Örneğin büyük tevhid önderi, İbrahim  (as) bir han if ola
rak, işrakîlerin ve filozofların  tekrardan parlatm aya çalıştığı 
Sâbiılik felsefesine ve Sahillerin adı var kendi yok (nominal) 
bütün tanrılarına savaş açmıştı. İbrahim  (as) eliyle, insana 
m usallat olduğuna inanılan cin, şeytan, hayalet vs. gibi g i
zem li varlık lar ile insanın ve tabiatın m ukadderatına hükm et
tiği sanılan astrolojik güçler, sem avi akıllar, felekler vs* gibi 
yan  tanrıların işine son verilm iştir* İbrahim 'in tevhid m üca
delesiyle, tabiat m itolojik unsurlardan arındırılm ış, insanın 
tabiatı gerçek kim liğiyle görm esine zem in hazırlayan bir te

4 Mahmud Kaya, “FârâbF md. DİA, C. 12, s. 150,
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mi2 İik operasyonu yapılm ıştır. Böylece her varlık  layık olduğu 
yere oturtulmuştur, însan tabiatın gizem li güçlerine bağım lı- 
lıktan kurtulm uştur, İnsana, A llah 'ın  tabiatın içinde değil de 
ötesinde aranm ası gerektiği öğretilm iştir,5

M aalesef filozoflarım ızın m arifetiyle, özellikle de işrâkîlerce 
Sâbiîlik geri getirilm iş görünmektedir.

Ve en önem lisi de “İnsan; bütün âlem lerin kendisinde dü
rülü olduğu b ir varlıktır. Kâinat da büyük insandır,” anolo- 
jisid ir,6

“Tüm âlem lerin [Lahût, ceberut, ilk  teayyün, âlem  i ervah 
ve m isal âlem inin) insana dere edilm iş /insana sıkıştırılm ış 
olması” sözü -insana iltifat nevinden  de o lsa- pek masum b ir 
söz değildir. Aslında bu söz; İnsanı tanrılaştırm aya yönelik 
bir sapıklığa kapı aralam ak için söylenmiştir. Tanrı da dâhil, 
insanda ne ararsan var! Allah, âlemde, özellikle de “zübde-i 
kâinat/evrenin hulasası" olan insanda tecelli etm iştir, İnsan 
Tann ’nın en güzel m azhandır. M esela insanda hayal kuvveti 
m i var, bu hayal kuvvetinin büyüğü evrende “M isal Âlem i” 
olarak mevcuttur. Ya da tersi, bu âlem -i misal; İnsanda hayal 
kuvveti olarak katlanıp, dürülmüş, sıkrştınim iş olarak bu
lunm aktadır (!)

Fazlur Rahman’m  yerinde tespit ettiği gibi:

Gazâlfye ait bazı fikirlerin etkisinde kalınarak, maddi âlemle ru
hani âlem arasında var olduğuna inanılan Âlem-i MisaTtn varlığı
nı ispat edebilmek için bir nazariye geliştirildi. Bu rüya ve gölge 
ülkesi nazariyede, keramet tellallığının bir arenası durumunday
dı, Birçok şeyhin ruhani demogojisl ile bir araya gelen bu anlayış 
başta şarlatanlık olmak üzere her türlü sapıklığa yol açtı.7

5 Aslında İbrahim (as), insanm bozulmamış zihnini ve fıtratını temsil eder. 
İbrahim'in başardığı şey, rüşt sahibi ve sağduyulu her bir insanm başar
ması beklenen şeydir. İşte İbrahim (as) daha çocuk yaşta, çok naiv bir şe
kilde bozulmamış bu İnsan fıtratına yaslanarak, o ana kadar hâkim olan 
İlkel zihnin tabiata ve astronomiye odaklı anlam arayışını sorgnlamıştır.

6 Süleyman Hayri Bolay, “Alem" m d .t D İA , C. 4, s. 357-9.
7 Fazlur Rahman, İslam, s. 213-4.
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İmam Hattabî'den sonra Şeyhu l-İşrâk Sühreverdî bu rüya 
ile alakalı hâllere âlem  dem iş ve onları vasfetm eye çalışm ış 
İse de bunu Platon'un îdealar Âlem i İle karıştırm ış, Şüyu ti de 
bazı eserlerinde bu fikri onaylam ıştır. Hafız Şirazı onun kaldı
ğı yerden devam ederek “Âlem  vardır kİ, bu âlem  onun tim sa
lid ir.” şeklinde, bu evrenin hayal ve gölge olduğunu ifade eden 
beyitler döktürmeye başlam ıştır.

Fazlur Rahman* Bu “Âlem  i M isal” nazariyesinin tarih i 
köklerine işaret ederek* onu şöyle eleştirir:

Yeni Platonçuluktan doğan “Varlığın Mertebeleri” nazariyesi ile 
İlgili bir başka büyük nazariye de varlıkla düşüncenin özdeşli
ğini öne süren “Bilgi Teorisidir." Bu İki nazariyeden, söz konusu 
felsefi geleneğin dinî dünya görüşünde önemli bir rol oynayan 
ve geniş ölçüde tasavvufl düşüncenin yardımıyla gelişen, üçün
cü önemli bir doktrin "âlem-i misal” doktrini doğdu. “Misallerin 
ontolojik dünyası; yüksek ruhani varlıkların müşahhas suretlere 
büründüğü, maddi dünyadaki kaba cisimlerinin latif cisimler ve 
suretlere dönüştüğü yer."
İlk iki doktrin Sühreverdî tarafından daha da geliştirildi. Sühre
verdî, özle/zatla varlık arasında ayırım gören İbn Sina'nın tezini 
inkâr ederek, filozofların tanrı ile insan arasında yaptıkları ayırt
ıma dayanağını ortadan kaldırdı. O, bu görüşüne uygun düşecek 
tarzda vacib ve mümkün arasındaki farkı da inkâr ederek, bu 
gibi ayırımların tamamen zihni ve sübjektif olduklarını ifade etti. 
Aristo kategorilerinin hepsini tamamen sübjektif “mitler" olarak 
gördü ve reddetti. O "Bütünüyle Allah varlıktır; Varlığın bütünü, 
Allah'tır." dedi.
Sühreverdînln geliştirdiği bilgi teorisinde bilgi; filozofların öğret
tikleri gibi formların “soyutlanması" suretiyle değil, objenin vası
tasız olarak kavranması veya onun doğrudan doğruya mevcudi
yetiyle elde edilir. Sühreverdî, “bu doğrudan farkında olmayı", her 
türlü bilginin ana özelliği olarak kabul etti ve eski Zerdüştlükteki 
Nur kavramım yeniden canlandırarak, böyle bir İdraki, Varlığın 
kendi kendini aydınlatması olarak kabul etti. Bu şekilde varlık, 
sudur yoluyla Mutlak Hakikatten akıp gelmeye devam ettikçe. 
Nur veya kendiliğinden ortaya çıkan şuur hâli de nihai kaynağın
dan çıkarak akmaya devam edecektir.

Burada insanın bilme güçleri. Kişi şeklinde tasavvur edilen Ha
kikatin ontolojik yapısına yansımaktadır. Nasıl ki, insanda duyu 
idraki, hayal gücü ve akli düşünce varsa, âlem de objektif ola
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rak bunlarla donatılmıştır* Buradan hareketle İbnüTArabı âlemi; 
en büyük insan, İnşam da küçük alem olarak nitelemiştir* Bu 
doktrin makrokozmos ve mikrokozmos fikrinin zıddıdır. Birincisi, 
âlemi insan modeline göre İkincisiyse, İnsanı âlem modeline göre 
ele almaktadır.

îbnül-Arabi'nin bu çok katlı ve merkezinde İnsanın bulunduğu 
kozmolojisinde, insanın yaratıcı hayal gücünün ontolojlk karşı
tı olan "âlem-i misal* oldukça merkezi bir yer İşgal eder* Ger
çekten bu misal âlemi çok geniş ve sınırsız bir alandır* Âlem i 
misaldeki suretleri yansıtmaktan başka bir İş yapmayan, “beşeri 
hayal gücü" kadar sınırsızdır* Âlem-i misale özellikle tasavvuii 
ve (Peygamberle canlı olarak görüşmek vs* gibi) dinî rü’yet tec
rübelerinin konusu olan ve ne tamamen ruhi ve ne de tamamen 
maddi olan canlı sembolleri açıklamak İçin başvurulmuştur* Bu 
tecrübelerde, tecrübenin konusu olan saf ruhani gerçek, bir İma
jın yan-maddl suretine bürünmekte ve doğrudan doğruya hayal 
gücü tarafından idrak edilmektedir* Bu “âlem-İ misal" öyle bir 
yerdir kİ, orada peygamberleri ve melekleri İnsan suretinde gör
meyi başardılar*5 
***

Bu fantastik âlem  i m isal nazariyesi Nakşibendî Tari
k a tın a  Rabbaniden evvel girdiği anlaşılmaktadır* Çünkü 
Rabbânî onu eserlerinin birçok yerinde zikretm iştir* Özellik
le, Nakşillgin Müceddidiye kolu bu nazariye üzerinde fazlaca 
ısrar eder*

Kelam  âlim leri içinde bu nazarlyeyi kelam  İlm ine ilk  tatbik 
etm eyi düşünen Rabbani’ nln talebelerinden H indistanlı M ol
la Bedreddîn dir. M olla Bedreddîn üstadına yazdığı mektupta 
der ki: *Kabir azabı m isal âlem inde olur* Bu azap rüya içinde 
duyulan azap gibidir* Yani temsilidir*” İmam Rabbani, cevabi 
mektubunda şöyle der: “Eğer bu m ütalaayı kabul edersen, 
onu ziyadesi ile genişletm ek ve onu birçok fer1! meseleye tak
sim eylem en mümkün olur*”8 9

İmam Rabbânî, M ekfubafında âlemi; üçe ayırır: Ruhlar 
âlemi, M isal âlem i (manaların tem essül ettiği, görünüm ka

8 Fazlur Rahman* İslam , s, 174-7.
9 Süleyman en-Nedvl, Asr-t Saadet. C. 2, s* 207-12: ayrıca bak. Rabbânî, 

443* Mektub*
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zandığı âlem) ve Cisim ler âlemi. M isal Âlem i; ruhlar âlem i ile 
bedenler âlem i arasında bir ara âlem dir (berzahtır) ve bu iki 
âlem in m anaları ve hakikatleri için ayna durumundadır. Ruh 
ve beden âlem lerinin m anaları âlem -i misaTde la tif im ajlarla 
(suretlerle) tezahür eder. Yani her mananın ve her hakikatin 
(gerçek varlığın) orada münasip bir sureti ve heyeti vardır. 
Haddi zatında bu berzah âlem inde hiçbir şekil ve suret yok
tur. Berzah âlem i b ir ayna gibidir, Ondaki suret ve şekiller 
diğer âlem lerden aksetm iştir. Bu âlem t çok kere, histen geç- 
meden ve bedenden ayrılm adan da hissedilir.

Ona göre ruh, bedene taallukundan evvel m isal âlem inde 
idi. Bedenden ayrıldıktan sonra da m isal âlem ine gidecektir. 
Kabir azabı da m isal âlem inde olacaktır.10

Âlem -i Misal, âlem -i şehadet gibi m evcut olup, o vehim  
ve hayal değildir. Â lem -i M isal bütün âlem lerin en genişidir. 
Âlem lerin hepsinde bulunan her şeyin Âlem -i M isalde bir su - ' 
reti, bir görünüşü vardır. Hatta akla hayale gelen şeylerin, 
m anaların dahi bu âlemde bir sureti* m isali vücudu vardır.

Bu Âlem -i m isali İcat edenler devam ında şöyle derler:

Cinler latif görüntüler olarak temessül edebilirken* insan-ı kâmil 
ve onların daha büyüğü olan peygamber ruhları “âlem-i misal“ 
aynasında niye görülemesln? Elbette görülür! Orada görülen on
ların kendileri olmadığı gibi, ruhlan da değildir, belki onların “mi
sali (ruhsal ikizi* perisprlsi/astrat bedenimdir. Bu anlamda olmak 
üzere yakaza hâlinde Rusıüüllahm görülebileceğini söyleyen bir
çok âlim vardır. Bunlar yalancı mı?

Şah Veliyyullah Dihlevî, Huccetıdlahı l-Batiğa. adlı eserinde 
Âlem -i MisaTde eşyanın henüz dünyada meydana gelm ezden 
önce orada mevcut olduğunu*11 her insanın orada b ir sureti
nin/ sembolünün olduğunu söyler.12 Elest bezm inde ahit/söz 
veren işte bu ikizim iz olup* insan bu dünyaya geldiğinde bu 
m isal âlem indeki ikiziyle/suretiyle üst üste çakışıp, bütünle
şir. İnsan türüne ait bu suret* kişisel özelliklerinden sıyrılıp*

10 Rabbani* M ektubaL 443. Mektub.
11 Şah Veliyyullah Dehlevı, Huiccetuliahi'l-Ballğa^ C. 1* s. 54.
12 Şah Veliyyullah Dehlevî. age, C. I, s. 92.
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insan türüne alt n iteliklerin baskın olduğu Â lem -İ MisaTde 
şekle bürünüp, orada bakî kalır. O rada sadece insanların su
retleri /m isalleri değil, yaptık ları işlerin  de b ir sureti vard ır.13 
Âlem  i M isal ile Â lem -i Şehadet’İn  İç içe geçtiği anda. Peygam 
berim izin kalbi yarılm ış ve bu yüzden dikiş İzi kalmamıştır, 
İsrâ ve m frac olayı, Â lem -i M isal ve Â lem -i Şehadet arasın
daki berzahta* yani her iki âlem in de hüküm lerinin cereyan 
ettiği b ir mekânda olm uştur,14 15

Hadisçi ve sûfî D ihlevî, b irçok hadiste* m addi olmayan bir 
m isal âlem ine işaret edildiğine inanır. O, vahyi* m fracı, Sid- 
retü l-m ünteha'yı, m eleklerle görüşüp-konuşm ayı ve bunlara 
benzer hadiseyi m isal âlem iyle izah  etmeye çalışır ve şöyle 
der: “Birçok hadisin delalet ettiği üzere* varlık  içerisinde mad
di olm ayan bir âlem  vard ır ve m analar orada kendilerine uy
gun im ajlarla temessül ederler. Bu hadislere bakanlar bunla 
n  zahirleri İle kabul edip, sözünü ettiğim iz biçim de bir âlem in 
varlığım  itira f etm ek zorunda kalırlar. Ben de Suyutı ile aynı 
görüş ve kanaatteyim .”

Zahld el-Kevserî, D ih levf nin bu görüşlerini şöyle eleştirir:

Dİhlevfnİn yalnız kaldığı görüşlerinden biri de hadislerin müş- 
kilatım Âlem-i Misal diye* hayaller üzerine bina edilmiş bir âle
min üzerine bina edilen İzah şekillerine bağlamasıdır. Bu âlem-i 
misalin varlığı ne Şeriatta* ne de akılda sabit olmayan bir ha
yaldir. Bu yüzden, müşküatın halledilmesini bu âlemle çözmeye 
kalkmak* işi hayale ihale etmektir. Hatta bu problemleri Âlem-i 
Misalin meçhullûklerine atmak, hadislerin manalarım iptal et
mekten farksızdır. Ayrıca, bir şeyi hicri birinci asırdaki insanla
rın anlamağı manalara hamletmek, katıksız bir ifsat ve haktan 
sapmadır.16

Said Nursı de bu m isal âlem ine niçin ihtiyaç duyulduğunu 
şöyle itira f eder:

Sonra ehl-i keşfin tasdtkıyla; yetmiş defe Resûl-i Ekrem temessül 
edip, yakaza hâlinde CVnırn sohbetiyle müşerref olan Celâleddln-i

13 Şah VeUyyullah Dehlevî, age, C. 1, s, 278.
14 Şah VeUyyullah Dehlevı, age, C. 2, s. 652.
15 Kevseri, H usru i't-T ek öz t 98, nak, Hüseyin Avnl, “Alem-i Misal Var mıdır.

Varsa Ne Demektir?" http://www. daruaselam. com/red diyeler.
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Suyııtl gibi aüâm eler ve muhakkikler sahih hadislerin elmasla
rını, sair sözlerden ve uydurmalardan tefrik ettiler. (19. Mektub)

Yani; m isal âlemi yardım ıyla hadislerin Peygam berin  sözü 
olup olm adığım  ona sorarak düzelttiler der.

Tam aksine, Peygam ber’e en çok yalan isnat edenler; bu 
misal âlem ini İcad edip, ona sığınanlar olmuştur!

Platon’un Felsefesi ve Bize Tesirleri
Misal kelim esi (çoğulu müsül) “örnek, model, ideal, denk, 

benzer* anlam larına gelir. “M isal Â lem fn in  bu anlam larla 
doğrudan alakası vardır. Fransızca “Idea* kelim esinin şim di
ki manası fik ir ve tasavvurdur ki, hariçte var olan b ir şeyin 
zihindeki suretinden ibarettir. P latonun  “idea”sına gelince, 
bunun Yunancadaki m anası “kalıp, m isal/örnek” demektir. 
P la ton a  göre dünyada gördüğümüz maddi şeyler gibi tasav
vur ettiğim iz akli şeylerin dahi Â lem -i Ezelide hakiki ve da
im î birer m isali, numunesi vard ır ki, onlar sabit ve değişm ez 
olarak kalır. Dünyadaki eşya onların noksan ve geçici b irer 
gölgesi hükmündedir. İslam  Filozofları Platon* un İdealanm ; 
el-M ü sü îü İ-E fla iım tu u e/E fta ^  diye ter-
cüme etm işlerdir.

Platon'a göre ik i âlem  vardır. B iri “akledilir âlem” olan ide- 
alar âlemi* diğeri de “duyular âlem i.” Bu duyular âlem inde
ki her şey, idealann kopyalarından, resim lerinden başka şey 
değildir. Bu görüntülerin, aslı “akledilir âlem” olan, İdealar 
dünyasmdadır. Bu idelerin oluşturduğu âlem  de “İdealar Â le
m idir." İdealar; çokluk dünyasının değişm eyen ilkeleri, kay
naklan ve asıHandır* Yani onlar sadece soyut b irer kavram  
değil, aynı zamanda bu varlık ların  nesnel olarak içinden türe
diği bir kaynak, b ir temel, bir İlke, b ir ana maddedir.

Flaton’a göre idealar ezeli ve ebedidir. İdealann ezeli ve 
ebedi olm aları sebebiyle, onlar için doğma, ölme, artm a ve 
eksilm eden söz edilemez, İdealar, sonsuz olm alan sebebiyle 
h içbir değişikliğe bağlı kalm adan her zaman kendileriyle aynı 
kalan şeylerd ir. Onlar, kendi başlarına var olan şey ler olup,
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kendi kendileriyle özdeştirler ve varlıkları kendindendir. Ken
di başlarına var olan idealar, tikel şeylerden  fark lı olarak, za
manın da dışındadır. M addi olan herhangi b ir şeyle karışm a
yan saf ve katışıksız, soyut ilkelerdir. Kendileri b ir “şey” olan 
idealar, bu dünyadaki cü zi/tikel şeylerin  de aynı zamanda 
nedenleridir. Onlar; renksiz ve biçim siz olup, gözle görülem e
yen, tanrısal şeylerd ir am a Tanrı tarafından da yaratılm am ış
lardır. Sayısız İdeanm  kendi aralarında bir hiyerarşi vardır. 
B ir piram it gibi en tepede, diğer bütün iy i şey lerin  nedeni 
olan "İyi İdeası” bulunur.16

Platon» ilk  başta sadece “iyilik, güzellik, adalet" gibi soyut 
şeyler için  idea kavram ım  kullanırken, daha sonraları her bir 
şeyin/nesnenin ideasınm  bulunduğunu iddia etm eye başla
dı. Hatta kolunuzdaki saatin bile. Saatinizin idealar âlem inde 
bulunan ideası, sizin ve diğer tüm saatleri varlık  dünyasında 
var etmeye devam etmektedir! M ilyarlarca saatin ve m ilyon
larca farklı saatin/türün tek b ir “saat ideası" vardır! K itapla
rınız, kalem leriniz gibi tikel şeylerin de İdealar âlem inde kül- 
li/tüm el asıllan olan tek b ir ideası vardır!

Hatta “Platonik  aşkınız" bile bu P latonun  idealar âlem in
deki “aşk ideası" sayesinde varlık yüzü görebil 
“Ey aşk ilahesi, bu aşkm  sahibi de şensin, nedeni de" diye 
yalvarabilirsiniz! _

Özetle, Platonda göre idealar zamanın dışında kendi ken
dileriyle aynı kalan, kendilerine herhangi b ir yer tayin edi
lemeyen, bununla birlikte nesnelerin de nedeni olan, saf ve 
katışıksız şeyhlerdir. Bu özellikleriyle idealar tikel nesnelere 
yayılarak onlara eşlik etmekte, onlara karışm akta ve orada 
bir süre bulunduktan sonra nesnelerden geçip gitm ektedir
ler. Örneğin Platon a  göre beyaz olarak gördüğümüz b ir şeyin 
“beyaz olmasından” söz edemeyiz. Sadece bu şeyin beyaz ren
ge büründüğünden ve bu niteliği b ir m üddet taşıdığından söz 
edebiliriz.

16 Mustafa İlboga, Picıton 'un İdea lan  İle W hitehead’ın  EzeU O bjelerin in  K arşı- 
iaştınZmast, Yük. lisans Tezi.



244 İslam’m Pauluslan U

^P latona göre tek gerçeklik ideadır. Ona göre idealar dün
yası değişm ez gerçekliklerin dünyasıdır. İdealar dünyasının 
dışında bulunan tikel dünya ise kusursuz idealann kusurlu 
birer yansıması* gölgesi ve kopyası durumundadır. Platonda 
göre varlığım  idealara borçlu olan nesneler İse -onun meşhur 
m ağara istiaresinde açık bir biçim de ortaya koyduğu g ib i- İde
alann kopyalandır. Ona göre bu dünyadaki varlık ların  hepsi 
aldatıcı birer görüntü ve yansım adan ibaret olup, idealann 
birer kopyası, belli-belirsiz bir gölgesidir. P la tona göre tikel 
nesnelerin durumu varlık ile yokluk arasında bir konum da
dır. Bu dünyadaki varlıklar, gerçek varlık lar olan idealann 
bulunm ası nedeniyle vardır. Bu noktada Platon’un “Güneş 
gibi parıldayan idealarla kıyaslandığında yeryüzünde görülen 
imgelerde h içbir panltı yoktur." sözü, söylenmesi gereken her 
şeyi özetlem ektedir.17

P latona göre bu maddi evreni Tann yaratm am ıştır. Bu 
ruhçu filozofa göre m addi âlem* o kadar aşağılık ve süfli b ir 
şeydir kil Onu yaratm ak Tan rıya  yakışm az. Madde zaten 
Tann gibi ezelidir, Platon'un felsefesinde yoktan yaratılış diye 
bir şey yoktur! Sadece kaostan kozmosa geçiş vardır. O* ya 
ratm a ile tanrısal daim i oluşumu kasteder. Kaos hâlinde olan 
“Anasır-ı Erbaa/ateş, hava, su ve toprak" gibi dört unsuru 
Demiurgos denen b ir alt tann düzenlem iştir. Demiurgos, b ir 
usta, bir sanatçı gibi ezeli olan İdealan örnek alıp* elindeki 
m ateryallerle maddi evreni inşa etmiştir.

Dem iurgosTın maddeye şekil verme aşam alan konusunda 
bu kadarlık bir açıklam ayla yetinen Platon, varlık ların  sahip 
olduğu daha uzak başlangıçlar hakkmdaki b ilgileri ise, sade
ce Tan rfya  ve onun sevgili kullarına mahsustur, diyerek en 
can alıcı soruya cevap vermekten kaçınır!

Platonda göre şekilsiz ve düzensiz hâldeki ana madde De
m iurgos un, iyin in ve idealann şekil veren enerjisi sayesinde 
canlanıp düzene girerek şekil, form  ve güzellik kazanm ıştır. 
İdealardan varlığa geçişi “tanrısal iyilik” gibi bir araçla çözüm

17 Mustafa İlboğa, P la ton ’un ideaban Be W hüehead’u i E zeli Objelerinin. K arşı 
taştinlm ast, Yük. Lisans Tezi.
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bulan P laton  a göre iyi, iy iy i meydana getirm eden edemez, 
Böylece evren in  doğuşunu açıklayan o büyük argüm anım  
bulm uş olur! Platon un m etafiziğinde “İyi îdeası” bazen tanrı
dır, Bazen de onun m etafiziği tanırlarla doludur. Platon bazen 
b ir m onist, bazen de tam b ir politeist ve panteisttir!18

Platon’a göre duyuların, gelip geçen, değişen çokluk dün
yası hakkında bize verdiği b ilgiler sağlam  ve kesin değildir. 
Buna karşılık , akıl gözüyle kavradığım ız idealar hakkında 
sağlam, kesin  ve genel b ilgiler elde edebiliriz, İdealar, İnsanın 
ruhunda gizli olarak bulunm aktadırlar; çünkü insan ruhu, 
doğum dan önce, İdealar dünyasında bulunmuştu. Bundan 
ötürü, insanın, daha önce İdealar dünyasm dayken görmüş 
olduklarını yeniden “hatırlam ası" sağlam  bilgilere ulaşm ası 
için yeterlidir. Yani; bilgi edinme, sadece bir hatırlam adan 
ibarettir. Ruh idealar dünyasındaki gerçekleri unutm uş ola
maz! Bu "doğuştan bilgi” veya “ruhun hatırlayışı" konusu P la
tonda göre yaşam  öncesi b ir hayatın varlığı, dolayısıyla ruhun 
ölm ezliği konusunda önem li b ir kanıttır. Tanrısal b ir n itelik 
taşıyan bu ezeli ruh parçalanmış, yeryüzüne sürüklenmiş, 
kökünden ayn  düşmüş ve bir bedenin içine hapsedilm iştir.

Özetle; bu ruhçu pagan filozof “ezeli ruhu” ispat edeceğim  
diye m addi dünyayı yok saymıştır. Ona göre ölüm süz ruh; 
dünyaya sonsuzca gelip-gitm ektedir. İşte bu reenkam asyon- 
cu, tam  bir m istik olan, politeist {çok tanrıcı), m addeyi eze
li gören, ontolojisinde yaratılış kavram ına yer bile verm eyen 
adam ın çelişkilerle dolu felsefesi bizim  m eşşaı ve  işrâk î filo
zofları derinden etkilem iş, felsefî bir din olan tasavvufumuzun 
ise, en yüce m im arıdır! Yine; hepim izin içinde bulunduğuna 
İnanılan “ruh" bu pagan filozoftan bizlere kalm ış b ir hatıradır.

Üstelik Platon ve diğer tüm ruhçu filozoflara göre tek b ir 
tane ruh vardır, O da idealar dünyasındadır. S izin ruhunuz 
ve bu arada herkesin ruhu bu ezeli-ebedi, ölüm süz Ruh tan 
bir parçadır. Sizin ruhunuz, dünyaya sonsuz defa gelip  git
m iştir, Ruhçuluk gördüğünüz gibi zor bir zenaat!

18 Fahrettin Olgııner, “Eflâtun" md. D&t C, 10, s, 471.



246 Islam'm Pavluslan H

Bu pagan filozofun bize bıraktığı felsefi miras* yani hatıra
lar öyle unutulacak gibi değildir* Onun idealar âlemi, bizim  
sûfılerin âlem i m isali olacak, Â lem -i m isal de tüm Müslüman
ların âlem-i berzahı/kabir hayatm a dönüşecektir*

Platon’dan sonra, onun yanda bıraktığı İşleri tamamlamak 
için  b ir başka pagan filozof Plotinus bayrağı teslim  alır* Kur
duğu Yeni Eflâtunculuk akım ı ve onun sudûr teorisi blzlerin 
ontolojisini* kozm olojisini ve epistem olojisini belirleyecektir* 
Ruhçuluk ve panteizm  tasavvufum uzun baskın rengi olur* :

Bizim  işrâkîlere ve sûfîlere göre Platon “Grekçe konuşan 
Musa”dm “H ikm etAelsefe* nebevi bilgidir* İbnû l-A rab fye 
göre “hükema" Allah ’ı ve eşyayıJdİİİt* Filozoflar arasında zevki 
bilgiyi tadan^Eflâtun el-İlâh î” gib ileri pek nadirdir* Onun ma- 
nevi tecrübesi, keşf ve vücut ehlininki ile aynıdır. Platon un 
entelektüel şahsiyeti M olla Sadra tarafından “kaddesallahu
ruhahû” (AHah ruhunu takdis etslnj duasıyla tebcil edilir*19 20

. . _• ■" ..... ' ' ■ ...............**-

Muhammed İkbal* Flaton’um ın hayatı dışlayan idealizm i
ni şöyle eleştirir:

Eski rahip, bakîm Eflâtun kadim bir koyun İdi. Felsefenin ka
ranlığında kaybolmuştur. Hayalî dünyaya o kadar dalmış idi ki, 
kendi varlığını bite hesaba katmamıştı* Onun şarabı bizi de sar
hoş etmiştir. Eflatun* insan kılığında bir koyundur; onun fikirleri 
bizim sûfîleri de cezbe tmişttr* O; dünyanın bir hayalden ibaret 
olduğunu zannetmiştir* Onun felsefesi var olanı yok saymıştır*30

Bu arada ümmi21 Muhammedü’l-Arabi (sav) ve onun getir
diği son din de buhar olup uçar* Sahi bizim  peygamberim iz 
kim dir?

M eşşaî filozo f Fârâbı* Platon’un tdelerfn i, A llah ’ın  zâtı ile 
kâim  İlm î suretler olarak yorumlar*

Platonun İdeler olarak kabul ettiği şeyleri, kelam cı filozof
lardan el-îci, Türlerin  Efendisi olarak adlandırmıştır*

19 ilhan Kutluen H alid i H ikm et Tasavvuru, İslam'ın K lasik  Çağında Felsefe  
Tasavvuru, İz Yayıncılık. İst/1996.

20 İlhaml Güler, “Düıl Çoğulculuk ve Geleneksele! {Tradisyonalist) Ekole İs
lâmî Bir Kritik", İnönü Ün.* G nostik  Akm üar ve Okûîüzm  Sem pozyım ıiL

21 Yani felsefe bilmeyen, Hermetik hikmetten veya Platonik felsefeden uzak 
anlamında!
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Sühreverdı, Platon u filozofların imamı ve reisi olarak görür! 
O da imamı gibi idealann ontolojik gerçekliğini kabul eder*

İşrâkî filozoflar Platon'un idelerini ikiye ayırırlar, İlki; c i
sim lerle hiç alakası olm ayan "ashabu i enva, erbabu l-es
nam ” dedikleri soyut akli idealardır* D iğeri ise; “el-m üsülü'l- 
muallaka"dır* Burası berzah ve hayal âlemidir* Bu “M uallak 
İdeler Â lem i” , akledilen âlemle, duyulan âlem  arasında bu lu
nan ve her iki âlem  arasında b ir nevi geçişi sağlayan bir köp
rüdür* Bu âlem, her iki âlemdeki varlıkların birer sürerinin 
bulunduğu b ir aynaya benzer* Burada JPlaton un ideleri ci- 
slm leşir, cism ani fertler de ruhanileşir! Sühreverdı Platon'un 
soyut akli idelerin i burada m elek hâline dönüştürmüştür*22

îşrâkı filozoflara göre Platon'un, Mideler/m isaller” adım  
verdiği bu soyut cevherler; M ebde-i Evveliden (Allah) sudûr 
eden İlk varlık lar olup, aralarında illet ve m a lu l olmayan 
Ceberut âlem indeki A rzı Akıllardır* Bu akıllardan her birisi 
maddi âlem de bulunan türlerden birisini, kuvveden fiile ç ı
karıp, onun yönetilm esi ve korunm ası görevini üstlenmiştir* 
İşrâkîler, Platon’un İdelerini Türlerin Efendisi (Rabbu’n-Nev1) 
yapm ışlar, yani bir nevi ilahlaştirm ışlardır*

OsmanlI düşünürlerinden Kasabbaşızâde İbrahim 'e göre 
M uallak İdeler Â lem fnde ister soyut olsun isterse somut ol
sun, her varlığın  ve hatta renk, şekil, tad, koku, ışık, hareket, 
sükun ve buna benzer şeylerin bile zâtı ile kaim  olup, madde, 
zaman ve mekanla alakası olmayan birer İdesi (m isali) bu
lunmaktadır. Ona göre rüyada görülen tüm  varlıklar, Mual
lak İdeler Âlem i nde bulunan varlıklardır* Çünkü ruh, uyku 
esnasında bedeni terk edip, M uallak İdeler Âlem ine çıkar ve 
oradaki varlıkları müşahede eder*

Tasavvufçular, işrâkî filozofların M uallak İdeler Âlem i'ne 
Berzah ve M isâl Âlem i gibi farklı isim ler verm işlerdir*

Davud-u Kayseri ye göre M isâl Âlem i; nurânı cevherden 
oluşan b ir âlemdir* Bu âlem; n icelik ve duyusal olm ası açı-

22 Fahrettin Olguner* “Eflâtun” md, DİA, C- 10, a. 475.
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sm dan clsm anî cevherlere, nuranî olm ası açısından İse so
yut aidi cevhere benzem ektedir. Dolayısı ile M isal Âlem i, ne 
birleşik maddi bir cisim, ne de soyut akil bir cevherdir. M isâl 
Âlem i; arşı, kürsüyü, yedi göğü, yerleri ve felekleri içine ala
cak kadar büyüktür! Hz* Peygamberdin m iracı bu âlemde ger
çekleşm iştir! Bu âlemde bulunan suretlerin gölgesi, cisim ler 
âlem indeki varlıkların suretlerini meydana getirir* Meselâ, 
bu âlemde bulunan Cebrail, C isim ler Â lem fne geldiği zaman, 
kendi aslî suretinde değil insan suretinde görünmüştür*

İşrâkî filozoflar, M uallak İdeler Âlem inde bulunan Câbulk, 
Câburs ve Hurkalya adlı üç gizem li beldeden bahsederler, İş- 
râkîler bu üç belde için b ir de hadis uydurmuşlardır. Güya 
Hz* Peygamber, “Câbulk ve Câburs unsurlar âlem ine ait ide
ler, Hurkalya ise felekler âlem ine alt idelerdir,” buyurmuşl

Çok tabii ki, bu peygam ber İslam  peygam beri değildir* O l
ması da gerekmez* Zira; her bir işrâkî filozo f kendi b ilgi teori
lerine göre zaten peygam berdir,23

Davud-u K ayserin in  M isal Âlem i, işrâlölerin  Hurkalya bel
desinin b ir benzeridir. Güya Hz. Peygamber m iraç gecesinde 
dört unsurdan tamamen sıyrılm ak suretiyle, m iracın ı maddi 
âlem ile manevi âlem  arasında b ir berzah olan bu Hurkal- 
ya ’da yapmıştır*

Bazı işrâkî filozoflara göre iy i kim selerin ruhları Öldükten 
sonra Câbulk’a gider ve işledikleri güzel ameller, kendilerine 
güzel suretler olarak gösterilir* Kötü kim selerin ruhları İse öl
dükten sonra Câburs a gider ve onların yaptıkları am eller de 
kendilerine kötü suretler şeklinde gösterilir. Bazı filozoflara 
göre ise Câbulk, Akıllar âlemi ile C isim ler Âlem i arasında bu
lunan ve dünyadaki bütün varlıkların suretlerinin, Câburs 
ise dünyada iken kazanılan am ellerin b irer suretinin bulun
duğu b ir berzahtır,

23 Hermetik lrfan/gnosis öğretisine göre peygamberlik ilahı bir görevlendir
me ile değil de nefis terbiyesi ve ruh tezkiyesi İle kazanılacak bir merte
bedir* Meşşaî Fârâbî bile filozofları peygamberlere denk görür ve şöyle 

^ der: *Akıl öyle bir mertebeye çıkar ki Faal Akıl/Cebrail'den doğrudan bilgi 
(vahiy) almaya başlar,"
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Sühreverdfye, göre bu gizem li ve m istik beldeler, vecd 
hâlinde erişilen  ve uyku ile uyanıklık arasında görülen te
zahürler veya sadık rüyalarda görülen akil suretlerin içinde 
bulunduğu yerlerdir. Hatta kendisi bu beldelerden Câburs'ta 
Aristo ile görüşm üştür. Tabii ki, bu koskocaman bir yalandır. 
Üstelik gördüğünü iddia ettiği kim se Aristo değil, Ploünus ya 
da Yeni Eflatuncu b ir filozoftur! Bu tür sahtekârlıklara bu 
kim seler sık sık başvururlar. Ya görüştükleri üstatlarından 
görevlendirm e alırlar. Ya da onlarla tartışıp, onlara ders verir
ler, başa güreştiklerin i gösterirler!

Bazı m utasavvıflara göre Câbulk, vücub ve im kân daire
lerin i içine alan ulûhiyet m ertebesidir. Eşyanın esas sureti 
burada m evcut olup, bütün varlıkların doğuş yeridir, Câburs 
ise bütün hakikatlerin zuhur yeri olan insanın varlığıdır. Zira, 
İlahî zatın aydınlığından doğan her şey, İnsanın varlığında 
son bulur.

Bazı m utasavvıflara göre İse Câbulk, mutlak varlık  ile âlem 
arasında b ir berzahtır,

Tasavvufçular, ruhun bedene girm eden önce Ruhlar Â le
m inden  M isal Âlem i ne geldiğini ve burada b ir süre kalarak 
bedene girm ek için hazırlık yaptığım  iddia ederler. Aynı şekil
de ruhun bedenden çıktıktan sonra varacağı ve Berzah den i
len âlem  de yine bu âlem dir,24

Platon'un İdealan, Nasıl Âyan-ı Sabite,
İdealar Âlemi de Nasıl Âlemi Misal Oldu?
Platon; türler ve külliler/tüm ellerin yaşadığı başka b ir 

âlem  bulunduğunu, bu âlemin Ayan-i Sabite yahut ilk  nu
m uneler (ezeli örnekler) âlemi olduğunu söyler. B iz bu dün
yada bu Ayan-ı Sabite nin gölgelerini görüyor ve onlara efrad 
veya cüziler/tikeller nam ını veriyoruz. Bu türlerin asıl varlığı 
M üsül/Idealar veya Âyan i Sabite âlem indedir, Bu filozoflar, 
bunu izah için Ayan-i Sabite âlem inde türlerin, bu âlem deki 
eşya için  b irer kalıp teşkil ettiğini, her şeyin bu kalıplara göre

24 İsmail Erdoğan, “Platonun İdelerine Bazı İslam Düşünürlerince Yapılan
Atıflar", http: //dusundurensozler.blogspot. com 2008/02,
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icat edilerek ferdler ve cü ziler hâlinde bu âleme gönderildiği
ni* bu âlem deki her şeyin kendi türünün bir gölgesi olduğunu 
iddia eder. Bu türlerden her birinin* o türle alakalı bir ruhu 
vardır. O ruh bunların ilahıdır. Ona, “türün rabbi” (Rabbün- 
Nev*) derler. Platon un Âlemdi M isali budur,25

Îbnü’l-Arabı* âlem deki nesnelerin somut vücut/varlık ka
zanm adan önce A llah ’ın  zatında ideler hâlinde bulunduğunu 
İleri sürer,26

Ayn; hakikat* m ahiyet ve zat manasına gelir ve varlık/vü- 
cut kavram ından fark lı b ir anlama sahiptir. “B ir şeyin varlığı 
başka* m ahiyeti başkadır.“ denir. Ayan ı sabite dış âlemde 
var olan eşyanın A llah 'ın  ilm indeki hakikatleri olup* hariçte 
mevcut değildir. Daha doğrusu bunlar A llah ’ın  ilm inde sabit 
olan “yoklardır.” Bu terim  tasavvufa Îbnü’l-Arabı ile girmiş* 
daha sonraları sûiı filozoflar A llah-âlem  ve insan ilişkileri 
konusundaki düşüncelerini ve varlık görüşlerini bu şekilde 
açıklam ışlardır, Îbnü l-A rab fye göre eşyanın üç safhası var
dır, İlk  teayyün* ayan-ı sabite ve ayan-ı hariciye! Bu ayan-ı 
hariciye* ayan-ı sabitenin tecellisi* görünür hâle gelm esidir 
ki* aslında onlar yok hükm ündedir ve gölge varlıklardır.

Dış âlemde bizim  gördüğümüz eşyanın aslında hakiki b ir 
vücudu (mahiyeti* hakikati) yoktur. Eşyanın birbirinden fark
lı görünmeleri* aslında ayn  ayn varlık lara sahip oluşundan 
değil* ayan-ı sabitelerinin farklı oluşundandır. Varlık/vücut 
tektir* farklılık ayan-ı sablteden ileri gelir! Bu ayan-ı sabite* 
B ir olan zat-ı İlahînin sudur/zuhur etmesinden ibarettir. Ib- 
nü l-A rab fn in  görünen alem in bir hayal yahut gölge olduğu 
görüşü tamamıyla Platon ile aynıdır.

Ayan-ı sabite varlıkların m odelleri (prototipleri) ve kalıp la
ndır. Varlıkların çeşitliliği, çoğalm ası ve sayısız farklı şekiller
de görünmesi bu ayan-ı sabite’den kaynaklanır. Bu ayan-ı sa
bite/idealar h içbir zaman dış dünyada/gorünür âlemde bu
lunmazlar. Bunlar varlık kokusu koklamamış soyut varlık lar

25 Süleyman en-Nedvi, A sr-ı Saadet, C. 2, s. 207-12.
26 Fahrettin Olguner, “Eflatun” md. D İAr C, 10, s, 475,
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olup, bunlar eşyanın batını, eşya ise bunların zahiridir. Bun
lar ilah ı isim lerin suretleridir. Yine ayan ı sabite; dış âlemdeki 
varlık ların  hakikati olm aları itibariyle beden için ruh gibidir.

Îbnü 'l-Arabfye göre ortada yalnızca Allah ve ayan-ı sabite 
vardır. Ayan-ı sabite (ideler), A llah 'ın  ilm inde eşyanın görünür 
hâle gelm eden önce var olm ası demektir. Bunlar hariçte mev
cut değillerdir ama İlahî İlimde ^yoklar" olarak mevcutturlar, 
îbnu 1-Arabî ayan-ı sab iteyi kabul edince bütün mümkün 
olanların da mevcut olduğunu kabul etm ek zorunda kalm ış
tır, Bu aynı zamanda şu dem ektir: Duyular âlem inde varlığı 
olan b ir insanın aynı anda ayan-ı sabite âlem inde de sübutu 
var demektir.

Fethullah Gülen de bu ayan-ı sabite teorisini hak ve haki
katm iş gibi savunur.

Ayân-ı sâbite" sabit/değişmez zâtlar ve mâhiyetler demektir. İlm-i 
İlahide mevcut olan her şey, bir yönüyle vücut, varlık kokusu ve 
özelliği koklamış olsa da hârici vücut noktasında henüz mevcud 
ve yokluk arasında bir yerdedir.
Varlık ve eşya, kendi zâti an İtibarıyla yok/hiç hükmündedir, 
Hakkın vücudunun gölgesi olması bakımından ise mevcut sayı
lırlar. Âyân-ı sabite ve misâli modeller hârici vücutla şereflendiril
dikten sonra misâli levhalar hâlini almakta, peşinden de bu ber- 
2ahî motifler, kendilerine göre farklı vücut urbaları giyerek daha 
değişik boyutlarda âyinedarlık vazifelerini sürdürmektedir, Zdyâ- 
zulmet hayır-şer, saîd-şakı hemen hepsi bu âyân-ı sâbiteden ak
seden misâli levhalarda bellidir; ancak, saîdin saîd, şakinin de 
şaki kabul edilmesi hârici vücut ve teklif altına giren varlıklarda 
onlann bu teklif âlemindeki temayüllerine bağlanmıştır.

Her zaman olmasa da bazen eviiyâullahın âyân-ı sâbitedeki hâl
leri, açık veya rüyalarda olduğu gibi bir kısım sembollerle müşa
hede etmeleri, onlara sıradışı bir lütuftur. Bu seçkinlere bazen, 
daha sonra olacak şeyler bildirilir, Âyân-ı sabite İle alâkalı bu 
bilgiler ve bu müşahedeler, Seçkinlere çok defa misâli levhalar 
hâlinde arz edilir.

Ne şekilde olursa olsun, âyân-ı sâbiteye ait mânevi sûret ve mo
dellerin yansıdığı ve temessül ettikleri âlem veya aynalara "âlem-i 
misâl" denilir. Ayrıca âlem-i misâli, varlık ve hâdiselerin mânevi



252 İs la m 'ın  Pavluslan il

suretler hâlinde, kendi özel kılıflarıyla duyular dünyasına girme
leri* görülüp hissedilmeleri* şeklinde de yorumlayanlar olmuştur 
ki, ruh ve melâikenin belli suretlerde temessulleri bu hususa bi
rer örnek teşkil edebilir.fi7

Ayan-ı sabite; evrende var olan eşyanın A llah 'ın  ilm inde
ki hakikatleri, İlahî isim lerin suretleri olup, hariçte m evcut 
değillerdir. Onlar P latonun idealan gibi soyut varlıkların mo
delleri ve kalıplandır. Bunlar ezelidir, asla değişmez, değişti
rilem ezler, Ayan-ı sabitenin değişm esi im kânsız olduğundan 
bunları değiştirm eye A llah 'ın  iradesi de taalluk etmez, îbn ü l- 
Arabı'ye göre A llah 'ın  ilm i m alum a tabidir. O, b ir şeyi, o şey 
nasılsa öyle b ilir ve aynen bildiği gibi var eder. Bir şeyin nasıl 
olacağı ise, o şeyin âyan-ı sabltesine bağlıdır. Ben, sen, o ve 
her b ir şey bu dünyada b irer hayal, vehim  varlık ve yokluk 
arasında bir gölge gibiyiz. Asıllanm ız bu m isal alem indeki 
âyan-ı sabitelerdir. Bu ayan-ı sabite ise ezeli olup, değişm e
diğinden bu düşünce, irade hürriyetini tamamıyla yok etmiş/ 
cebircüiğe / fatalizm e yol açmıştır. Bu nedenle tasavvu fa Yu- 
nan felsefesinden geçmiş olan bu Âyan-ı sabite nazariyeşini 
kabul eden sûfîler hep kaderci olm uşlardır.20

Âyan-ı sabite ilahı ilimde sabitlik elde etm iş gerçeklikler
dir* mümkinâtın zahire doğru bir adım daha ilerleyerek ka
rarlaşmasıdır, Âyan-ı sabite yaratılm ış değildir. A yn lar ebedi 
ve ezelidir. Vücut bulmadan önce bütün varlıkların b ir ayn-ı 
sabiti vardır. Hayvan, bitki ve madenlerin, hareket ve tavır
ların dahi ayanlan /idealan da aynen böyledir. Bu âyan-ı sa- 
bitelerln A llah ’a ihtiyacı yoktur. Aksine, Yaratıcının onlarda 
zuhur etmesi açısından âyan’a/idealara ihtiyacı vardır (!) Bu 
zatlar (aynlar) yoklukta sabittirler. İyilik eden kötülük eden* 
yararlandıran ve zarar veren zatların kendileridir. Ayan-ı sa- 
bitelerinin yaratılışı sırasında henüz varlık âlemine gelmeden 
mümin olanlar* varlık alanına geldikleri zaman da imanlı gö
rünürler, A llah onların beyle olduğunu ayan-ı sabitelertnden 
bilir. Allah da ilm ini kendi mukaddes zatından değil de ayan-ı 27 28

27 Fethullah Gülen, “Ayan-ı sabite ve Âlemi Misal", Sızıntı* Nisan 2001* Cilt 
23* Sayı 267.

28 Süleyman Uludağ, “Ayan-ı sabite" md. DİA. C. 4* s. 198-9.
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sabiteden almaktadır. Allah İlm ini oradan aldığı için başka bir 
şekilde hareket etmesi mümkün değildir. Bu düşünce sahip
lerine göre sübut âlem inde ne isen varlık âlem inde de öyle 
göründün! Bu ise ahlaki sorumluluğun tem eli olan irade hür- 
lîj^ tin iy o k  etm ektediı\LJ

Tüm  bunları kabul etm ek mümkün değildir, Ayan-ı sabi
teler! kadim /ezeli kabul etm ek küfürdür. Zaten, Îbnü l-Arabî 
evreni “kadim-I hadis/ezeli yaratık” diye niteleyerek bu konu
daki niyetini gizlem ez! îbn Teym iyye İbnü'l-Arabî’nin bu tür 
düşüncelerini küfür olarak nitelemektedir. Yine şeyhülislam  
Mustafa Sabri de Îbnül-Arabî'n in  görüşlerini tenkit etmiş ve 
reddetm iştir. Tasavvu f tarihinde son derece tesirli olan bu 
Ayan-ı sabite nazariyesine kelam cılar ve SeleSyye âlim leri 
sürekli itiraz etm işlerdir. Çünkü Ayan-ı sabite nazariyesinin

M-1-rl—■ ■■ _ _  .. ._____. ___ _ _ _  -T.

kabul edilm esi hâlinde eşyam n yaratılması^ye A llah 'ın  Y a ra 
tıcılık” sıfatı yok  olmakta, âdemin kadim  olduğu görüşü kabul 
edilm ektedir

Bu ayan-ı sabite nazartyesi çeşitli felsefi görüşlerin har
m anlanm asıyla oluşan bir teoridir, Ayan-ı sabite nazaılyesi 
Platon un idealan ve Plotinus'un “Bir ve İlk Akıl” nazariyesi
nin devam ıdır.29

+**

Sald N ursfye göre ruhlar âlem inden başka bilem ediğim iz 
pek çok manevi âlem  vardır. Yine bu âlem ler aynı anda» iç 
içe geçm iş durumdadırlar. Âlem -i esir, âlem-i m isal, âlem -i 
berzah gibi âlem ler arasında sıkışıklık ve yer darlığı yoktur. 
Bu âlem lerin hepsi, birbiriyle kanşm aksızm  küçük bir yerde 
toplanabilir.30 Said Nursî Â lem -i m isali; âlem -i ervah ile âlera- 
i şahadet ortasında bir berzah olarak tarif eder.

Âlem-İ misal, âlem-i ervahla âlem-i şehadet ortasında bir berzah
tır, Her ikisine bir yönüyle benzer. Bir yüzü ona bakar, bir yüzü 
de diğerine! Meselâ, aynadaki senin misalin, şeklen senin cis
mine benzer; maddeten senin ruhun gibi lâtiftir," Âlem-i misal;

29 Süleyman Uludağ, “Ayan-ı sabite" md. DİA, C, 4, s, 198-9.
30 Afesneut ZeylÜl-Habbe.
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âlem-i şehadet gibi vücudu görünür. Tahakkuku bedihî/açıktır. 
Hatta sadık rüya ve keşf ve şeffaf şeylerdeki temessülât, bu âlem
den âlem-i misale karşı açılan üç penceredir. Avâma ve herkese 
bu âlemin varlığını açıkça gösterir, Âlem-İ misalin vücudu, âlem-i 
ervah ve âlem-i şahadet kadar kesindir.31

Said Nursî* beş hayat tabakasından bahseder.

Birinci Tabaka: yeme, İçme gibi birçok kayıtlara bağlı olan bizim 
hayatımızdır.
İkinci Tabaka: Hz. Hızır ve Üyaâm (as) hayatlarıdır ve bir dereceye 
kadar serbesttir. Yani bir anda pek çok yerde bulunabilirler.

Üçüncü Tabaka: Hz, İdris ve İsa'nın (as) hayatlarıdır ki, beşeriye
tin ihtiyaçlarından sıyrılmış, melek hayatı gibi bir hayata dönü
şerek nur ani bir letafet kesbetmiştir.

Dördüncü Tabaka; Şehitlerin hayatıdır. Hz. Hamzahın* çok vaka
larda kendisine sığınan adamları koruması, bununla izah edilir.

Beşinci Tabaka: Kabir ehlinin ruhî hayatlarıdır, ölüm  tebdil-i 
mekândır, ruhun salıverilmesidir, yokluk ve fena değildir. Sayısız, 
vakalarla evliyanın ruhlarının temessül etmeleri ve keşif ehline 
görünmeleri, blzlerle münasebetleri ve diğer kabir ehlinin uykuda 
ve uyanıkken bizlerle münasebetleri ve gerçeğe uygun olarak biz- 
lere haberler uçurmaları gibi pek çok delil, bu hayat tabakasının 
mevcudiyetini ispat eder.32

Âlem -i misal; Ayan-ı sabiteye ait manevi suret ve m odelle
rin  yansıdığı ve tem essül ettiği b ir aynadır, Bu aynaya dün
yada mevcut bulunan (canlı, cansız, insan ürünü veya yara
tılm ış) bütün şeyler ve meydana gelen bütün olaylar aynısı ile 
ve de tertip li olarak yansır. Daha doğrusu dünyadaki eşya ve 
olaylar Â lem -i M isalin yansım asıdır. Oradakiler asıl* dünya- 
dakiler b ir hayal ve gölgedir.

Â lem -i M isal; maddi âlem le ruhlar âlem i arasında b ir köp
rü âlemidir. Bu âlem  hem  m addi âlemden» hem de ruhlar â le
m inden vasıflar alm ıştır. M addi âleme göre m isal âlem i daha 
la tif ve hafif b ir âlemdir. Uyku arımda m addi âleme kapanan 
pencereler m anevi ve m isali âlem lere açılır. Ruh da bu açı
lan  pencerelerden o âlem leri seyir ve m ütalaa eder. Kalbin

31 Barla Lahikası.
32 Birinci Mektub.
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ve duyguların terakki ve keskinliğine göre rüya sahibi, bazen 
levh-i m ahfuzun cilveleri, bazen de kader m ektuplarının nu
m uneleri ile karşılaşır*33

Yine Said N ursfyi, vahdet i vücutçuların icat ettikleri ga
rip âlem leri savunurken görüyoruz;

İbnû l-A rabi’nin Fütuhata Mekkiye İsim li kitabında ve İn 

san ı Kâmil kitabının m üellifi Abdulkeıim  el-C îlî gibi zatların 
kitaplarında haber verm iş oldukları MK af dağı, Arz-ı Beyzâ ve 
Â lem -i Meşmeşe" gibi b in ler dünya büyüklüğündeki âlem ler 
âlem-İ m isalden oldukları için onların yerleri dünyada bir çe
kirdek kadar olsa da âlem -i m isalde bir ağaç kadar geniştir. 
Çünkü bu dünyada yapılan az b ir amel ve fiilin  âlem-i m isal
de tim sali b ir ağaç gibidir. Ancak onların sekir hâlinde gör
dükleri bu âlem ler âlem-i şahadet ile karıştırıldığı için inkâra 
sebep olmuştur. "Onlar ehl-i hak ve hakikattirler ve gördük
lerin i doğru görmüşlerdir* Fakat, gördüklerini yorum lam ada 
hata etmişlerdir* Rüyadaki adam kendi rüyasını tabir edeme
diği gibi, o kısım  ehl-i keşif ve Şuhut dahi gördüklerini o hâlde 
iken tabir edemezler, Onları tabir edecek olan “Asflya* denilen 
verasetti nübüvvet muhakkikleridir*"34

Onların hatalı yorum larını düzeltmek, pek tabii Said Nur- 
s îye  kalır!

Â lem -i rüya, âlem -i m isâlin gölgesi ve o da âlem -i berzahtın 
gölgesi olduğundan, düsturlan/ilkelerl birbirinin benzeridir,"35

Levh-i m ahfuzun ve âlem -i m isalin İki küçük numunesi, 
İnsanın hafıza ve hayal kuvvetidir... (devamı şim dilik yazdı
rılm adı. Vay vayî)36 Küçük b ir âlem olan insanda hayal gücü 
olduğu gibi, büyük bir insan olan âlem de de bir âlem -i m i
sal vardır... Hafıza gücü levh-i mahfuzdan haber verdiği gibi, 
kuvve-i hayaliye de âlem-i m isalden haber verir 37

33 http;//www somlarlarisale. Alem-i misal,
34 Mektûbât lS.Mektub*
35 Said Nursi, Sönühat, İfade-i Meram*
36 Emirdağ Lahikası L Mektup 202.
37 Barla Lah, Mektup 264.
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Âlem -i m isal, âlem -i ervahla âlem -i şehâdet ortasında bir 
berzahtır. Her ikisine birer vecihle benzer. B ir yûzû ona ba
kar, b ir yüzü de diğerine bakar. Meselâ, aynadaki senin m isa
lin sureten senin cism ine benzer. Maddeten senin ruhun gibi 
lâtiftir. O âlem -i m isâl; âlem -i ervah, âlem -i şehâdet kadar 
vücudu kesindir. Â lem -i m isal, ehl i velayetin/evliyanın te- 
nezzühgâhıdır. (gezip-dolaş tık ları m esire yerleridir)3®

Said Nur sı, bir cum a gecesi âlem-i m isale giriverir.38 39 Görür 
ki; âlem-i misal, sonsuz bir fotoğraftır. Öyle ki; her b ir fo 
toğraf, dünyada yaşanan tüm olayları her an tazelenen güzel 
manzaraları, şekilleri ve güzellikleri fotoğrafım  alıp» hiç ka
rıştırm ayarak çekiyor, Â lem -i m isal; b in ler dünya kadar bü
yük ve geniş b ir uhrevi sinemadır. Fani varlıkların, her an 
değişip-kaybolan hâllerini ve geçici hayatlarının sem erelerini 
kaydediyor. Bu fotoğrafları sonsuza kadar sürecek izlem e sa
lonlarında ve Cennette ebedi mutluluk dostlarına dünya ma
ceralarını ve eski hatıralarım  tablolar hâlinde gösterm ek için 
kaydeden pek büyük bir kameradır, vs.40

Said Nursî “A llah ’ın  veçh i hariç, her şey helak olacaktır.“ 
ayetinin kapsamına, Cennet, Cehennem ve ehli de dâhil m i
dir?” sorusuna cevap verirken, eşyanın mutlak manada yok 
olmayacağım , ayan-ı sabite nazariyesi İle ispat etmeye çalışır.

Cevap: Bu mesele, pek çok uzmanın, keşif ve velayet eh
lin in araştırma konusu olmuştur. Bu meselede söz onlann- 
dır. Allah’ın  zatı madem daimidir; elbette sıfatlan ve isim leri de 
daimidir. Madem sıfatlan ve İsim leri daimidir; elbette onların 
aynalan ve mazharlan olan âlem-i bekadaki bakî kalacak şey
ler ve kimseler, mutlak yokluğa zaruri olarak gidemez. Hem 
mutlak yokluk zaten yoktur, çünkü her şeyi İhata eden bir ilim  
vari Hem Sahi ilim  dairesinin dışında bir şey yok ki, b ir şey ona 
atılsın, ilim  dairesi içinde bulunan yokluk ise, harici yokluktur 
ve ilm i vücuta perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu m evcudat ı 
İlm iyeye, bazı ehl-i tahkik “a*yân-ı sabite" tabir etm işler. Öy-

38 Barla Lahikası, 267.Mektup.
39 Said Nursî, Sünühat Rüyada bir hitabe,
40 Emirdağ Lahikası T, Mektup 201.
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leyse, fenaya gitmek, geçici olarak haricî elbiseyi çıkarıp, m a
nevi ve İlm î vücuda girmektir. Yani, helak olup, yok olanlar, 
haricî vücutlarım  bırakıp, onların m ahiyetleri bir manevi vücut 
giyer, kudret dairesinden çıkıp ilim  dairesine girer.

Nur Külliyatında, “ayan-ı sabite" için  “vücud-u ilm iye, vü- 
cud-u manevîye" tabiri kullanılır.

Her bir şey dünyadaki varlığım yitirdikten sonra (özellikle canlı 
bir varlık idiyse); âlem-i misalin defterlerinde olan misâli levhalar 
üzerine, hayatının her aşaması için nice fotoğraf bırakıp, o fotoğ
raflardan, anlamlı olan ve mukadderat-ı hayatiye denilen hayat 
macerası yazılır ve ruhanilere bir mütâla’agâh (etüt salonu) olur.41

Eşya ölüm ile zeval ve yokluğa gitmiyor, belki kudret dairesinden 
ilim dairesine geçiyor; şehâdet âleminden, gayb âlemine gidiyor; 
değişim ve fanilik âleminden, ebediliğe geçiyor. Gerçekten eşya
daki cemal ve kemal; İlahî isimlere aittir. Madem o isimler bâkîdir 
ve cilveleri daimidir, elbette o isimlerin tecelli ettiği eşya da yok
luğa gitmezi Belki yalnız ftfbâıî taayyünleri (sanal görünümleri} 
değişir, asıllan, mahiyetleri ve misâli kimlikleri bakı kalır,,,Eğer 
o ölenler insan gibi ruh sahibi iseler; zaten onlar dünyadan daha 
güzel olan âlem-1 berzah, âlem-i misâl, âlem-i ervah gibi Allah'm 
başka memleketlerine giderler...42

Yukarıda etraflıca gösterdiğim iz gibi, Said Nursı nin tüm  
ontolojisi “âyan-ı sabite” üzerine, tüm kozm olojisi de “Âlem -i 
m isal” üzerine kurulm uştur! Risalelerin ne şarkın ulûm un
dan, ne de garbın funûnundan alındığım , direk Kur’an’m  in
diği arş-ı sem avîden alındığım  iddia etm esine karşın sözünü 
ettiğim iz tüm bu görüşler tamamen Yunan filozoflarından 
alm tıdır! Üstelik Said Nursı, “İnsanların en eblehi olan sofes- 
taüer" diye giydirdiği, safsatacılar diye hakaret ettiği fllozoflar- 
dan! Bu antik safsatacı, ebleh Sofestailerln yaptıkları da tam 
olarak Said Nursî'nin yaptığı şeydir. Onlar bu m addi dünyayı 
bir hayal, sanal imaj olarak görüyorlardı. Bol cafcaflı sözlerle 
dem agoji/laf salatası yapıyorlardı. Said Nursı, zındık diye öl
dürülen Şeyhü'l-îşrâk Sühreverdî kadar felsefeye göbeğinden 
bağlı olduğu görülmektedir. Gerçekten bunlar tüm üyle safsa
tadır. Cafcaflı laflarla örülmüş tasavvuf! demagojilerdir.

41 24,Mektub.
42 24.Mektub,
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Bu âlem ler tümüyle hayal ürünüdür. H içbir bilimsel, onto- 
lojik ve İslâm î yönü yoktur! Reel gerçekliği bulunmamaktadır. 
Bu hayali “misal, ruhlar ve berzah âlemleri, şeyhlerin göğe çık
maları, oranın sakinleriyle görüşebilmeleri, m elekleri temessül 
ettirip, onlardan vahiy benzeri ilham lar almaları, levh-i mah- 
fuzuTiıkuyup, gelecek hakkında kehanette bulunabilmelerini 
temin İçin uydurulmuş, tamamen yapay âlemlerdir. Cadıların 
uçmak için bindikleri süpürgeleridir. Süpürgeleri olmaz İse 
uçamazlar. A lâaddlriin  sihirli lambasıdır! Lamba olmazsa, cin 
çıkmaz* Cİn^ çılonazsa hayaller gerçekleşmez! Bu misal âlemi 
bu yüzden sihirbazların alet çantası kadar, tasavvuf erbabına, 
özellikle büyük şeyhlere lazımdır. Yoksa ne keramet kalır, ne

L_ ^  >1 P .  . _. ■ —  JJ lı ■ — 1 — T T U J . U İ I —

kehanet! Ne de âlem  i m isalde seyahat! JBu m isal âlemi/Pla
tonun idealar âlem i olmaz ise, nasıl H ızır’la görüşebilir? On
dan h irat alıp, onun elinden hırka ^Lyebilirler?^3 Bu m isal âle
m i olmaz İse, Peygamber in  ruhaniydi nasıl temessül edebilir? 
Peygamberdin huzuru risalet penâhisine, kemerbeste-i ubudi
yet id ild e  nasıl çıkabilirler! O hdan kendilerine ve cemaaüeri- 
he yapılan iltifatlân duyabilirler? Hangi partiye oy verileceğini 
onun fem-i muhsinlhden (güzel ağzından) işitebilirler?
■H - ■ j . . . .s . . .  . -ır.’- ı 'I I "  || f | y » j  j i ._ .

Tabii bu uyamM ar oldukça cin flkkUdlrler* Hemen derler 
k it “S iz bu alem leri görem ediğiniz İçin inkâr ediyorsunuz! Ku- 
suru kendinizde arayın! Siz herkesi kendiniz gibi kör mü zan- 
nedlyorsunuz!^" Eğer körlükle itham  edilm ek İstem iyorsanız, 
“tamam, tamam ben de İbu âlem leri görüyorum*“ demelisiniz. 
Hatta bu âleın lenie yaptığınız seyahatleri anlatınız* Size de 
Büyük evliya muamelesi yapılsın. Sakm siz siz olun, kral çıp
lak demeyin! Ya sizi deli ilan ederler ya da Ehl-1 Sünnet çizgi
sinden çıkm ış bir sapık!

C inleri hep cin gibi kim seler görür! Uzaylıları hep bilim 
kurgu rom anları okuyâM ârin görm esi gibi! Ne İsfamrda7 ne 
reel dünyada yeri olmayan bu tür “misal, berzah” vs* gibi ha-

43 Aynca sufllerde Rasulullah'tan geldiği İddia edilen bir hırka meselesi var
dır. Güya onlar şeyhlerinden silsile yoluyla geldiği İddia edilen bu hırkayı 

y  devrederler. Onu giyen, Peygamberin manevi halefi olur* Eğer bu hırkayı 
\ giymekle bir kimse adam, şeyh oluyorsa, münafıkların reisi Abdullah b* 

Ubey, şeyhlerin en büyüğü olurdu. Zira o öldüğünde RasuluUah'ın hırka - 
sıyla kefenlemnlştl.
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yal âlem lerini, Eflâtuncular ve onun saçma sapan felsefesini 
din edinenler görürler!

Bu m isal alem i inancı beraberinde meleklerin, şeytanın* 
peygam berin ve ölmüş evliyaların ruhaniyetlerinin clsmanile-
şipT görünm esi demek olan “temessül" kavram ım  beraberin
de getirm iştir ki* bu temessül; m isal kelim esinden türemedir. 
Böylece bu m isal âleminde* İstedikleri kim seleri temessül et
tirip, görüşeb ilirlerj!)

Tasavvuf dünyasının devasa şahsiyetleri* gavslan* kutub- 
lan* insan ı kâmilleri* tüm İlim lerini ledünni ilim  ile ilham ve 
keşf tarem da Allah ’tan aldığım  söylerler. Bunların avukatları 
da “keşfen jd ın an  bilgide yalan olm az.” diyerek bizim  bunlara 
sorgusuz-sualsiz inanmam ızı isterler! Çok açık olarak gördü
ğüm üz gibi bu sahtekârların “levh-i mahfuz’u okuyarak aldık
tan” tüm bilgiler kadim  Yunan filozoflarından birebir alıntıdır.

iblis ve ordusu, m utasavvıfların saklı kibirlerinden ve duy
gusal zaaflânndan yararlanarak; m isal âlem inde/hayal âle- 
m lhd^göfdük lert rüyâlafffa/süper vizyonlarda hitap ederek 
etkileri altına alm ıştır. Şeytanlar, kendilerini “melek* Hızır* 
peygamber, hatta A llah” olarak Bu cahillere takdim  etmiş*
dostlan olan m utasavvıflara vahyetm iştir. Her türlü bâtını an
lam lan; zırva yom m laRTîasfalıkh  zihinlerine bu yolla enjekte 
etmiştir* K im isi A llah 'ı tüyü bitmemiş oğlan olarak görmüş* 
kim isi de bin defa sohbet etm iştir! Bunlar çok normaldir. Zira 
şeytan velflerine vâEyederT (E n a m / l21) Şeytan sağdan sağ
dan gelirt Suret i haktan görünür!

Iblis’in* aldatıcı-hayali rüya ve vizyonlarıyla* “A llah ’a  yak
laşmak” m askesi altında İsİam ’ın saf, tertem iz akidesine nice 
şeytanca iftiralar atılmış* akla-bilim e aykm* Kur’an’m  reddet
tiği nice hezeyanlar kusuİmuştur.

Netice itibariyle* her nazariye sahibi kendi dünya görüşüne 
uyğım Tîir nazariye^ortaya atmış* onunla tereddüt içerisindeki 
dimağım* kararsız kaldığı kanaatini takviye etm ek istemiştir. 
Yoksa madde âleminin kanunlarıyla gayb âlem inin hakikatleri 
ve hususiyetlerini bulmaya teşebbüs etmek “racmen lil-gayb” 
türünden şeyler olup* şeytanlığa soyunmaktan farksızdır.





ALEM-İ BERZAH/KABİR HAYATI

Tasavvu f dünyasında duyular İle bilinen şehadet âlem i İle 
gayb âlem i arasında köprü vazifesi gören berzah âlem i olmak 

üzere üç âlem  vardır*

O , AUah'tu-, biri içilecek kadar tadı, diğeri tuzlu ve acı iki denizi 
salıveren ve aralarına kanşmamaîan için bir berzah koyan... (F u r- 

kan/53)

O , iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir, fakat arakmn- 
da bir berzah olduğu için birbirlerine karışmazlar. (Rahman/19-20)

Berzah âlem inin olduğuna dair delil olarak getirilen  aşa
ğıdaki ayet, berzahsın bir âlem  olm adığının en açık kanıtıdır*

Nihayet onlardan birine olum gelince, ‘Rabbiml Ne olur beni dünya
ya geri döndür. Belki benr daha önce yapmadıklarıma karşılık saltfı 
bir amel yaparım. ’ Kesinlikle hayır/ Bu, sadece ortan söylediği (boş) 
bir sözden ibarettir* Onlann arkasında tekrar dirilecekleri güne ka
dar [dönmelerine mani} bir berzah vardır: (M lYmimın/99-100)

Bu üç ayette de berzah kelimesi, aşılm az engel* mania, per
de, hâil anlam ında kullanılm ıştır* Bizim  kabirciler, Kur’an'ın 
engel* perde dediği berzahı, Öyle genişletm işler ki! Olmuş yüz 
binlerce y ıl sürecek* insanların gezip dolaştığı koca b ir âlem! 
Hâlbuki ayet, öldükten sonra dünyaya dönmek, yaşam ak İs
teyenlere “artık geriye dönüş yok, hayat bitti, ik inci dirilişe 
kadar benden yaşanılacak bir âlem  istem eyin, sizin  uydurdu
ğunuz ruhlar âlem i, berzah âlem i vs* yok.” dem ektedir.

Berzahı anladık da bu “Berzah Âlem i” neyin nesidir? Ayet
teki "berzah” kelim esiyle yapılan bir sıfat ya  da isim  tam lam a
sı yok kil Yani Kur’an’da "berzah âlemi* kabir hayatı" gibi bir 
tam lama yok. Kabirciler* bu berzah kelim esine, "âlem " ve "ha
yat” sözcüklerini ekleyerek* dünya hayatına dönm eyi engelle
yen m âniayı/berzahı; “berzah âlem i" şeklinde b ir yeni mekân 
ve ara döneme dönüştürmüşler. Hâlbuki ölüm den sonra k ı
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yam et sabahına kadar herhangi b ir mekân ve zaman ölmüş 
kim se için söz konusu değildir!

Kur’atYın dünya ve ahiret olarak isim lendirdiği ik i dünya- 
lı/âlem li evren anlayışını kendi felsefi dünya görüşleri açısın
dan yetersiz görenler, dünya ve ahiret hayatı arasına üçüncü 
bir ara âlem  yerleştirm işler* Her zaman yaptıkları gibi kelim e
leri Kur an dan alm ış, lakın o kelim elere bam başka anlam/ 
kavram yüklem esi yapmışlardır* İşin başında, “Ölümü öldür
müşler*, yani ölümün m ahiyetini tümden değiştirm işlerdir*: 
İnsanlar da bu yapay âlemde, ik i arada, b ir derede, kim i bu 
dünyada, kim i Öbür tarafta dolaşıp, durmuşlardır* Özellikle 
de şeyhlerin dünya da tasarrufatının devamı için bu berzah 
âdemi biçilm iş kaftandır* Olmazsa olmazdır!

Ayetteki berzah: dünya hayatına geri dönüşü engellem ek
tedir* Yoksa ba ’s gününe {yeniden dirilişe) kadar geçecek olan 
bir sürenin adı değildir* Ölüm, dünyaya alt zaman algısının 
da sonudur, İnsanın im tihanı için verilen  süre sona erm iştir, 
Ö lenin kıyam et sabahına kadar saati durmuş, zam ansızlık 
dönemine girmiştir* Çok tabii ki, kozm ik düzendeki zaman 
durmaz, o herkes için göreli olarak akmaya devam eder.

Kabirde bedene veya ruha ya da (ruh m ea’l-cesed) ruh ile 
beraber bedene azap hem aklen, hem de naklen sabit olm a
yınca, kabir azabını ahirete İman esaslarına dâhil etmeye 
çalışanlar, bu kez azabı, kabirde değil de “âlem -i b erzah la  
ruha yapm ak isterler* Derler ki, kabir azabı mezarda değil de 
berzah âlemindedir.

Bu nedenle azabı tattırm ak için berzah âlem i gibi bir ya 
pay âleme ihtiyaç duyarlar!

Oysa; bedeni toprağa verilen için, farkla b ir devir ve mekân 
başlamıştır* Ö lüm  ve diriliş arasındaki bu ara dönem şuur 
ve bilincin kapalı olduğu bir zam ansızlık ve eylem sizlik döne
midir* Şayet bilincim izin açık olduğu bir ara dönem olsaydı; 
Ölüm sonrasında, mahkeme-i kübra öncesinde insana tövbe 
etme imkânı ve hakkı doğmuş olurdu. Zaten inkarcılar, yeni
den diriliş günü, derhal pişm anlık ve a f dilemeye başlar*
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İnsan ölmüş, tüm hayati fonksiyonları durmuş, tüm  zih 
ni/ düşünsel faaliyetleri sona etm iştir. Artık  derin b ir Ölüm 
uykusu başlam ıştır. Bu ölüm  sessizliği, ölü ler için zam anın 
durduğu b ir dönemdir. Ö len kim senin, h içbir şeyi a lgılaya
m adığı b ir ara döneme girm iştir. Çünkü bilinç kapalıdır, his 
yoktur. Ta, İk inci Sûr a  üflenene kadar!

Yasin/51-2. ayetleri bu  durumu daha iyi açıklar:

Sûr'a üfûrLilitr. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rab terine 
doğru akm akın gitmektedirler. Derler ki: ‘Eyvah bizet Bizi uyudu
ğumuz yerden kim diriltti? Bu Rahman'm ua'd ettiğidir. Demek ki 
peygamberler doğru söylemişler. ’

Fethullah Gülen berzah kelim esine şu anlam lan verm ek
tedir:

Âlem-i misâl, dûnya-ahiret ortası bir mekan* kudsi mücerred 
ruhlar, (ruhların cisimlerle münasebete geçmeden önceki latif 
hâl ve keyfiyetleri) madde-mana arası berzah âlemidir. Buna göre 
misâl âlemi* mana ve mahiyetlerin belli bir taayyün/belirme ile 
yeni bir kimlik ve yeni bir yapıya ulaşmak için geçtikleri berzah! 
bir köprü, fizik ve metafizik dünya arasında sırlı bir koridor, bir
birinden farklı iki boyut ortasında bulunan mania ve perdedir... 
Sözlükler berzaha; iki şey arasındaki engel, mania, perde gibi 
manalar verirlerse de ona; dünya ile ahireti birbirine bağlayan 
özel koridor, ölümle başlayıp kabir hayatıyla devam eden uhrevî 
süreç ruhlar âlemi ve soyut manalar ile cismaniyet âleminin ça
kışma noktası diyenler de olmuştur. Evet, varlıklar, "taayyün ü 
evveTle başlayıp zahiri kılıf ve harici vücut yolunda İlerlerken, 
âdeta metamorfoz geçiriyor gibi farklı bir mahiyet ve farklı bir hü
viyete sıçradıktan her rampaya berzah dendiği gibi her şey ve her 
nesnenin ebediyete yürüme yolundaki o uzun menzile ve insan
lar için kabirle başlayan hayata da berzah denmektedir. Birinci 
mülâhaza itibarıyla o; ruh ve ceset arasında, soyut ve somut ara
sında bir köprü; ikinci mülâhaza açısından da dünya ve ahiretin 
birleşme noktasında, gayb ve şehâdet âlemi karışımı, ötelere açık 
rıhtımların başmda bir intizar salonu gibidir.1

G ü leıfin  berzah anlayışında da görüldüğü üzere berzah 
kelim esine bambaşka b ir anlam yüklem esi yapılm ıştır. Ber
zah kelimesi, büsbütün K uran ı anlam ından koparılarak,

1 Fethullah Gülen, 'iÂyan~ı Sabite ve Âlenı-İ Misal", Sızıntı, Nisan 2001, 
Sayı: 267.
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kendi ontoloji ve epistem olojisinin İhtiyaç duyduğu her türlü 
kapıyı açan bir aspirin kelim e oluverm iştir.

Kabir hayatı tam am ıyla Kur an dışıdır. Bu kabir/berzah 
hayatı bütünüyle rivayet kültürüne dayanır. Kabir hayatın
dan bahseden Hadisler haber-i âhad olm aları hasebiyle: iti
katta delil kabul edilm ezler. Zira âhad rivayetler subut'u zan- 
nl olm aları nedeniyle itikat gibi herkesi bağlayan ve kesinlik 
gerektiren konularda hüccet olamaz. Haber-i âhad sahih bile 
olsa küfür İle im an arasında bir ölçü değildir,* Özetle kelâm- 
cılar haber-i âhadm zarrnl bir delil olduğunu, zannl delilin 
İse akâld konularında tek başm a yeterli olam ayacağı husu
sunda ittifak etm işlerdir.2 3 Âhad haberler zannl b ilgi İfade e t
tiğinden, ancak zan m ertebesinde bir delil oluşturabilirler. 
Halbuki K uran  “Zan haktan/gerçekten bir şeyi ifade e tm ez” 
(Necm/28); “BÜmediğin şeyin  ardına düşme." (îşra/36) bu- 

^ym m şkiaiiır*

Günümüzdeki bidatlerin ve itikadı sapm aların çoğu bu 
hadis rivayetlerine dayanır. Bu ahad rivayetleri Kur an a arz 
etmeden kabul etmek, kitabı m etbû/uyulan konumundan, 
tâbî/uyan konum una indirm ektir. Bu ahad haberleri dinde 
hüccet kabul edenlerin dine verdiği zarar, kabul etm eyenle
rin  verdiği zararla mukayese bile edilemez, Ahad haberleri 
Kurian’a rağmen hüccet kabul edenler, dini bu zannî/kesüı 
olmayan haberlere dayandırm ış olm aktadırlar. Oysa, din 
am elî olsun, itikadi olsun, ahlakî olsun bir bütündür. D in b ir 
zihniyettir, b ir dünya görüşüdür ve asla içine yalan* yanlış, 
batıl sokulmamalıdır.

Şim di önce bu konu ile ilgili hadisleri Kurian a  arz edelim, 
sonra da her zaman olduğu gibi son sözü Kitabullah söylesin!

“Ö lenin arkasından ağlayanlardan dolayı kabir azabı gö
receği" rivayetini Hz. A işe Annem iz “H iç kimse başka bir kim
senin günahmı y ü k le n m e z (Patır/18) ayetine dayanarak red
detm iştir. (Buhari, Cenaiz, 32)

2 Süleyman Uludağ* Şerbu'l-Akaid. s, 82.
3 Y. Şevki Yavuz, 'Haberi Vahid’ md. C. 14 s. 353
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B ir başka örnek verelim : Bedir de öldürülen kâfirlere Pey
gam berim iz “Rabbtnizin size vadettiği şeyin gerçek olduğunu 
gü dü n ü z m ü?M diye sormuş, Hz. Öm er de “Cansız cesetlerle 
m i konuşuyorsun^ demişti. Resuluİlah da “Ândoîsun k i siz 
söylediğim i onlardan daha iy i duyam azsınız/ buyurmuştu. 
(Buharı, M egazi, BJ H z. ATşe âhnem iz bu rivayeti duyduğunda 
tiuhun Kur'an'a aykın  olduğunu, “Şüphesiz sen ölülere işttti- 
rem ezsm ." jN em l/80) ayetine dayanarak reddetm iştir.

Mesela “(ahiret âleminden gördüğüm) manzaraların hiçbiri 
kabir kadar korkutucu ve ürkütücü değildi/ şeklindeki hadisi 
ele alalım. Bu sözün, daha ilk bakışta uydurma olduğu açıktır. 
Bu söz, cehennem azabının korkunçluğunu anlatan tüm ayet
leri iptal etmektedir. Kur an, kıyamet gününün ne kadar çetin 
olduğunu, kabirden çıkan kâfirlerin ağzıyla vermektedir.

O n la r y ılg ın  ve bitkin gözlerle savrukmuş çekirge sürüleri gibi kabir
lerden çıkacaklar; davetçtye doğru panik içinde seğirtecekler ve o 
kâfirler; ‘Bu çetin/zor bir gündür!1 derler, (K a m er/ 7 -8 )

Yine “Eğer birbirinizi defnetm em enizden korkmasaydım  
işitm ekte olduğum kabir azabım  size de işittirm esi için  A l
lah'a dua ederdim / (Müslim, Cennet* 67) şeklinde gelen ha
dis şu ayete açıkça aykırıdır:

Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Sen onlardan herhangi 
birinden (bir varlık işareti} hissediyor veya onlara ait cıkz bir ses 
işitiyor musun? (Meryem/98)

Ruhun cesede iade edileceğine dair tek rivayet, Küiüb-ü  

Süte içinde yaln ızca Ebu Davud'un Süîıen'inde yer alm akta
dır .Tbn Hazm, bü İfadenin kabir hâyatı ile iTgÜl hadislere İla
ve em d iğin i söyler/ Bu hadis senet bakım ından zayıf olduğu 
gibi, garib bir hadistir/

Kabir azabının bel kem iği olan ruhun cesede iadesi m ese
lesi böylesine garib, zayıf b ir hadise dayanmaktadır.

“Münker ve Nekir melekleri" bir tek TYrmizi'de geçer. flYrmi- 
zlt Cenaiz, 70) Ttrm izi bile kendi hadisini garib olarak nitelemiş. 4 5

4 Metin Özdemlr, ag. der, s. 157.
5 Süleyman Ateş, İnsan ve İnsanüstü, s, 89.
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Özetle; itikadı m eselelerin böyle ahadf garip hadisler üze
rine bina edilm esi ve asırlarca E İıİ-i Sünnetin itikadı olarak 
öğretilm esi hiç de isabetli olm am ıştır.6 “Şekk/Şüphejözerine 
yakîn kurulam az." prensibine rağmen, itikadım ız böyle zayıf  

/hadisler üzerine inşa edilmeye kalkışılım ştır. Üstelik Mün- 
ker-Nekiriin “Rabbin kim? Peygam berin  kim? D inin ne?w 

~ diye som  sorm ası Kur a n a  da aykırıdır. Çünkü K u ra n a göre 
“suçlulara günahlarından sorulmaz, herkesin yaptığı apaçık 
ortaya dökülür, herkesin dünyada yaptığı gizli-saklı işler or
taya konur/ vs. Hem bu m eleklerin insanların ne yaptığm ı, 
kim e inandığım  bilm em eleri mümkün değildir.

Mühker ve Nekir, çirkin ve korkunç “sorgu m elekleri" diye 
belleklere yerleştirilm iştir. Zaten dikkatli incelenirse bu m e
lekler eski çağlardaki ilkel dinlerin fantastik tanrı veya şey
tanlarına benzer. Sanki onlar ölüleri korkutm aya çalışan M ı
sır tanrıları gibidir. İk i iri dişi, toprağı kürüyerek gelir, vsî 
Bunlar güzel kurgulanm ış senaryolara benzem ektedir.

Yahudi b ir kadın, Hz. Aişe annemize, “A llah_seni kabir 
azabından kom şun!" diye dua eder. O da bunu Resu lu llaha

■l . .  _  t.- ■ ■ .........................mjm

sorar. Bunun üzerine Peygam berim iz “Kabir azabı haktır^,/ 
buyurmuş. {Buharı, Cenaiz/89) Ne kadar b irjğm ip  bir hadi- 
sel Peygam berin  koynunda yaşayan sevgili eşi o gû ııe kadar  
kabir azabından haberi olmamış. Peygamberdin hanım ına bir 
Yahudi kadın dinini öğretiyor! Bundan sonra da Peygam ber 
her nam azın akabinde, kabir azabından A llah 'a sığınm aya

ı V 1 ■ . . . . . .  __ P . _  . ■ .  ̂ ^  ■■

başlıyor!7 Peygam berim iz bunun üzerine kabir azabı ile ilg ili 
b ir hutbe irad etm iş, sahabe de feryad-ü figan edip ağlaşm ış! 
(Buhari, Kitabul-Cenaiz^J86) Fakat çok ilginçtir, herkesin 
duyması gereken bu hutbeyi Ebubeklriin kızı Esma'dan baş
ka kim se rivayet etm em iştir.

Kur an ayetlerinde; dünya hayatı, kıyam et günündeki d iri
liş ve m ahşer sahneleri ayrıntılı olarak anlatılırken, Kur’an ın  
üçte biri neredeyse, ahire te m üteallik ve m üteveccih iken, ka
b ir Hayatıyla ve azabıyla ilgili tek bir sahne yoktur! Acaba ne-

6 Süleyman Ateş. age. s, 94.
7 Mehmet Okuyan, K abir A zab ı Var nu? s. 290.
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jie n ?  Oysa dinî kitaplarda kabir azabıyla ilg ili hadisler* m en
kıbeler* rivayetler, risaleler ve tefsirler ansiklopedilere sığmaz! 
Bunda b ir gariplik yok mudur?

Şimdi Gelin Kabir Azabı Tartışmazını Kitab’a Götürelim

* Kur’an a  göre ölüm ile İkinci Sûr'a üfleninceye kadar 
sürecek b ir berzah âlem i/hayatı yoktur. Kur’an a  göre 
“berzah"* geriye dönmeye mani olan "engeldir". “On
lardan birine ölüm  gelince* “Rabbim î Ben i geri çevir, 
belki yapm adan bıraktığımı tamamlar, salih ameller 

yaparım / der. Hayır: bu söylediği sadece laftır. Tekrar 
diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönm ek
ten onları a lı koyan bir engel/berzah  vardır.* (Müzmi
n im /99-100) Bu ayet, Hayır! Geri dönemezsiniz, öldü
nüz, tekrar size canlılık kesinlikle İade edilmeyecek, 
deri Kur an bu berzahı; yok olan varlığın, tekrar varlık 
sahasına geçmesine b ir engel olarak zikreder ve bu ha
kikat, ölen tüm canlılar için geçerlidir, Geriye dönüş 
yasaktır! Ayet de geçen; “İla  yevm in yübasûn/dirilti
lecekler! güne kadar/ ibaresi; insanların kabirde diri, 
canlı olm adıklarını çok net olarak ilan etmektedir,

“Allah insanların canlarım /nefislerini ölümleri sırasında alır. 
Henüz ölmemiş olanlarında uykularında alır. Ölümüne hükmet
tiklerinin canlarını (katında) tutar, diğerlerini ise belli bir süreye 

(ömürlerinin sonuna) kadar bırakır..." (Zümer/42) Bu ayette ge
çen  “Ölümüne hükmettiklerinin canlarını yanında tutar/ ifa
desi çok net olarak ölenlerin canlannm /nıhlartnın dünyaya ya 
da berzah âlemine geri gelmediğini bildirm ektedir/

* “H er nefis/can  ölümü tadacaktır. * (Al-i îm ran/185} Hâl 
böyle iken, eğer mezarda/âlem  i berzahta kişi ruhen 
veya bedenen yaşıyorsa ölmemiş, ölümü tatm am ış de
mektir. Bu ise apaçık K u ra n a  aykırıdır.

* “Orada olan her şey/akıllı, şuurlu varlıklar helak ola
caktır/  (Rahman/27)t uO 'nun  Zatı hariç her şey helak 

olacak/ (Kasas/88) Bu her şeyin içine can/nefls/ruh

8 H. Musa Bağcı, Beşer Olarak Hz. Muhammed, s. 366,
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da dâhildir. Arapça da ölüm; bir şeyin varlığının sona 
erm esi veya sıfaüarm m  yok olmasıdır.

* Kabir hayatı inancı tüm üyle ruhların ölüm süzlüğü il
kesine dayanır* Bu ise sadece b ir faraziyedir. Ruh’un 
bedenden ayrı yaşayabileceğini iddia edenlerin, kabir
de onun bedene iade edilm esini şart koşm aları kendi
leriyle çelişkiye düştüklerini gösterir.

Cüveynf den itibaren ruhun la tif b ir cisim  olduğu, beden
den ayrıldıktan sonra tek başına yaşadığı* varlığım  sürdür
düğü â k il yaygınlaşm ıştır* “Beden fani* ruh/nefs baki" de
nilm iştir.9 Bundan sonra kelam cılar “H er nefis ölümü tada
c a k t ır ayetini, nefsin uykuda olduğu gibi bedeni terk etm esi 
olarak anlayacaklardır* Bu durumda ölümü sadece beden 
tatmaktadır. Bu ise ayetin anlam ına takla attırm aktır. Hâl
buki ayet herkesin anlayabileceği kadar açık bir şekilde her 
nefsin/canlının/ruhun öleceğini söylem ektedir.

* “Diriler ile ölüler bir değildir...Sen kabirde olanlara 

işüttremezsmS (Fatır/22) Ayetin bağlam ından bunun 
kalbi ölü olan kâfirler hakkında olduğu anlaşılm akta
dır* Lâkin A llah “kalbi ölü kâfire işittirm ek, m ezardaki 
ölüye işittirm ek gibidir.“ buyurmaktadır* Eğer ölüye 
işittirm ek mümkün olsaydı, A llah  bu benzetm eyi yap
mazdı. Ö lülerin işitm ediği hakikati esas alınmış* bu 
esas üzerine “Kâfirlerin kalbi de tıpkı bunun gib idir.“ 
benzetm esi yapılm ıştır.

• Kur’an’da ceza veya m ükâfat insanlar tekrar d iriltil
dikten sonra, hesaba çekildikten sonra, am elleri m i
zanda tartıldıktan sonradır. Bütün Kurban ayetleri bu 
konuda muhkemdir, İnsanlar kıyam et günü tam  ola
rak yaratıldıktan sonra, Mahşer meydanında hesaba 
çekileceklerdir,

• İnsanın kabirde sınanması Kur’an’a  aykırıdır. (Kehf/7) 
ayeti çok net olarak dünyanın sınav yurdu olduğunu 
haber vermektedir. İnsanın bütün gizli-saklı sırlan  k ı
yam et günü ortaya çıkacaktır* (Tank/9) Kabirde değil!

9 Alfrkan Yar, Ruh Beden İUşkist Açısından jrtsanmBüdirtÜi$ü Sorunu* s. 88*
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* Yine Kur an a göre azap ve nimet, ceza ve mükâfat Ce
hennem ve Cennettedir* Kabirlerde ceza görm ek veya 
nim etlenm ek bunu öne alm ak demektir* Hâlbuki bun
lar için insanın tüm  organlarının salimen bulunması 
gereklidir* Aksi hâlde ölmüş, çürümüş cesede, taşa 
toprağa ceza verilm iş olmaktadır. Bu hem abes, hem 
de komiktir*

Siz dünyada on gün eğleştiniz diye aralarında gizli gizli konuşur
lar. ..En akıllıları 'Sadece bir gün kaldınız' der. (Taha/103-4)

AUah inkârcdara Yeryüzünde kaç yd kaldınız?’ diye sorar. Onlar
dar Bir gün ya da bir günden daha az’ derler... (Mü'minun/112-3)

İnsanlar Öbür âlemde dünyada ne kadar kaldıklarını ko
nuşurlar* Fakat kim se o gün ölümü ile dirilişi arasında var 
olduğu söylenen m ilyonlarca yıl hakkında herhangi bir şey 
hatırlai^am az ve “B izi kabrim izden kim  kaldırdı?'’ diye şaş
kın, şaşkın bakışırlar. Herkes ölmeden evvelki dünya hayatını 
hatırlam akta, lâkin kim se kabir hayatına ait tek kelam etme2 İ 
Neden? Bundan çok daha uzun süren, yüz binlerce/m ilyon
larca yıl süren kabir hayatından neden bahsetmez? Dünya 
hayatını hatırladıkları gibi, olsaydı kabir hayatım  da hatırla
yıp, anlatacaklardı*

Sura üflenince, kabirlerinden Rablertne koşarak çıkarlar. Vah faa
limize! Yattığımız yerden bizi kim kaldırdı? (Yasİn/51-2)

Merkad: uyunan yer, yatak demektir*

Ona (Sürfa) bir daha üflenince, onlar bir anda ayağa kalkıp etraf
larına bakarlar. (Zümer/68)

M ahşer sabahı insanlar uyandıklarında, şaşkın şaşkın 
“Yattığım ız yerden bizi kim  kaldırdı?^ d e m e le r ij^ irh a y a ü - 
nın olm adığını gösterir. Eğer kabirde azaba düçar ya da ni- 

ü ıe te  gark oİmüş b ir hâlde olsalardı buna şaşırmayacaklardı* 
Çünkü m ezarlarında iken kabirden sonraki hayatlarını bol 
bol düşünmüş olacaklardı,

* Öldükten sonra tekrar dirilm e/el-ba'sü ba’de’l- 
m evt’teki, ba’s kelim esinin b ir diğer anlamı; uykudan 
kaldırmak, uykudan uyandırmak demektir. Bu takdir
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de anlam: ölü gibi uyuyanları uykulanndan uyandır
mak olur* Ölüm sonrası hayatın insan İdrakine göre 
bir nevi uykudan ibaret olduğunu söylem ek mümkün
dür* Ölüm anında insanın zam an saati durur* ne ka
dar uyuduğunu hatırlayam an Kıyam et sabahı zaman 
saaü tekrar çalışm aya başlar*

* “V e  o kıyamet mutlaka gelecektir* onda şüphe yoktur ve  

Allah kahirlerde okmlan duiİtecekürf fH a çç/ 7 }_ feb ^ e  
insanlar diri olsalardı* diriltilm eleri değil* çağınlm aları 
söz konusu olurdu* Ama ayet ölülerin diriltilm esinden 
bahsetmektedir* B ir önceki ayet de “ .„Ö lü leri dirilten 
O’dur**.” şeklindedir* Ö lüler diriltilir* diriler değili

* Kur an tasanın iki var oluşundan bahsetmektedir* Bi
rincisi, bu dünya* İkincisi: ebedi âlem* ahiret günüdür. 
Kabir hayatım  kabul edenler bu iki âlem in araşm a ka
bir âlem ini ekleyerek üç varlık  âlem i İcat etm ektedir
ler* Kur’an’a göre dünya çalışma* kazanm a yeri, ahiret 
ise am ellerin karşılığının görüleceği yerd ir.10

Kâ/lrier azabı gördüklerinde şöyle derler; Rabbimizl Sen bizi iki
def a öldürdün, İkt defa dtrüttin*./ (Mü’m in/ll)

Kabir hayaü olsaydı “dünya hayatı, kabir hayatı ve ebedi 
hayat'’ olmak üzere hayat üçe çıkar! Y ine kabir hayatı olsaydı 
üç ölüm  olurdu! Birincisi: ana rahm indeki cansızlık hâlkjktn- 
cisi* bildiğim iz Azrail’in  gelip canım ızı alması* bir de kıyam e
tin kopm ası anında kablrdeki ölüınî Çûnkû Kur’an* dünyaya 
gelmeden önceki hâlim ize de ölüm  demektedir* (Bakara/28)

Yukarıda geçen “iki ölüm  ve İki dirilm eyi“ "Ölü idiniz sîzleri 
d iriltti sonra öldürecek* sonra tekrar diriltecek ve sonunda  ona 
döndürüleceksiniz, ” (Bakara/28) ayeti çok güzel tefsir etmek- 
terîir.^Ayet görüldüğü üzere; “dünya hayatı ve ebedi hayat" 
olm ak üzere hayatın ik i olduğunu ilan etm ektedir.

Kabir hayatının olduğunu iddia edenler hadisleri ayetler
den önce getirirler* Bu K u ran dan  delil getirem em elerinden

10 Erkan Yar, o$e* s. 137.
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kaynaklanır. Bu konuda eserleri olan İbnu’l-Kayyım  bunu iti
ra f eder: “Kabir azabı, bilinm esi ve sakınmak için inanılm ası 
bu kadar önem li olduğu hâlde, n için  Kur'an’da zikredilm e- 
m işttr?” Bu soruya şöyle cevap verm eye çakşır: “A llah Resulü
ne iki vahiy verm iştir, bunlardan biri kitap, diğeri hikmettir, 
hikm et ise sünnet/hadistirV11 Özetle Kitab'dan delil olm ayın
ca, hadislere müracaat edilm esi gerektiğini söyler. Hadislerin 
delâletleri/ anlam lan bu m evzudaki ayetlere göre çok açık ve 
berraktır. Lâkin ahad rivayetler itikat konusunda hüccet ola
maz, Kaldı ki; hadisler kesinlikle vah iy değildir.

Kabir azabı ile ilgili h içbir rivayet mütevatir de değildir. Öy
leyse şekk üzerine yakın bina edilemez. Şüphe üzerine itikat 
oturtulamaz. Kabir hayatı varsa, bu konu sem iyyat konusu
dur, Kabir ile ilgili m eseleler gayb konusudur. Gaybı melekler 
de dâhil olmak üzere hiç kim se bilemez. Bu konuda vahyin 
dışmda hiçbir bilgi, geçerli bilgi kaynağı olamaz. Peygam berin 
Allah’tan aldığı tek vahiy ise K urandır. İtikat konularında ha
dislerin delil olarak kabul edilmesi, Kur’anhn dışmda da vahiy 
olduğunu kabul eden bir çarpık zihniyetin ürünüdür.

Kabir hayatını ispatlam ak için bazen göz göre göre sah
tekârlıklar da yapılır. “En büyük azaptan önce, onlara mutlaka 

yakın azaptan ta tt ıra c a ğ ız * (Secde/21) Yakın azabı, kabir 
azabı olarak yorum layanlar, ayetinin devam ını verm ezler. Biz 
verelim : “Belki imana dönerler“ . Ayetteki yakın azabın dünya
da olduğu o kadar açıktır ki! Zira; im ana dönm ek ancak bu 
dünyada olur.*2

Kişinin kıyam etten önce kabirde diriltilip tekrar öldüğüne 
dair kesin b ir kanıt yok. Pekâla, Firavun ailesinin sabah-ak- 
şam ateşe sunulmasını, şehitlerin diri olduklarının bilincinde 
olm alarını, şahadeti bekleyenlere müjde verm ek için beklem e
lerin i nasıl izah edeceğiz? Ayetleri kabirciler gibi okursak; bu 
takdirde kabirde azap ve nim et sadece ruhadır. Ya da bizim  
tercih ettiğim iz görüşe göre insanın zaman bilinci ölüm le b ir
likte durmakta, m ahşer sabahı diriliş ile birlikte tekrar baş

l ı  M. özdemlr, ag der, s. 154.
12 M. Okuyan, age , s. 1S7.
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lamaktadır. Böylece “bilinç düzeyinde b ir kesinti olm am akta
dır." Bu da tıpkı uykuya daldığında acılarım  unutan hasta
nın, bilinci yerine gelince tekrar acılarını hissetm esi gibidir.

Derken AUah o mümin kulunu kavminin çirkin tuzaklarından ko
ruda Kötü azap Firavundun adamlarım sardt Onlar sabah akşam
ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı yün İse 'Firavun’un adamlarım
azabın en şiddetlisine sokun* denilir. (Mümin/45-6)

Mü m in sûresi* 45-6. ayetleri* sûrenin 38-52 ayetlerinin 
içinde bulunduğu pasaj ile bir bütün olarak okursak, bura* 
dan kabir azabı çıkm ayacağını görürüz.

Bu ayetteki "Onlar sabah akşam ateşe maruz kalır. * ibare
si kabir azabına işaret ettiği söylenm iştir. Ancak; “Sabah-ak
şam" deyim i Kur’ah d a  “sürekli" anlam ında da kullanılm ak
tadır. “O'nu sabahakşam  teşbih  edin*" (Ahzab/42) ayeti gibi.

Bu ayeti; “Firavun ve adam larının sabah ve akşam azaba 
uğratılm alan daha bu dünyada gerçekleşm iştir," şeklinde de 
okuyabiliriz. Çünkü; onların üzerlerine tufan* çekirge* kur
bağa gönderilm iş* sulan kana dönüşmüştür. Böylece onla
rın sabah akşam* sürekli azaba uğratılm ış olduklarım 'başka 
ayetlerden Öğrenmekteyiz. “B iz Firavunu ve  adam larını sene
lerce süren kıtlık ve kuraklıkta kıvrandırdık ki belki düşünür, 
ibret alırlar." (A raf/130)

Yine köle olarak kullandıkları İsrailoğullannın m em leket
lerine hâkim  olması, onları yönetm esi onlar için en büyük 
psikolojik azaptır. Yani Firavun ve adam ları daha bu dünya
da cezalarının b ir kısm ıyla karşılaşm ıştır. A llah 'ın  adaleti tam 
olarak bu dünyada gerçekleşmediğinden* kıyam et günü ise* 
azabın büyüğüyle karşılaşacaklardır.

Y ine Firavun ve adam ları hakkındaki uOnlar hem  bu dün
yada, hem de kıyamet gününde lanete uğratıldılar.* (Hud, 
11/99) ayeti onların hem bu dünyada* hem  de ahirette gör
dükleri azaba işaret etmektedir.

Firavunun* sabah akşam sunulduğu ateş* kıyam et günün
deki cehennem ateşidir. Hud 11, 98-9. ayetleri; Firavundun
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kıyam et günü kavm inin önünde, onları ateşe getirdiğin i tasvir 
etm ektedir. Firavun ve kavm ine “Bu dünyada da peşlerine 
lanet takılm ıştır, kıyam et gününde de!” denilerek, bu azabın 
ve lanetin hem bu dünyada, hem de kıyam et gününde onları 
takip edeceği apaçık b ir şekilde vurgulanmaktadır. Yani, ka
birde azap görm ezler.

Özetle; ölen kim senin zaman algısijöldüğü anda durm akta 
ve kıyam et günü yeniden devreye girm ektedir lüm  anındaki 
nimet ve azap hissi, yeniden diriliş ile birlikte kaldığı jyerden 
devam etmektedir. Ölüm arımda şehadet şerbetinin lezzeti
n i tadan b ir şehit, o tat Üe yaşadığım  ve onunla uyandığını
hissetm ekte olabilir. Hakeza, Firavun ve adam ları da ölüm 
anm dalüssettik lerl acıyı ve azabı hissederek uyanm aktadır

la r . T ıpkı narkoz ile dindirilen acmm etkisi narkoz bittikten 
sonra kaklığı yerden devam etm esi gib i.33

K uran d a  kabir hayatı, ruhun ölm ezliği gibi konularda 
herhangi bir delil yoktur. Hadisler ise subutu zannl olduğu 
iç in itikatta hüccet olm a şansına sahip değillerdir. 14_ Aynca 
hayat olmadan şuur, beden olmadan da hayat/canlılık ola
maz. Zaten kabir azabım  hem bedenen, Kem de ruhen olaca
ğın ı söyleyenler beden ve ruh İkilisinin aynı anda bulunm ası
nı bü  yüzdSTşart koşarlar.

u Sj----L-ıı_ıı

İslam  fîlozofLannm cism ani haşri inkar etm elerinin sebebi 
de ruh ve bedeni ik i ayrı cevher kabul etm elerinden kaynak
lanır. Onlara göre ruh bedenden ayrı bir cevher olduğundan, 
o da ölüm süz olduğundan, ölmeyen bu cevherin yeniden di
rilm esi söz konusu olam az derler! Oysa cism ani haşir/nefs- 
lerin/kişilerin dirilm esi İslam 'ın olmaz ise olmazlanndandır. 
H içbir felsefl/dini yorum  bu esası ortadan kaldıramaz. Nefs- 
lerirı tekrar dirilm esi için, nefslerin (insanların maddi ve ma
nevi bütünü) tam  olarak ölm esi gerekir!

Mezara konulan kimseye, diğer ölülerin toplanarak ondan 
dünyadaki yakın lan hakkında bilgi aldıkları, dirilerin ruhlar

la  Metin özdemir, ag der, s, 153-168, 
14 Metin Özdemlr, ag der. s. 153-158,
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la  görüştükleri, ölülerin dirilerin kendilerine verdikleri selam ı 
işittikleri ve anladıkları* yaşayanların konuşm alarını duy
dukları ve anladıkları« berzahta kendi aralarında ziyaretleş- 
tikleri vs. gibi şeyler İslam  öncesi kültürlerin ve m itolojilerin 
etkisiyle oluşmuş rivayetlerdir*15

s.

Önceleri konu başlığı; “kabir fîtnesi/sorgusu" iken, daha 
sonra İşin mahiyeti; “kabir hâlleri, kabir hayatı/berzah âle
m i, ruhlar âlem i“ olarak değişmiştir* Hatta ulem am ız ahiret 
azaBmdan çok kabir azabı (!) üzerinde durm uşlardır. Kabir 
'Hayatı, ahiret hayatına göre daha yakın olduğu İçin, yalan  
olanı uzak olana, hislerle/duyu organları ile sabit olanı Seride 
vaad edilen cennet ve cehenneme tercih etm işler, insanları 
korkutarak kötülükleri önlemeye ve İyilikleri teşvik etmeye 
çalışm ışlardır* Ahiret inancı için  faydalandıkları ruhun ölüm 
süzlüğü fikrini kabir hayatı için  de devreye sokm uşlardın16

Oysa bu dinin tem elleri İle oynamak demektir, itikada zam  
yapm ak jiem efcürİ

Allah*a yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar Rab'le- 
rlne sunulacaklar. Şahitler de îşte Rab’lerine karşı yalan söyle
yenler bunlardır!* diyecekler* îyt bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin 
üzerinedir. (Hud/18)

• “Orada (ahirette) onlar Ük ölüm  dışında ölüm tatmaz
lar.* (Duhan/56), ayeti ölümün sadece b ir kere olaca
ğım, ilk  ölüm den başka ölüm  tadılm ayacağım  haber 
verm ektedir.

• *Onlar günahları yüzünden suda boğuldular ve peşin 
den cehenneme sokuldular.M (Nuh/25) Ayette suda bo
ğulan Nuh kavm inin boğulm anın hemen akabinde ce
henneme girm eleri, kabir azabının olm adığını gösterir. 
Kabirdeki azap, cehennem azabı değildir. Aslında on
lar çok uzun bir zaman dilim inden sonra cehenneme 
gireceklerdir. Onlar öldüğünde, zam anlan durmuştu. 
Uyandıklarında azap kaldığı yerden devam eder*

15 E. Yar, age, s. 106*
16 E. Yar, age, s, 138.
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* "AUnh 'm  sizi (kabirlerinizden) çağıracağı, sizin de O 'na 
hamd ederek hemen uyacağınız ve (kabirlerinizde) pek  

az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla* * (lsrâ/52) Eğer 
kab ir hayatı olsaydı orada azapla veya nim etle geçir
d iğim iz on binlerce, yüz binlerce seneyi unutmam ız 
m üm kün olm azdı.

* D irilişin , yepyen i b ir yaratılıştan sonra kıyam et günü 
olacağım  ifade eden onlarca muhkem ayet, İnsanların 
kabirde değil, kıyam et günü diriltileceklerini gösterir,

* Ceza ve m ükâfatın am ellerin tartılm asından, m izan ve 
hesaptan sonra olacağım  İfade eden onlarca muhkem 
ayet, kabirde azap ve nim etin olm adığım  gösterir.

Cennet ve cehennem de kıyam et koptuktan sonra yaratı
lacaktır,

* Hesaba çekilm e tüm  insanların bir araya toplanacağı 
günde (Hud/103) ve yine şahitler huzurunda olacak
tır, {Nahl/89}

* Kur’an, ceza ve m ükâfatın birazcık bu dünyada, çoğu
nun ise ahirette verileceği söyler. Üçüncü bir ceza-ödül 
yerinden bahsetm ez! Olsaydı zikrederdi,

* Yine kabir azabı, A llah 'ın  adaletine aykındır. Çünkü; 
ilk  çağlarda ölen kim se ile kıyam ete yakın ölen bir 
kim senin kabirde kalm a süreleri b ir değildir.

* A llah b ize Kur’an’da nasıl dua edeceğim ize dair çok 
güzel Örnekler verm iştir. Örneğin ^Rabbimtz! B ize  dün
yada  da iyilik ver, ahirette de*. (Bakara/201) Eğer ka
b ir hayatı olsaydı, “bize kabir hayatında da iyilik  ver." 

diye dua e tm eT ^  iş ten i^ L .

* Ahirette organların konuşturulacağım  ayetler haber 
verm ektedir, (Yasin/65) Kabirde organlar ölü ya da 
çürümüş olacağından konuşam azlar.17

* İsa’nın (as) Kur’an daki ifadesi **Doğduğum  gün, öle
ceğim gün ve diri olarak kabrimden kalkacağım gün

17 M. Okuyan, age, s. 446-56,
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eserdik banadır." (Meryem/33) her şeyi özetlemektedir. 
Dünyaya geliyoruz, sonra ölüyoruz ve son kez ölm e
mek üzere diriltiliyoruz. Hepsi üç kelim e; doğum, ölüm 
ve yeniden diriliş! O kadar!

Kabir Hayatına/Azabma İnanmanın Beraberinde
Getirdiği Olumsuzluklar

I-  Kabir hayatına İnanmak, im an esaslarına ilave yapm ak 
demektir. Bunun iman esaslarından birini red ve inkâr e t  
mekten farkı yoktur!

îtikad gibi herkesi bağlayan bir konuda garip, ahad ve Ki- 
tab’a büsbütün aykın  hadisler asla hüccet olamaz. Bu konu
da yapılm ası gereken; ayetleri esas alarak, hadisleri akıl süz
gecinden geçirm ektir. Fakat tarihi süreçte bunun hep tersi 
yapılm ıştır. Hadisleri İspat edebilm ek için ayetlerin anlam lan 
eğilip, bükülmüştür! Öncelikle Kur an mutlaka Kur an ile tef
sir edilm eli, her bir ayet Kur an’ın  bütünlüğünden kopanlm a- 
m alıdır. Ayetler ayetlerle çarpıştırılm az! Hâşâ ve Kellâ Allah 
ne dediğini bilm eyen bir sarhoş değildir kİ, ayetler arasında 
çelişki olsun! Kitaba, akla, sünnetullaha, tarihi hadiselere 
aykın  hadislerin senedi ne kadar sağlam  olursa olsm y redde- 
dîlmeİidir.

Ölüm ve sonrası tüm insanlan İlgilendiren en büyük so
rudur, İslam  din it tüm insanlığın en çok merak ettiği böyle 
b ir konuyu atlam ış olamaz! Ölüm ve sonrası insanın duyu 
ve tecrübe alanının dışındadır. Hâliyle bu alanı yalnızca din 
açıklayabilir! Eğer bu din İslam  ise inananlar için verdiği b il
gilerin  doğruluğu tartışılm az; bunlar kesindir ve tatm in edici 
bilgilerdir. K u ran d a  ölüm  ile kıyam et arasında geçen kabir 
hayatından ve buna bağlı herhangi bir sorgudan; ceza (azap) 
veya Ödülden söz edilmez.

H iç kim seye kabirden gelen b ir b ilgi yoktur. Bu yüzden 
ölüm  sonrasıyla ilg ili bütün bilgiler sadece Kurban dan alın
malıdır, Kur an ı tebliğ ile görevlendirilm iş Peygamber de bu 
konuda kendinden bir şey söyleyemez.
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Peygamberler, ölüm  sonrası ve ahiret hakkında kendiliğin
den b ir şey  söyleyemez. “D e k i ben sizi yalnızca bana vah- 
yediİerdeirarkuhıyoniirL**w (Enblya/45) Yani, Kur’an’da olma- 
yan b ir içerik; hadiste de olmaz.

Kur anda olmayan b ir bilgiye inanmış olmak, o dine en 
büyük ihanet olmaz im ? Allah ın M tabıyla yetinmeyip, başka 
yerlerden b ir şeyler getirm eyi Kuran reddeder: “D e k t AUah, 
kitabı aynniisiyla açückmuşken ondan başka hakem mi araya- 
yu rj?,,, * (Enam /114)

2- Ö len kim senin m ezarında diri/canlı olduğuna İtikat et
m ek birçok yanlış itikadı sapmaya da nedenolm uştur, J£Ira_ 
kabirde “canh b ir yaşam ı^kabtdü^, onunla_bir şekilde bağ 
kurmayı, konuşmayı, ^teberrük etm eyl/berekeüenm gd^bir 
din büyüğü İse ondan yardım  istemeyi, v s, netice yerm esi 
kaçınılm azdır! Zaten fiiliyatta d iT  böyle olmuştur. Ölenlerin

.................... -  v  - ■ V - .     w - .  -  - -   ------------------------------------------- T     — -

“ruhu kınından çıkm ış kılıç gibi olduğu ve dünyadaki hayat-
rVI.■■r“ -- - T-  r—TT« ■—.■ ■  « " ^ -  t m ^ ı -  ■ -» P  , I I ■  ..................... —  ^  - - - -

lanndan daha aktif hâle geldiğT şeklinde hadisler uydurul- 
muştur, “Kabir ehlinden sıkışüğm ızda yardrnı isteyin*" gibi 
hadis (!) adı form atm da apaçık şirk k o k ^ ^ ^ a n J a r Peygam- 
beVe isnat edilebilm iştir.

Bugün insanlar niçin yatırlarda yatıp kalkıyor, türbeleri 
Kabe yi tavaf eder gibi tavaf edip duruyorlar dersiniz? Bunun 
altında yatan baş etken m evtanın kabrinde sağ/diri olduğu 
sâpm asr^tm aktad ır. Şimdi Peygam berim izin İslam 'ın ilk dö
nem lerinde kabir ziyaretini niçin yasaklam ış olduğunu daha 
iyi anlayabiliyoruz.

3- Bazı insanlar Hatice’ye değil* neticeye bakalım  derler, 
Yalan-yanlış da olsa, kabir azabı ile insanlar korkutuluyorsa 
ve boylece azgın, ele-avuca sığmaz şım arık insanlar b ir nebze 
olsun frenleniyor ve toplam da kar hanesine bir artı daha ko
nuyorsa* bırakın bu tür hikâyeler anlatılsın derler.

Bunlar “Yecüzü fî't-Tergıb ve’t-Terhıb” diyen zümredir. 
Yani insanları sevap İşlem eleri için  teşvik etm ek ya da gü
nah  işlemekten sakındırm ak için korkutmak caizdir! Ya da 
bu teşvik ve korkutmayı biraz abartm ak caizd ir diyen kesim
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bunlardır. Bunlar bu gibi niyetlerle yola çıkm ış ve Peygam 
berce en çok yatan isnat etme gaflet ve hıyanetinde bulunmuş, 
dolayısıyla dini tahrip etmiş, İyi n iyetli, cahil ve ahm ak din- 
darlardır. İslam ’a en çok zarar veren bu züm redir! Verdikleri 
zarar, İslam ’ın  harici düşm anlarıyla mukayese bile edilemez!

Yalanla İslam  nasıl b ir araya geliyorsa! Yalan söylem ek n i
fak alameti olduğu hâlde, yalan ve kara propaganda ile Hak 
ve Hakikate nasıl davet edilecek ise!

Ey asırlardır insanları günahtan uzak tutm ak için kabir 
azabı île korkutmaya çalışan Kabirciler: Kur an da yeterince 
öğüt ve uyanjyok mudur? Ya da hesap gününün dehşeti ve 
cehennem azabı size kâfi gelm iyor mu?

4- Berzah âlem i inancı tamamıyla İslam  dışı kaynaklar^ 
dan, özellikle Platon un "İd e a l^  Â len ıiwnİn, Misal  âlem inin 
azıcık değiştirilm iş şeklidir. Bu olmayan âleme inanm ak .Pla
ton u Peygam ber edinmek dem ek değil m idir? İslam ’a  göre iki 
âlem  vardır: dünya ve ahiret âlem i!

Oysa P latonün ruh ve idealar/m isal âlem ini itikatlarının 
köşe taşı yapanlar İslam 'ın Yaratıcı ve yaratılm ışlar baklan
daki tüm tasavvurlarını alt-üst etmektedirler. İslam ’da hiç b i
linm eyen ruhlar âlem i icat etm işler. Evliya-yı kiram ın ruhları 
bu ruhlar âlem inde vızır vızır dolaşm aya başlıyorlar. Yetiş ya 
şeyh! Çağrısını duyar duymaz, pat dam lıyorlar ve insanların 
sıkıntılarım  def-ü re f eyliyorlar. Hatta bu yüce ruhlar aynı 
anda binlerce yere yetişebiliyorlar!

Daha doğrusu şeyhlerin, evliya-yı kiram ın ruhları aynı 
anda binlerce müridinin hacetini giderebilm esi için bu âlem 
icad edilm iş, yani; uydurulmuştur.

Her yerde hâzır ve nazır o lan sü per kahraman, ölümsüz 
H ızır j l a  bu m lsal âlem inde “H ızır A cil Servisi" olarak hazır 
kıta gibi beklemektedir. Hele Peygam berim ize ağzınızı doldu- 
ra  doldura bir salavat ı şerife gönderirseniz, onun ruh-u tay- 
y ib ele ıi derhal bu âiem -i m isalde tem essül eyleyip, yanınızda 
bitiverir, Ö ism i her anıldığında karşılık verm ek ve anıldığı^
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yere gitm ek zorundadır. Hatta salavatlann sayısını milyarlara  
ulaghnrsanız. onunla vüzvüze b ile görüşebilirsiniz! Yalandan 
kim ölmüş!

M aalesef mevcut paradi^na boyledir^

Peygam ber le_yûzyûze göm şm e şerefine nail olduysan, 
kim selere nail olm ayan devlet sana nasip olmuş dem ektir! 
Artık  ne dilersen dilel Ne soracaksan sor! İstediğin bilgiyi al!

Böyle b ir m isal/ruhlar âlem iyle İç içe yaşayan kim seler A l
lah 'a sadece şunun İçin yalvarırlar: A llah ’ım  sen Muhammed 
A leyh isselam ı şefaatçim iz yap, o şefaat etm ez ise biz necat 
bulamayız!

H ızır'ım  gönder, onun yardım ı olmaz İse biz mahvoluruz!

Bu m isal âlem inde b ir eli kulaklarında, “Medet Yâ  Şeyh, 
el-aman, Yetiş!" diye yardım  isteyenlere yardım  eden (!) Gavs-ı 
azam  ve diğer ilah sürülerinin bize himmet etmesi İçin ricacı 
oluver!

Bugün, durum üç aşağı-beş yukan böyledir.

5- Kabir azabım  anlatan hadislerin b ü y rk b fr  yoğunluğu; 
sağlıklı düşünen her insan tarafından, akıldışı görülecek fen- 
dar traji-kom iktir. Kıssacı vaizlerin  insanları korkutrnak için  
anlattıklan b ıym asallar. insanın içine kurt düşürür. Önce ka- 

"b lr  hayatım  inkâr ettirir. B ir süre sonra, dinin tamamen akd 
ve bilim  dışı olduğunu düşünmeye sevk eder ve en sonunda 
da -A llah  m uhafaza- ahireti büsbütün inkara sürükler.

Suyutî’nin kabir azabıyla ilg ili naklettiği öyle akla ziyan 
hadisler vardır kİ:

Kim karın ağrısından ölürse, kabrinde azap görmez. Peygamberler
kabirlerinde diridir ve namaz kılarlar. Kabirde mümine Kuran veri
lir, o da okur. Ölülerimizin kefenlerini güzelleştirin, çünkü onlar ka
birlerde birbirlerini ziyaret ederler, birbirlerine karşı övünürler, vs,m

Hadis uydurm acılığının nasıl b ir komedyaya dönüştüğü
nü görm ek İçin “M ülk süresini okuyanlar, Cuma günü ölenler 
kabir azabından m uaftır." şeklindeki rivayetlere bakm ak kâ-

İS M. Okuyan, age, s. 147-8.
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fidir* Resm en dini oyun ve eğlenceye çevirm işler, İnsan Cuma 
günü ölem iyorsa, illa  o gün ölm ek için ötenazi m i yapm alı?

Yine Suyutfnin, Kabir Âlem i adlı kitabında şöyle b ir hadis 
(!) vardır: “Hanım ı vefat eden b ir adam rüyasında başka ha
nım ları (Öbür âlemde dolaşırken) görür, fakat kendi hanım ını 
aralarında göremez* Benim  hanım  nerede diye sorar* Onlar
da; “Siz onun kefenini kısa yaptınız* Bizim le çıkm aktan utanı
yor*“ derler* Adam Rasulullah'a gider. O da “G it bak, çare var 
m ı?“ der* Bu kim se bunun üzerine ensardan sekerât-ı m evt 
hâlinde birisini bulur* Ölüm döşeğinde olan bu kim se de ona* 
“Ölülere bir şey ulaştırm ak isteyen varsa ben ulaştırırım / 
der* Nihayet sahabe ölür* Kefeninin içine, bu kim senin ha
nım ına götürm esi için uzun b ir elbise konur* Daha sonra bu 
adam, hanım ım  rüyasında görür, Bakar ki hanım ı gönderm iş 
olduğu elbiseyi giym iş, diğer hamutlarla birlikte dolaşm akta/

Birbirlerini ziyaret eden M evtalar! Kefenleriyle birbirleri
ne karşı övünen Ölüleri Ö lülerle, dirilerin beraber yaşadığı 
fantastik bir dünyaî Öbür dünyaya garantili nakliye servisi! 
Hadis form atına sokulmuş nice düzmece hikâyeler! Daha ne
ler, neler!

İbn E b f d-Dünyanın, Öldükten Sonra Yaşayanlar adlı k i
tabının b ir hadisinde (!) kabrinden kalkıp dolaşan, acayip iş
ler yapan, sonra tekrar ölüp m ezara giren, hata birkaç sene 
yaşayan, evlenen, cihada giden insanlarla ilgili pek çok garip 
rivayetler vardır. Günümüzün fantastik film lerindeki zom bi 
ler gibi, “Yüzü kafası alevler içinde, boynundan zincire vu 
rulmuş, mezardan aniden bir adam çıkar, oradan geçen bir 
yolcudan “Bana kırbandan su ver!“ diye yalvarıyor* Peşinden 
başka b iri mezardan fırlar* “Bu kâfire su verm e!” deyip zinci
rinden yakaladığı gibi m ezara çeker ve ikisi az sonra mezarın 
İçinde kaybolurlar*“

Suyûti, bu zatm  rivayetlerini aynen nakleder.

Ölen b ir kim se nasıl tekrar dünyaya döner? Gezer, yer- 
içer, cihada gider? Ak ıl bu kadar m ı dışlanır? Sünnelullah- 
tan/Allah ın  tabiata koymuş olduğu kanunlardan bu kadar
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m ı sarf ı nazar edilir. Maalesef, ümmetin ahiret inancını böyle 
kitaplar şekillendirm iştir. Daha doğrusu yok edilm iştir.

Kabirciler -k i bunların çoğu konu sıkıntısı çeken kıssacı 
vaizlerdir- “Bu konu Ehl-İ Sünnetin itikadına dâhildir." deyip, 
saçma sapan iddialarına dokunulmazlık vermeyi de ihmal et
mezleri Ehl-İ Sünnetin itikadı Kur an dan müstakilm iş gibi! Ar
tık  rivayet olarak ne nakledilm işse, sahih-mevzu bakmaksızın 
kendi kafasındaki hayallere göre kabir âleminden canlı kesitler 
sunmaya başlar. Sahabeyi kiram, Eyliya-yı fzam ’dan nakledil
m iştir ki tarzında ifadelerle zihninin ürettiği hurafelere meşru
iyet kılıfı geçirmeye çalışır. Ariflerden falanca rüyasında gördü 
ki, falanca kim se hatiften bir ses işitti ki, Falanca zât âlem-i 
misalde gördü ki..., diye duyduğu hikayeleri din diye anlat
maya başlar! Hiç Kurian’da olmayan, Yunan filozoflarının icat 
ettiği idealar/m isal/berzah âleminde dolaşmaya başlar!

6- Öldükten sonra İnsanların b ir ara âlemde yaşaması/ 
kabir hayatı inancı muhtemelen antik Sümer,_ B ab ff Mısır, 
Yunan, Anadolu dinlerindeki inançlardan, ojcü ltürün m en
suplarınca İslam  âlem ine taşınm ıştır, E ^ le c e ^ to  tahrip edil
m iş, son din İslâm  dini de dinlerden b ir din olmuştur. O, ha
yatı düzenleyen, dünyayı selam  yurdu haline getiren İslam 'ın 
ana dam an kurutulmuştur. Hayat dini olan bu din artık diğer 
tapm ak dinleri gibi ölülere hitap etmekte, türbelerle, yatırlar
la  anılmaktadır!

Öldükten Sonra Yaşayanlar, Öldükten Sonra Konuşanlar. 
İnsanlara H atiften /G ayb’dan Gelen Sesler/el-H evûtlf gibi pek 
çok kitap yazan İbn Ebfd-D ünya (ö. 281) Hinduizm, Budizm  
ve Yunan filozoflarından çok fazla alıntılar yapm akla ve o kü l
türlerden fazla etkilenm ekle suçlanan biridir.

Bunlardan bir diğeri de Kabir Azabı diye kitabı bulunan 
Muhammed b. KerranVdır. (ö. 255) Bu zat da Kerramiye19 diye

19 İnsan biçime! bir tanrı inancına sahip olduklarından Müoessime ve Mü- 
şebbihe diye isimlendirilmişlerdir, 3. yüzyıldan itibaren Horasan ve Ma- 
veraüımehir bölgelerinde kabul gürmüş bir mezheptir. Muhammed b. 
Kerram âbid ve zâhid biri olup, panteist ve antropomorfLst görüşleriyle 
Horasan'da tasavvufun gelişmesinde, özellikle de Vahdetd vücut felse-
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bilinen mezhebini kabir azabı gibi suni gündem ler üzerine kur
muştur. Tıpkı günümüzdeki “kara para aklayanlar** gibi, o gün 
de “k irli bilgi aklayan” kesim  bunlardı. Bu kesim  ‘soyutlama ye
teneğinden ve naklettiği sözü anlayacak kapasiteden mahrum
du. Bu Haşviyeciler, O yıllarda Kur'an’da hiçbir izi bulunma
yan tartışm alı konulan dine ithal etmekle meşguldüler. Ortada 
dolaşan Ehl-i Kitap kültürünü aklayarak Müslümanlara taşı
yor* bir tür “şibih din/dlne benzer din” im alatı yapıyorlardı,20

Bu gün piyasada Kabir hayatı İlgili kitaplar Suyutfıün 
Kitahu'f-jBerzah ve el-Büdûru’s Sajîre f i ’l-Umûri’l-Ahire'sl ile 
Şarânfnin, Kabir Hayatı adlı kitaplarından yararlanırlar. Su- 
yuti âlem -i m isal nazarlyesini İslam 'a dâhil edenlerden oldu
ğunu burada hatırlatalım , Suyutı ve ŞarânTnin her ikisin in 
de İbnü l-Arabîcİ olduğunu göz önünde bulundurm akta yarar 
vardır. Suyutı Peygam berim izle 75 defa canlı olarak görüş
tüğünü söyleyecek kadar bu konuda savruk olan birisidir. 
Şârânı, şeyhi Ahm ed Bedevi'nin kabrinden elini çıkarıp, onun 
elin i tutm uştur! Hatta şeyhi kabrinden dışan  uzattığı eliyle 
helva pişirm iş, ölü leri ve dirileri çağırıp yedirm iştir. İşte Şa- 
ranı tüm bunları utanm adan anlatabilecek kadar ürlatm ış 
bir hurafeci ve tam  bir m ezarcıdır.

İşte Suyutı ve Şarani gibilerinin “Kabir Hayatı” üzerine 
yazdığı kitaplar ̂ ümmetin ahiret İtikadını oluşturmuştur. Ar- 
tık  ü m m eti^  aklına ahiret ¡deyince, kabir hayatı gelecektir. 
H erine kadar kabirlerin üstü güUük-güÜstarOık da o lsa altı: 
ölü lere kıyam et sabahına kadar sonu b ir türlü gelm eyen kor- 
kunç işkencelerin yapıld ığı b ir yerdir. Orası akreplerle, yılan-
..........  —»  i f a  » f   ■  r rT v  ■ ıı j.ı - ■r™‘ p

larla, çıyanlarla doludur. Sorgu m eleklerinin dem ir sopalarla,
■ I ■ ■ J—1 x 1 ^  — ■ f  — ■ P . — - .. . r. L- “ ■ ■ ~rK‘ S1 “ ■ ■ • — I I -|^  lp

gürzlerle adam dövdükleri bir işkence hanedir. Kabir, daral-
B+. ■ r-r. ■ j- ™_- . . ,  J, J P, p m-  -Tl rj ‘■Lı ‘ II .r-1*  _  -.ü ıq..aJljr- -V ı- -  . -   ■ 

tılır veya genişletilir. Hatta bir cehennem çukurlarından Jdİt 
çukura dönüşür!

fesinin oluşmasında önemli rolü vardır. Daha sonraki dönemlerde Ehl-i 
sünnet medreselerine model de olacak pek çok hankah/tekke kurup, fi
kirlerini buralarda yaymaya çalışmışlardır, (Sönmez Kutlu, “Kerramlyye" 
md. DİA, C. 25, s. 295-6).

20 Mustafa îslamoglu, K a d er R isa lesi, s. 28,
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Bu yüzden insanlar m ezarlık yanından geçerken kıl ke
ser, Hele geceleyin m ezarlıktan geçecekse b ild iğ i tüm  duaları 
okur. Ne olur, ne olmaz, işkenceci yer altı canavarları benden 

uzak olsun diye!

7- Bu kadim  “kabir azabı ve m ükafatı“ iddiası, en başta 
M üslüm anların ahiret İnancını tahrip  etm iştir. H içbir pratik 
yaran  olm adığı gibi, tam  aksine pek çok itikadi ve  am elî sap 
m ayaj/ol açm ışün En^büyük zaran ise inananların ahiret ta
savvurunu bozmasıdır. Yûce Allah^ Kur’an da birçok ayette; 
hesap gününde hiç kim seye zerre m iktarınca haksızlık edü- 
m eyeceğlni bildirir. Hesap sonunda; insanlar, dünyada ka
zandıklarının karşılığım  görürler. M izan/terazi; ölçü ve tarh 
kurulm adan kim seye b ir ceza verilm ez.

Hâl böyle İken; hesap gününden önceki bu kabir azabı 
veya ödülü de neyin nesidir? Derme-çatma b ir mahkemede, 
tuhaf görünüşlü iki m eleğin inşam  yargılam ası ve mahkûm 
edip, cezalandırm ası olacak şey değildir.

Yargılam a ve sorgulama yapılmadan, insanlara, işledikleri 
suçlan bildirilm eden herhangi b ir cezanın verilm esi, ilahı ada
let ilkesiyle çelişir. Bu adil olan A llah'a zulüm isnat etmek olur.

Kur'an ahiret hayatının safhalarım  şöyle sıralar; İnsanlar 
diriltilecek, Allah'ın huzurunda toplanacaklar, amel defterlerini 
alıp, okuyacak, orgaıüan dile gelip konuşacak, böylece herkes 
yaptıklarım  bir bir görecek, dünya hayatı hakkında bilgilen
dirilecek, hesaba çekilecek, şahitler huzurunda sorgulanacak, 
yargılanacaklar ve en sonunda da ödül ya da ceza alacaklar.

Kabir azabının varlığını iddia etm ek yüce Allah 'ı yargısız 
infaz yapm akla suçiâmairtır k i bü, iddia sahipleri için büyük 
b ir vebaldir. "

8- Öldükten sonra yaşam ak tamamıyla akla düşman ke-, 
sümek, akim  tüm kabullerini yok saymak demektir. Ölü ölü
dür, yaşamaz. Eğer yaşıyorsa neden ona “ölü“ deniliyor ki? 
H iç birim iz ölüm den hoşlanmaz, b ir yakınım ızın ölmesini e l
bette kim se istemez, onun ruhlar âlem inde veya başka bir 
boyutta yaşam asını arzu edebiliriz. Bunlar anlaşılabilir şey-
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terdir. Lâkin b iz böyle istiyoruz diye, hakikat bizim  keyfim ize 
uyacak değildir*

Şayet ölü, kabirde bir şeyleri algılayıp duruyorsa, Pekâla; 
ölüm nedir? Verecekleri cevaplar tam bir ironidir, însan ö l
müştür, ama diridir. Ö lülerin m ezardaki hayatı şöyledir de 
böyledir.

Aklı iptal etmek, devre dışı bırakm ak asla dinin, hasşaten 
Islam  ın  tavsiyesi olam az. Ak ıl dışı olan şey aynı zam anda din 
dışıdır daLD in ’in inanç esasları ma*kuTe m ütealliktir, mu- 
hal*e dejglî
^ . ı .  . .1" .  ’  ’ ""

Oysa kabirde sorgu-sualin olabilm esi için kişinin sorulan 
işitebilm esi, cevap verebilm esi, akledebilm esi için  de tüm vü 
cut organlarına hayat verilm esi, beyninin tüm fonksiyonlan 
ile çalışm ası lazımdır. Ö len b ir kim senin bunları yapabilm esi 
aklen muhal, tıbben imkânsızdır.

Y ine bu kabirciler -iş in  başında yine Gazâli vard ır- tama- 
m ıyla akla ve İslam'a^ aykın bir insan türü keşfetm işlerdir, 
“Éhí-i k e ş fil- lo ^ ıır/ ^ b ir le rd e jilu p -b iten i keşfedenler" diye 
İca^ettiM eıfJbu t ıA a f insan türü güya kim senin görm ediğini 
görüp, kabirlerde olup-biteni bize haber veriyorlarm ış (!) Bu 
^ ad a r ya lan  haberleri bu hayali türden alm ışlar! Delil m i? AL 
lah*m sonsuz kudreti! A llah  dilerse bazı kim selere, kabirlerde 
neler olup-bittiğini gösterem ez ini?^ (!)

Allah, dine bu kadar zam yapanları* onu binlerce hurafe 
ile tanınmaz hâle getirenleri neden çarpmaz! Kudretine n iha
yet olmayan Allah'ım ! Acaba kudretini izhar etm ek m i istem e
m iştir? Ya da hepim ize neden gösterm em iştir? Buna sonsuz 
kudreti kâfi değil m i? Ey A llah 'ın  kudretine gönderm e yapa
rak, yalanlarına k ılıf geçirenleri

9- Kuran; kabircilerden önce dünya hayatını tanzim  eder
di, Kabir hayatı İslam 'a dâhil edildikten sonra, kabirleri pür-u 
nur etmek için  okunur oldu. İki taş olmuş nişanları, ana- 
nın-babanın nazik fidanları, kabir azabından ağlaşanlann hiç 
olm azsa mübarek gecelerde azaplarını def-ü re f eylem ek için
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okunur oldu! El-aman, yok mu bize bir Fatiha gönderen diye 
bekleşenlerin kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe ey
lem esi için  okunur oldu.

En sonunda, KuFan’m ruhuna el-Faaaaatihah!
Dünya da mekân, ahirette iman! O da ahirete gitti.

Günahları var ise mevtaların, yaparız bir “Devir ve Iskat”, 
yedi gece yedi Yasin-Tebârake, tüm seyyiatını hasenata tebdil 
eyleyip, cennetin en âlâ m evkisine yerleştiririz.

Kur an kablrcllerden önce ticaretim iz, eğitim im iz, itika
dım ız, ^ ı la k ım ız içindi, ̂ Şimdi ise ölm üşlerim izin ruhlarını 
handan-u şâdan eylemek için oldu. Hatta ölülerin sırtından 
dünyalık devşirm ek için okunur oldu! _

Kuran  en çok sekerat-ı_mevt hâlindeki hastalanmızm_ba- 
şında, cenazeyi defnederken, ölüm sonrası merasimlerde ve 
ölüm sene i devıiyelerinde okunur oldu! B ir de mezarlıklardan
geçerkenl Ölülerim iz de K u ram  dinleyip, onunla amel etmeye 
başhyorlardır. Ne de olsa orada yaşamaya devam ediyorlar!

Sem olarak kabir azabının ve m ükâfatının olmadıgjnı, 
Kur’an'a dayanarak ispat edenleri sapıklıkla suçlayanla
ra  şunu sormak hakkım ız: Peygamberim iz adına hadis uy- 
durm ak dini tahrip etm ek değil m idir? D inim izi hurafelerle, 
doldurm aktan daha büyük b ir cürüm olabilir m i? Uyduruk 
rivayetleri K u ra n a  arz etm ek ne zamandan beri suç oldu? 
Kaldı ki, sadece hadisleri değil, tüm bilgilerim izi Kur'an’a  gö
türmek, sağlamasınıLonunla yapm akTK^M üslüm an'ın  bixln: 
cTvazlfesTSeğil m idir?

Ey atalarının dinine sım sıkı şanjanlar, şeyhlerini, âlim le
rin i yalancı^ çıkarmamak için kırk takla atanlar, k ırk susuz 
dereden su getirenler tüm bunlara ne dersiniz?

***

Hâsıl-ı kelam:

Bir gün öleceğiz, Kıyamet sabahı uyam vereceğiz. Sanki 
uzun ve derin b ir uykuya dalmış, sonra da uyanmış gibil Can



zoo İslam'ın Pavluslan n

fişi çekilm iş ve tekrar takılm ış gibi! Duran saatim iz tekrar ça
lışm aya başlayacak! Yitirdiğim iz zaman algım ız yeniden dev
reye girecek! Narkoz verilen  hasta gibil Narkozun etkisi bitin
ce kendim ize geleceğiz!

Bam başka bir yaratılışla yeniden yaratılacağız! Soyutlan
dığım ız zam ana tekrar geri döneceğiz! Uykumuzdan uyanaca
ğız. Ha bir saat, ha bir m ilyar yıl. Ne fark eder?

Ölüm gözleri kapamak, diriliş gözleri açmak gibidir* Ölüm 
ve ikinci hayat arası o kadar kısa kil Göz açıp-kapayana ka
dar! Öyleyse ölümün devam ı diriliştir. Dünya kapısı kapanır
ken, ebedi hayatin kapısı açılır* B ir perde kapanırken, diğeri 
açılır. "Yakın hayat/ Haya tü’d -dünya"dan, ebedi olana geçtik, 
Hiç yokluk tatm adık! Fena mı?

İm tihan faslı bitti, m ükâfat-m ücazat faslı başladı*

Vücudumuzu b ir bilgisayarın donanım ına, b ilincim izi/ 
nefsim izi bfr İşletim  sistem ine, am ellerim izi de veri dosya- 
lanna benzetirsek, ölüm anında nefsim iz/kişiliğim izjs is tem
dosyamız) ve am ellerim iz (veri dosyalarım ız) “Um m u l-Kitab/ 
ana kitab”a transfer edilerek, “upload" edilir. Nasıl am elleri- 
m iz amel defterlerinde, h içbir harfi kaytolm adan saW ajiacak- 
sa, kelliğ im iz, bizi biz yapan tüm ldmMk bügüerinüz de “Ana 
Kitab"da muhafaza edilebilir. Kıyam et (ayağa kalkış ve diriliş) 
günü, kim liğim iz yeniden, yeni baştan yaratılan bedenim ize 
^download" edilir.

Ya da bilm ediğim iz -bilm ekle de m ükellef olm adığım ız- 
başka bir yolla!

Öldükten sonra, Kıyam et sabahı dirilm ek haktır! Mahşer, 
hesap, m izan haktır! Cennet ve cehennem haktır! Am enna ve 
saddeknâî

Velhasıl biz A llah 'ın  bildirdiği Kıyam et gününe ve ebedi 
âleme inanırız. Filozofların uydurduğu berzah/m isal âlem i
ne değil! B izler felsefe nedir bilm eyen ümmi peygamberin A l
lah'tan getirdiğine iman etmekle m ükellefiz, pagan filozofların 
safsatalarına değil!
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Allah'a İnanmayan İnsan Var mıdır?
Dinler tarihçilerin in yüzlerce ilkel kabile arasında yap

m ış oldukları ve onlarca y ıl süren çalışm aların resm i sonucu 
şudur: Bütün İlkel dinlerde bir ‘Tan rılar Panteonu, Tanrılar 
M eclisi” vardır. Tüm bu tanrıların üzerinde İse; her şeyin sa
hihi* her şeyin yaratıcısı tek b ir tanrı vardır. A llah 'ın  dûnun
daki diğer alt tanrılar ise; yağm ur yağdırmak, savaşta kabi
leye yardım  etmek, n zık  vermek, hastalara şifa verm ek gibi 
görevleri olan tanrılardır. Bu alt tanrılar tek tanrının veziri, 
yardım cısı, eşi, çocukları ve k ızlan  gibi tasavvur edilm iştir.

Küfür; inançsızlık ya da dinsizlik değildir. Biz Hrlstiyan- 
lara kâfir deriz, onlar da bize. Bu anlamda kâfir; b ir dinin 
kabullerini* doğrularını kabul etmeyen kimsedir. K u ran ın  
kastettiği küfür; dinsizlik de değildir. Zira; dinsiz insan veya 
toplum  yoktur. Herkesin hak veya batıl bir dini vardır. Tanrı 
tanım azlık da değildir. M utlak ateist çok nadirdir ve bunlar 
genellikle anorm al ve hastalıklı kişilerdir. A llah 'a inanmayan 
ve O’nun evrenin yaratıcısı olduğunu, hatta “b ir” olduğunu 
kabul etm eyen insan yoktur. Var ise de bunlar, istisnadır. 
İstisna ise, yok hükmündedir. İstisnalar; genel kaideyi boz
maz. Bunlar norm al insanlar olmayıp, tedavi görm esi gereken 
m arazlı tiplerdir.

Gerçekten Allah ’ın var ve b ir olduğunu kabul etm eyen in 
san yoktur. Yalnızca inancım  gizleyen, örten kim seler vardır. 
Yoksa sıkıştığında herkes A llah diye yalvarır. Düşen uçak
ta ateist kalmaz sözü meşhurdur. A ltın  ateşte* insan m ihnet 
anında belli olur. A ltın ın  kaç ayar olduğu ateşte belli olduğu 
gibi* insanın gerçek yüzü de sıkıntı anında ortaya çıkar. Tüm 
cabbarlar, despotlar ölüm arımda “ben de im an ettim ” derler. 
A llah inancı İnsanın fıtratına yerleştirilm iştir. A llah ’ın “kâfir”
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olarak tesm iye ettiği kim seler: Ya* örten* gizleyen anlam ında 
yapılan iyiliği yok sayan, A llah 'ın  verdiği nim etlere şükretme
yen ‘"nankör" kim selerdir. Ya da A llah 'a inandığı, O 'na pek 
çok ibadetler yaptığı hâlde O 'na ortak koşan müşrikler, H ıis- 
tiyanlar ve Yahudilerdir.

İman; sadece inanm aktan ibaret de değildir. İman “Ey 
im an edenler* İbaresi; aynı zam anda im anlarını küfür, şirk, 
fisk ve nifaktan koruyanlar demektir. Yine “Ey im an edenler”

l ’■

ibaresi, İnanılm aması gerekenlere İnanmayan, onlan İnkâr 
edenlerdir. Endâd'a, evsana, erbab'a (rablere), evliyaya, şü- 
feaya, tağut ve cibt’e “La" demektir. Önce Tüm  âliheyl red ve 
inkâr etmek, daha sonra inanılm ası gerekenlere inanmaktır!

B ir insan A llah 'a inanmakla, Allah birdir demekle, hatta 
“Allah en büyük İlahtır.” demekle de mümin ve Müslüman 
olamaz. Tüm  bunlara İlave olarak A llah İle birlikte, O 'nun 
dunundaki, tüm ilahları, şefaatçileri, evsânı, esnamı, erbabı, 
endâdı, evliyayı, tağuüan red ve inkâr etm ek m ecburiyetin
dedir. Hakiki Müslüman olabilm esi için  en başta O 'na h iç
bir şekilde ortak koşmam ası gereklidir. Yani O’nun sıfatlarım  
kullarına dağıtmamak, Peygamber de dâhil hiç kim seye onun 
ulûhiyetinden hisse verm em elidir,

A llah 'a inanm ayan insan yok! Lâkin inanmakla birlikte, 
O 'nun nitelik lerin i Peygamber e, velîye, meleğe, H ızır'a vs. ye 
dağıtanlar pek çoktur. Ya da O bir olan M ahûd'a yaklaşm ak 
için, O 'na daha yakın olabilm ek için O 'nunla kendileri araşm a 
“aracılar” koyan, bu aracıları şefaatçi yapan kim seler vardır.

B ir insanın, Allah'ı; kâinatın halikı, projesini çizen m im arı 
ya da yaşam  ateşini üfleyen İlk m uharrik olarak kabul etm ek
le, mümin ve M üslim  olamaz. O nu tüm isim  ve sıfatlarıyla 
birlem esi gerekir. Ayrıca İslam 'ı son din olarak kabul etmesi, 
K u ran ın  tamamına inanması, onu gönüllü olarak kabullen
mesi, zorlam a olm aksızın teslim  olm ası gerekir.

Kur'an'ın indiği Mekkeliler, ateist/tanrı tanım az b ir top
lum  değildi. En büyük ilah “AHah"tır diyorlardı. A llah 'ı Rubu- 
biyette de birliyorlardı, Yani; nzk ı veren O'dur. B izi yaşatan,
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öldüren O’dur* Yerlerin  ve göklerin halikı A llah 'tır diyorlardı. 
O 'na itaat etm ekle birlikte A llah 'a yaklaşm ak için  edindikleri 
İlahlara da ibadet ediyor, kurban kesiyor, yem in ediyorlar
dı* Çok sıkıştıklarında, m esela Ebrehe Kabe’y i yıkm ak için 
Mekke’yi kuşattığında birkaç sene yaln ızca O n a  ibadet etm iş
lerdi, U luhiyyette de A llah 'ın  en büyük ilah olduğunu kabul 
ediyorlardı. Bununla birlikte ondan başka ilahların da kötü
lükleri defetmeye, yararlan celbetm eye kadir olduğunu ya da 
bu konularda en Büyük Îlaha/Aliah’a aracılık yaptıklarını, 
onun katında büyük itibarları olduğunu düşünüyorlardı* İs
lam  onlara “Lâ ilahe illallah*, ilahları b ire indirin, diğer ara
cıları ortadan kaldırın deyince m üthiş b ir direniş gösterdiler*

Allah; kitabında İnsanları A llah ’a İmana çağırmaz* O’nu 
birlem eye çağırır* Kısaca tevhid; A llah 'ın  zatında* isim  ve sı
fatlarında birlem ek, eşi ve benzeri, ortağı yok bilm ektir, Ru- 
bubiyette, ulûhiyette ve ubudiyette A llah 'ı tek Rab, tek İlah ve 
tekJVIabu d  olarak kabul etmektir*

Tevhid 'in  zıttı ise; şirktir. Şirke bulaşana da “müşrik” de
nir* Müşrik; A llah ’a inanmak ve ibadet etmekle birlikte hak la 
batılı, şap ile şekeri karıştıran kimsedir.

İslam ’a göre insanlar inançları itibariyle^ dörde aynhrlar* 
Mümin, kâfir, m üşrik ve münafık,.

N ifak ikiye ayrılır; itikadı nifak, am elî nifak. Am elî olan; 
yalan söylemek, sözünde durmamak, em anete hıyanet etmek 
vs* gibi* Bunları yapan hakiki m ünafık değil, sadece günah
kâr Müslüman’dır* Nasıl bir kâfir veya müşrik güzel ahlakî 
erdem lere sahip olm akla Müslüman ve muvahhid olmuyorsa, 
bir Müslüman da birtakım  kâfir ve m ünafık sıfatlarına, huy
larına sahip olm akla kâfir ve m ünafık olmaz. Mesela k ib ir ve 
haset şeytanı şeytan yapan kâfir sıfatlanndandır. Bununla 
birlikte biz gururlu ve kıskanç Müslümanlara asla kâfir d i
yemeyiz.

İtikad ı nifak ise; inanm adığı hâlde inanıyor görünmektir* 
Kâfirler gibi m ertçe küfürlerini izhar edem eyen kim selerdir, 
îşte bu tür nifak sahibi m ünafıklar cehennemin en aşağısın-
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dadırlar. Örneğin M edine döneminde m ünafıkların nam az k ıl
dıkları* -üşene üşene de o lsa- cihada katıldıkları -gan im et 
arzusuyla da o lsa- bilinmektedir. M ünafıklar her ¿saman ka
zanana oynayan -hacı yatm az gib i- uyanık kim selerdir. Her 
devrin adam ıdırlar. Herkesle g o k jy i geç in irleri

Allah erkek münafıklara da kadm münafıklara da kâfirlere de için
de ebedî kalacakları cehennemi vadetti AUah onlara lanet etti On
lar için devamlı bir azap vardır, (Tevbe/68)

Şüphesiz kU münafıklar cehennemin en aşağıstndaduiar. (Nisa/145)

Müslüman b ir kimsenin, şirk ve itikadı n ifak dışında bü
yük günah işleyenine “âsî (isyankâr)/fâsık (günahkâr)* deni
lir. B iz günahkâr Müslüman’a asla kâfir demeyiz.

Asi (günahkar) iki kısım dır; m ürtekib-i kebire (büyük gü
nah işleyen) ve sagıre (küçük günah sahibi)* Büyük günahtan 
sakınan küçük günah sahibi mağfurdur. M ürtekib-i kebire de 
ik i kısımdır; tevbe eden ve ısrar eden* Tevbe eden mağfurdur. 
Israr eden İse m üstehıll (günahı helal addeden) ve gayri m üş
tek ili (helal saymayan) olmak üzere ikiye ayrılır. M üstehıll 
olanlar kâfir olduğundan cehennem liktir. Gayr i m üstehıll 
olan ise; A llah ’ın dilem esine kalm ıştır, dilerse affeder dilerse 
azap eder,1 2

Peygam berim iz “Küçük günahta ısrar etmek onu büyük 
günah yapar."3 buyurmuştur. Yine îbn Abbas’tan buna ben
zer b ir m evkuf hadis nakledilm ektedir.4 tbn Hacer Heytem i de 
“Küçük günahta ısrar irtikab-ı kebire (büyük günah işlemek) 
gibidir,* dem ektedir.5 Akaitte; “Küçük günahı küçük görm ek 
büyük günah* büyük günahı küçümsemek ise küfürdür,” 
diye b ir kaide vardır,

1 Bir dostum "Vallahi, münafıktır. Billahi münafıktır* Tallahi münafıktır/ 
t derdi. Kim, münafıktır Yâ üstadt Diye sorduğumuzda, "Herkesle İyi geçi- 
T nen/ derdi. Müslüman zulüm, küfür ve nifaktan hoşlanmayacağından,

bunları İrtikâp edenlerden de nefret edecektir,
2 Kadızâde Ahmed b. Mehmet Emin, Ferâidu’lfevûid fi Beyard'l-AkaicL 

lAmentü Şerhi), s. ISO.
3 İsmail Niyazi* "Şerhu Niyazi ale Şerhİl-Blrglvi lil-Konevî", s. 135,
4 Lütfü Şentürk, S. Yazıcı, Diyanet İslam İlmihali, s, 420.
5 tbn Hacer Heytemi, “ez-Zevaclr an lktirafTl-kebâlr", Beyrut 1988, C. 2, s. 

16.
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Müşrikler* m ünafıklar kâfirlerdir. İslam ’ı din olarak kabul 
etm eyen Yahudi ve Hristiyanlar, Peygamberim ize indirilen 
Kur’anda haber verilenlerin tümüne inanm ayanlar kâfirler
dir. Kâfir; A llah ’a  inanm ayan dem ek değildir. A llah ’a inanm a
yana ateist denir. K işi A llah ’a inanm akla mümin ve Müslim  
olmaz. A llah 'ın  istediği gibi inanması, mümenun b fiı’e (inanıl
ması gerekenlerin hepsine) büyüklenmeksizin* m atlaşm aksı
zın* gönüllü olarak İnanması gerekir. Akaid kitaplarında kü
für; küfr-i inkâri* küfr-i cuhûd, küfr-i inadı ve küfr-i nifakı 
olmak üzere dörde taksim  edilir.6

Âlim lerim izin “elfaz-ı küfür/kişiyi dinden çıkaran sözler" 
olarak gördükleri söz ve davranışlardan birkaç örnek verm ek 
gerekirse:7

Bir kim seye “Gel namaz kıl!" deseler o da “Kılm ıyorum !”1 
dese kâfir olur dem işlerdir. Amm a muradı senin sözünle k ıl
mam* Allah Teâlâ ’nın em ri olduğu için  kılarım  dese kâfir ol
maz. {Herhangi bir farz-ı katiyi yap diyene farzıyetini inkâr 
yoluyla yapm ıyorum  demek)

Ve dahi b ir adam b ir adamın gıybetinde b ir şey söylese, 
yarım da birisi “Ne lazım  gıybet etme!” dese, o adam “Bu da bir 
şey m idir?” dese haram ı istihsan ettiği (güzel gördüğü) için 
kâfir olur dem işlerdir. (Haramı istihfaf.)

B ir kim se “A llah Teâla bana Cennet verse, sensiz girm em .” 
dese yahut “filan ile Cennete girmem, em rolunsa girmem .” 
yahut “A llah Teâla bana Cennet verse istemem, lâkin didannı 
(cem âlini) görm ek isterim .” dese bu sözlerin cüm lesi küfürdür 
dem işlerdir,

B ir kim se “Kâfirlerin livata etmek, içki içmek* domuz eti 
yem ek gibi işleri güzeldir.” diye itikat etse küfürdür dem iş
lerdir,

6 Ahmet Salm Kılavuz* Anahaiiarıykı İslam Akaidi, s. 41*2.
7 Bu elfâz-ı küfürlerin en çoğu Şehıistanfnin ei-MÜel ue'n-nihnfinden ve 

Kadıhân'ın* eÎ-Höıtü/ye'slnden alan BtrgtvTntn Tbtrtfcaf-ı Mu/ınmınediyye'sl 
ve onun şerhi olan Hadiminin Berifca’smdan alan Mızrcüdı îtmfhaTin anla
tımıyla aldık.
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Bir kişi haram taam yerken “bism illah” dese kâfir olur de
mişlerdir* Çünkü Allah’ın  ism ini tah fif etmiş olur* (Piyango b i
letini besmele ile çekmek* zinaya besmele İle başlamak vs. gibi)

B ir kim se bir avreti şahitsiz nikah etse* o er ile avret “Tanrı 
ve Peygam ber şahidim iz” deseler ik isi de kâfir olur dem işler
dir. Zira Peygam ber gaybı bilmez* gaybı b ilir dem ek olur. Pey
gam berim iz diri iken gaybı bilm ez İdi, ahirete göçtükten sonra 
nasıl bilir? dem işlerdir.

B ir kim se “Ben çalınanları ve kaybolan şeyleri bilirim ” 
dese» böyle diyen ve buna inanan kâfir olur. B ir kim se “Bana 
cin haber verir* onun ile bilirim .” dese yine kâfir olur. Zira 
peygam berler gaybı bilm ezler iken nasıl olur cin ler gaybı b ilir
ler? Gaybı bilm ek ancak A llah Teâlâ hazretlerine mahsustur 
ve (Peygamberler) O nun bildirdiğin i bilirler.

B ir kim se “Beynam azlık hoş iştir." dese kâfir olur dem iş
lerdir, (Haram ı ve haram İşlem eyi güzel bulduğu için.)

B ir kim se bir adam a “Gel namaz kıl!" dese o da “Bana na
m az kılm ak zor iştir.” dese kâfir olur dem işlerdir. (Allah ın 
em rini beğenmemek)

B ir kim se Rasulullah “Her yem ek yedikte parm ağını ya 
lardı.” dese bir başka kişi “Bu edepsizliktir." dese kâfir olur. 
(Rasûlullah ın  işin i çirkin görmek, zatını istih faf etmek)

Bir kim se haramdan sadaka verse ve ondan sevap umsa* 
alan fakir de haramdan olduğunu bilse ve (bilerek verene) 
dua etse ve veren dahi âm in dese ikisi de kâfir olur dem işler
dir. (Haramdan sadaka verm eyi İbadet itikat ettiği İçin, diğeri 
cebren alınm ış veya çalınmış olduğunu bildiği m alı alıp bu işi 
yapana -haram  işlem iş olana- dua ettiği İçin,)

B ir kim se küfür söylese, b ir kişi de gülse, gülen dahi kâfir 
olur. (Küfre n za  küfürdür)

Bir kim se “şeyhlerin ruhlan burada hazırdır* hâllerim izi 
b ilirler dese kâfir olur dem işlerdir," (Allah'tan gayrinin gaybı 
bildiğine itikat etm ek küfürdür.)
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İk i k işi çekişseler, birbirine “Gel ilme gidelim !* dese, o dahi 
“Ben ilm i ne bileyim ," dese kâfir olur dem işlerdir, zira ilm i is
tihfaftır, {B ir m üşkili hail için ilme veya ulem aya davet edilen 
kim senin benim  ilim le, âlim le, m üftüyle işim  yok demek, (İlm i 
ve ulem ayı istih faf küfürdür)

Bir haram -ı k a tiy i -k i şarap ve h ınzır eti g ib i- helaldir dese 
ya da helal-ı ka tiye haram dır dese kâfir olur dem işlerdir. Bü
tün dinlerde haram olup, helal olm ası hikmete m uhalif olanın 
helal olm asını arzu etm ek küfürdür, zina, livata gibi.

Genel olarak aşağıdaki söz ve davranışlar küfür, din daire
sinin dışm a çıkm ak olarak kabul edilir:

* A llah a şirk koşmak, A llah 'ı azam etine ve ulûhiyetine 
layık olmayan bir biçim de vasıflam ak, isim lerinden 
veya sıfatlarından b ir kısm ını inkâr etmek, alay etmek, 
hafife almak, A llah 'ın  em ir ve yasaklarından birini ha
fife alm ak (İstihfaf), alay etmek, O nun iyi am ellere 
sevap, kötü am ellere ceza vereceğini kabullenmemek, 
A llah 'tan başka ezelî varlık ların  kabulü, A llah ın sı
fatlarının kadim  olduğunu kabul etm em ek ve Allah 'ın  
rahmetinden ümit kesmek, azabından em in olmak, A l
lah'tan başka birinin gaybı bildiğine inanmak,

* Kur'an'da zikredilen peygam berlerden birinin İnkâr 
edilmesi, onların em in, sâdık vs, olm adığım  söylemek, 
onlardan birine sövmek, ayıplamak,

• Kur'an'm  bir kelim esini İnkâr etmek, onun b ir ayeti 
dahi olsa alay etmek, küçük görmek, hafife almak,

• A llah 'ın  m eleklerinden birini ayıplamak, küçük gör
mek, buğzetmek,

* Kıyameti, cennet-cehennem i, ba's'i İnkâr etmek, Haşr- 
i cism aniyi kabul etmemek,

• Zarurat-ı diniyye'den birinin bile farziyyetini ya da ha
ram lığını inkâr etmek, şüphe etmek, kıble'n in Kabe 
olduğunu İnkâr etmek, Helal olduğu kesin b ir şeye 
haram, haram olduğu kesin olarak bilinen bir şeye he-



la l demek, Haram olduğu katı b ir delille sabit olan bir 
günahın helal olduğunu kabullenmek, Haram olan bir 
fiilin  helal olm asını veya farz kılınan bir şeyin farz kı- 
lmm amasını tem enni etmek. *

İnsanın kendi küfrüne razı olm ası (kendisine ‘'B e ki* 
tapsızl Be A llahsız!” denildiğinde ses çıkarmaması, su* 
kut etmesi)

Puta tapmak, M ushafı pisliğe atmak, def çalarak 
Kurtan okumak, kilise, havra vs, yerlere İbadet kastıy
la gitmek, haç takınmak, zünnar kuşanmak, M ecusi 
şapkası giym ek gibi e f  a l-i kü fr ü irtikab etmek, Kum ar 
oynarken, zina yaparken vs. gibi b ir haram  işlenirken 
besmele çekm ek.8

Şirkin Mantalitesİ, M üşrikin Mantığı

En büyük günah tartışm asız şirktir. A llah 'ın  affetm eyeceği 
tek günahtır. A llah 'ın  hakkına tecavüzdür. Bu yüzden en bü
yük zulümdür, Tam  b ir cinayettir.

A llah ’a im an edenlerin çoğu im anlarına m aalesef şirk kat
m aksızın im an etm ezler. “Onların çoğu AUah 'a  şirk koşmadan 

inanm azlar* (Yunus/106)

Müşrik; inançlarının tamamı bozuk kim se dem ek de de
ğild ir.9 M üşrikler de A llah ’a, ahirete iman ederler. İbadetlerini

8 Ahmet Saim Kılavuz, fmmı-Kü/ıir Sının, s. 132-210.
9 Şirkin ya da müşrik zihniyetini daha İyi anlayabilmek İçin birkaç örnek 

verirsek; Allahtan başkası, peygamber, melek, velî, fala vs. de gaybı/ 
geleceği bilir demek. Allah'tan başkasının da Muhyi/hayat veren, Mümît/ 
öldüren, Râzık/nzık veren, Şaft/şifa veren vs. kabul etmek. ’Şirk-i esbab* 
denen sebepleri llahlaştırmak. ‘Hayat kaynağımız Güneş, DNA sayesin
de hayat var.' vs, demek gibi, Hâlbuki hayatı veren güneş değil, güneşi 
yaratandır. Allah'ı sever gibi bir kısam din büyüklerini sevmek ya da Al
lah'tan korkar gibi İnsanlardan korkmak. Allah'a yaklaşmak İçin din bü
yüklerini şefaatçi/aracı edinmek. O'ndan başkasına dua etmek {yardıma 
çağırmak), İbadet etmek, kurban kesmek, yemin etmek, yardım istemek 
vs. Allah'tan başkasının gayb ve şehadet âleminde tasarrufta bulunduğu
na, kâinatın işleyişine müdahale ettiğine inanmak, (Gavs, kutub inana 
gibi). Allah’tan başkasının her yerde hâzır ve nazır olduğuna inanmak, 
örneğin Hızır'ın. Peygamberimizin ya da evliyanın ruhaniyetierinin her 
yerde bulunduğuna İnanmak. ‘Medet, Yâ Hızır? Yetiş, Yâ Allf Kurtar bizi, 
Yâ Muhammedi’ demek gibi yanımızda olmayan ve ölmüş kimselerden

İslam'ın Pavluslan U294
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fazlasıyla yaparlar* A llah 'a yakın olmak İçin gerçek m anada 
çaba sarf ederler* Yaptığı İşlerin tamamı kötü de değildir. Bel
ki am ellerinin b ir kısm ı bozuktur* O, bir kazan tertem iz Anzer 
balına b ir tutam  da necaset karıştırıp, dünyanın o en harika 
balın ı berbat eden kim se gibi, p ırıl pırıl im anım  şirk ile kirle
tir. Onun safiyetini, hatta m ahiyetini bozar. A llah 'a ait sıfat
lan  din büyüklerine, şeyhlere* peygam berlere verm eye başlar. 
Onlar vasıtasıyla dualarının kabul olunacağına inanır. Onla
rın  şefaatin i umm aya başlar. Şefaatlerine nail olmak için iba
detler etmeye başlar* K uran 'a  inanır* lâkin onu arılamak iste
mez. İşine gelm eyeni ya tevil eder ya da görmezden gelir. Bu 
kadar büyük zatlar* evliyalar yanılm ış olam az der. îm am ’a/ 
Kur'an'a uymaz, cemaate uyar* Ona çok büyük kim seler ola
rak lanse edilen kim seleri hatasız* İdeal insanlar* yanılm az 
otoriteler olarak görür* Hristiyanlann rahiplerini, Yahudilerln 
ahbarm ı/bilginlerini Üahlaştırdıklan gibi, bizim kiler de m ez
hep imamlarım* tarikat şeyhlerini her şeyin ölçüsü* mutlak 
otorite olarak görürler. Uydum çoğunluğa deyip* kitle/sürü 
psikolojisi ile hareket etmeye başlar* Aklım  kira verm iştir. Biz 
bilem eyiz, büyüklerim iz b ilir der. B ir de Kur'an'dan yüz çe
virm işse büsbütün haktan uzaklaşır* Artık  o, İnsi ve cirmi 
şeytanların oyuncağı olur.

M üşriklerin en bariz vasfı, A llah  ile kendi aralarına aracı
lar koym alarıdır. Bu aracılar olm aksızın A llah 'a ulaşılamaz 
derler. Bu aracı* vesile edinmeyi de tıpkı sonuca ulaşm ak için 
sebeplere sarılm ak gibi görür.

Hâlbuki Allah son peygam berini bu aracıları ortadan kal
dırm ak için  gönderm iştir. Kur'an sadece Lât, Menât* Uzzâ ve 
HubeVl hedef almamıştır. Tüm  aracı ilahları yok etm ek için 
inzal ve ikram  edilm iştir. Kur an; ilah* âlihe/ilahlar, endâd/ 
benzer ve denkler, esnam/heykelden putlar* evsân/putlar*

yardım istemek. Allah'tan başkasının bize fayda ve zarar vereceğine inan
mak. ölmüşlerden yardım İstemek* İhtiyaçlarımızı sıkıntılarımızı onlara 
arz etmek* Allah'tan başkasının da gizli hâllerimizi, kalbimizden geçenle
ri bildiğine inanmak. Allah'tan başkasını 'din va'z edici/hüküm koyucu* 
haramı-helâlı tayin edici kabul etmek. İdarecileri mutlak itaat edilecek 
otoriteler olarak görmek vs. gibi*
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tem âsll /heykeller, şurekâ/ortaklar, şühedâ/yardımcılar* şu- 
feâ/şefaatçller/aracılar, erbâb/rabler/efendiler, evliya/velîler 
/dostlar, em sal/benzerler/eşler, tagût/azguı yönetici, dbt/  
put, ensâb/dikili taşlar, sâhlbe/tanrıça vs. gibi pek £ok aracı 
ilah ’a  savaş İlan etm iştir.10

De kt AUah ile kendi aranıza koyup yardıma çağudManniza kul 
olmam/İbadet etmem bana yasaklandı, (Mümln/66)

M üşrikler ku l’a kul olurlar. Onlara “Kurbanın olayım, ca
nım  yoluna feda olsunl” diye yalvarırlar. İşte şirk insanı böyle 
ku la kul eder. Putlaştırılan insanlara kurban olanlar, A llah 'ın  
hakiki kullarını kurban etm ekten de çekinmez. İlahlarının öf
kesini teskin etm ek için, cellâtlığa soyunurlar.

Ö lülerden yardım  umarlar. Her şeyin Allah 'ın  elinde oldu
ğuna inanm alarına rağmen aracılar edinmeyi; “sebebine sa
rılmak, A llah 'tan istem enin adabı ve kuralı" olarak görürler. 
Hatta, “Ş irk-i Takrib" diye tesm iye edilen şirklerinin bu türü
ne, "Sünnetu llaVa tabi olmak bile derler,

“Günahları Allah 'tan başka  kim bağışlayabilirT  (Al-i îm - 
ran/135) ayetine rağm en bu zavallılar “A llah bizim  yüzüm üze 
bakmaz, O nun sevdiği ku llan  araya koyarsak, onlar hatırına 
affolunuruz." diye düşünürler. Öncelikle bu aracıları razı et
mek gerektiğine inandıklarından onların manevi huzurların
da saygı ile eğilirler. Böylece onlara ibadet olmuş olurlar.

Yine günümüzün m üşrikleri şöyle derler: A llah 'ın  zatını 
düşünmek yasaktır. Am a bize A llah 'ı devam lı hatırlatacak 
somut b ir nesne lazımdır. A llah 'ın  kendilerine tecelli ettiğine 
inandıkları insan-ı kâm il denen şeyhlerini daim a göz önünde 
bulundurup, onlara rabıta yaparlar.

Yine ruhlara ulûhiyet verirler. Ölen kim selerin, bilhassa 
salih kim selerin ruhlarının birçok şeye kadir olduğuna, ta
sarrufta bulunduğuna inanırlar. Böylece en ilkel dinlerden 
olan Anim izm e yuvarlanırlar. Hâlbuki Allah ölülerden ve on

10 Bu kelimeler benzer anlamlara sahip gibi görünse de her biri farklı an
lamlara sahiptir. Çünkü Arapça da lafzın değişik olması, mananın da 
farklı olduğunu gösterir.
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ların -n e  dem ekse- ruhaniyetlerinden yardım  istem eyi en bü
yük sapıklık olarak nitelem ektedir,

Allah'tan başkasına yalvarıp dua edenden daha sapık kim var
dır? Yalvardıkları o kimseler kıyamet gününe kadar onlara cevap 
veremez ve onlarm duakmrdan/çağırmalarından habersizdirler. 
(Ahkaf/5)

Allah'ı bırakıp da dua ettikleriniz size yardım etmeye muktedir ola
mazlar. Onlar kendilerine bile yordun edemezler. (Araf/97)

AUah'la birlikte başka bir ilaha/güce yalvarıp, yakarma, sonra 
azaba uğratılanlardan ofursun, (Şuara/213)

Yine m üşrikler Tıpkı A llah ’tan korkar gibi, cinlerden, şey
tanlardan, ruhlardan korkarlar, Onlarm  kendilerine zarar 
verebileceğine inanırlar, “Evliya çarpsın!” diye yem in ederler 
ya da “Adam ı evliya çarpar!! derler. Daha Öncekilerin “ilahları
m ızdan biri seni fen a  çarprruş” (Hud/54)) dedikleri gibi. Oysa 
Peygam berlerini çarpılm ış görecek kadar kendilerinin çarpık 
b ir zihniyete sahip olduklarım  görem iyorlardı.

Yine m üşrik zihniyet, Peygam berleri ve salih kim seleri 
ilahlaştm r, A llah 'ın  niteliklerin i onlara da verir. Bu kim sele
rin de gaybı bildiğine inanır. Tabii bunun A llah ’ın  dilem esi ve 
bildirm esiyle olduğunu ilave etmeden de geçmezler.

Müşrikler hasta kimselerdir. (Bakara/10)

Onlarm duyu organları arızalıdır ve görev yapamaz durumdadır, 
Bu nedenle hakkı ve hakikati algılayamaz. (Bakara/18)
Onlar akûlanm kullanamayan hayvandan aşağı insan müsuedde- 
leridîr. (Araf /179)
Birer pisliktirler. rTevbe/28)
Şirk bütün amelleri yakarr İmanı çürütür, Şirk bütün hurafelerin 

kaynağıdu-, Şirk en büyük zulümdür, (Lokman/13)

Şirk; A llah ’tan başkasını Q*nu sever gibi sevm ek, O ndan 
korkar gibi korkm aktır ve^ şü ^A ljah 'm  asla affetm eyeceği b ir 
günahtır.

Doğrusu sana ve senden öncekilere *(Ey insan) Eğer şirk koşarsan, 
kesinlikle yapıp ettiklerin boşa gidecek ve büsbütün kaybedenler
den olacaksm’ diye ıxıhyedildL (Zümer/65)
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Kuşkusuz, AUah kendisine şirk koşuîmasuu bağışlamaz* Fakat 
bunun dışında dilediği kimsenin./ya da bağışlanma dileyen kim
senin günahım bağışlar. (Nisa/48)

Peygam berim iz şirki, helak edici yedi büyük günahtan ilk i 
olarak zikretm iştir. (Buharı, Vesaya, 23}

Yine Peygamberim iz “Kim Allah ’a şirk koşmadan ölürse 
Cennete gireceğini” haber verm iştir. Hatta zina etse, hırsızlık 
yapsa bile! (Buhari, Cenaiz, 1, Müslim, İman, 153) Zina eden, 
hırsızlık yapan günahkâr Müslüman şirk koşmadıkça A llah ’ın  
onu affetmesi ihtimali olup, cennete gidebilir. Lâkin çok namaz 
kılsa, çok zikir çekse, fakat Allah’a şirk koşmuş olsa, ona da 
cehennem vacip olur. Cennet m üşrik kimseye haramdır.

...Kim AUah'a ortak koşarsa (bir beşere Üahhk yaktştinrsa) AUah 
ona cenneti haram kılar, (Maide/72)

Yaptığı tüm tesbihât, kıldığı tüm gece namazları, sünnet-i 
seniyye’ye ittiba için uzattığı sakal ı şerifi boşa gitm iştir.

Yani, amellerim izden önce im anım ızı düzeltmem iz gere
kiyor. Ş irk ten  yılandan, çıyandan kaçar gibi kaçm alıyız. Bir 
şeyin içinde şirk şüphesi var İse onu derhal terk etmeliyiz.

Zulmedenlere/müşriklere meyletmeyin, Yoksa size de ateş doku
nur* SizinAUah’tan başka dostlarınız/evliyanız yoktur. (Eğer böyle 
yaparsanız} sonra size yardım da edilmez* (Hud/113)

(Lokman oğluna şöyle dedi) Yavrum, sakm Allah'a ortak koşma. 
Çünkü, şirk çök büyük bir zulümdür. (Lokman/13]

“ Yeryüzünde fitne kalmaymcaya kadarr diri yalnız AUah’m  

oluncaya kadar s a v a ş ın (Bakara/193) ayette geçen fitne’nin 
birkaç anlam ı varsa da bir anlam ı da şirktir. Fitne*, esas itiba
riyle din ve vicdan hürriyetini kaldırmaktır,

"(S ize savaş açanları) nerede yakalarsanız öldürün ve sizi 
çıkardıkları yerden onları çıkaruı* Fitne, öldürmekten daha 

beterdir...” (Bakara/191) Taberfye göre "öldürm ekten daha 
kötü” olduğu ifade edilen fitne şirktir,11

11 (Buruc/10, Nahl/110) ayetlerinde de fitne: “müminlere İşkence yapmak* 
anlamında kullanılmıştır! Taberî, adam öldürmekten daha büyük olan 
fitneyi şirk şeklinde tanımlamaktadır. Ancak o, bu İfadenin müminleri
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Müşrikleri nerede bulursanız öldürün12yakalayıp hapsedin, an
lan gözetim noktasında bekleyip gözedeyim.. Eğer tevbe ederlerse 
serbest bırakın.. fTevbe/5)

M üşrikler İçin dua bile edilm ez.13 Hatta yakın  akraba bile 
olsalar! Onların bağışlanm ası dahi A llah ’tan talep edilemez* 
Zira Allah peygamberine şöyle em retmektedir: "Müşrikler için 

a f dilem ek/ bağışlanmaları için dua etm ekt ne Peygam bere ne 

de müminlere yaraşır," (Tevbe/113}

M üşrikler A llah ’ın  var ve b ir olduğunu bilirler* O ’rnın en 
yüce ilah olduğunda da hemfikirdirler*

Hiçbir şeyi yaratamayan, kendileri de yaratılan şeyleri Allah'a or
tak mı koşuyorlar? Hâlbuki o ilahları ne onlara ne de kendilerine 
yordun edebilir. [Araf/191-2)

* * * Sizin Allah'tan başka dua ettikleriniz bir sinek dahî yaratamaz. 
Sinek onlardan bir şey kapsa, onu bile kurtaramazlar. İsteyen de 
aciz, istenende. Onlar Allah'ın kadrini/yüceliğini gereği gibi takdir 
edemediler. (Hac/73-4)

Çürümüş, toprağa karışm ış fanilerden yardım  isteyenlere, 
Allah şöyle seslenmekte:

(Ey Muhammed) De kk şüphesiz ben, size ne zarar verebilir ne de 
fayda sağlayabilirim. De kb Gerçekten beni Allah’a karşı hiç kimse 
koruyamaz ve yine asla O'ndan başka sığınacak kimse de bula
mam (Cin/21-2)

Peygamberim iz üstelik sağ İken bile başkalarına fayda ve 
zarar verm eye madik değilse, öldükten sonra nasıl fayda ve 
zarar verebilir. Peygamber verem ez iken, bu m üşriklerin bin-

d İnlerin den döndürene kadar, onların şirk koşmalarım sağlamayı hedef
leyen bir musibet anlamında kullanır. Bu, bir mümini öldürmekten daha 
kötü bir şeydir. Yani Müminin dininden dönüp kâfir olması. Öldürülme
sinden beter bir şeydir*

12 Ayet, antlaşmayı bozan, Müslûmanlara savaş açmış mütecaviz, muharip 
kimseleri kapsamına almaktadır. Burada; fitneyi şirk İle eşitleyip, şirkten 
daha beter görmek ve böylece bütün müşrikler Müslüman oluncaya ka
dar onlarla savaşmak emredilmiş değildir! Peygamberimizin sünneti de 
bu şekfidedirl Öldürmekten beter olan fitne: Müslümanları dinlerinden 
döndürmek için yapılan İşkence, baskı ve zulümdür*

13 'Allah onlardan razı olsun, Allah anlan bağışlasın*' diye hayır dua edilemez. 
Yoksa 'Allah'ım onları ıslah et, hidayet nasip et,' şeklinde edilebilir* Çünkü 
zulme nza zulüm, küfre nza küfürdür, Şirkte küfrün kapsamına dâhildir.
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lerce y ıl önce ölmüş şeyhlerinin ruhaniyeti, nasıl fayda veya 
zarar verebiliri?

(Müşrikler) kendilerine y a rd ım  eder diye Allah'tan başka ilahlar 
edindiler, H â lb u k i bu kimseler asla onlara yardım edemez. A  fesi 

ne kendileri bu ikûüaşttrdMarı kimseler için h a z ır  fc ıfa  askerlerdir. 
(Y a s in / 7 4 -5 )

Gerçekten hangi ilah, kaç kişiye yardım  etmiştir? Yardım  
etm iştir diyen zaten kâfir ve m üşrik olmuş olur. Bugün putlaş
tırılan, ilahlaşünlan birçok şeyhin kimseye zerre kadar faydası 
olmamıştır. Tam  aksine bu zavallılar ilahlaşürdıklan kim sele
rin  emrine amade olmuşlardır. Bu kim seler b ir eli yağda, b ir eli 
balda bunlar sayesinde krallar gibi yaşamaktadırlar. Saltanat 
sürdükleri bu hazır kıta askerlere "Allah bunlara zeval verm e
sin, sayılarım  eksiltmesin," diye dua etmeyi esirgemlyorlardır.

M üşriklerin tüm ibadetleri, sadakaları, nafileleri boşa git
m iştir, Ne olur dikkat etseler de im anlarım  şirk ile im ha et- 
m eselerdiî

Allah1 a ortak fcoşm ayan  hantfler/muvahhldler olun. K im  Allah'a 
ortak koşarsa/Allah'tan b a ş k a s ın a  ÜaJıkk y a k ış t ır ırs a , gökten d ü 

ş e re k  un-ufak o la n  ve saçılan, parçalarım kuşların kapıştığı veya 
rüzgârın ıssız bir köşeye savurduğu n e s n e y e  benzer, (H a cc/ 3 1 )

AUah’la birlikte başka bir Üaha yalvarma sonra azaba uğratılan
lardan olursun, (Ş u a ra / 2 1 3 )

M üşrikler A llah 'a yaklaşm ak için aracı ilahlar edinirler. 
Bunu yaparken de iyi niyetlidirler. Am açlan yalnızca A llah 'a 
yaklaşm aktır. Lâkin kaş yaparken göz çıkarırlar. M etotları 
meşru olmadığı için iyi niyetleri onlan kurtaramaz,

AUah'la birlikter Allah'tan başka da dostlar/evliyalar edinenler, 
biz bunlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsın diye ibadet 
ediyoruzt d e rle r, (Z ü m er/ 3 )

M aalesef insanlar sevmede ölçüyü tutturamazlar- Haddini 
aşan her bir şey zıddına inkılâp eder. Sınırsız, kuralsız sevgi 
bir m üddet sonra gayrimeşru merdud bir şirke dönüşüverir. 
Sevgide şirk dediğiz şey ortaya çıkar. Bazıları İlahlaşürdıklan 
kim seleri A llah 'ı sever gibi sever, (Bakara/165)
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"/mart edip de imanlarına bir zulüm  karıştırmayanlar var 

ya, işte onlar em niyet/güven içinde olanlar ve hidayet üzere 

o la n la rd ır (Entam/82) B izzat Peygam berim iz ayetteki zulüm 
kelim esini şirk olarak nitelem iştir. Nitekim  Kur1 an; şirki en 
büyük zulüm  olarak niteler.

M üşrik kimse* gerçekten yüzsüzdür. Der ki, Eğer bizim  
yolum uz hak olmasaydı, cemaatim iz, tarikatım ız bu kadar 
rağbet görm ezdi ve yaptıkları her bir şeyin A llah 'ın  dilemesi* 
istem esi ve rızası ile olduğuna inanırlar. "Eğer AUah d ileseyd i 
biz de ortak koşmazdık* babalarımız da." (Enam /148) Ken
dilerinin ve babalarının şirk koşm asını A llah 'ın  izni ve rızası 
ile olduğunu söylerler. Yedikleri haltın faturasını hâşa A llah 'a 
keserler* Yani kadercidirler.

Günümüzün Müşrikleri* aşın  yücelttikleri kimselerin/ 
şeyhlerin hata edebileceklerine ihtim al verm ezler. Zira onla
rın dalm a Allah 'ın  kontrolü altında olduğunu, ne yaparlarsa 
O nun dilem esi ile yaptığına inanırlar. “A llah 'a  yalan isnad 

edenden daha zâlim  kim olabÜirT* (Keh f/15)

M üşrik aklı, A llah 'ı gereği gibi takdir edemez. 0*nu dün
yadaki krallara benzetir. Teşbihe (O 'nu yaratılm ışlara ben
zetmeye) yönelir. Ya da A llah 'ın  yarattığı aciz kullar olan in 
sanlara hulul ettiğine/onun içine girdiğine ya da çok riya
zet sayesinde insanların A llah 'la itühad ettiğine* O 'nda fani 
olduğuna/O'nda eriyip* O 'nunla bütünleşip tanrılaştıklarına 
vs. İnanır. “O müşrikier kalkarlar, Allah 'ın kullarından birine 

O  nun utûhiyetinden bir hisse verirler ” (Zuhruf/15) Günümü
zün m üşrikleri bırakın O’nun sıfatlarından bir tanesini ver
meyi* O nun tüm zati ve subuti sıfatlarım  şeyhlerine verm ek
ten zerre kadar haya etmezler.

Şirk; A llah ın tek dini olan İslam 'ı, tevhid dinini param par
ça etm iştir. S ırf bu yüzden Allah, dinin parçalanmaması için  
şirkten uzak durmamızı istem iştir. “Müşriklerden olmayın. Bir 

de dinlerini paramparça edip, çeşitli jirkalara ayrılan kimseler
den ofm ayırt” (Rum/32)
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Aziz Pavlus Şam yolunda Gökteki Baha'nın sesini duymuş 
(!) buradan yola çıkm ıştı. Bizim  Pavluslanm ız da gaib ’den ses
ler işitirler. H atiften  sesler korosu gibi çalışırlar. Yazdıkları 
tefsirlerinde sık sık; “Ahbardan  naklolunm uştur kT  diye baş
layan, h avatif ten/gaybda gelen sesler duyarlar. Çok tabii ki, 
cinnı ve insi şeytanlardan duydukları sesleri, İblisin fısılda
dığı vehim leri, Gayb’dan haberler olarak takdim  etm işlerdir.

Cinleri Allah’a birtakım ortaklar yaptılar. (Enam/100),

O müşrikler, yalnızca zarına ve nefislerinin arzularına uyuyorlar...
(Necin/32)

M üşrikler uyanık adam lardır. Gerçek m anada dara düş
tüklerinde, aracı ilahları hemen aradan çıkanvertrler. Onlar 
da A llah ’tan başka hakiki güç ve kudret sahibi ilah  olm adığını 
bilirler. “Söyleyin bakakm, size Aüah’m azabı gelse, Allah 'tan  

başkasını mı yardım a çayırınsınız? Hayır, tam aksine O rna 

dua edersiniz.. ” (Enam/40-1)

Günüm üzün müşrikleri, şirk ile ilgili tüm ayetlerin Mek- 
keli m üşriklere nazil olduğunu, kendilerinin bu ayetlerin m u
hatabı olm adıklarını söylerler. Kendilerinin dünyaya değer 
verm eyen zahid ve âbid kim seler olduklarını söylerler. Lâkin 
kadim  ve m odem  m üşriklerin aynı ortak paydada birleştik
leri görülm ektedir. Kula kulluk, aracılar edinme, şefaatçiler 
uydurma, O ndan başkasına dua etme, yardım a çağırma, A l
lah'tan başkasını, O’nu sever gibi sevme veya korkma!

Hatta günümüzün m üşrikleri cahiliye m üşriklerinden çok 
daha suçludur. Çünkü ellerinde bozulm am ış b ir Ana Kltab/ 
Kur'an da vardır. M ekkeliler gib i Peygam ber in  tevhid m esa
jından habersiz üm m î b ir kavim  değillerdir.

Bugün b ir diğer sapma da Peygamberdin aşın  yüceltilm e- 
sidir, O nebi, “Kâinatın Efendisi* olarak takdim  edilm ektedir. 
Bu “RabbüTâleım n/âlem lerin Rabbi/sahibi* ifadesinin eş 
anlam lısıdır. Her şeyin o Peygam berden yaratıldığı, onun için  
yaratıldığı söylenebflmektedir. Putperestliği, yerin  yedi kat d i
bine gömm ek için gönderilen Peygamberim iz bile ilahlaştın- 
hp, b ir put haline getirilebilm iştir.



Küfür, Şirk ve Nifak 303

Hâlbuki "AUah meleklerle, peygam berleri tann/İloh edinm e
nizi asla size emretmez. Siz Müslüm an olduktan sonra  O  Allah  

size hiç küftü em reder mi?” (Al-i lmran/80) buyurmaktadır.

Bize düşen bu sapıklardan teberri etm ektir. “Dinlerini 
oyun ve eğlence edinenleri terk e t "  (Enam /170} em r-i ilah isi
ne ittiba etmektir.

Onları son b ir defa Kur an daki İslam ’a davet ediyoruz.

De kt Gelin Rabbintzin size haram kıldığı şeyleri okuyayım, (önce} 
O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın.. (Enam/151)

De kt Ey Kitap BhLil Bizimle sizin aranızda ortak olan bir kelime
ye gelin/Şu ortak payda da bideşelim. AUah’tan başkasına kul
luk etmeyelim. O rna hiçbir şeyi ortak koşmayalım* Allah'la birlikte 
kimimiz, kimimizi Rabler/Efendiler/ilahlar edinmesin... (Al-i İm- 
ran/64)

Bu ortak paydaya gelm iyor musunuz? Canınız cehenneme! 
Cehennemde yer mİ yok? Orada yalvaracaksınız, "K eşke biz 

(vahyi) dinlemiş veya  aklumzı kullanmış olsayd ık " (Mülk/10) 
Ne vahyi dinliyorsunuz! Ne de aklınızı kullanıyorsunuz! A k
lın ızı kiraya verm iştiniz. S izin  nam ınıza onu başkaları ku l
landı. Vahyi İse hiç dinlem ediniz! D inlediğiniz de değişik m a
kam larda okuyan hafızların tilaveti* Sanki o b ir şarkının güf
tesiym iş gibi, anlam ından çok, bestesine vuruldunuz. Am a 
hiç onun anlam ı hakkında kafa yormadınız. Onu anlamak 
kim, b iz kim? dediniz. Bizim  onu anlam aya gücüm üz yetm ez 
derdiniz, O kadar züdr m eclisine gittin, lâkin b ir kere Zik
ri/Kur'an'ı okumadın. O kadar hatim  İndirdin, tek bir defa 
nazm -ı çelilin manasım  anlam aya çalışmadın.

A llah Nahl/75-6 ayetlerinde herkesin anlayabileceği kadar 
basit bir benzetme yapar. Belki anlarlar diye! ‘İk i adam vardır, 
b irisi köle, başkasının malı, h içbir şeye sahip değil, üstelik de 
dilsiz ve sağır. Elinden hiçbir şey gelm eyen sadece efendisine 
yük olan beceriksizin biri! D iğeri ise; akıllı, adaletle emreden 
ve dosdoğru bir yo l üzere olan, varlıklı-zengin biri. Üstelik bu 
adam A llah ’ın  verdiği m aldan gizli ve aşikâr dağıtan eli açık, 
cöm ert birisi!
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Bu İki adam hiçbir şekilde bir olur mu? Efendi ile köle? A l
lah ile onun köleleri hükmünde olan ilahlaştırdığınız kim seler 
bir olur mu? İşte müşrik; başkasının m alı olan bu kölelerden 
b ir şeyler isteyen kim se gibidir. Zira kendisinden yardrnı iste
diği bu kim seler, başkasının malı* hiçbir şeye m alik olmayan, 
efendisine yük olan beceriksiz, üstelik dilsiz ve sağır köleler, 
her daim  Allah ’a sonsuz muhtaç olan A llah 'ın  aciz kullandır.

Sizin bir sarayınız olsa, oranın yönetim ini em riniz alfanda
ki kim selerle paylaşır m ısınız? Tıpkı bunun gibi, A llah da kâi
natın hâkim iyetini h içbir faniye, yarattığı aciz kuluna devret
mez. A llah size kendinizden bir örnek verir. Otoriteniz alfanda 
olan kim seleri/kölelerinizi size verdiğim iz nzık üzerinde (söz 
sahibi) ortaklar olarak görüp, onlarla (otoritenizi) eşit olarak 
paylaşır m ısınız? B irbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan da 
çekinir m isiniz? (Rum/28) İnsan kendi cinsinden bir başka
sını bile kendine denk tutmazken, üstelik zenginliği de kendi
sinin değil, emanet, b ir başkasının m ülkü iken nasıl olur da 
Allah yarattığı kim seleri kendine denk tutar? Onlara kâinatta 
tasarru f etme hakkı tanır?

Be kt (Ey Muhammedi ‘Ben de ancak sizin gibi bir beşerim, (Ne 
var ki) bana, sizin Hahmız ancak bir Üahtır* diye vahyolunuyor. 
Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salİh amel işlesin ve Rabbine 
ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın, (Kehf/110)

De kU Hamd çocuk edinmeyen, mülkünde ortağı olmayan, acizlik
ten dolayı hiçbir veli/dost, yardımcı edinmeyen Allah'a mahsus
tur,,. (lsrâ/111)

“Allah kimi doğru yola ileimefc isterse, onun kalbini İslam 'a  

açar“ (Enam/125) Onu dinde anlayış ve kavrayış sahibi yapar. 
Rabbim kim lerin hak ve hakikat peşinde olduğunu, Hakk’a 
müheyya olduğunu, İslam ve tevhide layık olduğunu en iyi bilir.

Şayet (Rabbim olan) Allah onlarda (müşriklerde) hayır olduğunu 
bilseydi işiiürirdL Ne var ki onlara işittirseydî bile, yine onlar yüz 
çevirirlerdi (Enfal/23)

Şirk Koşmak, Din ve Vicdan Hürriyeti Değildir!

En büyük günah “şirk*tir. A llah  bu günahı asla affetm eye
ceğini kesin bir dille belirtm iştir.
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Attah kendisine şirk koşuhnasmt kesinlikle bağışlamam Bundan daha
aşağı okm diğer gûnahktru dÛediği kimse için bağışlar, (Nisa/48)

Şirk kısaca A llah ’ın  isim  ve sıfatlarını/Orna ait nitelikleri 
O ndan başkasına da verm ek dem ektir, A llah yalnızca sayısal 
olarak “b ir" değil* nitelik olarak tektir, b iriciktir ve benzersiz
dir . Oysa müşrik* kâinatın yegâne İlahı olan A llah ’ın  sıfatları
nı alıp, başkalarına dağıtır.

Şirk sadece hukukullaha tecavüz değil, aynı zamanda tüm 
m ahlûkatm  hakkına da tecavüzdür. Çünkü bütün m evcudat 
O nun birliğini, azametini, sonsuz ilm ini, her bir şeyin m ü
debbiri, razıkı olduğunu ilan ediyor. H er b ir canlıya vurulan 
A llah ’ın  “ferd, ehad, vahid” m ührü O nun  ulûhiyet ve rubu- 
biyetinin bölünemez, kim selere dağıtılam az olduğunu ilan et
mektedir, M üşrik ise O ’nun bin bir ism inin tecelli ettiği kâi
natın yaratılış m aksadım  b ir nevi inkâr ve tekzip etmektedir* 
A llah 'tan başka, tüm  m ahlûkatm  hakkına da tecavüz etm ek
te, eşyayı yerinden ederek, n ihayetsiz büyüklükte bir cinayet 
işlem ektedir, Elbette böyle azım  b ir suça layık ebedi bir cezayı 
hak etmektedir* Böyle bir nihayetsiz bir cinayet, böyle n iha
yetsiz b ir azabı icab eder.

Şirk aynı zam anda en büyük kul hakkıdır. Çünkü; şirk 
A llah  dışında b irilerin i putlaştırmaktır* A llah 'ın  dışında b ili
lerine veya b ir şeylere olağanüstü güçler ve nitelikler yakıştı
rarak hem onlara kul olmak, hem de diğer insanların onlara 
kul olm asına zem in hazırlam aktır. Kâh onları A llah 'a yak
laşm ak için  aracılar görerek, kâh onlardan m edet bekleye
rek, onların önünde alçalm ak ve diğer İnsanların da büyük 
umutlarla onların Önünde alçalm asına yol açmak en büyük 
suçtur, İnsanlara bir hurafeyi din gib i gösterm ekten daha bü
yük b ir suç, daha büyük b ir zulüm  ve daha büyük b ir kul 
hakkı olabilir m i? Kula kul olmak ve insanları kula kul olm a
ya çağırmak, insanları hurafelere çağırmak kadar büyük b ir 
suç olamazl B ir insanın hem bu dünyasını hem de ahiretini 
mahvetmekten daha büyük hangi suç olabilir? Bundan daha 
büyük b ir kul hakkı olabilir m i? Şirk Allah 'ın  dosdoğru dinini 
çarpıtm aktır. Hurafeler üretm ek ve bunları dinin aslındanm ş
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gibi gösterm ektir. Bu; insanları “esnâm, evsân, erbâb, tâgut, 
erbâb, endâd, âlihe, şüfeâ” gibi aracı ilahlara, gavslara, kâi
natta tasarrufta bulunduğu iddia edilen evliya gibi kim selere 
kulluğa davet etmektir. Bunun neticesi olarak insanlar ger
çekte A llah ’ın  dinine değil bu uydurma dinlere tabi olm akta
dır. Şirk aynı zamanda A llah ’a iftiradır, A llah ın  resullerine 
iftiradır* Şirk; insanların dosdoğru Allah, Peygam ber tasavvu
runu yıkmaktır* Allah hakkında zanna dayanan, kitaba aykırı 
şeyler söylem ektir. A llah ’a iftira, bütün insanları kuşatici b ir 
beladır.

Ş irk özetle; b ir insanlık suçudur. İnsanları ku la kulluğa 
çağırmaktır* Tüm  insanların ahiretini, ebedi hayatım  m ahvet
mektir. Allah bu yüzden bu cinayeti affetmeyeceğini, bunun 
dûnunda olanları, dilediğine affedebileceğini haber vermiştir*

Şirk e batm ış kim seye de son anına kadar tevbe kapısı 
açıktır* Lâkin şirkini din edinmiş, hayat tarzı edinm iş birinin 
de affedilm eyeceği kesin olarak ilahi beyanda bildirilm iştir*

H iç kim se M üslüman olm ası için zorlanamaz. “De ki* Hak  

Rabbintzdendir, Artık dileyen iman etsin, dileyen İnkâr et
s in ...” (Kehf/29) Lâkin A llah insanların kendisine inanıp ta, 
ortak koşm alarına izin vermez, İnanm ama hürriyetini kulla
rına tanıyan Allah, inanan kullarına şirk koşm a hürriyeti ve 
hakkı vermemektedir*

Yani kim senin A llah ’a ortak koşm a hakkı* inanç hürriyeti 
olarak değerlendirilem ez. T ıpkı insan öldürmenin, İnsan hak
kı olam ayacağı gibi! İnsanları kula kulluğa çağırm anın din ve 
vicdan hürriyeti olam ayacağı gibi.*.

(Ey Muhammedi De kt Benim Rabbim yalnızca ister açık, ister gizli 
olsun her türlü fuhşu, günahın her türünü, haksız sakhnyı/ başka
sının malına göz dikmeyi ve hakkında herhangi bir detil indirmedi
ği halde Allah'tan başkasına ilahhk yakıştırmanızı/şirk koşmanızı 
ve hakkında bügtniztn olmadığı şeyi Allaha atfetmenizi yasakla
mıştır. (Araf/33)

Şirk A llah ’ın  hakkına tecavüzdür* “Şirk, şüphesiz ki büyük 
bir zulümdür.* (Lokm an/131 A llah birdir, eşi benzeri yoktur.
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Hiç kim seyi vekil, ya rd ım cı seçmemiş tir, En yüce sıfatlarla 
m uttasıftır. M üşrik lerin  O ’nu niteledikleri şeylerden çok yü
cedir.

Peygamberimiz Bile Şirkten Allah’a Sığınmıştır

Bırakın sıradan M üslüm anları, Peygam berim iz bile şirk
ten sakınm ası için uyarılm ıştır,

{YaMuhammed)  sana da senden önceki elçilere de şu kesin olarak 
bildirilmiştir. Eğer şirke düşersen (AUah’m niteliklerini başkalarına 
yaktşttnrsan}t kesinlikle yapıp ettiklerin boşa gidecek üstelik (aht- 
rette) büsbütün kaybedenlerden olacaksın, (Züraer/65)

De Jet Ben yalnızca Allah'a ibadet etmekle ve Oha ortak koşma- 
makin emrolundum. (Ra’d/36)

Allah'la birlikte başka bir Hah edinme, sonra kmannuş oe Allah'ın 
rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atûırsm. (îsrâ/22)

Sakın müşriklerden olma. (Kasas/87)

Bir muuahhid olarak yüzünü dine çevir. Sakın müşriklerden olma, 
Allah’ın dununda/AUah*la birlikte sana ne bir fayda, ne de zarar 
veremeyecek kimselere dua etme. Eğer bunu yaparsan şüphesiz 
zalimlerden otursun. (Yunus/105-6)

De ki: Ben gökleri ve yeri yaratan Allah'tan başkasını velî mi edine
ceğim? Ki O herkesi doyurur, kendisi doyurulmaz, (Banal Allah'a 
teslim olanların ilki olmam emredildi ve (Bana) sakın müşriklerden 
olma (denildi), (En’am /14)

De fcü Apaçık deliller geldikten sonra benim AUah'la birlikte Al
lahın dûnunda/ mertebe olarak daha aşağıda olan kimselere dua 
etmem/onlardan yordun istemem yasaklandı ve bana Âlemlerin 
Rabbtne teslim olmam emredildi (MüTnün/66)

De kt Ben, Allahı bırakıp yalvardığınız şeylere kulluk etmekten 
men olundum,,, (Enam/56)

Ey Muhammedi Müşriklerden yüz çeufr* onlardan uzaklaş. 
(Enam/06)

Allah ve Resulü müşriklerden beridir/uzaktır. (Tevbe/3)

Peygam berim iz şirke düşm ekten A llah 'a sığınm ış ve günde 
yetm iş defa -k i bu sayı çokluktan kinayedir-
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“A llah ’ım  bilerek sana bir şeyi sana ortak koştuysam  sana 
sıgım nm . Bilm eyerek koştuysam bağışlam am  dilerim ." diye 
dua etmiştir*

Şirkin Çeşitleri

Şirk-i İstiklâl: M ecusîlikte olduğu gibi biri hayır, b iri şer 
ik i ilahın var olduğuna itikat etmek.

Şİrk-Tab’îz: Allah birdir, lâkin mürekkeptir. Yani; birden 
çok unsurun b ir araya gelm esiyle oluşmuştur, Hristiyanlann 
şirki böyledir. Üç unsurun, “Baba, Oğul İsa ve Kutsal Ruh"un 
birleşm esinden oluşan varlığa Tanrı derler. Ayrıca buna Şirk 
i Teşbih de denir. İnsan olan İsa (as) Tann'ya, Tanrı da İsa’ya 
benzetilm ektedir.

Şirk-i Taklîd: Gelenekleri, ö r f ve adetleri, baba veya ecda
da saygıdan dolayı körü körüne taklit etm ektir. İslam  öncesi 
Arap m üşrikleri “atalarım ızı üzerinde bulduğum uz yoldan ay
rılm ayız" diyerek bu şirki işliyorlardı* Peygam berim izi de ken
dilerini atalarının yolundan alıkoyduğu için suçluyorlardı. 
Onu bir nevi bozguncu, geleneklere savaş açm ış b ir ihtilalci 
olarak görüyorlardı.

ilkel kavim lerde atalara, hüküm darlara ve din adam larına 
aşın  bağlılık gösterilir, bunlara kudsiyet verilirdi* Bu ulu kim 
selerin ruhları öldükten sonra da yaşam aya devam  ederdi. Bu 
ulu ruhlara tapındırdı* Bu ruhlara saygısızlık edilm esi duru
munda zarar göreceklerine, bu ruhların kendilerini çarpacak
larına inanırlardı, Bizdeki “evliyalar çarpar" inancı buralar
dan gelir. Bu kim selerin üzerine görkem li anıt m ezarlar inşa 
edilir, b ir nevi tapm ak hâline getirilir, buralar ziyaret edilir, 
kurbanlar kesilir, ayin ler tertip edilirdi* Bu ecdâtperesthk biz 
Türklerde de mevcuttur. Özellikle türbe, yatar kültü şeklinde 
ve ecdadın ervah-ı tayyibelerini hoşnud eylemek şeklinde gö
rülm ektedir.

Selef-i salibinin. Ehl i Sünnetin itikadı denilerek apaçık 
K u ra n a  ve tevhide aykırı inanç ve uygulamalar, bu kadar
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büyük zatlar yanılm ış olam az denilerek m aalesef atalarım ı* 
zın  yaptıkları yanlışlıklar körü körüne taklit edilmekte, tev- 
hid’den sapm ış çoğunluğun kabulleri mahalle baskısı ile dine 
dâhil edilm ektedir.

Şİrk-İ Esbftb: Sebepleri hakiki fa il zannedip, M üsebbib i 
görm em ektir. A lla h ın  yarattığı ve İdare ettiği kâinatta tabiat 
kanunların ı yaratıcı, düzenleyici, besleyici ve öldürücü gör
m ek gibi. R ızkı A llah 'tan  değil de devletten veya işverenden 
bilm ek. Ş ifayı A llah 'tan  değil de doktor veya İlaçtan bilm ek 
vs. gibi. '‘Hayat kaynağım ız Güneş, DNA sayesinde yaşıyo
ruz." dem ek gibi, yani A llah ın  kâinatı sevk ve idaresi için 
yaratm ış olduğu sebepleri, elem entleri, fizik, kim ya, b iyoloji 
vs* yasalarım , esbabı/sebepleri hakiki m üessir ve fa il zan
netm ektir. Tabiat b ir kitaptır* am a Kâtip değildir. B ir tablo 
kadar harikadır, amma Ressam  değildir. Kanunlar m ecm u
asıdır, lâkin Hâkim /kanun koyucu değildir. Tabiat cansız, 
şuursuz, akılsız, cam id b ir em ir kuludur. Vazifeli m em ur
dur, Âm ir değildir.

B ir kim senin “Ey falan, A llah hakkı için, hayatım ı sana 
borçluyum ." gibi tabirler kullanması. Arkadaşına “A llah 'la fa 
lan adam olmasaydı işim iz olm ayacaktı" veya birine “Allah ve 
sen isterseniz bu iş olur." gib i sözler söylem esi hep bu nevidir. 
B ir hadiste, b ir şahıs Peygamberim ize; “A llah ve sen isterse
n iz (Allah ve Rasulünün istediği olur)” deyince, Resul-i Ekrem 
“Beni A llah 'a eş m i koşuyorsunuz?” şeklinde mukabele ede
rek, bu adamı terslem iştir,

Şirk-İ H m  ve Heves; Kişinin kendi arzu ve isteklerini 
ilahlaştırm ası, kendi şahsî görüşlerini m utlaklaştırması, ben 
her şeyin ölçüşüyüm demesidir. Enaniyeti firavunlaşm ış kim 
se, A llah ’ın em ir ve iradesini beğenm ez ya  da A llah ’ı A llah 'ın  
kendini ta rif ettiği gibi değil de kendi cam çektiği gib i tanım la
m aya kalkar, Hevâ ve hevesini ilahlaştırdığı için Allah tasav
vurunu kendi kafasına göre dizayn etmeye kalkışır. Tanrısını 
kendi elleriyle şekillendirm eye, onun görevlerini o belirlem eye 
kalkar. Artık  onun tannsı etken değil, edilgendir. Artık  O’nun 
arşına o oturmuş, tannsına/ya da taunlarına o em ir verm eye
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başlar! Hâlbuki insanın varlık nedeni Rabbini tanıyıp, O ’nun 
biricik oluşunu İkrar ve İlan etmekti, Böylece müşrik; haddini 
aşarak, en büyük edepsizliği yapm ış, A llah 'ın  hakkına teca
vüz etmiş, ebedi olarak cehennem i hak etmiştir*

Kur'an, “hevâsını ilah  edinen** (Furkan/43) İnsanları gör
memizi, bizim  onlar gib i olm am am ızı emreder. Bedensel ar
zularını, şahsi çıkarlarını ilahlaştıran bu kim seler makam- 
mevki, şan-şöhret için yapm ayacakları şey yoktur. Bunlar b ir 
yum urta pişirebilm ek için  dünyayı, b ir sigara içebilm ek için 
ormanı yakabilecek kadar narsist, egoist insanlardır,

Şirk-i Hafî/GizU Şirk, Şirk i Riya: Allah'tan başkasına 
ibadet etm ek şirk olduğu gibi, riya ve gösteriş için de İbadet 
etm ek şirktir* M ükâfatı A llah'tan değil de insanlardan bekle
mektir, A llah 'ın  rızası değil de başkalarının İltifatını, takdirini 
kazanm aya çalışm ak bu türden b ir şirktir* Buna şirk i asgar 
(küçük şirk) de denilir.

Ş irk ve çeşitlerin i bilm ek fa ız-ı ayndır* B ir inanç ve işte 
şirke düşme tehlikesi varsa behem ehal terk edilm elidir. Ha
ram lardan kaçmak, farzı ifadan önceliklidir.

Şirk-1 Takrîb*e gelince: A llah 'a yakın lık hâsıl etm ek gaye
siyle O ’nun nezdinde melekler, Salih kim seler ve ya  şefaatçı- 
lar edinmeye denir. M ekkelilerin şirki, *şirk-İ takrîb** denilen 
bu türdendir. Buna "Veseniyye veya Putperestlik** denir*

M ezhepler tarihçisi Şehristani ruhlara ve ruhanilere tapan 
kavim ler hakkında şunlan söyler:

Bu kimseler mukaddes ve münezzeh bir Tanrı var ama biz o yüce 
ilaha ulaşmaktan ve onunla birebir ilişki kurmaktan aciziz. Biz 
ancak ona yakın bulunan aracılar sayesinde ona ulaşabiliriz. Bu 
hakikati bize Hermes öğretmiştir, O yüce taun “rabbüTerbâb / 
tanrıların tanrısıdır," Nefsimizi temizler ve ahlakımızı düzeltirsek 
ruhanilerle aramızda İlişki kurma imkânı ortaya çıkar. Bu suretle 
ihtiyaçlarımızın görülmesini onlardan ister, bu hususta onlara 
yöneliriz. Onlar yaratıcımız katında bize şefaatçi olurlar, Nefsle- 
rin arınması çile ve ruhanilerden istimdat ile gerçekleşir. Pek çok 
dinî rltüel ve riyazattan sonra O ulu varlıkla İlişki kurma İmkanı 
hasıl olur. Bu noktada vahiy alanlarla eşit hâle gelinir* Ruhaniler
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(Semavi felekler, akıllar) i cad ve halk da (yaratmada) aracı varlık
lardır. Onlar Yüce Tanrıdan aldıkları kuvveti aşağı mertebedeki 
varlıklara aktarmada yardımcı olurlar.1*

Şehristan fn ln  ta rif ettiği kim seler gnostikler, Hermetikler. 
antik Yunan din leri ve Yeni Eflâtuncular ve bunlardan etk i
lenen Arap m üşrikleridir. Daha sonraları bu pagan inançları, 
İslam 'a geçen Zerdüştler ile, yapılan tercüm e eserler vasıta
sıyla İhvân-ı Safâ'ya, oradan İbn Sînâ, Fârâbî gibi filozoflarda 
sudur teorisi olarak, Gazâlı'de nur m etafiziği olarak, Sühre 
verd ide işrâk felsefesi olarak ve İb n ü l A rab fde vahdet-1 vü
cut teorisi olarak tezahür edecek, İslam 'ın tevhid inancı hâk 
ile yeksan olacaktır,

M ekkeliler A llah 'ı çok yüce/aşkın, ulaşılm az kabul ediyor
lar, bu yüzden araya aracılar koyuyor, “B iz (bu ilahlara) sırf 
bizi A llah 'a  yaklaştırsın diye ibadet ed iyoruz” (Zümer/3) d i
yorlardı, Y ine M ekkelilerin b ir diğer şirki de şefaat anlayışla
rıydı, A llah 'ın  dışında edindikleri velîler İçin “işte bunlar bizim  

AUah katında şefaatçilertmizdir." (Yunus/18) diyerek onların 
dünyada ve ahiret şefaatini umuyorlardı, İşte Allah M ekkeli
lerin bu aracılık ve şefaatçilik anlayışım  ortadan kaldırm ak 
için son din İslam 'ı gönderdi.

Onun dışında sizin ne bir velîniz/dostunuz, ne de bir şefaatçiniz 
vardır. (Secde/4)

M esela Lât, Menât, U zzâyı A llah 'ın  kızlan/harem i olarak 
kabul ediyorlardı. Haşa! A llah ’ın  karışırım  gönlünü yaparsak, 
o da kocasını (Allah'ı) ikna eder, bizde kurtuluruz diyorlardı, 
İslam , insanlan A llah ile kul arasındaki aracıları terk etm e
ye çağırdı. M ekkelilere Allah katında hatır sahibi olduğuna 
inandıkları üçüncü b ir şahsı araya sokmak anlam ına gelen 
“tevessüTden vazgeçin dedi, A llah ile kullar arasına sokulan 
veli/yan ilah anlayışının terk edilm esini emretti, A llah  ken
disinden başka velî edinilm esini yasakladı, “Allah 'tan başka  

ne bir velt ne de bir yardımcı vard ır“ (Bakara/107) “N e yani 
siz şimdi Allah’ı bırakıp da /A llah 'la  birlikte kendilerine bile 14

14 Süleyman Uludağ, “İstim dâd\ Tasavvu f Dergisi, Ank/2002, s, 14,
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bir yarar ve zarar verem eyecek kimseleri velîler mi edindiniz?" 
(Rad/16) "‘AUoh müminlerin velîsidir*. (Bakara/257)

Kq/ir(er benimle birlikte solih kullarımdan birini veUler edinebi- 
lecefderini mi sandılar?.„Biz cehennemi (Allah'tan başkasını velî 
edinen} nankörler için hazırladık* (Kehf/102)

Allah M ekkeli m üşriklerden şunu istedi: İlahları bire İn
diriniz* En büyüğüne, gökte olduğuna inandığınız ilahı, tek 
İlah kabul ediniz* Zaten O İlah a  Allah diyorsunuz. Öyleyse; 
A llah ’ın  dışındaki ilahları red ve İnkâr edin, Gayb ve şehadet 
âlem inde O ndan başka h içbir İlah yok* Kâinatın yegâne hâki
mi, mâliki O* Kainatta tasarrufta bulunan yegâne ilah O’dur* 
Kısaca “Lâ ilahe illallah" deyin buyurdu,

“Fıkıh bilm eyen sûfî, zındık, tasavvuf bilm eyen fakih fasık- 
tır," diye bir söz vardır* M aalesef sufiler fıkhın en büyüğü olan 
“fikh-ı ekber”i, yani akaidi bilmemektedirler* Akald, usul’üd- 
dtn'dtr. Yani dinin kökleri, temelleridir. Burada hata olduktan 
sonra fıkıh bilgisinin ya da fıkhı uygulamaların güzel olması
nın hiçbir anlamı yoktur. Eğer yeterli akald ilm i bilselerdi bu 
kadar itikadı sapmaya maruz kalmayacaklardı. Akald ilim leri 
sahih olsaydı ya  da bu ilm i üssül-esas alm ış olsalardı, tevhidi, 
tevhidin tasımlarım, şirki ve çeşitlerini de bileceklerdi* Allah’ın  
sıfatlarım  şeyhlerine dağıtmayacaklardı. Şirkin en koyusuna 
ve her çeşidine düşmeyeceklerdi* Küfür olan sözlerin (Elfaz-ı 
küfrü) ve dinden çıkaran eylem lerin neler olduğunu da bile
ceklerdi.

Tarikatçıların kitap ve dergilerine şöyle b ir göz atarsanız 
şunu hemen fark edersiniz: Onların tevhid’den anladıkları A l
lah ile kâinatın birliğidir* Bu ise tamamen küfür ve Ühad olan 
vahdet-i vücut felsefesidir* Ş irkten  anladıkları şirki hafi de
nen riyadır* Şirk-i heva ve hevestir* Ya da şirk-i istik lal denen 
birden çok m üstakil ilahın olduğu dinleri anlarlar. Zaten şirk 
ve çeşitlerine ya hiç değinm ezler ya da a leTacele geçiştiıiver- 
dikleri görülür* Zaten tüm felsefeleri, din leri A llah ın  sıfatları
n ı kullara dağıtmaktan ibarettir. Şirk; en mücessem ve m ü
şahhas /somut hâliyle felsefelerinde arz-ı endam  etm ektedir.



BOZULAN TASAVVURUMUZ 
YİTİRİLEN KAVRAMLARIMIZ

İbadet

Mekkelilerİn İbadetleri

K uran  in m uhatabı m üşriklerin o asırdaki inanç ve iba
detlerini bilm ezsek, Kur’an’ı ve tevhidi de doğru anlam a İm
kânım ız olamaz,

Cahiliyye dönem i Arapları yüce bir Taun/Allah inancına 
sahiptiler. Am a m onoteist de değillerdi. Bunun yaranda onlar 
eski Rom alılar veya Hind dinleri gibi tam b ir politeist de de
ğillerdi, Aksine onlar, yüce Tann ’ya İnanmakla birlikte, aynı 
zamanda bu yüce Tann ’mn daha küçük ortaklan kabul ettik
leri alt taunlara da inanan m üşriklerdi, Hz. Muhammed’den 
yaklaşık 150 yıl önce ölen Im rüTK ays’ın  şiirlerine baktığım ız
da, bildiğim iz İslam ! yem inlerle A llah 'a yem in ettiklerini göre
biliriz. İm rü’l-Kays; hayatta kemale ermek için  Allah korku
sunun ana ölçüt olduğunu vurgular. Sem iz hayvan sürüleri 
verdiği için Allah a  şükretmekten bahseder. Yeryüzü varlık la
rın ın Tannsı (Rabbül-beriyye) olarak tanım lanan urahm an” 
kavramım, şiirlerinde Allah ile eş anlam lı olarak kullanır.

Arapların Akdeniz havzasında ticarî ilişk iler yoluyla ve fl- 
zik î-coğraiî yakınlık nedeniyle, diğer dinî ve seküler kültürle
re açık olm ası nedeniyle, bazı dinler bu bölgeye sızm ıştı. Ya
hudilik, Hristiyanlık ve Zerdüştlük gibi din ler -M edine hariç- 
Arap yanm adasınm  derinliklerine nüfuz edememişti. Bunlar, 
daha çok yarım adanın kıyı bölgeleriyle sınırlı kalm ışlardır. 
Arapların dini (d inüTArab), İslamam ortaya çıkm asından kısa 
süre önceye kadar bu bölgelerde hâkim iyetini sürdürmeye 
devam etti. Hanlfllk İse; **Dİn-i İbrahirrTin İlk şekline/mono 
teizme dönmeyi arzu eden b ir grup halkın inancıydı.



314 İ s f a m V t  Pavluslan E

M ekkelllert Araplar arasında “M illet-i İbrahim ” olarak n i
telenm ese de “ehlullah” (A llah ın  halkı) veya “ehlü 'PHürm eti” 
(M abedin halkı) olarak biliniyordu. B ir başka deyişle bunların* 
Hz. İbrahim ’in  dinini tebliğ ettiği düşünülüyor, onun devam ı 
olarak görülüyordu* Kureyşliler, kendilerini Arapların en seç
kin  kavm i olarak görüyorlardı* “Et-taham m us” diye isim len
dirilen kurum  aracılığıyla özel b ir dinî statü kazanm ışlar, bu 
sayede diğer Arap hacı adayları tarafından yapılm ası zorunlu 
-Arafat'ta vakfe g ib i- bazı ritüellerden m uaf tutulmuşlardı*

Politeizm i Mekke'ye getiren kişinin An ır ibn Luhayy o l
duğu söylenir* Her kabilenin b ir putu olm asm a ve Kabe'nin 
duvarına bile putlar yerleştirilm esine rağmen, büsbütün put
perestliğe dönm em işler ve Hz. İbrahim 'in tek tanrı İnancını 
tamamen terk etmemişlerdir* Örneğin Hz. İbrahim  tarafından 
başlatılan hac ibadetindeki -Telb iye'deki değişiklik d ışında- 
hacla ilgili ritüeller korunmuştur*

İbrahim ! m irasın kapsam lı b ir ifadesi olan “din-i İbrahim " 
kavramı, yaln ızca Kabe'yle ilişkili ibadetlerle sın ırlı değildir* 
Arap kabilelerinin yaşattıkları ~m ürüwe” m üessesesi olarak 
bilinen m isafirperverlik, Hz* İbrahim 'den kalmadır* Her türlü 
zulüm  ve haksızlığa karşı çıkm a ve zalim lere karşı m azlum lan 
desteklem e şeklinde kendini gösteren ve Peygam berim izin de 
gençliğinde katıldığı “H ilfu l-fudû l (faziletlilerin yem ini)” gibi 
erdem ler “din-i İbrahim " den kalan ahlaki erdemlerdir* İslam 
öncesi Araplar, evlilik, boşanma, fidye m iktarı, b ir kim senin 
kendi ailesinden olan kadınlarla evlenm e yasağı ve cinsel b ir
leşm eden sonra tem izlik gibi konularında Hz* İbrahim 'in ge
leneğini devam  ettirm işlerdir* Namaz öncesi abdest alm ak ve 
sünnet olm ak ondan kalmıştır*

İslam  öncesi Arapların “duha” ve “asr” gibi İki ibadeti de 
“din-i İbrah im 'le bağlantılıdır, Araplar el-asr'ı; Hz* İbrahim 'in, 
oğlu İsm ail'i kurban etme niyetiyle ilişk ili olarak düşünm üş
lerdi* Hz* İbrahim , oğlunun Allah tarafından kurtarılm ası do
layısıyla m innettarlık olarak O 'na ibadet etmişti* O zamandan 
itibaren bu ibadet, keffaretin ve A llah 'ı hoşnut etm enin bir 
ifadesi olarak yapılagelm işti, "Ed-duha” ibadeti de Hz* İbra
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him ’e atfedilm ektedir. Ed-duha, bedevi kabileler arasında 
yaygın olarak yapıldığı gibi, şehirli Araplar, özellikle Mekkeli- 
ler arasında da bilinen bir şükran ibadetiydi*1

Özetle M ekkeli M üşrikler namaz, oruç, zekât nedir, b ilm i
yor değillerdi. Onlar Hz, İsm ail’in  torunları İdi. Bozulmuş da 
olsa büyük dedelerinin dininden kalan birtakım  inançlar ve 
ibadetler mevcuttu. M esela A llah 'ın , “Ö namaz kılanlara/iba
det edenlere yazıklar o lsu n ” (Maun/4) dediği kim seler Ebu 
cehil ve avanesiydi. Bu sûre Mekkîdir. Sûrede din/ceza gü
nünü yalanlayanlar Müslüm anlar değildir. A llah nam azı em 
rettiğinde, m üşrikler “bu nasıl b ir şey” diye itiraz etmediler. 
Zira nam azı/salâtı iyi-kötü biliyorlardı. “Onların beytullahtaki 
nam azı ıshk çalmak, el çırpmaktan ibaretti * (Enfal/35) ayeti 
bunu açıkça göstermektedir.

M ekkeli m üşrikler cünüp gezm iyorlardı. Boy abdestl nedir 
bilirlerdi. Sünnet oluyorlardı. Kabe’yi tam ir için salma çıkar
dıklarında yardım  paralarının fuhuş ve fa iz paralarından o l
mamasını şart koşacak kadar bir vicdanları da vardı. “H ılfu l- 
Fudûl/Erdem liler B irliği" gibi dem ekler kurarak mazlum lara 
yardım  etm eyi dert edinenleri de vardı*

M ekkelilerin oynadıkları bugünkü piyangonun b ir benzeri 
olan i4m eyslrw bile fakirlere et ikram ı için oynanan bir tür şans 
oyunu idi. Ezlâm ve aklâm denen on okla oynanırdı. B ir deve 
kesilir, 28 parçaya ayrılırdı. Yedi okun paylan da rakam ları 
oranında idi, (7+6+5+4+3+2+1) Bu on oktan yedisi pay alır, 
kurada boş çıkan diğer üç ok sahibi bir şey almaz, devenin 
parasım  öderdi. Oyuna katılanlar, kazandıkları paylan ye
mezler, fakirlere dağıtırlar ve bu yüzden bu oyunu bir m eziyet 
bilirlerdi. K i Kur'an bunu yasaklam ıştır!

Haccı -A rafat’ta  vakfe hariç- bütün şeairiyle b iliyor ve ifa 
ediyorlardı. Hac farizalarım  yerine getirirken söyledikleri tel- 
biye bile bizim kine çok yakındı. “Lebbeyk, lebbeyk, la  şerî-

1 Haili Athamlna, "İslam Bakış Açısında Hz. İbrahim: İslam öncesi Arabis
tan'da Monoteizmin Gelişimi Üzerine Düşünceler", çev. Ali Osman Kurt,
A Û İFD t 2006/1, (47).
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ke lek* İlle şenken hüve lek* tem likuhu ve mâ m elek/Buyur 
A llah ’ım  buyur! Senin h içbir ortağın yoktur. Ancak b ir tane 
vardır. Onun sahibi de senstn. Ona ve sahip olduğu h er şeye 
m âliksin,"2 M üşrikler telbiyenin birinci kısm ını b itird ik lerin 
de Peygam berim iz “Durun! A llah kahretsin! Devam ım  söyle
m eyin," diye yalvarırdı.

Y irm i kadar m utlak dehri/ateist haricinde* ahirete de ina
nıyorlardı. V elî edindikleri ilahlar, orada onlara şefaat ede
cekti.

Keza orucun ne olduğunu biliyorlardı. Kureyş M uhar
rem in  onuncu gününde oruç tutardı, “Aşure" olarak bilinen 
bu günde M ekkeliler kutlam a yapar ve Kabe’nin örtüsünü de
ğiştirirlerdi,3

A llah 'ı gökte en büyük ilah olarak kabul etm elerine kar
şın* makam ve m evki olarak O’nun altında gördükleri başka 
ilahları da vardı. A llah ’ı çok yüce* çok aşkm, erişilm ez olarak 
kabul ettik leri için bu aracı İlahlar olm aksızın o günahkâr 
hâlleriyle O h a  yaklaşam ayacaklarına inanıyorlardı. S ırf O h a  
yaklaşabilm ek için bu kim seleri aracı/vesile* şefaatçi edi
niyorlardı, Ö lüleri defnediyorlardı. Hür adam zina eder m i? 
diyorlardı. Yani zinayı ve yapanları ayıplıyorlardı. Putları da 
m übarek/salih kim selerin ruharıiyetini tem sil eden timsaller* 
sem boller olarak görüyorlardı,

İslam  bu alt-ilah lan tanım adığı için* Hz. Peygam beri ata
lar dinine ihanet etm ekle suçladılar. Kendilerini A llah 'ın  ya 
kın lan ve Beytullah’m  hizm etçileri sayıyor, bununla övünü
yorlardı, Hz. Peygamber ve arkadaşlarım  ise onların m enfaat 
çarkına çom ak sokan bozguncular olarak görüyorlardı*4

2 Şah Veüyyullah Dehlevı* H uccetıûlaM "l-Bâltğa, C. 1, s. 227.
3 Halil Athamlna* İslam  Bakış Açısında Hz. İbrahim: İslam öncesi Arabis

tan'da Monoteizmin Gelişimi Üzerine Düşünceler1* * çev. Ali Osman Kurt, 
ALrfFD* 2006/1* (47).

4 Mekke'ye hükmeden 7-8 tefeci bezirgân, Kabe'ye getirilen hediye kurban
lık ve mallan iç ederek* aralarında pay ederek üleşiyorlardı. Bu tüccar 
din adanılan* Allah’ın evi Kabe'yi eski dünya dinlerinin tapınaklarına çe
virmişler, kendileri de bir nevi din adamlığına soyunmuşlardı* Yani; şirk 
dininden dünyalık devşiriyorlardı.
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O nlar kendi dinlerinin çok sam im i dindarlarıdır. Mekke 
M üşrikleri Bedir harbi öncesi, Kabe’n in  örtüsüne sarınıp, “Ey 
Allah'ım ! İki ordunun en hayırlısına, ik i tarafın en doğrusuna, 
ik i gurubun en değerlisine yardım  e tr  diye dua etm işlerdir,5 
Onlar da kendilerinin hak üzere olduğunu iddia ediyorlardı. 
M üşriklerin bu duaları kabul edilm iş olm alı ki, Bedir de iste
diklerine kavuştular.

Ne var kt Allah (Müşriklerle değil, muvahhid) Mû’mtrûerle beraber
dir. (Enfai/19)

Bütün İbadetler yalnız Allah'a Tapılır
Günümüzde ibadet kavram ı kadar anlam ı daraltılm ış, içe

riğ i boşaltılm ış çok az kavram  vardır. Hâlbuki içeriği bu kadar 
zengin, kapsam ı bu  kadar geniş çok nadir b ir kavram  var
dır. İbadet; AUahTn sevdiği, gizli ve açık söz ve davranışların 
tümünü içine alır. Genellikle ibadet denilince, namaz, oruç, 
zekat, hac gib i ibadetler aklım ıza gelir. Kur'an bunları ibadet
^ ı % -  l> ■■■ « -r ı.™  ■ ■ ■ n n ' a  “  -w*—  • ■- —t  ■■ -m. i % ■_

kategorisine alm az bile. Bunlar Kur’an’da; "nüsuk, (çoğulu
menasik) ibadet şekilleri" olarak geçer.6 Birtakım  ritüelleriri

.    ____  ...__________ ______ ^  w n ı

toplam ına “ibadet" denilmez İslam ’da! Anne-babanm  evladı
na şefkati ibadet olduğu gibi, tüccarın dürüstlüğü de b ir iba
dettir. Hatta zalim  idareciler karşısında hakkı söylem ek en 
büyüklerinden!

Ne zam an M, hayatın tam am ım  kuşatan takva/ sorum lu
luk bilinci yerine “zühd" adı altında ruhbanlık ikame edildi, 
İslam  tarihinde en büyük kırılm a gerçekleşti. İslam ; birtakım  
ritüeller toptanımdan ibaret b ir ibadet dini değildir. Aksine 
İslam; hayatı ibadetleştiren bir ubudiyet dinidir. Gün boyu 
işlenen ahlâki her davranış, daim i sevaptır, ibadettir. İbadet; 
salih ameldir, yani; düzgün ve kaliteli iş yapm aktır, üretm ek
tir. Yaran yalnızca kendim ize olan am eller değil, belki faydası 
başkalarına da olan sâlihathrl

İslam ; tevhid ve adalet, sevgi ve merhametten ibarettir. A l
lah'ın  hakkına tevhid* kulların hakkına da adalet çerçevesin-

5 Elmalı. Enfai/19. Ayetin tefsiri.
6 İhsan Eliaçık, B ana D inden B a h se t a, 27-8.
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de riayet etmektir? İbadet; m utlak İtaati yalnızca O’na özgü ' 
leyerek, O ’ndan başkasına boyun eğmemektir? İbadet: O nun 
m ahlûkatm a sevgi ve merhamet ile muamele etmek, yani; kul 
hakkı karşısında saygıyla eğilm ektir!

İbadetler; “köşk, şarap, huri vs. gib i” ahirette zevk-ü sefa 
sürm ek İçin ygglırtftn ifftı yapılma biH SanTrİtûelİer toplam ın
dan İbaret değildir. Asla b ir Müslüman ibadetlerini, kar-zarar 
hesabı yapan bir  tüccar m antığıyla yapmaz! A llah ’ın rızâsı dı- 
şm da hiçbir m ükâfat beklentisi yoktur! Örneğin bir mümin 
sH ?^  topîamaK İçin  Rur^an okumaz! Namazım; psikolojik 
olarak kendisird r^ a tra ta n ^ Ir  TSF^oga-m editasyon olarak 
görmez! Namaz; baş a şa ğ ı/ E ^ yu ^ n T  ık i'tak ia ^ îr lja k la , ta
vuğun yem  topladığı glbPeğîIip, kaÜonak değildir. Aksine o;

f  *1' ■ 1 fc"1! ^ 11 ■ ~1~ " ' f  | - | |M | ~  T-1 ** ■ ■ * 1" " * * ^ " " 1  H  T ^ J _  _  |

kendim izi, ailem izi ve toplum lunuzu fahşâ ve münkeFden ko- 
rum anın şuuruna varm aktır!

Din; ahireti kazanm ak için  dünyayı terketm ek değildir! 
Din, dünya içindir, dünyayı ıslah İçindir. Ahiret yaptıklan- 
m ızm  karşılığıdır! Dtn, gün boyu İyiliği, adaleti, hakkaniyeti 
ayakta tutmak, bunları ikâme etm ektir. Kötülüğü, haksızlığı, 
zulmü engellemektir. Em r-ibil m a’ru f ve nahve anH-m ünker1 
diri İnsan hakkma^tecavûzün, en büyük günah olduğunu id 
rak etmektir. Ubudiyet!

İbadet zulme savaş açmak, zalim lere hasım olmaktır, İba
det; yolsuzluğa, yoksulluğa isyan etmektir. Fahşa ve münkerln 
karşısına dikilmektir. Yetim lerin, m ustazaflann koluna gir
mek, onların Önünde yürümektir! Mazlumların ahi göğü in le
tirken, b ir köşede doksan dokuzluk tespih çevirmek hiç değil
dir. İnsanları aç-bî ilaç -boğaz tokluğuna bile değll-çalıştınp, 
bunların sırtından iktisab edilen sermaye ile hac-umre yap
mak değildir! Vurana elsiz, sövene dilsiz, devletlûler karşısında 
divan-pençe duran, ensesine vurulduğunda ağzındak i lokmayı 
da veren pasif, miskin itaatkâr vatandaşlar olmak da değildir!

İbadet Çeşitleri
* Kurban bir ibadettir. Yaln ızca A llah a  kesilir, türbelere

ve siyasilere kesilmez,
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* Nezir/adak adamak, b ir ibadettir, bu yüzden günah 
olan b ir şey adak olam az* *

■ tstiâze/sıgınm ak b ir ibadettir, A llah ’tan başkasına sı
ğınıl a maz,

* 1 stigâse /yardım İstemek, b ir ibadettir. Yaln ızca A llah 'a 
yapılır. M eded Ya Rasûlallahl, Ya Gavsî Ya Hızır). Yetiş 
Ya A li dem ek apaçık  şirk tir. Peygam berim iz “Benim 
le istigâse yapılm az, A llah ile yapılır.“ buyurm uşlar
dır* Tasavvufta darda kalanların im dadına H ızır gibi 
yetişip, onlara yardım da bulunan velîye gavs denir. 
Çaresiz kalan kim senin gavslan im dât istem esine de 
“istigâse“ denilir. Abdulkadir Geylânî “gavs-ı azam“ 
diye ün yapm ıştır. Hâce Abdullah E nsaıî “pir i hâcât/ 
İhtiyaçları gideren pir* diye tanınır.

* Istimdâd; sözlükte “bir adamdan m edet ve inayet is
temek* anlam ına gelir. B ir kim senin başkasına yar
dım etmesine, darda kalan ve destek isteyen kim senin 
yardım ına koşmaya da “imdâd* denir. Turkçede darda 
kalan kim senin “yetiş in , kurtarın* diye yaptığı yardım  
çağrısına “im dât" denir* İşte bu imdât istem eye ve yar
dıma çağırm aya “istim dat“ denilir*

Bu kelim e daha sonraları bir kim senin yaranda bulunm a
yan hayattaki bir kişiden veya ölmüş b ir kim senin ruhundan 
yardım  istemesi, m edet um m ası ve bu m aksatla “Yetiş, Medet 
diye hitap etmesi* şeklinde kavram sallaşm ıştır. İşte, “istlm- 
dât, istigâse, istiâne" denen şey budur* Bu eylem in amacı; 
yardım  istenen velî, aziz, erm iş diye isim lendirilen, A llah dos
tu olduğuna inanılan kim selerin ve ruhlarının yapacakları 
duanın A llah katinda makbul olduğuna inanılmasıdır* Ölü 
olsun, diri olsun böyle erm iş kim selerin doğaüstü birtakım  
güçlere sahip oldukları inancı cahil insanlar ve Özellikle de 
tasavvuf! çevrelerde oldukça yaygındır.

Meselâ Şiîlerde Hz* F a tm a ’dan yardım  istem e/istigâse na
m azı vardır. Sabah nam azı gibi ik i rekattır. Nam azdan sonra 
kişi secdeye gider “Ya m evlâtî/ Efendim , Ya Fatıma, istegısîni/
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bana yardım  eti” Sonra sağ yanağını, sonra alnını, sonra da 
sol yanağını yere koyup yüz kere tekrar ederi Sonra tekrar 
abım ı yere koyup 110 kere bunları tekrarlar! Bu K ûm în ln  
Uel-Bâkıyâtü 's-SalihâtMında mevcutturl

Bizim  sûfîlerde de Abdülkadlr G eylanîden yardım  İsteme 
nam azı vardır! Güya hazret buyurm uşlar ki:

Kim Fatihadan sonra, onbir İhlas sûresi olan iki rekat namaz 
kılar, Peygamberce salavat getirir, namazdan sonra Irak tarafına 
on bir adım atar, ismimi anar ve hacetini söylerse, Allah'ın izniyle 
muhakkak haceti yerine getirilir,7

Tüm  bunlar aynı zam anda sûfîliğln teşeyyü etm iş/şhleş- 
m lş bir güruh olduklarının da kanıtıdır!

Tasavvufta evliyayı vesile edinip, bazı ihtiyaçların görülm e
sini ve karşılanm asını onların yüzü suyu hürm etine Allah'tan 
istemek, vefat ettikten sonra da ruhlarını vesile edinmek, bu 
m aksatla kabirlerini ziyaret etm ek çok erken dönemde başla
mış ve gittikçe yaygınlaşm ış b ir bidattir,0

Ölülerden -bun lar Peygamber ve velîler bile o lsa- ruhların
dan istim dat ve istiâne de bulunmak, onların dirilere faydalı 
olacağına, onları manevi olarak yetiştirip, terbiye edeceğine 
inanmak, onların A llah katında şefaatçi, vasıta ve vesile ola
cağına inanm ak küfür ve şirktir,

* H avf ve Reca,

• Dua en  mühim  ibadettir. Dua ibadetin özü, iliğidir. 
Dua; çağırmak, daVet etmek, istem ek dem ektir. Bu 
yüzden asla A llah'tan başkasına dua edilmez,

Allah'la birlikte, Allah'tan başkasına -sona ne bir yaran dokunan, 
ne de senden bir zorun gideren varlıklara- yalvarıp, yakarma. 
Eğer böyle yaparsan zalimlerden olursun, (Yunus/106)

Yine (unutma ki) eğer AUnh sana bir darbk musallat etse onu 
O'ndan başka kimse savuşturamaz, Fakat senin için bir hayır di

7 http; / / ahirzaman. vordpress, com/2006/12/03/Seyytd Abdülkadlr 
Gcylanl Hazretleri, ayncaçL Hakkı Altuntaş. İhramcızade İsmail Hakkı 
Toprak, s. 65,

S Süleyman Uludağ, “îstimdâd* Tasavvu f D ergisi, Ank/2002, s, 21,
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lerse, O’mm lütuf ve keremini geri döndürecek kimse yoktur. (Yu
nus/107}

“A llah 'la birliktet Allah’ın altında olanJ^^ajnete kadar ken
disine cevap verem eyecek olan kimselere, dahası kendisine 

dua edildiğinin farkında bile olmayan kimselere duaedenden  

daha sapak kim  (Ahkaf/5) Ayette geçen “men" za
m iri, kendilerine dua edilenlerin İnsanlar gibi akıllı varlık lar 
olduğunu gösterm ektedir. Y ine Allah, Peygamberim ize ölü le
re işittireroezsin demektedir, ö lü le r asla insanları işitm ezler, 
cevap verem ezler. Am a sapıklıkta zirveye ulaşanlar, ölülerin 
İşittiklerini, hatta sıkıntılarını bile giderdiklerine inanıyorlar. 
Gerçekten de ayetin bedahetle haber verdiği “en sapıklar” ta
ifesini bu kim seler oluşturmaktadır,

* Yemin: A llah 'tan gayrisine yapılm amalıdır.

* Muhabbet: Allah'ı sever gibi kim se sevilemez.

* Mehâfet; A llah'tan korkar gibi O'nun mahlûkatından 
korkmak. M esela evliyanın çarpmasından korkm ak 
gibi. “Şüphesiz şeytan sizi kendi evliyası/dostlan ile 
korkutur. S iz sadece benden korkun.” (Al-i İmran/175) 
Allah, “haşyet ve takvayı” sadece kendisine hasretm ek
tedir. İtaati ise A llah ve rasulüne vermektedir. “Kim A l
lah ve rasulüne itaat eder, A llah 'tan korkar ve O ’ndan 

sakınırsa (takva ve sorumluluk bilinci ile hareket ed er  

se ) işte başarıya ulaşacak olanlar onlardır." (Nur/52)

* Tevekkül: Müminler yalnızca A llah 'a güvenirler. O on
lara yeter. O ne güzel vekil, ne güzel velîdir. “De ki A l
lah bana yetert tevekkül edenler yaln ızca O 'na tevekkül 
e ts in le r (Z ü m er/3 8 ) MAUah bize y eter” fTevbe/59)

Yalnızca A llah 'a ibadet edilir, O 'na boyun eğilir, inkıyad 
edilir. M utlak itaat/şartsız itaat sadece O’nadır. Kim olursa 
olsun kim se O 'na ortak koşulamaz. Namaz, oruç, zekât, hac, 
dua, istiâne, istigase, adak, kurban, yem in, tevekkül, havf, 
recâ, sevgi ve buna benzer gizli ve açık ibadet türlerinden hiç 
biri O ndan başkasına yapılam az. A llah 'a korkarak ve ümit
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ederek, yalvarmak, O ’na olan İbadet ve taatm ıızı severek ve 
gönülden yapmalıyız*

İbadetlerin kabul edilm esi içtn İki şart vardır: Birincisi: 
ihlâs İle/Allah rızası İçin yapılm ası lazımdır* Yani; niyetim iz 
m utlaka halis olmak, riya ve sum ’a’dan uzak olmak, içine şirk 
karışmamalıdır,

İkincisi ise; A llah ’ın  em rettiği şekilde/sünnet üzere yapıl
ması gerekir* Yani Peygam berim izin yapm adığı bir şey ibadet 
olamaz, Yeni ibadetler icad edilemez. Zira İbadetler tevkifidir. 
A llah  ve Rasulünün bildirdiği biçim iyle yapılm ası gereklidir,

A llah 'a meşru yollarla, ibadet edilir. O, dinini, bizim  nasıl 
ibadet edeceğim izi öğretm ek için gönderm iştir,

İbadetler teabbüdîdtr, Yani akıl yürütm eye /içtihada ve k ı
yasa kapalıdır. Resu lu llahm  yapm adığı ibadetler ibadet ola
maz, Peygamberdin takvası az bulunamaz! Eksiltme ve arttır
m a yapılamaz,

Yeni ibadetler icad edilirse bid 'at olur, Bırakın sevap ka
zanmayı, sahibini dalâlete sürükler*

Hakkında kitap ve sünnette bir delil bulunm ayan bütün 
ibadetler merduttur, bid ’attir* Tüm  bld'atler sapıklıktır, dala
lettir, Her sapıklık da sahibini cehenneme sürükler* Bu konu
da tüm  âlim ler İttifak halindedir.

Ulem am ız "B ir şey sünnet mi, yoksa bid’at m i olduğu ko
nusunda tereddüt edilse, o şeyin terki vaciptir." dem işlerdir,

Tüm  bu bilgileri esas alarak şunlara değinm ek m ecburi
yetindeyiz*

* M utasavvıflar yaln ızca A llah ’a m ı ibadet etm ektedirler?
Kesinlikle hayır. Onlar gavslara, kutublara, Peygam 
berce, H ızır’a, ölmüş gitm iş kim selerin ruhaniyetlerine 
ibadet etmektedirler, Çünkü; dua, istigâse, istiane, is
tim dat hepsi birer ibadettir*9

9 İstigasenJn, gavstan yardım isteme ibadetinin de hâliyle bir usulü var
dır; şöyleki; “Sıkıntıda olan bir kimse gavsı vesile edip Gavs Hazretleri-
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* İslam ’da olm ayan onlarca ibadet icad etm işlerdir. Ör-
____ m .........................................................................................................................................  .................................. ........................................-l . ' -  -  Kl .....................  v  ■ ■

be ziyaretleri, hoplam alı-zıplam alı ayinler, bilinm eyen 
nam azlar v s. gibi. Ç ilehanelere kapanıp inzivaya çe
kilmek, meşaythl ziyaret etm ek, kabirlerinde bekleyip 
ruhanlyetinden feyz almak, teberrükte bulunm ak, nef^ 
si düşman  dan edlpt ona işkence uygulam ak vs. gibi.

* Onlar derler ki: “İnsan kim e ibadet ederse etsin, A l
lah ’a  İbadet etm iş olur. Z ira O’ndan başka vücut, var
lık  yoktur.” Bu sapıkların iddia ettiği gibi olsaydı, A llah

______aJJaıl ---- H i f11 * ı " ib ı  ıı . I-: ■ -IJı .S- h ı . . J, Ta ■ . _

yüzlerce ayetinde, n için  yalnızca kendisine ibadet edil-
ı if ı f  ı-J - l r ^  -ı-q      . _-j_-■ ı- ■■1 r. :-■ -  -t “  ■ ■ ■ M ■' L *  7-1

m eşini em retsin k i?

■ Allah ’ı bu kadar zikreden abidler, zahidler A llah ’a  -ita 
at anlam ında- ibadet etm işler m idir? Kesinlikle hayır, 
O ’nun em ir ve yasaklarına bu  kadar lakayt olanlar, 
O ’nun dinini ilga ve iptal edenler, O ’na bu kadar İsyan 
edenler nasıl ibadet/itaat etm iş olabilirler kil ibadetin 
şuurunda olsalar öncelikle ibadetlerine kattıkları b i
datlerden ve şirkten arınırlar. İh lâs’tan dem vuranlar 
Üılâs’ın  Öncelikle A llah ’ı birlem ek olduğunu bilirlerdi. 
Onların tevhitten anladıkları vahdettir, yani A llah ile 
kâinatın  bir ve aynı olmasıdır. Bu ise, bize göre kü

fü rd ü r. îbadet’ln  bir ardamı da tevhid’dlr. “A llah ’a  iba
det edin, O ’na hiçbir şeyi ortak koşmayım” (Nisa/36) 
ayetindeki “U ’büdû” em rini İlk m üfessirlerden Muka- 
tll “O ’nu birleyin” şeklinde anlam ıştır,10 Şuayb’m  (as) 
kavm i “Ey Şuayfo, senin namazın rra bize ataiarumzuı 
tapuıa geldiği şeylere ibadeti terk etm eyi em rediyor?" 
(Hud/87) diyorlardı. Eğer bazılarına kıldıkları namaz, 
atalanm n ilahlarına kulluğu terk ettirm lyorsa, bu na
sıl nam azdır? Namazda, secdede bile şeyhlerinin haya

nın yüzü suyu hürmetine diyerek, Allah'dan dilekte bulunursa, derhâl 
İşi görülür. Her rekâtında Fatihadan sonra on bir İhlâs okunarak, İki 
rekât namaz kılınır. Selâmdan sonra da on bir defa RasulüUah saUalİâhü 
aleyhi ve selleme salât ve selâm getirip gavsın ismini anarak yalvarırsa, 
Allah Teâlâ'nm İzni ve yardımıyla derhal işi görülür. "(1. Hakkı Altuntaş, 
îhmmazade İHakkı Toprak, s. 65).

10 Mukatll b.Süleyman, el-Vücûh ve'n-Nezâirf s. 150.

hatm e-i hacegân, semâ, rabıta, sesli zikirler, tür-
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lini, silüeüni düşünenlerin» onlarla rabıta yapanların 
A llah 'a İbadet ettik leri söylenebilir mİ?

* Onların İbadet ettikleri kimseler* A llah 'la birlikte şeyh
leridir* Çünkü ibadet itaat demektir* Onlar Şeyhlerini 
mutlak İtaat edilecek kim seler olarak  görûrlerT"Asla 
onların eleşü ıilm esİnnSbuÎ etmezler* Onlan Lâ yuhtî/ 
hatasız ve Lâ yüsel/sorum suz kabul ederler» Bu tam 
olarak onlan mâbud edinmedir* Zaten günümüzdeki 
la sa yvu fku tsanımş din büyüklerine İbadetin bir diğer 
adıdır. Onlara secde edeninden tutun da onların gay- 
bı bildiğine* olağanüstü güçleri olduğuna im an etmeye 
kadar her türlü İslam  dışı inanç ve eylem  bu felsefede 
mevcuttur*

Allah'ın RubnMyetİ

Kur’an’m bizlere tanıttığı tüm geçmiş toplumlar, ne Allah'ın 
varlığım» ne de O’nun rububiyet ve ulûhiyetini inkâr etmekte
dirler* Onlar her ne kadar en yüce rab olarak sadece Allah’ı ka
bul etmiş olsalar da melekleri* sahte ilahları, cinleri» görünmez 
hayali güçleri* yıldızlan, gezegenleri* peygamberleri» velîleri ve 
din büyüklerini O'nun m bubiyetine ortak koşmuşlardı.

Bu anlayıştan nedeniyle onlar; teorik planda A llah ’ı m ut
lak otorite, egemen güç v,s. anlam larıyla rab olarak görüyor
lardı, Pratik hayatlarında ise toplum katında güçlü olan» nü
fuz sahibi kim selerin ahlaki* siyasi ve toplum sal anlam daki 
rububiyetlerini kabul ederek onlara itaat ediyorlar» onların 
siyasal otoritelerine tabi oluyorlardı. Bütün peygam berler in
sanları şuna davet etm iştir: Bütün anlam lan itibariyle Rab 
sadece bir tanedir» O da A llah ’tır, Ancak A llah olan Rab ola
bilir, İlah bir tane olduğu gibi, Rab da b ir tanedir ve O nun 
Rubublyeti bölünm ez b ir bütündür,11

B izi yaratan, yeryüzünün halifeleri kılan, besleyen-büyü- 
ten de O’dur. Yerlerdeki ve gökteki tüm  canlılan görüp-gö- 
zeten, ihtiyaçlarım  gideren O'dur, darda kaldığınızda im da

11 M evdüdl» Dört Terim, s* 35-87.
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dınıza koşan da O ’dur, O gayb ve şehadet âlem inin yegâne 
maliki, meliki* sahibi ve Rabbidir* O; bu  dünyanın da ebedi 
hayatın da yegâne ezel ve ebed sultanıdır. O 'nun hiçbir orta- 
ğı* eşi* yardım cısı, çocuğu yoktur. M ülk ve m elekût âlem inin 
tek ilahıdır* Aynı zamanda O ’ndan başka hâkim* deyyan/bü- 
yük hukukçu, din/şeriat vazeden, haram lan ve helalleri tayin 
eden b ir m utlak otorite, egemen güç* Seyyid, Efendi, Melik/ 
Hükümdar yoktur, O ilahlığm dan kim seye b ir hisse verip, 
ulûhiyetine ortak kılm adığı gibi* Rablıgında de kim seye en 
ufak b ir hisse verip* rububiyetlne hiç kim seyi ortak koşma- 
mıştır* S izin b ir sarayınız olsa* oranın yönetim ini, idaresini 
em riniz altındaki kölelerle paylaşır m ısınız? T ıpkı bunun gibi, 
Allah da kâinatın hâkim iyetini h içbir faniye, yarattığı aciz ku
luna devretmemiştir. A llah  size kendinizden b ir örnek verir* 
O toriteniz altında olan kim seleri/kölelerinizi size verdiğim iz 
n zık  üzerinde (söz sahibi) ortaklar olarak görüp, onlarla (oto
ritenizi) eşit olarak paylaşır m ısınız? Birbirinizden çekindiği
niz gibi onlardan da çekinir m isiniz? (Rum/28) insan kendi 
cinsinden b ir başkasını b ile kendine denk saymazken, üstelik 
zenginliği de kendisinin değil, emanet iken* Nasıl olur da A l
lah yarattığı kim seleri kendine denk tutar? Bu kimseler* ister 
m elek-i mukarreb, ister nebiyy-i m ürsel bir peygamber, ister
se en büyük veliy-İ muhterem  olsunî

Arap m üşrikleri A llah ’ı besleyen, büyüten, yaşatan, ö l
düren, n zık  veren anlam ında rab olarak birliyorlardı* "Eğer 

onlara yerleri ve gökleri kim yarattı? D iye sorsan  hiç tereddüt
süz A llah 'tır derler*” (Lokman/25) Yani* onlar ubudiyette ve 
ulûhiyette şirk koşm akla birlikte A llah ’ı bu anlam da rubû- 
biyette birliyorlardı* A llah 'tan başka birine Rab dem iyorlar
dı* Yan i “Tevhid-i R u bu b iyefte  durum lan, tevhid-i ulûhiyet 
ve ubudiyete göre daha kabul edileb ilir konum daydı. D iğer 
İlahların yaratıcı* n zık  verici, hayat verici olduğunu söylem i
yorlardı* Y ine Yunus/35* ayetinden öğrendiğim ize göre A l
lah'ın  dışındaki ilahların ın hidayete erdireceğini, doğru yola  
İleteceğini de iddia etmiyorlardı* Mekke m üşrikleri A llah 'tan 
başka Hâdi/hidayete erdirici olm adığım  kabul ve itira f eder
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lerken, bugünkü tarikatçılar İse: şeyh olm azsa kim senin hi 
davete erem eyeçeginl söylerler. Oysa A llah Peygam berim ize
* aJ',**T  "r .-.f - “-İJ  ......................... ■ ■ -.-■■T ■■ — " ■■■ "I-' T'J~h L" - '' M

bile ̂ §en  sendiğin kim seyi h idayete erdiremezsin.** (Kasas/56)
f  ■J ■ 1 J ‘ -  ı ^ ı m ı **"■ ■'W '' -P ~"" ' ■ -  ■ 1 '  ^  , , İ - 1

dem ektedir.

Gelgelelim , tasavvufçular şeyhlerinin kâinatın tasarrufu
na, İdaresine kanştıklanm  söylem ektedirler. “Gavs-ı a'zamm, 
sahlb-i zam anın İzni olmadan b ir kedi fare bile tutam az." der
ler, Bu ve benzeri sözleri katıksız şirktir. Bunun şirk olduğu
nu kabul etm eyen de halis müşriktir. Yani tasavvu f dininin 
m ensuplan Mekke m üşriklerinden de daha sapıktırlar. Küfür 
ve şirklerinde onlardan daha ileridedirler.

Ey îman edenler! Müşrikler yalnızca bir pisliktir. fTevbe/28)

Allah size melekleri ve peygamberleri rabier edinmenizi emretmez. 
(Al-i İmran/180)

“Min dûnillâhi, Miti Dûnihi** Kelimelerini Doğru 
Anlamak

Kur'an’da çok geçen bu ifade genelde, ^Allah’ın gayn, A l
lah ’ın  dışında" diye tercüm e edilm ekte olsa da bu çeviri doğru 
değildir, “Dün"; “aşağısında, altında" demektir. Yani; “Allah 
ile birlikte, makam ve mevkice 0*nun dûnunda, altında d i
ğer ilahlar, şahıslar” demektir, "Dûnillâh”; A llah 'ın  astlan, 
A llah ’la birlikte, O ’nun aşağısındaki, berisindeki ilahlar, put
laştırılan kim seler dem ektir.

Örneğin A llah İsa’ya (as) şöyle seslenir: “Sen mi insanla
ra *Beni ve anam ı, AUah’m  dûnunda iki ilah edinin* dedinT' 
(Maide/116) A llah İle birlikte kendini ve anneni ilah edinin 
dedin? Yani; h içbir Hristiyan A llah ’ı bırakıp İsa’y ı ve Meryem ’i 
rab edinelim  demez, Allah/Baba ile birlikte dİğerlerini/İsa ve 
Meryem ’i ilahlaştınrlar.

Zaten bu ayetler m üşrikleri anlatmaktadır. Müşrikler, A l
lah'ı reddedip, inkâr ettikten sonra başka ilahlar edinm iyor- 
lardı ki! Onlar A llah ile birlikte, onun aşağısında, berisinde 
küçük ilahlar ediniyorlardı. M üşrik zaten h içbir zaman Allah ’ı 
İnkâr etmez. O, Allah’ın  niteliklerinden bazılarını meleklere.
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cinlere, peygam berlere, salih kim selere, H ızır'av* s ̂ dağıtır, 
bu küçük ilahların  A llah katında değerli kim seler olduğuna, 
A llah katında nazı, n iyazı geçtiğine, A llah 'ın  bazı yetkilerini 
bu sevgili kullarına devrettiğini düşünür. O, bunların aracı- 
lığı ile Allah 'a yakın  olmak İster, Y a da onların tavassutu İle 
şefaati İle kayın lacağın ı düşünür.

İlah'm Ne Demek Olduğunu Bilmeyen* Onu İnkâr
Edebilir mi?
İlah; ne dem ektir. M aalesef günümüzde pek çok M üslü

man ilah ın  kavram sal anlam ım  tam  olarak algdamamıştır. 
B ir kim se “Lâ ilahe illallah" dese, lâkin ilah ın teviline kadir 
olmasa/yorumunu yapam asa im anı geçerli m idir? İlahı ve 
İlahların ne olduğunu bilm eyen kim se onu nasıl red ve İnkâr 
edebilir?

Bir kim se Kur1 an öğretisini tam olarak anlamak için İlah ın  
ne olduğunu bilm ek zorundadır. Eğer kişi ilah ın  ne anlama 
geldiğini kavram sal olarak bilm ez İse, ne tevhidi bileb ilir ne 
şirki anlayabilir, ne de ibadeti yalnız A llah ’a  yapabilir. O, “La 
ilahe İllallah" demeye devam etmekle birlikte A llah ’tan başka
larım  ilahlaştırm aya devam eder.

Kur’an’m  Araplara İndirildiği için herkes İlah ın  ne m ana
ya  geldiğini, Rab diye kim e hitap edildiğini biliyordu. Çünkü 
bu terim  onların günlük konuşm alarında önceden beri kul
lanılıyordu. Bu terim in hangi manaya atfedildiği biliniyordu. 
Bu yüzden onlara “Yalnızca Allah; İlah ve Rab’dir, O ’nun ilah
tık ve rabliğinde başka b ir kim senin ortaklığı yoktur." denil
diğinde onlar bunu tamamen anlam ışlardı. Onlar "lâ ilahe" 
ile bu “cinsini nefyeden lâ” ile nelerin yasaklandığım  çok iyi 
anlıyorlardı. Bu “lâ"m n tüm ilah türlerini, ilah namına ne 
varsa topunu kökten reddettiğini biliyorlardı. İslam  davetine 
m uhalefet edenler de A llah ’tan başkasının ilahlık ve rabliğini 
İnkâr etmenin ne manaya geldiğini bilerek karşı çıkm ıştı. Za
m anla bu terim  anlam kaym asına uğradı ve ilah kelimesi; put 
anlam ında kullanılır oldu. Kur an “Allah ’tan başkasını İlah 
edinmeyin" dediğinde onlar putları ve heykelleri bırakırlarsa
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Kurban ın İsteğini yerine getirdiklerini zannettiler. Oysa onlar 
İlah tanım ı içerisine giren diğer birçok kimseye* nesneye çok 
sıkı bir şekilde bağlanm ışlar, ancak bunun Allahftan başka
sını ilah edinm ek anlam ına geldiğini bilm em ektedirler. Hâlâ 
bugün azım sanm ayacak kadar Müslüman* M ekkeli m üşrik
leri ağaca* tahtadan putlara, ta ftan  heykellere tapan, kaba 
saba kör cahil putperestler zannetmektedir.

Sözlükte ilah, ya “tapınm ak“* kulluk etm ek anlam ına ge
len “ulûhet" kökünden gelir ya da “hayret etmek* gönülden 
bağlanıp sığınmak** anlam ına gelen “veletı“ kökünden gelir. 
Ya da “gizli olup* duyu idrakinin üstünde bulunm ak“ anla
m ına gelen “leyh“ kökünden gelir. Buna göre ilah; “tapın ılan* 
yüceliği karşısında hayrete düşülen* gönülden bağlanılıp se- 
vUgn* duyularla  idrak edÜemeyen yarTık^demekÜr,12 Öyleyse 
kendisinden başka İlah olmayan ilah şu anlam lara gelir:

* Evrende tasarru f eden* tabiata hükmeden güç*

* Duyu idrakinin üstünde bulunan* gizli, gizemli* ken
disine hayret duyulan, gönülden bağlanılıp -sığınılan *

* Kendisinden korkulan ve kendisinden menfaat umulan*

* Kişinin ihtiyaçlarım  gideren, ondan zararları defeden* 
duasına icabet eden üstün otorite.

* Hüküm ve em ir sahibi zat. Kâinatı hüküm ranlığı altı
na alan, idaresini üstlenen, em ir ve kanun koyan Şârî*

* Kendisinden hem  korkulup, hem  de sevilen zât...

İlah ise; ya bizatihi kendi başına tanrı ya da bazı İlahî 
veya yan  ilahı güçlere sahip b ir azlz/salih kim se olarak telak
ki edilsin, A llah 'ın  sıfatlarından tümünün veya bir kısm ının 
kendisine verild iği herhangi b ir tapınm a objesini ifade etm ek
ted ir.13

Allah kelim esinin; “ilah“ lafzından türediği d il bilim ciler 
tarafından kabul edilen en yaygın görüştür. Buna göre A llah 
lafzı “ilah“ kelim esinden türem iştir. “Tapınılan, yüceliği kar

12 Y.Şevki Yavuz, ilah md- DİA* 64* C. 22-
13 Mubammed Esed* Kuran Mesajı. C. 1* s. 7.
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şısında hayrete düşülen, gönülden bağlanılan ve sığınılan" 
anlam ına gelen bu kelim enin başına önce b ir harf-i ta r if geti
rilerek “el-ilah* şekline dönüştürülmüş, daha sonra da “lam" 
harfleri birleştirilerek ve kelim e azam et İfade eden tok b ir ses
le “A llah" şeklinde okunm uştur”,

***

Türkiye’de m ensuplan en okumuş bir tarikatın şeyhi olan 
ve üstelik kendisi de edebiyat profesörü olan bu zat; İlah kav
ram ını anlam aktan ne kadar uzak olduğuna b ir örnek vere
lim, M, Esat Coşan, şeyhi ve kayın pederi olan Mehmet Zahit 
Kotkünun kalpten geçenleri bild iğin i söyleyerek, şeyhini şöy
le övmektedir:

O, gelene sormadan cevabım verir, istemeden ihtiyaç sahibini 
muhtaç olduğu şeyi bağışlardı. Gönüllere, rüyalara tasarufu var
dı, Bereket gittiği yerde yağar, bolluk onunla birlikte gezer, en 
ücra en kıtlık yere o gelince nimet dolardı. Beraberinde seyahat 
edenler tevafuklara, tecellilere maddi ve manevi hâllere ve ikram
lara şaşar, hayretlere düşer, parmaklarını ısırırlardı,14

Peygam berim iz yıllarca arkasında namaz kılan, onunla ci-
,  ______ ||M --------------------- ------------------------------------------------------------------- 1 ------------ 1---------- ■----  ■  1- ^ ^ —  I I

hada giden münafıkların kim  olduğunu bilmezken, şeyhlerin
böyle peygam berleri geride bırakan süper yeteneklerinin ol-...... * "*111 ■ 1 ■ — ■ ■ ■■ ^ .... —--- r--------------------------------- -•"
ması şaşılacak şeydirk

Çevrenizdeki bedevilerden mûnafik olanlar vardır ve Medine hal
kından da nifakı alışkanlığa çettfrmiş olanlar vardır. Sen onian bil
mezsin, biz onları biliriz. fTevbe/101)

Esad Coşan Tasavvufa Giriş kitabında ölmüş şeyhlerin 
dünyaya tekrar dönüp, tasarrufta bulunduklarım  İddia eder;

Evliyaullah Allah'ın sevgili kullan Allah’ın rızasını kazanmış kul
lar vefatlarından sonra da insanlara müessirdirler. Yani Tasarruf 
sahibidirler, Yani sizinle alakalan vardır, Rüyamıza girerler* na
sihat ederler, ikaz ederler.15

14 Mehmed Zahid Kotku. Ehl-1 Sünnet Akaidi, Önsözünde, Oysa M. Zahit 
Kotkıı kendi kitabında gaybı bildiğini İddia eden, çalman mallan bildi
ğini ve cinlerin kendisine haber verdiğini söyleyen kişilerin kafir olaca
ğını belirtmektedir. (Mehmed Zahid Kotku, E h l-i Sünnet A ka id i D e rs le ri 
İst/1980, Seha Neş, s, 134).

15 Esad Coşan, Tasavvufa  Gfrlş, s. 29 Gümüş Yay, Konya/1990.
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Ölmüş şeyhlerin tekrar yeryüzüne gelip, tasarrufta buluna
bilm esi tamamen Kur'an’a  aykırı b ir inançtır* Mesela Hz* İsa, 
öldükten sonra ümmetinin ne yaptığından haberi yoktur* "İç
lerinde bulunduğum  sünece ordarı gözetiyordum, beni vefat et
tirince onlar üzerine gözetieyici yalruz Sen oklun. ” (M aİde/117) 
Yani Hz* İsa kavmintn vefatından sonra ne yaptığından haberi 
yok iken şeyhler nasıl oluyor da öldükten sonra yeryüzüne 
gelebiliyor ve müritlerinden haberdar olabiliyorlar?

***

“ Senden önce hiçbir peygam ber gönderm edik ki, ona "Ben
den başka bir ilah yok, öyleyse sadece bana ibadet ediniz*" 
diye vahyetm tş olm ayalım ” (Enbiya/25) A llah kendisi hak
kında ilah kelim esini kullanmaktadır* "İlâheke (senin ila
hın) ya da üâhüküm (ilahınız)" gibil "De k t İnsanların Rab 

bine, insanların hükümdarına, insanların ilahma sıyımnm,**" 
(Nas/1-3) Allah, sadece kendisinden başka İlah olm adığını 
belirtmektedir* "La İlahe illa  hû/Ondan başka ilah yoktur*" 
şeklinde onlarca yerde Kur'an'da geçer* Kur'an'a göre tek b ir 
İlah vardır ve O nun  da adı; Allah'tır* Allah'tan başka hiçbir 
ilah yoktur*

İslam 'dan önceki Arapların ve eski m illetlerin ilahlık bağ
lanım da ne gibi düşüncelere sahip olduklarına, buna karşılık 
Kur’arVın bu sözcükle İlişkili hangi yaklaşım ları reddettiğine 
bakm am ız gerekmektedir* Aslında ilahı tam idrak edip, red 
ve inkâr edebilm ek için tüm ayetlere bakmak lazımdır* Zira 
Allah kitabında gelecek nesillerin şirk ve türlerinden sakına- 
bilm eleri için adeta gözümüzün Önünde şirkin otopsisini yap
mıştır*

"Onlar, Allah 'tan başkalarını, kendilerine bir statü ve nüfus 

sağlamak için ilnhlaşhrdûar.” (Meryem/81) îlahlaştırdıklan 
kim seleri aslında kendilerini yüceltm ek için, kendilerine bir 
güç kaynağı olm aları için  yüceltm işlerdi*

"Yordun edilecekleri (Yani ilahların kendilerine yardım  ede
cekleri} ümidiyle Allah 'tan başka ilahlar edindiler” (Yasin/74) 
Bu iki ayetten anlaşıldığına göre cahiiiye ehli, ilah olarak ni-
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teledlklerf varlık ların  kendilerini desteklediğini, musibet ve 
belalardan koruduğunu ve onların him ayesinde korku ve za
rardan korunduklarını düşünüyordu,

.„Rabbinin helak emri geldiğinde, AUah'm dûnunda dua edip, yal
vardıkları (O 'na şerik koştukları Hohlan) onların başından hiçbir 
şeyi savamadı ve Üstelik bu ilahlar onların yıkım ve felaketlerini 
artırmaktan başka bir işe de yaramadı. (Hud/101)

Allah'ın dûnunda yalvarıp, yakardıktan (Üahîaşluılan) kimseler, 
yaratılmışlardır, hiçbir şey yaralamazlar, diri değil ölüdürler, ne 
zaman yeniden dirûtüecekierint de bilmezlerr ilahınız tek bir ilahtır. 
(Nahl/20-2)

Bu ayetlerden anlaşılm aktadır ki, cahiliye inşam, En Yüce 
ilah/Allah'tan başka onun dûnunda, makam ve yetkice aşa
ğısında başka ilahların kendilerini desteklediğini, musibet ve 
belalardan koruduğunu ve onların him ayesinde korkulardan 
ve belalardan em in olduklarım  düşünüyordu. Cahiliye insa
nı, bu ilahlardan sorunlarının çözümünü ve sıkıntılarının 
giderilm esini istiyor, başka bir deyim le onlara niyazda bu lu
nuyordu* Onların ilahları sadece cin, m elek ya  da tanrılar
dan oluşmuyordu. Bunlar arasında ölüp-gitm iş İnsanlar da 
vardı. Nitekim  bu, “D iri değil, ölüdürler, Ne zam an yeniden 
d iriltilecekleıin i bilm ezler" ibarelerinden açıkça anlaşılm ak
tadır. Ayrıca “men, eliezT gib i ibareler bunların insan oldu
ğunu çok net göstermektedir. “AUah*m dûnunda/Allah 'ta bir
likte dua edip , yalvardığınız kimseler tıpkı sizin gibi kullardır. * 
(Araf/194)

Yine: “Sizin Rabbiniz, mülkim tamamı kendisine att olan A l
lahtır. Onunla birlikte, O 'nun  dununda yalvanp-yaknrdığm ız 

kimseler (ellezine-akıllı varlıklar, insanlar) hurma çekirdeği 
zan  kadar bir şeye bile sahip değildir* Onlara yalvarsanız/on - 
lan yardıma çayırsanız biler sizin duanızı işitmezler. İşliseler 

bUe İcabet edem ezler...w (Fatır/13-4)

Onlar ilahlaştırdıklan bu kim selerin, kendi dualarım  işit
tiğin i ve onlara yardım  etmeye kadir olduğunu veya onlarm  
isteklerini en yüce ilaha ilettiğin i zannediyorlardı.
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AUah'tan başka ilah edinme. O'ndan başka Üah yoktur» (Kasas/88)

...Allah'tan başkalarım (Hah olarak) çağırıp duranların, gerçekte 
bu ortak koşa geldikleri şeylere de uyup bağlandıkları yok. Onlar 
ancak zanlannm peşinden gidiyorlar ve sürü güdüsüyle hareket 
ediyorlar. [Yunus/66]

Tanrılarım  kendileri tayin ediyor, böylece onların am iri
tanrılaştırmanın

b ir diğer şekildir.

İlah kavramının Özü şudur: B ir insan susayınca oğlundan, 
hizmetçisinden su vermesini isteyebilir, bu şirk olmaz, Hasta
lanınca doktor çağırır, kendini tedavi etmesini, iyileştirm esini 
talep eder, Hiç kimse bu adamın hizmetçiden, doktordan yar
dım istemesine şirk diyemez. Bu su istemeye veya tıbbı destek 
istemesine “dua etmek" olarak da niteleyemez. Hizmetçisini ve 
doktorunu ilah olarak kabul ettiğini iddia edemez. Lâkin aynı 
adam, susuzluk ve hastalıktan iyice bunaldığı sırada, hizm etçi
sin i ve ya doktorunu çağıracak yerde ya da “Allah ’ım  bana şifa 
ver!” diyeceği yerde “Yetiş Ya H ızır 1, Medet Ya Rasulallah, yetiş 
Ey Gavs-ı A  zam!" diye seslenmiş olsa bu adam bunlara dua/ 
ibadet etmiş, bunları ilah edinmiş olur. Çünkü bu kişi bunla
rın  gaybı bildiğine ve yine bunların her yerde hazır ve nazır ol
duğuna inanıyor demektir. Yine bunların kendisini duyduğu
na ve kendisine icabet edebileceklerine ve bunların olağanüstü 
güçlere sahip olduğuna veya sebepler âlemine hükmettiğine ve 
bu sebepleri harekete geçirmeye kâdir olduğuna İnanıyor de
mektir. Ya da bu küçük ilahların, isteklerini en büyük ilaha/ 
Allah'a aracılık yaparak ilettiğine inanıyor demektir.

Etrafınızdaki (kalmhlanm gördüğünüz) memLekeÜerîn (ahalisini) 
biz helak ettik Belki geri dönerler diye onlara ayetlerimizi defalar
ca açıklamıştık Kendilerini O ’na yaklaştırsın diye Allah'tan başka 
edindikleri Hohlart azabımız inerken onlara yordun etseydiler ya? 
Yardım etmek bir tarafa ondan bırakıp kayboldular, Bu onların ya
lara ue uydurup durduklan şeylerdi (Ahkaf/27-8)

O'nu bırakıp başka Hohlar edineyim, öyle mi? Eğer Rahman (olan 
AUah) bana bir zarar vermeyi dileyecek olsa, ne onlar bana zerre 
kadar şefaat edebilir, ne de bent kurtarabHirler. (Yasin/23)

-  ,Wı — J » 1™  1

oluyorlardı, Aslında bu, insanın kendisini
" “ "i 1 "  ■■■ 1 ^ | j # ı 1K —  ........... .......— » . ■■ t . . .  T  t  T "' -  • “  l l » ' 1 ■' ■r-. m  s ■
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Allah'tan başka veliler edinenler var ya* biz onlara su f Aüah'a 
yaklaştırmaları için tapıyoruz (derler) Allah, onîarm İhtilafa  düş
tükleri meselede (kıyamet günü) hükmünü Derece kttr Şüphesiz ki 
Allah yalancı nankörleri/kâfirleri hidayete erdirmez. (Zömer/3)

AUah'ı bırakıp da kendilerine ne zarar ve ne de fayda verebilecek
lere tapıyor ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerfmizdir diyor
lar. (Yunus/18)

Bu ayetlerden anlaşıldığına göre cahiliye İnsanı ulûhiyetln 
kendi ilahlan arasında dağıtıldığı ve onlann üzerinde daha 
yüce bir Hah olduğu düsünceslneliaEpti* İlahlan* en yüce ila- 
Kın ilahkğında birazcık nüfuz ve dahli bulunuyordu. Bu alt 
UahlarırTisteklerTen yüce Üah huzurunda kabul görüyordu. 
Yine bu aracı ilahlar, en yüce ilah katında onlann şefaatçisi idi. 
Onlann tavassutu ile, kayırması ile isteklerine nail oluyorlar
dı, Bu gibi zanlan yüzünden onlar, Allah'la birlikte diğerlerini 
de ilah olarak görüyorlardı, Dolayısıyla; herhangi bir kimseyi 
Allah katında aracı, şefaatçi edinerek ondan yardım  dilemek, 
onun önünde ta zim  ve tekrim merasim leri tertiplemek, onlar 
adına yem in etmek ve adak adamak, onu ilahlaştırmaktır.

A  üah “İkt üah edinmeyin.” dedi İlah sadece bir tanedir. O hâlde 
sadece benden korkun. (Nahl/51)

Ve (İbrahim) Rabbİm bir şey dilemedikçe Oha şerik koştuklarınız
dan asla korkmuyorum dedi (En’am/80)

Bu ayetlerden, cahiliye insanının, eğer ilahlan darıltır ve 
onların him m etlerinden mahrum kalırsak hastalık, kıtlık, 
can ve m al kaybı ve diğer afetlere uğrarız diye korktukları an
laşılm aktadır. Hâlbuki A llah haşyeti/korkuyu yalnızca kendi
sine hasretm iştir. “Yalnızca benden korkunf (Bakara/40) bu
yurur, Sevgiyi ise sadece kendisine hasretmemiş tir . İnsanın 
başkalarım  da sevmesine izin verm iştir, ancak bu  sevginin 
A llah 'ı sever gibi olmaması şarttır. Öyleyse haşyet ve muhab
b ette  ibadetin kapsamına dâhildir. Zaten ilah; korkuyla karı
şık sevilen dem ektir.

“(KavmL H ud a  (a s )} Sana sözüm üz ancak şudur: Tannİa- 
rumzdan bazdan  seni fen a  holde ça/pmış d ed ilerf (Hud/54) 
Cahiliye insanı şim diki tarikatçıların “evliyanın inşam  çarp
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masından korktuğu* gibi ilahların ın öfkesini çekmekten, çe
şitli belalara m aruz kalm aktan korkuyorlardı* Hud kavm i 
ilahlarından epey korkuyorlardı ki, “E y H ud ! Sen ilahlarımı
za dü uzatıyorsun, Ûahianrrazdan biri seni fen a  çarpmış." diye 
söyleniyorlardı.

"H evasm ı ve nefsant arzularım (şahsi görüşlerini) Üahktş- 
tiranı görm edin mi?*.." (Furkan/43) Nefsanı arzularına boyun 
eğen ve onun isteklerini, A llah m  em irlerine tercih eden kim* 
se, aslında kendi nefsini ilahlaşbrm ış dem ektir. Ya da A llah1! 
A llah ın  kendisini tanıttığı gibi tanım ayıp ta, Ornu kendi fe l
sefesine göre tanım layan, O ’na rol biçen kim se hevasım  ilah 
edinm iş kimsedir.

Aynı şekilde (Üahîıkta AUah 'a) ortak koştuktan, rnüşriklerin çoğuna
çocuklarım öldürmeyi bile hoş gösterdi [En’am/137)

‘Yoksa onların AUah'uı izin vermediği şeyleri, onlara dinde 

şeriat yapan/kanun koyan (AUah*a) ortak koştuktan (ilahtan) mı 
var?" (Şura/21) Bu ayetlerdeki ilah, ya insandır ya da insanın 
kendi firavunlaşmış nefsidir. Bu kimselerin koydukları yasalar, 
değişmez yasa/ilke olarak kabul edildiği, em ir ve nehiylerine 
mutlak itaat edildiği, helalı-haramı tayin yetkisi bunların doğal 
hakkı kabul edildiği için ilahlaştırılm ış kimselerdir* Müşrikler 
bu kimselerin haram ve helal kılma, din/şeriat vaz etme hakkı
na sahip olduğuna inandıkları için müşrik olmuşlardı.

B ir kim se herhangi b ir varlığı kendi ham i ve yardım cısı, 
sorunlarım  çözen, ihtiyaçlarını gideren, dualarım  işiten, fay
da ve zarar verm eye gücü yeten olarak görm esinin nedeni; 
söz konusu varlığm /ilahm  kâinat nizam ı üzerinde bir yaptı
rım  gücüne, bir otoriteye sahip olduğuna inanmasındandır* 
Yine, en yüce tanrıyı kabul etmekle birlikte, ihtiyaçlarını kar
şılamak am acıyla başkalarına yönelen kişinin bu davranışı, 
onun yöneldiği varlığı tanrılık otoritesinde şu veya bu şekilde 
ortak olarak görm esi nedeniyledir.

Kur’an'ın, A llah'tan başkasının ilahhğım  reddetmede ve 
yalnızca O’nun ilahlığm ı İspatlam ada tüm  gücünü sarf ettiği 
tem el kavram egem enlik kavram ıdır. Kur'an'ın bu mevzuda-
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ki yaklaşım ı şöyledtr: “Göklerde ve yerde tüm  yetk i ve otori
te sahibi A llah 'tır. Yaratm a O’na hastır, n im etler O ’ndandır, 
hüküm OYıundur, güç ve kuvvet kesinlikle O ’nun elindedir. 
Her varlık  isteyerek veya istem eyerek O'na boyun eğm ekte
dir, 0 Tm ın  dışında kim senin ne bir otoritesi vardır, ne hükmü 
geçer* ne yaratm a, yönetm e ve düzenlem enin sın m a vakıftır 
ne de O ulûhiyetinden kim seye zerre m iktarında da olsa her
hangi bir hisse verm iştir," Bu bağlam da Kur'an’ın  m üşriklere 
gönderdiği m esajın özeti şudur: “Gerçekten O’ndan başka bir 
ilah olm adığına göre sizin başkalarım  ilah sanarak yaptığınız 
bütün am eller batıldır. Bu am eliniz ister niyazda bulunmak* 
işlerini ona em anet etm ek olsun, isterse ondan korkm ak ve 
ona ümit bağlam ak olsun, isterse onu şefaatçi/aracı edinmek 
olsun ya da hükmünü benimseyip, emrine körü körüne itaat 
etm ek olsun b ir şey fark etmez. S izin başkalarıyla geliştir
m iş olduğunuz tüm  m addi ve manevi bağların yaln ız A llah 'a 
has kılınm ası gerekir. Çünkü tüm evrenin, gayb ve şehadet 
âlem inin hüküm ranlığı O'nundur* Egemenliğini, ulühiyetini 
kim seyle paylaşm ayan ezel ve ebed sultam  O'dur.

Gökte de ilah olan, yerde de ilah olan O*dur. O hakim ve aUmdir. 
(Zuhruf/84)

Ey insanlar, AUah'm üzerinizdeki nimetlerini anırt Sizi gökten ve 
yenden nzıklandtran Allah'tan başka bir yaratıcı mı var? Ondan 
başka İlah yoktur... (Faür/3)
De kt, Allah, işitme ve görme duyutarmızı elinizden alsa ve kalpleri
nizi de mühürîese, Allah'tan başka bunları geri getirecek olan ilah 
kimdir?,., (En'am/46)
O, kendinden başka Üah olmayan Allah'tır, Hamd dünyada da 
ahirette de O'nadır. Hüküm ve otorite yalnızca O'na öttür ve sizde 
O'na döndürüleceksiniz. Be Jet Hiç düşündünüz mü; Allah gece
yi üzerinize kıyamet gününe kadar çekip uzatsa, Allah'tan başka 
size aydmhk getirecek oían ilah kimdir'?.., Yîne* de kt *AUahgün
düzü, üzerinizde kıyamet gününe kadar çekip uzatsa içinde din
lenip rahatladığıruz geceyi getirecek Allah'tan başka bir Hah nar 
nu?.„ (Kasas/70-2)
Kimdir yoJciert ve yeri yaratan* gökten sizin için su indirip de o 
suyla, (sîzlere kalsa bir ağaç bÜe bitiremeyeceğinizi güzel bahçeler 
bitiren? Allah'la beraber başka bir ilah hal,,. Kimdir yeri oturmaya 
uygun kıhp arasından nehirler akstan, orada sarsılmaz dağlar ya
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ratan ve iki deniz arasına bir engel koyan? Halâ AUah’la beraber 
başka bir ilah hnl.„ Kimdir darda kalanın duasına icabet eden 
ve ondan kötülüğü gideren ve sîzleri yeryüzünün halifeleri küan? 
Allah'la beraber başka bir Hah* öyle mi?... Kimdir o, karanuı ve de
nizin karcutiûdanrtda sizhere yol gösteren ve rüzgarları rahmetinin 
önünden müjdeci olarak gönderen? Allah'la beraber başka bir ilah 
hal Allah ordann şirk koştuktan her şeyden yücedir. (Neml/60-3)

İnsanların bir kısım Onu bırakıp da hiçbir şey yaratamayan, bi
lakis kendileri yaratılan, kendilerine bile ne zararı ne faydası do
kurum, ne öldürmeye, ne hayat vermeye ve ne ete öidükten spnra 
yeniden diriltmeye gücü yeten (kimseleri} İlahlar edinmişlerdir, 
(Furkan/2-3)

De içi1 Allah'tan başta yalvcırdıkiannm gördünüz mü? Bana gös
terin, onlar yerden neyi yarattılar? Yoksa gökler(in yaratdvşw}da 
onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru iseniz bundan önce (inmiş 
olan) bir kitap yahut bir bilgi kırıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da kı
yamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek, dahası kendi
sine dua edildiğinin farkında bÜe olmayan (ölü veya diri) kimselere 
yalvarandan daha sapık ktm olabilir? (Ahkaf/4-5)

Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı kâinat nizamı 
alt üst olurdu. Arşın rabbi olan AUaht onlann nitelemelerinden mü
nezzehtir... (Enbiya/22)

Aîlah ne btrevlad edinmiş ve ne de O'nurda birlikte bir ilah vardır. 
Eğer böyle olsaydı her Üah yarattıklarıyla ayrılıp müstakil otur ve 
her biri diğerine üstün gelmeye çalışırdı. (Mumimm/91)

Ey Peygamber de kt Ordann dedtfderf gibi eğer AUah'la birlikte 
başka ilahlar olmuş olsaydı, arşın sahibine (yakm olmak ya da 
Oha galip gelmek için) çareler ararlardı... (Isrâ/42-3)

Sıradan birer iş olarak görülen ihtiyaçları karşılam a, so
runları çözme, him aye etme, im dat ve yardım a koşma, ko
rum a ve kollama, dualara icabet etme, aslında sıradan işler 
olmayıp, bunların bir ucu bütün bir kâinat nizam ım  yaratan 
ve yöneten b ir otoriteyle çok alakalıdır. Küçük ve önemsiz 
şeyler üzerinde bile şöyle b ir düşünsek, gökte ve yerde sayı
sız faktörlerin çok hassas ölçülerle, muazzam bir planlam ayla

H

birlikte hareketleri olmadan oluşm asının im kânsız olduğunu 
anlanz. İçm iş olduğunuz b ir bardak suyun, yem iş olduğu
nuz b ir tahıl tanesinin oluşması için bile bütün kâinat birlikte 
hareket etm ek zorundadır. Sebepler dünyasındaki sın ırsız ve 
sayısız unsurun birbirleriyle aynı anda uyumlu bir biçim de
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hareket etmesi gerekm ektedir. Tek bir elektronun varlığı bile 
olm azsa olmaz öneme sahiptir. Bugünkü evrenim izde nerdey- 
se sonsuz denecek kadar proton ve elektron olm asına rağmen 
her ikisinin toplam sayılan denktir. Aksi hâlde birinin tek 
bir tane fazlalığı bile evrenin toplam elektrik yükünü altüst 
etmeye kafidir. O halde bizim  dualarınıza İcabet eden ve İs
teklerim izi yerine getiren sıradan bir güç değil de gökleri ve 
yeri yaratan, gezegenleri hareket ettiren, rüzgârlarla bulutlan 
taşıyıp, yağm urlan yağdıran, kısaca, tüm evrene egemen olan 
mutlak b ir kudret ve otorite olması lazımdır.

Bu egem enlik (kudret ve otorite) bölünem ez bir bütündür. 
Yaratm a gücünün bir kimsede, rm klandırm a yetkisinin bir 
başkasında, güneşin birinin kontrolünde, yerin bir başka
sının hâkim iyeti altında, hastalık ve sıhhat verm enin başka 
birinin yetkisinde, öldürme ve yaşatm anın bir diğerinin kon
trolünde olması imkân dışıdır. Böyle olsaydı bu kâinat nizam ı 
asla yürümezdi. Bu yüzden tüm yetki ve gücün ezel ve ebed 
Sultan’ının elinde toplanm ası zaruridir. O Sultan'm  mülkün 
sahibi olması, gayb ve şehadet âlem inin melekûtunun elinde 
olması gereklidir ve vakıa da zaten böyledir.

Tüm egem enliğin bir tek otoritenin elinde bulunması ve 
bu egemenlikte h içbir kim senin zerre kadar bile hissesinin 
olmaması gerektiğine göre şüphesiz, ulûhiyetin de hiç kim ’  
şeyle paylaşılm aksam  tümüyle söz konusu otoriteye tahsis 
edilm esi gerekir. O ’ndan başka kim senin insanların feryat
larını işitmeye, dualarını kabul etmeye, kendine sığınan, is- 
tigasede bulunana yardım  etmeye, insanlara hami, yardım cı 
ve velî olmaya, fayda veya zarar verm eye gücü yoktur. Hatta 
kâinatın hâkimi, mâliki nezdinde, O'na yakınlığı hasebiyle şe
faati kabul edilen, orada sözü geçen bir ilah da yoktur. O ’nun 
hükümranlığına, kâinatta istediği gibi tasarrufta bulunm a
sına kim se zerre kadar müdahale edemez. H iç kim se CVnun 
işlerine karışamaz.

., Mülkün sahibi olan Allah7 urü Sen sahibi olduğun mülkünde iste
diğine iktidar verirf istediğinden ahrsm; dilediğine izzet verir, düe-
diğtnt zeffl-kdarsm... £Al-i îmran/26)
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Hakiki meUk/hükümdar olan Allah (sizin hayal ett(ğİnizden)çok 
daha yücedir. O'ndan başka ilah yoktur. Arş-1 A ’la'nm (kerem ue 
luiu/ iahitmn) maliki O'dur. (Müminim/1 16)

...Bu gün mülk/hükümranlık kimindir? (diye sorulur). (Bunun ce
vabı), 'Elbette gücü her şeye yeten/mutlak otorite olan tek Allah’ın 
tür.' (Mümin/16)10

Göklerde ve yerde tüm yetki ve otorite sahibi Allah'tır* Ya
ratm a O 'na hastır, n im etler Ondandır, hüküm O'nundur, güç 
ve kuvvet kesinlikle O ’nun elindedir. Her varlık  İsteyerek veya 
istem eyerek O’na boyun eğmektedir* O ’nun dışında kim senin 
ne b ir otoritesi vardır, ne hükmü geçer, ne yaratm a, yönet* 
me ve düzenlem enin sırrına vakıftır* ne de O'nun ulühlyeüne 
herhangi bir ilahın m üdahalesi söz konusudur. Kâinata hâ
kim  olam ayan ilahlar sizin İhtiyaçlarınızı giderem ez, duanıza 
icabet edemez* Kâinatı yaratm ak kim in elindeyse, bir tohumu 
ancak o çatlatabilir, besleyip büyütebilir. B ir çiçeği yaratm ak, 
kâinatı yaratm ak kadar zordur. Zira o çiçeğin bütün bir kai
natla alakası vardır*

Allah ’ın  otoritesi parçalanm a kabul etm ez b ir bütündür* 
Sizin bir sarayınız olsa, oranın idaresini hizm etçilerinizle 
paylaşır m ısınız? Tıpkı bunun gibi, A llah da ku llan insan
larla veya onların ruhlarıyla (fj kâinatın İdaresini paylaşmaz* 
İlahlık ve otorite birbirinden ayrılm az b ir bütündür* O toritesi 
olmayan ilah olamaz* öyleyse egem enliği söz konusu olm aya
nın ilahlığı da söz konusu değildir. Otorite, hükümranlık, bir 
olan A llah ’ın  olunca* ilahlıkta sadece O’n ım  hakkıdır. A llah 'a 
yakınlığım  iddia ederek O nun huzurunda şefaati kabul edi
len, sözü geçen b ir İlah da olamaz. O ndan başkasının ihtiyaç 
sahibinin hacetini giderdiğine inanmak affedilm ez bir cürüm
dür, şirktir ve günahların en büyüğüdür.

M ekkeliler, Lat, Menât, Uzzâ'yı A llah 'ın  m elekleri ya da kız
lan  olarak görüyorlardı. Onlardan birinin gönlünü yaparsak, 
onlarda bizi kayırırlar, aracı, şefaatçi olurlar diye üm it ediyor
lardı* "AUah'la birlikte, A llah 'ın  dûnunda velîlerf evliya edinen
ler, 'B iz bunlara bizi A llah 'a  yaklaştırsın diye ibadet ediyoruz' 16

16 Mevdûdî, Dört Terim* İlâh md.
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derler” (Zûmer/3) MekkelÜer -b irkaç düzine m utlak aristok
rat, ateist/dehri d ışında- A llah ’ı en büyük İlah olarak kabul 
ediyorlardı* Yegâne Rab OYıu kaEuTedİyorlardı. Yani O’nun 

’m bubty^tihi kabul etmede sıkıntı yoktu* Yaşatan, öldüren, 
rızık  veren lT yd îiT ”ÖnÎar A llah 'ı en büyük İlah olarak kabul 
etm Herine rağmen, keıid ilerine kutsaTlık verdikleri, olmuş 
B m seleıto  ruhanlye tleıinüen  yârdu T fls^orla r, şefaat ve ara- 
cd ık^âpm âların ı istiyorlardır^Altoh ptrı d^üjtnda/A llah 'la  Tür1 
tikte dua edip, yalvardığınız kimseler Upkı sizin gib i kuUarckr. " 
[Araf/194) ayeti onîaHnlIaİSaştırdıgı kim selerin kendileri gibi 
A llah ’a kulluk eden insanlar olduğunu belirtm esine rağmen, 
onları A llah ’ın  ulûhiyetinden az-çok hisse sahibi kim seler ola
rak görüyorlardı* Bu yan  İlahların A llah ile tem asları olduğu 
için gaybı b ilir diyorlardı, Gaybın haberlerine m uttali olabil
m ek için  kâhinlere* kâhinler de A llah ’a  yakın olan Lat, Me- 
nal, Uzza gibi ilahlara muhtaçtılar, İlahlarının makarr’mda* 
ruhlarının bulunduğu yerlerde onlarla güya temasa geçiyor* 
oralarda bereketleniyorlardı. Onlara kurban kesip, öfkele
rinden/gazaplarından korunmuş oluyorlardı, Onlan A llah 'a 
yaklaşm ak için vesile, aracı kabul ediyorlardı. Yine Mekkeli- 
ler cinler/görünm ez varlık larla Allah arasında bir nesep bağı 
bulunduğuna inanıyorlardı, “Onlar, Rahman’ırı kullan olan 

melekleri de d işi (ilahe) saydılar,” (Zuhruf/19)* “Onlar, cinler
le Allah arasında bir nesep bağı kurdular. O ysa andolsun Jet 
cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler,” 
(Saffat/158)

M üşrikler m elekleri A llah ’ın  kızlan olarak nitelerken* on
ların yaratılmadığım* vahdet-i vücutçular gibi* onların A l
lah ’tan doğduğunu, sudur ettiğin i vurguluyorlardı* Y ine bu 
Allah ’ın  ulûhiyetinden hisse verdikleri kim seleri/m elekleri A l
lah ’ı sever gibi seviyorlardı, A llah ’ı ulaşılm az kabul ettiklerin
den ruhani varlık lan aracı yapıyorlardı, Mekke müşriklerinin, 
A llah katında* nazı niyazı olan, biraz nüfuz ve dahil bulunan, 
arzu ve isteklerinin onlar vasıtasıyla gerçekleştiği, m enfaat
leri celp* zararları def etmenin onların şefaatine bağlı olduğu 
birtakım  ilahları vardı. Çok sıkıştıklarında, m esela Ebrehe
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M ekke’y i kuşattığında d in i ya ln ızca A llah ’a  has kılarak dua 
etm eye başlayıverdikleri de oluyordu*

Allah* M ekkeli m üşriklere ilah ları b ire indirin, benim  dı
şım da ilah  edinmeyin* diğer tüm ilah ları red ve inkâr edin 
deyince* m üthiş rahatsız oldular* İslam ’a  ve M üslüm anlara 
sald ırıya geçtiler* Kur’an yaln ızca Lat, M enat ve Uzza gibi b ir
kaç ilaha değil, tüm aracı ilah lara savaş ilan  etm iştir* İlah, 
âlihe/ilahlar, endâd, esnam* evsân, temâsil* şürekâ, şühedâ, 
şufeâ, erbâb, evliya, em sal, tagût, cibt, ensâb, sahibe, vs, ■

Bugün hâlâ put deyince sokaklarda heykel türü şeyler ara
yan  kim selerin şunu bilm esi gerekir: Peygam berim iz yirm i yıl 
boyunca MekkelÜerin zihinlerindeki putları yıkm ak için didin
di* Kabe’deki putlan yıkm ası ise; onun sadece bir saatini_aldı*

Lâ ilahe illallah, yaln ızca bir ilah ı kabul etm ek değildir. 
Aynı zam anda tüm ilahları reddetm ek dem ektin Hatta “La 
ilahe" evvel em irde red ve inkardır* T ıpkı liKûn Tagut'u inkâr 

eder* peşinden AUah 'a iman ederse hiç kopmayacak ipe tutun
m uş o lu r" (Bakara/256) ayetinde olduğu gibi* Tüm  ilahları 
reddetm eyi, otoritelerin i tanım am ayı ister* H içbirinin en ufak 
b ir gücü ve kudretinin olm adığım  tüm kalbinizle kabul etm e
lisiniz. Tüm  sahte ilahları bu “Lâ ilahe” süpürgesi ile süpürüp 
atmalısınız* Daha sonra tem izlediğiniz alana “İllallah” diyerek 
biricik ilah, güç* otorite, mabud* velî* yardımcı* şefaatçi olan 
Allah itikadını yerleştirm elisiniz* Sonra da O’na teslim  olmalı, 
gönülden inkıyat etmelisiniz* O ’ndan başka gavs edinmenin 
Ebu Cehillik olduğuna şeksiz, şüphesiz iman etmelisiniz* A r
tık  doğrudan O’na ellerin izi açmalısınız. Araya kim seyi koy
mamalısınız*

Geçenlerde M enzilistan cem aatinden biriyle tartışıyordum* 
Allah'tan başkasına “gavs-ı azam /en büyük yardım  edici” 
diyen birinin nasıl Müslüman olarak nitelendirilebileceğini 
sordum* Adam  dedi ki: “Be ahmak herifi A llah 'ın  her yerde 
eli-kolu mu var? M übarek bir zâtını/gavs’m ı yardım  için gön
deriyor." Bunun üzerine bende: “A llah 'ın  elinin kolunun ere- 
m ediği yere gavsıııı gönderiyor öyle m i? Demek gavs A llah ’tan



Bozulan Tasavvurumuz, Yitirilen Kavramlarımız 341

daha üstün sıfatlara sahip (!)” Şöyle cevap verdi: “Biraz daha 
oku, Evliyaullah’ın  A llah ’ın  yaratm a sıfatı hariç tüm sıfatla
rına sahip olduğunu göreceksin,” Sizin cevabınız bu kim seye 
ne olur du? Benim ki de o oldu,

Elm alı’mn dediği gibi; A llah ’ın zatında sıfatlarının çok veya 
çeşitli olm asına inanmaktan dolayı şirk lazım  gelmez. Lâkin 
aynı sıfatta birleşen zâtların sayıca çokluğuna inanmak şir
kin katm erlisidir,17 Gavs hazretleri m illete tövbe dağıtacağına* 
tevhidi anlatsa* şirkin çeşitlerini ögretse ne kadar güzel olur. 
Fakat bu takdirde etrafında gavs baba diye divan-pençe du
ran m ürit bu labilir mi? Pek emin değilim .

A llah ın hiçbir ortağı* yardım cısı, velîsi yoktur. Bu yüzden 
hiçbir m ü’mtn A llah ’tan başkasını veli/işlerin i üstlenen kişi, 
Nasır /yardım cı * İhtiyaçlarını gideren* belaları savan* duasını 
kabul edip, İcabet eden bir ilah edinemez. Edinirse muvahhit 
Müslüman olamaz* m üşrik olur.

Bir kimse günde bin  defa “La ilahe illallah ’ diye tespih çe
kip de İlahın ne dem ek olduğunu* kavram sal anlamım b il
m iyorsa ve kafasında hâla onlarca ilah varsa bu zavallı kişi 
A llah ’a iman etmiş olur mu? Üstelik Allah önce bana iman 
edin, sonra yavaş* yavaş diğerlerini inkâr edersiniz de dem e
di. Önce diğerlerini red ve inkâr edeceksin, sonra bana iman 
edeceksin, diypr. İmanda Kayserili usulü pazarlık da yoktur, 
birazım  kabul edelim , bazısını reddedelim . Ya  Allah ’ın istediği 
gibi inanırsın ya da cehennemde yer mi yok?

Gerçekten Meryem oğlu Mesih AUah’tir diyenler kâflr oimuştur. 
(Hâlbuki) Mesih, 'Ey İsrnlIoğuUan, yalnızca benim de Rabbim, si
zin da Rabbinİz olan AUahfa ibadet edin' demişti Kim (bir beşere 
ilahhk yakıştırarak) O’ma ortak koşarsa, AUah ona cenneti haram 
kılar. Onun varacağı yer cehennemdir. (Maide/72)

Mekkeli müşrik “la  ilahe” demenin ne anlama geldiğinin far
kındaydı, Bunun bütün bir Arabistan’a savaş ilanı anlamına 
geldiğini biliyordu. Ne var ki günde bin defa Lâ ilahe illallah di
yenler, ilahın teviline, tefsirine kavramsal anlamına hâlâ muk

17 Elmalı, H ak D in i K unm  D ili thlas süresi.
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tedir değillerdir. Bu yüzden hayatlarında, ibadetlerinde, duala
rında tevhidin esamesl okunmuyor, uNe bilem  hocam, biz cahi
liz, hocalarda bize böyle anlatmadılar, yok mu bize b ir çıkış?" 
diyenlere, şunu söylemek boynumuzun borcu: Sizi cennete so- 
kacak bu kelime-i tayyibedir. Kim bu kellme-İ tevhidi söylerse 
r e l ıu n u n ^ e ^  getirirse cennet on avac iptir. Bu
söz ona ebedi saadetin kapışım  açıyor. Fakat siz bu kavramı 
öğrenmek için hiçbir ddd i gayrette bulunmadınız. Nasıl olur

sa olsun a f edilme İhtimali var- cennete gideceksiniz. Amma 
şirki ve çeşlÜerinin n eler oldugm ıu bilm iyorsunuz. Teşbih çek- 
meyin, hatim  indirmeyin, eakâr ve evradınızı birkaç hafta ter-
kedin, sünneÜerilolmayın, kendinize birkaç gün ayırıp adam
gibi öğrenin. Zaten her b ir Mûslûman’m  bunları bilm esi farz-ı 
ayndıriTTerlBir ödetm enin  öğrencisine, her bir babanın oğlu- 
na, h e f b ir Müslüman m  diğerine tevhidi ve bunun zıddı olan 
şirki ve çeşiüerini öğretmesi farz-ı ayndır.

Aynca kelim e-i tevhid’i hulus-u kalp ile söyleyen buna 
şirk, şek/şüphe karıştırmamak, teşbttı/0Tnu m ahlûkata ben
zetmemen ve tatil/birtakım  sıfatlarım  İptal etm em elidir ki, A l
lah ’tan başka ilah tanım adığına dair şehadeti geçerli olsun.

Velî, Evliya Kavramı

Tasavvufun canına okuduğu bir diğer kavram  ve lî kavra
m ıdır, Bugün toplum uzda velî veya evliya kelim esi ne lügat ve 
ne de Kur’an’daki m anasıyla kullanılır. Asr-ı saadetten çok 
sonraları oluşan velî ve evliya kavram larım , İslam  dışı kültür
lerin, İslam  ırm ağına akıttığı pislik lerin zam anla bu ırm akta 
oluşturduğu adacıklara benzetebiliriz. Tasavvu f kültürünün 
belkem iğini oluşturan bu kavram  Yeni Eflâtunculuktan Ma- 
niheizme, Şamanizmden Budizme, Hristiyanlıktan Yahudili
ğe, paganizm den Zerdüştlüğe kadar hemen bütün İslam  dışı 
dinlerin köhne kalıntılarının üzerine bina edilm iştir, y e li ya 
da evliya; benliğini A llah ’ta yok  etm ek suretiyle, üstün vasıf
lara ermiş, harikulade şeyler gösterebilen ululara isim  olarak 
kuUanüır olmuştur. Kelim eye zam anla öyle bir anlam  yükle- 
m esi yapılm ıştır ki, nerede İse A llah adma kaJnatm idaresi
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ni yürüten b ir "Van  tanrılar" sÖz konusudur, Yunan tanrılar 
panteonu/konseyl gibi!

Oysa Kur’an’da; m üm inler “evliyaullah", kâfirler “evli- 
yau'ş-şeytan" olarak nitelenirler* Kur’an; Allahla İman eden 
ve takva sahibi olan/Allah’tan korkan her mümini ve lî kabul 
eder, “Dikkat edin! A llah 'ın  velîlerine/evUyauUaha ne bir kor
ku, ne de bir hüzün vardır. Onlar iman eden ve AUah 'a karşı 
gelm ekten sokm anlardır* (Yunus/62-3)

Ayette geçen Allah'tan sakınanlar/m uttakfierln kim ler ol
duğunu (Bakara/3-4) açıklar* Onlar gayba inanan, nam azı 
ikam e eden, A llah 'ın  verdiklerinden başkalarına veren, Pey
gamberce ve önceki peygam berlere ve ahirete inananlardır,

İk i tür velî vardır: A llah 'ın  velis i ve şeytanın velîsi, velîlerin  
büyükleri de Hz. Peygamberdin ashabıdır. Her sın ıf Müslüman 
arasında velî bulunabilir. Adı ister fakir, ister sûfî, ister tacir, 
ister hâkim  olsun! Yani; kim  olursa olsun takva sahibi bütün 
m üm inler evliyadır. Evliya olm ayı b ir zümreye tahsis etmek 
yanlıştır.

İlk  m üfessirlerden M ukatil'e göre velî kelimesin; on vechi/ 
farklı anlam ı vardır. Çocuk, Akrabalığı olmayan arkadaş, Ya
kın kimse, Asabe, baba tarafından akraba. K işiyi kölelikten 
kurtaran kimse, efendi. Müttefik, Hak dinde velayet (dostluk), 
içten  nasihat etmede, hayırhahlık hususunda velî edinmek 
vs* gibi anlam lan yaranda Rab; "B en  Allah 'tan başkasını mı 
velî/rab edineceğim ? (Enam /14), “Onun dışında velîler/rab- 
ler edinm eyin," (Araf/3), “Yoksa* O'nun dışında velîler/ rabler 

mi edindiler*" (Şura/9), İlahlar; "AUah'uı dûnunda edindikleri 
velîlerin/ ilahların onlara hiçbir faydası olmaz..." (Casiye/10), 
gibi anlam lara da gelir*18 Yani, velî kelim esi sadece dost, ak
raba, yakın anlam ına gelmez. Kelim enin ilahlık ve rububiyet 
ile de alakası vardır.

Allah'ın esmaü*l-hüsnasından biri de ‘'velTdir. Yine Kuran'da 
“mevlâ" kelimesi de velî anlamındadır.

18 Mukatil b* Süleyman* elVCbcCûı ve 'tvN ezâir, s* 88.
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Veli kelim esi Allah için kullanıldığında; dost, yardımcı, 
m üm inlerin işlerin i üstlenip, yürüten anlam ında kullanılm ış
tır. A llah  onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. M üm inler için 
kullanıldığında ise; A llah 'a ibadet ve  taat işin i üstlenen kim 
sedir, A llah 'a olan im an ve m uhabbetleri dolayısıyla Müminler 
O nun dostluğuna m azhar olmuşlardır. R ıza nasıl çift yönlü 
İse, “A llah m üm inlerden razı, m üm inler de O ndan razıysa”, 
velayet de böyledir. Mümin ile A llah 'ın  dostluğu em ir-komuta 
ilişkisi düzeyinde değildir. Onların dostluğu muhabbetrvela- 
yet tem elleri üzerinde yükselir.19 A llah m üm inleri velî edin
m iştir. M üm inler de O nu velî edinm işlerdir. A llah  m üm inle
rin  velîsidir, dostudur, yardım cısıdır. O m üm inleri sever. Mü- 
m iriler de en çok A llah 'ı sever, O ’na m uhabbetle yönelir, O 'na 
karşı gelm ekten sakınırlar. O nun hukukuna sahip çıkarak, 
flâ -y ı kelim etu llah i, O’nun dinini, m esajını yüceltirler. O'nun 
dinine yardım  ederek velilik lerin i /velayetlerini gösterirler,

Allah müminlerin (hakiki, değişmez, mutfak) veüsidirr (Al-t İmran/68)

Yoksa onlar Allah'tan başka velîler mi edindiler? Hâlbuki hakiki 
velîAUah'tır. O ölüleri diriltir... (Şura/9)

(Ey İnsonlarf) Size Rabbinizden indirilen Kitaba uyunuz. O’ndan 
başka velîler (evliya} edinip de onlara tâbi olmayın* Ne kadar da 
az düşünüyorsunuzi (Araf/3)

Kâfirler Allah ile birlikte, Allah'ın dûnunda başka velîler edindiler, 
{Şura/6]
O (AUah} aciz kahp, bir veliye İhtiyacı da olmaz* (İsra/111)

Yine Kur an m üm inlere şöyle hitap eder:

Sizin velîniz/dostunuz yalnızca Allah, rasulü ve iman eden mümin
lerdir\ (Maide/55),

(Melekler müminlere derler ki) Biz dünya hayalında da cennette de 
sizin velmtzfz... (Fussiİet/31)

Allah, müminlerin şeytanı, kafirleri/Hristtyan ve Yahudi- 
leri velî/askeri m üttefik edinem eyeceklerini (Maide/51) belir
tir. Hatta -kü frü  imana tercih etm işlerse- babalarım  ve kar
deşlerin i bile veli edinemezler. (Tevbe/23)

19 Mustafa İslamoglu, İfnan, s. 113.
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Velî kavramının, Türklerüı İslam 'a girişinden sonra, Şa
manizm, Budizm, Zerdüştilik, Mazdeizm , M aniheizm  ve H ıls- 
tiyanlık gibi önceki dinlerinden taşıdıkları inançların tesiriy
le kavram sallaş tığı görülmektedir* Bugünkü anlam ıyla “velî" 
kavram ı Hristiyankktaki “aziz" kelim esi ile tıpatıp aynıdır*

Türklerdeki velî anlayışının tem eli Şamanistükten kalm a
dır, Eski Türk şamanları incelendiğinde bunların Türk velî 
tipine çok benzediği anlaşılır* Gelecekten haber veren, hava 
şartlarını değiştiren, felaketleri önleyen yahut düşm anlarına 
bela m usallat eden, hastalan iyileştiren, göğe çıkıp uçabilen, 
ateşte yanmayan Türk Şamardan bu hüviyetleriyle adeta İs
lam  sonrası eserlerde velî veya evliya olarak tanındı* Şamanist 
Türkler, şam alıların harikulade insanlar olduklarına, ruhlar 
ve gizli güçler İle İlişki kurup onlara istediklerini yaptırabil
d iklerine İnanırlardı*

Yine Türklerin eski ata kültü de velî telakkisinin oluşması
na tesir etmiştir* Çünkü onlara göre ata öldükten sonra onun 
ruhunun üstün birtakım  güçleri olduğuna inanılır ve ondan 
şefaat beklenirdi* Bu üstün ruhani güçlerle donanmış insan 
tipinden, Anadolu İslam 'ındaki ve lfye geçmek zor olmadı*

Bu velîler, Abdurrahman Cam iye alt lVe/ehafü’i-ÜnsTte yaz
dığına göre:

Yoğu var edebilir, van yok edebilir* Gizli şeyleri açığa çıkarır, açık
ta olanlan gizleyebilir* Ölüyü diriltir, diriyi öldürebilir* Gıyaben 
söylenenleri işitir* Gaybden ve gelecekten haber verir. Su üzerin
de yürür, uzak yerlere anında gider-gelir* Aynı anda farklı yer
lerde görülür* Hayvan bitki veya cansız maddelerin teşbihlerini 
duyar. Havada dolaşır* Vahşi hayvanlan emrine alır, vs, Bazdan 
da “İnsanın kalbinden geçeni bilir, gelenin sormadan cevabını ve
rir, istemeden İhtiyaç sahibinin muhtaç olduğu şeyi bağışlar. Gö
nüllere ve rüyalara tasarruf eder. Bereket gittiği yerlere yağar...

Bazı velîler de A llah İle konuşabilir, hatta O'nu em ri altına 
alabilir. Bazı evliya, sadık müridine, vefatından sonra, hayat
ta olduğundan daha fazla m enfaat erişürebilir* Kabrindeyken 
m üridini yetiştirir. M üridi kabrinden onun sesini işitir (!)
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Tasavvufçulann Kur'an'dan aldıkları velî kavram ına bam* 
başka bir elbise giydirdikleri anlaşılm aktadır. A llah 'ın  m uttaki 
sıradan kullarından, keram et sahibi velîler ürettiler. A llah 'ın  
İradesi ve kanunlarının bu kişiler aracılığıyla gerçekleştiğini 
uydurdular.30 Îbnü l-A rabı ise; dünyanın manevi yönetim ini 
velîlere verir. A rtık  velîler, A llah 'ın  yürüyen ayağı, tutan eli, 
gören gözü vs. olur. Yani M ekkelilerin evliyası/putları, 1b- 
n ü l-A rab fn in  evliyasının yaranda oldukça masum kalır. A r
tık bu velîler A llah 'ı görürler, onunla konuşurlar, ilim lerin i 
doğrudan ondan alırlar, gaybı bilirler. Kâinatta İstedikleri gibi 
tasarrufta bulunurlar. D ilediklerini cennete, dilediklerin i de 
cehenneme gönderirler.20 21

A llah 'tan  başkasın ı velî edinmek, ve lî bilm ek, A llah 'ın  sa- 
lih  ku lların ı putlaştırm aya giden çok tanıdık b ir tarih i tec- 
rübedir. Ved^^Süy^,^Nesr,JYeuk ve"Yegus putları Ş ît pey-
gam berîn kavminden* bes salih  kim senin adıvdı. Abdullah

■ ■  II ■  I "  ,FI —  « « I ™ » * ”  *  I I » " ■    ■ 1 "

Ibn Abbas'a jröre kavm i bu salih  kim seleri çok seviyorm us.
ö lü n ce bunlara görkem li kabirler yapm ışlar. Arkadan gelen- 
ler bu kim selerin resim lerini yapm ışlar. Onların torunları 
daTT5 iT li^  yapalım  r ^ la r a  S evgim i
zi göstereüm, onları unutturm ayahm  deırüşî^^aha^soru ra
gelen ler de Bu gu tlara ^ p m aya  başlarnışlardır. Putperesti!- 
ğin tarlh i başlangıcı böylece ^ la h ’m  kullarına aşın  sevgiden
doğm uştur,

AÜoh'm dûnunda veliler edinmeyin. (Araf/3)

Yine M ekkelilerin İlahlarından Lât hakkında şöyle rivayet
ler vardır: Lât denen adam  cahiliye dönem inde hacılara ye
mek pişiren, çok hayırsever, salih b ir kim se imiş. Sonraları 
çok şöhret bulmuş, daha sonrakiler bunun m ezanna gelip 
dua etmeye başlam ışlar, sonra da bilinen süreç işlem iş ve 
putu filan dikilecektir.

JEîaba baha gibi, hoca hoca gibi, koca koca gibi sevilir. İnsan 
babasını kocasını sever gibi sevemez. Severaebu sapıklık olur.

20 Şamil İslam Ans. C. 6, s. 338.
21 İ.Sarmış, age, s. 160.
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Keza hocasını da öyle! Üçü de sevgi, amma üçü de ayrı ayrı 
sevgidir, Tıpkı bunun gibi; Allah, A llah ’a lâyık olduğu üzere 
sevilir. Eğer sevgide ölçü tutturulamazsa, hocalar, salih kim 
seler Allah gibi sevilmeye başla rve  sonunda biz de Allah’ın en 
sevmediği ve pislikler diyerek öfkesini izhar ettiği müşriklerden 
oluruz. Kuralsız sevgimiz, bize yapışan zefitrli b ir sarmaşığa 
dönüşür. Zira haddini/sim im i aşan her bir şey zıddına/tam 
tersine inkılâb eder/dönüşür. Haddi aşmamak çok önemlidir.

Bugün güzel m em leketim izin dağını, bayırını, her yerini 
velîler/erenler/evliyalar ile dolduranlar, ne olur bir kerecik de 
A llah 'ı velî edlnseleıi Hatta O ndan  başka velî edinmeseler, ne 
güzel olur değil m i?

Her yeri uçanlarla-kaçanlarla* Erm işlerle-pişm işlerle, aş
m ışlar la-olm uşlarla dolduranlar, A llah 'ın  kâinatın idaresini 
kim selere pay etm ediğini b ir bilseler, Sünnetullah’ın  asla de
ğişm ediğini b ir bilseler. Esas keram etin keram et gösterm e
m ek olduğunu, İstikam et üzere olm ak olduğunu bir bilseler! 
Bütün m üm inlerin A llah ’m  evliyası olduğunu bir öğrenseler! 
Ne olur! Ne güzel olur!

A llah kendisinden başkasını velî/evliya edinenlerin hâ
lini, ördüğü ağı ev edinen dişi örüm ceğin hâline benzetir. 
(Ankebut/41) Kendi kafasındaki vehim lerle, gerçek dışı b il
gilerle bir örüm cek ağı kurar ve bu kurduğu ağın içine ken
disi düşer. Kendi kozasını kendi Örer ve kendini mahveder. 
Nasıl örüm ceğin ağına düşen bir daha asla kurtulamaz ise, 
A llah ’tan başkasını ve lî edinen kim se de asla İflah olmaz. Bu 
dişi örümceğe meftun olan erkek örüm cek onunla çiftleştik
ten sonra, dişi örüm ceğin yem i olur. Bugün de tarikat ağma 
düşenler, A llah ’tan başka velîler edinip de bunları A llah ’ı se
ver gibi sevenler bu gayrimeşru sevginin korkunç girdabında 
kendilerini felakete sürüklemektedirler, A llah ’a  verilm esi ge
reken sevgi Vedd putuna ya da diğerlerine verilince helak ka
çınılmazdır. Bu ‘Vedd”; çok sevilen demektir. A llah 'a verilm esi 
gereken sevgi başkalarına, velîlere verilince örüm ceğin ağına 
düşmek kaçınılmazdır.
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îm an şirk enkazı üzerine kurulamaz. Şirk kokan tüm 
inançlardan* sevgilerden uzak durm ak gerekir, Allah* kendisi 
gibi b ir başkasının sevilm esini asla bağışlam az, O ne güzel 
Mevla* ne güzel yardım cıdır! Selam  olsun, O'nu Ebedi Sevgili 
olarak sevenlere! taLd üîubbü’l-ejU m /Fena  ve zevale mahkûm  

olanlar sevm eye değm iyor” (E nam /76) diyebilenlere!

Hz, Peygamber M ekke’y i fethettikten sonra, T a if i de fet
hetm ek istedi* am a olmadı, M edine'ya döndü. Daha sonra* 
T â ifin  etrafı M üslüm anlarla çevrilince, Müslüman olmaktan 
başka çare olm adığım  gördüler. Medine’ye b ir heyet gönderdi
ler, Hz. Peygam berle birkaç gün anlaşm a İçin müzakere etti
ler ve tartıştılar* Her şeyi kabul ettiler. A llah ’a* Kur’an’a v e  Hz* 
Muhammed’e İnanmayı* namazı, orucu* zekat verm eyi kabul 
ettiler. Yalnız bir şey istediler: Atalarından beri tapageldiklerl 
Lât tanrısına saygıları, sevgileri çok köklü olduğundan* onun 
yıkım ım  üç sene sonrasına ertelem esini İstediler. Hz. Mu- 
hammed bunu kabul etmedi* İk i seneye, bir seneye* altı aya, 
en sonunda bir aya kadar indiler, Hz* Peygam ber yine kabul 
etmedi. Artık  putun yıkılm asını da kabul ettiler ve hiç olm az
sa bize yıktırm a dediler, Hz, Peygam ber bu son isteklerini ka
bul etti ve Kureyş’ten btrilerini gönderip o putu yıktırd ı.22

İşte bunlar nam az kılm ayı, oruç tutmayı* zekat verm eyi vs. 
kabul ettikleri hâlde* Lât denen salih kimseye, velî edindikleri 
bu puta karşı besledikleri aşın  sevgi ve saygıdan dolayı* put
perestlikten bir türlü kurtulam am ışlardı!

Putperest Arap zorda olsa bunları gönlünden çıkardı ve 
sonunda Müslüman oldu, ama şimdiki M üslüm anlar bu put
perest Araplar kadar kafalarım  çalıştıram ıyor! Bazı din bü
yüklerine gösterdikleri aşın  sevgi ve saygının tapm ak olduğu
nu* onlan rabb edinm ek olduğunu anlayam ıyorlar!

, Hâtcmü ’1-Evliyâ Nazaıiyesi

Bu m asalı bir Şlı olan Hâkim  et-Tlrm izİ (v* 320) uydur
muştur. Tam  b ir yalan makinası ve bidatçi olan bu tasavvuf

22 Hüseyin Atay* "Dinde Reform"* AÜİFD* 2002* Sayı 1,
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büyüğü de H ızır’la karşılaşm ış, ondan ilim  alm ıştır. M ezarlar
da ve harabelerde bir gün dolaşırken rüyasında Peygam beri 
görür, Hakk ile kendi arasındaki perdeler kalkar ve A llah ’tan 
ilham lar alm aya başlar! Ona göre velîler hatadan korunmuş
tur! Velilik  de nübüvvet gibi bir İlahî lütuftur! Tek farkı tebliğ 
vazifesi yoktur! Helenistik ve gnostik felsefeden gelen hikmet 
anlayışını tasavvufa aktarm ıştır. Adından da anlaşılacağı 
üzere o b ir hakim/filozoftur. Peygam berlik ve velilik  bu hik
metlere sahip olmaktan İbarettir!23

Hz, Peygam ber “hâtem ü’l-enbiyâ/nebilerin sonuncusu” ol
duğu gibi her bir şeyh kendisinin en büyük/en son velî/hâ- 
temü’l-evliyâ olduğunu iddia etm iştir. Mütevazilik, mahviyet 
pek bu semte uğramamış anlaşılan. Tasavvu f ne kadar nefsi 
terbiye ediyormuş örnekte pek de güzel görünüyor.

İbnü’l-Arabî; teşri ve nübüvvet biter amma velayet bitm ez 
der. Ona göre velayet bir yönüyle peygamberlikten aşağı ise 
de diğer yönüyle ondan üstündür, Rasul, Cebrail vasıtasıy
la ilm ini alırken, hâtemüT-evliyâ olan kendisi doğrudan A l
lah ’tan alır! Âdem  henüz su ve çamur iken o hâtemüT-evliyâ 
olarak oralarda dolaşmaktadır.

Atış serbest. A t babam at. Nasıl olsa bunlara inanacak o 
kadar koyun var ki!

Bu sapıklar, b iz ilm im izi ölüm lülerden/peygam berlerden 
değil, ölmeyen Allah ’tan aldık derler. Öyle bir denize daldık ki, 
peygam berler onun sahilinde kaldı, derler.

İbnüT-Arabî’ye göre peygamberliğin, biri A llah ’a, diğeri 
kullara bakan iki veçhesi vardır. A llah ’a yönelik olanına ve- 
layet/velîlik denir, kullara ait kısm ına, şeriat ile ilgili yönüne 
nübüvvet denir. İnsanların avâmına şeriat lazımdır. Peygam
berler de bunu getirirler. Buna karşın yeryüzünde her zaman 
b ir seçkinler/havâs/ârifLer vardır. Kendisi de bu arifler için 
gerekli olan bâtını ilm i getirir. Nasıl Allah ile ilgili hususlar 
insanlarla ilgili hususlardan üstün ise* Velayet/velilik de nü- 
büvvetten/peygam berlikten üstündür!

23 A, Abdullah Bereke, “Hâkim et-Tlrmizi” md, DİA. C. 15, s, 197,
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Böylece küfür ve dalâletini b ir kere daha İzhar eder*

Bidayetteki m utedil sûfîler; “Velayetin nihayeti/sonu, nü
büvvetin bidayetidir/başlangıcıdır," derlerdi. Bir defa tren 
raydan çıkm aya görsün, hangi çukura yuvarlanacağı belli o l
maz. En sonunda velîler, nebilerden üstün olacaklardır.

îbnü ’l-Arabi, nûr-i Muhammedi ile “nebi ve velilerin  bâtını 
İlim lerinin kaynağı" diye tanım ladığı hatim ül-evUya arasında 
şöyle bir bağ kurar; ‘'G erek nûr-i Muhammedi, gerekse hati- 
m ü l-evliya olan kendisi, dünyaya gelm ezden çok önce varlık  
âlem ine çıkmışlardır* Adem  (as) daha çam ur halinde iken, Hz. 
Muhammed peygamber, kendisi de velîdir. Bu velîlerin  so
nuncusu Fbhdıd f ında kendisini İsa ve Muhammed’İn  varisi 
olarak takdim  eder,

Sûfîlerin en büyüğü, “Şeyhul-Ekber^i, Muhyiddin Ibnü’l- 
Arabî, Fütuhatın da fukahayı ve ashab-ı rey*! velîlerin firavun
ları ve Allah'ın saüh kullarının deccallan olarak” olarak niteler.

Nice İslam  âlim i de onu “Şeyhul-Ekfer” , en büyük, en kâ
fir şeyh olarak görm üşlerdir. Onu şeyh, üstad olarak kabul 
edenler de onun din kardeşleri olmaz m ı?

Evliyanli&h ve EvUyauşşeytan

Evliya kelim esi Kur an'da daha çok olum suz anlamda kul
lanılm ıştır. Şu ayetlerde dost, m üttefik anlam ında kullanılır.

Biz şeytanları tnanmaycmlann evliyası yaptık, (Araf/27)

Sizde şeytanın evliyası üe savaşın. (Nisa/76)
Ey inananlar! Etenimde düşmanım, sizin de düşmanınız olan kim
seleri evliya edinmeyin. (Mümtehine/1)

Eğer onlar Allah'a ve Nebiye üe ona indirilene inanmış olsalardı 
kâfirleri evliya edinmezlerdt (Maide/81)

Şimdi siz beni bırakıp da İblis'i ve neslini kendinize euiiya mı edi- 
< niyorsunuz? (Kehf/50)

Müminler, müminleri bırakıp da kâfirleri evliya edinmesinler. [AM 
lmran/28)

ZdUmîer birbirlerinin evliyasıdır. (Casiye/19)

O şeytan ancak kendi evliyasını korkutur, (Al-i İmran/175)
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Şeytanları evliya edinenler de kendilerinin doğru yolda obdukkmnı 
sanıyorlardı- (Araf/30)

Şüphesiz kİ şeytan kendi eutty asına sizinle mücadele etmesi için 
fisıldar. (Enam/121)

Şu ayetlerde İse M ekkelilerin A llah ’a  yaklaşm ak İçin Allah 
ile kendileri arasında koydukları pek çok aracıdan biri olarak 
geçmektedir* Bu aracılar çoğu kere İnsandır, A llah ’ın  sallh 
kullandır*

AUah Üe birlikte ondan başka evliya edinmeyin, (Araf/3)
AUah onlardan bir kısmına dalâleti takdir etti, çünkü onlar AUah ile 
birlikte O ’ndan başkalarını da  euliya edindiler* (Araf/30)

De fct O’nu bırakıp da kendilerine bile bir fay dost ve zararı olma
yan kimseleri evliya mı edindiniz? (Rad/16)

İnkâr edenlert benimle birlikte benim Salih kullanım evliya mı edi
neceklerini sandılar? Biz cehennemi böyle nankörler için hazırla
dık. (Kehf/102)

4

AUah kâfirleri ve ibadet ettikleri kimseleri bir araya getireceği gün, 
*Siz mİ saptırdınız benim kullanım, yoksa onlar kendileri mi saptı
lar' der. Onlar seni tenzih ederiz* Seninle birlikte, senin dûnunda 
evliya edinmek bize yakışmaz***derler (Furkan/17-8)
Cehennemde onlara dünyada kazandıktannm ue AUah'tan baş
ka edindikleri diğer evliyaların onlara hiçbir faydası olmaz. (Ga
şiy e/ 10)

Evliya kelimesi* Kur’an’da 40 küsur yerde geçm ekte olup 
bunlardan sadece beşi olum lu anlamdadır*

Allah'ın evliyasına korku yoktur*(Yımus762]1 
Müminler, müminlerin evliyasıdır. (Tevbe/71, Enfal/72),

Allah'ın evliyası rnnttakilerdir. (Enfal/34),

Melekler müminlerin evliyasıdır. (Fussilet/31)

Hâsıl-ı kelam Müminler A llah 'ın  velîsidir* Kâfirler/m üşrik
ler şeytanın evliyasıdır. Bunun sebebi A llah ’tan başka velîler, 
evliya edinmeleridir* Müminler, A llah 'ın  dışında velî, evliya/ 
velîler edinmemelidirler* O ’nunla aralarına hiç kim seyi sok- 
manialıdırlar* M ürşit isterlerse onlara Kur an yeter* O K uran  
k i Hz* M uham m enin (sav) hocasıdır* Onu *dâTdent 'üsve-i ba
sene, hulukin azîm, rahmeten lil-âlemin* seviyesine çıkaran
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m ürşididir. Velî, dost İstersen A llah yeter. O da yetm iyorsa 
cehennem ne güne duruyor.

O ne güzel dost, ne güzel Mevla, ne güzel yardım cıdır. Ey 
tüm  güzelliklerin sahibi ve kaynağı olan Allah'ım ! Sana olan 
sevgim izi asla senin salih kullarından birinin sevgisiyle zeh ir
lem iyoruz. Sevgim ize şirk katm ıyoruz.

M aalesef tarikatçıların kendi elleriyle inşa ettikleri evli
ya kültü, Kur'an'da defalarca geçen Mekke m üşriklerinin ve 
daha önceki m illetlerin kula kulluğudur, salih ku llan  velî edi
nip* A llah ile kendi aralarında şefaatçi yapm alarıdır,

İnsan Allah'ın Halifesi midir?

Halife kelim esi de tarikatçılar tarafından anlamı kaydm lan 
bir diğer kavramdır. Onlara göre “İnsan küçük âlemdir, Allah 
büyük âlemdir, insan A llah ’ın halifesi, vek ilid ir/ Evrenin bir 
insan gibi hareket ettiği, insanın da bir küçük evren olduğu 
fikri eski kültürlerden alınmadır. M esela Aristo'ya göre insan 
zihninin kuralları, evrenin de kurallarıdır.24

Sûftler, İnsanı “Allah adma evrende hükmetme" anlam ında 
A llah 'ın  halifesi olarak kabul ederler. Mesela Gazâlî, insanda 
A llah 'ın  üflediği b ir ruh bulunduğunu, Âdem 'i/insanoğlunu 
kendi suretinde yarattığını, dolayısıyla Allah'ın halifesi oldu
ğunu söyler.

Îbnul-Arabî, halife kavram ını daha başka boyalara soka
rak* Allah'ın halifesi: "Allah'ın tüm isim ve sıfatlarıyla kendi
sinde tecelli ettiği insan-ı kâm ildir/ der, A llah halkı ve mülkü 
bu insan-ı kâm il ile korur. Yine* İnsan A llah 'ın  halifesi olduğu 
gibi, A llah da insanların halifesidir. Velîler de Rasuller gibi 
doğrudan doğruya Allah'tan hüküm alabilirler. Velîler manen 
halife* devlet başkanlan da zahiren halifedir,

. İslam  âlim leri insan için “A llah 'm  halifesi” deyim inin kul
lanılm asından hoşlanmazlar. Gerçekten de Kur'an'm  h iç

24 Tabii ki bu Aristo mantığı çoktan tedavülden kalkmış olup, dış dünyanın 
İnsan zihniyle karşılıklı birebir tekabüliyeti yoktur. Orada tersine neden
sellik de vardır. Sonuçlanıl sebepleri doğurması gibi, insan mantığının 
kabul etmeyeceği durumlar da vardır.
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b ir yerinde ne tekli* ne de çoğul “A llah 'ın  halifesi/halifelerT 
şeklinde geçmez*25 26 Raşid Halifeler kendilerine asla "Allah ’ın 
halifesi" diye hitap edilm esini kabul etmemişlerdir* Onlara 
“E ım m l-M ü ’mirdn ya da Resulullah’ın  halifesi" diye hitap 
edilm iştir* “A llah ’ın  halifesi" ünvamnı zâlim  Em evî sultanları 
kullanmışlardır* Böylece A llah 'a kulluktan uzaklaşıp* O 'nun 
vekilliğine soyunmuşlardır*

“H a lf; arka dem ek olup, “Halfeke” ; senden sonra dernek
tir* “Halefe" fiili; sonradan gelm ek demektir* "Onların arka
sından yerlerine başka bir kuşakgeçtL" (Araf/169), “Bunların 
yerine nam azı umursamayan kuşaklar geçti." (M eıyem /59)36 
Türkçede kullanılan “halef-seler bunu ifade eder* Eski bakan 
selef* yeni bakan haleftir. Halife “izleyen* daha sonra gelip, 
egemen olan" anlam ına gelir*

Halife hem ism-İ fail, hem  de ism -i mefuFdür* Ism -i fail 
olursa; başkasına vekâlet eden, İsm -i m e f ul olursa; bir baş
kasına vekâlet veren anlam ına gelir*

Halife kelim esinin çoğulu “HalâiFtir* Anlam ı; olum lu m a
nada bir başkasına vekâlet eden, yerine geçen* halef olan de
mektir, “Ey Davudi B iz seni yeryüzünde (atalarının yurdunda) 
halife/ hükümdar yaptık*" (Sâd/26), “B iz de onları halifeler 

(yaşadıkları toprağın mirasçıları) yaptık*" (Yunus/73) “Sonra 
onların ardından B iz sizi (helak olanların yaşadığı) topraklara 

mirasçı kıldık*,*" (Yunus/14)

“Hani, Kabbin meleklere Ben  yeryüzünde bir halife yarata
cağım ’ dediğinde**.” (Bakara/30) ayetinde geçen “halife” çoğul 
anlam ında olup, insan nesli kastedilm iştir* Buradaki halife 
deyim i ile ya; daha önceki çağlarda yaşamış* kan dökücü* in 
san olarak anılm aya değmeyen insanım sı/hom inid canlıların 
ardılı* onların yerin i alacak insan türü kastedilm iştir. Ya da 
yeryüzüne en son gelecek* yaratılm ışların halefi* en mükem
m el varlığı yaratacağım , denilm iş olabilir* Zira; “Ekabir m ecli
se sonradan teşerrü f eder*" deyim i muktezasmca, İnsan nesli

25 Süleyman Uludağ, ‘‘Halife" md. DİA, C. 15, s* 299-300,
26 tsfehânl, M üfredâî, Halefe met
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de dünyaya volkanlar biraz sakinleşince, dinozorlar ortalık
tan çekilince, yeryüzü İskana m üsait hâle gelince, en sonun
cu olarak dünya sofrasına buyur edilm iş olmalıdır* A llah ’u  
a lem . Eğer H ila fete; siyasi hükümranlık anlam ı verecek olur
sak, bu durumda halife, hâkim  ve yönetici olmak anlam ına 
gelir. Böylece Adem  ve soyu, yeryüzünde hâkim  ve yönetici 
yapılarak, nasıl davranacağı hususunda denenecektir. N ite
kim Yunus/14* ayetinde uB iz sizi yeryüzünün halifeleri yaptık 

k l nasû davranacağınızı görelim " buyruimaktadrr.

Gerek “halâif, gerekse hulefâ" şeklinde Kur'an'da geçen, 
hilafet: A llah ’ın  vek illiği ve nalbllği anlam ında kullanılm a
mıştır. İnsan h içbir şekilde A llah 'ın  vek ili ve ya  nâibi olamaz. 
Vekâlet; ölen, orada olmayan ya da işinde aciz olanlar için  
söz konusu olabilir. A llah  âlem lerden m üstağnidir. Artı, insa
nı bir defa A llah 'ın  vek ili yaptın ız m ı “el-vekîlü kel-asıl/vekil 
asil gibidir*" kuralı gereği, A llah ’ın  tüm yetkilerin i kullanm aya 
kalkar* Üstelik halifelik vekillikten daha üstündür* B ir kim se
ye verdiğiniz vekâleti geri alabilirsiniz amma, hilafeti geri ala
mazsınız* “De kL Ben  sizin üzerinize vekil değiUrrC* (EnTam/66) 
Peygam berim iz b ile A llah 'ın  vekili olamazken nasıl halifesi 
olacak? Hele hele sıradan bir insan “A llah ’ın halifesi" olacak! 
O lacak şey değil*

Kur'an'da “S izi yeryüzünün halifeleri yapan O ’dur."
i

(Enam /165} ve benzeri ayetlerde geçen “yeryüzünün halife
leri” ile kastedilen yeryüzünün im an ile görevlendirilm iş, en 
üstün yeteneklerle donatılm ış, yeryüzüne en son gönderilm iş, 
A llah ’ın  iradesini/m uradım  burada gerçekleştirecek, Allah 'ın  
dinini/hüküm lerini dünyada hâkim  kılacak halife/kalfariır. 
Bu halife vahye muhatap olan, em anetin sırtına yüklendiği, 
tüm  canlıların em rine musahhar kılındığı, ebediyete namzet 
İnsandır. “Yeryüzünün halifeleri"; ya önceki ümm etlerin ye
rine varis kılm an Müslümanlardır* Ya tüm insanlık ailesidir* 
Siz tüm  canlıların en sonuncusu olarak dünyaya gönderil
diniz veya birbirinizin ardından gelen ümmetlersiniz* Ya da 
A llah yeryüzünde sizin hâkim olm anızı takdir etti, sizi oranın 
vârisleri kıldı anlamındadır*
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Pavluslar, İnsanları tanrılaştırm aya çalışacaklar, İnsanları 
küfre ve ilhada davet edecekler, biz m uvahhitler ise, onu layık 
olduğu en yüce konuma, A llah ’a  kulluk m ertebesine yüksel
teceğiz. Zira; A llah ’ın  halifeye ve vekile ihtiyacı yoktur. İnsan 
ancak İnsana halife olabilir. Allah peygamberine bile, "Sen on
lar üzerinde bir vekil değilsin." (Enam /107) buyururken, nasıl 
olur da sıradan b ir insan A llah 'ın  halifesi olabilir? Üstelik ha
lifelik, vekillikten daha üstündür.* 27 28

(Ey Muhammedi) Sen. yalnızca bir uyanasın, Her şeye vekil dian
Allah'ta. (Hud/12)

Sûfîlerin hilafeti zahiri ve batım  diye ikiye ayırır. Zahiri 
olanı sultanlara, bâtını olanı ise şeyhlerine verirler. Bu ise Şiî- 
lerden aynen kopyadır. Onlar da esas hilafeti Masum İmam'a 
verirler. Y ine süitler; A llah ’ın  birisini irşat için  bizzat görevlen
dirm esine "h ilafet alm ak” şeklinde ifade ederler,23 Bu yüzden 
sık sık, kendilerine rüyalarında h ilafet verildiğini söylerler. 
Erken kalkan hilafet makamına oturup, kasılır. Tabii, yer- 
senlzl

Hızır Hikâyesi

Hızır menkıbesi tasavvufçularuı en çok İstismar ettikleri bir 
mevzulardan biridir. Kur’arfda H ızır diye bir şey yoktur. Hızır 
ile ilgili tüm rivayetler uydum adır. Ku/an’da olan, Musa pey
gam ber ile Salih KuTdur. Bu sallh kulun bir melek mi, yoksa 
insan mı olduğu da tartışmalıdır. Hatta bu Musa’nın İmran 
bin Musa, yani Musa Peygamber mi, yoksa bir başka Musa mı 
olduğu konusu bile müfessirler taralından tartışılm ıştır.

Hızır; yeşil demektir. Güya ayağının bastığı yer yeşilleni- 
yormuş. H ıdrellez/bahar bayram ı gibi, H ızır kültü de eski 
kültürlerden kalmadır. H ızır efsanesi bizlere eski dinlerden,
halk hikâyelerinden tevarüs etm iştir. Eksik olm asın hadis- 
çiler, sonra da m enkıbeci tasavvufçular "h ızır efsanesi" hak
kında neler uydunnam ışlardır kil Güya Ab-ı hayat suyundan 
İçmiş de bu yüzden hâlâ hayatta im iş, yok 200 metne boyun-

27 Abdülaziz Bayındır, D oğru  BGdiğim İz Yanlışlar„ s . 60.
28 S. Uludağ, agm, s. 300.



356 İskurfın Pavluslan H

daymış, karides ve m antar yerm iş, her sene Cebrail ve diğer 
büyük m eleklerle Arafat'ta buluşuyorm uş, vs.

H ızır menkıbesi, Yahudilikteki İlyas ve Hristiyanlıktaki 
Aziz G eo^e^C ireÎj^h ikâjeİeriyîe benzerök arz eder,2® Gılga- 
mış Destanında nehirlerin birleştiği yerde oturan ve ihtiyacı 
olan herkese yardım  eden kişidir. Yine İskender Efsanesinin* 
H ızır m enkıbesine dönüştüğü anlaşılm aktadır. Yine Grek m i
tolojisinde b ir “Y eş il Adam " hikâyesi vardır. Tüm  bunlar onun 
kadim  halk kültürlerinden beslendiğini gösterm ektedir.

Sûfîler H ızır'ı çok severler* Sebebi çok basittir. Güya A l
lah ’ın  velî bir kulu olan Hızır, Musa peygambere g t ^ l  bir 
sopa çeker. Şeriat âlim i Musa, Velayet m ertebelerini kat et
m iş bir ve lî olan H ızır karşısında nasıl aciz, cahil kaldığını* 
böylece velayetin nübüvvete/peygam berliğe üstün olduğunu 
gösterirler (1) Şeriat/zahir ilm inin yetersiz olduğunu, ledün-

■-» ■ ■ -fc I,, f  -   ‘ " ^ 1    — ■■ a~ '" J"' ~ ■ -  'I — I , , |J,  , j ^ ı  J f f M  ’  P "

n ijln ^ ^ e r e k li olduğunu ispatlam ış olurlar (1) Onların  naza- 
rrnda H ızırA llah 'ın  bir velî kulu, ulu’l-azm  peygamberterden 
olan Hz. Musa ise ondan ders alan b ir m ürittir!

Sûfîlertn hikâyelerine göre Musa, A llah ’ı görm ek istediğin
de, “Sende bu benlik oldukça beni göremezsin* Beni görm ek 
için benim  gözüm sende olmalı!* hitabıyla karşılaşır. Yani, 
Musa şuhud makam ına erm ek için henüz nefsini aradan çı
karm am ıştır (!) ve A llah dağa değil, onun benlik dağına tecelli 
edip onu param parça etm iştir (I)

Ey Koca Musa olamadın b ir zıttınk  derviş, bak başm a ne
ler geliyor!

Sûiıler hâla H ızır’la görüşm ektedirler. Ondan ders alırlar, 
zikir çeşitleri öğrenirler. Çok tabii ki bunların tamamı palav
radır. H ızır’ın  yaşadığına dair tüm deliller, tasavvuf meşhur
larının anlattıkları hikâyelerden öteye geçmez!

Hatta bu sapıklar, şeyhlerinin şeriata m ugayir davranışla
rım , H ızır'ın gem iyi batırm ası, masum çocuğu öldürm esi gibi, 
bizim  henüz hikm etini bilem eyeceğim iz bir sebepten dolayı 
yapm ış olabileceklerine inanırlar. 29

29 D İA , C. 17,s, 407.
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Buğun sadece sûfîler değil geniş halk kesim leri de H ızır’ın 
her yerde hazır ve nazır olduğuna inandırünuşlardır. Daral
dıklarında A llah H ızır’ı imdada gönderir. Kendisi tenezzül 
edip gelecek değil ya (î) Arabanız uçuruma mı gidiyor, Hızır 
kapıyı açar* içindekini kolundan tutup dışan çıkanr. Hem o 
bizim  “H ızır Acil Servis"! gibi saatler sonra gelmez. Anında 
dam lar. “Kul kalm ayınca darda* H ızır yetişmezm iş. Her geceyi 
kadir* her geleni H ızır b il” derler*

Böyle b ir itikada sahip olan b irisi gerçekten Müslüman 
olabilir mİ? Böyle b ir anlayışta A llah ’a  yer var m ıdır? A llah ’a 
ihtiyaç da var m ı? Sıkıştın mı* yalvar H ızır’a* O da her yerde 
hazır ve nazır mübarek! Böyle b ir inanç sahibi halis* muhlis* 
şeksiz* şüphesiz müşriktir. Her an, her yerde hâzır ve nazır 
olan Allah* her an, her yerde bitiveren bir H ızır olmuş!

Hızır, Yahya (as) koç gibi boğazlanırken im dadına koşmu
yor da Uhud’da Peygam berim izin o çok zor anlarında* hayat- 
memat m eselesi iken, “Yetiştim  Yâ Rasulallah" deyip İm dadı
na yetişm iyor da b ililerine zırt-p ırt ha bire geliyorsa* bu işte 
bir yanlışlık var demektir!

Müslümanların her an* her yerde hazır ve nazır olan A l
lah inancı çökünce* bunun yeri putperest kavim lerden kalm a 
H ızır tannsı ile doldurulm uştur,30 Bahar tannsı/Hızır/Yeşil; 
etrafı yeşillendiren* bastığı yerlere hayat veren Anadolu tan
rılarından biri!

Tarikatçılara göre H ızır ledünnı ilme yani; Allah’tan aracı
sız gelen b ir ilm e sahiptir. Nasıl H ızır Musa’ya  İlim  öğre tüyse* 
velîler de A llah ’tan aldıkları ledünni İlim  sayesinde / ilm -i vela
yet Ue İlim -i nübüvvet sahibi peygam berlere ve onların varisi 
olan âlim lere öyle üstünlüğü vardır!

İlham  sahibi (!) velîlerin  “ulu’l-azm" sahibi beş büyük pey
gam berden biri olan Musa peygambere din ve hikm et öğrete
bild iğin ! söyleyebilm ek ne büyük cürettir!

30 İhsan Elaçık* Bana Dinden Bahset* s* 278*
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İmam Rabbânî,J3ızır'a Şallı mezhebine göre namaz kıldırır. 
İstediği şeklilere, cisim lerin suretine g irebildiğini söyler. Ondan 
dua İster. O da (eştajffim llah, sizin gibi uluların) bizim  gibilerin 
duasına İhtiyacı yoktur der, O nunvazlfesin ln kutb-u medar ın  
(kendisi gibi büyükevliyaların ) hizmetlni^görmek olduğunu H ı
zır'ın dilinden aktarır.31 Atış serbest. A t babam at! Kur an dan 
habersiz, ha bire Mektubat okuyan, kendilerine Ehl-i Sünnet 
ve'l-cemeat gibi şatafatlı sıfatlar veren o kadar zavallı var kil

Her bir erm iş, pişm iş; “H ızır bana tavsiyede bulundu, 
bana h il'at giydirdi.” deyip durur. Bunlara sormak lazım: Hz. 
M usa'ya tahammül edemeyen Hızır, nasıl olur da şeriat ta
nımayan, cuma ve cemaat bilm eyen, ilim  tahsil etm eyen ve 
ruhbanlık hayatı yaşadığını İddia eden, esrarkeşler gibi ha 
bire sigara pöfurdeten bu cahil sofilere tahamm ül eder?

Yahudilik konusunda büyük b ir ihtisası olan îbn Hazm, H ı
zır menkıbesinin tamamıyla Yahudi kaynaklı olduğunu belir
tir. H ızırla  ilgili rivayetler zaten büyük ölçüde Vehb b. Müneb- 
bih gibi ¡srailiyat nakletmekle itham  edilen kimselere dayanır.

Her b ir insan ölümlüdür. Buna -varsa- H ızır da dâhildir. 
Bazı âlimler; “kendisine katuruzdan bir rahmet verdik." ayetine 
dayanarak, bu “salih kulun" nebi/ peygamber olduğunu söyle
mişlerdir. Çünkü “rahmet vermek” başka ayetlerde nübüvvet 
olarak açıklanmıştır. Yine; “katuruzdan ona bir ilim öğrettik'* 
ayeti de onun vahiy aldığını gösterir. Ayrıca Musa'nın (as), 
“Bana öğretmen için sana tabi olayım mı?” demiştir. Bunun 
da Salih Kutun peygamber olma ihtimalini güçlendirmektedir. 
Çünkü; peygamber peygamber olmayana tabi olmaz.

Bu Salih Kutun, b ir melek olm ası da mümkündür. Çün
kü; ancak bir melek M usa'ya rehberlik edebilir. Ancak b ir 
m elek Allah'tan doğrudan vahiy alabilir. Kur'an, A llah 'ın  “kul
larımızdan bir kuT ayetindeki “kul” kelim esini m elekler için 
de kullanır.32 Hem b ir meleğin bir nebiye rehberlik yapması, 
nebinin nebiye yapm asından daha uygundur.

31 İmâm Rabbani, M ektubat, 282.mektup.
32 LSarmış. age, a. 123.
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Kıssanın anlattığı aslında şudur: Her bir şeyi gören ve bilen, 
her bir şeyi hikmetle yapan, Kâinatı avucunun içi gibi bilen 
birisi var* Onun bilgisi zamanı kuşatmıştır, hâliyle gaybı ve ge
leceği de bilir* Lâkin siz bilemezsiniz* Siz bazen O'nun e f  alinin 
hikm etlerini göremeyebillr, Allah hakkında kötü zanlar besler
siniz* B ir de sonunda anlarsınız ki, O sizi sizden daha çok sevi
yenm iş. Sizin şer gördükleriniz mahza hayırmış.

Ayrıca bu hikaye b ir mesel de olabilir* Yani hakikatte o l
mamış, am a olmuş gibi anlatılm ış da olabilir* M esele b ir haki
kati anlatm aktır. Doğrusunu en iy i A llah  bilebilir.

Her neyse, b iz Musa (as) gibi düşünm eliyiz ve davranm a
lıyız* Kim senin gem isini delmemek, masum çocuğunu öldür- 
memeliyiz. Başkasının gem isini deleni, çocuğunu Öldüreni 
kulağından yakalayıp adalete teslim  etm eli ve cezalarını ver
m eliyiz. B iz işlerin iç yüzünü bilemeyiz* Bilm ekle de m ükellef 
değiliz. “Nahkümü bfz-zavah ir”/Biz, 2ahtre göre hükmederiz. 
H iç birim iz bu K eh f sûresinde geçen “Salih KuT değiliz* Şunu 
da unutmayalım : bizim  şer gördüğümüz şeyler hakkım ızda 
hayırlı olabilir. Şer gördüklerim izde hayır çıkabilir* Lâkin biz 
şerre direnm ek, hayra yönelm ek m ecburiyetindeyiz.

Bize düşen bu kıssanın anlatıldığı sûrenin son ayetiyle 
amel etmektir. Son ayetin hükmü, m esajı herkesi bağlayacak 
kadar açıktır* “Artık kim Jînbbine konuşmayı um uyorsa Salih 
amel işlesin* fîabbine kulluk ederken hiç kim seyi O 'na ortak 

koşmasın*” (Kehf/110) Dara düştüğünde ne, “medet, yetiş ey 
H ızır” desin, ne de her yerde zırt-pırt dolaşan evliyanın ruha- 
niyetlerinden yardım  beklesin. Zira dua bir ibadettir. Hatta 
ibadetin özüdür, iliğidir veJbadetler yalnızca A llah 'a yapılır* 
İbadetinde O ’na h içbir şeyi ortak koşmasın.

Lediinnî İlim/Bâtınî İlim
Tarikatçılar, “katıınızdan/yammızdan (min ledünnâ) bir ÜJm 

verdik" ayetinde geçen "ledün" kelimesine m al bulmuş mağribî 
gibi sarılm ışlardır. Ayetteki Tedünnâ/yanımızdan” kelimesinin 
anlamı çok açık olmasına rağmen, onu bâtın ilm i, gizli, em ek
siz, meecanen Allah tarafından veriliveren b ir ilim  olarak çar-
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pıtm ışlaıdır, B ir zarf ve zamirden* koskoca bir “ledünul UinT 
çıkarmak ancak bu sapıklara hastır. Yattıkları yerden, gecele
yin  Ulan, rüyalarında alıverdikleri b ir İlimdir, Hâlbuki bize pey
gam berlerin vahiyle getirdiği ve böylece bizim  sahip olduğumuz 
bütün ilim ler, sadık haberler ledünnidir, Allah katandandır.

Artık okumaya, tozlu kitaptan karıştırm aya, kütüphane
lerde sabahlam aya gerek kalmaz. Bu peygam berlere verilm e
yen ilim , üç beş tesbihat yapana veriliveıir. A llah ’ın  kudretine 
nihayet m i var! Katandan dilediği seçkin kullarına bu özel İlm i 
veriverir, bu kadar basit. Verir m i verir (!)

Sûfîlerin ilm i; keşf ve ilham a dayanan, kendilerinin m ari
fet ve irfan ism ini verdikleri sezgiye dayanan bir ilim dir. On
lar akıl ve istid lalle elde edilen bilgiyi, nakil ve rivayetle bize 
ulaşan bilgileri küçüm serler ve bunlara ‘Vasıtalı* bilgi derler. 
Onlar ilm -ü ledün ile vasıtasız, doğrudan A llah ’tan b ilgi aldık
larım  iddia ederler, tim im iz vehbidir/Allah vergisidir, kesbi/ 
çalışarak elde edilen türden değildir, derler,

Bâyezîd-i Bistâm ı gibi İlm ini A llah ’tan alan (!) Harakanî 
şöyle der: “Ben Cimim bir adamım. Yüce A llah bana neyi ver
diyse m innet etm edi ve kendi ilm ini de bana verdi..,” Şeyhi
miz, hadisi de Peygamber’den alır. A llah ’ın kendisine lü tfetti
ği vehbi ilim le, kendisinden 153 sene önce ölmüş, Bâyezıd’in  
maneviyatından yararlanarak Kur’an öğrenm iştir.33 Lâkin 
daha Fatihayı doğru dürüst okuyamaz.

Dini ilim leri zahir ve batın diye ikiye ayırırlar. Tüm  şeriat 
ilim lerine zahir, kabuk, kışır, ambalaj derler. Bâtın kısm ına 
ise; öz, gaye derler. A rtık  bu bâtını ilm i doğrudan A llah ’tan 
alırlar. Oysa M uham m edül-Arabî (sav) bile Cebrail aracılı
ğıyla alabilm işti. İbnu 1-Arabî ise* doğrudan A llah ’tan a lır (!) 
Muhyiddtn İbnü’l-Arabîden, İskender Evrenesoglu’na varana 
kadar ne kadar sapkın varsa hepsi kitaplarını Allah'tan al
dıkları İlham larla yazarlar. Hatta onlar yazm a külfetine b ile 
katlanmazlar* onlara yazdırılır (1)

33 Cemalnur Sargut, 'Allah Dostu Harakanî Hazretler”, Zam an, 14 Ekim 
2012.
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GazâlTye kadar batın ilm i İslam  dışı kabul edilirken, on
dan sonra onun o büyük şöhreti hatırına zahir ulem ası ta
rafından da benim senecek ve İslam ’a ithal edilecektir. K eşf 
ve İlham la elde edilen bilgi şeriata aykın  olmamak kaydıy- 
la  hüsn ü kabul görm üştür. B ir uydurma hadis olan “Ben 
bir gizli hazine idim, bilinm eyi istedim  ve  insanları yarattım.* 
sözünü ispat edebilm ek için İsm ail Hakkı Bursevî müstakil 
b ir kitap yazm ış ve şöyle diyebilm iştir: “Hadisçiler nazarın
da bu hadisin senedi yoksa da biz keşf ehline göre bu hadis 
sahihtir. Çünkü hadisçiler senetle naklederler, b iz İse bizzat 
N ebfn in  ağzından a lırız/  A lır m ı alırl Yalandan kim  ölmüş kil 
Kaldı ki, bu süfüertn kim isinin “Keşfen sahihtir dediği hadise, 
diğeri m evzudur/ dem iştir. Yani canlarının çektiği, keşf ol
muş, ledünni ilim  olmuştur,

Abdülaziz ed-Debbağ, velîlerin  keşf ve ilham la “Şu hadis 
sahihtir, şu hadis m evzudur/ dediklerini söyler.34 Gel gör kİ 
bu zatın yazdığı İbrtz adlı kitap kadar saçma sapan başka b ir 
kitap da yoktur. Bu zat yine, velîlere de peygam berler gibi, 
m elek İndiğini, em ir ve yasak getirdiğini söyleyebilm iştir. Yine 
bu kişi; “A llah 'ın  kutub ve gavs’la r İle kâinatta tasarrufta bu
lunduğunu, çünkü onlann A llah 'ın  m azhan" olduğunu söy
ler. Kendisi ümmidir, amma, geçmişe, geleceğe dair bilem eye
ceği h içbir şey yoktur (1)

Ibn Teym iyye bâtın ilm ini doğrudan A llah ’tan aldığım  söy
leyen sûfîleri ilhad ile, küfür İle İtham  eder. Gazâlî’y i de haklı 
olarak Mişkâtiı'l-Envâfdaiki görüşlerinden hareketle onu ba
tın  ilm ini vahye denk tutm akla suçlar,30

Hâlbuki A llah ın  ahkâmını bilmenin rlsalet dışında bir yolu 
olmadığı konusunda İslam âlim leri arasında ittifak vardır. İl
ham, keşf ve kerametle elde edilen bilgi sübjektif olup, hiçbir 
kıymet-i harbiyesi yoktur. Deli zırvası İle sarhoş hezeyanlarım  
bu ilim lerden ayıracak ölçü nedir? Rüya ile amel edilmez. D in 
böyle hayaller ve vehim ler, ne İdÜğu belli olmayan bâtını ilim 
ler üzerine bina edilemez, Zira peygamberler dışında hiç kimse

34 Süleyman Uludağ, tsînm  Düşüncesinin Yapısu s. 149.
35 DİA, C. 5, s. 189.
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de ma sum değildir. Hiç kimsenin şeytanın iğvasına karşı ko
runmuştuk garantisi yoktur. Akla ve hayale gelenler ne kadar 
ilahı, ne kadar şeytanî olduğu bilinemez. Gel gör kİ İslam 'ın 
Pavluslan olan sûfîler. kişinin kalbini cilalayınca, oradan nef
sin kötü arzularını çıkarınca, orasını ayna gibi parlatınca, ora
da levh-i mahfuz yansımaya başladığını İddia ederler. Böylece, 
kalbin İlahî âlem i görmesine engel nefsanî ve zulmani perdeler 
yavaş yavaş kalkmakta ve gayba alt hususlar malum hâle gel
mektedir (I) Artık kalpte tüm İlahî hâller, geçmiş ve geleceğin 
ilm i televizyon ekranında olduğu gibi görünmeye başlar (I) Pav- 
lus'a da Şam yolunda İsa/Rab görünmüştü ve bundan sonra 
Kutsal Ruh tan canının çektiği kadar Üim alm ıştı (!)

Şüphesiz ki şeytan evliyasına vahyeder... (E ıta m / ^ l)

Allah katından alm an ilim  vahiydir, o da sadece peygam 
berlere mahsustur. Bu aldıklarını iddia ettikleri, ledürm i ilim  
diye takdim  ettikleri olsa olsa şeytanı en büyük evliya diye 
göklere çıkaran, şeytanın evliyası olan bu şeytan dostlarına, 
şeytanın \ ^ y i/ ilh a ım

Bu ledünnı İlim ler m asalı tam olarak bâtm îlikten Müslü- 
inanlara sirayet etm iştir ki, bu hatm ilerin kâfir olduğu ko
nusunda h içbir İslam  âlim inin şüphesi yoktur. Bâtm îliğin 
m enşei de Mecusîlik, Sâbiîlik ve Yahudiliktir. Bu bâtın îler ise 
Müslüman görünm eye çalışan Iranlı Zerdüşt zındıklardır. Bu 
İran m illiyetçileri, devletlerini İslam 'ın yıkm asından dolayı, 
sureten Müslüman görünerek İslam 'ı içerden yıkm aya çalış
maktaydılar.

İbnü l-Arabî’nin hadisleri doğrudan Hz. Peygam ber den 
aldığını İddia ederek isnad sistem iyle adeta dalga geçmesi, 
başta Fütuhat olmak üzere te lif ettiği eserleri ilhâm -ı ilahı ve 
ilkâı’r-rabbânî ile hatta “ilham  m eleğinin yazdırm asıyla yaz
dığını” iddia eder.

Bu bâtınî İlm i kabul edenler, KuFan'ın her ayetinin bir za 
hiri b ir de bâtınî anlam ı var diyerek K u ra n ı tam olarak kat
letm işlerdir, Hatta “her batının yedi, hatta yetm iş batını var
dır” diye hadis hile uydurmuşlardır. Am açlan çok açık olarak
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şudur: Kitab-ı münlr*/aydınlatan kitab, kitab-ı mübin/her 
şeyi beyan eden Kur'an/Kitab fikrini yok etmektir. Bu yüzden 
onun batını olmalıdır, Hatta batının da batını olm alıdır ki; 
canlarının çektiği gibi ona anlam verebilsinler! Zaten b ir ke
lim enin /ayetin sonsuz anlam ının olduğunu söylemek, onun 
hiç b ir şey söylem ediği ifade etm ekten farkı yoktur.

Bu kendilerine bâtını ilim  verildiğin i İddia edenlere şunu 
sorm ak lazım dır: Bu güne kadar insanların bilm ediği han
g i b ilgiyi buldunuz, getirdin iz de insanlığın hizm etine sun
dunuz? Deli zırvasından başka, sarhoş hezeyanından başka 
ne getirdiniz? En büyük şeyhiniz İbnü’l-Arabi'nin bilim , fen 
ve sanat admaThanği keşfi, İcadı vardır? Ş ^h ln ü z gökyüzü- 
^ ç ık a r ,  K a f dağım  görür, Kaf dağım  da çepeçevre kuşatm ış 
büyük bir  ejderha görür. Dünyanın  evrenin merkezinde ha
reketsiz durduğunu, gezegenlerin onun etrafında döndüğünü 
söyler. Alîm sîze Şeyhul-Ekber in  k eş f ve Jcerametleri fle elde 
ettiği ledûnn i ilim lerden biFdeınet! ^

Îbnül-Arabî, “Âdem  Baha'dan önce 100 bin Âdem  geçm iş
tir.” der. Bu keşf ve keram et İle elde edilen b ir bilgi değildir. 
Aristo'dan beri böyle bir düşünce vardır. Aristo Evreninin 
başlangıcı yoktur. Onu felsefesinde, her b ir nesil doğal fela
ketlerle helak olmuş, yenileri gelm iştir, vs.

Görüldüğü üzere; keşf mahsulü dedikleri ledûnni ilim  m a
salları, başkalarının kitaplarından araklanan efsanelerdir.

“Bâtınî bilginin kaynağı İlah id ir.” söylemi, Cüneyd-i Bağ* 
dadı, İm am ŞaYânî, hatta İmam Rabbâıü gibi isim ler tarafın
dan da devam ettirilm iştir.

Îbnü l-Arabî “Bâtınî bilgin in  açıklanabilir olmadığım , an
cak vasıtasız ve tecrübe ile bilinebileceğini" İleri sürerek bu 
bilgiye dokunulm azlık zırhı giydirm iştir. BÖylece test etine 
igıkân ı ortadan kalkm ıştır, Ayrıca akli ve nakli bilgi sahibi 
olan ulem ayı “R ıısûm  ulem ası” diye hafife alır,

T irm izî’nin nübüvvete alternatif b ir anlam yüklenilen vela
yeti ön plana çıkarması, başta Îbnü l-Arabî olmak üzere ken-
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dişinden sonra gelenlere İlham kaynağı olmuştur* Onun vahye 
karşılık İlham, Cebrail'e karşılık olarak da sekine kavram ına 
yüklediği anlam  m arifeti sorgulam a dışına çıkarmaktadır* Ve
layetin sürekli nübüvvetle ilişk ilendiıilerek temellendirümeye 
çalışılması* nübüvvetin m ucizevî yapısına gölge düşürmekte, 
onun kesin ve yegâne belirleyiciliğin i zayıflatmaktadır*36

Rüya ile Amel Edilir mi?

Rüya nedir? Nasıl m eydana gelir? M ahiyeti nedir? Tam  ola
rak kim se bilmiyor* Beynim izde mİ gerçekleşir? Ruhumuz/ 
canım ız bir yerlere m i gider? G ittiği yer neresidir? Â lem -i m i
sal* m ana âlem i var m ıdır? Â lem -i ervah var m ıdır? Kimse tam  
olarak bilmemektedir. Pekâlâ* var diyenler* K itabdan, sün
netten delilleri var m ıdır? Yoksa falanca zat şöyle demiş, böyle 
buyurmuş diye ahbâr’dan* sunuhat kabilinden bilgiler m idir?

İnsanlığın en eski yazdı m etinleri MÖ 5000 yıllarında rüya 
tabirleri hakkında yazılm ış. Cahiliye döneminde de rüya yo 
rum lam ak kâhinlerin başlıca görevleri arasındaydı.

K u ran d a  İbrahim  ve Yu su f un (as) rüyalarıyla am el ettik
leri haber verilmektedir* Peygam berim iz Mekke’nin fethini rü
yasında görm üş ve bu rüyası gerçekleşmişti* Yine bugün oku
nan ezan m etni birçok sahabe tarafından rüyada görülm üş 
ve kabul edilm işti. Y ine şeytanın Peygamberim izin suretine 
girem ediği kabulünden hareketle, Peygamberim izi rüyada 
görm ek tasvip edilmiştir*

Gelgelelim , rüya İle amel edilir mİ? Rüyalarında Allah ’tan 
talim at aldıklarını söyleyenlere ne diyeceğiz? Hâlbuki Pey
gam berim iz “Uyuyan kişiden uyanıncaya kadar sorum luluk 
kalkar*” (Buharî* Talak* 11) buyurmuşlardır,

Tasavvufçulara ise pek çok önem li konuda* rüya vasıtası 
ile elde ettikleri bilgilere dayandıklarım  söylerler* Onlara göre 
bü rüyalar birer ilhamdır. Bâyezıd-i Bistâm ı, güya rüyasında 
A llah ’ı görmüş, kendisine nasıl ulaşacağını sormuş, “Nefsi
n i Bırak, öyle gel” demiş* İbnül-Arabî, FUsûs’um ı rüyasında

36 Salih  Çift* “Sofilere Göre B ir B ilgi Kaynağı Olarak M arifet"* GnostÜc Akım
lar ve Ökûlüzm Sempozyumu, 25-27 M ayıs 2012-M alatya-
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Peygam berin  elinden aldığım  söyler* Yine birçoklan elleriyle 
uydurdukları virdlerln i rüyada aldıklarını söyleyerek m eşru
laştırm aya çalışırlar. Günümüzde de pek çok sahtekâr, rü 
yasında kendisine hiTat giydirildiğinl, m ürşit tayin edildiğini, 
halifelik verildiğini, İlahî bir vazife ile görevlendirildiğini söyle
mektedir, Bakıyorsunuz Allah ’ın  çobanı, çıkıyor ben A llah ta
rafından görevlendirilm iş mürşidim, zam anın sahibiyim  diye 
ahkâm kesiyor. Gözlerini kapatıyor, “âlem-i menamda (uyku
da) Cenâb-ı Peygam ber i gördüm. Aç evladım  ağzını buyurdu. 
Bir üfürdü, ilm -i fikh-ı öğrendim, bir daha üfürdü, ilm -i ta
savvufu öğrendim ,. / diye salya-süm ük ağlayarak anlatm aya 
başlıyor* O kadar cahil var ki, bunlara inanıp, peşinden gideni

Hâlbuki kim senin rüyası, bir başkasını bağlam az. Hatta 
peygam ber birine rüyasında kıyam etin kopacağım  haber ver
se, bu kendisinin kıyam eti/ölüm ü olabilir. Y ine şeriata aykın 
b ir İş em redilse asla yapılm az, Yani rüyayı gören kişi kendi 
rüyasıyla dahi amel edemez. Mesela oğlunu kesm esi em re
dilse, kesecek m i? K ızıyla cim a yaptığım  görse, bu çirkin  işi 
yapacak m ı?

Bu nedenle bu rüya sahipleri peygamber olm adıklarına 
göre masum da değillerdir. Dolayısıyla ilahı murakabe, dene
tim  altında değillerdir. Haliyle din rüya gibi subjektif şeylere 
dayandırılamaz* Rüya ve ilham la elde edilen bilgi asla yakîni 
veTslam i bir bilgi olamaz* Onunla amel edilemez. Hüccet ka
bul edilemez*

Bir dinî cem aat/tarikat lideri seçim  öncesi çıkıyor; “Ben 
Peygamberim izi rüyam da gördüm. Falanca siyasi lidere oy 
verm em izi emretti. Bu konu içtihada kapalıdır/ diyebiliyor. 
Nasıl olur da Peygam berim iz kendisinden sonra kim in halife 
olacağım , yerine kim in geçeceğini söylememişken, binlerce yıl 
sonra b ir eli m illetin cebinde olan hırsız, uğursuz b ir poli
tikacıyı destekleyin diyebilir? Bu hiç mümkün müdür? Bu 
şeyh m üsveddesinin rüyasında Peygamberim izi gördüğü filan 
yoktur. Gördüğü çuvallar dolusu paradır. Paralar kasaya, 
m ilyonlarca oy da bu hırsız politikacının partisine. Bunların 
dini im anı paradır. Peygamber i bile böyle süfli em ellerine alet
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edebilecek kadar alçalm ış kim selerin ne dini* ne de im anları 
vardır* Bunların tüm  dinleri yalan* hurafe ve m enfaat üzerine 
kurulmuş, tarikatlarım  ticarete, şirklerin i şirkete tahvil etm iş 
kimselerdir* M aalesef bu kim seler dinî hegemonyalarına* üm 
m eti de kontrollerine alm ış dürümdalar*

B ililerin in  “Â lem -i menam da/ rüyam da Peygam berim izi 
gördüm*" şeklinde başlayan cüm leler kurm aya başladığım  
gördüğünüzde, bu kim selerin “nöbetçi peygam berlik kuru- 
m um T devreye soktuklarım  anlayın! Bundan dolayı rüyalar
dan vazife çıkaranlardan uzak durun. Devir rüya/hayal devri 
değil, hakikat devridir! Devir istihare değil, istişare devridir! 
Devir; efsaneler, ılvayetler devri değil, Kur an ve akıl devridir!

Ama maalesef; sihir, kehanet ve astroloji hâlâ M üslüm an
ların hayatlarında bir inanç umdesiym iş gibi varlığını devam 
ettirm ektedir. Öyle ki insanlar önem li işlerinde akıl* tecrübe, 
şura gibi m eşru yollarla karar verm ek yerine ulu/yüce kabul 
ettiği insanların manevi him m etine sığınmakta, gördüğü rü
yalarım  tabir ettirm ek için falcılara koşmaktadırlar.

Rüyalarla filan geleceği anlam aya çalışm ak b ir tür kâhin
lik tir ve asla meşru da değildir. Kehanet İslam  öncesi cahiliye 
Araplannm  çokça başvurdukları b ir yöntemdir* Kadim  Yu 
nan uygarlığında da tapınaklara gidilir* tanrılara, heykellere 
gelecekle ilgili sorular sorulurdu. Cevapları rahipler birazcık 
dünyalık karşılığı insanlara aktarırlardı. Tanrıların cevabı 
kuşların uçuşu (Araplardaki tıyera, kuç uçurm a geleneği} ile 
olabileceği gibi, tapınaktan çıkarken kulaklar tıkanır, duyu
lan ilk  ses de olabilirdi. Hatta meşe ağaçlarının yapraklarının 
çıkardığı h ışırtı bile olabilirdi. Hastalar tapınaklara yatırılır, 
geceleyin tanrı onlara hangi ilacı kullanacağım  bildirirdi*37

\
ı

37 Gölette Estin, Yunan ve Roma Mitolojisi, Tübltak Yay, 21.bas* s* 68-9*
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SÜfîler Ehl-1 Sünnet inidir?

Günümüzde Ehl-i Sünnet kalkanının arkasm a sığınan 
tarikatçılar belki, Ehl-i Sünnet kavram ını ağızlarına en son 
alm aları gereken kim selerdir. Tasavvu f felsefesi tevhid dinini 
yerle bir etm işken bunlar nasıl Ehl-i Sünnet olabilir? Bu tıpkı 
darbecilerin dem okrat geçinm elerine benzer. Bu tıpkı kendi 
bankalarının için i boşaltan bankacıların, profesyonel h ırsız
ların dokunulm azlık zırhına bürünebilm ek için Atatürkçü 
geçinm elerine benzer. Pek doğal olarak hepinizin bildiği gibi; 
Atatürkçülük bunlar için b ir maske, bir Truva atıdır.

Kitab ve sünnete bağlı bütün âlim lerin mücadele ettikle
ri bu tasavvuf dini nasıl olur da Ehl-i Sünnet olabilir? Hele 
kendilerini Ehl-i Sünnet-i Hasse diye İsim lendiren Selefller; 
bunları bırakın Ehl-i Sünnet görmeyi, Müslüman bile kabul 
etmez. Diğer İslam m ezheplerinden Hariciler, Mutezile, Zey- 
diyye ve İm am iyye hiçbir sûfî akıma, tarikata yüz verm em iş
tir. İsterse bu tarikatlar ortodox/m utedil, Sünnî, isterse he- 
teredox/sapkın olsun. M esela İran’da hiçbir tarikat tutunup, 
gelişem em iştir. Ş iîlerln Bâtınî/ îsm ailiyye kolunun tarikatlar
dan etkilenm esi b ir yana* tam  aksine tüm  Sünnî geçinen tari
katların beslendiği en Önemli kaynak Gulat-ı Ş ia’dan olan söz 
konusu bu Bâtın îlik/t sm ailiyyedir,

İbn Küşd gib i filozoflar tasavvufa hiç sıcak bakmaz. Bu
nunla birlikte Fârâbî ve İbn Sînâ gibi, Eflatuncu ve Yeni E f
latuncu filozoflar tasavvufla ilgilenm işlerdir. Zaten tasavvufa 
Yunan etkisi bu Yeni Eflâtuncular tarafından taşınm ıştır.

Sonrakilere göre zemzemle yıkanmış kadar temiz bilinen 
Cüneyd-i Bağdadî, Haris Muhasibi gibi sûfîler bile çok ağır suç
lamalara maruz kalmışlardır, Cüneyd-İ Bağdadî ve 70 kadar 
sûfî İdam cezasına çarptırılmış, daha sonra affedilmişlerdir.
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İslam  fakihleri, müçtehid İmamlar, hadlsçiler sûfîlere ka
tiyen yüz verm ezler. M esela Afamed b. Hanbel, Haris Muhasl- 
b ı’nin cenaze nam azını kıimamıştır. Bu im am ın takipçisi olan 
İbn Zur'a; “M uhasibrnin kitaplarından sakının, bunlann içi 
bidat ve dalaletle doludur.* der, "İyi ama bunlann içinde İb
ret ve ders alınacak hususlar var." denilince, İbn Zur’a şöyle 
cevap verir: “B ir kim se A llah 'ın  kitabında ibret bulamazsa, 
bunlarda hiç bulamaz.*

a

Bu âlim ler daha sonra dinin orijinalinden epey uzaklaşan 
Ebu Talih el-M ekkfnin, KûtuTKuIub'unu, Sülem î'nin Haka- 
ifcu'f-Te/sir*Ini görseler bu önceki sûfîleri mumla ararlardı. 
Hele b ir de İbnüTArab î’n in  ve ondan sonra gelenleri görsey- 
d ller acaba ne yaparlardı?

Hallaç ve Îbnü l-A ta, Sühreverdî İslam 'dan çıktıkları, mür- 
ted oldukları İçin idam  edildiler. Ebû's-Suûd Efendi gib i b ir
çok müftü süitlerin katline cevaz veren fetvalar verdiler,

Bâyezîd-İ Bistâmî birkaç defa sürgün edilm iştir. Zûnnûn 
el-M ısri zındık olduğu gerekçesiyle Kahire’den. Bağdat'a elleri 
kelepçeli olarak götürülmüştür. Hâkim et-Tirrnîzî sürgün edil
miştir, Ebubekir en-Nablûsınin diri diri derisi yüzülmüştür.

Gazâlİ fhyö’smdan dolayı çok ağır eleştirilere uğram ıştır. 
Turtuşî, onun İçin “Neredeyse dinsiz olacaktı." dem iştir. Şifa-i 
Şerif yazan  ünlü Kadı İyaz bile, G azâlın in  İhyd'sm m  toplatı
lıp, yakılm ası için  fetva verm iştir. Hatta G azâlîn in  talebesi 
Ebubekir tbnül-Arabî bile hocasına oldukça şiddetli m uha
lefet edecektir.

İbn Hazm, Ebû Hayyan Endülüs! g ib i ünlü âlim ler sûfîlere 
çatarlar.

îbn-ü Cevzı, Telbîs-ü İblis adlı eserinde sûfîlere çok ağır 
eleştiriler yöneltir.

İbn Kesir gibi büyük b ir m üfessir ve muhaddis, Zehebî gibi 
âlim ler İbn Teym iyye çizgisini devam ettirirler.

İbn Haldun gibi sosyoloji ilm inin kurucusu büyük âlim* 
Ibnü TA rab fn in  tasavvuf anlayışını yerden yere vurur.
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Yine OsmanlI'da Oğlan Şeyh gibi* pek çok şeyh idam edil
m iş ya da sürülmüştür. Şeyhülislam  İbn Kemal, M aşukfyi, 
Ebûs-Suûd Efendi de Hamza Bali ve onlarca m üridini İdam 
ettirm iştir.

Osm anlı mn en büyük âlim lerinden Birgivî, tarikat ehlini 
çok ağır eleştirir. D iğer tarikatlara karşı, Tarikat ı Muham m e- 
dty&yi yazm ıştır. Muhammedin Tarikatı, Yolu.

Şeyhülislam  Su ıfizâde Mehmed Emin Efendi* nin fetvasıy
la, 90 yaşlarında olan Melam l Sütlüce şeyhi Beşir Ağa bo
ğularak öldürülmüştür. Onun idam ım  protesto eden 30-40 
kadar m üridi şeyhülislam a giderek, kendilerinin de şeyhleri
nin görüşünde olduklarını belirterek idam edilm elerini iste
m işlerdir, Bu itirafı dikkate alan şeyhülislam ın, bu m üritleri 
de İdam ettirm iştir.

Yine Şeyhülislam  Çivicizade Muhyiddin Mahmud Efendi, 
Oğlan Şeyh İsmail Mâşukî (ö, 1538) ve 12 müridinin idam 
ettirm iştir.

Oğlan Şeyh i idama götüren görüşleri şunlardır: İnsan ka
dîmdir ve insanlığını bildiği sürece onun için haram diye bir şey 
yoktur. Şeriatın haram dediği şeyler aslında helaldir. Mesela 
içki içmek cezbe-i İlahiye kapılmaktır; insan üstesinden geldiği 
mücfdetçe yiyip İçip, y a ^  uyumaiıdır^bunların hepsi ibadettir. 
Beş vakit namaz avam içindir. Mümin olana yılda iki bayram

_______ — M ----  I “  -■ - ‘-T  --n-n-ı _  -■ - i  ■ ■ ı ^  . ... _

namazı yeterlidir. Zaten oruç, zekat ve hac da avamı meşgul
etmek, birbirlerine düşmelerini engellemek içindir. Kıyamet, 
hesap ve kabir azabı vb. şeyler yoktur. Zina ve livata haram

........ .................... ■ - J_U1 ■ ■ —      - . J . r . »      ■ ■■ ■ ■ . h ■ ■ . . . ■     

olmayıp bunlar aşkın lezzetidir. Herkes aslında Tanrfdır. Zira 
heFsurette görünen O’dur. Görünür Tanrıya  tapmak lazımdır. 
Ruh b ir bedenden çıkar, Ötekine gider. Müritlerin kadınlan,

■  ..................-j T| t  n —l 1-  ■ ■    . -ı< . W ıj-.- T  ■ ■ ■ n-1 ■ p *  .t . % . . , _ J ı(    I- r —  

kızlan ve oğlanları ehlüüaha helaldir. İnşam yaratan aslında
__ | T  —-&u.r3i-ı.'.-jp---ıu_^pıa".< 'irvt_™ .-u « • • • » »  ■   

kendisidir. Am a bir kadınla beraber olunur; ondan bir çocuk 
T o ^  Bıina 44Allah yarattı,” denir, Asü Tann başı arşta, ayağı

^  W  -  ■ ■ -  ^  . . r  ...................w . - ~ - T  - ..................  *  '

 ̂l e  ve on sekiz bin âleme dolu olan kutubdur.
1^ ■■■■—*rl 4 I —  ■■

Ebüssuûd Efendi de b ir fetvasmda, Oğlan Şeyh ve onun 
mezhebinde olanların da öldürülm esi gerektiğini söylem iştir.
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Şeyhülislam  Ebüssuûd Efendi, tayin ettiği bir ulemâ heyeti 
tarafından Halvettyyeııin  Gülşeniyye koluna bağlı olan Şeyh 
Muhyiddîn-i Karam ânıyi (ö* 1550) sorgulatmış ve onu idam 
ettirmiştir* Karam ânfye isnat edilen suçlar da şunlardır;

Vâdbü l-vücu t (Allah) ile m üm kinül-vücut (mahlûk) arasın
da hiçbir fark yoktur* Zat aynıdır, farklılık sadece isimlerdedir* 
Ulühiyetl bütün eşyaya İsnat etmeyenler kafir olurlar* Ö ldük
ten sonra dirilm eyi reddederek "Haşir yoktur; öte’den kim ge- 
lüp size haber verdi?" der* Dünyada haram  diye b ir şey yoktur* 
Livâta ve zina helaldin bu fiillerden dolayı had İşeri ceza) ge
rekmez* Bütün peygamberlere verilen vasıfların tümünün ken
disinde “bn-fiil” mevcut olduğunu ileri süren Karamânî, kendi
sinin Hz* Muhammed, Hz* Ali, Ferîdüddln Attar ve Muhyiddin 
Îbnül-Arabî dışındaki bütün gelm iş geçmiş peygamberlerden 
ve evliyadan üstün olduğunu, şeyhi İbrahim  G ülşenînin ise 
Hz* M uham m enden de üstün bulunduğunu ileri sürer.

Yine Şeyhülislam  Çivizade Muhyiddin Mahmud Efendi nin 
fetvasıyla Melam i şeyhi Hüsâm eddin-i Ankaravî (ö. 1557) 
idam edilerek öldürülmüştür* Hüsâmeddin Ankaravîn in  öğ
rencilerinden, Boşnak Melânn şeyhi Hamza Balı (ö* 1561) zın 
dık olduğu gerekçesi ile idam edilmiştir*

İlm i dirayetine ve dürüstlüğüne herkesin şahit olduğu 
Şeyhülislam  Çivizade Muhyiddin Mehmed Efendi s ırf bu yüz
den, tasavvuf ehli ve Özellikle de Mevlânâ, M uhyiddin îbnü ’l- 
Arabî ve İbrahim  Gülşenî gibi m utasavvıflar aleyhine tavır
alm ası nedeniyle şeyhülislam lık görevinden azledilm iştir. Ki,

\

görevinden ilk el çektirilen şeyhülislam  bu zattır!1

Daha sonraları da: "M escidde rlya-pişeler (riyayı m eslek 
edinen kim seler) itsün ko riyayı, Meyhaneye gelkim  ne riya 
var, ne m üraT diye beyit düzen Yahya Efendi gib ileri şeyhü
lislam  yapılır*

1 Kanunî Sultan Süleyman döneminde şeyhülislam olan bir kişinin öuflle- 
re karşı olumsuz tavır alması sebebiyle görevinden azledilmesi, Osmanh 
İdaresinin tasavvufa karşı oldukça müspet bakması veya tasavvuf züm
resinin toplumda geniş bir nüfuza sahip olması İle açıklanabilir*
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16- yüzyılda* Osm anlI u lem ası arasında tartışılan en önem* 
li tartışm a konularından biri; tbnül-Arabı, onun düşünceleri 
ve eserleri olmuştur. Osm anlI u lem ası arasında onun fik irle
rin i ve  eserlerin i savunanlar olduğu g ib it onu tenkit edenler, 
hatta küfre düştüğünü söyleyenler de olmuştur. Şeyhülislam  
îbn Kemal, M ühyiddin Ibnü l-A rab i’n in  “Büyük bir şeyh, arif
lerin kutbu, m uvahhiüerin im am ı, kâm il b ir m üçtehit ve fazıl 
b ir mürşit" olduğunu söyleri2

O dönemde, İbnül-Arabı aleyhine ilk  radikal reaksiyonu 
Şeyhülislam Sadi Çelebi (1534-9) gösterm iştir. Sadi Çelebi’nİn 
ardından şeyhülislam  olan Çivizâde de Sadi Çelebfnin bu tav
rım, İbnü’l*Arabi’nin fikirleri ve yazıları aleyhinde verdiği fetva
larla devam ettirmiştir* Çivizâde, aynı zamanda İbnül-Arabfyi, 
özellikle de Fusûsü’İ Hikem’in i eleştiren bir risale yazmıştır, Çi
vizâde bu konuda “hâtem ül-evliyâ (Îbnül-Ârabî), hâtemü’l-ru- 
sulden (peygamberden) efdaldir diyen kâfir olur." şeklinde bir 
fetva vermiştir. D iğer bir fetvasında “Kim Firavundun mümin 
olarak öldüğüne inanırsa tövbe etmesi gerekir*" demiştir. Yine 
başka b ir fetvasında “FUsus okuyan, onun manasını bilip, ona 
inansa zındık olur, tövbe etse bile idam edilir,” der*

Çivizâde’nin yalnızca İbnü TÂ rab î hakkında bu tür şeyler 
söylem ediği aynı zamanda şeyh İbrahim  Gülşeni, Îbnu l-Fânz 
ve Molla Hüdâvendigâr hakkında da benzer ifadeleri ku llan
mıştır.

Ebussuud E fendiye göre Çivizâde verdiği fetvalarda aşın  
gitm iştir. Ebussuud Efendi ve İbn Kemal Îbnü’l-Â rabfyi des
teklem işlerdir.

2 OsmanlIlarda ilmiye sınıfının başı durumunda olan şeyhülislamlar ara- 
sında tasavvufa olumlu yaklaşan* tasavvufla ilgili eserler kaleme alan ve 
hatta bir tarikata giren pek çok kişi vardır* Osmanlı devletinin dinî siya
setinin oluşmasında Önemli etkileri bulunan Davûd-u Kayseri, vahdet i 
vücut nazariye sini benimseyenlerdir. Yine Molla Fenâri, Hoca Sadeddin 
Efendi, Ebü’l-Meyâraîn Mustafa Efendi, Bahâ! Mehmed Efendi* Çatal
calı Ali Efendi* Sadreddinzâde Sâdık Mehmed Efendi* Feyzullah Efendi* 
Mehmed Es’ad Efendi* Feyzullah Efendizâde Mustafa Efendi, Mekkızâde 
Mustafa Âsim Efendi* Refik Efendi ve Musa Kâzım Efendi hep sufl şeyhü
lislamlardır. Musa Kâzım Efendi* Şeyh Bedreddin'in Vâridâfım Türkçeye 
tercüme etmiştir.
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Çivizâde İbnü l-A rabî ve takipçilerine karşı olan m uhalefe
tinde yalnız değildir. Bazı âlim ler Çivizâde’nin bu tutumunu 
desteklem işlerdir. Nebi b. Turhan b, Durmuş Sinobî, H ayâ - 
tu 'l-Kulûb isim li eserinde doğrudan İbnüTArab î’nin felsefe
sini bütünüyle reddetm iş, Ibnü l-Arabî ve takipçilerini kâfir 
olmakla suçlamıştır.

Osm anlı m edreselerinde en çok tutulan m uhtasar fıkıh 
kitaplarından M îdteka’l-Ebhur gibi m eşhur bir eserin yazan 
olan İbrahim  b. Muhammed el-Halebı (ö, 1549), başta M üh’  
yiddîn Ibnü l-Arabî olmak üzere, çeşitli m utasavvıflara kar
şı çok sert bir tavır takınm ıştır. O, îbn ü T  Arabi'n in özellikle 
Fusüs’unda yer alan pek çok görüşünü tenkit etm iştir. İbnü’l- 
A rab îy i yalan söylemek, bühtan, edepsizlik yapmak, büyük 
cehalet, ham akat ve hezeyan içinde olmak, hurafeye sapmak, 
şeriata m uhalefet etmek; Peygamber, Kur an ve Allah üzerine 
yalan söylem ek ve iftira etmek* sapıklık, ilhâd, apaçık şirk ve 
küfür içerisinde bulunm akla itham etm iştir.

Şeyhülislam  Fahreddin-i Acem i, Fazlullah’ın  hurufî görüş
lerine karşı çıkm ıştır, Ç ivlzâden in  oğlu şeyhülislam  Çivızâde 
Mehmed Efendi de babası gibi tasavvufun aleyhinde bulun
muştur.

Ayrıca, şiir ve edebiyat gibi sanat dallarında, devrinin önde 
gelen aydınlarından biri olan Şeyhülislam  A rif H ikm et Bey 
(1859), Şeyh Bedreddin’ln  Varidat adlı eserini bulduğu yerde
ucuz pahalı dem eyip sathi ahp yakarak, İmha ederdi.

i
16. asırda Birgivı Mehmed E fendfn in  (ö, 1573) bazı m uta

savvıflara karşı verdiği mücadele ise, Osm anlılar döneminde 
birtakım  önem li dinî ve siyasi oluşum lara kaynaklık etm iş
tir.3 Sûfîlerln raks ve deveranlarım  caiz görm eyen ve İslam

3 İmam Blrgtvl yatır, türbe gibi yerlerde mum ve kandil gibi şeyler yakmayı, 
bunlar için vakıf bırakmayı* Mezar etrafında tavaf etmeyi mezar Üstü
ne kubbeli binalar yapmayı, türbelerin mescit hâline getirilerek ibadet
haneye çevirmeyi, Cenazenin mezara götürülmesi esnasında cehri zikir 
çekmeyi* Mezarlıklarda özellikle de mezara dönük olarak namaz kılma
yı şiddetle tenkit etmiştir. Türbelere kurban kesilmesine, bazı cahillerin 
türbelere giderek kıtlık, kuraklık ve düşman istilâsı gibi felâketlerden 
konıtımak için ölüden medet ummasına, ölünün arkasından yedinci ve
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inancını zedeleyen bidatlerin çoğunun onlar tarafından ihdas 
edildiğini İleri sürerek, süitlerin bidat ve aşırılıkları konusun
da el-K avlü 'l vasU beyne'1-ifrâi ve 't-te jn t adında b ir risale yaz
m ıştır.4

Kadızade Mehmet, Halveti şeyhi Abdulm ecid Sivasi Efendi 
ile tarihe “fakılar İle sofular mücadelesi" olarak geçen çok cid
d i bir kavgaya tutuşmuştur. Bu mücadele, adı geçen iki şah
sın ölümünden sonra da Kadızade taraftarı Ostüvân! Meh- 
med Efendi ile bazı tarikat şeyhleri arasında giderek şiddetini 
artıran b ir biçim de devam etm iştir.

İşin b ir başka ilginç yönü ise; Abdulm ecid Sivasî gibi bir 
Halveti şeyhi b ile bazı M elam ıleri ve şeyhlerini tekfir etm iş 
olmasıdır.

Bu iki grup arasındaki temel tartışm a konulan arasında 
akil ilim lerin lüzumu, H ızır'ın hayatta olup olmadığı, ezant 
na’t-ı nebi ve mevlid gibi m etinlerin makamla okunması, te- 
gannı, raks ve deveranın cevazı, bir hürmet İfadesi olarak Hz. 
Peygamber in  adı geçince salavat, sahabenin adı anılınca da 
"Radıyallahu anlı" demenin (tasliye ve tarziye) gerekliliği, tü
tün, kahve ve afyon gibi key if verici m addeleri kullanm anın 
cevazı, Hz. Peygamberdin anne ve babasının im anının ne du
rumda olduğu* Firavun un im anla ölüp ölmediği, Muhyiddin 
İbnü’l-Arabî hakkında ne düşünüldüğü, Yezld ’e lanet* b id ’at- 
ler, kabir ziyareti* regâib, berât ve kadir gecesi namazları, 
nam azlardan sonra müsâfaha* selam verirken eğilmek* iyiliği 
em ir ve kötülükten nehiy ve m illet kavram ının m ahiyeti ve 
kapsam ının ne olduğu hususları yer almaktadır*

Abdulm ecid Sivas! H ızır'ın sağ olduğunu, Peygam berim izin 
anne ve babasının im anla gittiğini, Onun ism i her anıldığın
da salâvat getirm enin farz ı ayn olduğunu, tbnü l-Arabfn in

kırkıncı gün deyip, yemekler pişirilip dağıtılmasına, özellikle evliya diye 
bilinen kişilerin türbelerinde adaklar adanmasına, dualar edilmesine ve 
bu kimselerden şefaat İstenmesine, türbedâr ve mezar hizmetçilerinin 
türbede yatanlar hakkında keramet uydurarak* bu yolla menfaat temin 
etmelerine şiddetle karşı çıkar.

4 Ferhat Koca, "Osmanlı Dönemi Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi", Gazi Ört ÇÎFD,, 
2002/1, s. 73-131.
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büyük evliya olduğunu, bidatlerin zararlı olm adığını, devran 
ve semanın caiz olduğunu, H ızır’ın  sağ olduğunu, F iravunun 
İm anla gittiğini, kabir ve türbeleri ziyaret etm enin lüzum u
nu, evliyanın elinin-ayağınm  öpülm esinin caiz olduğu vs, gibi 
görüşleri vardır. M edrese talebeleri ise bunlara şiddetle m u
halefet ediyordu. Tekkelerin yıkılıp, taşm m -tuğlasm ın denize 
dökülmesini savunuyorlardı. Sigaraya şiddetle karşıydılar. 
Tarikat erbabını küfürle itham ediyorlardı.

I •

İk i liderin ölüm ünden sonra İse, bilhassa Kadızâdelilerin 
bayraktarlığım  yapan Arap asıllı Ayasoiya vaizi ve Su ltânüT 
vâizin  Üstüvânî Mehmed Efendi ile Fatih vaizi Şeyh Velî, Orta 
Cam ii vaizi Hüseyin Efendi, Hurşid Çavuşoğlu, Türk Ahmed, 
Uşşâkî oğlu Macuncu Haraza ve Köse Mehmed gibi bazı va iz
ler büyük b ir kam panya başlatarak, devrin şeyhülislam ı Ze- 
keriyazâde Yahya Efendi (ö. 1644) başta olmak üzere, şeyh ve 
dervişlerin dinsiz olduklarını yaym aya başlam ışlardır, Şeyhü
lislam  Yahya E fend iy i "M escidde riyâ-pîşeler ltsün ko riyayı, 
Meynaneye gel kim  ne riya var ne m ürâyT şiirinden dolayı 
“Her kim  bu beyti okursa kâfir olur. Zira bu beyt küfr-i sarili
dir.“ diyorlardı*

Kadızâde Mehmed Efendi nin başlattığı, “dinde tasfiyeci- 
lik  (puritanizm )" adı verilen otuz küsur y ıl süren bu hareket, 
Köprülü Mehmed Paşa’mn, Üstüvânî ve diğer vaizleri Kıbrıs’a 
sürm esiyle akamete uğratılm ıştır. Bu Kadızadeliler hareketi 
bozulan dinî hayata ve raydan iyice çıkan tasavvuf kurumuna 
karşı dinin aslına döndürülm esin! istiyorlardı. Lâkin bu naiv 
tecdid hareketi m aalesef başardı olamadı ve devam ettirile
medi.

Bugün, bu Kadızadelİlerin yazdığı Mızraklı İlmihali, elif
badan  sonra, “İslam ’a  G iriş Kitabı“ olarak okutan İsm allağa 
Cemaatı, bu kitabı tekkeleri yıkıp, taşı-toprağı denize atılm alı 
diyen tarikat karşıtlarının yazdığım  bilirler mİ, acaba? Yine 
bu M ızraklın ın  derkenarında, BIrgivi ve Üstüvani gibi ünlü 
İki tarikat karşıtı âlim in Risalelerinin yer aldığım  bilirler m i?
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Tarih in ne garip b ir cilvesi! Sûfîler sofu/fakı5 mı oldu? Yoksa 
Kadızadeliler sûfi mİ?

***

Bugün kendilerini Ehl i Sünnet kalesinin yılm az m uhafızı 
İlan edip, bu  pastadan nemalanarılar, tasavvuf sapkınlıkları
n ı Ehl-i Sünnet am balajıyla yutturm aya çalışan ih lâslı polite
istler, üçüncü hicri asırda yazılm ış fetva kitaplarım  İslam 'ın 
biricik yorum u olarak sunan, bu arada kendilerini eleştiren 
çok değerli ilahiyat hocalarını, vehhabi, mezhepsiz, reform ist, 
naylon müçtehid gibi isim lerle karalayan bu kim selerin, Ehl-İ 
Sünnet İle ne alakalan olabilir?

B ırakın  bunların  Ehl-i Sünnet olm asını, bunlar gönül 
ehil b ir derviş b ile olam azlar. Üm m eti yetm iş İki fırkaya ayı
rıp, kendileri hariç hepsini yallah Gayya Kuyusu’na doldu
rurlar. Bu kadar hâlden, ezvak'tan, nezaketten anlatmayan, 
şefkat ve m erham et yoksunu kaba-saba kim seler kim , der
viş lik  kim ?

Hint faresi ile kobra b ir çuval içinde nasıl banş İçin yaşa
yabilirse, tasavvu f ile İslam  da o kadar banş İçinde, birlikte 
yaşayabilirler!

Bu kimseler tarihin hiçbir zamanında ortalığı bu kadar boş 
bulamamışlar, istedikleri gibi at oynatamamışlardı. Bunlar 
dağdan gelip, bağdakini kovmuşlardır. Tıpkı bazı istilacı bitki
lerin, b ir müddet sonra İşgal ettikleri arazide diğer tüm bitkile
rin  üremesine izin vermeyerek neslini kuruttuklan gibi,6

D inleri im anları yalan ve hayal üzerine kurulu olan bu 
kim seler, herkesi kendilerinden olduğu propagandasını ya
parlar, Güya Îm am-ı Azam  demiş ki; “levlâ senetân, le hele- 
ke’n-Numan/son ik i sene olmasaydı Numan b, Sabit helak 
olmuştu (1)” Güya İmam-ı Azam  ömrünün son iki senesinde

5 O tarihlerde medrese talebelerine fakı deniyordu. Bu fakı tabiri, fakih/ 
fikıhçı kelimesinin galatıdır,

6 Mesela İngiltere'de Orman Gülü gibi dışarıdan getirilen böyle bir bitki 
ormanlarda anormal bir şekilde büyüyerek, o muhitte daha Önceden ya
şayan elliye yakın bitkiyi kurutmuştur.
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tarikata girm iş de im anını ancak kurtarabilm iş. Yani tarikata 
girmese im iş helak olacakm ış (!) Tövbe ya Rabbil O zam anda 
tarikat m ı vardı ki, ona girm iş olsun?7

Bunların tümünü toplaşan O büyük İmamın tek başına 
İslam 'a yaptığı hizm etin ne kadarını yapabilm işlerdir? O Bü
yük İmam da helak olacak kadar yanlış yolda ise, kim  hidayet 
Ü2ere olabilir? Sûfîler gerçekten İm am -ı Azam  dan pek hazzet
mezler. Onu Ehl-i Rey diye dışlarlar. Selefi olan Buharî ondan 
hoşlanm adığı gibi, diğer hadisçiler de pek hoşlanmazlar. Y ine 
ilk  sûfîlerden pek azı Hanefi m ezhebindendir. Gavs-ı A  zam (1) 
Abdulkadir Geylanî Gunye'sinde İm am -ı Azam  i eleştirir.

İtikatta mezhep olur mu? Olursa hak mezhep olur mu? 
Kime göre olur? Bidat m ezhepler neden bidatçidir? M esela 
herkesi ehl-i bidat görüp, kendilerini ehl i hak gören* ümmeti 
73 fırkaya bölüp 72 sini cehenneme gönderen Ehl-i Sünnet 
vel-C em aat mezhebine b ir göz atalım .

Bugün Ehl-i Sünnet olarak tesm iye edilen mezhep büyük 
b ir koalisyondur. Bu koalisyonun içinde birçok birbirleriyle 
mücadele eden itikadi* siyasi, am elî fırka vardır. Yani Ehl-i 
Sünnet diye* tek düze* yeknesak bir fik ir birliğinden bahset
me İmkânı m evcut değildir.

“Ehl-i Sünnet" ile kastedilen; “Ehl-i Hadis"tir, “veTcem a- 
at" İle kastedilen ise M üslüm anların çoğunluğunun üzerinde 
bulunduğu siyasi düzlemdir. Yani Hz. A li iktidarda İse ona 
tabi olan* M uaviye iktidarda ise onun arkasında sa f bağla
yanlardır. Yani çoğunluk Ali'n in yatım daysa A li haklıdır* ço
ğunluk M uaviye’nin yanındaysa* Muaviye haklıdır! Çünkü 
Ümmet batılda İttifak etm ez (!) Hâlbuki cem aatin tanım ı şu
dur: “el-cemaatü a lel-hak  ve lev kâne vahdehü" “Tek başına 
da olsa Cemaat hak üzere olmaktır."

Ehl-i Hadis in  hadis anlayışı -k i onu Ahm ed b. Hanbel 
tem sil eder- Ehl-i Sünnet’in  hadis anlayışına egemen olmuş

7 İki sene İle kastedilen, Ebu Hanife'nin Cafer es Sadık Üe tanıştığı son iki 
senedir. Bunu Şüler, İmamı kendilerine nisbet etmek İçin uydurmuşlardır. 
Cafer es Sadık'ı suflliğe nlsbet edenler de bunu kullanmak istemişlerdir.
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tur. Katı nassçı, haşviyeci, hadisleri akla ve Kur’an'a götür
meyen bu hadisçiler A llah 'ı arşa oturtm uşlar, semerden gelen 
gıcırtı gibi ses çıkartabilm işler, hatta (hâşâ) semerin kenarın
dan dört parm ak taşırabfim işlerdir. Bu zihniyet daha sonra
ları Mücessime gib i m ezhepleri netice verecektir. Bu sapıklar
dan biri “Bana A llah 'ın  sakalıyla, cinsel organı hariç neresini 
isterseniz sorun." diyebilm iştir! Bunlar Cehm b. Saivan, Ca d 
b, Dirhem, Amr b. Ubeyd, îm am -ı Azam  gibilerin i zındıklıkla 
İtham edip, katline cevaz verebilm işlerdir. Aynı kesim, prob
lem lerin çözümünde reye başvurm ayı İslam açısından tehli
keli b ir durum görürken, diğer din ve gayrüslami kültürlerden 
pek çok m alzem eyi alm akta herhangi bir beis görm emiştir. 
Im am-ı A 'zarrfı tekfir eden; ondan tek bir hadis almayan bu 
zihniyet, Vehb. b. Münebbih gibi kim seleri güvenilir bulmuş 
ve onlardan pek çok hadis form atm da İsrailiyat rivayet ede
bilm iştir.

Bu “Ehl-i Hadis" ile kastedilenler o kadar masum değiller
dir. Bu “Hadis Ehli” itikadı m ezheplerin oluşmasından sonra, 
toplanan, b ir kısm ı uydurulan rivayetleri -Kur'an a aykırı da 
o lsa- senedini m evsuk bulup, Kur’an'ın yanı başında ikin
ci b ir kaynak oluşturanlardır. Ehl-i Sünnet ile kastettikleri, 
Ehl-i rey/akılcılar ve Ehl-i Kur an olmayanlardır, Kur’an ı ri
vayet kültürüyle arkadan dolaşanlar dem ektir!

Şafiî ilk  defa vahyi; “m etlüvv (okunan vahiy/Kur’an) ve 
gayr-i m etlüvv (okunmayan vahiy/hadisler}” diye ikiye ayır
mış, böylece hadislere “okunmayan vahiy" m uam elesi yapıl
maya başlanm ıştır ve bu ugayr-i m etlüvv vahy” Kur an gibi, 
dinin ikinci ana kaynağı kabul edilm iştir. O zam ana kadar 
ümmetin bilinen "sünnetli ile bu  hadisçilertn yeni “sünneti” 
epey farklıdır, Şafii hadisi sünnet ilan  etti, Sünneti de vahiy! 
K u ran  a mahsus olan vahyi önce Sünnetle sonra da saha- 
b i sözlerine teşm il etti. Bu beşer sözü olan sahabi sözlerini, 
ilahı kelam  olan K u ra n a  denk tutm ak demektir! Sünnet ar
tık  K u ran ın  hakem i oldu! Kur'an sünneti neshedemez amma 
Sünnet Kur'an'ı nesheder (!) Tüm  bunlar, ümmetin Kur an 
algısındaki büyük sapmayı ortaya koymaktadır.
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Bugünkü Hadis Usulü im am  Şafii ve Şafii m ezhebinin 
ürünüdür. İsnat esaslı ve aklı dinî konularda asgariye indir
geyen bu hadis ilm i büyük ölçüde Şafiî m ezhebinin tekeline 
girm iştir. Hemen hem en hadis usulü kitaplarının hepsini Şa- 
Ûîler yazm ıştır.

Hadisçiler bu yüzden “Ehl-i Rey” ekolünün tem silcisi Ebu 
H anifeden  hiç hoşlanmazlar. Ondan tek b ir hadis naklet- 
mem işlerdir. Onu kıyas/içtihad yaptığı için ağır b ir şekilde 
eleştirirler.0 Gerçekten Ebu Hanife n in  hadis kabul şartlan ol
dukça sıkıdır. Özetle E h l i  Hadis/Ehl-i Sünnet tabiri, Kûtüb-i 
S ite y i “tilavet edilm eyen vahiy” kabul edenlerin bir sıfatıdır. 
Güya Peygam berim izin Kur’an dışında vahyi varm ış gibi. Uy
durulan yüz binlerce söz ayıklanarak, içinden seçilen bu on 
binlerce hadis, artık aynen Kİtab gibi Allah kelam ıdır, vahiy 
ürünüdür, dinde hüccettir (1) Bugün Kur'an’a  aykın  onlarca 
inancım ızı bu hadisler belirlem ektedir. Şefaat, ru ’yetullah, 
kader, mehdi, kabir hayatı, İsa’nın nuzulü vb. gibi. Bu Ehl- 
i Hadis yalnızca fıkhı m eseleleri değil, İtikat m eselelerini de 
hadis eksenli çözm ek istem iştir.0 Artık  fırka-1 nâciye bu Ehl- 
1 Hadis'tir. tik başlarda, Ehl-i Hadis/Sünnet’e M âturîdı gibi 8 9

8 Ahmed b- Hatıbel Kltabu'l-Îlertnde Suiyan es-Sevrfden naklen: “Ebu Ha- 
nlfe hem sapık hemde saptırıcı İdi ve bu yüzden İki kere tevbeye davet 
edilmiştir* der. Malik b. Enes, onun hakkında şöyle dediği nakledilir: 
"Ebu Hanlfe az kalsın dini yıkacaktı, Benim İçin onun sözüyle hayvan 
pisliği arasında hiçbir fark yoktur. Kadı Şerik İse şöyle den ‘Kufe'ntn 
her köşesinin merkeple dolması, orada Ebu Hantfe’tıln görüşünde biri
sinin bulunmasından daha hayırlıdır," Ebu Hanlfe'nln küfründen dolayı 
tevbeye davet edildiğini söyleri Hammad bin Seleme İse: Ebu Hanlfe'nln 
bir şeytan olduğunu, Hz Peygamberin sözlerini kendi görüşlerine daya
narak reddettiğini söyler. Buhari de TarihuTKeblr’İnde Ebu Hanlfe'nln 
Murde'den olduğunu, bu yüzden rey ve hadislerinin kabul edilmediğini 
söyler. İmam Malik'e göre: Ebu Hanlfe, ümmetin karşısına kılıçla çıksaydı 
şu kıyas ve rey yoluyla verdiği zarardan daha az zarar verirdi. Suiyan 
es-Sevri Ebu Hanlfe’nln ölüm haberini alınca şunları söylediği nakledilir: 
Toplumun büyük bir kesimine musallat olan bir beladan bizi kurtaran 
Allah'a hamd olsun! Ümmetin fitne kaynağı yok oldu. Evzaf de İmam'ın 
vefat haberini alınca şöyle demiştir: Elhamdülillah Yok olup gitti Yaşa
maya devam etseydi İslam'ın can damarlarım parçalamaya devam ede
cekti, lbn Hlbban onun hakkında şöyle demiştir. Ebu Hanlfeyi düı konu
sunda delil yapmak caiz değlldlrf Çünkü o Mürcie mezhebf nin davetçfsl 
idi. Bfcfata davet çiltk edenlerin düı konusunda asla kanıt olmayacağı İse 
İmamlarımızın ortak kanaatidir.*

9 Ömer Özpınar. H adis Edebiyata ıu ı Oluşum u, s. 73.
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kelam cılar, İm am-ı Azam  gibi kıyas ve İçtihada önem veren 
Ehl-i Rey m üçtehitler bile dâhil edilm em işti*10 Daha sonraları 
bu  ekole sûfilerln de dâhil edilm esiyle bugünkü Ehl-i Sünnet 
vel-cem aat koalisyonu oluşmuştur*

Bu mezhep fanatiklerinin ehl-i bidat diye dışladıkları M üs
lümanların hiç b iri Kur'an’ı ve sünneti inkâr etmez* Ayrıca bir 
m utezilî olan Zem ahşerîyi kabul etm eyen h içbir Sünnî yok
tur* Hatta Haricilerin imam et görüşü Ehl-i Sünnet’tnkinden 
çok ileridir* Y ine bugünkü Eş’arîleıin  kader görüşü ehl-i bidat 
olan Cebriyye'nin görüşüdür* Yine büyük günah konusun
da Ehl-i Sünnetlin görüşü, ehl-i bidat saydıkları M ürcie’den 
alınmıştır* Şahsen ben, M utezileyi bu tasavvu f felsefesine/ 
dinine bin kere tercih ederim* M utezile'nin bid ’at ehli sayıl
m asının nedeni, kabir hayatım , şefaati ve ruyetu llah ’ı kabul 
etmemesidir* M utezile haklı olarak tamamen Kur an a aykırı 
olan söz konusu ahad hadisleri itikat konusunda hüccet ka
bul etmemektedir. Zaten bütün kelam cılar, “Subut-u zanni 
ahad haberlerin itikatta hüccet olm ayacağı" konusunda itti
fak halindedir*

Özetle zenciye “Gülpem be” dem ekle nasıl beyaz olmazsa, 
bizim  de kendim ize çok şatafatlı cici isim ler vermem iz, bizim  
hak yolda olduğumuzu göstermez.

Ehl-i Sünnet tabiri bugün Eşarl kelam ı Üe Gazâlî tasavvu
funun izdivacından doğan çocuk Üe Îbnü l-A rab f nin vahdet-i 
v ü c u f kızıyla gayrimeşru birlikteliğinden doğan velet için kul
lanılmaktadır! Eşarı kelamı, Gazâlî tasavvufu, vahdet-i vücut 
ne kadar mVşru/Kırr anı ise, bu evlilikler de o'kadar meşrûdurî

Hatta Eşarı öncesi Ehl-i Sünnet kelam ının üç önemli 
tem silcisinden b iri sûfı Muhasibi dir, Muhasibi, bir yandan 
İslam 'ın sınırlarını aşmayan bir tasavvuf oluşturm aya çak
şırken, diğer yandan tasavvufun tem eli sayılan “ilahı aşk" 
inancım  tasavvufun bünyesine tamamen ayrılm ayacak şekil
de adapte etm ekle meşguldür. Yani; beyanî ekolün tem silcisi 
olan kelam dın ız büe İrfanî ekoldendir!

10 Mevlüt özler, Ehbİ Sünnet E h M B k Tat s. 42,
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Ayrıca kim lerin Ehl-i Sünnet ve l-cem aate dâhil olduğu 
hâlâ tartışmalıdır* Yine bu tabir ancak H 5* asırdan sonra 
yaygın olarak kullanılm ıştır. Hani, daha önceleri bu isim le 
çağrılan b ir m ezhebin olmadığı da bilinm elidir. Yani, saha
be ve tabiûn Ehl-i Sünnet vel-cem aat mezhebine mensup o l
m akla şereflenememişti.

Bugün, Ehl-i dalâlet ve bidat olsa olsa, Gulat-ı Şia ve Gu- 
lat-ı Sûfiye'dir* Bu tasavvuf felsefesine/dinine m üntesip olan
lardır*

Özetle; yabancı diyarlardan gelip İslam  dünyasını İşgal et
m iş olan bu Orman Gülleri dominant unsur, hâkim  unsur 
olduğunu itira f etm ek m ecburiyetindeyiz. Kur an a  baghjha- 
küd Müglümanlar, M uvahhidler ise; azın lığın azı durum una 
düşmüşlerdir,

1 ------■ ■ ■ - i »  ■*> '■

Mezhepçilik

Bir Müslüman’ın bir mezhebe mensup olması ayrı b ir şey
dir, mezhebin görüşlerini m utlaklaştırm ası. onlan değişm ez 
dinî görüşler olarak kabul etmesi bambaşka b ir şeydir,

Dinlerini parça parça edip* htzİpçi/faımtÜc taraftar olanlar var yo, 
senin onlarla hiçbir alakan olamaz*,, (Enam/159)

Hep birlikte AUah'm ipine/Kur'an'a sanhn* firkalara bölünüp ayrıl
mayın* (Al-i îmran/103]

Kendilerine apoçıJc deftiler geldikten sonra çekişmeye girip firka
ttir/mezhepler halinde parçalananlar gibi olmayın* Onlara büyük 
bir azap vardır* (Al-i tmran/105)

İtikadı fırkaların birden fazla olm ası "La  teferrekû/fırka- 
İaro, mezheplere aynim ayın." ayeti iktizasm ca doğru olm a
m akla birlikte, am elî/fıkhî m ezheplerin çok olması, hatta 
her mezhebin içinde farklı görüşlerin olm ası ümmet için  b ir 
rahmettir. Ne yazık kİ, tarihsel süreçte bu m ezhepler donuk
laşmış, içtihat kapısı kapatılm ıştır. Hiç yapılmaması lazım  
gelen, itikadi konularda içtihada girişilm iştir, Pek çok İslam  
dışı düşünce, felsefe, efsane İtikada, taşınm ış , hiç jy^natüma- 
m a s rg ^ k e n  M  tem el taşlarıyla oynanmıştır. Yani içti
hat amelde, fıkıhta yapılm ası gerekirken, itikatta yapılm ıştır.
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Dört hak m ezhep ifadesi galat-ı meşhurdur. İşin aslı ise; 
on beş kadar hak m ezhepten günümüze kala kala dördü kal
mıştır.

M aalesef tarih  içinde m ezhep taassubu oluşmuş, Haçlı se
ferleri ve M oğol istilaları öncesi bu kavgalar ümmete çok zor 
anlar yaşatm ıştır. Öyle ki Mescid i H aram ca, Mescid-i Ne
bevide ve Şam Em evî Cam isinde dört mezhep için, dört ayn 
imam tayin edilm iş ve ayn ayn cem aatler hâlinde namaz k ı
lınm ıştır, 11

M ezheplerin kurum sallaşm asından sonra bir mezhebe 
bağlı kalm anın vacip  olduğu, hatta aynlanm  cezalandırılm ası 
gerektiği b ile söylenebilm iştir. Hâlbuki pek çok âlim  mezhep 
değiştirm iştir. B ir müftünün diğer bir m ezhebin görüşüy
le amel etm esi neredeyse İmkânsız hâle getirilm iştir. Haneli 
Kerhî* “Ayet ile mezhep im am ım a görüşü çatışsa, ayeti men: 
suh (hükmü kalkm ış) kabul edip, mezhep imamının ki esas 
alınm alıdır/ d iyebilm iştir,12

Hatta şunlarm  söylenebilm iş olmasının bile utancı bize 
yeter: "K u ran  ve sünnetin zahiriyle amel etm ek küfrün tem e
lidir. Dört m ezhebin görüşleri Kuran, sünnet ve sahabenin 
görüşlerine aykırı bile olsa onlara m uhalefet etm ek asla caiz 
olmaz. Dört m ezhebin dışına çıkan biri hem kendisi dalâlete, 
hem de başkasın ı dalâlete düşürmektedir. Onun küfre düş
m esinden korku lur/13

Mesela Işıkçılar cem aatinin lideri, H, H ilm i Işık'm  sözleri 
mezhep taassubu konusunda tam ibretlik bir vakadır.

Ehl-i Sünnet âlimlerinin o büyük ve dindar İnsanların bildirdikle
ri İtikattan kıl kadar ayni anların, kıyamette azaptan kurtulmaları 
imkânsızdır. Bunun böyle olduğunu din büyükleri kalp gözüyle 
görmüşlerdir. Onların yanlışlık yapma ihtimali yoktur. Bu bü
yüklerin kitaplarında bildirdikleri doğru yoldan kıl kadar aynlan- 
lann sözleri ve kitaptan zehirdir.14

11 Ferhat Koca, “Mezhep" md. DİA, C. 29, s. 540.
12 Ferhat Koca, "Mezhep" md. DİA. C. 29, s. 541.
13 Kumara Hayat Eter. 2010, Sayı; 3, s. 33.
14 H. Hilmi Işık. Saadet i  Ebediyye, s. 23.
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Fakat aynı kişi, kendi kitabı için *Eşi benzeri bulunmayan, 
belki de ileride de bir benzeri yazılm ayacak." b ir kitap olarak 
takdim  ederek, kendisiyle çelişm ekte ve mezhep İm am larına 
ne kadar bağlı olduğunu (!) gösterm ektedir.

Eski müçtehit imamlar asla kendi kitaplarına insanları ça- 
ğurnaımşlardır* Harun Reşid* İmam M alike kitabı Muvatta'yı 
kanun metni kitabı yapmayı tek lif ettiğinde, o büyük İmam bu
nun içtihat hürriyetini engelleyeceği endişesiyle reddetm iştir.

Günümüzde İçtihat kapışım  sıkı sıkıya kapatanlar, tari
katçılar ve m uhafazakâr cem aatlerdir, Bu kim selere göre gü
nümüzün problem lerini çözm ek için  H 3. asırda yazılm ış fık ıh  
kitaplarına m üracaat etm eliyiz. Güneş suyuyla ısınm ış suy
la abdest alm ak mekruh olduğunu söyleyen fetvadan dolayı, 
şadırvanlardaki güneş ısıtm a sistem iyle ısınan sudan uzak 
duracağız (!) D iş dolgusu caiz değild ir diyen m üçtehidin içti
hadına istinaden diş dolgusu yaptırm ayacağız. Gusül aldık
tan sonra diş oyuklarına ip tepeceğiz, abdest alırken tekrar 
çıkaracağız (!) Zavallı Hanefî Talibanın yaptığı da budur, H 
5. asırdan kalm ış fetva kitaplarım  açıp, okuyup 21. yüzyılda 
tatbik ediyorlar.

Bu taklitçiler akkL iptal edip taklit çengeline asm ışlardır. 
Yaptıkları bol bol Ehl-i Sünnet âlim lerini yüceltm ekten iba
rettir. B ir m isyoner gayretiyle taraftar kazanm aya çalışm akta, 
insanları başkalarına karşı tahrik etmektedirler. Bu mezhep- 
çiler güruhuna göre dört mezhebi taklit etmeyen kimse* mez- 
hepsiz* mülhid, reform cu ve kâfirdir, ilahiyat fakültelerim iz
deki çok değerli dünya çapındaki hocalarım ıza utanm adan 
bu sıfatlan yakıştırabîlm ektedtrler. Bu taifeye göre m ezhep 
im andan hiçbir şekilde içtihatlarında yanılm am ışlardır. Bu 
zavallılara göre Kur'an'm  m ealini okumak bile caiz değildir. 
D in ancak fıkıh kitaplarından öğrenilebilir.

i

Sonuçta şekilci, daraltılm ış ve anakronik/zaman d ışı kal
m ış bir dindarlık ortaya çıkm ıştır. Artık bu dinin yaşanan 
hayatla bağı kalmamıştır. Arşından* fersahtan, dirhem den, 
sacdan, ok atım ı mesafeden* ik i m ızrak boyundan bahseden
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kitaplarla günümüzün birikm iş problem lerini çözecekler. Bu 
m ezhepçilerin amacı gerçekten İslam 'ı hayatın d ışu ıa jtip  in 
sanların dinle organik bağım  koparm ak m ıdır? diye insan 
sorm adan edem iyor.

Günümüzde h içbir kasabada, şehirde ferâlz, İslam  miras 
hukukunu bilen kim secik kalm am ıştır. Lâkin her yerde b ir 
tarikatın  vekili, naibi, İmamı vardır. İşte hâl i pürmelâlim iz.

Güzel dinim iz, bu zihniyetlerin elinde ümmetin problem
lerin i çözm ekten uzaklaşm ış, bizzat problem in kendisi ol
muştur, Din; hukuktan, ekonomiden, ticaretten ve siyasetten 
çekilince elim izde ne ksdmıştır? Dünyam ızı babrdık, bari ahi- 
retim izi kurtaralım  denilm iştir. Ümm et yerlerde sürünürken, 
kendim izi velayet m ertebelerine yükselterek, “gem isini kurta
ran kaptandır7' diyen bencil kaptan gibi kendi kozam ızı Örüp,
>■ ■ . .  ■■ ■ -¿.-i  ■ ■ ■

içim ize kapanmışız.

Kur* an Müslümanların Hayatına Ne Zaman İnecek?

“ (O gün) Rasul diyecek  Jet T d Rabbtî Benim  kavmim bu  

Kur’an*ı mehcür bıraktı,*’ (Furkan/30) Gerçekten bu Kur'an 
terk edilm iştir. Ona devri geçm iş m uam elesi yapılm ıştır. G er
çekten bugün halk İslam 'ında onun yeri bam başka kültürler
le doldurulmuştur.

Artık  Kur’an (çok okunan kitap), M ushaf olmuştur. Kıra
at, tilavet oldu. Tertil (sindire sindire, anlayarak okumak) ise, 
tecvld. Mana önceliğini yitirdi, lafzı onun önüne geçti. Onu
r - v .  m n .. . .s. . . . . L- -p,‘ "

hıfzetm ek, hafız-ı Kur'an olmak, hâm ili ve âm il-i Kur'an ol
m aya tercih edilir oldu. Hıfzeden çok, anlayıp, onu hayata 
getiren az. Artık  Kur'an “anlaşılmak'* için  okunmaz oldu. Se
vap devşirmek, ölülere bağışlam ak İçin okunur oldu* O, artık 
dirilere efeğü, artık" olü lefe hitap etmekte*

“Kur'an Mekke'de nazil oldu, M ısır'da okundu, İstanbul'da 
yazıld ı.” diye meşhur bir söz vardır, Nerede anlaşıldı? Ne za
man yaşandı? Asr-ı saadette! O kadar. Peki, şim di nerede an
laşılıyor ve nerede yaşanıyor? Yaşanıyorsa Müslüm anlar niye 
bu haldeler?
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Jümtmiz onu* okuyarak terk etti. Gece gündüz hatim  İn
dirdi, B ir Ölünün toprağına okuyup geçti. Kim im iz onu şifa 
niyetine okur, fa l bakar, sağa sola üfürür, şifre arar. Cuma 
akşam lan Yasin, Tebarake okuyup kaza beladan korunuruz.
Artık  Kur an kendisiyle feberrük edilen, istiharede bulunulan 
Bir kitap hâline geldi. C ifr ve ebced hesaplanyla tılsım lı ve ca
dıca işlem ler yapılan, cin koyma, nazardan korum a gibi İşler 
için başvurulan bir kitap oldu. —

Kim im iz onu, saygı göstererek terk etti, işlem eli kılıfına 
koyup duvara astı. Belden aşağı indirmedi, ayağını ona uza
tarak yatmadı. “Abdestim  yok, aybaşıyım ," vs. diyerek el bile 
sürmedi. Eteğiyle başım  örten ahmak b ir karı gibi, abdestsiz 
el sürm eyerek güya ona saygım ızı gösterdik, ama çarşıda, pa
zarda her gün yüzlerce emrini çiğnedik?

Yıllarca, hüsn-ü hat yazılır, en güzel hat eserleri döktürü
rüz. Gel gör ayetler benliğim ize b ir türlü yazılm az.

Onlarca yıl dinî ilim ler öğrenilir, Arapçaydı, sarf-nahivdi, 
tecviddi, m eharic-i huruftu , aşere-i takrib'di. Lâkin onu an
lamaya b ir türlü sıra gelmez. Davudi sesim izle kubbeleri çın- 
latınz. Lâkin o gırtlağım ızdan aşağı inmez.

Hastalara okuruz. Suya okur, içeriz, şifa um arız.15 Lâkin 
onun hayat bahşeden evrensel prensiplerini reçete yapıp. 
Ümmet i Muhammed'in dertlerine, hastalıklı yapışm a şifa 
aramayız.

Hüküm lerini günlük hayatta çiğnerken, geceleyin ona kar
şı ayaklarım ızı uzatmamak ona saygının nişanesi oldu. A b
destsiz el sürülm ez diyenler ile m ealini okum ayı yasaklayan
lar nedense hep aynı m ahfiller. Orta çağda kikse babalarının 
halkın İncil okumasını yasakladıkları gibi bunlar da aynı şeyi 
yapm aktalar. Zira insanlar onu okursa, bunların Kur an'sız 
İslam  anlayışları hâk ile yeksan olur.

15 Hatta onun bazı ayetlerini, sünelerini suya okuyup, birazını içen, birazını 
cinsel organına serpen, onu ereksiyon problemine çözüm içi bir afrodlz- 
yak gibi kullanan, Ehl-i sünnetçi geçinen softalar varî
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Onlar K u ran ’ı sadece uzm anların anlayabileceğini söyler- 
ler, halka da kendilerin in  takdim  ettiği kadarını anlam ak dü
şer. Hâlbuki Kur'an’ı okum ak değil, anlam ak farzdır.

Allah sorar:

Onlar Kur’an ı hiç düşünmezler mİ? (Muhammed/24)
Biz Kur’an*ı öğüt alırısın diye kc^aylaştudılc O halde yok mu öğüt 
alan? (Kamer/17)
fEy İnsanlar) Gerçek şu ki: Biz size akılda tutmaıuz gereken, her 
şeyi kapsayan ilahı bir mesaj indirdik. Hâla akîmızı kullanmaya
caksınız? [Enbiya/10)

Kur'on; bütün insanlığa apaçık bir tebliğdir. (İbrahim/52)

Kur’an; Ahsenûl-Hadisf Sözlerin en güzelidir, (Züraer/23) 

Sözlerinde bir bozukluk ue çelişki yoktur, (Kehf/1, Nisa/82)

Mübtn/apaçık bir kitaptır. Basairdfr/gönül gözünü açan, 
apaçık b ir nurdur. Burhan/kesin delildir. Furkan/hakkı ba
tıldan ayırandır. Beyandır. Hâdı/yol göstericidir. İlahı kanun
dur. M üjdeleyici ve Uyarıcıdır. Hablullah*tır/Allah ’ın  insanla
ra  uzattığı İptir.

Kur an hem m üfessirdir/İnsanlara b ir açıklama, açıklayı
cıdır, hem de m üfesserdir/tefslr edilm iştir.

O Kitab-ı MübüVdir. Hem açık ve anlaşılır, hem de açıkla
yan bir kitaptır.

O K itab-ı M ünir’dir. Aydınlatan* açığa çıkaran, ışık  tutan 
bir kitaptır.

K u ran  okununca susulmalı, o dinlenilm elidir. Son sözü o 
söylem elidir. Güneşe karşı el feneri yakılm az. O konuşunca, 
nefsim iz susmalı, h içbir sıkıntı duym adan teslim  olm alıyız.

O  Kur’an’trı açıklamasını Allah üzerine almıştır. (Kıyame/19)

Onun ayetleri aynntdı olarak açıklanmıştır. (Fussilet/3)

Kur'an 'En büyük' haberdir, (Sad/66)

Kurran insanları en doğru yola iletir. (İsrâ/9)

Am a m aalesef bugünkü Müslümanlar, “uydum cemaate/ 
çoğunluğa11 dem ektedirler. Baş İmam olan Kur’an'a uyma-
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maktadırlar. Y ıllard ır Kurban tefsiri diye Risale-i Nur okuyan
lar, b ir türlü tefsirinden aslına geçem ediler. Kur'an sanki tüm 
insanlara gönderilm em iş ya da esrarlı, anlaşılm az b ir kitap
m ış gibi, onu ancak çok seçkin, özel görevli kim seler okuyup 
anlayabilir ve bize anlatabilir diyorlar, K ur'anm  kırk vecih 
icazım  ispat eden eserler okuyup. Ana Kitab’a bir türlü sıra 
gelm iyor. Günde binlerce kez Peygam bere salâvat getirip de 
onun sünnetini doğru-dürüst anlatan tek bir kitap okuma
yanlar gibi. Yüzlerce hatim  inip, tüm sülâlesine bağışlayan, 
ama b ir kere manasını merak edip okumayan zavallılar gibi.

Bugün gerçekten Kur an m ehcûr ve m etruk bırakılm ış, 
l^ısavyuf l^ t t m i  resm en onu Üga^ve iptal etm iştir. Bâtın i 
tefsirler canına okumuş^ İsrailiyat ve mevzu hadisler İle din 
arkadan dolanılm ıştır. Bugün neye, nasıl inanacağım ıza ki- 
ta p ^ e ğ İ, mezhepler; îarikatlar ve onların şeyhleri karar verir 
olmuştur.

Bugün Kur*an m evlithanların cep harçlığı, gazelhanların 
yapacakları serenatlar için güfte olmuştur. Ebcedçi, C ifirci ve 
bilum um  şeytanat ilim leri ile uğraşanların, m edyumların ser
m ayesi olmuştur,

Kur'an artık din bezirganlarının sırtından m ilyonlarca lira 
kazandıkları ekm ek kapısı oldu. Cennetten arsa satan ‘‘Sûre
lerin  Esrarı ve Faziletleri" türü kitaplar on m ilyonlarca adet 
basılm akta!

Çok üzülerek söyleyelim  kİ, Kur’an pek çok kim senin dini, 
siyasi, felsefi, bilim sel teorisi İçin bir payanda, onların doğ
ruluğunu kanıtlam ak için  bir araç olmuştur. Yani İnsanların 
teorileri esas, Kur*an ise onlan tasdik etmek, doğm -yanlış 
düşüncelerini m eşrulaştırm ak için  kullanılan tali b irjunsur 
olmuştur. Hâlbuki Kur*an esas, teoriler ona uygun olm alıydı.

Tasavvu f felsefesi, Kur'anî kavram lar yerine başka kav
ram lar kullanır. İslam ! kavram ların içini boşaltıp onlara bam 
başka anlam lar verir. Mesela nefs, Kurban da insandır. İnsa
nın maddi ye manevi olm ak toplam ıdır. Lâkin tasavvuf onu 
tüm kötülüklerin m erkezi yapar ve onu öldürmeyi amaçlar.
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Hâlbuki insana verilen  tüm  fıtri hasletler lüzumludur. Onları
yerli yerinde kullanm ak ve israfa kaçm am ak gerekir.

Tasavvu f tevhid İnancım , ilah anlayışını bozmuştur. On- 
lara göre şirk; A llah 'tan  v^h M ara  hakiki vücut ver
mektir. K urân ’dakİ “beşer peygam ber” inancı yok edilm iştir, 
insan peygam ber gitmiş^ Tann 'n ırı zalılrijya da nâsûtu olmuş- 
tur. insan fıtrattan kopardm ıştır, O artık kendisiyle devam lı 
kavga yapan, arızalı b ir üp  olm uştur.

Yaptıkları bâtın ı tevillerle Kur’an'ın canına okumuşlardır.

K im  Rahman olan Allah'ın kitabım görmezden gelirse ona şeytanı 
arkadaş kılarız da o da şeytanm uydusu oluverir. Şeytan onlan 
doğru yoldan çıkarır da o hala kendisinin doğru yolda olduğunu 
zanneder. (Z u h ru f/ 3 6 -7 )

M esela yukarıdaki ayette geçen “Rahman’nm zikri” ifade
sini biz A llah 'ın  k itabı o larak  anlıyoruz. Onlar İse “zikr” keli
mesine yine kendilerinin uydurdukları çeşitli ibadetler, sesli 
ve hafi zik irler olarak anlam  vereceklerdir.

Mûslümanlar bu Kur'an*a uyup. uymadıklarından hesaba çekile
ceklerdir. (Z u h ru f/ 4 4 )

Kurban M uham m ed'in (sav) hocasıdır. Onu dâTden üsve-i 
hasene m ertebesine çıkaran  Kur’an’dır, Onun ahlakı/ldm llği, 
k işiliği Kur'an'dı. Kur an; bedevileri hadari/uygar yapm ıştır. 
Eşkıyaları evliya yapm ıştır. Cahiliye haram ilerinden insanlı
ğın gördüğü en m ükem m el toplum u çıkarm ıştır.

Yegâne M ürşid-i Kam il, Kur’an’dır. A llah 'ın  kelam ından 
daha doğru sözlü kim  olabilip? Ne olabilir? Kim irşad işini, 
A llah 'ın  m ürşidinden daha iy i yapabilir? “Allah kimi saptırır
sa, onun için ne bir velî, ne de bir mûrşid asla bulamazsın.* 

(Keh f/18) A llah 'ın  kitabından uzaklaşanlarm  ne b ir dostu ne 
de b ir m ürşidi vardır. M ürşidi A llah ve O’nıtn kitabı olanlar 
asla şaşırmazlar.

Tabii ki Kur an m uttakilere yo l göstericidir. Dinde gulûvve 
sapanlara değil.
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AUah kendinden korkan muttakiiere hakkı, batıklan ayıracak bir
Furkan/öİçû uertr, (Enfal/29)

Ey insanları Sizîere Rabbintzden bir öğüt göğüslerinizdeki (mane
vi hastalıklar için) bir şifa ve müminler için bir hidayet/rehber ve
rahmet gelmiştir. (Yunus/57}

Nasihat İstersen Kur'an yeteri Kalbini tem izlem ek İstiyor
san, nefsin kötü arzularından kurtulm ak İstiyorsan K uran  
tam aradığın doktor! En doğru yola İleten bir rehber, şaşm az 
b ir pusuladır! Ebedî rahm et kaynağıdır. Rahman ve Rahim 
olanın engin rahm etine gark eden esenlik pm andırl

Akıl

Tasavvu f felsefesi akh önemsemez, hatta onu küçümser. 
A k h ^ ı^ im ^  olaıı jDilimi ukıl-ü kal/dedi-kodu" olarak görür. 
Aklı iptal edip, kalp İle, aşk ile yol aknayı önerir, Mevlana, 
aklı; aşk ve v ecd jle  anlaşılabilen İlahî hakikatler karşısında 
çamura saplanm ış eşeğe benzetir. “Kafa inkâr eder, gönül ik 
rar eder." derler.

s-  . .  ............ -  ■ ■■■ ■■ -  * » -

Hâlbuki akıl Allah'ın İnsanlara verdiği en büyük  nimettir. 
D inin kaynağı akıl değilse de din tamamen akıl d ışı değildir. 
Din;^makuldür, akİedllebilir, akla uygundur. D in asla aklı 
dışlam az. Kur an yüzlerce ayetiyle Ekletmeyi emreder.

A llah akletm eyenleri, körler ve sağırlar olarak niteler, (Ba
kara/171), B ilgi sahiplerinin ancak akledebileceğini haber 
verir. (Ankebut/43)

Allah, aklım  kullanm ayanları pisliğe mahkum eder. (Yu
nus/100) Aklım  kullanm ayanlar kokuşm uş ve çürümüş bir 
hayatı yaşamaya, onur kinci, iğrenç bir pisliğe düşm eye m ah
kûmdur.

Aklı kullanm amak tüm sapm aların başlangıç noktası
dır. Kim  ki size akh kullanm am ayı tavsiye ediyorsa, iy i b i
lin  kİ, onun İslam 'dan nasibi olmamıştır. Bu yüzden Allah 
MMüşrifcter yalnızca bir pisliktir” buyurur. (Tevbe/28) Ayette 
geçen “necesün" kelim esi; dışkı gibi galiz pisliklere denir. Yu 
nus/100. ayetinde geçen “ricsün" kelim esi İse; leş gib i kok
muş, çürümüş pislik için kullanılır.
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Şüphesiz, Allah katında yarcıhtmışlarm/cGnlüarm en şirreti/en za
rarlısı a k im ı kullanmayan sağır ve dilsiz kimselerdir. (E n fa l/ 2 2 )

Aklın zıddı ahmaklıktır. Hamakat; aklın ı kullanm amak ya 
da kullanamamaktır. Hz. İsa’nın dediği gibi: “Her hastalığın 
bir çaresi vardır» lâkin ahm aklığın yoktur." Akim ı kullanm a
yıp  müşrik olan ahm aklar da kansere yakalanmış, tedavi de 
kabul etm eyen hastalıklı tiplerdir.

“Akıl tekalif-1 llahlyenln/Üah^tekUflerin m ebnasıdır/tem e
lidir. Aklı  olm ayanın dinl de yoktur. Akıl İle nakil tearuz etse/ 
çelişse, sikil evvel, nakil ise onunla müevveldtr, (Akıl öncelikli 
olup, dinî m etinler akla göre yorumlanır.J Aklen caiz olmayan 
şey, şer*an da caiz olm az." gibi pek çok özlü söz İslam  kelam ı
n ın  esasıdır. A llah  insanı akıl İle diğer varlıklardan ayırm ıştır. 
Ona akıl verdiği için  sorumlu tutmuştur. Aklı glderen/uyuş- 
turan her b ir şey haram kılınm ıştır.

M aalesef geleneksel halk İs lam V fo lk  İslam , K uran ’dan 
uzaklaştığı gibi, aklı da sa f dışı etm iştir. Böylece hak ve ha
kikatten bir o kadar daha uzaklaşm ıştır. Elbette akim  sın ır
lan  vardır. Her şeyin ölçüsü o değildir. 44H er bir ilim sahibinin 

üzerinde daha iyi bilen birt/AUah vardır." (Yusuf/76) Yanılırsa 
vahyin kontrolü ile düzeltilir. Sağlam  akıl ile sahih nakil/va
hiy h içbir zaman çatışmaz, çelişmez.

Akıl, fıtrat ve vah iy birbirlerinden asla ayrılm ayan m uhte
şem  b ir bM ım dur:_ Akleden b ir kalbin ürünü olan bilim , fıt
rat/tabiat veb irde^vah iy. İşte sırat-1 müstakim in^ dosdoğru 
yolun üç olm azsa olmazı,

K u ran  aklım  kullananları, derin kavrayış sahibi olanları 
“u lûTelbâb" olarak niteler ve alkışlar. B ir de bu akıl sahibi 
kim seler istişare yaparlar, ortak akıl ile hareket ederlerse ne 
m uhteşem  olur!

Ah! Bugünlerde, akim ı kiraya verm em iş ne kadar da az 
Müslüman var! Niye aklınızı kiraya veriyorsunuz? diye sor
duğum bazıları da “Ne İyi işte! H iç olm azsa kira geliri getiri
yor." diye cevap vererek güya bu arada ne kadar da uyanık 
olduklarım  gösteriyorlar (!) Niye düşünmüyorsunuz? Hiç mi
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sizde akıl yok? denildiğinde de “Biz kim iz ki, aklım ız ersini 
B iz şeyhlerim ize, büyüklerim ize teslim  olmuşuz* onlar bizim  
adım ıza düşünmüşler, akledip-karar verm iş, bize de akıllılık  
edip onlara güzel güzel uymak düşer," diyorlar.

Aklı ve aklı kullanm ayı dışladığım ız sürece* A llah ’ın* üzer
lerine rics/pislik, iâşe yağdırdığı züm relerden olm aya m ah
kûmuz.



SÛFÎLER İSLAM DİNİNİ TAHRİP ETMİŞLERDİR!

Şeriatı Yetersiz Görürler

Sûfîler, “Kur*an*m özü ve cevheri b izde, kabuğu ve cürufu 
zahir ulem asındadır." derler. Kendilerine ehl-i lübb/özcüler, 
zahir ulem asına eh l-i kışr/kabukçular derler. Gazâlı İhyâ!sm - 
da; “Zahir ulem asının bildiği tevhid ya kabuk ya da kabu
ğun kabuğudur. A riflerin  bildikleri tevhid ya özdür, ya özün 
özüdür.” der. Mevlana; “Biz Kur’ah ın  özünü, ruhunu aldık, 
postunu köpeklere_ attık,” der, Ebussuud Efendi de “Bu sözü 
söyleyen kâfirdir, katli vaciptir.” diye fetva verir.* 1

Sûfı Kuşeyrî zah ir ve batın ı şöyle anlar:

Zahir, Salihlerle bir arada olmak; bâtın ise onların hürmetini 
muhafaza etmektir. Zahir; dünyada zahidlik; bâtın İse her iki 
dünyada Allah ile yetinmendir. Zahir Allah'ı araman; bâtın O nu 
bulmandır,2

İbnûl-A rab i, hayatının son günlerini yaşayan Fahreddln 
R âzfye yazdığı mektupta, okuyup yazarak, İlim  tahsil ederek 
ve eserler yazarak ömrünü boşa geçirdiğini, bunun yerine 
mücahede ve m ukaşefe yolundan g iş e y d i bütün bunlara ih 
tiyacının kalm ayacağım , elde ettiği bilgilerin boşuna olduğu- 
nu, keşFve ilham  yolundan gitm eyenlerin akıbetinin hüsran 
olacağını anlatm aya çakşır*

Derler ki; “Abdest, namaz, oruç ve zekât ve hasenat gibi 
ne kadar zahiri ibadet ve taat varsa, bunların hepsi yükte 
ağır, pahada hajffifey MürşkTin sözleri ise yükte hafif, pahada
ağırdır^

Abdulhâktm Arvasi ise; “A llah bazı ku lların ın , öbür insan- 
larla aralarına b ir perde çekerek muhasebesini bizzat yapar

1 Süleyman Uludağ, age, s. 141.
2 Kuşeyrî, Leiai/âTfşârai, nak. Mustafa Öztürk, age, a. 116.
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ve cennete konulm asını em reder. M elekler Ya Rabbi! B iz bun
ların j^ n ra tllk  olm aya layık bir İşin i görmedik. Dünyada bû- 
tûn İşleri şeriata aykırıydı. A llah  da dedikleriniz doğrudur.

■ ı . v '  W  b —b.— u-̂ ^b* M JT-h-m - j r n r  -■ ■ —t.t  .-m - -¡Sj-j- r - ^   _ _______________ _ ı ,_|m L1IT1 

Lâkin onların kalbinde benim  sevgim  yer tutmuştu. Onlar 
benim  sevdiklerlm l/velilerlm i severlerdi. Cehennem ehil de 
zahiren şeriata uygun işlery a p sa d a  kalplerinde İlahı sevgi ol- 
m adığm danjjrayı hak etm işlerdir." Tam am en Kur*an ve İslam  
dışı şeyler söyleyerek tasavvuf erbabına bol keseden cennet 
dağıtm aktadırlar.3 *

Yetersiz gördükleri dini/şeriaü, tarikat ve hakikat ilave- 
si ile tamamlarlar. Kini; şeriat-hakikat ikilem ine ayırdıkları
gibi, Kur'an’ın  da zahir  ye bâtın anlam larının olduğunu iddia 
ederler. Zahirini  avamı, bâtınını da şeyhler anlar!

Hâlbuki A llah “Bugün  dininizi sizin için kemale erdirdim  

ve size olan nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam 'ı 
seçtim  * (Maide/3) buyurmaktadır. Yani bu son dinin eksik 
olduğunu, tam am lanm adığını kim se söyleyemez. Ona İlave de 
yapamaz* tenkisat dal Onun sentezlere de İhtiyacı yoktur* O 
İkmal ve itmam olunmuş b ir dindir. D inin kendisi A llahu ı 
yoludur. O ’nun İnsanlar İçin seçtiği "Sırat-ı müstakînı/her 
şeyin dengede olduğu dosdoğru yoldur." Sırat-ı müstakim  var 
iken tarik de neyin nesi oluyorm uş? Şeriat; meriba’a, tatlı su 
kaynağına giden yol demektir. Mezhep; gidilen yol demektir. 
Bu kadar hakka giden geniş ve dosdoğru yollar varken* bin
lerce İslam  dışı felsefelerle doldurulmuş* uçurum kenarla
rından geçen* dar, tehlikeli tarik ler/tarikatlar4 ile hakka ve 
hakikate gidilemez. Son din olan İslam ’ı kışır* kabuk gören ya  
kördür* ya Müslüman değildir.

3 İbrahim Sarmış, Tasavvuf ve İsİam, s. 526.
4 Kur’an'da yol anlamında sırat* sebil, tarik kelimeleri de kullanılmıştır, İl

ginçtir. yol anlamında “sırat, sebil" gibi kelimeler kullanılırken larösaf ke
limesi umumiyetle menfi anlamda kullanılmıştır. Örneğin Musa Peygamber 
ve kardeşi Harun Mısırlılar tarafından tarikat düşmanı olarak nitelenmek
tedir! Başka bir ayette; “Bte ayn ayn pek çok yollar/tarfkailar edinmişiz*" 
(Cin/11) Kur+an*da “sırat* kelimesi: (bir ayet hariç) “dosdoğru" ve “Allah yokr" 
anlamında kullanılmıştır, “Şu benim dosdoğru yoİıun/sıratancUr, başka yol- 
larafsebüiere uymayın (Enam/153) Müslûmanlar Allah'ın Sırat-ı Müs
takimine uyarlar. Onun bunun tarikine ve sebiline değil!
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Tevh ld ! avam /halkın tevhidi ve havâs/seçkinlerin tevhidi 
diye İkiye ayırırlar* **Lâ İlahe İlla llah” diyen peygamberlerin en 
büyüğü ve sonuncusu Hz. M uham m edi ve tüm İslam  âlim le-

y  ■ ____  | . r ___  ___ ^  ______, u -------- t - f  ..

rin i avam olarak nitelem iş ve Imçümsemİşlfâîİir* Havâsm tev
hidi ise^La m evcûda İlla hû”, A llah'tan başka m evcut yoktur,
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bütün kâinat A llah 'tır demekmiş!

Ünlü İslam âlim i Şâtıbı sûffierin şeyhlerine aşın  bağlı ol- 
m alannın dine ve nassa bağlanm alarına engel olduğundan 
şikâyetle şöyle dert yanar:

Türedi sûfîler ayete, hadise ve şer! nasslara aykırı bile olsa muta
savvıfların kitaplarda nakledilen sözlerine ve menkıbelere bağla - 
myor ve bunlan kendileri için din hâline getiriyorlar. Veliliği sabit 
olan zatların yaptıkları her İş ve söyledikleri her söz haktır, onun 
için de uyulması gerekir. Fıkıh avam için, tarikat havâs içindir, 
diyorlar. Mutasavvıfların söz ve davranışlarına hüsn ü zan gös
terdikler! hâlde Mühammedin (sav) şeriatı konusunda hüsn-ü 
zan beslemiyorlar. Bu İse hakka tabi olmak manasına gelmez, 
kişilere uymak manasına gelir.5

Allah'ın Kâinata Hnlfil Ettiğine ya da Kâinatla İttihad 
Ettiğine İnanırlar

Hulul: A llah'ın ya da sıfatlarının birine intikal edip, onunla 
birleşm esi, A llah 'ın  insan veya başka b ir varlık  suretinde or
taya çıkm ası demektir. Hinduizm  ve Hristiyanlık m enşeilidir. 
M esela Hıristiyanlıkta Taıın , Nasıralı Isa olarak bedenlenm iş- 
tir. Müslümanlara bu sapıklık Hristiyanlık ve Yeni Eflatuncu 
felsefe kanalıyla gelm iştir. Abdullah îbn Sebe denen Yahudi 
ilk  defa, tanrısal bir cüz ün A liy e  ve soyuna geçtiğin i iddia et
m iştir. Ebu Hayyan el-Endülüsi; hululün aslında Müslüman 
olmayan, ama M üslüm an görünen bazı Hristlyanlarca vah
det-! vücut felsefesi adı altında tasavvufa sokulduğunu söy
ler. İbn Farız, îbnü !-Arabi, îbn SebTn, TÜImsanî gibi sûfıler 
A llah 'ın  zatıyla her şeye hulul ettiğin i söylerler. u Ona/Âdem e, 
ruhumdan üfledim  " (H icr/29) ayetinden hareketle bazı sûfîler 
insanda A llah 'ın  ruhundan bir parça bulunduğuna inanırlar. 
Her bir şeyin A llah 'tan sudur ettiğine inanırlar. Hallaç da be-

5 Süleyman Uludağ, İslam Düşüncesinin Yapısı, 3. 68.
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şeri vasıflarından sıyrılan sallh kim selere İlahı ruhun hulul 
edeceğini söyler,6

İbn Haldûn; Allah'ın kâinatın içinde mİ dışında mı olduğu 
konusunda in s a i f lâ n n ^ ı^ le ı^  şöyle sıralar: Hadisçüen “Al
lah yaratıklarına benzemez”. kelamcılar; “Allah* oıflardm ı ayn 
da değildir, bitişikte değildir”, felsefeciler; “Allah, kâinatın ne 
içindedir, ne de dışındadır^ sonraki sûfîler ise; “Allah yaratıl- 
ıruşlarla  bir bütündür” derler. Bu bütünlük ya  Aüah'm onlara 
hulul etmesi ya da Allah'ın bizzat kendisi olduğu aıflam

Tenasühsün ik i biçim i vardır: Birincisi: B ir ruhun değişik 
varlıkların vücutlarında yaşam aya devam etm esidir. Birincisi 
zam anla büyük oranda unutulur. İkincisi ise; A llah 'ın  dün
ya varlık ları arasında taksim  edilm esi şeklinde olanıdır. Yani; 
Allah cardı ve cansız varlıkların içine hulul etm iştir, girm iştir. 
Bu her ik i pagan felsefesi daha sonraları tasavvuf ile sistem - 
leşecek ve kabul görecektir. Özellikle fena fillâh teorisi sufî 
ler arasında genel kabul gördükten sonra, bazı sûfîler ila lıî
varlığa ulaştıklarını, onurda bir olduklarını veya İlahı varlığın  
kendilerine hû lu i H tiğ in i söylemeye başladılar!

Oysa Allah; m ahlûkatm dan hem  yer ve m ekân olarak ay- 
ndır/bitişik değildir, hem  de mahiyet, hüviyet ve sıfat bakı
m ından farklıdır. Bu selefin, kelam cdann ve önceki sûfîlerin 
görüşüdür. Sonraki sûfîler ise; A llah 'ın  hüviyetinde, varlığın
da ve sıfatlarında yarattıklarıyla bir bütün olduğunu söyle- 
inişlerdir. Buna A llah 'ın  varlık larla birleşm esi/lttihad denir. 
Burada kastettikleri ittihad, A llah ’ın  Hz, İsa’ya  hulul ettiği/ 
onun içine girdiği, onunla bütünleştiği şeklindeki Hrisüyan- 
lann iddiası ile aynıdır. Onlara göre yaratılm ışların tam am ı 
O nun görüntüleri ve yansım alarıdır. Onlar vahdet-i vücut 
teorileri ile, yaratan ve yaratılan arasındaki ikiliği de kaldıra
rak, zatta, varlıkta ve sıfatta kadim  olan ile hadis olanların/ 
yaratılm ışların birliğin i savunmuşlardır. Farklı görünm eleri 
sadece bir algılam a sorunudur. Eşyadaki kesret sadece bir 
vehim  ve hayaldir.7

6 Y. Şevki Yavuz, “Hulul" mcL DİA, C. 18, s. 342,
7 İbn Haldûn, M ukaddim e, s. 672-4.
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Ferldüddin Attar'a göne vahdet denizine dalan, aşk ateşin
de yananlar için, “her şey B ir’dir, B ir her şeydir,“ “Sen ve ben 
b ir ve aynı şeyiz, ik i göm lekte bulunan tek b ir vücut gib iyiz!“ 
A ttar’a  göre Allah m uhtelif şeylerde, m uhtelif kisvelerde tecel
li eder! Hakk*ı arayan saiik, aradığı şeyi en sonunda kendin
de bulur ve kendisi de tamamen Hakk olur! Maşuksun (âşık 
olduğu A llah'ın ) âşıkm  kendisinden başkası olm adığını fark 
eder!*

Panteizm  ile  vahdet-İ vücut arasında benzerlik  dikkat 
çekicidir. Panteizm e göre Tanrı, dünyayla özdeştir, bîrdir, 
aynıdır, Taun, tüm varlık ların  kendisinden türediği, kendi- 
sindeiTsudûr ettiği, taştığı varlık tır. Panteizm ; her şeyi Tanrı 
gören anlayıştır, Tann, var olan her şeyin toplam ıdır, Dûn- 
ya, TanrTdan ayrı b ir cevher değild ir. Evren ; TanrTnın ken 
din i transferine ettiği, biçim  değiştirdiği daha alt seviyedeki
fark lı görünüm lerinden ibarettir, Panteizm de yaratm adan 
ziyade b ir tü r taşm a, feyezan söz konusudur, Işığın güneş- 
ten çıkm ası gibi! M addeci panteistler Tam Tyı dünyayla b ir
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sayar, F lotinus’a  göre evren Tann 'dan türem iştir, Spinoza'ya 
göre Tanrı ve evren iç içedir. K im isi de Tann 'yı insana ben
zetm e yoluna gitm iştir, Antropom orftst, İnsan biçim li tann 
a n la d ı da panteizm den beslenir. H er şey Tan rıdan  sudur
etm işse, insan da onun en kâm il m azhan, görünüm ü ise^tn- 
san da tannnm  görünümüdür! İnsanm  A llah ın  b ir parçası 
'olduğunu kabul ederler, İnsan tanrılaşm ış, Tann  da insan-
laşm ıştır.

--■ -- - - . .

Ezoterik/bâtını felsefeye göre Tann  yaradan değil, var 
olandır ve evrenin tümüdür. Varlık, O ndan var olm uştur, 
O 'ndan çıkmıştır/sudûr etm iştir. Her varlık Pandan bir  par
çadır. Parçalar bir bütün hâlinde Tan rftıın  kendisidir, Evren- 
de görülen şeylerden başka b ir Tann  yoktur, Tann, evrende- 
E ^ îîtû n  v^ljJkJarm E ben in  başlangıcı ve sonu
yoktun Tann* evren ve insan aynıdır. Evren, makrokozmoz, 
insan m ikrokozmozdur. ̂

S M, Nazif Şahlnoglu, “Ferldüddin Attar7’, DİA, C, 4, s, 96.
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Yeni Eflâtunculuk/sudûr teorisine göre Tann ’n ın  evren
den ayn  ve bağım sız bir varlığı yoktur* Bu anlayışa göre A llah 
her şeydedir ve her şey A llah ’tan sudûr etm iştir/doğm uştur.

Tasavvu f da Allah, evren ve insan ayrım ı yapmaz» Böyle 
b ir ayranın göz ve akıl yanılsam ası olduğuna İnanır* Bunun 
sonucu olarak, Tann ’dan başka biGr şey"var olmadığı gibi, her 
hangi bir yaratmadan da söz edilemez. Zira Yaratan ile yaratı
lan ayrım ı yoktur* Doğayla Tann bir ve aynı şeydir* Panteizm i 
ye sudûr teorisini ilahı dinler reddederken, A h tflTstoacılar,
Yeni Eflâtuncular, Yahudi Kabalaistler ve vahdet i vücutçular 
savunm aktadırlar»

Şebusterî Hallâc-ı Mansûr için şunları söyler:

Enel hak, mutlak olarak sırlan açığa vurmaktır, Hak'tan (Al
lah'tan) başka kim Ene’İ-Hak diyebilir? Alemin bütün zerreleri, 
Mansûr gibi EneThak* demektedir, Sen ister onları sarhoş say 
ister Mansurt Kendini sen de hallaç yapar, varlık pamuğunu 
atarsan, Hallaç gibi bu sözü söylemeye başlarsın. Hak'tan başka 
varlık yok*** İster O haktır de İster ben Hakkım de*

Bu felsefe A llah ın  varlık ların  ve insanın suretine girdiği 
inancına dayanmaktadır, Bazı Hnstiyan m ezheplerde Cenâb- 
ı A llah 'ın  Hz. İsa’ya hulul ettiği, yani Hz* İsa suretine gird i
ği kabul edilmektedir* Hz. İsa hakkm daki İlahlık iddiası da 
buradan gelmektedir, Hallâc ve Bâyezldd Bistâm ı gibi m u
tasavvıfların bu inançta oldukları görülm ektedir. H allacın  
o meşhur olan "Ene’l Hak" sözü bu felsefenin bir ifadesidir* 
Yani A llah 'ın  kendisine hulûl etm iş olduğunu ifade etm ekte
dir* Bistam i de “Mâ fî cubbetı sivallah” (Cübbemde A llah ’tan 
başka b ir şey yoktur) sözü bu inanan  tezahürüdür. Şemsi 
Tebrizi* de hulûliyye mezhebinden b ir m utasavvıftır. Mertakt- 
bu ’l-Arifinde A llah 'ın  Kim ya Hatun suretinde Şems’e görün
düğü anlatılmaktadır* Şemsi Tebrizfn in  “O senin gördüğün 
Cenâb-ı A llah beni ne kadar çok seviyor k i hangi surette d i
lersem, öylece bana gelir* Bu defa da Kim ya suretinde geld i,” 
sözü, onun hulûl inananda olduğunu gösterm ektedir. Bu 
sözü ile, Yüce A llah 'ın  Kim ya hatun suretine girm iş olduğunu 
ifade etm iş olmaktadır. Şems, bu hulûl felsefesiyle M evlana’y ı
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etkilem iş ve onu kendisine bağlam ıştır. Muhammed İkbal de 
M evlana’mn hulûll görüşlere sahip olduğunu öm elder vere
rek açıklam aktadır,a

Kabir ve Yatırları İbadethaneye Çevirmişlerdir

Peygamberim iz “Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin, 
peygam berlerin ve salih kim selerin kabirlerini m escit yaptı
lar," (Buharî, Salat, 48) buyurm asına rağmen tasavvufçular 
da tıpkı Hristiyan ve Yahudiler gibi kabirleri, yatırları tavaf 
etmeyi, ziyaretgâh edinmeyi, üstlerine kubbe yapmayı, taşı 
toprağı ile teberrük etmeyi, içindeki ölülerden yardım  istem e
yi, sıkıntılarını onlara arz etm eyi adet edinm işlerdir ve böyle- 
ce cahiliyye şirkini tekrar hortlatm ışlardır,

Tasavvufta ^türâb, türbe, hâk" denilen toprak çok önem 
lidir. Erm işlerin "türâb-ı kadem, hâk-ı pây" denilen ayağının 
tozu bile çok değerlidir. Bu toza yüz sürebilme özlem i içinde 
dervişler yanıp, tutuşurlar.

Günümüzde epey azalsa da eskiden türbelere kurbanlar 
adanır, altın lar hediye edilirdi, Türbedarlar da bu arada m alı 
götürürdü.

Kabirlerdeki kim selerle rabıta yapm ak apaçık şirktir. Bu
nun putperestlik olduğunu söylem ek de her Müslümanm 
borcudur.

Kendi m ezarım  m abetleştirenlere bile lanet eden bir Pey
gam berin  ümmeti bugün n eyazü ek i, kabirleri ibadethaneye 
çe^ m ıiştir. Maalesef bugün Peygamber in mezarım  bile Müs- 
lüm anlardan bir tabur asker korum aktadır,"Peygam berim iz 
kabirlereTsarşı yönelerek dua etm eyi yasaklam ışken, bizim- 
k iler ise resm en j^va f etmektedir. Örneğin İstanbul Yuşa te
pesinde, Yûşa/Yeşu peygamberin mezarı tavaf edilm ektedir, 
YuşaTım  İstanbul sırtlarında ne işi var idiyseî9 10

9 İbrahim Sarmış, Tasavvuf-Tarikat Kültürünü Savunmak,/Yaşar Nuri öz- 
tüık* H aksöz D ergis i -Sayı: 71, Şubat/97.

10 Herhâide Syonlstlere sizin arz-ı mevud'unuz (vaat edilen topraklarınız) 
İstanbul'a kadar uzanıyor diye yol gösteriyor olmalılar. Burasım 19831er- 
de bir araba dolusu Îmam-hatip öğretmeni kursiyer Ue ziyarete gitmiştik.
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Bu bidati yine sû iîler başlatm ıştır. Tasavvu f büyüklerin
den Ebu Nasr es-Serrac'm  (H 378) “Ben öldüğümde cenaze
lerin izi türbem in önünden geçirini Türbem in önünden geçiri
len her b ir cenaze m utlaka m ağfiret olunur/ dediği Nefahatül 
Üns’te naklohulur.11

M ezar ziyareti ancak ölümden ibret alm ak için olursa ca
izdir, Aksi hâlde Peygam berim izin ilk zam anlarda koyduğu 
m ezar ziyareti yasağı tekrar devreye girer. Pekâlâ, bu yasağı 
bugün kim  devreye sokacak ve nasıl uygulayabilecek?

Hâlbuki bugün türbe ve kabirler ölülerden m edet umuldu
ğu, sıkıntıların arz edild iği birer sunak olmuştur. D inleri ya
lan üzerine kurulu olan bu kim seler: “İşlerinizde bir çıkm azla 
karşılaşırsanız, kabir ehlinden yardım  isteyin iz/ diye hadis 
uydurmuşlardır. Bunu dd türbelerin en görünür yerine asar
lar, Kabirdeki ölmüş şeyhler, öldükten sonra dirilerle hayatta 
olduğundan daha fazla m eşgul oluyormuş. Ruhları kırımdan 
çıkmış kılıç gibi çok daha aktif oluyormuş!

Kızım ız evde kalır, çocuğum uz işe girem ez ise, hem en solu
ğu yatırlarda alırız! Karım ız gebe kalmaz, “al sana bir göbek, 
ver bana bir bebek“ diyerek, Adana’da Çoban Dede türbesini 
göbek ata ata tavaf ederiz,

Sahabe-i Kiram m  çoğu harp meydanlarında, İslam ’a h iz
m et yolunda Ömürlerini feda ederken, günümüzün sûfileri 
tekke köşelerinde meskenet ve atalet içinde tespih çevirm ek
te, A llah ’ta fani olup, A llah ’a vasıl olm a hayalleri kurm akta
dır. H içbir şeyden haberi olmayan, çoktan toprağa karışm ış 
ölü kim selerin başında p ilav bekler gibi, bekleyip, onlardan 
feyz almaya çalışıyorlar. Kendilerine yardım  etmesini bekli
yorlar! A llah  herhalde b ir insanı bu kadar şaşırtır, haktan bu  
kadar uzaklaştırır!

17 metrelik İnsan cesedi olmaz diyen ben tek kalmıştım. Bu yatırda Mu
sa'nın fetası Yuşa yatarmış] Kadınlar tavaf ediyorlardı. Caminin resmi 
görevlisi de blnbir palavra İçeren bir kitab bastırmış. Cuma hutbesinin 
konusu Yuşa Hazretleriydi. Kitap kapış kapış satılıyordu. Herkes mem
nundu, ben hariç.

11 Ömer Temlzel, Kıtran'ı/ı Gölgesinde Katıksız Sohbetler I, s, 91.
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Esad Coşan, Tasavvufa Giriş kitabında ölülerden yardım  
İstem eyi tavsiye eder:

Büyüklerimize bir Fatiha, üç ihlâs okuyun, gönderin ruhaniye ile
rine. İstimdat edin [onlardan yardım isteyin). Şirk olmaz mı? Ol
maz! Allah'ın sevgili kullan olan Evliyaullah, vefatlarından sonra 
da insanlara müessirdir. Yani tasarruf sahibidirler,

Mehmed Zahit Kotku da Tfctsautni^ Ahlak  kitabında ölü
lerin  dünyadakilere fayda ve zarar verm eye devam ettiklerin i 
söyler:

Bazı m ürit de şeyh vefat ettikten sonra kendisine rabıta 
yaptırm ıştır. Bazısı da m eyyit ahirete intikal ettikten sonra 
dünyaya iltifatı kalmaz, dem işlerdir ki, bu söz çok hatalıdır. 
Bu söz evliyaullah indinde tasarrufatı inkârdır, Evliyaullahın 
tasarrufatı ahirete İntikal ettiklerinde de devam eder.

Mahmud Ustaosm anoğlu da;

Şüphesiz ölülerin ruhantyetleri clsmanlyetlerlne galip oldukları 
için değişik şekillerde gözükürler. Hayatlarında da ölümlerinden 
sonra da kendilerinden tasarruf vuku bulur.12

Hem de bunu Ruhu'l-Furkan  tefsirinde yazabilecek kadar 
Mahmud Efendi KuranTn ruhundan uzaktır.

"İşlerinizde b ir çıkm azla karşılaşırsanız, kabir ehlinden 
yardım  isteyiniz." diye nakledilen yalanı İzahı kabilinden Ra- 
mazanoglu Mahmud Sami, Peygam berim izin “Ey benim  üm
metim, b ir problem iniz, bir gam  ve kederiniz olursa evliyaul- 
lahm  ziyaretine koşunuz ki, onların bereketiyle sorununuz 
çözülsün, gam  ve kederiniz kaybolsun." buyurduğunu söyler!

İsm ail Çetin de “Rasulünün hürmetine deyip A llah 'tan is
temekle, Ya Rasulallah! Benim şu İhtiyacım ı gider dem ek ara
sında h içbir fark yoktur. Peygam berinin zatından istemekle, 
A llah 'ın  zatından İstemek arasında h içbir fark yoktur." diye
bilm iştir.

Çünkü Pavlus dininde de Allah ve Mesih aynı zattı.13

12 Mahmud Ustaosmanüğlu, fiuhul-Fhrkttn* C. 2, s. 67,
13 İ. Sarmış, aget s. 525.
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EDeıijte Yazdıkları KlUphınm Allah'tan Diye Takdim 
Ederler

Tasavvufçular kendi kitaplarını A llah 'ın  kitabıym ış gibi 
överler. Peygam ber Cebrail vasıtasıyla vahiy alırken bunlar 
doğrudan/vasıtasız A llah'tan aldıklarım  söyleyebilm işlerdir* 
M esela M evlanâ M esneüfsi hakkında şöyle der:

Hüzünleri giderir, bir şifadır kalplere 
Ledüımi mana verir Müteşablh ayetlere*
Kur’am Kerim gibi kimini hidayete 
Kimini hak ettiği dalâlete sevk eder,
Şerefli kâtiplerdir onun yazıcıları,
Temastan men ederler temiz olmayanları*
Kalbe mutluluk verir, huylan güzel eyler,
O İlhamla İnmiştir* Alemlerin rabbinden.
Gelemez batıl onun önünden ve ardından,
Koruyucu olan Hak onu korur, gözetir,
Kİ o merhametlilerin en merhametlisidir.
Mesnevi kitabının başka adlan da var 
Adlarını veren ise Allah’ın kendisidir.

M evlanâ'nın M esnevisi için kullandığı yukarıdaki deyim le- 
rin  ta m a n n ^ l^ 'ın ^ n d i kitabına verdiği sıfatlardır. M evlevi- 
ler daha da İleri giderek, “Mevlanâ'nm  M esneuf si, Fars dilinde 
b ir Kur^anyiLT, derler. MoÜa Cami, Mevlanâ için şöyle diye
bilm iştir: “Gerçi o peygamber değildir amma kitabı vardır.” 
Bunun nedeni, Şaranî gibi birisinin açıkça söylediği gibi, “kâ
m il velîlerin  sözleri esas itibariyle hata kabul etmez. Onlarda 
yanılm a olm az" (!) anlayışıdır.

M uhyiddin İbnü'l-Arabî, Fusüsü *l-Hikem adlı kitabım  rü
yasında doğrudan Peygam berin  elinden aldığım  idd ia  eder. 
Rüyada Rasulullah’ı gördüm ve iüısûsü'l-H item  kitabım  yaz
m am ı emretti. Size söylediklerim iz O ndan bizedir. B izim  size 
verdiklerim iz bizden sîzedir.

Fütuhât-ı Mekkiye ’y i ise doğrudan Allah'tan ald ığım  söy
leyebilm e cüretinde bulunmuştur, Şeyhu'l-Ekber şöyle der:
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Yazdıklarımın hepsi imla-yı ilahiye, ilka-i Rabbaniye ve nefes-i 
1 ruhaniye istinat etmektedir. Bilgilerimiz vahy-1 İlhamdır. Akıl ve 
fikir ürünü değil, feyz-i İlahîdir.14

Mahmud Efendi, -dört m ezhebin müftüsü, m eşayihti k i
ram dan diye takdim  ettiği, aynı zamanda hocası o lan - A li 
Haydar E fend in in  şöyle dediğini naklerder: “Dünyada (insan
ların yazdığı) ik i kitap vardır ki, İtiraz kabul etmez! Biri M es
nevi diğeri Risafe-t Kudsiyyeî” 15

Tasavvufçular, ilham  ve m arifetle yazdıkları kitaplarına 
kutsallık  izafe e d e r l e r v e e ı ı ç o k  bu tür kitaplara değer ve
rirler, M esela Nakşüer İmam Rabbanin in  eserine Mektubat- 
ı K udstyyef Kutsal Mektublar derler. Bazıları da G azalin in  
İh yS sı için; “İhya, hemen hemen bir KurTan ola yazdı.“ der
ler, Tasavvufçular arasında “Haddese kalbı an Rabbî/ Kalbim  
Rabbimden rivayet etti kİ" sözü yaygındır.

Yazıklar otsun o kimseler ki! Kendi elleriyle kitap yazarlar, sonra 
bu AUah kalındandır derler... (Bakara/79)

Pavlus da yazdıkları kitapları İsa'dan vahiy ile alıyordu.

t

Allah'ın Ayetlerini Batıl Teorilerine Göre Tevil Ederler

Sûfilerin fik ir babalan olan batim ler, Kur an'ın zahiri anla
mının yanında batım  anlamı olduğunu, hatta zahiri anlamının 
batını anlam ı yanında, özün yanında kİ kabuk kadar, kışr ka
dar kıymetsiz olduğunu, asıl mananın bu özde/bâtmî anlamda 
olduğunu, bu kışırdan/zahirden, şeriat kabuğundan kurtul- 
m pc gerektiği fikrin i yaymaya çalışmışlardır, Bu bâtını anlamı 
bulan kim seden din î tekliflerin kalkacağını söylemişlerdir.

Ünlü Hanefî âlim  Nesefi, Akakfinde; “Naslar/ayetler za
hirleri üzeredir. Ayetleri zahiri anlam ından başka manalara 
çekm ek bâtın  ve İlhad ehlinin iddiasıdır," der.

Sûfıler, kendilerine ledünni ilim  verildiğin i kabul ettikle
rinden dolayı, Kur an ın  bâtınî yorum unu yapm ayı kendilerl-

14 Süleyman Uludağ, İslam DtjLşünĉ smin Yapısı, s. 138-9.
15 İsmet Gartbullahm Risale d Kudsiyyesİne Mahmut Ustaosmanoğlu'nun 

yazdığı önsözde, http://darusselam.com/Risaled Kudsiyye Tercemesi.

http://darusselam.com/Risaled
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ne verilen bir hak olarak görürler. Özellikle felsefi tasavvu f bu 
konuda haddi oldukça aşmıştır* Onlar kendi gayriislam l fe l
sefelerini meşru gösterebilm ek için ayetlerde her türlü çarpıt
m ayı yaparlar. K itaba uym azlar, kltabına^y^u ru rjan  Onlar 
için asıl olan batıl İtikattandır. Hâlbuki her bir Müslüman'ım  
diyen kişi, kendisini K itab'a uydurmak mecburiyetindedir. 
Ona teslim  olmak zorundadır. Bunların Kur'an’a uym ak gibi 
bir dertleri asla olmamıştır* Kur'an'ı her türlü zorlam a te
villerle alt-üst etm işlerdir. Mesela İbnül-Arabî, (Bakara/98) 
ayetini tefsir ederken, Cebrail'i faal akılt M ikall'l altıncı fele
ğin ruhu, İsrafil'i dördüncü feleğin ruhu, Azrail'i ise; yedinci 
feleğin ruhu olarak, ayrıca M ikail ve İsrafil'i emin akıl olarak 
tefsir etmiştir* Y ine “Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın, 
sent tenzih ederiz” (Bakara/191) ayetini şöyle tefsir eder: “O 
kendinden başka b ir şey yaratm am ıştır, eğer Hak'tan gayrı 
bir şey yaratm ışsa o batıldır."

K u ran d a  İbrahim 'in (as) babası Azer olarak geçer. 
(En'am/74) Lâkin nûr-i Muhammedi teorisin i esas aldıkların
dan Azer, “İbrahim 'in babası değil amcasıdır, zira o zam anlar 
amcaya da baba denirdi." derler.

Sûfîler her ayetin b ir zahir, batın, had ve m atla' olm ak 
üzere dört anlam ı vard ır derler, “ ...yaş ve kuru ne varsa her 

şey apaçık bir kitaptadır (En'am/59) ayetinde kastedilen ki
tap levh-i m ahfuz olm asına rağmen, işari tefsir geleneği bunu 
Kur an olarak kabul etm iş ve her ilm in onda mevcut olduğu
na kail olmuşlardır. Dolayısıyla her şeyi K u ra n a  söyletm eye 
kalkm ışlardır.

Örneğin sûfî m üfessir Tusterî, “Musa'nın ardından kavmi, 
zinet takımlarından canlıymış gibi boğüren bir buzağı heykeli 
yaparak, onu tanrı e d in d ile r (Araf/148) ayetini tefsir ederken 
şöyle der: “İnşam Allah'tan çeviren aile ve çocuk gibi her şey 
insanın buzağısıdır, Yahudiler o buzağıya tapmaktan, ancak 
nefislerini öldürerek kurtuldular,”

M esela “O nun izni olmadan katında şefaat edecek  kimdir?” 
(Bakara/255) ayetini “Kim nefsini aşağılarsa şifa bulur,” diye
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bilecek k ad a r sapıtanlar çıkm ıştır. Bu ayeti bu şekilde tefsir 
edenin hükm ü nedir? diye Ş eyh ü lis la m  Siracüddin’e soru l
duğunda, "M ülhid olur/ dem iştir.16

Allah'ın Gibad Emrini» Nefisle Mücadeleye
Dönüştürmüşlerdir
Tasavvu f; m üm inin İç dünyasında verdiği m ücadeleye iç 

cihad/nefisle mücadele, dış dünyada verdiği mücadeleye dış 
cihad / düşm an ile savaş olarak tanım lar.

Güya Peygam berim iz b ir savaştan dönerken "“Küçük ci- 
haddan bü yü k  cihada dönüyoruz.* demiş. Bunun üzerine 
sahabe bü yü k  cihad nedir? diye sormuşlar. Peygam berim iz 
de "N efisle m ücadeledir/savaşm aktır." diye cevap verm iştir. 
Bu ise apaçık  bir uydurma rivayettir,17 Bu hadis ile onlarca 
cihat ayetin i ilga ve İmha etm işlerdir. Herhalde Am erika ve 
onun m aşaları Kur’an’ın  cihad em rini yok eden bu sapıklara 
ne kadar teşekkür etse azdır. Bu soytarılar azıcık usul-u fı
kıh b ilse ler böyle mevzu bir sözün Kur’an’m onlarca m uhkem  
ayetini nesh  edem eyeceğini bilirler. Am a bunların her sözün
de b in ler h ikm et saklı olduğuna inanan o kadar zavallı var ki! 
Topal m alın  kor m üşterisi olurmuş m isali bu sapık düşün
celerin n ice cahil, kör* ahmak talib i olabilm iş, bu gayrlislam i 
fikirler el üstünde tutulabilm iştir.

Cihanın  b ir zam anlar tozunu attıran, cihangir bir m illet 
olan M ogollar, tasavvuf şerbetini içtikten sonra yeryüzünde 
esam eleri okunm ayacak sıradan b ir m illet oluverm işlerdir. 
Cengiz Han’ın torunları tasavvufla tanıştıktan sonra, İşgal e t
tik leri toplum lann dinî kültürü ile tanıştıktan sonra, o savaş
çı hâllerinden eser kalmamıştır.

"Yetm iş ik i m illeti b ir gören, sevelim  sevilelim , bu dünya 
kim seye kalm az.” diyen, "vurana elsiz, sövene dilsiz olm ayı” 
öğütleyen d ir yaşam  felsefesi kötülüklerle, zalim lerle ne d iye, 
neden savaşsın? "Mevlam  neyler, neylerse^ güzel eyler^_arif/ 
süit onu seyreyler." diyen, edilgen b ir seyirci konumundgjki

16 İsmail Cerrahoghı, Tefs ir T a rih i C, 2. s. 9-13,
17 Diyanet İlm i D ergi C. 37 sayı 1 s. 45.
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derviş niçin bu dünyanın gidişatını değiştirm ek İçin savaş 
m eydanlarına atılsın?

Rabıta Diye Bir İbadet Uydurmuşlardır

Nakşîler; A l-i îmran/200, ayetindeki “Rabitû” emrini ra
bıta yapın diye çevirm işlerdir. Hâlbuki ayetin anlam ı şudur: 
“Ey iman edenleri Sabredin/zorluklara karşı direnin, direniş
te bulunurken birbirlerlnizle dayanışma içinde olun, Ribat 
yapm  (hazır kıta bulundurun, cihat için tetikte durun, tnevr; 
zilerinizi koruyun) Allah'a karşı gelmekten sakının ki ebedi 
kurtuluşa erebilesin iz,” Ayetin  önünde arkasında Şeyh efen
dilerle rabıta yapılacağına dair en ufak b ir emare yoktur.

Rabıtaya delil olarak getirdikleri, en önem li delil olarak 
sundukları “O 'na yaklaşmaya çalışın/ O h a  yaklaşmak için 

vesile arayuı" (Maide/35) ayetini Vesile maddesinde etraflıca 
ele aldık. Bütün m üfessirler bu ayette ki ‘"Vesile arayın” em
rini, O nun  em ir ve yasaklarına riayet ederek Allah'ın nzasım  
kazanmaya çalışm ak anlam ında yorum lam ışlardır,18

Yine şu ayetten Rabıta yapm ayı çıkarm ışlardır: “Ey iman 

edenlerT Allah'tan korkun ve sadıklarla./doğru insanlarla bera
ber otun" (Tevbe/119) Bu ayetteki “sadıklarla beraber olm a
y ı” mürşid-İ kâmil olan zatlarla rabıta yapm ak olarak yorum 
lam ışlardır, Hâlbuki bu ayetin “Rabıta yapm ak” ile en ufak 
bir alakası yoktur. Bu ayet, Tevbe/117-9. İle bir bütündür. 
Bu ayetler Tebük seferine m azereti olmaksızın katılm ayan 
ve bunu hiçbir yalan uydurmaksızın Peygamberim ize anla
tan Kâb b. M âlik ve iki arkadaşı hakkında inm iştir. Kâb, Te
bük Seferi dönüşü Peygamberim izle mescitte karşılaşır ve o 
sıcak günlerde nefsine ağır geldiği için sefere katılm adığım  
söyler. Sonra elli gün kadar sürecek bu üç sahabenin tec
rit süresi başlar, A llah 'ın  hükmü beklenmeye başlanır, Kâb 
yaptığından çok pişmandır, tövbe eder, tövbesi kabul olunur. 
İnen ayetler “bu kim selerin hatalarından dönmeleri nedeniy
le A llah 'ın  tevbelerini kabul ettiğini, eskiden olduğu gibi A l
lah'tan korkmaya devam etm elerini ve savaşa katılan diğer

18 Ferit Aydın, Tarikatta  R abtîa  ve N akşibend îlik , s. 55-67.
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sadıklarla/ M üslüm anlarla beraber olmalarım* onlardan ay- 
n lm am alanm ” em retm ektedir. Çünkü Kâb o güne kadar olan 
savaşların h içbirinden geri kalm am ıştı. Nasılsa bu defasmda 
cihattan geri kalm ıştı. Ayetler; “B ir daha böyle yapmayın* A l
lah'tan korkun* sadıklardan/peygam ber ve sahabeden ayrıl
mayın* sakın m ünafıklarla beraber olup cihattan geri kalm a
yın" şeklindedir.

Ayrıca; “Sadıklardın; kim  olduğu başka ayetler açıklam ak
tadır;

Müminler, yalnızca AUah'a ve elçisine iman edenler* sonrada her
hangi bir şüphe duymayan ve AUah yolunda mallarıyla, canlarıyla 
cihad edenlerdir, İşte bunlar sadıklardır. lHucurat/15)

...Allah'ın lütfunu ve rızasını arayan, AUah ve Rasulüne yardım 
edenler var ya, İşte onlar sadıklardır. (Haşr/8}

Ashabın bazısı ölünceye kadar ResulullalTın yanında sa
vaşm aya yem in  etm işlerdi. Bunların b ir kısm ı verdikleri söze 
sadakat gösterip, şehit düşmüşler* bazısı da verdikleri sözü 
yerine getirm ek için  sıralarım  beklem ekteydi. Ahzab savaşın
da, düşm an her b ir yönden geldiğinde* bu m üm inlerin im a
nım  ve teslim iyetin i arttırm ıştı. İşte şu ayet; ahdine vefa gös
teren bu sadıklan anlatm aktadır: “Müminler orasında Allah 'a  

verdiği sözü yerine getiren nice yiğitler/sadık adamlar vardır* 
Onlardan kimisi (şehit olmak üzere) verdiği sözü yerine getir
miş* kimisi de şehit olmayı beklem ektedir* (Ahzab/23) Tüm 
bu ayetlerin, “Sadıklarla beraber olun" em rinin şeyhlerle ra
bıta yapm akla en ufak bir alakasının olmadığını* tam  aksine 
fiili cihada katılan* sözünün eri sadık kim selerle beraber ol
m ayı em rettiği ortadadır.

E ğ e r je v b e /119. ^ e tin d ek i sachk kimseleri* tarikatçıların 
anladığı gibi “şeyhler* evliyalar*“ olarak anlayacak olursak* 
bu takdirde şeyh* evÜyaj3İaınayan tüm m üm inleri yalancı ve 
m ünafık olarak nitelem iş oluru2. Zira “sadık” olmayan kişi 
yalancı ve m ünafık tabiatlı kim sedir. Evliyaullah olmayan* 
CTÜyau'ş-şeytan'dır* Kur’arfa  j£öre bu İkisi arasında üçüncü 
bir sın ıf yoktur* Tasavvu f ehlinin anladığı anlamda “velî veya 
şeyh" olam ayan herkes* A llah ın  velîleri değil* Şeytanın dost-
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Iaxı olmuş olur. Bu ise, tüm mûmküere yapılm ış büyük b ir

yalancı kendileridir» Hem -  
ayete olmayan b ir anlam yükleyerek- AUah*a iftira  atm akta, 
h e m d e jüm m üm inleri sadık olmamakla İtham etm ektedirler»

O gün biz bütün insanları inıamkınyia/önderleriyle çağt- 
np (toplayacağız)." (îsrâ/71) ayetindeki im am /önder kelim e- 
sini Şeyh Efendiler olarak tevil etmişlerdir. Bu ve benzeri 
ayetleri 1820 lere kadar yaşamış hiçbir m üfessir bun lar gibi 
anlamamıştır. Ayetlerin bağlamı, sebeb-i nuzulü bunların 
tüm İddialarım  reddetmektedir. Tüm yaptıkları ayeü  bu
lunduğu bağlamdan, Kur'an’uı bütünlüğünden kopararak 
“cım bızlam ak"tan ibarettir. Allah'ın m n^rhm  m aksadım  
tersine çevirmek, Yahudllerin yaptığı gibi kelim eleri konul
dukları yerden koparmak, kelimenin ilk akla gelen, herkesçe 
bilinen ani anımdan uzaklaştırıp, kelimenin üçüncü, beşinci 
sıradaki uzak anlam ım  vererek, kitabı tahrif etm ektir.

_Şudur: Allah'ın zatını düşünmek  ya- 
J ^ ü ı  Allah'm  LeceUi ettiği en mükemmel suret olan 

insan-ı kâmÜ/Şeyh efendiyi devamlı Ipütda tutarak A llah ile

b?£ ltur^ ıak/rab,ta. yapmakür. İnsan ı kâmilin tasarm flanna 
Allah iştirak etÜğtaden (I) İnsan ı kâmilin yüzünü hayal et- 

r ı^ u ^ la n  Allah ile temas hâlinde olm aktır der- 
î^-l^^d^^J^ar^Resuhıllah  m suretine giremiyorsa, şeyhin de 
s u r e c e  girem ez (!) Bu nedenle hep şeyhin s ^ U m h ir ^ İd Î

suretlere 'girebildiği için  (!)
veliler müritlerine ölüm lerinden sonra görünebilir.«

Y ine rabıtayı devam lı yapmayı tavsiye ederler. Tuvalette de 
secde halindeyken de rabıta yapılmalı diyenler vardır. Hatta 
ve hatta kadınlara kocalarıyla cima ederken salih kim seleri 
hayal etm elerini tavsiye edenler dahi vardır. Sebep, doğacak 
evladın o mübarek kim selerin Ruhaniyetinden istifade ile sa- 
Uh b ir evlat olacak olması!

Daha da salih  olmasının b ir başka yolu daha olmalı. Lâkin 
ben söylemeyeyim. Tövbe...tövbe!

19 S, Abdürratdb Erol, Yüce Nakşibendi Tarikatı, s. 89.
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M. Zahit Kotku; “insan-ı kâm il Hakk'ın/Allah'ın aynasıdır* 
Her kim  Kam il İnsanın ruhaniyetine basiret gözüyle bakarsa 
onda Cenâb-ı Hakk'ın tecellisin i görür."

Rabıta kişinin; şeyhin ruhaniyettnin devam lı yanında o l
duğunu onun m urakabesi altında olduğunu hayal etmesidir* 
Hatta şeyh ile rabıta yapm ayı zikre tercih ederler. "R abıta
sız zik ir yerine, zlkirslz rabıta tercih edilir* Z ik ir ve rab ıta
dan b irin i terketm ek zorunda kalırsak zikri terketm ek daha 
uygundur* Çünkü zlkirslz rabıta erdirir, fakat rabıtasız zik ir 
erdirmez*" derler* Hatta koca Rabbani bile “M ürşidin gölgesi, 
H akkın  zikrinden (A llahTeala 'yı anmaktan) daha evladır*” d i
yebilm iştir*20

Şeyh ölse, mevta b ile olsa onunla rabıta yapılır* M esela 
Cübbeli Ahmet, Mahmut Hocanın şeyhi olan Haydar E fend i
nin m ezarına iki sene gidip gelerek manevi derslerini tam am 
ladığım  söylemektedir. “Ölü, diri m üsavidir/ derler.

Rabıta; bir müridin, m ürşid-i kâm ilinin ruhaniyetiyle b e
raber, suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etm esi ve  
kalbiyle ondan yardım  istem esinden ibarettir. Çünkü m ürşit 
Efendim izin vekilidir. A llah  için ve A llah uğrunda şeyhe karş ı 
olan tam  b ir m uhabbetten ibarettir. Zira Efendim iz b izim le 

vAllah arasında vasıta olduğu gibi, m ürşit de bizim le E fend i
m iz arasında vesiledir.21

Rabıta edebi; ik i gözün arasında olan hayal hâzinesi İle  
m ürşidin ruhaniyetinin yüzüne hatta gözünün arasına b ak 
maktır. Zira orası feyiz kaynağıdır* Ondan sonra m ürşide k a r
şı kendini alçaltarak, son derece tevazu ile yalvarm ak ve onu  
M evla ile kendi arana vesile kılm ak üzere, m ürşidinin ru h an i
yetinin hayal hâzinesine girip oradan kalbine ve derin lik lerine 
yavaş yavaş indiğini hayal ederek, şeyhini kendi nefsinden  
geçinceye kadar hayal gözünden kaybetmemektir*22

20 İmam Rabbânı, M ek tu b o t 187. Mektup*
21 Mahmud UstaosmanoğLu* RuAuTFurfcan, C* ü* s. 64* Sİrac Kltabevi, 

İst/1991.
22 Rii/ıuT/^brfoaa C* O* s. 79.
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Eğer sen, bir şeyhe bağlanm adan bin sene kendi başına 
A llah a kavuşmak için inleyip dursan, O M evla’y ı bulman 
mümkün değildir* Sen, M evla’yı, onun aynası mesabesinde 
olan kâm il insandan gözet* O kâm il insanın gönlüne girerek, 
M evlaya varan yolu  bu l.23

Ratut&’nm Yapılışı

Rabıtanın, ölüm, mürşid ve huzur rabıtası (m üridin de
vam lı A llah ’la beraber olduğunu düşünmesi) gibi çeşitleri 
olmakla birlikte en yaygını m ürşid rabıtasıdır.24 Bunun da 
fark lı yapılış şekilleri vardır* M esela m ürid şeyhinin cem alini 
devam lı hayalinde tutar veya onun kalbinden kendi kalbine 
nur huzm eleri aktığını hayal ederek, m haniyettnden istim dat 
ve istifade eder. Y a  da m ürid kendini devam lı şeyhinin kıya
fetleri içindeym iş, onun heyetine bürünmüş, kendini mürşid 
şeklinde görerek yapılabilir.

Rabıtayı mürid tek başına yapabileceği gibi hatm e-i hâce- 
gân’da cem aatle birlikte de yapabilir. Rabıta hatmeye ha
zırlıktır. Sabah, İkindi, yatsı nam azlarından sonra abdestli 
olarak yapılır. Inabeli olmak, bir m ürşitten el alm ak gerekir* 
Kapıyı kilitlem ek, ortam ı karartm ak bu ayinde daha rahat 
transa geçmek için adettir* Nam azdakinin zıddına sol ayak 
dikilir, sağın üzerine oturulur. Gözler yumulur, nefesler yo
gadaki gibi kontrollü alınır-verilir. Ağız kapalı olup, burundan

23 Jîuhul'PYırican, c.n, s. 81.
24 Ayrıca teveccüh rabıtası diye bir başka rabıta daha vardır: Bu müridin 

mürşidine bağlanıp yönelmesi anlamında kullanıldığı gibi, mürşidin mü
ridini karşısına alıp ona nazar etmesi anlamında da kullanılır. Mûıidler 
halka şeklinde oturur ve şöyle düşünür: Tıpkı İsa (as) nasıl kür ve to
pal hastalar için veaile olduysa, şeyhin yazımda kendi derdine derman 
olacak pek çok dermanlar vardır. İlahî nurun mürşit vasıtasıyla kalbine 
nüfuz ettiğini düşünür. Günahlarından dolayı kararan kalbinin, şeyhinin 
nefesiyle temizlendiğine inanır. Şeyhine karşı umut ve korku arasında, 
kendini hesaba çekerek yalvarır. Ben nerede* Allah'ın affetmesi nerede! 
Amma bir Allah dostunun tasarrufu altına gizdim, bütün evliyanın duası 
ve himmeti yanımda hazırdır. Peygamberin ve ashabının ruhları da bura
dadır. Allah'ın tecelityab teveccüh mahallini kuşatmıştır diye İtikat eder. 
Kemal-i edeple inler, feryat eder, nefsini hiç bilir. Üstad karşısına gelir, 
yüzüne üfler, mürit ağlar, inler. Bu büyük devletin ve saadetin lezzetini 
tadar. Hem korkar, hem de ümit eder. Şeyhinin nefesini içine çeker, içine 
nurlar dolar. Sonra nefes verirken şeyhi kalbindeki gafleti aldığım, onun 
nefesiyle iyileştiğini farz ederek sevinir. (Küm. Rabıta ve Tevessül s. 54J.
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nefes alınır verilir. Hareketsiz ve sessiz durulur* ah* vah veya 
nara atılmaz. Tüm  bunlar m üridin konsantre olması* vecd/ 
transa geçebilm esi içindir. Bundan sonra en önem li unsur* 
şeyhin suretini hayal etmektir. Süleym ancılar ve M enzilci
ler gibi bazılan  şeyhin fotoğrafına bakarak* onun kalbinden 
kendisine nurların bir çağlayan gibi aktığına odaklanır. Kişi 
kendini mezarda farz ederek* A llah ile arasında şeyhi vesile/ 
aracı olduğunu düşünerek* onun alnına, iki kaşı araşm a ba
kar. Son olarak mürid şeyhinin ruhaniyetinden yardım  ister. 
Medet, himmet, istim dat ve bereket dilenir.

Nakşîlere göre özellikle Halidiyye koluna göre rabıtasız A l
lah ’a  ulaşmak, fenâ flllâh/Allah ’ta yok olm a hâk mümkün de
ğildir. Bu yüzden buna İslam 'ın en birinci emriym iş gibi önem 
verirler. Şeyhe intisap etmeyen zaten şeytanı rehber edinm iş 
olur,25 26 Yani şeytan onun şeyhidir (i)

Bu da çok fena b ir şey değildir, sizin itikadınıza göre nasıl 
olsa her şeyde görünen Allah! Hatta şeytan en büyük evliya 
değil m iydi? Bazı üstatlarınız öyle diyordu. Onu fütüvvet/de- 
llkanlılk/yiğtlik makamına oturtmuşlardı.

Şeyhlerin himmet etm esi için A llah ’a yalvaran bu zavallı
lara * şeyhlerin getireceği bereketler için bu kadar sûreyi oku
yup* o mübarek sûreleri adeta bir paspas konumuna indiren
lere şu ayeti hatırlatalım :

Hak Melik olan Allah çok yücedir, O ndan başka hiçbir Üah yoktur, 
O yüce arşın Rabbktlr. (Gerçek böyleyken) Kim Allah ile birlikte 
bir başka ilaha/güce/otoriteye yalvarırsa -hem  de hiçbir delili ol
maksızın- onun hesabı Rabbinln huzurunda görülecektir. (İşte bu 
Allah'la birlikte başka bir ilaha yalvaran) Kafirler asla kurtuluşa 
eremezler! (Müminun/116-7)

Rabıta H indistan kökenlidir. Rabıtayı H indistan’dan geti
rip Ortadoğu’da bunu yayan İ778 -1826 y ıllan nda  yaşam ış 
M evianâ H aild i Bagdâdfdir»*6 Rabıta İslam  âlem ine bundan

25 Ferit Aydın, Tarika tta  R abıta  ve Nakşibendilik , s. 18-34.
26 Rabbaninin rabıtaya İlişkin olarak söylediklerinden râbıtanm ne olup 

olmadığı kesin olarak anlaşılmamaktadır. Rabbânı Mektubatının 187. 
Mektubu şöyledir: “Bu mektup* lüaştıncı yolların en kısası olan rabıta
nın açıklamasına ve mürid İçin rabıtanın* zikirden daha üstün olduğuna
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180-200 sene önce sokulmuş olan b ir bidattir. Rabıta, H int 
BudisÜerlnderTs3ınafry 5 g a ve ̂ ed iü ısyon u n  Islam l renkTe- 
re boyanıp M üslümanlara yutturulm asm dan ibarettir. Zaten 
Halld-i Be^dadi’nln hocası Hindistanlı, Abdullah D ehlevi’dir. 
Y ine bu Halid-i Bağdadi27 Rabıtanın yalnızca kendisine yap ı
labileceğini de ilan etm iştir.2* Rabıtayı kendi suretine yaptıran 
halifelerine el çektirm iş, çok çirkin tehditler savurarak onla
rı azletm iştir.20 Şeyhim iz seyrü sülük sonunda ya A llah laş- 
mış ya da nefsi firavunlaşm ış olm alı kİ, Ortadoğu'da o za
mana kadar hiç adet değilken, bu şahıs kendisine “M evlanâ" 
denm esini em retm iştir. Mevlanâ; bildiğin iz gibi, “Allah'ım ız, 
M evla'm ız" demektir. Hani b ir şeyhi överken talebeleri aşınya 
kaçar da böyle yakışıksız bir sıfat verirler, bu b ir nebze an
laşılabilir. Fakat bizzat kendisinin “Beni bu ünvanla anarak 
herkesten üstün tutun.“ dem esi affedilecek türden bir hata 
değildir. Şeyhim iz bu yola nefisleri terbiye etm ek için girdi. B ir 
eğitim  aracı/vesilesi olarak gördüğü yogaya / şeyhin yüzünü 
hep göz önünde bulundurmayı ifade eden rabıtaya başvurdu. 
Sonuç; Şeyhim iz bırakın m üritlerini terbiye etmeyi, kendisini 
terbiye edebildi m i? Kendisinden başkasına rabıta yapılm a
sını yasaklayan ve kendisine “M evlanâ" diye hitap edilm esini 
emreden Şeyhim iz nefsini terbiye edebilm iş m idir? Şeyhin sizi 
çarpmasından korkmayın. Korkuyorsanız bir daha, am a hu
lus-1 kalp ile Eşhedü en lâ ilahe'yi çekiniz! Doğruyu söyleyin. 
“el-Hukmü llllah*. A llah için hüküm verin.

Yine ne kadar ahlaklı ve dürüst olduğuna şu örnek kâ
fid ir sanının: Rabıta’y ı İslam ’a dâhil edebilm ek için yazdığı, 
Risale t îsbot-ı Rabıta {veya Tahkîk-ur Rabıta) adlı mektubun
da, Zem ahşerfnin K eşşafından  Yusuf/24. ayetinden rabıta 
lehine İktibas yaparken, Zem ahşerfnin rabıtayı desteklediği

, İlişkindir.M Rabbani, Ubeydullah-ı Ahrar’dan naklen: “Pirin gölgesinin bile 
Allahı zikretmekten daha üstün olduğunu* belirtir.

27 Mevlanâ Halld el-Bağdadî, Bağdatlı bir Arap değil, Süleymaniyeli bir kür- 
dtürl Bağdat'ta sadece İki yıl kalmıştır. Mevlanâ Haildin Divanı 1844 de 
basılmıştır. Divan, Kürtçe ve Farsçadır, Mevlanâ Haildin eserleri Yad ı 
M erdan  şeklinde Kürtçe olarak da basılmıştırl

28 Hamit Algar, “Halidiyye" md. DİA, C. 15, a. 295.
29 Ferit Aydın, age, s. 187.
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şeklinde aktarır* Lâkin Zem ahşeri'nin cüm lesinin son kısm ını 
makaslar* Zira cümle şöyle bitmektedir: “Bu ve benzeri ifade
ler ancak {Allah’ı İnsanlara benzeten) Haşviye’ye ve Cebriye’ye 
alt olabilir, bunlar A llah ’a ve elçilerine atılm ış birer iftiradır.”30 
Allah ’a ve rasulüne bu kadar İftira etme cüretinde bulunan b i
rinin Zemahşeri gibi bir allameye iftira etm esini çok görmeyin.

Halld-İ Bagdadfye devrindeki âlim ler de reddiyeler yaz
m ışlardır, M esela yazılan kitapların isim leri; “Kezzab Halid'e 
Reddiye, A llah 'ın  D ini Her b ir İğrenç Bidatçl Yalancıya Galib 
Gelecektir..." gibi oldukça ağırdır, Aynı şeyhin, D eh levfn in  
ünlü halifelerinden Abdulvehhab es-Susı onu kâfirlik ve zın
dıklıkla, sihirbazlık ve cincilik ile suçlamıştır.

H a i ld i  Bağdadfn in  m izacına uyan, hakiki tasavvufi neş- 
veyi elde edemem enin ızdırabım  yaşarken, karşısına Hind 
m uhitinin büyüleyici tecellilerini aksettiren M irza Rahimu- 
hullah Azim abâdı çıktı* Bu zat M evlanâ Halid’e H indistana 
gidip, Delhi’deki Şeyh Abdullah D eh levfye intisab etm esini 
tavsiye eder. M evlanâ Halid’in  H indistan'a varm ası b ir yıl 
sürer ve Şeyh Abdullah Dehlevi'ye intisab eder. Beş ay gibi 
bir kısa zam anda icazetini alır. Onu Gulam Abdullah Dehle- 
v i’ye götürdü* Yine İslam ’ı baştan sona bozan Bâyezîd-i Bis- 
tâm î’nin şeyhinin de H indistanlı olduğunun burada hatırlan
m ası gerekir. Herkes onu küfür ülkesine gittiği için kınadı* 
Delhi’de küfrün karardığı vard ır diyenlere, “Eğer hayat su
yunu aram akta isen, karanlığa gitm eyi göze almalısın*" diye 
cevap verdi. 1810 yılında m eşakkatli b ir yolculuktan sonra 
H indistan’a gitti ve orada bir y ıl kaldı* Sahralarda gezme, et 
yemem e ve türlü işkencelerle dolu b ir riyazet geçirm e gibi 
H int fakirlerinde görülen hâller bu D ehlevfde de mevcuttu. 
Rakipleri Halid-i Bağdadî’yi, Yogflik le/yoga üstadı olmakla 
suçladılar. “H indistan’a gitti, sihirbaz yogacılardan ders aldı 
ve İngiliz Hristiyanlarm dan b ir din öğrendi..." şeklinde suç
luyorlardı* Eskiden beri İslam  âlim leri, “Nakşibendîlik, İslam 
Örtüsü altında Budizm ’den tebdil edüm iş/devşirllm iş b ir ba
tini tarikattır.” kanaatine sahip olm uşlardı^

30 Ferit Aydın* age, s* Öl*
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Hindistan gerçekten tarih boyunca pek çok dine, felsefeye, 
inanca beşiklik etmiş, Tenasüh, N irvanaya ermek, yoga ye  
meHîfasyon gibi bugün de Batı dünyasını çok derinden etkile
yen düşünceler buradan çıkm ıştır.^ Budizm 'de ruhani terb i
ye; belli kurallar çerçevesinde düşünmek, çile çekmek, medi- 
tasyon (bir düşünceyi gerçekleştirm ek için kendini ona verip, 
yoğunlaşmak) ve yoga yapm ak ile elde edilir. Yoga; sözlükte, 
“Ruhu A llah ın  zatı ile birleştirm eye yönelik bir nefis terbiyesi 
ve tefekkürden ibaret dinsel bir hind felsefesidir,“ şeklinde 
tanım lanır. Nitekim  Batılı araştırm acılar da yogayı; “İnsanın, 
iradesine bağlı olarak, sinirlerine hâkim  olarak, bilinçaltına 
bazı görevler yükleyerek, kendini şartlandırarak yaptığı be
densel* ruhsal ve düşünsel eksersizlerdir, K işi böylece kâinatı 
idare eden Yüce Ruh ile bütünleşm iş olur,“ diyerek ta rif et
m işlerdir, Mahmud Efendi Cemaatinin çıkardığı Ruhu'l Fur- 
kan adlı tefsirde de rabıtanın tanım ı tam olarak budur.

Sen şeyhinle rabıta yaparsan, şeyhin nasıl Allah’ta fani olduysa* 
sen de Allah'ta öyle fani olursun, O’nda erir, O na karışır, O'nunla 
bütünleşmiş olursun. Kişi rabıta İle transa geçerek/vecd hâlini 
yaşayarak, masivayı/Allah'tan gayri her şeyi terk ederek fena fll- 
lâh denen bahtiyarlığa ermiş ve seyru sülük tamamlanmış olur.

Bu A llah ’ta fani olmak, onda eriyip, yok olmak ve O’n ıın la 
ölüm süzleşmek inancı Hristiyanlıktaki Komünyon (Tanrı ile 
bütünleşme), Evharist (İsa'nın bedenini tem sil eden ekmek, 
kanım  tem sil eden şarabı içilerek Tan rfda  fani olmak, ilahı 
cevherle bütünleşmek) ayinlerinin tıpatıp aynısıdır, Onlara 31

31 Hindu dininde amaç kısaca; İnsanı kâmil olmak ve tanrının zatında kay
bolmak ve samasara (doğum-ölüm döngüsünden) kurtulmaktır! Tasav
vufun amacı da Allah'a ulaşmaktır, Hindu dinindeki en yüksek makam; 
MNirvana”ya ulaşmaktır! Bu makamda benlik kaybolur, kişi tann ile bir 
olur. Tasavvuftaki en yüksek makam; fenâ Allahtır. Bu makamda kişi Al
lah'a ulaşmış, O’nda yok olmuş* Beka billah makamına varmış, artık Al
lah ile bakidir. Hlndulann bütün mezhepleri vahdet-i vücuda inanır. En 
küçük Hindu çocuk bile bu panteist felsefeyi biliri Herşey Brahman'dır. 
Her şey onun tezahürüdür. Nlrvana'ya ulaşınca aradaki perde kalkar. 
Tasavvuftaki feııâ fülâh makamı, vahdet-1 vücutsuz olarak düşünülemez. 
Yine Hinduizmdeki "Puta"; bizim rabıtaya çok benzer. Bu ayinde kişi edep 
oturuşu olan Hhoma” ile kısa zikirden sonra karşısında tanrıça Şiva var
mış gibi transa geçer ve onun iki kaşı arasından çıkan nuru içinde hisse
der, Tasavvufta da tanrıça Şiva yerine mürşid-i kâmil konulmuş, sadece 
tanrıların adı değişmiştir.
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da eski pagan kültürlerden, Sır dinlerinden geçm iştir. A l
lah ’ta fani olma inancının İslam 'la zerre kadar alakası yoktur.

Kısaca; rabıtanın yapılışı İle yoganın yapılışı arasında on
larca benzerlikler vardır. Oturuş şekilleri, kontrollü nefes 
alıp-verm eler, belli şeylere yoğunlaşıp konsantre olmak Bu
dist rahip Patanjalenin kurallarını belirlediği yoganın aynısı
dır. Özetle rabıta İslâm î kelim elerle ifade edilm iş yoganın ta 
kendisidir. Bu kâfirler nasıl yoga ile Nirvana'ya ulaşılıyorsa, 
bizim kilerde de rabıta ile fena filİâha ulaşmaktadır.

Rabıta/yoga tam olarak, m üridi şeyhe taptırm aktır. Şahıs- 
perestliktir.

Hatta bizde "Rabıta şeyhin uluhiyetini tasdik etm ektir." d i
yecek kadar tozutanlar çıkm ıştır!

Bu sapıklara göre şeyh; tüm ilahı sıfatlar üzerinde tecelli 
eden zattır. Kam iM  Mürşid; A llah 'ın  bir beşer olarak görün
mesidir. Rabıta; tam olarak, m üridin kendi iradesin i^ok edip, 
şeyhini A llah 'ın  bedenlenm iş hâli o larak jıaya l etm esidir. Mü- 
rid bu sayede^ şeyh in emrinde hareketeden , iradesi felç ed il- 
miş, uyuşturulmuş bir robot hâline gelir. Mürid sadece şey
hin kulu, kölesi "olmakla kalmaz, tüm irade ve benliğini kay- 
beder. A llah 'ın  insana bahşettiği en büyük iki nimet olan jdu l 
ve iradeyi yKErerek, kendini şeyhin bendesi ve köpeği hafine 
sokacak kadar alçaltır. Müslüman bir şahısta olm ası gereken 
izzet-i nefsi ve şahsiyeti kaybeder. Nakşîlikte şeyh A llah'ın v e " 
kili, halifesidir.32 Vekil, asim  tüm haklarına sahiptir. Zaten 
kişinin akhna^Allah’m  zatı gelirse, fikrini hemen O’nun vekffi- 
ne, m ürşidine çevirerek, A llah 'ın  zatı yerine, şeyhinin mah ce- 
m alini seyre dalmalıdır. Boylece A llah 'ın  zatını düşünmekten
kurtulur, rabıtanın faydasından istifade eder.33

Bunu söyleyen îsm ailağa’n ın  Nakşı şeyhi, Mahmut Efen
d id ir.34 Ey Mahmud Efendiî Sen ne dediğinin farkmda m ısm?

32 Kuran m hiçbir yerinde insan için “Allah’ın halifesi” ifadesi kullanılmaz.
Bu tabir bize Helenistik kültürden geçmiştir. O kültürde insan küçük
âlemdir. Koca kâinatın özetidir.

33 Mahmut Ustaosmanogluhdan nakit R abıta  ve Tevessült s. 365.
34 -RuhuTJüırJran, C. 2, s. 74.
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İnsanların ne zam an akıllarına A llah gelse, senin o yüzünü 
hatırlayacaklar, İşlediğin cünnün veham eiin i düşünebilecek 
kadar İdrak var m ı sende?

jim d llerde^d e müritleri» bu p ir-l fan lyi yûzblnlerce sofu
nun önüne oturtuyor ve şöyle diyorlar: "Mahmud EfendTnlh 
önünde bir an durm ak 150 şene ihlasla yapılan ibadetten 
daha hayırlıd ır/ B ir diğer ruhban İse; 1000 yıla  çıkarm akta]
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Rabıta sayesinde Şeyh m üritlerini hipnoza, transa sokarak 
onlar üzerinde tam bir psikolojik denetim  kurar, KemalisÜerin 
insanlara zorla yaptırdıkları “saygı duruşu" rabıtanın yatan
da devede tüy bile olamaz. Bu yüzden Nafeşiler tarikatlarına 
(Budizm ’in İslâm î renklere boyanmış bu yeni dinine) İnsanları 
tüm gayretleri İle sokmaya çalışırlar. Bu meş’um amacı, bizzat 
Halid-i Bağdadî nin baş müridi el-Hânı dile getirm iştir: "Amaç 
insanları Hakka çağırmak ve gerek gizli, gerekse aşikâr yöneti
m i elde etmek, kaleleri ve ülkeleri ele geçirmek suretiyle gerçek 
ve en mükemmel kalıcılığa dökm ektir/ Böylece müritleri tam 
bir denetim altına alarak, dünyayı ele geçirme projesi rabıta 
İle mümkün hâle gelir. Şeyh Said’den Mesut Baızani'ye kadar 
onlarca şeyh güçlerini buradan almaktadırlar. Yani kim  evliya, 
kim  eşkıya biraz toz duman arasında kaybolup, gitmektedir. 
Gerek Cumhuriyet öncesi, gerekse sonrası sık sık ayaklanan 
şeyhlerin esas gücü, bu rabıta İle kontrolleri altına aldıkları, 
toplu hipnoza sokulmuş kimselerden gelmektedir. M üritler de 
zaten "Canım kurban olsun yoluna" diye A llah ’ın halifesi, vekili 
emrinde ölmeye her an hazırdırlar. A llah ’ın  (Yasin/74-5) ayet
lerinde buyurduğu gibi, “Kendilerine yardım ederler ümidiyle 

AUah'tan başfca Sahlar buldular,*. Bilakis onlar o ilahların hazır 

kıta askerleridirler/

Nasıl şeyh efendi rabıta ile m üritlerini hipnotize edip, kon
trolü  altında tutuyorsa, devlet de bu şeyhler vasıtasıyla bazı 
bölgeleri ve toplum u kontrol etmeye çalışm ıştır, OsmanlI’nın 
son d ö n e m lin d e  şeyhülislam  Refik Efendi’ye  ̂(ö. 1871) T5âğ- 
lip çeşitli şeyhlerden m üteşekkil MecUs-1 M eşayih adında bir 
birim  kurularak tarikatlar m eşihata bağlanm ıştır, Böylece 
m eşihat (şeyhülislam lık), söz konusu m eclis aracılığı ile ta-
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rikatlan, tekkeleri ve bağlı vakıflan  tam  anlam ıyla kontrolü 
altına alm aya çalışm ıştır. Şeyhülislam  da Nakşibendî-Hâlidî 
şeyhi Abdülfettah A k ıî E fendfye bağlıdır.

Tasavvufa göre İnsan; A llah 'ın  tecellisi* O n u n  bir sureti, 
hatta O'nun b ir parçasıdır. Bundan dolayı A llah'a âşık olma
lı, O 'na dönmeli* O 'nda fena bulup, yok olup erimeli* A llah 'la 
bütünleşip ölüm süzleşm elidlr,35 Bunlar tam olarak küfürdür. 
İslam 'la h içbir alakası olmayan, asla reel dünyada bir karşı
lığ ı olmayan, tam am ıyla kabuklu Hind kâfirlerinden alınıp, 
İslam 'a monte edilen bu zırvalardan her b ir Müslümanın as* 
landan, akrepten kaçar gibi kaçm ası ve m üseylim elikten/ 
Müslümam msıhktan Kur'arıdaki İslam 'a dönmesi lazımdır.

On binlerce m üridi var iken bu yolun sapıldık olduğunu 
gören Nakşı şeyhlerinden Ferit Aydın şeyhliği terk etm iştir. 
Rabıta nın ne kadar İslam  dışı b ir şey olduğunu görm ek is
teyenler onun Tarikatta Rabıta ve Nakşibendîlik kitabına ba
kabilirler, Dem ek ki 1400 kusurluk İslam tarihinin ilk 1200 
senesini yaşayanlar İslam 'ı anlayam am ışlar (!) sahabe, tabilin  
ve tüm  İslam  âlim leri rabıtanın feyiz ve bereketinden mahrum 
kalm ışlar (!)

Rabıta; A llah 'ın  sıfatlarım  şeyhe verm ektir. Rabıta; "İlahı 
ve Zati sıfatlarla m uttasıf/Allah'ın sıfatlarıyla nitelenmiş* Mü
şahede m ertebesine erm iş/Allah'ı görme makamına ulaşmış, 
Kam il b ir şeyhe kalbi bağlayıp gerek huzurunda, gerekse g ı
yabında o şeyhin sureti, streti ve özellikle ruhaniyetini ha- 
yalen  kendisi ile birlikte olduğunu farz ederek yanında İken 
takındığı edebi gıyabında da sürdürmeye çalışm aktır." diye 
tanım larlar. Şeyhini A llah 'ın  zati ve ilahı sıfatlarıyla m utta- 
s ıfgo ren b irisi şeksiz-şûpheslz müşriktir. Peygamberim iz bile 
O 'nun sade b ir kulu ve elçisi iken nasıl o lu r ^ ja ^ y k  efendi 
A llah 'ın  sıfatlarıyla donanmış olabilir?

Abdullah Arvasi şeyhlere yapılan rabıta yetm iyorm uş gibi 
ölülere de rabıtanın nasıl yapılacağının âdabım  öğretm ekte
dir, Hâlbuki A llah Peygam berine şunu söylem esini emret

35 Ferit AydmT aget s+ 166-288,
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m ektedir: “Sen kabirde olanlara işıtflremezsln” . (Fatır/22) Son 
Peygam ber işittirem iyor amma sıradan kullar, ölmüş şeyh
le re  işlttirebillyorlar (!) “Defti; (Ey Muhammed) Allah dileme- 

k ^d im ejyü e fftyda ve zarar vermeye mâlik deÇft 
İİîti*\ (Araf/188) Üstelik^ Pg^gamberimlz sağ iken başkalarına 
yard ım  edemiyorsa, o toû f şeyhler nasıl oluyor da dünyadaki 
sa ğ lara yardım  edebiliyor?

'Sakal, sarık, çarşaf jplsvak vs. gibi tali meselelerde olduk
ç a mutaasıbane hassasiyet gösterenler, İslamam anası olan • 
tevh ld  binasını yıkmaktan zerre kadar haya etmemişlerdir.

İslam Şeyhlerle Rabıta Verine Rabıta-i Mevt1 i Önerir

H er yerde hâzır ve nâzır olan Allah'ın huzurunda olduğu
n u  hisseden bir şuurlu m ü^kıin O’ndan başkasına teveccüh 
etm esi, başkalarından medet ve istimdat dilemesi tam olarak 
edepsizlik  ve terbiyesizliktir, Bir Müslüman illa rabıta yapa
caksa , ölümle yapabilir. Hayalen kendi geleceğine bakar, m e
za ra  girdiğini görebilir. Daha da ileriye bakıp bu dünyanın da 
fa n i olduğunu, Allah’tan başka bakî kimse olmadığını yakı- 
n en  anlar ve yalnızca O'ııa sığınır, O’na dua eder.

Tarikatlar ölümle rabıta/bağ kurmak yerine, şeyh ile rabı
ta  v e  bunun gibi birçok gayrüslami inanç ve İbadetleri İslam ’a 
sokm akla onun orijinalliğini bozmuşlardır. Şirk'i yok etmek 
İÇİ11 gönderilen İslam, tekrar şirk bataklığına sokulmuştur.

H âlbuki Allah 11Nerede olursanız olun O AUah sizin ite be
raberdir, yaptıklarınızı görür” (Hadid/4) buyurmaktadır. Bu 
n eden le Allah kullarına çok yakındır. Hâlbuki namaza duran 
k im se  bırakın şeyh ile Rabıta yapmayı, bazı mezheplerde na
m azın  başında sübhaneke yerine okunan “Şüphesiz ben yü
züm ü gökleri ue yeri y cuntana bir hanif ne Müslüman olarak çe
kindim. Ben  müşriklerden değilim.* (Enam/79) ayeti İle şirkin 
h e r çeşidinden teberri ettiğimi ilan etmektedir. Nasıl olurda 
b ir  M üslüm an Allah'ın huzurunda bile şeyhini düşünebilir?

D eki n a m a z ım , ibad etlerim , h a y a tım  ve ölümüm Âlemlerin ra b b t

o la n  A lla h  iç in d ir. O’rtuıt h iç b ir  o r ta ğ ı yoktur. B a n a  b u  e m re d ild i ve
b e n  M ü s lü m a n la rın  tikiyim . (Enam/162-3}
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İükâdî konu larda İçtihat câiz değildir. Zira hata edilse kü
für olur, ■‘D ef-i m efsedet, celb-i m aslahattan mukaddemdir/ 
öncelik lid ir.” kaidesi usul-u fıkhın önem li ilkelerinden biridir. 
Yan i önce za ra rlı olanı uzaklaştırmak, sonra yararlı olanı cel- 
betm ek lazım dır. Eğer b ir şeyde şirk tehlikesi varsa ondan 
aslandan, çıyandan kaçar gibi kaçılm alıdır. Özellikle bu rabı
ta tam am en gayriislam idir. H ind kökenlidir. İm an ve İslam ’a 
ne yeni şey ler sokulm alı, ne de tenkisat/İndirim  yapılm alıdır.

Hatta fık ıh ta  sedd-i zerayi/zararlan önlem e diye b ir pren
sip vardır. O  da şudur: Kendisi mübah / serbest olan b ir şeyin 
harama götü rm e şüphesi, ihtim ali varsa, o şey yasaklanabilir!

İbadet v e  taatın  sonu olmayıp, beşerin takati buna yetm ez. 
Yasaklardan kaçınm ak ise herkesin im kânı dahilindedir. 
Önce haram lardan kaçınılm alı, sonra da farzlar ifa  edilm e
lidir. H aram lardan kaçm an ve farzları yerine getiren herkese 
cennet vacip tir.

Tarikata Girmek Lüzumlu mudur?

Tarikat dâileri/propagandistleri derler ki:

Bir mürşide tabi olmazsan kaybolursun. Cemaatin içinde olmaz
san kuzuyu kapan kurt gibi seni de şeytan kapar. Çobansız sürü 
olmayacağı gibi mürşitsiz cemaat da olmaz. Şeyhi olmayanın şey
hi şeytandır. Âlim bir zatın, kâmil bir mürşidin terbiyesinden geç
mek, himmetinden İstifade etmek gerek. Onlar peygamberlerin 
vârisleridir, Sadat-ı Kiram*dır, Evlad-ı Rasüldür, Onlar son nefe
sinde şeytandan kişinin İmanım kurtarır. Ahirette şefaatçin olur. 
Bir mürşidin eteğine yapışan cennetin en yücesine, şehitlerin ve 
peygamberlerin mertebesine çıkar... vs.

Hâlbuki tarikata girm ek ne farz, ne vacip, ne sünnet ne de 
m üstetıaptır. Akaid, fıkıh, siyer bilm eyen kesinlikle tarikata 
girm em elidir, ö n ce  şe f i  ilim leri, farz-ı ayn ilim leri öğrenm e
lidir. Önce haram lan  terk etmeli, sonra tüm  farzları yapm a
ya çalışm alıd ır. Sonra bunlara vacipleri, sünnetleri, nafileleri 
ilave edip, elinden  geldiğince yapm aya çalışır. Mekruhlardan 
ve dinen şüpheli olan şeylerden sakınır. A llah 'ın  azam etini 
anlam ak için , m arlfetullah için müspet film leri tahsil eder. 
Biyoloji, astronom i, gibi ilim lerden yararlanarak kâinat kita-
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bin i okur, A llah 'ın  büyüklüğüne yaklnen inanır ve O nun bü
yüklüğü karşısında saygıyla eğilir, Tabiattaki kanunlardan, 
muhteşem düzen ve ahenkten, Hâkim  olan kanun yapıcıyı, 
sanattan Sanatkâra, eserden Müessire, resim den Ressam a, 
kitaptan Kâtibe ulaşır. Kâinat kitabında ve kendi bedeninde 
A llah ’ın  güzel isim lerinin tecellilerin i okur, im anını taklitten, 
tahkike ulaştırır. Zaten farzları yapan, haram lardan kaçınan 
mümin kullara cennet vacip olur. Tarikatların kurum sall^ştı- 
ğı h icri 7.-8. asra kadar kim senin tarikatlardan, şeyhlerden* 
Peygamberce uzanan sahte silsilelerden haberi filan da yok
tu. Yani sahabe, tabiûn ve etbaut-tabiın 'in  ve diğer selef-i 
salibinin tarikatın zerresinden haberleri yoktu. Şeyhle rabıta 
yapm ak bidati bile bundan 180-200 sene önce dine ithal edil
m iştir,

Hatta tarikata girm em ek lazımdır. Zira tarikatlar kişinin 
im anına pek çok batıl düşünce, İslam dışı inanç, şirk ve bidat 
sokmakta. B ildiğim iz kadar hiçbir tarikat bu kadar zam an
dır bu tasavvuf dinine sokulan doktriner/felsefi tasavvuftan 
arınmak, yanlışlan düzeltm ek için herhangi bir çaba da sarf 
etmemiştir. Siz bugüne kadar hangi tasavvuf kitabının, bir 
mevzu/uydurm a hadisi reddettiğini gördünüz! Şeyhlerin ye
terli ilm i olup olm adığı bilinm iyor. Hatta çoklan şer'î ilim lerde 
uzman olm adığı gibi, felsefi tasavvuftan haberi bile yok. Bu 
çağı ve çağın felsefi akım larından haberi olmayan bu kim seler 
nasıl hasta b ir asnn hastalıktı nesillerini m addi ve manevi 
olarak terbiye edecek ve onlara rehberlik edecekler?

Babadan oğula, damada geçen bir kast sistem i gibi şeyhlik 
devrediliyor. OsmanlI m edreselerini çökerten beşik ulem ası 
gibi, şeyhlik b ir m iras olarak aile içinde devrediliyor. Bugün 
bu köhnem iş sistem  yüzünden şeyhin bırakınız İslam ! ilim le
re vak ıf olup* İcazet almasına, Kur an okumayı bile bilm eyen
ler “Bilm em nerenin şahı, bilm em  kaçıncı gavs" diye el üs
tünde tutulabiliyor. Adam ın tek bildiği “gavsın oğluna sahip 
çıkm ak farzdır, vaciptir." demek, yani babam ın hatırına bana 
destek verin  demekten ibaret. Bugün âlem -i İslamın_,avağa 
kalkamam asm da en büyük etken bu lrohnenüş yapıdır. İn
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sanlar düşünmeyi, araştırm ayı, cehdi, cihadı terk etmişler, 
"şe^TfefendÜerden feyz ve bereket celbetm ek için  onlann su
retleri ile rabıta yaparak, vird ve ezkara devam ederek, terk i 
3ûnya eklemiş olm alarıdır.

İm an esaslarını takviye etmek, im anı taklitten tahkike yük
seltm ek kişinin İmanım kurtarır. Tarikat İse olsa olsa kişiyi 
“onbaşılıktan çavuşluğa" terfi ettirebilir. Tabii hak olanı, şirke 
bulaşmamış olanı var ise! B ir kişinin im anını kurtarmak, bin 
kişiyi velî yapm aktan efdaldirl Kaldı ki bütün Müslümanlar 
Allah'ın velîleridir. Zira bir adamı sultan yapmak, bin tane 
onbaşıyı çavuş yapm aktan yeğdir. Çünkü iman kişiye ebedi 
saadeti, cenneti kazandırır. Tarikatçıların iddia ettiği gib i bir 
velayet varsa, bu velayet sadece kişinin cennetteki derecesini 
yükseltir, o kadarl

Çoklan veli/evliya olacağım  derken sapıtır. Bazıları evliya
yı sahabeye tercih eder. Hâlbuki sahabeye velayet-i hasse ile 
yetişm ek mümkün değildir.

Bazı nadanlar ise; velayeti nübüvvete/peygam berliğe üs
tün tutar! H içbir evliya, enbiyaya yetişemez. Bazıları kalbi
ne gelen ilham lan Allah Kelam ’m a tercih eder. Bazılan tari
kat adabı ve evradım  sünnete tercih eder. Sünneti terk eder, 
amma virdini terk etmez. Sünnet-i seniyyeye aykın  hareket 
etm ekten sakınmaz, tarikat âdabına karşı gelm ekten sakınır. 
Hâlbuki yüz tarikat âdabı, ezkân b ir sünnet etmez. Tıpkı bir 
farz, bin nafileye tercih edildiği gibi. Vahiy ne kadar ilhamdan 
üstün ise, vahiy ürünü olan şen  ameller, tarikat âdabından 
bir o kadar üstündür.

Bazı sapıklar, şeriatı b ir kışır/kabuk zanneder. Tarikatı ve 
hakikati ondan çok ileri b ir aşama olduğunu zannederek İs
lam dairesinden çıkarlar. Zira Muhammed’in (sav) şeriatı son 
dindir ve o dinin hiçbir eksiği, noksanı yoktur.

Bazılan vahdet i vücut nam ına kâinatı yok sayar, bazılan 
vahdet i şühûd nam ına kâinatın vücut ism ine layık olm adı
ğı zehabına kapılıp, onu yok tasavvur eder. Hâlbuki ahirete 
iman gib i hususlar kâinatın hakiki vücutunu gerektirir. İs
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lam  ve İman esasları g ib i muhkem hususlar» kâinatı b ir gölge 
farz eden böyle hayaller üzerine bina edilemez.

Kur'an; insanları sırat- 1  müstakime, dosdoğru yola çağırır. 
Vahyin aydınlattığı, nurlu yol tektir. Amm a İslam  dışı, nur
lu olmayan yollar/zulum at/karanlıklar çoktur. A llah İtikadı 
fırkalara ayrılm ayı, tefrikaya düşm eyi yasaklam akta, hep bir 
İlkte A llah 'ın  biz İnsanlara uzattığı ipe, hablullah'a/Kur’an'a 
sarılm ayı em retmektedir. "Şüphesiz bu benim  dosdoğni yp- 
lumdur. Buna  uyun* Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi 
Allah 'ın yolundan uzaklaştırır.,." (En’am /153)

İslam  tarikat ve m ezheplerin dar çerçevesine sığmayacak 
kadar engindir. A llah 'ın  dini, birtakım  İnsanların sübjektif/ 
İndî yorum larının toplam ından ibaret değildir. İslam ; İçinde 
ne ararsanız bulacağınız tarikatlardan ve kültürel İslam 'dan 
münezzehtir.

İslam'a Ay kın Nakşı Prensipleri

Nakşîlikteki “terk-İ dünya, terk-i ukbâ/ahireti terketme, 
terk-1 hesti/kendini, hevasım  terk etme ve terk-İ terk/bu 
terkleri terk ettiğini unutma* düsturu baştan sona İslam 'a 
aykırıdır. Bunlar eski Buharalı Budlstlerden» Nakşilere geç
m iş sapıklıklardır. Kİ, Nakşîliğin on bir prensibinden sekiz 
tanesi Budizm 'in tem el ilkeleridir.

Eğer insan b ir tek  kalpten ibaret olsaydı, bütün mâsivâyı/ 
A llah 'ın  dışında her şeyi terk etm ek doğru olabilirdi. Fakat İn
san sadece kalpten m üteşekkil değildir, O nefis, akıl gibi bir 
çok vazifesi olan m addi unsurlara da sahiptir, İnsanın maddi 
ve m anevi tüm  organları için  kâinatın tamamı gereklidir. Kalp 
ancak diğer organlarla arzulanan m enzile gidebilir. Yoksa as
kerlerini terk edip, tek başına düşm ana hücuma kalkan ah* 
mak bir komutan gibi sonu hüsran olur. Kahraman olarak 
değil, ahmak olarak tarihe geçer.

aşağılanm ası ve kötülenmesi, böy- 
lece İnsanları “terk-i dünya^ya çağrnnak lslam ’m  e n ^  ola- 
maz. Hatta bugünkü M üslüm anların acınacak hâfieriJ>u.gibi
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İslam  dışı felsefelerin ürünüdür, Â lem -i İslam  b ir baştan öbür 
uca kadar sfcfalet, atalet» m eskenet ve zillet İçinde* Üretme
yen, “keşf-i dünya" yapm ayan, fakirlik ve perişanlık İçinde 
debelenmektedir» Açlık  ve  pislik İçinde kıvranmaktadır* A ldım  
kullanmayan, A llah ’ın  kavli ve kevnî ayeüerine/tabiata karşı 
körl^m iş^sa^rlaşm ış b ir vaziyette elleri bağlı beklemektedir, 
A li ŞeıiatTnln  tabiriyle istihm ar /eşekleşm e sürecine girmiştir* 
jGelen biner, giden biner, ama b ir kere olsun siîkdenm ez, ye
diği sopaya itiraz etmez, gözünü açmaz. Â lem -İ İslam  b ir baş- 
^Sn jS^er u m  tSanecBBr, söm ürülür, ırzına geçilir» Buna rağ
m en blrlleri hâlâ “terk-i d ü r^ a ' çağnsm da bulunabilmekte* 
E lli İslam  ülkesinin gayıisaû m illi hâsılası J ıâ lâ  b ir Alm anya 
kadar etm ezken *tefk-Î dünya” çağrısı kaleyi içten çökertmeye 
çalışanlarlaJş b ir lğ i yapan, gaflet ve dalalet ehlinin işi olabi
lir» Dünyanın fani olması, onun asılsız, batıl olm ası dem ek 
değildir. Am a ümmet binlerce yıld ır bu gayriislam i “fenâ/yok 
o lm ak ü l türüyle” uyuşturulmuş, yok olmaya razı edilmişler* 
Allah bu dünya da kör olanları, ahirette, ebedî hayatta büs
bütün kör olarak h aşred^ek tir. (İsrâ/72) Bu yüzden BatTbü 
sûfîlert çok sevmekte, “A llah  kerizlere zeval verm esin»” diye 
dua etm ektedir* O nlar bu yüzden M üslüm anları cihadçı/teb-^ 
Uğci Mûslüm anlar ve keram et peşinde koşan sûfîler olarak 
İkiye ayırm aktadırlar. "Vurana  elsiz, sövene dilsiz gerek»" d i
yenler sayesinde zulüm ye sömürülerine devam etmektedir- 
lerTTasavvu f bir yandan geniş halk kesim lerini tevekkül ve 
teslim iyet felsefesine ln ^ d ırm ış , onları tam  b ir kaderci yap- 
mıştır. Diğer yandan, tie ra n  hizmete hazır bu kaderci zümre 
jazerinde kendi saltanatlarım  ku ıan~ffl^t3er her türlü  geçim  
gâilesinin uzak, dön ek  elden, su gö lden  asude b ir hayat ya- 
"lam asını bflrnişleıdir.

M üritlere zühd ve tevekkül, Şeyhlere saltanat ve teekkül/ 
hazır yiyicülkî

M üritlere kadere nza, Şeyhlere dünyanın kaderine hük
metmek!

M üritlere şeyh kapısında ku l ve kölelik, Şeyhlere m ana ve 
madde âlem inde sultanhkl
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Bu kadar alçak eşeğin bol olduğu m emlekette bunlara se
m er vurup, binecek birüerinin olmaması garip olurdu!

Sitiller, Takva Yerine Ziihd’iİ Koymuşlardır

Zühd hayatı, İslam 'a yabancıdır. “Zühd” kelim esi; hor gör
mek, b ir şeyin değerini küçümsemek anlam ına gelmektedir* 
Bu kelim e Kur'an'da bir yerde geçer. (Yusuf/20) Burada da 
anlam ı olumsuzdur* Yani zühdün teşvik edildiğine dair h içbir 
ayet-1 kerim e yoktur. Zühd'ün İslam  şeriatında zerre kadar: 
yeri yoktur* Dünyaya değer vermem e, Hind fakirleri gibi yaşa
ma, dünyayı terk etme tam_İslam düşm anlarının isteyecekleri 
Müslüman üpid ir^Z illet ve^ meskenet içinde, b ir lokma, bir 
hırka, aç-sefîl cahil sofular. Haçlı ve M oğol istilaları olurken 
Müslümaıüar vahdet i vücut saçm alıklarıyla, hulûl ve ittihad 
zıivalanyla, hurafeler sarmalında kavrulm akta olduğu, zühd 
y e  inziva gerekçesiyle dünyayı terk ettikleri b ir hengâmede 
vuku bulmuş, M oğol zalinüerinln atlan altında İslam  yurdu 
baştan sona çiğnenm iştir.

Kur an ise, zühdü değil, takvayı tavsiye eder. Tabya ise; 
A llah'tan korkmak, mahlukatın hakkım  korumak, sorum- 
luTuk bilinci ile hareket etmek demektir*. Üstelik insanın ke
rametlinin/ saygınlığının tek bir olm azsa olm azı vardır, o da 
m uttaki olmak/takva sahibi olmaktır. “Sizin Aüa/ı katında en  

değerli (keram et sahibi) olanınız# en muttaki olanuıızdır. (A l
lah'tan en çok korkanınızdırr (Hucurat/13) Müminin keram e
ti, takvasıdır, “AUoh muttakHerle beraberdir* (Bakara/194)

Takva sorum luluk bilincidir. Takva; kişinin kendisine, 
ailesine ve toplum una karşı sorumluluğunu kuşanmasıdır. 
Oysa bugünkü sûfıler bu anlamda takvasızdırlar. Sofudur
lar, m utaassıptırlar, şekilcilikte, birtakım  ibadetlerde kılı kırk 
yarm alarına rağmen, hedefleri şahsi m anevi m ertebelerini 
yükseltme, “evliya*’ olma hülyasmdadırlar. Onları toplumun 
dertlerinden çok, keram et izharı gibi, kendi şahsi kem alatlan 
İlgilendirmektedir.

B ir Müslümanm takvası arttıkça haramlardan, şüpheli 
şeylerden daha çok sakınırken, bunların zühdü arttıkça az
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gınlaşm aktadırlar. İslam 'da İnsan kullukta ilerledikçe sakın
dığı şeyler çoğalır, sakındığı şeyler çoğaldıkça kullukta ilerler* 
Tasavvufta ise; k işiler yüksek m akam lara çıktıkça m ükellefi
yetler azalmakta» hatta tümüyle kalkmaktadır* Örneğin yeni 
b ir sûfi, “Ben A llah 'ım ,” demez* Oysa, seyrü sülükte ilerledik
çe “Ben A llah ’ım ,” diyebilm ektedir. B ir Müslümanın takvası 
arttıkça edebini kuşanırken, bunlar ise edepsizleşm ektedir
ler, Kim isi Bâyezld gibi; “Kendim i teşbih ederim. Benim şa
nım ne yücedir.” derken, İbnü l-Arabı de

“Ben Oyum* O da ben." diyebilm ektedir ve Yunus Emre 
gibi, giderek namazı, niyazı küçümseyen, cenneti istiskal 
edip, onu istem ediğini ve isteyenlere verilm esini söyleyerek 
“Bana seni, gerek Seni...” diyebilm ektedirler.

Tasavvufçular Kur’an’dan ziyade Hristiyanlık ve Yahudilik 
m istisizm inden etkilenm işlerdir. Özellikle Yahudi Essenile- 
rin  günümüzün tip ik tarikatlarına oldukça benzer birtakım  
inanç ve uygulam aları vardır. Cemaat hâlinde, komün şeklin
de yaşarlar, evlenmezler* Kadercidirler. Onlara göre insan A l
lah ’tan gelm iş ve OTıun suretinde yaratılm ıştır. Ruh, insanın 
bedeninde hapistir. Ruh ölümsüzdür, vs.36

Yine kadim  antik Yunan kültüründe olan gnostizmde; 
insan aç-sefil kalarak, zahidane b ir hayat sürerek Tann ’yla 
bütünleşebilir. Tasavvuftaki “fena” anlayışının nıenbaı; gnos- 
tizm  felsefesi ve Hind kültüründeki “N irvana’ya ulaşma” fik 
ridir* Zühd'ü ve evlenm emeyi esas alan M ani dininden, Hind 
kültüründen oldukça etkilenm işlerdir.

Peygam berim iz “Küab nedir, iman nedir bilmezken” (Şura 
/52) bir arayış içinde iken, mağaraya girip inzivaya çekilm işti. 
Lâkin kendisine Rabbi A llah tarafından “Döl buiunup, doğru 

yol gösterildikten'* (Duha/7) sonra hiç mağaraya yani inzivaya 
çekilmem iştir.

36 Mevlanâ'nın insanı kamışlıktan koparılan bir neyhe benzetmesi, insanın 
ölümüyle Allah'la düğün yapacağını, asil vatanına ulaşınca gerçek öz
gürlüğüne kavuşacağım, beden hapishanesinden ruhun kurtulmasıyla 
mümkün olacağım söylemesi ne kadar da paralellikler arz etmektedir, 
Ayrıca bunlar, ruh İnancı ve ruhun ölümsüzlüğü fikrinin nerelerden gel
diğinin İbretlik göstergesidir.
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Bir köşeye çekilm e ve h içbir işe karışmama» dünya işlerin
den vazgeçm e anlam ındaki inziva kadar İslam 'a aykırı başka 
b ir şey olamaz. Kendisine tebliğ ve em r-i b il m a‘ru ff nehy-i 
anfl-m ünker vazifesi verilm iş b ir Müslüman asla kendini ya 
şadığı toplumdan tecrld edemez. İbn Teym iyye ye göre halvet 
He Kur'anî bir kavram  olan itlkâ f aynı şey değildir. İkincisi 
sadece camide yapılır, Hz. Peygam berin  Htra m ağarasm da d- 
salet öncesi geçirdiği zam anlar halvete delil olmaz. Çünkü o, 
risalet dönem inden sonra oraya bir daha gitm emişti.

R iyazete gelince; nefsi öldürme, dünya nim etlerinden 
uzaklaşm âT bir lokma, b ir hırka İle yaşam a dem ektir. Böv-
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le  Hind m iskinleri gibi yaşayıp, nefsi terbiye etm eye çalışm a 
tasavvufun İslam 'a soktuğu İslam  d ış ıjb ir davranıştır. Zira 
A llah Kur'an’da  m ükerreren “Yiyiniz, İçiniz, evleniniz, çahşf- 
nız!T buyurmaktadır, O lduğu jıa lde yememek, içm em ek açık* 
ça nefse eziyet etm ektir k î,İs lam  bunu zulüm  olarakjm um la- 
mışür. Hâlbuki "riyazet; kişin in nefsini terbiye edeceğim  diye, 
var olan dünya nim etlerinden kendini mahrum bırakm asıdır. 
K işiyi tam am en bîr rahip hayatına sevk eden bu tü r davra-
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nışlarm  bir benzerini P eygam b ^ in  n a^ tm aa görm ek  m üm 
kün debid ir. K işiyi ruhbanlığa götürecek bu tür yollar İslam
ile kapatılm ıştır. Zira ruhbanlık yasaklanm ış ve Peygamber 
de dâhil kim seden böylesi davranışlar istenm em iştir, Sırat-ı 
m üstakim in dışına çıkmayı A llah “Fahşâ/ aşırılık" olarak ni- 
tem iş ve fahşâ'dan sakınm am ızı em retm iştir.

İbadet olsun diye, devam lı susmak, uyumamak, aç kal
m ak vs, dinin sın ırlan içinde değildir. Helalleri haram kıl
m akla zahid olunmaz. Sürekli oruç tutm anın da dinde yeri 
yoktur. Nefise eziyet etmek, evlenm emek vs. HristlyanUktan 
gelm e adetlerdir.

B ir zavallı sûfi şöyle der: “K işi eşin i dul bıraktığı, çocuğu
nu  terk ettiği ve köpek kulübelerinde barındığı zaman ancak 
sadıkların derecesine ulaşabilir.“

Gazâlî’deki, fakirliğin övülmesi, zenginliğin yerilm esi ve 
dünyanın zemmi* He ilg ili bölüm ler ve  hadis diye takdim  edi
len bu uydurm alar bu zihniyetin tezahürüdür.
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İslam ’da, zengin Müslüman, fakir Müslüman’dan hayır
lıdır. Güçlü, sağlıklı Müslüman hasta Müslüman’dan hayır
lıdır, Tıpkı; b ilgili Müslüman’ın cahil Müslüman’dan hayırlı 
olduğu gibi. Çünkü kişinin sağlığını koruması farzdır, çalışıp 
rızkını kazanm ası farzdır, okuyup İlim  sahibi olm anın kadın 
ve erkeğe farz olm ası gibi. Zengin Müslüman İzzet içinde ya
şar, Zekâtım , sadakasını verir. Yoksullara yardım  eder. Hac
ca gider. Muhtaçlara yardım  eder. Fakat çalışm ayan asalak 
tipler, beceriksiz, fakir kim seler de düşmanın maskarası, 
M üslüm anların da yüz karasıdır.

Her meydan dayağı yiyen gazi olm adığı gibi, her aç-sefll, 
lşsiz-güçsüz yaşayan çok muhterem b ir ve lî değildir. Zira 
“Aba giyen nice zındık, kaftan giyen nice sıddık vardır*” sözü 
bunun İçin söylenm iştir.

Bugün "b ir lokm« ^ f a k i r l e r i n e  değil, 
kazanan ve paylaşan, onuruyla yaşayan M ûslûmanlara İhti
yacım ız var* B ir İnsan zâhidâne yaşam ayı tercih edebilir* Bu 
onun kendi tercihidir. D iyeceğim iz b ir şey de olamaz »Am m a 
velâktn, aynı kişi bunujsîm n^m  görüşüdür diye ta k d lm jg fe  
mez. Îslaın blz^ruhban lığı değil, rabbânîllği emreder.

Zikir Nedir?

“Zlkr" kelim esinin K u ran ’da en yaygın olarak kullanılan 
anlam ı wKur’an"dır. Am a m aalesef tarikatçılar bu kelim enin 
de anlam ına takla attırm ışlar, anlam ım  ters-yüz etm işlerdir.

Zikr’in kelim e anlam ı “hatırlam a" yani; A llah ’ı hatırlam ak 
dem ektir. Bunun için  önceleri Kur’an ayetleri okunuyordu. 
Daha sonraları bildiğim iz tarikat ayinlerine dönüştü. Zikir ve 
vird kelim eleri, bundan böyle esm au'l-husna’dan çeşitli isim 
lerin  ya  da duaların belli sayıda tekrarlanm asını İfade eder 
oldu. Hatta bu ayinlere m üzikler, rakslar dâhil oldu, ah-u fi
ganlar İle ortalık panayıra döndü.

* Kâfirler ona Rabbinden bir mucize tndirüıneü değil m iydi? 

d erler" (Ra’d/27) A llah da cevaben “İşte onlar im an eden ve 
kalpleri zlkrullah ile/Allah’ın  vahyi He İtm inana eren kim se
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lerdir. D ikkat ediniz* kalpler ancak A llah 'ın  zikri/Kur'an ile 
tatmin olur.“ (Ra’d/29} buyurur.

Aynı ayeti, tarikatçılar birçoklarını kendilerinin uydurdu
ğu acayip zik ir ibadetleri için delil olarak getirirler ve kalbin 
İtm inana ermesini bu zikirlere, virdlere bağlı olduğunu söy
lerler. Hâlbuki yukarıdaki ayetin bunlarla hiçbir alakası yok
tur. Ayet; m ucize isteyen müşriklere, “Size Kur’an yetm iyor 
mu? K uran  sizin  kalbinizi tatm in etm iyorsa, daha ne ede
cek?“ demektedir.

“Zikr" kelim e anlam ı olarak; n isyan/unutma kelim esinin 
zıddıdır. Hatırlamak* akılda tutmak, öğüt anlam larına gel
mekle birlikte A llah ’ın  kelam ında daha çok "Kur’a ıT  anlam ın
da gelm iştir.

K im  b en im  züalıruien/Kur’an'undan yüz çev ir irs e , iyi b ils in  ki, o n a  

dünyada dar bir geçimlik varda- ve biz onu kıyamet günü kör o la 

ra k  haşrederiz. (T a h a / 1 2 4 )

S on u n d a  o n la r  zikri/vahyi unuttular. (F u rk a n / 1 8 }

Ey İnsan/ S a n a  u ah yo iu n an  k ita b ı oku , namazı k ıL .. Ş ü p h es iz  k i 

Allah’ın zikri (gerek namazda okuduğun, gerekse namaz dışında 
okuduğun K u ra n  namazdan) daha büyüktür. (A n k e b û t/4 5 )

Buradaki zikrullah; A llah 'ı anmak da olabilir. Yine Allah 
nam azların rekâtlarının sayısına bakmaz, içinde tilavet olu
nan ayet m iktarına bakar. Namazda okunan kıraatin uzunlu
ğu, nafile namazların rekât sayısından daha önemlidir.

Ne yani! Aramızda zikrin/vahyin indirileceği bir tek o m u k a ld ı?  

A n la ş ıla n  onlar b en im  zikrime/kitabıma şüpheyle yaklaşıyorlar, 
(S a d / 8 )

Bu ve benzeri birçok ayeti örnek olarak verebiliriz.

Tarikatçılara gelince, onlar Peygamber in  hiç yapm adığı 
zikirler icat etm işlerdir. Güya Peygamberim iz bu zikirleri giz
lice* mağarada öğretm iştir. Ya da kapılan kilitletm iş, sonra 
güzide sahabesine ta1 fim ettirm iştir vs. gibi palavraları d izer
ler. Ölüm pahasına olsun hiçbir peygamberin Allah'tan aldığı 
bir em ri gizlediği nerede görülmüş? Allah aşkınal Bu sapıklar 
Peygam bere yalan isnat etmekten zerre kadar da çekinmez-
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ler. Bütün dinleri yalan ve hayal üzerine kuruludur. Zaten 
birazcık haya ve edep sahibi olsalardı, A llah ’ın  son dinini bu 
kadar bozm azlardı. Z ikir diye Rock’çılar gibi oralarını burala
rını zm gırdatm azlardı.

Bugün görüyoruz ki; değişik zik ir m eclislerinde defler, 
kudümler, düm belekler çalınmakta* şişler batırılm akta, ba- 
ğıra-çağıra hiç bir sahabenin yapm adığı, tâbiûn'un bilm ediği 
zik ir adı altında şaklabanlıklar yapılm aktadır, Acayip raks
lar, sema m eclisleri kurulmakta, naralar atılmaktadır. Üste
lik  bunlara zikir ibadeti derler. Peygam berin  yapm adığı bir 
şey nasıl ibadet olur? Nasıl olur da bunlardan sevap umulur? 
Yeni ibadetler icat etmek, yeni düı vazetm ek demek değil m i
dir? İbadetler içtihadı değil, tevkifidir.

En güzel isimler AUah’mdır. O hâlde O'na en güzel isimlerle dua
edim O'rtun isimlerinde Ühada giden mülhidleri bırakım (Araf/180)

Rabbtnize yalvarm yakara ve gizlice dua edin. Bilmelisiniz kt O
haddi aşanları sevmez, (Araf/55}

Abdulaziz ed-Debbağ ise; “Zikredenler, sağa sola sa lla
nırlar. Çünkü kutublar m eleklerin böyle yaptığın ı görm üş
lerd ir.” der, Kutublar da yalan, onların m elekleri görm esi de 
kuyruklu cinsinden yalan! Yalancılıkta bunlar ne kadar da 
m ahirler!

Özetle; zik ir bir ibadetse -k i bunda hiç şüphe yoktur- Öy
leyse ibadetler Peygam ber-i z ı Şân’rn öğrettiği şekilde yapı
lır. “AUah 'm  size öğrettiği gibi A llah 'ı zik red in” (Bakara/239) 
Önce, A llah daim a hatırda tutulm alıdır. Biz O nu  görm esek 
de O b izi görüyor şuuruna sahip olunm alıdır. Sonra; en bü 
yük zik ir olan Kur’an anlaşılm ak için her daim okunm alıdır. 
Vah iy kendisine iniyorm uşçasına, Rabbinin huzurunda o l
duğunu hissetm elidir. Bunların dışında nafile zik irler yap ı
lacaksa, onların da Peygam berim izin bizlere öğrettiği âdap 
ve erkân içinde olm ası şarttır. O bize birçok dua öğretm iş, 
tesbihat örnekleri sunm uştur, işte bunlar da edebinle yap ıl
m alıdır.
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Hatme4 H&cegan

Gulat-ı Ş ia hariç hiç kim se bu tarikatçılar kadar dinde 
laubali olmamıştır. Koskoca şeyh/gavs dedikleri bu kim seler 
hadis uydurabilm ekte veya uydurma olduğu gün gibi aşikâr 
hadisleri kullanm aktan zerre kadar utanmam aktadırlar. 
Bunları kltab, sünnet bağlam az. Bunlar için tek ittiba edile
cek m erci Şeyhlerinden böyle b ir anane« uygulam a gelm iş o l
masıdır. Onlara göre o kadar yücelttikleri bu kim selerin hata 
etm iş olm ası mümkün değildir. Bu tam olarak Ruhbanım/ 
rahiplerini rab edinen Hristiyanlarm  hâlinin b ir benzeridir.

Nakdîlerdeki hatm e-i hacegan buna iy i bir örnektir. Onla
ra göre bu zikir Peygam berden gelir. Bu düpedüz b ir yalan
dır. İlk  defa 1780 yıllarında böyle bir ibadet tarzının kitaplar
da yer aldığını kaynaklar göstermektedir. Özellikle Halidiyye 
kolunun çok önem verdikleri bu zikrin üç değişik şekli vardır. 
Bu hatmede besmele. Fatiha, Salâvat, İnşirah ve îh lâs sûre-/ 
leri değişik sayılarda okunmaktadır. Tek başına yapılabildiği 
gib it daire şeklinde oturup topluca da yapılm aktadır. Her sa
bah ve akşam yapılabilen bu ibadeti, eğer topluca yapılırsa 
şeyh efendi ya  da. onun izin verdiği kim se yaptırır. Kapılar 
kapatılır. Garip/yabancı varsa, hatta bastonu b ile hatm eyi 
bozar (I)37 Nakşibendî olmayan, bazılarında ise Halidiyye ko
luna alt olm ayanlar hatm eye alınmazlar. Tövbe almayan, 8 
şartı yapm ayan hatm eye katılamaz. Okunacak süreler, salâ- 
vatlar zikre katılanlam  bölüştürülür,38 Hatme epey ciddi b ir 
ibadettir. Öyle ki; kurallarına harfiyen uyulm ası gerekir. 52 
kadar adabı vardır.39

Bütün Sâdât-ı K iraırfın/tarikat büyüklerinin, silsilede
ki seyyitlerin ruhaniyetlerinin orada hazır olduklarına İtikat 
edilir. Orada bulunan sadat-ı kiram ın nurları gözleri kör etme 
İhtimaline binaen (I) gözler yumulur, hatm e bitinceye kadar 
açılmaz.

37 S. Abdürraklb Erol, Yüce N akşİbendtye Tarikata  s. 59.
38 Reşat Öngören, "HatitH Hacegân" md„ DİA, C. 16, s. 477.
39 5. Abdürraklb Erol, age, a. 73,
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Hatme için  abdestli olmak, kıbleye dönm ek gerekir, Sâdât- 
lar birçok m anevi hediyeyi oradaki m ürşide veyahut vekiline 
getirir, M üritler duaları, ayetleri okurken sadat’m  ruhanJyet- 
lertnden yardım , himmet, bereket ve istim dat dilem ektedirler,

Sâdât-ı Kiram ın ruhlan hatm e yapan m ürşitlerle ve onla
rın  İzin verdikleriyle “zât^ta, fiilde, sıfatta, hâlde ve mertebede 
bir olur,

Hatme ibadeti, rabıta inancının pratiğe dökülmesidir. Hat- 
mede mürit, şeyhinin karşısında dilencinin sultanın huzu
runda el açtığı gibi, kendisini ve şeyhini hayal eder. Şeyh ora
da yoksa rabıta ile şeyhine bağlanır. İsim leri okunan sadat-ı 
kiram 'ın orada olduklarına itikat eder. Bu gelenler pek çok 
hediye ve ilaç getirm iş, m üritlere dağıtıyor diye inanır. Yine 
şeyhin kalbinden dökülen şelalenin kalbine aktığım  hayal 
eder. Kalbini açıp, bu gelenlerden dilekte bulunur. K ıraat ve 
rabıta ne kadar kuvvetli olursa, o kadar şefkat ederler inancı 
ile can-ı gönülden yalvarır, İsm i okunan tüm sâdât yüksek 
b ir taht da oturmuş, etrafına nurlar, kıvılcım lar saçıyor diye 
hayal eder.40

Bu ve benzeri düşünceler yoga ve raeditasyonun İslâ
mî renklere boyanm ış versiyonudur. Zaten rabıtayı H indis
tan'dan alıp getiren Mevlanâ Hafidi Bağdadfdir. Nakşîliğjn 
Hind kökenli bir tarikat olduğunu Söyleyen araştırm acılar da 
vardır, Nakşibendiliğin 11 ilkesinden ilk  sekizinin Buhara'da- 
k i Budistlerden alındığı bu iddialar arasındadır.

Ayriyeten, hatm eye teşvik için kalabalık olmayın, seva
bı bölüştürm eyin gibi basit num aralar yapılır. Keza; dizleri 
tutmayan, kötürüm birisi hatme esnasında evliyaullah tara
rından am eliyat edilm iş, hatm e sonunda ceylan gibi koşarak 
ayrılm ışm ış vs, gibi b ir sürü efsane ile de saf kim seler iğfal 
edilmektedir.

Ayrıca hatme duasında tarikat silsilesindeki şeyhler on
larca yüce sıfatla anılmaktadır, Seyyidü's-sâdat/ Efendilerin

40 Dilaver Sehrt, Rabıta ve Tevessül s. 53-4.
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efendisi, gavsu’l-evtâd/orduların gavsı, gavsu’s-sakaleyn/iki 
cihanın gavsıt yardım  edicisi, kutbu'l-aktab, kutbul-m edar/ 
zam ana ve mekâna hükmeden, vahîdü’z-zaman/zamanının 
biriciği, feridu 1-asr/asnn yeganesi, hâdil-enam /bütün yara
tılm ışları hidayete erdiren, Mevlanâ, Baki billâh, sultan, yerle
rin  ve göklerin incisi, m illetin ve dinin sirâcı/kandili (Peygam
berdin K uran ’daki niteliği) vs, gibi guluv/çizgi dışı aşırılıklar 
mevcuttur. Sadece bu sözler bile kişinin imanım alıp götürm e
ye kâfidir. Bu sıfatların çoğuna Peygamber bile sahip değildir. 
Çoğu A llattın  isim  ve sıfatlandır. B ildiğiniz gibi şirk iki ilah var 
dem ek değildir, Şirk A llah ın  niteliklerini başkalarına dağıt
maktır, Aynı sıfata sahip birden çok varlığın olmasıdır.

Bu hatme h içbir şekilde din  ile bağdaş tınlam az. Bunlar 
bir ibadet olsa id i m utlaka ilm ihal kitaplarında, fıkıh kitap
larında bunlara yer verilirdi, A llah ’tan başkasından yardım  
dilenmez, İstimdat, m edet istenmez. Şeyhlerin ruhaniyeti n e
yin nesidir? Bu ruhlar ilah mı kİ, kâinatın idaresine iştirak 
ediyor? Peygamber in sünnetini beğenmem ek ne büyük had
dini bilm ezliktir! Sünnette bulunm ayan ibadetleri icad etmek 
ne büyük edepsizliktir! Peygam berin  sünnet i seniyyesi nasıl 
olur da b ir Müslüman’a kâfi gelmez?

Yüzlerce Fatiha okuyup, “Yalnızca sana ibadet ederiz ve 
yalnızca senden yardım  dileriz," diyen birisi, yüzlerce İhlâs 
sûresi okuyup, “A llah birdir, doğurmamıştır, kendisinden 
hiçbir ilah ürem em iştir,” diyen b irisi nasıl olur da yüzlerce 
ilah edinir ve bu ilahlaştın lm ış şeyhlerden ve onların ruha- 
niyeüerinden yardım  ister? Onlardan istim dat diler? M edet 
umar? Bu tam olarak kula kulluk etmektir, Onlara ibadet 
etmektir, ö lm ü ş kim selere Peygam berim izin işittirem ediği 
Kur’an ile sabitken, nasıTolurda bizler ölülere işittirebilirlz? 
Ölünün kendisine faydası yok iken, nasıl olur da dirilere fay-
d a ve zarar verebilir? Bunlar apaçık şirktir.

Bu tıpkı şuna benzer: Eşine sarılıp, ona “Seni çok sevi
yorum, senin için ölürüm," diyen, Hâlbuki o an sevgilisinin 
aşkıyla, hayaliyle dolu olan yalancı birinin hâil gibidir. D il ile 
“A llah ’ım  yalnız sana ibadet eder ve senden yardım  dileriz*"
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derken bütün kalbiyle sadat-ı kiram ın himmetini, bereketin i 
beklem ektedir. Koskoca A ziz Kur an, başkalarının him m etini 
celbetm ek içinjja s it  bir aracı, vesile ve şefaatçi olm a gibi aşa
ğı bir seviyeye düşürülmektedir. Hatta A llah, A llah  yalvarışla
rı bu j^edek ilahların/ sadat-ı Ş a ir im  getireceği hediyeler için 
küçük b irer ricacı o lab ilm ek te j^^Y ^d ım  A llah 'tan değil, bu 
ilahlaştırılan kim selerin ruhaniyetinden istenilmektedir.

H içbir hadiste ve m ezhepte böyle b ir ibadet yoktur* Na
sıl böyle b ir ibadet icad edilebilir? Sünnetin dışına çıkm ak 
bid’at'tir, dalâlettir, sapıklıktır. Tam  olarak Fatiha’daki dâl- 
lîh e  dâhil olmaktır. îh lâs sûresini bu kadar vird olarak oku
yup da oradaki ihlâstan/tevhitten bu kadar uzak düşmek ne 
kötüdür Ya Rabbil Dizlere düşen, dinlerini oyun ve eğlence 
edinenleri terk etmektir. Şirkin her çeşidinden kaçınm ak ve 
müşriklerden teberri etmektir*

Vesile
M üşrik akim a göre salüı b ir kul araya girm ez ise kişi tek 

başına Allah'a ulaşamaz.

Tarikatlarda vesile; türbelerden, sağ veya ölü evliyadan Al™ 
lah ile kullar arasında aracılık yapm alarım  istem ek anlam ın
da kullanılır. Bu tam olarak “şirk-i takrîb" denen M ekkelilerin 
şirkidir.

Oysa İslam 'da vesile; b ir şeye arzu ile ulaşm aya çalışm ak
tır. Vesile, “kurbetün" gibi yaklaştıran anlam ına gelir. “VâsıT; 
A llah ’a rağbet eden, O'nu arzulayan dem ektir.41 Gel gör k lt 
bugün bu kelim eyi felsefelerinin en önem li enstrümanı olarak 
kullananlar, ona bambaşka bir anlam verm işlerdir. Vesile'ye; 
günümüz Türkçesinde hepim izin kullandığı araç, aracı, bağ, 
vesile, anlamı verirler.

Kur'an’da, vesile kelim esi ik i yerde geçer. *Ey îm an eden
leri Allah'tan korkun, O  na yaklaşm aya çalışın ve  O'nun yolun
da cihad edin ki, kurtuluşa eresin iz” (Maide/35) Tüm  kadim 
müfessirler, "O n a  vesile aramayı, O ’na yaklaşm ak" olarak

41 İsfehanl, Müfredat, Vesile md.
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anlam ışlardır. H içbiri şim dikilerin anladığı gibi, "O 'na yak
laşm ak İçin aracı bulun, şefaatçi arayın, A llah İle kendiniz 
arasına üçüncü b ir şahıs sokun, bu şahısla A llah 'a yaklaşın 
şeklinde" anlam am ışlardır, Katade, ayeti; “O 'na boyun eğe
rek, O ’nu hoşnut edecek am eller işleyerek, O 'na yaklaşın." 
şeklinde anlam ıştır. Zaten vesile kelim esi bağlam ıyla birlikte 
ele alınırsa, A llah 'tan korkm ak İle clhad arasında zikredilm iş
tir. Bu İki Önemli em ir arasında Tarikatçıların anladığı gibi, 
“A llah ile kendiniz arasında bir aracı bulun, yani şirk koşun" 
şeklinde b ir em ir olabilir m i? Gerçekten günümüzün m üşrik
leri A llah 'tan korkmadıklarından, clhad em rini ise “nefis tez
kiyesi" olarak çevirip, hükmünü rafa kaldırdıklarından, O ’na 
yaklaşm a em rini de “aracılar bulun" şeklinde anlayarak İti
katlarının ne olduğunu, ayetin anlam ına takla attırarak çok 
net b ir şekilde gösterm işlerdir.

Onlarca ayet aracılık/vesilecilik fikrini reddederken, yu
karıdaki bu ayet vesfieciliğl em reder m i? Tabii bu fıtratları 
bozulm uş kimseler, Yahudilerin yaptığı gibi yaparak “Kelim e
lerin yerlerini/anlamlarım değiştirirler." (M alde/13)

Yine bu Kur’an’ı esas almayıp, batıl teorilerini esas alanlar, 
Kur'an’ı heva ve heveslerine göre tefsir edenler, araç ile am acı 
değiş-tokuş etm işlerdir. Vesile/yaklaşm a araç değil, amaçtır. 
Bunlar ayeti; “O 'na yaklaşm aya vesile arayın" şeklinde çevire
rek, vesile/aracı aramayı hedef, amaç gösterm işlerdir. Hâlbu
ki Allah yaklaşm ayı amaç olarak gösterm iştir. Ayetin anlamı; 
“O ’na yaklaşm ayı arzulayın."

Yine ayette geçen "Vesile" kelimesi, cennetin bir diğer ad ı
dır, diyenler vardır. Bu takdirde anlam; "Allah'tan vesile cen
netini isteyin" olur.

Vesile kelim esinin geçtiği diğer ayet, vesile kelim esini “ara
cılık" olarak algılayan bu kim selerin üzerine projektörleri doğ
rultup, onları suçüstü yakalam akta ve onların ne kadar sapık 
olduklarım  teşhir etmektedir.

De kt AUah Üe birlikte, O'nurt derece bakımından akında olan
(kendilerinde tanrısal güç vehmettiğiniz) kimseleri çağırın. (Onla.-
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nnj Sizden hiçtir kötülüğü/zaran kaldırmaya veya onu fyaroriı bir 
şeyle) değiştirmeye güçleri yetmeyecektir, Üstelik onların yardıma 
çağırdığı kimse ter (şeyhler, velîler) -Allah*a en yakın sandıktan 
kimseler hangileriyse- İşte onlar hibe Allah’a yaklaşmak için ve
sile ararlar. O'nun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar... 
(îsrâ/56-7)

Bu iki vesileyle ilgili ik i ayet çok net olarak şunu ifade et
mektedir: Siz Ey M üşrikler! Sizin Bana yaklaşm ak lçlnT Be
nim le kendiniz araşm a koyduğunuz aracı kimseler, bırakın 
size ufacık b ir yarar vermeyi, bana yaklaşabilm ek için  ken
dileri vesile ararlar, yani; bana yaklaşm aya çakşırlar* Onlar 
sizin gibi sapık değillerdir* Onlar sizin gibi soytarı olm adığın
dan * Ben den hakkıyla korkarlar. Rahm etim i umarlar. Araya 
kim seyi sokm aksızm  var güçleriyle O ’na kulluk eder, salih 
am eller işler ve benim  yolum da cihad ederler.

Nitekim  Rabbim iz, “Artık kim, Rabbine kavuşm ayı umuyor
sa  salih am el/iyi iş yapsın ve Rabbine İbadette hiçbir şey i or
tak fco$masm*"(Kehf/110} buyurarak, kendisine salih am eller 
ile yaklaşılabileceğini bildirm iştir.

Zaten biz M üslüm anlarla diğer din mensuplanm/müşrik- 
leri bu vesile/aracılık anlayışı ayırır. Kim Allah ile kul arasına 
aracılar koyuyorsa onlar tevhitten ve İslam ’dan en uzak kim 
selerdir, Zaten A llah son dinini kendisi ile ku llan arasındaki 
aracıları, vesilecilik anlayışını ve şefaatçileri kaldırm ak için  
gönderm iştir.

Tüm ilkel ve m uharref dinlerde bu  vesiled llk/ aracılık fikri, 
sapm anın en net göstergesidir. Tüm bu batıl dinlerde aşkın 
olan A llah ’a ulaşmak ancak kutsanmış birtakım  özel kim se
lerle mümkündür, Hâlbuki aslı bozulmamış tek din  olan, tev- 
hid dini İslam  bu irtibatın  vasıtasız olmasını, aracıların ara
dan çıkarılm asını emreder*

Mesela Hristiyanlıktaki ruhbanlık müessesi bu irtibat için 
icat edilm iştir* Günahlar bu kilise babalan vasıtasıyla çıka
rılır, Onlar vasıtasıyla insanlar affedilir, takdis edilir, Arap 
m üşriklerinde de A llah ’a  ancak esnam, evsan, erbâb, tağut, 
endâd, âlihe ve şufeâ, şüreka vs, gib i aracı ilahlarla ulaşıla
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bilm ekte, İrtibat kurulabilm ektedir. İslam  tüm  adı geçen bu 
aracıların red ve inkâr edilerek aradan çıkarılm ası için gön
derildi.

Tasavvu f dini, tekrar bu şirk inancım  Müslüm anlar ara
sına sokarak yaygınlaşm asını sağladı. Son tevhid dinini en 
ilkel dinlere benzetti. Bu aracılık fikri en çok şefaat* teves
sül ve b ir şeyhe İntisap etmeden salih kullar araşm a girilm ez 
fikrinde ortaya çıkar. Kur an şefaati ikame etm ek için değil* 
tam  aksine ortadan kaldırm ak için bahseder. Tevessül ise; 
A llah ’tan bir istekte bulunurken A llah katında naz-ı n iyazı 
geçtiği varsayılan hatırlı kim seleri araya sokarak* şunun, bu
nun hürm etine b ir şeyler istem ektir kİ, çok erken dönem lerde 
bu bidat Müslüm anlar arasında görülm eye başlandı. Yine ilk 
sûfılerde* A llah ’a yaklaşmak* A llah ’a ve rasulüne itüba et
mek, farz ve nafileleri eksiksiz yerine getirm ek şeklinde iken* 
daha sonraları b ir şeyhe bağlanmadan kişinin kendini terbiye 
etmesi, Salih kullardan olm ası mümkün görülm ez oldu. Bu 
Allah ’a  yaklaşma, yakın olm a ilk tasavvuf! eserlerde b ile farz 
ve nafile ibadetlerle olacağı belirtilir. Örneğin Ebu Talih el- 
Mekki, KufuTKulüb adlı eserinde; em redilen farzları yaparak* 
hayırda yarışarak, teheccüd kılarak, tane tane Kuran  oku
yarak A llah ’a yaklaşılacağını vurgular. B ir asır sonra gelen 
Kuşeyrfde bu Allah ’a  yakın olm a işi epey değişm iştir. Artık 
A llah ’a  yakın olmak A llah 'ın  veli kullarına hastır ve bu da 
ancak uzlet ile halktan uzaklaşm akla elde edilebilir. M üridin 
b ir şeyhe intisap etm esini şarttır. Kim in şeyhi yoksa şeyhi 
şeytandır dem eyi de ihm al etmez.42

Allah kendisinden başka velî/dost edinilm esini b ir nevi in 
tihara benzetir. T ıpkı d işi örüm ceğin evini ev edinen ahmak 
b ir böceğin acı akıbeti gibi, sonlan helaktir.

A llah ’ı insandan uzak gören bütün anlayışları İslam  zaten 
baştan mahkum eder. A llah kullarına o kadar yakındır kİ; 
araya b ir başkası giremez. Araya b ir üçüncünün girem eyeceği 
kadar, O A llah kullarına yakındır,

42 İsmail Çalışkan, “Allah-lnsan İlişkisinde Aracı Fikri”, İslam tyaL 2002, 
Sayı: 1, s. 181-90.
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Biz insana şah damarından daha yakınız, (Kâf/16)

Eğer A llah ile aram ıza bir başkasını sokarsak, şah dama
rım ızı kesm iş -koparm ış olursunuzl

Kutlarım Beni sona sorarlarsa {bilsinler ki) Ben onlara çok yakı
nım Dua edenin duasına icabet ederim, [Bakara/186}
Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. (Mücadele/7)

Allah bize bu kadar yakın iken, nasıl olur da b iz bu gerçeği 
unutup kendim izi O ’ndan uzak görebiliriz?

Eğer O nun sevgili kullarından olmak, O na yakın olm ak 
istiyorsak, O bunun nasıl olacağının yolunu da gösterm iştir,

Artık her kim. Rabbine kavuşmayı umuyorsa Salih amel işlesin ve
Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. (Kehf/110)

En güzel isimler AUohfındu\ O holde O'rta güzel isimlerle dua edin.
(Nemi/19)

Allah’a şirk koşanlann edindikleri aracılar hiçbir zaman 
kendilerini işitemez ve cevap da veremezler. Onlar yaratıl
mıştır. Yaratılm ışlara has tüm eksikliklerle de m alûldürler/ 
hastalıklıdırlar. Üstelik ölmüşlerdir. Bu ahmakların yaptıkları 
hiçbir şeyden haberleri de olmaz. Dualarını duymazlar ki, on
lara cevap versinler. Aslında putlar masum şeylerdir. Zavallı 
putlar kendilerinin putlaştırdıklarından bile haberleri yoktur. 
Putperestler ise Allah'ın pislikler olarak kitabında anacağı ka
dar şeref ve haysiyet yoksunudurlar, Kendilerince şeytana pa
bucunu ters giydirecek kadar uyanıktırlar, Allah’a  yaklaşmak 
için böyle şeytanca yollar icat ederler, Niyetleri masum olabilir, 
fakat yöntem leri meşru değildir. Niyetleri kaş yapmaktır, Lâkin 
göz çıkarırlar. Hem de gören gözlerini kaybedecek kadar!

Bu vesilecilik/aracılık inancı son aşamada kaçınılm az ola
rak halis/katıksız şirke dönüşür. Bu kulvara giren herkesi 
bekleyen kaçınılm az son budun Er-geç bu aracılara A llah 'ın  
birtakım  nitelik leri verilir ve yedek pek çok ilah ortalığı doldu
rur, Tarihte bunun sayılamayacak kadar örneği vardır. Yani 
bu tespitim iz yersiz b ir korku değildir. Binlerce kez tecrübe 
edilm iş acı bir gerçektir. Şirkin en bariz görünür vasfı bu ara
cılık  inancıdır.
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Şirk; M erham etlilerin en M erham etlisi olan A llah 'ın  bağış
lam ayacağı tek günahtır. “Allah şirki asta bağışlam az, bunun 
dışında ötemi dilediğine bağışlar ” (Nisa/48)

(Ey Muhammed) Şarta ve senden öncekilere de şu kesin durak 
bÜdirHmiştir. *Eğer şirke döşersen, yaptığuı bütün güzel ameller 
boşa gider ve muhakkak bir surette kaybedenlerden olursun. ' (Zü- 
mer/65)

A llah kendilerine kitap verilenlere şöyle seslenmektedir:

...Gelin bazımız, bazımızı (Allah'la kendisi arasına aracı koymak 
suretiyle) rabler edinmesin Eğer yüz çevirirlerse deyin ki; şcthid 
olun, biz Müslüıuarüartz.' (AL-i tmran/64)

Bizim  de diyeceğim iz şudur: Tanık olun. Biz Müslümamz. 
A llah 'a ulaşmak için  aracılar edinen müşriklerden beriyiz. 
Eğer bu aracılardan vazgeçm iyorsanız b ilin  ki, b iz de sizin 
m üşrik olduğunuza şahidiz.

Tevessül
İnsanlar dileklerinin kabul edilm esi için kendileriyle A l

lah arasında birtakım  varlıkları aracı yaptıkları öteden biri 
bilinmektedir. Bu bilinm eyeni bilinene kıyaslam a diye bilinen 
bir akıl yürütm eden beslenir. Zannederler ki bu ahmaklar, 
dünyada işlerim izi nasıl torpille, güçlü birinin tavassutuyla 
hallediyorsak, Allah indinde de işler böyle yürür. B ilm ezler 
ki orada torpil geçmez. Orada buranın Bizans oyunlarıyla iş 
görülmez. Tevhid İnancı en çok “bidatlerle, tevessül ve şefaat 
anlayışlarıyla” bozulmuştur. Şeytan, insanları en sinsi bu üç 
yolla tuzağına düşürmüştür. Bunu görm ek için Cahillye insa
nının din ve ibadet anlayışına, bugünkü bazı Müslümanların 
din yerine onların yaptıklarını aratmayan uygulamalarına, 
bazı salih kim seleri aracılar ve şefaatçiler yaparak onlarla te
vessülde bulunm alarına bakm ak yeterlidir. Nuh kavm i daha 
önceden yaşam ış Ved, Suva*, Yeğus, Yeuk, Nesr gibi salih 
kim seleri A llah Üe kendileri arasında aracılar ve şefaatçiler 
olarak koyarak, onlar vasıtasıyla Allah'a ulaşmaya çalışm ış
lardı. Hristiyanlar İsa ve Meryem 'i araya koyarak, onlarla te
vessülde bulunarak A llah 'a dua etm işlerdir, Mekkeh m üşrik
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lerde, Lat, M enatf Uzza gibi yan  ilahları araya aracı koyarak 
O’ndan istekte bulunmuşlardır* Günümüzdeki m üşriklerin 
tevessülü de ‘‘A llah katında m anevi kıym eti olan, A llah ’a na- 
zı-niyazı geçtiği varsayılan, erm iş kişiler olarak gördükleri ve 
tavassutlarını/aracılıklarını A llah ’ın kırm ayacağına inandık
ları kim seleri aracı yapm ak şeklindedir*’*

Mekkeli müşrik de yaratmanın, nzık vermenin, faydalan 
tem in etmenin, zararları defetmemin Allah ’ın  elinde olduğu
nu biliyordu* Onlar da tıpkı günümüzün uyanık müşrikleri 
gibi, ilahlarının aracılığıyla O ’nun katindan boş dönm ek iste
miyorlardı* Şeytan onlara Allah ’ı bırakmalarını* başka tanrı
lar edinm elerini tavsiye etmedi* Sadece O na yaklaşm ak için 
aracılar bulm alarım  tavsiye etti* Şeytan hilesin i çok güzel b ir 
ambalaj İçinde sunar* Zehirin altın  tas içinde sunumu gibi! 
A llah ’a  yaklaşm ak İçin, um duklarına nail olmak, korktuk
larından em in olmak için b ir salih kulu aracı, şefaatçi yap* 
Bunu yaptın m ı, artık gerisi gelir! Tüm  sapm alar başlangıçta 
göze batm ayan ve ciddiye alınm ayan ufacık bidatlerle, iy i ni
yetlerle başlam ış ve devam etmiştir* Aracı yapılan kişi baş
langıçta mübarek biridir, âlimdir, takvalıdır, A llah ’ın  sevdiği 
kim selerdendir, velîlerdendir, m elek gibidir, vs* denilerek iyi 
niyetlerle abartılarak övülüp, sevilmiştir* Lâkin bu övgüler ve 
yüceltm eler bir yerde durmaz, gün gelir bu kim sede insan
lardan farklı olduğu düşünülür, bu kim senin doğasında bir 
üstünlük, b ir anorm allik olduğu, kâinata müdahale ve tasar
ru f gücüne sahip olduğu düşünülmeye başlar* En sonunda 
da bu yüceltm e takdise dönüşür. Nihayet hepinizin bildiği 
“Evliya denen Allah ’ta fani olmuş, O’na karışm ış ’insanların 
üstünde, A llah 'ın  altında* b ir yan  insan, yan  ilah acayip b ir 
tür.” ortaya çıkmıştır.

M aalesef tarihte bidat uydurmak, tevessül ve şefaat an
layışıyla şirke davetiye çıkarmak, sıradan cahil insanlardan 
çok, söylem  ve eylem leriyle onun yolunu açan, süsleyen, sa
vunan ve sürdüren şeyhler, sâdat/efendiler, üstadlar eliyle 
olmuştur. Cahil halk yığınları da onları takdis ederek, bu 
kim selerin ardından gitm işlerdir. Hâlbuki hak dinin safiyetini
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korumak için en çok onlar gayret sarf etm eliydiler. Hurafeler* 
sigara* alkol gibi kötü alışkanlıklardır. B ir defa bulaşmaya 
görsün* b ir daha insanın yakasını kolay kolay bırakmaz. M a
a lesef Kur an dan uzaklaşan âlim lerim izin böyle tiryakilikleri 
olmuştur. Ya da Âlim lerim iz, toplum a kök salm ış bu hurafe
lerle mücadele etmeye* tüm toplumu karşılarına alm aya cesa
ret edemem işlerdir. Hâlbuki ilahı/sem avi dinin en tem el öğre
tisi tevhid olup bu öğretide Allah ile İnsan arasındaki kulluk 
ilişkisin in daim a aracısız ve katışıksız olması* A llah ın  yetki 
ve niteliklerinin başka varlık lara dağıtılmaması* onlarla pay- 
laşümaması esastır.

Bir tarikat şeyhi olan İsm ail Çetin tevessülü ballandıra 
ballandıra şöyle takdim  eder:

Maddi veya manevi iş olsun* ihtiyaçları gidermek için Allah bazı 
insanlara emaneten nimet vermiştir. Nimetleri yarattığı gibi* ha
yırlıları da yaratmıştır, izzet ve azametini sebep perdeleri arkasın
da gizler* muhtacı zengine gönderir. Öyleyse güzel abdest* tadili 
erkân üzere iki rekât namaz ve duadan sonra* İhtiyaç sahibi* mü
düre* fabrikatöre ve her dünyevi iş adamına yahut şeyhe* velîye* 
âlime gider ihtiyacım ona arz eder. "Gerçekten Allah Teâlâhın 
bazı kullan vardır. Onları kullarının ihtiyaçlarının giderilmesine 
tahsis etmiştir. İnsanlar ihtiyaçlarında onlara sığınırlar. Onlar Al
lah Teâlâhın azabından emin olan kimselerdir." ve şöyle inanır: 
'Bu iş adamları Allah Teâlâhın fazl, kerem ve rahmet kapılandır* 
nimet hazînesinin açılmasına anahtardırlar* vesiledirler. İhtiyacı
mın giderilmesi ve işimin görülmesi için vasıtadırlar/

Ne kadar iyi ve masum bir girişim  (1) değil m i? Müşrikler* 
ilahlarından, bunlar ise, Allah nezdinde itibarı olup isteği geri 
çevrilm eyen ve A llah  üzerinde hakkı olduğuna inanılan b ir 
peygamber* bir şeyh/velî, bir yatır aracılığıyla A llah 'a yalvarı
yor ve Allah'tan istediğini alıyor! Allah aşkına! Dua ve istek
lerini A llah 'ın  kabul etmesi için melekleri aracılar/şefaatçiler 
yapan Cahiliye Arap m üşriklerinin yaptığı ile bunların arasın
da ne fark vardır?43

Tevessül; kelim e olarak* vesile edinmek* aracı edinmek* 
anlam ına gelir. Terim  anlamı ise; A llah 'a yaklaşm ak veya

43 İbrahim Sarmış* “Batıl İnancın Din’e Etkisi", İk tib a s D er, Ağustos/2011.
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b ir fayda elde etmek* zarardan kurtulm ak amacıyla salih bir 
ameli ya da şahsı vesile ederek Allah ’tan İstemektir. “A llah ’ım 
falanca zatın senin katındaki değeri, hatırı/hürmetine sen
den İstiyorum ." dem ektir. Yani dua ederken, Allah katına çı
karken yanım ıza Allah ’a  nazı geçen ve Cenâb-ı Hakk’m  onu 
kıram ayacağı birini anıp onun ism ini duam ızda zikrederek 
A llah ’a dua etm ek anlamındadır.

Tevessül ün meşru, b id 'at ve gayrim eşrû olm ak üzere üç 
şekli vardır:

1* Meşru olan tevessül:

a. Allah’ın  güzel isim leri veya sıfatlarından biriyle tevessül 
etmek. “Rahmetinle beni salih kullarının arasına kat!” 
gibi.

b. İşlem iş olduğum uz b ir salih am eli vesile kılmak* “A l
lah'ım  sana im an ettik, sana güvendik. Seni ve Rasulü- 
nü seviyoruz. Bundan dolayı bizleri sev* sevindir!" Ya da 
“Yaptığım  şu hayır/hasenat hürmetine şu İsteğim i geri 
çevirm e!” gibi,

c. Yaşam akta olan bir salih kim senin duasıyla tevessül
de bulunmak. Sahabenin Peygamberim ize gidip, ondan 
kendilerine dua etm elerini İstem esi gibi,

2. JMd’at olan tevessül’e gelince; “Muhammed hürmetine* 
Kabe hürm etine” vs. gib^şeylerle yapılan tevessüldür. Çünkü 
bunların kitab ve sünnette y e r îy o k t l^

Doğrusu Alem lerin Rabbfne dua ederken herhangi b ir ku
lun “Filanın yüzusuyu hürmetine, filanın hatırına” diye dua
etmesi şuna benzer; çok zengin* b ir o kadar da cömert olan 
b ir padişahın huzuruna”çIIdpTTalancaTnem urunun hakkı 
için, filanca hizm etçinin yüzü suyu hürmetine* bana şunu 
ver! Bu gerçekten çok çirkin ve edep dışı b ir davranış olur. 
25nTbÖyle b ir saltanat ve izzet sahibi kimse, kim senin hatın 
için iş yapma2 İ Böyle ifadeler, onu hatır-gönül İçin iş yapan, 
yaptığı iyiliği uSkTıesap lar için b ir kenara not eden basit b ir
kim se konumuna düşürür ve yine bu şu dem eldir:^İsteğiınî
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geri çevirirsen, o hizm etçinin hatan kalır, san a ffücenir*

Tıpkı bunun gibi, hiç kim seye borcu olmayan, hiç kimse 
nih kendisinden alacağı olmayan, hiç kim seye m innefetm e- 
yen ve H m seye teşek k ^ b o rcu ^ lm aya n  Allâî5îınhuzurunda
■ ^ ’ • '■ ı"" H ' ■ *  ■ *‘ n ^  % ^  * ıT u ı ı . P  ̂ ^  pj

"falancanm  hakkı için, filancanın hattnna" diye dua etmek 
çok büyük edepsizliktir*

3. Apaçık şirk olan tevessüle gelince bu; ölülerden yar
dım  istem ek ya da binlerce kilom etre uzakta olan şeyhten, 
gavs tan, H ızır'dan vs* yardım  istem ektir. Onlar aracılığıyla 
A llah ’a  ulaşılabildiğine, bunların faydalan celbettiğine, zarar
ları defettiğine itikat etm ektir. Onlardan yardım  ve himmet 
beklemektir. Zira bu şekilde dua eden kim se bunlara A llah ’ın  
ulûhiyetinden bir hisse verm iş olur, ilah  olmayan  birisi seni 
o kadar uzaktan duyamaz ve sana anında yardım  da ede
mez. Tevessül günümüzde maalesef, düpedüz ölülerden me- 
deflSm m aya dönüşmüştür* l ş  yatırları, türbeleri kutsam aya 
va iTO ŞhrT^B K Tbati inancı yok edemezse, batıl inanç dini 
yok eder," hakikatlnce, ̂ naalesef batıl itikatlar din in yerin i 
alm ıştır. Halk îslam 'm daTsTıT^ohühda, ^BeHî dirToİân  A l
lah’ı^ erk  edip, karınlarında necaset taşıyan dirilerden, top- 
rağa karışm ış feiıilerden  m edet ummaya varmıştır* Hatta bu 
şaşırm ışlar A llah ’tan korkar gibi7evliyam n çarpmasmdan da
korkarlar. Hâlbuki “h avf ve haşyet" b ir ibadettir ve bunun da 
tüm ibadetler gib i yaln ızca Allah ’a  yapılm ası gerekir*

Kur'an'da bu anlam da onlarca ayet vardır* uAUah ile bir
likte başka bir ilaha/kim seye dua etm eyin/çağum aym .” (Ka- 
sas/88)

B ir Salih kul ile tevessülde bulunana sorm ak lazım , senin 
Üe o zatın ne alakası var? Üstelik kim in A llah'tan alacağı var 
ki, A llah  ona borçlu olsun? Bu duada taşkınlık yapmak, had
di aşmaktır,

Rabbine için içirt yalvararak gizlice dua edin O tnşkmhk edenleri 
sevmez* (Araf/55)

Tarikatçılar M ekkeli m üşriklerin putlara taptıklarını, bu 
söz konusu putların ise akılsız, şuursuz varlık lar olduğu
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aşikârdır, bu yüzden kendilerinin onlara benzetilm esini in
safsızlık olarak nitelerler. Gel gör ki ayetler tarikatçıları b ir 
kere daha yalancı çıkarır. Ayetlerde geçen “ellezî, men” gibi 
kelim elerin akıllı varlıklar/İnsanlar İçin kullanılan ism-İ işa
retler olması, bunların putlar değil, putlaştırılan kim seler 
olduğunu gösterir. Örneğin şu ayetlerde “ellezîne/kim seler, 
şahıslar” olarak geçm ektedir:

De kt Allah'la birlikte kendilerinde (tanrısal güçler olduğuna} tnan- 
dığtnız kimseleri çağırvb Sizden ne bir zararı fcaİdtraMfr ne de onu 
değiştirebilirler, (tsrâ/56)

Her kim  A llah ile ku llan arasında, hükümdar 1le tebeası 
arasındaki aracılar gibi aracılar oluşturursa, onun kâfir ve 
m üşrik olduğu çok açıktır. Bunlar şunu dem ektedirler İn
sanların isteklerin i bu aracılar A llah ’a İletiyor, A llah kullarım  
onlar aracılığıyla hidayete erdiriyor veya nzıklandınyor. Nasıl 
sıradan b ir kim se Padişaha, başbakana ulaşamazsa, aynen 
bunun gibi, sıradan bir insan da A llah ’a  arada mübarek zat
lar olmazsa ulaşamaz, derler. Bu tam olarak M ekkeli m üşrik
lerin, “Banlar bizim  Allah katmda şefaatçilerim izdir/ aracıları- 
mızdır.” (Yunus/18) sözlerin in bir benzeridir.44

*AUah’la _biriikte hiçbir kim seye yalvarıp yakarmayın,” 
(Cinn/18) Bu ayette geçen “ehaden" kelimesi; nekredir ve 
olumsuzluk Sadesinden sonra gelmektedir. Dolayısıyla; “eha- 
den/hiç kim se”ye peygam berler de dâhil olmak üzere her b ir 
kim se dâhildir.

Tasavvufçular, evliyaların  Ölünce ruhların ın tıpk ı kın ın
dan çıkm ış k ılıç gibi çok daha ak tif olduklarına inanırlar ve 
tüm  paradigm alarını bu şehir efsanesi üzerine kurarlar. Bu 
konuda ellerinde hiçbir şer!, nakli, akil, b ilim sel delil de yok
tur. Sadece zan, hayal, rüya ve kaynağı m eçhul eskilerden 
kalan rivayetlere dayanırlar. Bu kim seler Peygam berim izin 
Ölümlü b ir beşer olduğunu bildiren ayetleri inkâr ederek, 
onun m ezarında sağ ve d iri olduğuna yaklnen im an etm iş
lerdir. Bu konuda zayıf ya  da uydurm a b ir hadis buldular

44 5amÜ İslam Arış. C. 6, s. 347.
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mı bu onlara yeter de artar. Hatta inançları doğrultusun
da bu  tür hadisleri yine aynı züm reler uydurm uştur. Bul
dukları bu rivayetler Kur an a uyuyor mu?, sünnetullaha, 
âdetu llaha m uvafık m ı? Hiç önem sem ezler. Hâlbuki bırakın  
böyle Kur an a, akla, tabiat kanunlarına aykırı hadisleri, za
h iri tüm  sıhhat şartlarına uyan sahih b ir hadis b ile  itikadı 
konularda hüccet olamaz. Yani bu kim seler asla usul, kural 
tanım azlar.

Abbasî krallarına yalakalık olsun diye üretilen bir hadis 
tevessülün dinde yeri olduğuna dair delil olarak getirilir. Ta 
savvuf erbabının çok öne çıkardığı bu rivayette, Ömer'in Pey
gam berim izin am cası Abbas i, yağm ur duasına götürdüğü ve 
“A llah 'ım  Abbas hürm etine bize yağm ur ver." diye onu vesile 
ettiği ve onun vesilesiyle yağm urun yağdığı anlatılır. Hz. Ömer 
Mekke'nin fethine kadar Müslüman bile olmayan, tulekadan 
olan/afla salıverilen, ömrü tefecilik le geçmiş olan Abbas'tan 
başka hiç kim se bulamamış m ıdır? T ip ik b ir asabiyet kokan 
hadis örneği! Üstelik tam bir b ir tevhid eri olan Hz. Öm er'in 
böyle şirk kokan b ir şeye tevessül etm esi olacak şey değildir,45

Aslında tasavvuf insanların şahsiyetlerini o kadar ezmiştir, 
onları köleliğe razı etm iştir ki, onları efendisinin atacağı bir ke
mik parçası İçin bekleyen, yaltaklanan köpeğe benzetm iştir ki, 
bu zavallıların direk, doğrudan Allah'tan istem eyi akıllarından 
geçirmezler. Ancak şeyhlerin ve onların mukaddes ruhlarının 
aracılığı olmazsa Allah'ın onlar gibi zelil kulların yüzüne bak
ması mümkün değildir. Başlarına gelen her hayır onların him
m eti sayesindedir! Yoluna kurban olduğu şeyh efendi, onun 
için malından, canından, evladından daha önemlidir. O A llah ın  
en kâmil manada tecelli ettiği, Allah'ın ete-kemiğe bürünmüş, 
yürüyen ilahtır! Şeyhten yüz çevirmek Cenab ı Hakk'tan yüz 
çevirmektir. Şeyh izin vermedikçe bir kedi bir fare bile tutamaz!

Baştan sona küfür ve şirk olan bu düşünceler, tasavvuf 
kültürünün toplum a bu kadar hâkim  olmasından dolayı m a
alesef halkım ızın dini olmuştur!

45 Mehmet Azimli, S iy eri F a rk lı O kum akT a, 473-4,
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Son din olan İslam , Allah ile İnsanlar arasındaki anralft* 
n, şefaatçileri* A llah 'ın  dûnundaki ruhanîleri* ruhban SinifilU 
kaldırm ak için gönderilm iştir!

D ileklerim izi doğrudan Allah'tan istesek ne olur! Ne mİ 
olur? M uvahhid Müslüman oluruz. Şirke düşmekten, ebedi
yetim izi mahvetmekten kurtuluruz. Bütün ayat-ı Kuı*flnfyg 
ve sünnet-i seniyye bu konuda o kadar net, o kadar b errtk tlf 
kil Ne olur araya başkalarını sokmasak! Fatihamdaki gibi *Ydl" 
nız Senden yardım  isteriz.” desek ve bununla am el etseld

Lakfn bazılarının kam ı şirk koşmadan doymaz. Hatıl der
ler ya; “İt necaset yem ekten vazgeçm ez” diye. Huylan ku m 
sun! Çünkü “Herkes kendi sütüne* cibilliyetine yakışanı y a 
par.” (lsrâ/84) îlla  k i im anlarına şirk pisliği katacaklar* k l*  
nn lan  öyle doyacak.

ibadetin özü ve iliği olan dualarımıza şirk katmasak ne oftul

Bunlar için Allah'ın kitabı kendisine uyulacak rehber değil
dir. Bunların nazarında Kur’an* evliyalarının ruhanlyeündtn 
istimdat isteyebilm ek için okunan evrad ve ezkar mesabesto- 
dedirl Kur an okuyan, ona teslim  olan nasıl olur da ölmüşlerin 
ruhlarıyla irtibat kurar ve onlardan medet dilenebilir? Yerlerin 
ve göklerin yegâne hâkimi ve maliki olan Allah’ı bırakıp da kı
yamete kadar kendisine cevap veremeyecek kimselere sesle- 
nen* mezarlarında toprağa karışmış ölülerden aracılık yapm a
larım  isteyenlerden daha sapık ve ahmak kim  olabilir?

Allah, Peygamberim ize “Senin elinde hiçbir şey yok " (Al-i 
İm ran/128) derken* "De ki, Ey Muham medi Ben  kendime bile 

fa yd a  ve zarar verm eye malik değilim." (A raf/188) Peygam be
rim iz sağ iken bile bırakın başkalarına* kendine bile fayda ve 
zarar verm eye m alik değilken* nasıl olurda* öldükten sonra 
fayda ve zarar verebilir? Hâşâ! Peygamberdin tırnağı olam a
yacak olan şeyhlerin ruhan iyd i nasıl olurda her yerde hazır 
ve nazır olur? Hâşâ! Bu ölülerin ruhlan ilahlığa soyunabilir?

Peygamberim izin Allah'ın dinini asla gizlemediği* tebliğ va
zifesini kam ilen yaptığı ve dinin kemale erdiği, ikmal edildiği 
kltab ile sabit iken* Peygamberimizin “Sîzleri A llah a yaklaştı-
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racak hiçbir şeyi terk etmedim ve size her şeyi açıkladım ." bu
yurduğu herkesin malumuyken, nasıl olur da bu tarikatçılar 
onun hiç haber verm ediği duaları, İbadetleri İcat edebiliyorlar? 
O hiç tevessülü emretmiş m idir? Hiç ölülerle tevessül yapm ış 
m ıdır? Kesinlikle hayır. Öyleyse; Jdm R abb im  Allah, Kitabım
Kur1 an, Dinim  İslam, tek ilah Allah tır diyorsa bu tasavvuf dini- 
n i ve onun şirk olan itikadım  ve iM detlerİıü  cİerhal terk etmeli- 
dir. Hiç bozulmamış fitrata, Tevhld dinine girmelidir. Girerken 
de bu tasavvuf dininin tüm kalmülarmdan kurtulmazdır, .

Ölülerden Tardını İsteme

Bir İnsan “hayyul-kayyum , m allkuTl-m ülkw olan Allah her 
yerde hâzır ve nazır iken, onu bırakıp da ölülerden yardım  
isteyebiliyorsa, daha ne söylenebilir? Bırakan onun İslam 'dan, 
insanlıktan bile nasibi olamaz. Bu olsa olsa, tüm aklî m eleke
leri dumura uğram ış b ir ebleh olabilir.

Ölen kim se işitem ez, cevap veremez, En ufak b ir hayat 
emaresine sahip değildir. Ö lülerden yardım  isteyen eblehler 
ise; ölülerden bile kör, sağır ve akılsız cahillerdir. Bu kim 
selerin kulakları olm asına rağmen, ne akim  sesine ne de 
Kur an ın  m esajına kulak verirler. Gerçekten sağırdırlar, işi- 
tip-duym azlar ki anlayabilsinler.

Yoksa onlann işitecek kulakları mı vat? (Araf/195}
Ey Muhammedi Sen ölülere işitüremezsirL.., (Nemi/80}

En büyük Peygamber ölülere işlttirem ez İse, hem  de sağ 
iken, nasıl olur da bizler ölülere İşittirebiliriz?

Dirilerle ölüler bir olmaz. AUah dilediğine (dileyene) işittirir. Fakat 
sen (Ey Muhammedi kabirdeki/mezardaki kimselere işitttremez- 
sîru (Fatır/22)

Am a tasavvufçular pişkin kim selerdir. Yalan söylem ek hiç 
onların yüzünü kızartmaz. Çünkü am açlan tertem iz tevhld 
dinini yıkm aktır. Yerine eski m illetlerin safsatalarım  ikame 
etmektir, İnsanlığı tekrar kula kulluğa döndürmektir. M üslü
man olsalar Peygamber e göz göre göre yalan İsnat edem ezler. 
D elilleri yine kendi yalanlandır. Güya Peygamberim iz, “S îzler
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işlerinizde şaşkınlığa ve hayrete düştüğünüzde kabir ehlin
den yardım  isteyin iz * dem iştir. Çünkü bunlara göre nebiler, 
veliler ölm ez (!) hayatlarında olduğu gibi, ölüm lerinden sonra 
da him m et isteyenlere yardım  ederler i!)4*

Üstelik bu “kabir ehlinden yardım  istem e” hikâyesini nak
leden Osm anlı şeyhülislam ı îbn Kem al’dir. İmam böyle yapar
sa cemaat ne yapm az!

Peygamberdin ağzından yalan söyleyebilenlerden daha adi 
ve aşağılık kim  olabilir? Cehennemde oturacağı ateşe bu ka
dar m ukavem etli ve İstekli kim  olabilir? Kur’an’a iman eden, 
onun haber verdiklerine de inanır. A llah ’tan başka İlah olma
dığını kabul eder. A llah var iken, ölmüş cesetlerden yardım  
istem ekten utanırlardı, iğdiş edilm em iş akıllarım  kullanabil- 
şeydiler, şeytana teslim  olm azlar, kendilerini bu kadar rezil ve 
rüsvay etmezlerdi. İslam 'dan ve insanlıktan bu kadar sükût 
etmezlerdi.

“Sona fayda  ve zarar verem eyecek, Allah’tan başkasına  

dua etm e/yalvarm a. Öyle yaparsan şüphesiz zâlimlerden 

olursun  ” (Yunus/106) M üşrikler A llah 'ın  hakkına tecavüz et
tikleri için zulm ün en büyüğünü irtikap etm işlerdir.

Sizin Allah'ın dûnunda dua ettiğiniz kimseler bir araya toplansa
lar, bir sinek bile yaratamazlar. Sinek bu kimselerden bir şey kap
sa, onu bile geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen deî (Hacc/73)

Allah tan başka dost ve yardıma yoktur. (Tevbe/116)

Allah size dost olarak yeter, yardımcı olarak da yeter. (Nisa/45)

Peygamberim iz Ibn Abbas*a şöyle ta lim  ettirm iştir: “Evlat, 
b ir şey istediğin vakit A llah 'tan iste. Yardım  dilediğin vakit 
A llah'tan dile,”

Hak olan dua, yalnızca Allah'a yapılır. O'ndan başka dua ettikleri 
kimseler hiçbir şekÜde taleplerine karşılık veremezler (Onların du
rumu) tıpkı ellerini suya doğru açıp da (suyun) ağzına ulaşmasını 
bekleyen kimse gibidir. Su onun ağzına ulaşacak değildir. Kâfir
lerin duası, saptirmalanm arttırmaktan başka bir işe yaramaz, 
(Rad/14) 46

46 Dllaver Selvi, age, s. 56.
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Allah'ın dununda kendilerine yalvardıkları kimseler hiçbir şey ya
ratamazlar, Çünkü onların kendileri yaratdnuşlardır* (Nahi/20)

Allah’ın dışında yalvardığınız kimseler sizin gibi kullardır. Eğer 
doğru sözlü iseniz, onları çağırırı da size cevap versinler bakalım* 
[Araf/194)

Dua edenin duasına icabet eden* hakkıyla İşten ve bûtun 
yaptıklarım ızdan haberdar olan» herlşeyl^ bilen, darda kalm ışa
yetişen* göklerin ve yerlerin sahibi olan» mâfiİEfll-mûİk'oİanVo 
mülkü dilediğine verip* dilediğinden çefidp alan* zenginliğine 
sınır  olmayan» sonsuz cöm ert veTİısan sahibi olan* karşılıksız 
veren^yeğane şifa veric i  en güzel dost ve" yardım cı olan* asla 
uyam ayan» HayyuU-Kayyûm olan, bütün noksanlıklardan 
münezzeh olan ve en güzel isim lerle m uttasıf olan A llah b i
zim  dualanm ıza cevap verm eyeceîTde mezaHardaÎd şeyhlerin
ölüşüm ü dümarmnza bu ölü ler duajarıın ızı
Allahla iletm ek için aracılık yapacaklar, öyle m i? Yuh olsym 
size ve sizin sapık dinin izer ~

ö lülerden yardım  dilem eyi bırakın, Peygamberim iz çoğu- 
muzun basit b ir şey görüp,, ciddiye büe aİmaHiğı, nazardan 
korunmak için TaM ân  nazar boncuğunu bile yasaklam ıştır, 
“Kim  nazar boncuğu/Ratir boncuğu takarsa A llah onu koru^ 
masın* diye beddua etm iştir.

Tasavvuf Müslümanların Tevhid İnancını Yok Etmiştir

Bilindiği gibi tevhid İslam m  belkem iği ve özüdür. Zah ve 
sıfatlan bakımmdan yüce A llah 'ın  yaratıklarından tamamen 
ayn ve farklı olm ası demektir. O'nun yegâne ilah, yegâne rab 
ve yegâne ma"bud olm ası dem ektir, Yüce Allah ’ın  herhangi 
bir k işi yahut varlık la ittihad etm ekten ve herhangi bir varlığa 
hulul etm ekten münezzeh olm ası dem ektir. Eş ve oğul edin
mekten münezzeh olm ası demektir.

Gerçekten tasavvuf Müslümanların tevhid inancım resmen 
katletmiştir. İslam ’ın tarihin çöplüğüne gömdüğü bütün şirk 
anlayışlarını, hulul ve ittihad inançlarım  tasavvufun tekrar 
diriltm iş ve bunu tevhidin özü ve zirvesi olarak sunmuştur. 
Hulul ve ittihadı Müslümanlara kabul ettirmeyi başarmıştır*
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Vahdet-i vücut ve şühûd gibi menşei gayriislam i olan fikirle
ri İslam! renge boyayıp bir “inanç sistem i" olarak yaygmlaş- 
tırmıştır, Hind dinleri, Şamanizm, Zerdüştlük, Hristiyanlık ve 
Yeni Eflâtunculuk havâssm/elitlerin tevhidi diye pazarlanmış- 
tır. Vahdet-i vücut nazariyesi, İslam dinini tümden yıktığı gibi, 
tüm semavi dinlerin temellerini de yıkmıştır. Semavi dinlerde
ki Ulühiyet kavram ım kökten sarsmıştır. Yıkılan bu dinlerin 
enkazı üzerine yepyeni bir din, sevgi dini ya da dinlerin birliği 
dedikleri bir dini ikame etmeye çalışmışlardır. “Ben Allah'ım " 
diyen birkaç sarhoş-meczup yoktur. Allah tümüyle insanlaştı
rılm ış ya da insan tannlaşünlm ıştır. Hristiyanlann teslis inan
cı bile bunların Allah inancının yanında epey masum kalır.

Abdülkerim  el-Cîlı, insan ı Kam il adlı kitabında şöyle der:

Zatı İtibariyle yüce olan Hakk’ın açığa çıktığı her varlığa tapmak 
gerekir. O âlemlerin zerrelerinde zahir olmuştur/açığa çıkmıştır.47

Peygam berim izin ve onun sahabesinin im anım  sıradan 
avam ın im am  olarak görmüş, aşağılam ıştır.

Kendilerini “Havas" olarak takdim  eden bu elitler; j j  blj
byiü v ¿süj ¿4^1 jJ* vı ;ı*iüı 1 jîıi ¿¿i 1
Onlara “İnsanların (avanvru herkesin) iman ettiği gibi siz de 

¿man edin" denildiğinde: “Sejihlerin/beyinsizlerin iman ettiği 
gibi mİ iman edelim ?" derler. “Bilin Jet gerçekten asıl beyinsiz
ler kendileridir; ama bilm ezler.” (Bakara/13) Bunlar; A llah ’ın 
haber verdiği tertem iz, saf imam bozan gerçek "m üfsitTerdir, 
Bu batim ler insanları avâm/havâs, beyinli /beyinsiz, er kişi/ 
her kişi diye ayırm ışlardır. Böylece önce A llah 'ın  dinini/tevhi
di, sonra da insanlar arasındaki vahdeti/birliği bozmuşlardır. 
Kendilerine “fesat çıkarm ayın" diye uyarıldıklarında da “Biz 
ıslah edicileriz." derleri (Bakara/11-2)

Tasavvuf Müslümanların Peygamber İnancını 
Bozmuştur

Nûr-İ Muhammedi ya da hakîkat-İ Muhammediyye naza- 
riyesini kabul eden birin in  Kur'an'daki beşer peygam ber ta-

47 İbrahim Sarmış, “Tasavvufun İslam Kültürüne Olumsuz Katkıları", Üm
ran D er, Sayı: 32, s. 53.
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savvurunu muhafaza etmesi mümkün değildir. Bu yeni di
nin teorisyenlerinden bazıları uydurdukları “hâtem ul-evUyâ* 
nazariyesi ile kendilerinin peygam berlerden üstün oldukla
rın ı söyleyebilm işlerdir. Bunlar Hakk’ın/AUah’m  Muhammed 
şeklinde zahir olduğunu, zuhur ettiğin i söylerler. Bu felsefe
n in  ileri gelen tem silcilerinden b iri olan Nablusi şöyle der:

Muhamroed’e ancak Muhammed salât etmiştir. Yazıl salâtı emre
den Muhammeddlr ve Allah salât okuyan kulların suretine bü
rünmüştür.

Abdulaziz ed-Debbağ* el-tbnz  adlı kitabında şöyle der:

Arş ve ferşiyle, yer ve gökleriyle, cennet ve perdeleriyle ne varsa 
hepsi bir araya getirilip bakılsa Muhammed İn nurundan bir par
ça olduğu görülür. Muhammed’in bütün nuru bir araya getirilip 
arşa konsa, arş erir. Bütün yaratıklar bir araya getirilip o büyük 
nura tutulsa hepsi dökülür, dağılır.48

Bâyezîd-i Bistâm î öyle bir denize dalm ıştır kİ peygam berler 
o denizin sahilinde kalm ıştır. Bu sapığın daldığı deniz küfür 
ve ilhad denizi olm alıdır ki, peygam berler bu yüzden dalm a
mış olm alılardır. Yine aynı sapık; “Benim sancağım, M uham
m e d i  sancağından daha büyüktür. Benim ki nurdan olup, 
insanlar ve tüm cinler onun altındadır,r diyebilm iştir.

Bu sapıklar kalplerini cilalayıp, parlatıp onda levh-i mah- 
fuz'u okuyabilm işlerdir. Geçmiş ve geleceği, her şeyi bildik
lerini, kendilerine verilen ledünnı İlim  İle gaybrn kapılarının 
açıldığı hezeyanlarını kusabilm işlerdir.

Yine bunlar *faal akıl/Cebrail* ile kendi akıllan olan müs- 
tefad akıl arasında hiçbir engel kalm adığım  ve her şeyi ondan 
doğrudan alabileceklerine inanırlar. Bu mertebe peygamberin 
seviyesine denktir. Hatta daha yüksektir.

Îbnül-Arabî: “Peygam berlik kerpiçlerden Örülü bir duvara 
benzer. O duvarın yapım ı tamamlanmış, sadece b ir kerpiçlik 
boş yer kalm ıştır. İşte ben o boşluğu dolduracak olan ker
picim . Benden sonra ne nçbî, ne de rasul vardır,* hadisini 
fTusüs*unda şeyle değerlendirir:

48 İbrahim Sarmış, ag, dergi, Sayı: 32, s. 55.
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Muharmued bir eksik bir tuğla gördü* Oysa iki tuğla eksikti* Bu 
boş tuğladan biri altın» diğeri gümüştür» Muhammed o gümüş 
tuğladır» Ben ise altın tuğlayım* hâtemül-evlfyâ olarak ben her 
iki tuğlayı da dolduran kişiyim» Benim onun şeriatına tabi olmam 
gümüş tuğbayı temsil ediyor, velayetim İse peygamberliğin batını 
olduğundan -batın nasıl zahire üstünse- ben de onun nebıliğine* 
rasullüğüne üstünüm*40

Peygam berlerin velayeti, nübüvvetinden üstün olduğu 
gibi, tbnu l-A rab fde tüm  velilerin  sonuncusu ve en büyüğü 

"öHuğundan, peygam berler bu  ilm i ondan alırlar. Peygam ber
ler, kalpleılyie Cebrail'den alırken, o ise doğrudan Allah ’tan 
ah rjj^Böylec e e n  büyük velî olarak tüm  peygam berleri kendi
ne bağlam akta ve dinlerin birliğin i tem in etmektedir.

Abdulkerim  e l-C ılîye göre: H ristiyanlann Müslümanlar- 
dan b ir derece aşağı kaim alarm ın sebebi, A llah ’ın  görünümü
nü üçle sınırlam alanndandır» Baba, oğul ve ruhül-kudüs ile 
sınırlandıkları için  Müslümanların seviyesine çıkam am ışlar
dır* Hâlbuki üçle sınırlamayıp, bütün kâinatın A llah olduğu
nu kabul etselerm iş, kendilerinin seviyesine çıkacaklarm ış (!)

Bu sapıklar bırakın muvahhid olmayı, M ekkell m üşrikle
rin  bile epey dunundadırlar» Hristiyanlar iy i ki üçle sınırlan
dırm ışlar da bu sapıkların derekesine düşmemişler»

Tasavvuf̂ Mti&lttmanlarm K u r an  İnancım Bozmuştur
Ezelî Hikm etin önem li b ir dam an olarak görülen felsefi İs

lam  tasavvufuna baktığım ızda, ne Bestam fnin şatahatlann- 
da, ne A llah ’ta  boğulduğunu söyleyen Hallâc da ne Halik ile 
Mahlûk’u, hayır ile şerri, cennet ile cehennemi. Firavun ile 
M usa'yı birleştiren İbnü l-A rabfn in  vahdeM  vücudunda, ne 
Abdulkerim  Ç ilin in  nür-i Muhammedi ontolojisinde, ne de 
SühreverdTnin teoloji görünüm ündeki Zulm et-Nûr ontoloji
sinde Kur an ın  ortaya koyduğu ahlak m etafiziğini yani İman- 
Küfür, Hak-Batıl, Adalet-Zulüm, Dalalet-Hidayet, Ashabu’l- 
Yem în-Ashâbu’ş-Şim âl, H izbullah-H izbu’ş-Şeytân, Dünya- 
Ahiret, Cennet-Cehennem aynm lanm  göremeyiz*49 50

49 tbnü'I-Arabl, Ftisûsu'l-Hi/cem, s. 45.
50 İlhami Güler* “Dini Çoğulculuk ve Gelenekselci (Tradisyonalist) Ekole İs

lâmî Bir KrttÜT* İnönü Ün», Gnostflc AtamJor ve O kû îtizm  Sem pozyum u.
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Bu sapıklar, kitapların ın K u ran  gibi vah iy ürünü olduğu
nu, hatta Cebrail vasıtası İle değil, doğrudan Allah'tan aldık
ların ı söyleyebilm işlerdir.

Yaptıkları batın ı tefsir ve tevillerle Kur’a h ı resmen ilga ve 
ibtal etm işlerdir. Asla  kİtaba/Kur’an ’a uym am ışlardır, k ita
b ına uydurm uşlardır. Kendi İslam  dışı teorilerini esas alıp, 
K ur'an ı ona destek sağlam ak için  kullanm ışlardır. Yahudi- 
lerin Tevrat’ı bozm aları bunlarmkintn yanında çok masum 
kalır.

İbnüTArab ıV e göre Peygamberce Cebrail'den bir şey gel- 
m is değildir. Aslında o kendi km disiyİe konuşmuştur, fakat o

M " b  11 -  iT-m.- *  -■ L-  . -fa ■ ■M_ U- , Tİ -  ------------ r-- j-  . m4 --------p j Z u l l ’  + ~ r  -M . ji ■. --P- 7T1 r T U t t ' ı 4 1 M .  n « .  II ■  I I *  I ...... I f  ^

Cebrail ile konuştuğunu zannetm iştir.

M utasavvıf T ilem sân f ye birisi “Sizin tevhidiniz Kur andak i
,LL, --- .r .. -i u -m.-- -■p'- t  n . ■■ - • J . J _ J_ . —  .. . ■- <-P.. ■■ --- ■■

tevh iaeuym uyor" deyince, şöyle cevap verm iştir: “Evet öyle
dir, am a gerçek tevhld b izim eserlerim izdedjr. K u ra iL  baştan 
sona kadar şirktir/51 52 sju  ^ /

Tasavvuf Müslümanların İbadet Şekillerini Bozmuştur

Peygam berim izin ve  sahabenin h iç bilm ediği birçok ibadet
ler uydurmuşlar, salâvatlar icat etm işlerdir. Ney, kudüm ve 
defler eşliğinde zikirler, sem alar, rakslar yapm ışlardır. Gavs 
gibi, kutub gibi uydurdukları İlahlardan m edet istem işler, 
dualar etm işlerdir. Bunlar ibadet türleridir. Ölülerle tevessül 
de bulunm uşlardır. Ya tır ve türbeleri mabede çevirm işlerdir. 
K im ileri çilehaneye kapanm ış, kim ileri nefsi öldürme adı a l
tında H int m iskinleri g ib i yaşam ışlardır.

İbnü’l-A rab în in  Peygamberce salâvah şöyledlr: “Allah'ım , 
zatın tılsım lı görünümü, derya yağmuru, cem alinin lâhutu ve 
visalin in  nâsûtu, hakkın yüzü, ezel insanın hüviyeti, sürege
len  mahlûkatm  kaynağı, fark nâsûtlanm  hak yoluna ilettiği 
kişiye salât ve selam  olsun. A llah ’ım  onunla, ondan ve onun 
içinde ona salât k ıl!wsa Bu salâvatı okuyan resm en kâfir olur. 
Zira Peygam ber’! tam  olarak Allahlaştırm aktadır. Lâhût; in

51 Süleyman Uludağ, Tevhid Üzerine Soruşturma, s. 381.
52 İbrahim  Sarm ış, ag. dergi, Sayı: 33, s. 71.



Sûfîler İslam Dinini Tahrip Etmişlerdir! 45i

sanın ilah olarak görünmesi, nâsût ise, A llah 'ın  insan  ola
rak görünm esidir, Hristiyanlar İsa ve  tanrıların ı bu şekilde 
tanım larlar. İsa tanrının nâsutu, tanrı da İsa'n ın  lâhütudur. 
Hallac ı M ansûr zındığı bunu tasavvufa sokm uştur ve bu  fe l
sefe bu  tasavvu f dininde hâlâ geçerlidir.

A llah 'ın  2 atın ı düşünm ek haramdır, bu  nedenle A llah 'ın
tüm  sıfatlarıyla tecelli ettiği şeyhle rabıta yapm ayı, A llahla 
nazar etm ek gibi görm üşlerdir. Şeyhler ne yaparsa yapsın, 
hiç biri kendinden değil, hepsini AUah jn  iradesi ve dilem esi 
ile ^pm aktacürTBu nedenle şeyhe itaat etmek, A llah 'a  İtaat 
etm ek gib id ir derler, J iu la kulluk ederek, hayvanlardan^ daha 
aşağı b ir seviyeye düşm üşlerdir. Hâlâ şeyh lerine,ku lun , kö
peğin olayım , kapının kıtm îri olayım jdiye yalvarırlar.

Tasavvuf Müslümanların Ahlakını Bozmuştur

Tasavvu f büyüklerinin ahlaksızlıklarına yüzlerce örnek 
verm ek mümkündür. Ancak vereceğim iz çirkin  örnekler sa f 
zihinlerin bozulm asına neden olabileceğinden girm ek istem i
yorum * * Ayrıca günahların neşri, yayılm ası, anlatılm ası ikinci 
b ir günahtır,

M eraklısı aşağıdaki kitaplara bakabilir:

İlâhmame, (Feridüddin-i A ltar), Nefcthatü*i- Üns, {M ol
la  Camı), el-îbriz, (Abdülaziz ed-Debbağ), Tabdkatü'l-Kübrcu  

(Şârânî), M esnevi, (Celaletün Rumi), Menakûıu’l-Artfîn, {Ah
m et Eflakî), Kabusnâm e, (Kaykavus), M evâ id u n -N efö is Jî 
KavâtdVl-Mecalîs, (Gelibolulu M ustafa Â lı)

Tasavvuf Felsefesi/Dini ile İslam 'ın Karşılaştırması

• Vahdet-i vücut, vahdet-i şühud (Allah’ın  ve evrenin aynı 
şey olması)

Tevhid; A llah ’ın  isim  ve sıfatlarında biriciktir.

* Kutub, gavs, ricalu ’l-gayb vs. gibi A llah ’ın  dununda 
ilahlar vardır. {Allah'ın sıfatlarının O nun kullarına da
ğıtılm ası)

Allah, ulûhiyeünden ve rububiyetlnden hiç kim seye 
zerre kadar bir hisse verm em iştir.
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• Hakikat i Muhammediyye, nûr-İ Muhammedi gibi pa
ganlardan geçm iş teoriler vardır, (Peygam berin  ilahlaş- 
tınlm ası)

Peygamber ölüm lü bir beşerdir, Rasul vahiy alan, en 
yüce ahlaka sahip, örnek b ir beşerdir,

■ Dinlerin birliği, birleştirilm esi vardır. Firavun ve Musa 
mümin ve m uvahhid’dir,

A llah  katında ilk  ve son din İslam ’dır, öncek i dinler 
artık hükümsüzdür, M evcut din ler birleştirilip* m e
lez, sentez b ir din oluşturulam az.

• Fena flllâh, A llah ’ta eriyip, O nda fan i olmak,
A llah hâlıktır, b iz ise O ’nun aciz birer mahlukuyuz, 
m ahiyetim iz farklıdır,

• Tasavvufun sırlan, esrarlı ilim ler, gizem cilik, sırrîlik 
vardır,

İslam  açık, şeffaf, berrak, herkesin anlayabileceği 
kadar sade ve basittir,

• Tasavvu f akh kullanm ayı yerer.
İslam ise aklı kullanm ayı Över.

• Tasavvufta şeyhin “bir b ild iği vardır’’ , onun hikm etin 
sorgu sual olunmaz,

İslam ’da sadece Allah ’ın “b ir bildiği vardır", O 
Hakîm 'dir, H lkm etsiz İş yapm az!

• Şeyh ile rabıta yapmak,
H er daim  A llah ’ın  murakabesi altında olduğumuzu 
bilmek, ölüm le İrtibat, bağ kurmak.

• Keşf ve ilham, ledünnı İlim ,
Akıl, deney-tecrübe ve vah iy ile ilim  sahibi olunur. 
Rüyalarla, sübjektif, indî görüşlerle amel edilmez,

• Olağanüstü hâller, bitm ek bilm eyen kerametler,
Peygam berin  Kur’an'dan başka m ucizesi yoktur. Ke
ram et; takva ve istikam et sahibi olmaktır.

• A llah ’tan başkasına istigâsede bulunmak, İnsanları ve
sile edinmek, aracılık vardır.

Yalnızca A llah ’tan yardım  İstenir, tüm ibadetler ya l
nızca O’na yapılır.
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* Tevessül /Allah İle kul araşm a kim se giremez,
Ö lüler işitm ezler ve cevap verem ezler, her yerde hazır 

ve nazır olan yalnızca Allah'tır, Allah ulûhiyetini kim se
ye paylaştırm am ıştır,

* Şeyhlerin Allah gibi sevilmesi, onlara sorgusuz-sualsiz 
itaat edilmesi,

A llah en çok kendisinin sevilm esini ister. M utlak İta
at yalnız A llah'adır, D iğerlerine itaat mukayyeddlrî

* Yaradüan, Yaradan'dan ötürü sevilir, yetm iş iki m illet 
b ir görülür,

Velâ ve berâ, Allah ve rasulünün sevdikleri sevilir, 
sevm edikleri sevilmez. Kâfirler, müşrikler, m ünafık
lar, zâlim ler sevilemez.

■ Antropom orfist insan biçim li tanrı anlayışı vardır.
A llah hiçbir şeye benzemez, o çok yücedir,

* Ö lülerin tasarrufta bulunması, evliyanın kâinatın yöne
tim ine m üdâhil olmaları,

A llah ’tan başka kimse tasarrufta bulunamaz, O ’ndan 
başka İlah yoktur,

* Şeyhlere m utlak itaat, m üritlerin köle ve m uti b ir köpek 
yapılm ası.

M utlak itaat yalnızca Allah'adır, Kula kulluk yapan
ları Allah maymun ve domuzlara benzetm iştir.

* Din; şeriat, tarikat, hakikat olarak ayrılır. Şeriat, kabuk 
olarak görülür ve küçümsenir,

Din, tamamlanmıştır, hiçbir eksikliği yoktur, bölü
nemez, Onun şeriatım  eksik gören, kabuk gören din
den çıkar.

* Şeyhlerin gaybı bilm eleri, kalpleri okumaları,
Gaybı A llah ’tan başka kim se bilemez, buna Peygam 
ber de dâhildir.

* Tarikatlar gizli yollarla Peygam berden alınm ıştır, A ltın  
silsilelerle gizlice mağarada vs. öğrenilm iştir,

Peygam berler tebliğ vazifelerin i eksiksiz olarak yeri
ne getirirler. Ölüm pahasına h içbir şeyi gizlem ezler.
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* Ehl-İ Beyt’ln  ve şeyhlerin aşın  yüceltilm esi
Hiç kim senin doğuştan b ir üstünlüğü yoktur* üstün
lük takva ve salih  amel iledir,

* İslam 'ın em retm ediği ibadetler, zik irler İcad edilm iştir,
B id'at'tir, dalâlettir, İslam 'ı yıkm a girişim leridir,

* Şeytan Âdem 'e secde etm ediği İçin övülür.
Şeytana lanet okunur, insanın ebedi düşmanıdır.

* Cennet ve cehennem  küçüm senir, A llah  kendisine: âşık 
olanlara azap etmez,

İslam 'da; h av f ve recâ, ihsan ve ih lâs vardır, A llah 'ın  
azabından korkulur, cennet istenir, A llah 'tan gereği 
gibi korkulur,

Tasavvuf; insanların  çeşitli yorum larıyla örülmüş bir “in 
sanlık dinTdlr, Yani; beşerîdir, ilahi deg^. Tasavvu f vahye da
yanmaz, Kitabî değil, rivayet kültürüne dayanan, şifahî/sözlu 
b ir gelenektir, Tasavvu f son derece esnektir; hiçbir dinin sı- 
Turlarına sığm ayacak kadar zengin yorum larla örülmüştür. 
Bütün dinlerden m üstakildir, kurallar gerektiğinde istenildiği 
gibi esnetÜetSîlİr. Haram lar mübah yapılabilir, em irler/şeriat 
tevil edflebiİÜr, Ö antik Yunan felsefesinin m istik bir yorum u- 
dur, __Adı,L teozofî/tannbilim dir. Nasıl filozof! kelim esi felsefe 
olarak Arapçalaştırılm ış İse1 teozofi de tasavvu f olarak Arap- 
çalaştırilım ştır. Ya da Yunan Safsatacılarının/ Sofestaılerinin 
sûfiler olarak izdüşüm üdür, Yahudi m istisizm i olan Kabalaiz- 
min, Hristiyan m istisizm in islam i r e r ^ S e  b ^ a n m ış  hâlidir, 
Tslam'dan da^elbette b irşey ler vardır. M esela Arapça kelim eler 
ve Kur'anı lafızlar, hakin her bir kelim e ve kavram ın içi boşal
tılıp, bam başka kültürlerle doldııralmuşturTArtBt; KabeT frîsa- 
nm  kalbidir. A llah  kendi evine/Kabe’ye hiç u ğram a^  âmnia 
kulunun gönül hanesinden çıkm az (!) A llah  fiili, kavli sıfat-
p ,   ■ ■ »  — ■ I ■ 1 —   ■M |l l  ^ . __  TnjT  [M_   r . ^    ,

lanyla ve zâtı ile zah ir ve batın bütün tasarrufaü ile insanda 
zuhur eder. Vücudumuz, A llah 'ın  tasarrufunun üzerinde ger- 
çek leş ti^ b ir aleTrneiabe^ndedirV Yan i fataUzm/Cebriyye bu 
insanlık dininin bariz vasıfîanndandır. Bütün kâinat A llah 'm  
zuhura gelişinden~ibarefür. “Her katrede bir zuhur vardır.“ 
deyip, her şeyi Hâk diye taziz eder, hürm et gösterir, A llah'tan
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gayn/agyar yoktur-^Jarda, nurda, ganide, fakirde, kâfirde ve 
mu'm lhde tecelli eden Ofdur* A llah da kendisinde fani olm uş, 
kendisiyle ebe^teşen  faniler ile , evliyalar ile birlikte kâlnab 
sevk ve jd a reed erî

Tasavvu f ehline göre cehennem A llah 'ın  olm adığı yerdir. 
Öyle bir yer olm adığına göre cehennem  yoktur. Ağyar yöfc, 
sadece zıtiar vardır. Cennet ve cehennem  b irer m ahâl/yer 
değil* b irer hâlet-i ruhiyedir. Cehennem, k işiyi A llah 'a u laş
tıran, nefsin  aşk ateşiyle arındırıld ığı b ir rafineridir. Onlara 
göre ölüm  diye bir şey yoktur. Ölüm; sadece hâl değiştirm ek
tir. Ölûrn~“şeb-İ arus/gerdek gecesrd lr. Hayvanlar ölür, hiç 
âşıklar ölür mü? derler. Çünkü tasavvufta cennet-cehennem, 
yargılanm a ve ceza da yoktun A llah 'ın  cem alinden mahrum 
kalm a korkusu ya da dost cem alin  görm ek vardır. Yar ile sar- 
m aş-dolaş olmak, onunla halvet olmak, onda eriyip, kaybol
mak, fena fillâh  vardır*

Tasavvuf, çeşitli dinlerin ve kültürlerin sentezinden olu
şan, çelişkilerle do lu ^her renge girebilen, tam am en İnsan 
hayalinin ürünü olan b k jlü ş ü n c e ^ r jr ı^ a g ıd ır. Tasavvufta 
Yunan, Hint, İran, eski Mezopotam ya kültürleri; Yahudilik, 
Hristiyanlık, Zerdüştizm , M anlheizm  ve Budizm 'in derin et-
- u  ■ -  **__ _______  , ■■ ■ ■ ...........  r jm___-L— ■■■■■ İP--------■ p , ____  r t l t M

kileri vardır^ Hatta oahiliye politeizm i ile pek çok paralellikler 
vardır. Tasavvufta panteizm , politeizm , antropom orfizm  var
dır* Bu dinlere ait İnanış ve ibadet blçiırderlnlıı b iraz renk
değiştirm iş lıa li tasavvufun toplam ını oluşturur.^

l|-1 + - ™"¥ı ı1 ■ ■■ h —m-.-. -1

Tasavvuftaki İnsan ilişkilerine baktığım ızda onu en ileri 
derecede hüm anist b ir felsefe olarak tanım layabiliriz. İnsan 
tanrılaştırılır ya da tanrı insanlaştırılır. Nasıl Pavlus herkese 
her şey oldum diyorsa, tasavvuf da dinlerin şekil ve kurallan- 
na k ^ 3 ird 'S â ^ n 3 s s e ffii^

***

Hâlâ bu kadar haktan sapan bu kim selerde b ir hikm et 
kırıntısı olduğunu zannediyor musunuz? Hâlâ bu tasavvu f

53 Ferid Aydın, Tasavvuf ve Tarikat", (Ferit Aydın İle Yapılan bir röportaj) 
İktibas Derpişi Haziran/2011.
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yolunun insan nefsini terbiye etm ede özgün bir m etot oldu- 
ğuna ve işe yaradığına inanıyor musunuz? Eğer, İslam 'ı içine 
her türlü pisliğin doldurulduğu b ir çöp torbası olarak kabul 
etm iyorsak -k İ buna kim senin h ak k ıyok tu r- mahza tevhid, 
hak, adalet ve ahlak olan İslam  dininde bu kadar yabancı un
surun ne işi var? Hak ve batıl* im an ve kü fiirTtevh id ve şirk
bu J^dar şeyler m idir? Hâl-
buki İslam  o kadar basit ve sadedir ki, onu sıradan bir çoban* '      - ..... . —V7-"——-
bile anlayabilir. Eğer o anlaşılm az b ir teküf-1 ilah ı ise, kim se 
mes ul tutulamaz* Şaşmaz ölçü olan Kitab İle, hak İle batılı 
ayıran bu “Fıırkan” İle tevhidi İle şirki ayıram ayacak isek, ne 
İle ayıracağız? Firavun da halis-m uhlis bir m ü'm in ise* Şey
tan en yiğit veli İse, neyin savaşı vefflebüir* hatta verilm eli 
m idir? Kim  nereye davet edilebilir? Kâfiri kâfir bilm eyen ve 
onun küfründen nefret etmeyen nevin.m ücadelesini verecek?

İmarı edenlerin kalplerinin ûrpereceğt an gelmedi mİ?

Allah’ı saygıyla ve korkarak anaccüdan vakit hâla gelmedi mi?
Omun katından inen Hakk'af kitaba teslim otacaMan zaman, hâlâ 
gelmedi mi?

Yoksa üzerlerinden uzun zaman geçince yoldan çıkıp, kalpleri ka
tılaşan o kitap etüt* gibi mi olacaklar? (Hadid/16)
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