ÖNSÖZ
Dostlarım! Lütfen bize biraz olsun kulak verir
misiniz? Çağımızda maddiyatçılığın karanlığı
yeryüzünün her köşesine yayılmış ve birçok
insanın kalbini istila etmiştir. Đnsanların çoğu iman
iddiasında bulundukları halde, aslında bundan
yoksun, tevhidin gerçek düşüncesinden ise
habersizdirler. Bu durumda, gerçek doğruluğu
arayanlar için, zamanın çok tehlikeli sapıklık
tufanından
insanları
korumak
gayesiyle,
Müslüman Ahmediye Cemaati kurucusu Mirza G.
Ahmet Hazretlerinin Keşti-i Nûh (Nûh'un Gemisi)
adlı tanınmış eserinde kaleme aldığı Talîmât adlı
bölümünün bir derlemesini takdim etme arzusunu
duydum. Bu eserde asıl muhatap olan Müslüman
Ahmediye
Cemaatidir,
fakat
eserin
bazı
bölümlerinde genelde diğer Müslümanlara da
hitap edilmiştir. Ne olursa olsun bu her
Müslüman’ın, hatta doğruluk ve maneviyata
susamış her insanın kalbindeki sönmüş çırayı
yakabilecek bir hidayet kandilidir. Bu özet
Vâdedilmiş Mesih ve Mehdî Ahmet Hazretlerinin
kendi sözleridir. Bu yüzden o kutsal ve Allah
korkusu olan insanın kalbine gökten inen bütün
bereket ve feyizlerle doludur. Dostlarım! Đşte bu
yazıyı okuyunuz ve istifade ediniz; tekrar
okuyunuz, ve istifade ediniz.
Allah’ın âciz kulu, Mirza Beşir Ahmet

BĐZĐM TALĐMATIMIZ
Her kese açık olsun ki, gönül iradesiyle ona
tam uyulmadığı hâlde yalnız dil ile biat olmak bir
şey değildir. Onun için talîmâtlarıma tam olarak
uyan, hakkında Allah'ın vahyinde

ﺍ ﹺﺭﻰ ﺍﻟﺪﻦ ﻓ ﻣ ﻆ ﹸﻛ ﱠﻞ
ﻓ ﹸﺎﻰ ﹸﺍﺣﹺﺇﻧ
yani "Ben senin evinin avlusunda bulunan
herkesi koruyacağım" v`adi bulunan herkimse
evime girmiş olur. Burada yalnız toprak ve kerpiçten
yapılmış
evimde
oturmakta
olanlar
evimdedir zannedilmesin. Bana tam olarak itaat
edenler bile manevî ve ruhanî evimin içindedirler.
Bana itaat etmek ve arkamdan yürümek
için şunlar gereklidir:
Onlar yakînen kesinlikle bilip inansınlar ki
kudret sahibi olan, insanları koruyup tutan ve her
şeyi yaratan bir Allah'ları vardır. O, sıfatları
bakımından ezelden ebede kadar varolmaktadır ve
hiçbir değişikliğe uğramaz. O, ne doğurmuş ne de
doğrulmuştur.
O,
eziyet
çekmek,
çarmıha
gerilmek ve ölmek gibi fiillerden arınmıştır. O,
uzak olduğu kadar yakın, yakın olduğu kadar da
uzaktır. Tek olduğu hâlde O'nun tecellîleri hep ayrı
ayrıdır. Bir insanda yeni bir değişiklik belirdiği
zaman Onun için O, yeni bir Allah oluverir ve ona
karşı yeni bir tecellî ile davranır. Her insan kendi
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değişikliğine göre Allah'ı da değişmiş bulur.
Aslında Allah hiç değişikliğe uğramaz. O, ezelden
ebede değişmez ve tam kemal sahibidir, lâkin
insanların değişiklikleri anında, bir insan iyiliğe
doğru bir değişiklik gösterdiği zaman Allah da ona
yeni bir tecellî ile görünür. Đnsanda beliren her
yeni bir gelişme karşısında Allah'ın kâdirane
tecellîsi bile bir gelişme ile belirir. O, harikulade
kudretini ancak harikulade bir değişiklik belirdiği
zaman gösterir. Harikalarla mucizelerin temel
ilkesi işte budur. Bizim Cemaatimizin şartı işte bu
Allah'tır. O'na iman edin; kendi nefsinize ve
rahatlarınıza ve bütün ilişkilerinize mukabil O'na
öncelik tanıyın ve fiilen O'nun yolunda cesaretle
sadakat ve safâ gösterin. Dünya Onu kendi
mallarından ve sevdiklerinden daha üstün tutmaz,
lakin siz O'nu her şeyden üstün tutun ki gökte
sizler O'nun cemaati addolunasınız.
Rahmet mucizeleri göstermek ezelden beri
Allah'ın âdetidir. Bu âdetten payınızı almanız için
Allah ile aranızda bir ayrılık bulunmamalıdır. Sizin
rızanız O'nun rızası ve sizin istek ve arzularınız
O'nun istek ve arzuları olmalıdır. Ümit veya
ümitsizlik, başarı veya başarısızlık olsun her
halükârda başlarınız tevazu ile önünde eğilmiş ve
her zaman O'nun yolunda olmalıdır ki O, istediğini
yapsın.
Eğer böyle yaparsanız aranızda, uzun bir
müddetten beri çehresini gizlemiş olan Allah
belirecektir. Aranızda buna göre hareket eden ve
3

bu talîmâtları kabul edip O'nun hoşnutluğunu
kazanmak isteyen, kaza ve kaderine gücenmeyip
boyun eğen var mıdır? Musibeti görünce adımınızı
daha da ileriye atınız ki bu ilerlemenize sebep
olacaktır. Allah'ın vahdaniyetini yer yüzüne
varolan gücünüzle yaymaya çalışınız. Kullarına
merhamet ediniz ve onlara diliniz, eliniz yahut
başka bir yolla zülüm etmeyiniz. Allah'ın
mahlukatının iyiliği için çaba sarf ediniz. Mevki
itibarıyla sizden aşağıda olsa bile hiç kimseye kibir
göstermeyiniz. Size küfür etseler dahi siz
kesinlikle onlara küfür etmeyiniz.
Tevazu sahibi ve alçak gönüllü, iyi niyetli ve
mahlukatı sevenlerden olunuz ki kabul edilesiniz.
Görünüşte nazik fakat içten kurt olanlar çoktur.
Yine görünüşte temiz fakat içte yılan gibi olanlar
da çoktur. Böylece içiniz ve dışınız bir olmadığı
müddetçe O'nun huzurunda kabul edilemezsiniz.
Büyük olduğunuz hâlde küçüklere merhamet
ediniz; onları hor görmeyiniz. Bildiğiniz hâlde
bilmeyenlere nasihat ediniz; gösteriş yoluyla
onları küçük düşürmeyiniz. Zengin olduğunuz
hâlde kendinizi beğenerek fakirlere büyüklük
taslayacağınıza, onlara hizmet ediniz. Helak olma
yollarından sakınınız. Hep Allah'tan sakınınız ve
takvayı benimseyiniz. Mahlukata tapmayınız.
Allah'a yöneliniz. Böylece dünya zevklerinden
uzak durunuz. Yalnız O'nun olunuz ve yalnız O'nun
için yaşayınız. O'nun hoşnutluğunu kazanmak için
her türlü kötülük ve günahtan nefret ediniz, çünkü
O, kutsaldır. Her sabah sizin lehinize, gecenizi
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takva ile geçirdiniz diye şahitlik etmeli ve her
akşam lehinize, gününüzü kalbinizde O'nun
korkusuyla tamamladınız diye size tanıklık
etmelidir.
Dünya lanetlerinden korkmayınız
Dünya lanetlerinden korkmayınız, çünkü
onlar duman gibi göz açıp kapanıncaya kadar
dağılıverir ve gününüzü geceye çeviremezler.
Bunun yerine siz, gökten inen ve üzerine düştüğü
insanın her iki cihanda kökünü kazıyan Allah'ın
lanetinden korkunuz. Siz iki yüzlülük ile kendinizi
kurtaramazsınız, çünkü varolduğuna inandığınız
yücelerin yücesi Allah, sizin içinizde olan ve biteni
görür ve bilir. Öyleyse O'nu nasıl aldatabilirsiniz?
Bundan dolayı dürüst, temiz, iyi niyetli ve öz
olunuz. Eğer içinizde zerre kadar bir karanlık
kalmışsa, bütün aydınlığınızı silecek; ve eğer
kalbinizin bir köşesinde kibir yahut iki yüzlülük
veya kendi kendinizi beğenmek, veyahut ta
tembellik varsa Allah indinde siz kabul edilebilir
bir şey değilsiniz. Yalnız bir kaç şeyi alıp,
yapmamız, lâzım olanı yaptık diye kendi kendinizi
aldatmayasınız; çünkü Allah, varlığınız üzerinden
tam bir inkılâp geçmesini ister ve O, sizlerden bir
ölümü istemektedir. Ondan sonra O, sizi tekrar
diriltecektir. Onun için sizler hemen aranızda
barışınız
ve
kardeşlerinizin
kabahatlerini
bağışlayınız, çünkü kardeşi ile barışmak istemeyen
hayırsız ve yaramazdır. O, ayrıcalık yarattığı için
kesilip
atılacaktır.
Sizler
her
yönden
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nefsâniyetinizi bırakınız ve aranızdaki anlaşmazlığı
gideriniz. Doğru olmanıza rağmen sanki hatalı
imiş gibi davranarak kendinizi küçük gösteriniz ki
bağışlanasınız. Gurur ve kibrinizi artıran ve sizi
kaba gösteren her şeyi terk ediniz, çünkü içeriye
girmek için davet edildiğiniz kapı, şişman bir
kişinin girebileceği bir kapı değildir.
Allah'ın ağzından çıkmış olan, benim
belirttiğim bu sözlere inanmayan insan ne şanssız
biridir. Eğer gökte Allah'ın sizlerden memnun
kalmasını istiyorsanız, aynı anadan doğan iki
kardeş gibi birleşiniz. Aranızda daha büyük olan,
kardeşinin suçunu daha fazla bağışlayanınızdır.
Đnat edip bağışlamayan şanssızdır. Böyle birinin
benimle hiç bir alâkası yoktur. Allah'ın lanetinden
korkunuz, O, Kuddûs ve Gayurdur. Kötülük
işleyen Allah'a ulaşamaz. Kibirli olan O'na
erişemez. Zalim O'na varamaz. Hain O'na
erişemez. O'nun ismi için kıskanç olmayan O'nun
yanında yer bulamaz. Dünya menfaatleri üzerine
köpekler karıncalar yahut akbabalar gibi üşüşen
ve dünyada sadece rahatlarını arayıp bulmuş
olanlar O'nun katında bir yakınlık elde edemezler.
Her pak olmayan göz O'ndan uzaktır ve her temiz
olmayan kalp O'ndan habersizdir. Onun için
ağlayan gülecektir. Onun için bu dünya ile
alakasını kesen, O'nunla birleşecektir. Sizler tam
gönül rızasıyla ve tam doğrulukla ve büyük bir
gayretle Allah'ın dostları olunuz ki O, da dostunuz
olsun. Sizler idareniz altında çalışanlara, eşlerinize
ve fakir kardeşlerinize merhamet ediniz ki gökte
6

sizlere de merhamet edilsin. Siz gerçekten O'nun
olunuz ki O, da sizin olsun. Dünya bin bir çeşit
bela yeridir. Onun için siz Allah'a karşı tam bir
doğrulukla davranınız ki O, bu belaları sizlerden
uzak tutsun. Gökten emir gelmedikçe yerde hiç bir
afet baş gösteremez ve gökten merhamet
inmedikçe hiç bir âfet ortadan kalkmaz.
Akıllılığınız, dallara değil, köklere sarılmaktadır.
Ben
sizlere
tedbir
ve
ilaçları
yasaklamıyorum; fakat onlara bel bağlayıp
güvenmenizi yasak ediyorum. Sonunda ancak
Allah'ın irade buyurduğu olacaktır. Dayanma
gücünü kendinizde bulursanız bu tevekkül
mertebesi diğer bütün mertebelerden daha
üstündür.
Kuran’a saygı
göreceklerdir

gösterenler

gökte

saygı

Sizin için gerekli bir emir şudur ki Kur'an-i
Kerim'i terkedilmiş bir şey gibi bırakmayınız çünkü
hayatınız ve yaşayabilmeniz buna bağlıdır.
Kuran’a
saygı
gösterenler,
gökte
saygı
göreceklerdir. Her bir hadise ve her bir söze
mukabil Kuran’a üstünlük tanıyanlar gökte üstün
tutulacaklardır. Đnsanoğlu için şimdi yer yüzünde
Kuran’dan başka hiç bir kitap yoktur, ve bütün
insanlık için şimdi yer yüzünde Hazret-i
Muhammet (s.a.v.)'den başka hiç bir resûl ve şefî'
yoktur. Onun için siz bu şanlı ve celâl sahibi
peygamberi tam içtenlikle ve kalben sevmeye
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çalışınız ve başkasına onun üzerine hiç bir şekilde
üstünlük tanımayınız ki gökte necat bulmuş
sayılasınız. Unutmayınız ki necat öldükten sonra
belirecek olan bir şey değildir. Hakikî manada
necat edilmiş kimdir? Allah'ın doğru olduğuna ve
Hazret-i Muhammet (s.a.v.)'in, onunla bütün
mahlûkatı arasında ortak bir şefî' olduğuna inanan
biri necat bulmuştur. Gök altında Hazret-i
Muhammet (s.a.v.)'e eşit mertebede ne bir
peygamber mevcuttur, ne de Kuran’a eşit
derecede başka bir kitap bulunmaktadır. Yüce
Allah, başka hiç birisinin daima yaşamasını
istemedi, lâkin bu seçkin nebi daima ebede kadar
yaşayacaktır. Allâh-ü Te'alâ, daima yaşayabilmesi
için, onun ifâze-i teşrî'i ve ruhanîsini kıyamete
kadar devam ettirme işinin temelini attı ve
sonunda onun ruhanî yolla feyiz verme kabiliyeti
ile, Đslâmî binanın tamamlanması için gelmesi
gereken Vadedilmiş Mesih'i dünyaya gönderdi.
Çünkü
Musa
ümmetine
verildiği
gibi,
Muhammet’in ümmetine de ruhanî bakımdan bir
Mesih ihsan edilmediği müddetçe bu dünyanın
sonunun gelmemesi lâzımdı. Zaten şu ayet bu
konuya işaret etmektedir: .
Đlk asırların insanlarının kaybettiği metaı
Musa (a.s.) buldu ve Musa'nın (a.s.) ümmetinin
kaybettiği metaı Hazret-i Muhammet (s.a.v.)
buldu. Şimdi Muhammet’in ümmeti, Musa'nın
ümmetinin yerine geçmiştir, fakat şan ve şeref
bakımından ondan binlerce defa daha üstündür.
Musa'nın yerine geçen Musa'dan daha üstün,
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Meryemoğlu'nun
yerine
geçen
ise
Meryemoğlu'ndan daha üstündür. Meryemoğlu
Đsa'nın, Musa'dan sonra on dördüncü asırda zuhur
ettiği gibi, Vadedilen Mesih bile, yalnız zaman
bakımından Hazret-i Muhammet (s.a.v.)'den on
dört asır sonra zuhur etmekle kalmayıp,
Meryemoğlu Đsa zuhur ettiği zaman Yahudiler ne
durumda idilerse, Müslümanların da aynı durumda
oldukları bir zamanda geldi. Đşte o, (Vadedilen
Mesih) yalnız benim. Bunun neticesinde içtenlikle
bana biat olan, ve doğru bir kalple bana tabi olan
ve bana bağlılığını derinleştirerek bütün iradelerini
terk eden her kim ise bu âfet günlerinde ruhum
kendisi için şefaat edecek olan da odur.
Ey benim cemaatimden olan insanlar
Ey kendini benim cemaatim sayan bütün
insanlar,
sizler
ancak
takva
yollarından
yürüdüğünüz zaman gökte benim cemaatim
sayılırsınız. Bu sebepten beş vakit namazını sanki
Allah-u Teala'yı görüyormuşçasına korku ve kalp
huzuruyla eda ediniz. Oruçlarınızı da Allah için
doğrulukla tamamlayınız. Zekât verebilecek olan
herkes zekât versin ve üzerine hac farz olan, ve
arada hiç bir engeli olmayan her şahıs hac
farizasını eda etsin. Đyiliği süsleyerek yapınız ve
kötülüğü tiksinerek bırakınız. Şunu kesin biliniz ki
takvadan boş olan hiç bir amel (hareket ve iş)
Allah'a erişemez. Her iyiliğin kökü takvadır. Eğer
bir amelde bu kök zayi olmazsa, o amel bile zayi
olmaz. Önceki müminler nasıl ki imtihan
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olmuşlarsa, siz de aynen türlü üzüntü ve
musibetlerle imtihan olmalısınız. Onun için sakın
sendelemeyesiniz. Eğer gök ile kuvvetli alakanız
varsa, yer size hiç bir zarar veremez. Sizler ne
zaman
kendi
kendinize
zarar
verirseniz,
düşmanınız eliyle değil kendi ellerinizle vereceksiniz. Eğer yer yüzündeki bütün itibarınız kaybolup
gitse bile, Allah size gökte hiç kaybolup gitmeyen
ebedî bir hürmet gösterecektir. Onun için O'nu
bırakmayınız ve eziyet edilmeniz ve bir çok
ümidinizden mahrum edilmeniz bile gereklidir. Bu
sebepten dolayı böyle durumlarda üzüntüye
kapılmayınız. Çünkü Allah'ınız, siz O'nun yolunda
sebatlı
mısınız,
değil
misiniz
diye
sizi
sınamaktadır. Eğer gökteki meleklerin bile sizi
methetmelerini istiyorsanız, dayak yediğiniz hâlde
memnun kalınız; küfür duyduğunuz hâlde şükür
ediniz ve başarısızlıklarla karşılaşınız fakat
alakanızı
kesmeyiniz.
Sizler
Allah'ın
son
cemaatisiniz. Onun için, kemal ve güzellik
bakımından en yüksek seviyeye varmış olan
iyilikler gösteriniz. Aranızdan her kim tembellik
ederse o, kirli ve pis bir şey gibi Cemaatten
çıkarılıp dışarı atılacak ve hasretle ölecektir, lâkin
Allah'a hiç bir zarar veremeyecektir. Kulak verin:
ben büyük bir mutlulukla size haber vereyim ki
sizin Allah'ınız gerçekten mevcuttur. Gerçi bütün
yaratıklar O'nundur, lâkin O, kendisini seçeni
seçmektedir. O, kendisine gidenin yanına Gelir.
Her kim O'na hürmet ederse. O, da ona hürmet
ihsan eder. Sizler kalplerinizi doğrulayıp dillerinizi,
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gözlerinizi ve kulaklarınızı temizledikten sonra
O'na geliniz. O, sizleri kabul edecektir.
Hz. Muhammet (s.a.v.) Hatem-ül Enbiyadır
Đnanç bakımından Allah'ın sizlerden istediği
şudur ki Allah tektir ve Muhammed (s.a.v.) O'nun
peygamberidir ve o, Hatem-ül Enbiya'dır ve
herkesten daha üstündür. Şimdi ondan sonra,
bürûzî olarak Muhammediyet çarşafı ve elbisesi
giydirilenden başka hiç bir peygamber yoktur.
Nasıl ki bir hizmetçi efendisinden ayrı değil ise bir
dal da kendi kökünden ayrı değildir. Şunu kesin
biliniz ki Meryemoğlu Đsa vefat etmiştir ve mezarı
Kaşmir, Sirî Nagar, Han Yar mahallesinde
bulunmaktadır. Allah-ü Teâla yüce kitabında onun
ölümünü bildirmiştir. Ben Hazret-i Đsa (a.s.)'nın
şanını inkâr etmem. Her ne kadar Allah bana,
Muhammedî Mesih'in, Musevî Mesih'ten daha
üstün olduğunu haber vermiş ise de yine de ben
Meryemoğlu Đsa (a.s.)'ya çok saygı gösteririm;
çünkü Meryemoğlu Đsa (a.s.)'nın Đsrailî ümmet için
hatem-ül hulefâ olduğu gibi ben de ruhaniyet
bakımından Đslâm'da hatem-ül hulefayım. Musa
(a.s.)'ın ümmetinde Meryemoğlu, Vadedilen Mesih
idi ve Muhammed (s.a.v.)'in ümmetinde ben
Vadedilen Mesih'im. Onun için ben addaşı
olduğum kişiye saygı gösteriyorum. Kim benim
için Meryemoğlu Đsa'yı saymıyor derse o, fesatçı
ve iftiracıdır.
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Cemaatime dahil olan ve olmayan kişiler
Bütün bu sözlerden sonra bir kere daha
tekrar ediyorum. Zannetmeyiniz ki biz zahiren biat
olduk. Zahirin anlamı hiç demektir. Allah sizin
kalplerinizi görmektedir ve size ona göre
davranacaktır. Bakınız, ben tebliğ farzından şunu
söyleyerek kurtuluyorum ki günah bir zehirdir,
onu yemeyiniz. Allah'ın emrine itaat etmemek
çirkin bir ölümdür, ondan sakınınız. Dua ediniz ki
size kuvvet bahşedilsin. Dua ettiği an, Allah'ın
vaadettiği müstesnalar dışında, O'nun her şeye
kâdir olduğuna inanmayan benim cemaatimden
değildir. Yalan ve dolandırıcılıktan vazgeçmeyen
benim cemaatimden değildir. Dünya hırsına
kapılmış olan ve âhirete gözünü bile açıp
bakmayan
benim
cemaatimden
değildir.
Gerçekten dini, dünyadan daha üstün tutmayan
benim cemaatimden değildir. Tam olarak her çeşit
kötülük ve her türlü pis hareketten, yani içki
içmek kumar oynamak, harama bakmak, hıyanet
etmek, rüşvet almak gibi caiz olmayan her
hareketten tövbe etmeyen benim cemaatimden
değildir. Beş vakit namaza bağlı kalmayan benim
cemaatimden değildir. Daima dua etmekle meşgul
olmayan ve alçak gönüllülükle Allah'ı hatırlamayan
benim cemaatimden değildir. Üzerinde menfi etki
bırakan kötü arkadaşını terk etmeyen benim
cemaatimden değildir. Anne babasına saygı
göstermeyen, ve Kur'an'a aykırı olmayan marûf
işlerde onlara itâat etmeyen, ve onlara hiç
aksatmadan hizmet etmeye önem vermeyen
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benim cemaatimden değildir. Zevcesi ve onun
akrabalarıyla nezaket ve ihsan ile geçinmeyen
benim cemaatimden değildir. Kendi komşusunu en
küçük bir hayırdan bile mahrum bırakan benim
cemaatimden değildir. Kendisine karşı suçlu olanın
suçunu bağışlamak istemeyen ve kin tutan benim
cemaatimden değildir. Her ne yolla olursa olsun,
bana bi'at olan kişi bu taahhüdünü bozarsa o,
benim cemaatimden değildir. Beni gerçekten
Vadedilen Mesih ve Vadedilmiş Mehdi tanımayan
benim cemaatimden değildir. Umur-i marufede
bana itaat etmeye hazır olmayan benim
cemaatimden değildir. Muhaliflerin meclislerine
katılan ve onlarla iş birliği yapan benim
cemaatimden değildir. Her bir zani fasık, içkici,
kâtil, hırsız, kumarbaz, hain, rüşvetçi, gaspeden,
zalim, yalancı, kalpazan ve onlarla arkadaşlık
eden, ve kendi erkek ve kız kardeşlerine karşı
yanlış suçlamada bulunan ve onları töhmet altında
bırakan ve kötü ve çirkin işlerinden tövbe
etmeyen ve kötü meclisleri de bırakmayan, benim
cemaatimden değildir.
Bütün bunlar hep zehirdir. Bu zehirleri
aldıktan sonra hiç bir şekilde kurtulamazsınız.
Karanlık ile aydınlık bir arada bulunamaz. Kaypak,
iki yüzlü ve sinsi huylu olan ve Allah'a karşı açık
ve dosdoğru olmayan, kalbi temiz olanların
bulduğu bereketi kesinlikle bulamaz. Kalplerini
temizleyenler ve her çeşit kötülükten arındıranlar
ve Allah ile bağlılık anlaşması yapanlar ne şanslı
insanlardır. Çünkü onlar hiç bir şekilde helâk
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edilmeyeceklerdir. Allah'ın onları küçük düşürmesi
mümkün değildir; çünkü onlar Allah'a, Allah da
onlara aittir. Onlar her bela anında kurtarılacaklar.
Onlara zarar vermek isteyen düşmanları ne
ahmaktır; çünkü onlar Allah'ın kucağındadırlar ve
Allah da onlardan yanadır. Allah'a kim iman
etmiştir? Yalnızca böyle olanlar. Kalbinde Allah
korkusu olmayan, günahkâr, içi kötülük dolu,
nefsi de yaramaz olan bir kimseyi helâk etmek
isteyen bile ahmaktır; çünkü o, kendiliğinden
helâk olacaktır. Gök ile yeri yarattığından bu yana
Allah'ın iyileri mahv ve helâk ettiği ve ortadan
kaldırdığı tesadüf edilmemiştir. Aksine O, böyleleri
için hep büyük mucizeler göstermiştir ve şimdi
bile gösterecektir.
Bizim Allah'ımız
sahiptir

çok

büyük

kudretlere

O Allah, çok vefakâr Allah'tır ve vefakârlar
için O'nun olağanüstü işleri zuhur eder. Dünya
onları parçalayıp yutmak, her düşman da onlara
dişlerini bilemek ister. Fâkat onların dostu (Allah)
onları her tehlikeden kurtarır ve her alanda zafere
ulaştırır. Bu Allah'tan ayrılmayan kimse ne
şanslıdır. Biz O'na iman ettik. Biz O'nu tanıdık.
Üzerime vahiy indiren, benim için kuvvetli
mucizeler gösteren, bu çağda beni Vadedilen
Mesih olarak gönderen Allah, bütün dünya âlemin
Rabbidir. Ne gökte ne de yerde O'ndan başka
Tanrı yoktur. O'na iman etmeyen saadetten
mahrum kalmış ve sefalete yakalanmıştır. Biz
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Allah'ımızın güneş gibi parlak vahyini aldık. Biz
gördük ki dünyanın Rabbi O'dur; O'ndan başka
tanrı yoktur. Bizim bulduğumuz Allah, ne kadar
kudretli ve kuvvet vericidir. Bizim gördüğümüz
yüce zat ne kadar üstün kudretlere sahiptir.
Doğrusu şudur ki O'nun için kitabı ve va'dine
aykırı olanından başka imkansız bir şey yoktur.
Sizler dua ettiğiniz zaman, kendi hayallerine göre
üzerinde Allah'ın kitabının mührü bulunmayan bir
kudret kanunu uydurmuş olan cahil natüralistler
gibi dua etmeyin. Çünkü onlar merdûddurlar.
Onların duaları hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir. Onlar gözleri iyi olanlar değil,
kördürler. Onlar diri değil ölüdürler. Allah'ın
huzuruna kendi uydurdukları kanunları ileri
sürerler ve sonsuz kudretlerini sınırlandırmaya
çalışırlar ve O'nu zayıf zannederler. Bu yüzden
onlara karşı aynen kendi durumlarına göre
davranılacaktır.
Lâkin duaya yöneldiğin zaman, Allah'ın her
şeye kâdir olduğuna inanman gerekir. O zaman
senin duan kabul olacaktır ve sen Allah'ın
kudretinin, bizim de gördüğümüz olağanüstü
güzelliklerini göreceksin. Şahitliğimiz bir söylenti
üzerine değil, gördüklerimizin temeli üzerine
kurulmuştur.
Allah'ı
her
şeye
muktedir
zannetmeyen birinin duası nasıl kabul edilebilir ve
o, kudret kanununa aykırı zannettiği büyük
zorluklar ortaya çıktığı zaman nasıl dua etmeye
cesaret edebilir? Lâkin ey saadet sahibi insan, sen
böyle yapma. Senin Rabbin sayısız yıldızları bir
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direk olmadan astıran ve yerle göğü yoktan var
edendir. Sen O'nun işinde âciz kalacağını
düşünerek hakkında kötü mü düşünüyorsun?
Bunun yerine senin kötü düşünmen seni mahrum
bırakacaktır. Bizim Rabbimizin sayısız güzelliği ve
olağanüstü kudreti bulunmaktadır; lâkin onları
ancak, doğruluk ve içtenlikle O'na bağlı olanlar
görürler. Kudretlerine inanmayan ve O'na samimi
ve bağlı olmayan yabancılara O, hayret edilecek
ve şaşılacak güzelliklerini göstermez.
Her şeye gücü yeter bir Rabbi olduğunu
şimdiye kadar bilmeyen insan gerçekten ne kadar
şansızdır. Bizim behiştimiz bizim Allah'ımızdır.
Bizim üstün zevklerimiz bizim Allah'ımızdadır,
çünkü biz O'nu gördük ve her çeşit güzellikleri
O'nda bulduk. Bu hazine hayat pahasına da olsa
elde edilmeye, bu inci bütün varlığımız pahasına
da olsa satın alınmaya değer. Ey bunlardan
mahrum olanlar, susuzluğunuzu giderecek olan bu
pınara koşunuz. Bu hayat verecek bir pınardır ki
sizi kurtaracaktır. Ben ne yapayım ve bu müjdeyi
nasıl zihninize yerleştireyim; insanlar duysunlar
diye hangi davulla, işte Allah’ınız budur diye
sokaklarda ilan edeyim? Ve hangi ilaçla insanları
tedavi edeyim ki duymak için kulakları açılsın?
Allah bütün tedbirlerimizin dayanağıdır
Eğer siz Allah'ın olursanız, şunu kesin bilin
ki Allah da sizindir. Siz uyurken Allah-ü Teâla sizin
için nöbette olacaktır. Siz düşmanınızdan gafil ve
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habersiz olsanız bile Allah onu görecek, ve onun
planlarını bozacaktır. Siz daha Allah’ınızın ne gibi
kuvvet ve kudret sahibi olduğunu bilemezsiniz.
Eğer bunu bilseydiniz, dünya için endişe ve keder
duyduğunuz hiç bir gün üzerinize doğmazdı. Bir
hazineye sahip olan, bir kuruş kaybettiğinden
ağlayıp gözyaşı döker ve helâk olacak gibi olur
mu? Öyleyse eğer bu hazineyi bilseydiniz ve
bilseydiniz ki Allah'ınız muhtaç olduğunuz her
anda işinize yarayacaktır; o zaman neden dünya
için böyle kendinizden geçerdiniz? Allah çok
sevimli ve değerli bir hazinedir O'na gerçek
değerini veriniz, çünkü O, olmadan sizler bir
hiçsiniz ve maddî imkan ve tedbirleriniz dahi bir
hiçtir. Tamamen maddiyata bağımlı olan başka
milletleri taklit etmeyiniz. Toprağı yiyen yılanlar
gibi onlar da aşağılık ve alçak maddî imkânlara
bağlandılar. Akbaba ile köpeklerin leşleri yedikleri
gibi onlar da pis murdarı dişlediler. Onlar
insanlara taparak, domuz eti yiyerek şarabı su gibi
kullanarak Allah’a çok uzak düştüler. Onlar maddî
araç ve imkanlar üzerine haddinden fazla
düştükleri ve Allah'tan kuvvet istemedikleri için
helâk oldular. Bir güvercinin kafesinden uçup
gitmesi gibi Đlâhî ruh da onların içinden uçup gitti.
Đçlerinde dünyaya tapmak gibi bir cüzzam
mevcuttur. Bu hastalık onların bütün iç organlarını
kemirmiştir. Onun için siz o cüzzam illetinden
sakınınız. Ben size normal sınırlar çerçevesinde
aşırılığa kaçmadan maddî araç ve imkânlara riayet
etmeyi yasaklamıyorum, fakat başka uluslar gibi
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sırf maddî imkân ve vasıtalara köle olmanızı ve o
maddî vasıta ve kaynakları temin eden Allah’ı
unutmanızı yasaklıyorum. Görmek için gözleriniz
bulunsaydı yalnız Allah'ın varlığını görür, bunun
dışında hiçbir şeyin değerinin olmadığını idrak
ederdiniz. O'nun izni olmadan sizler ne elinizi
uzatabilir ne de bükebilirsiniz. Ruhen ölmüş bir
kişi buna gülüp alay edecektir; fakat o kendini bu
alaya teslim etmeden ölüp gitseydi bu kendisi için
daha hayırlı olurdu.
Sakın başka milletleri taklit etmeyiniz
Sakın!!! Sizler başka milletlerin dünya
işlerinde
önemli
derecede
başarıya
nasıl
ulaştıklarını görerek sakın onlar gibi olmayı
istemeyin ve onların izinden yürümeyin. Dikkatle
dinleyiniz ve anlamaya çalışınız ki onlar sizi,
hepinizi, Kendisine çağıran Allah'a karşı kayıtsız
ve yabancıdırlar. Onların Tanrısı nedir? Yalnız âciz
bir insandır. Bundan dolayı onlar gaflet içinde
bırakıldılar. Ben size dünya işlerinde çalışıp
çabalamanızı yasak etmiyorum; fakat bu dünyayı
her şeyleri bilen o insanların yolundan yürümeyiniz. Đster dünya olsun ister din her işinizde daima
Allah'tan yardım istemelisiniz. Bu yalvarış sadece
kuru dudaklarınızla olmamalı, bunun yanında, her
bereketin gökten indiğine dair gerçek, derin ve
sağlam bir inancınız da bulunmalıdır.
Her zorluk anında onu çözümlemek için bir
çare aramanızdan önce kapınızı kendi üzerinize
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kapatınız ve öncelikle Allah'a secde ederek o
zorluklarınızı ortadan kaldırması için O'ndan
yardım dileyiniz. Đşte, ancak o zaman siz
gerçekten doğru insan olursunuz. O zaman Rûhül
Kudüs size yardim edecek ve gaybdan sizin için
bir yol açılacaktır. Kendi kendinize merhamet
ediniz. Allah ile alakalarını tamamen kesmiş ve
külliyeten maddî sebeplere bağlanmış olan, hatta
Allah'tan kuvvet dilemek üzere ağızlarından
"Đnşâllah" kelimesini bile çıkarmayan insanlara
tabi olmayınız. Allah'ın bütün tedbirlerinizin
merteği olduğunu idrak etmek üzere Allah
gözlerinizi açsın. Eğer mertek düşerse, acaba
kirişler çatıda durabilir mi? Tabi ki değil. Bunların
hepsi yerle bir olacaktır. Hatta belki de bir çok kişi
hayatını kaybedebilir.
Keza sizin tedbirleriniz Allah'ın yardımı
olmaksızın bir işe yaramaz. Eğer siz O'ndan
yardım istemezseniz ve O'ndan kuvvet istemeyi
âdet hâline getirmezseniz hiç bir başarı elde
edemezsiniz ve sonunda büyük bir hasretle
ölürsünüz.
Peki o zaman diğer milletler kâmil ve kudret
sahibi olan Allah hakkında en küçük bir fikirleri
olmamalarına rağmen nasıl başarılı oldukları
hususunda sizde bir merak uyanmasın. Bunun
cevabı şudur: Allah'ı terk ettikleri için dünya ile
imtihan edilmektedirler. Her kim O'nu terk ederse,
ve dünya zevk ve eğlencelerine kapılırsa, ve
dünya mallarına heves ederse dünya kapıları ona
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açılır. Lâkin din bakımından o, ancak bir müflis ve
çıplak olur ve sonunda dünya hayalleriyle ölür ve
ebedî cehenneme atılır. Allah'ın insanları sınaması
bazen böyledir. Bazen de böyle birisi dünyadan da
yoksun bırakılarak imtihan edilir. Yalnız bu ikinci
imtihan şekli ilk imtihan kadar tehlikeli değildir;
çünkü birinci şekilde imtihan edilen daha fazla
gurura ve yükseklik kompleksine kapılmıştır. Her
neyse, bu her iki topluluk, ْ 
ِ َ
َ ب
ِ َُ (Allah
tarafından gadaba uğratılmış) demektir. Gerçek
mutluluğun kaynağı Allah'tır. Öyleyse bu insanlar
o Hayy ve Kayyûm yaratıcıdan bihaber hatta
ilgisiz ve O'na yüz çevirmekte oldukları hâlde
gerçek mutluluğa nasıl ulaşabilirler? Ne mutlu bu
sırrı anlayana; bunu anlamayan ise helâk olmuş
demektir.
Keza
bu
dünyanın
filozoflarına
da
uymamanız ve onların öyle çok hürmete lâyık
olduklarını düşünmemeniz gerekir. Bunlar hep
cehaletin tezahürleridir. Gerçek ve doğru felsefe
Allah'ın size kendi kitabında öğretmiş olduğudur.
Bu dünya felsefesine kapılmış insanlar helâk
oldular ve gerçek bilgiyi ve felsefeyi Allah'ın
kitabında arayanlar ise başarıya ulaştılar. Neden
bilgisizlik ve cehalet yollarına düşmektesiniz?
Allah'a bilmediklerini mi öğreteceksiniz? Size yol
göstersinler diye körler arkasından mı koşuyorsunuz? Ey cahiller, kendisi kör olan size nasıl yol
gösterebilir? Size vadedilen gerçek felsefe, Rûh-ül
Kudüs'ten
elde
edilir.
Sizler,
yabancıların
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varamadıkları pak bilgilere ancak Rûhül Kudüs
yoluyla ulaştırılacaksınız. Đçtenlikle isterseniz
sonunda onu bulursunuz. O zaman, kalbe ferahlık
ve hayat veren ve insanı inancın zirvesine götüren
bilginin bu bilgi olduğunu anlarsınız. Kendisi
murdar yiyen size temiz ve helâl yiyeceği nereden
bulup getirsin? Kendisi kör olan size nasıl yol
göstersin? Her çeşit pak ve temiz hikmet yalnızca
gökten gelir. Öyleyse siz dünya insanlarından ne
beklersiniz? Hikmete vâris olanlar yalnız ruhları
göğe doğru yükselenlerdir. Kendileri teselli
bulmamış olanlar size nasıl teselli verebilirler?
Lâkin öncelikle kalp temizliği gerekir; önce
doğruluk ve iç temizliğinin bulunması lazımdır.
Ondan sonra bunların hepsi size bağışlanacaktır.
Vahiy kapısı şimdi bile açıktır
Allah'ın
vahyinin
artık
ilerde
mümkün
olmayacağını ve bunun ancak geçmişte kalmış
olduğunu, Ruh-ül Kudüs'ün de artık inmeyeceğini
zannetmeyiniz. Ben size doğrusunu söylüyorum ki
her kapı kapanabilir lâkin Rûh-ül Kudüs'ün iniş
kapısı hiç kapanmaz. Siz kalplerinizin kapılarını
açınız ki o, (Rûh-ül Kudüs) onlara girsin. Siz o
ışığın giriş penceresini kapattığınız zaman kendi
kendinizi o güneşten uzaklaştırmış olursunuz. Ey
bilgisiz kişi hemen kalk ve bu pencereyi aç. O
zaman güneş kendiliğinden senin içine girecektir.
Yüce Allah bu asırda dünya feyizleri yollarını
üzerinize kapatmadığı hatta daha da artırdığı
hâlde zannediyor musunuz ki o, şu anda size çok
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lâzım olan gök feyizleri yollarını üzerinize
kapatmış olsun? Hâşâ, bilakis o kapı büyük bir
açıklıkla ardına kadar açılmıştır. Yüce Allah şimdi
Fatiha suresinde öğretilen kendi talimatına göre
geçmiş bütün nimetlerin kapısını üzerinize açtığı
zaman, onları neden almak istememektesiniz? Bu
pınara susuzluk gösterin, su kendiliğinden
çağlayacaktır. Bu süt için siz, bir bebek gibi
ağlamaya başlayınız. Süt memeden kendiliğinden
akacaktır. Merhamete lâyık olunuz ki size
merhamet edilsin. ızdırap gösterin ki teselli
bulasınız. Sık sık ağlayıp bağırın ki bir el sizi
tutsun. Allah'ın yolu geçilmesi ne kadar çetin, zor
bir yoldur. Lâkin şüphesiz bu yol, ölmek niyetiyle
bu derin çukura atlayanlara kolaylaştırılır. Kendi
nefisleriyle Allah için mücadele eden ve ona
uymayanlara ne mutlu. Kendi nefsi için Allah'ın
emrine
riayet
etmeyen
kesinlikle
göğe
girmeyecektir. Onun için, Kur'an-i Kerim'in bir
noktası veya bir harekesinin bile aleyhinize
tanıklık etmemesi için çaba sarf ediniz ki bu
sebepten
cezaya
çarptırılmayasınız.
Çünkü
kötülüğün bir zerresi bile cezayı gerektirir. Zaman
çok kısadır. Hayatınızın maksadı ise daha elde
edilmemiştir. Hızlı yürüyünüz çünkü akşam
yakındır. Takdim etmek istediklerinizi sık sık
inceleyiniz ki bir şey eksik kalmasın ve size zarar
getirmesin; veyahut ta sultanlar sultanı ve yüceler
yücesi olan Allah'ın yüksek huzuruna takdim
edilmeye lâyık olmayan pis ve yaramaz şeyler
olmasın.
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Kuran’ın yüksek yeri
Aranızdan bazı kimselerin Hadisi asla kabul
etmediklerini duydum. Eğer böyle yaparlarsa bu
kişiler çok büyük hata yapmaktadırlar. Ben size
böyle yapmanızı asla öğretmedim. Aksine Allah'ın
hidayetiniz için üç şey bağışladığına inancım
vardır: Bunların arasında hepsinden önce ilk
olarak içinde Allah'ın vahdaniyeti; celâli ve
büyüklüğü
zikredilmiş
olan
ve
Yahudilerle
Hıristiyanlar arasında mevcut ayrıcalıkları bir
karara bağlamış olan Kuran’dır. Keza Kuran’da
Allah'tan başka bir şeye tapmanız yasak
edilmiştir; ne insana ne hayvana, ne güneşe, ne
aya veyahut başka bir yıldıza, ne maddî vasıta ve
araçlara, ne de kendi nefsinize. Onun için sakın
Allah'ın emirleri ve Kuran’ın hidayetine aykırı bir
adım bile atmayınız. Ben size doğrusunu
söylüyorum ki, Kuran’ın yedi yüz emrinden en
küçük bir emrini bile aksatan, necat kapısını kendi
eliyle üzerine kapatmaktadır. Gerçek ve kâmil
necat yollarını sadece Kuran açtı ve diğerleri hep
onun talisi ve gölgesi idiler. O yüzden Kuran’ı
dikkatle ve düşünerek okuyunuz ve onu pek çok
seviniz. Öyle ki başka hiç birisini sevemeyeceğiniz
kadar seviniz. Çünkü Allah'ın benimle muhatap
olarak bana:

ﻥ ﺮﹶﺍ ﻰ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻪ ﻓ ﺮ ﹸﻛﱡﻠ ﻴﺨ
 ﹶﺍﹾﻟ

buyurduğu gibi her çeşit hayır Kuran’dadır. Doğru
olan da budur. Başka herhangi bir şeyi ondan
daha üstün tutanlara yazıklar olsun. Bütün başarı
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ve
necatınızın
kaynağı
Kuran’dadır.
Karşılaşılmayan en küçük bir dinî ihtiyacınız bile
Kuran'da bulunmamaktadır. Kıyamet gününde,
imanınızı doğrulayan yahut yalanlayan Kuran’dır
ve Kuran’dan başka gök kubbesi altında Kuran
olmaksızın size hidayet verebilecek başka hiç bir
kitap yoktur. Allah Kur'an gibi bir kitap
bahşederek size büyük bir ihsanda bulunmuştur.
Size doğrusunu söyleyeyim ki üzerinize okunan
kitap eğer Hıristiyanların üzerine okunsaydı onlar
helâk olmazlardı ve size verilen bu nimet ve
hidayet,
eğer
Tevrat
yerine
Yahudilere
bağışlansaydı, onların bazı hizipleri Kıyameti inkâr
edenlerden olmazlardı. Onun için size verilen bu
nimetin değerini biliniz. Bu çok sevilen bir
nimettir. Bu çok değerli bir hazinedir. Kur'an
gelmeseydi
bütün
dünya
daha
henüz
şekillenmeyen pıhtı halinde pis bir cisme benzeyecekti. Kur'an, mukabilinde ve önünde bütün
hidayetlerin hiç oldukları bir kitaptır.
Eğer zâhirî ve manevî olarak (anlam
bakımından) ondan yüz çevrilmezse Kuran bir
haftada insanı pak edebilir. Siz kendiniz ondan
uzaklaşmazsanız, Kuran sizleri nebiler gibi
yapabilir. Kuran’dan başka hangi kitap, ta
başlangıcında kendisini okuyanlara

ﻢ ﻋﻠﹶﻴ ﹺﻬ ﺖ
 ﻤﻦ ﹶﺃﻧﻌ ﻳﻁ ﺍﱠﻟﺬ
ﺍ ﹶﺻﺮ
 ﻴﻢﺘﻘﻁ ﺍﳌﹸﺴ
ﺍ ﹶﺼﺮ
 ــــﺎ ﺍﻟﺪﻧ ﺍﻫ
gibi bir dua öğretip şu ümidi vermiştir: Daha
öncekilere, nebi, resûl, sıddîk, şehit ve sâlih
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olanlara gösterdiğin kendi nimetlerinin yolunu bize
de göster. Onun için himmetlerinizi yüksek
tutunuz ve Kuran'ın davetini reddetmeyiniz ki o
size yalnız daha öncekilere verilen nimetleri
vermek istememektedir. Bunun yanında ayrıca
Allah size onlardan daha da fazla feyiz verme
niyetindedir. Allah onların ruhanî ve cismanî mal
ve mülklerine size vâris yapmıştır; lâkin bunlar
Kıyamet gününe kadar sizden başka hiç bir
kimseye geçmeyecektir. Allah sizleri kesinlikle
vahiy, ilham, ilâhî mukaleme ve muhatebe
nimetlerinden
mahrum
bırakmayacaktır.
O,
üzerinize daha öncekilere verilen bütün nimetleri
tamamlayacaktır. Lâkin her kim küstâhlıkla Allah'a
karşı yalan uyduracak ve Allah onun üzerine vahiy
indirmediği hâlde vahiy geldiğini söyler veya Allah
ile mukaleme ve muhatebe şerefine ermediği
hâlde bunu iddia ederse, o zaman Allah ve
melekleri şahidim olsun ki böyle birisi helâk
edilecektir. Çünkü o, yaratanına karşı yalan
uydurmuş ve sahtekârlıkta bulunmuştur.
Sünnetin açıklayıcı yeri
Müslümanlara bağışlanmış olan ikinci hidayet
yolu da sünnettir. Bu Hz. Resûlüllah (s.a.v.)'ın
Kuran-ı
Kerim'in
emirlerini
açıklamak
için
uygulayıp fiilen gösterdiği amelî işlerdir. Mesela
sadece yüzeysel bakarak beş vakit namazın kaçar
rekat olduğu, sabahleyin kaç rekat ve diğer
namaz vakitlerinde kaçar rekat kılınması gerektiği
hususunda
Kur'an-i
Kerim'de
açıklık
25

getirilmemiştir. Fakat Resûlüllah'ın sünneti bu gibi
şeyleri aydınlatmıştır. Hiç birimiz Hadis ile
Sünnetin aynı ve tek bir şey olduğu hususunda bir
yanılgıya düşmemeliyiz. Çünkü Hadis, (Hicretten)
yüz elli sene sonra derlenmiştir. Oysa Sünnet,
Kuran-ı Kerim'le birlikte mevcut idi. Müslümanlar
üzerine Kur'an-i Kerim'den sonra en büyük minnet
Sünnetîn'dir.
Allah
ve
Resûlünün
(s.a.v.)
sorumluluğu yalnız şu iki konu ile ilgili idi: Yüce
Allah, Kuran’ı indirerek mahlukatına sözüyle
arzusunu
ve
istediğini
bildirsin.
Allah'ın
kanununun vazifesi işte ancak bu kadardı.
Resûlüllâh'ın (s.a.v.) vazifesi de Allah'ın kelâmını
insanoğluna amelî bir şekilde uygulamaya koyarak
bütün ayrıntıları ile açıkça göstermekti. Resûlüllah
(s.a.v.) o "Söylenen sözler"i "Yapılmış işler"
şeklinde gösterdi ve kendi Sünneti yani amelî
işlemiyle halledilmez ve zor meseleleri halletti. Bu
zor meseleleri halletmek Hadis'e bağlı idi demek
yersizdir; çünkü Hadis'in derlenmesinden çok önce
Đslâm yeryüzüne kendiliğinden yerleşmiş idi.
Hadisler derlenmeden önce insanlar acaba namaz
kılmazlar, zekât vermezler, hacca gitmezler
veyahut helâl ve haramı bilmezler miydi?
Hadis'in teyit edici yeri
Tabi ki hidayetin üçüncü kaynağı Hadistir;
çünkü Đslâm'ın tarih, ahlak ve fıkıh ile ilgili birçok
meselesini hadisler açıklık getirirler. Ayrıca
Hadis'in büyük bir faydası da hem Kuran’ın hem
de Sünnetin hizmetçisi olmasıdır. Kuran’a saygılı
olmak şerefinden pay almamış olanlar, Yahudilerin
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kendi hadisleri hakkında dedikleri gibi, böyle
yerlerde Hadisi, Kuran’ın kadısı olarak ileri
sürerler. Fakat biz Hadis'i hem Kuran’ın hem de
Sünnetin hizmetçisi olarak kabul ederiz. Bir beyin
şerefinin hizmetçileri olmakla arttığı bilinen bir
gerçektir. Kur'an Allah'ın sözüdür ve Sünnet,
Resûlüllâh (s.a.v.)'ın fiilidir ve Hadis, Sünnet için
onu teyit eder niteliktedir. Nesteizübillah hâşâ
Hadis, Kur'an üzerinde bir kadıdır demek yanlıştır.
Eğer Kuran üzerinde bir kadı varsa o da Kuran’ın
kendisidir. Zan mertebesinde olan Hadis asla
Kuran’ın kadısı olamaz. O yalnız teyit edici delil
mahiyetindedir. Esas vazifesini tümüyle Kuran ve
Sünnet yapıp göstermiştir. Hadis ancak teyit edici
bir şâhit mahiyetindedir. Hadis nasıl Kuran
üzerinde kadı olabilir? Bu yapma kadıdan hiç bir
eser yokken Kur'an ve Sünnet insanoğluna
hidayet vermekte idiler. Onun için "Hadis, Kur'an
üzerinde kadıdır" demeyiniz, yalnız "Hadis, Kur'an
ve Sünnet için pekiştirici bir tanıktır' deyiniz.
Elbette Sünnet, Kuran’ın iradesini gösteren bir
şeydir ve Sünnetten, Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)'in sahabelerine fiilen takip ettirdiği yol
demektir. Sünnet, yüz, yüz elli sene sonra yazılıp
derlenen sözler demek değildir. Onların ismi
Hadistir. Sünnet ise dini bütün Müslümanların
uygulamaya
koyduğu
fiilî
durumlarında,
başlangıçtan beri varolan ve binlerce Müslüman'a
tavsiye edilen fiilî örneğin ismidir. Evet Hadis bile,
çoğu zan mertebesinde olduğu hâlde, Kur'an ve
Sünnet ile çatışmaması şartıyla kabule şayandır.
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Kuran ile Sünnetin teyit edicisidir ve bir çok Đslamî
mesele onun bünyesinde toplanmıştır.
Kısacası, Hadise değer vermemek, güya
Đslâm'ın bir uzvunu kesmektir. Evet, eğer bir
hadis Kur'an ve Sünnete aykırı veyahut Kuran’a
uygun olan bir hadise aykırı ise, yahut ta Sahih
Buharî'ye aykırı ve muhalif bir hadis var ise, böyle
bir hadis kabul edilmeye lâyık değildir; çünkü onu
kabul etmekle Kuran’ı ve Kuran’a uygun olan
bütün hadisleri reddetmemiz gerekecektir. Allah
korkusu olan hiç bir müminin Kuran ve sünnete
aykırı, ve Kuran’a uygun hadislere muhalif olan bir
hadise inanma cesareti gösteremeyeceğini bilirim.
Ne olursa olsun hadislere değer veriniz ve
onlardan istifade ediniz; çünkü onlar Hazreti
Resûlüllâh (s.a.v.)'a mensupturlar ve Kur'an ve
Sünnet onları yalanlamadıkça sizler de onları
yalanlamayınız. Hatta Peygamber Efendimiz
(s.a.v.)'in hadislerine öyle uymanız gerekir ki hiç
bir hareketiniz veya boş zamanınız, hiçbir
faaliyetiniz veya bir fiilden çekinmeniz, yanında
onu
destekleyen
bir
hadis
bulunmadıkça
gerçekleşmesin. Lâkin eğer: Bir hadis, Kur'an-i
Kerim'in açıkladığı ifadelere açık olarak aykırı
düşüyorsa onu Kuran’a bağdaştırmaya çalışınız
çünkü o uymazlık yalnız sizin hatanız da olabilir;
ve eğer onu Kuran’a bağdaştıramıyorsanız böyle
bir hadisi atınız çünkü o Resûlüllah (s.a.v.)
tarafından olamaz. Eğer bir hadis zayıf, fakat yine
de Kuran’a uyuyorsa, o hadisi kabul ediniz, çünkü
Kur'an onun doğrulayıcısıdır.
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Eğer ilerisi için bir haberi ihtiva eden fakat
muhaddislere göre zayıf olduğu belirtilen bir hadis
mevcutsa ve zamanınızda veya ondan önce, o
hadisin önceden verdiği haber doğru çıkmışsa,
böyle bir hadisi doğru kabul ediniz ve o hadise
zayıf ve mevzuu' diyen muhaddis veya rivayetçileri yanıltıcı ve yalancı olarak kabul ediniz. Đçinde
ilerisi için önceden verilmiş haberler bulunan
hadisler pek çoktur ve onların çoğu muhaddislerin
nazarında mecrûh, yahut mevzu' veyahut zayıftır.
O yüzden eğer bu hadislerden biri gerçekleşirse ve
siz onu, bu hadis zayıftır veya onu rivayet
edenlerden birisi dindar değildir, diyerek ondan
yüz çevirir ve geçiştirmek isterseniz, böyle bir
durumda, Allah'ın doğru olduğunu ispat ettiği bir
hadisi reddetmeniz sizin kendi imansızlığınız
olacaktır. şimdi biraz hesap ediniz ki eğer bu çeşit
bin tane hadis varsa ve muhaddislerin nazarında
bu hadisler zayıfsa fakat bu hadislerde önceden
verilmiş bin tane haber doğru çıkarsa, o zaman
sizler acaba o hadislere zayıf diyerek Đslâm'ın bin
delilini zâyî' mi edeceksiniz? Böyle bir durumda
sizler Đslam'ın başlıca düşmanı sayılırsınız. Yüce
Allah şöyle buyurur:

ﻮ ﹴﻝﺭﺳ ﻦﻰ ﻣﺗﻀﺭ ﻣ ﹺﻦ ﺍ ﺍ ﹺﺇﻟﱠﺎﺣﺪ ﻪ ﹶﺃ ﻴﹺﺒﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏ ﺮ ﻳ ﹾﻈ ﹺﻬ ﹶﻓﻠﹶﺎ
doğru bir haber, doğru resûl olmadan kime nasip
olabilir? Böyle bir durumda, sahih bir hadise zayıf
demekle bir muhaddis yanılgıya düşmüştür
demek, insanın imanına uygun düşmez mi? Yoksa
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yalan bir hadisi doğru çıkarmakla Allah hata
etmiştir demek daha mı uygundur?
Eğer bir hadis zayıf derecede bile olsa, Kuran
ile Sünnet, ayrıca Kuran’a uygun olan diğer
hadislere ters düşmemesi şartıyla böyle bir hadise
göre hareket ediniz.
Lâkin hadislere uymak için çok ihtiyatlı
bulunmalıdır; çünkü Đslâm’ı fitneye uğratmış olan
bir çok uydurma hadisler de mevcuttur. Her hizip
kendi inancına göre hadise sahiptir; hatta
hadislerin ihtilafları namaz gibi kesin ve bir biri
ardından
gelen
farizeyi
değişik
şekillere
sokmuştur. Kimisi yüksek sesle âmin der, kimisi
de içinden söyler; kimisi imamın arkasında
Fatihayı okur, kimisi de böyle okunmasının namazı
bozucu bir unsur olarak kabul eder. Kimi ellerini
göğsü, kimi de göbeği üzerinde kavuşturur. Bu
ihtilafların asıl sebebi ancak hadislerdir.

ﻮ ﹶﻥﻢ ﹶﻓ ﹺﺮﺣ ﻳ ﹺﻬﺪ ﺎ ﹶﻟﺏ ﹺﺑﻤ
ﺰ ﹴ ﺣ ﹸﻛ ﱡﻞ
Yoksa Sünnet yalnız bir tek şekli öğretmişti; daha
sonra birtakım rivayetlerin ortaya çıkması, böyle
bir yolu harekete geçirdi.
Günâhtan kurtulmanın yolu ancak yakin-i
kâmildir
Ey Allah'ı arayan kullar, kulaklarınızı açınız ve
dinleyiniz ki yakin gibi başka hiç bir şey yoktur.
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Đnsanı günâhlardan kurtaracak ancak ve ancak
yakindir. Đnsana
iyilik yapma kuvveti veren yakindir. Đnsanı
Allah'ın gerçek âşığı (sevgili) yapan yakindir.
Acaba yakin olmadan günâhtan yüz çevirebilir
misiniz?
Yakinî
tecellî
olmadan
nefsinizin
isteklerinden
vazgeçebilir
misiniz?
Yakin
olmaksızın gerçek bir değişiklik yaratabilir misiniz?
Yakin olmadan gerçek bir mutluluk ve sevince
varabilir misiniz?
Gök
kubbesi
altında
sizi
günâhtan
vazgeçirebilen bir kefâret veya fidye var midir?
Meryemoğlu Đsa'nın sunî ve uydurma kanı sizi
günâhlardan kurtarabilecek durumda mıdır? Ey
Hıristiyanlar, yer yüzünü paramparça edebilecek
bir yalan söylemeyiniz. Zira Yesu' dediğiniz Đsa'nın
kendisi bile kurtuluşu için yakine muhtaçtı ve o,
yakine sahip oldu (kesin inandı) ve necat buldu
(kurtuldu).
Đsa Mesih'in kanıyla günahtan necat bulduk
diyen ve böylece insanları aldatan Hıristiyanlara
yazıklar olsun! Hâlbuki onlar tepeden tırnağa
kadar günaha gömülmüşlerdir. Onlar Allahlarının
kim olduğunu bile bilmezler. Aksine hayatları
gaflet içindedir. Đçki sarhoşluğu onların kafasındadır; lâkin gökten inen o pak sarhoşluktan onlar
habersizdirler ve Allah ile birleşmiş olan hayat ve
pak yaşayışın neticelerinden mahrumdurlar. Onun
için, yakin olmadan sizin karanlık hayatınızdan
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dışarı
çıkamayacağınız
Rûh-ül
Kudüs'e
de
eremeyeceğiniz daima hatırınızda olsun. Yakin
sahibi olanlar mübarektirler çünkü ancak onlar
Allah'ı göreceklerdir. Şüphe ve şeklerden necat
bulmuş olanlar mübarektirler, çünkü ancak onlar
günahtan necat bulacaklardır. Yakin zenginliği
bulduğunuz zaman sizler mübareksiniz, çünkü
ondan sonra günahınız son bulacaktır. Günah ve
yakin her ikisi bir arada bulunamaz. Đçinde çok
zehirli bir yılan gördüğünüz bir deliğe elinizi
sokabilir misiniz? Bir yanardağdan kızgın taşlar
yağdığı yahut gökyüzünden yıldırımlar düştüğü,
veya vahşî bir aslanın saldırabildiği veyahut ta yok
edici taun ve vebanın insan neslini yok ettiği
yerde durabilir misiniz? Öyleyse, eğer bir yılan
veya yıldırım, veya aslan, yahut ta veba ve tauna
olan inancınız gibi Allah'a da yakininiz varsa,
itaatsizlikle O'na karşı gelerek cezayı gerektiren
yolu seçmeniz, ya da sizi O'ndan uzaklaştıran,
bağlılık ve samimiyet ilişkilerinizi kesmeniz
mümkün değildir.
Ey iyiliğe ve doğruluğa çağrılan kişiler! Şunu
kesin biliniz ki ancak kalpleriniz yakin ile dolduğu
zaman, Allah sevgisi aranızda doğacak ve sizler
ancak
o
zaman
kirli
günah
izlerinden
arınacaksınız. Belki, yakinimiz var diyeceksiniz,
fakat bu duygunun sizin kendi kendinizi aldatmanızdan öteye gitmediğini aklınızdan çıkarmayın.
Asla yakininiz yoktur; çünkü onun yanında
bulunması gereken vasıflar size bahşedilmemiştir.
Sebebi; sizler günahtan vazgeçmiyor, atmanız
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gereken adımı da atmıyor, ve gerektiği gibi
korkmuyorsunuz. Şöyle iyice bir düşünün; bir
deliğin içinde bir yılanın bulunduğunu kesin bilen
ve bu konuda yakini olan bir kişi o deliğe hiç elini
sokar mi? Yemeğinin içinde zehir olduğunu kesin
bilen hiç o yemeği yer mi? Hiç bir kimse, içinde
bin tane yırtıcı aslan bulunduğunu kesin bildiği ve
gördüğü ormana düşüncesizce ve dikkatsizce
girmeye çalışır mı?
Öyle
ise
Allah'a
ve
hayatınızda
davranışlarınızdan
dolayı
Allah
tarafından
cezalandırılacağınıza
veya
mükâfatlandırılacağınıza kesin olarak inancınız varsa,
elleriniz, ayaklarınız, kulaklarınız ve gözleriniz
günah işlemeye nasıl cesaret edebilir? Günah,
yakine üstün gelemez. Yakıp kül edeceğini
gördüğünüz bir ateşe kendinizi nasıl atabilirsiniz?
Yakin duvarları göğe kadar
şeytan bu duvarları aşamaz.

yükselmiştir;

Her pak olan, yakin ile pak olmuştur. Yakin
insana eziyet çekme kuvveti verir; hatta bir kralı
bile tahtından vazgeçirerek basit bir hayat
yaşamaya ikna eder. Yakin her üzüntüyü
kolaylaştırır. Yakin insana Allah'ı gösterir. Her bir
kefâret yalandır ve her fidye batıldır. Her çeşit
temizlik ve paklık sadece yakin yolundan gelir.
Đnsanı günahlardan kurtarıp Allah'a ulaştıran,
doğruluk ve sebatta onu meleklerden bile daha
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ileriye götüren şey sadece yakindir. Yakin yollarını
ileri sürmeyen her din yalandır. Kesin yollarla
Allah'ı göstermeyen her din yanlıştır; içinde yalnız
eski hikâyelerden başka bir şey bulunmayan her
din bile yalancıdır.
Hikâyelerle yetinmeyin
Allah, eskiden nasıl idiyse şimdi de aynıdır.
Eskiden kuvvet ve kudretleri nasıl ise şimdi de
aynıdır. Eskiden mucize göstermeye nasıl kudreti
var idiyse şimdi de aynen vardır. Öyle ise neden
yalnız hikâye ve masallarla yetinirsiniz? Mucizeleri
yalnızca hikâyeden ve gerçekleşmeden önce
verdiği haberleri yalnızca masallardan ibaret olan
bir din ölmüştür. Allah'ın üzerine inip kendini
belirtmediği
ve
yakin
yoluyla
ilâhî
elin
arındırmadığı bir cemaat helâk olmuştur. Nasıl ki
dünya zevklerini gören bir insan onun cazibesine
kapılırsa, aynen kuvvetli bir inanç (yakin) sayesinde bir insan ruhanî haz ve lezzetler duyduğu
zaman Allah'a doğru çekilir. Đlâhî güzelliğin
cazibesi onun zihninde o derece yer eder ki, başka
şeylerin onun gözünde hiçbir değeri yoktur. Bir
insan
günahlardan
ancak
Allah'ın
varlığını
yüceliğini, ceza veya sevap verebileceğini kesin
olarak
bildiği
zaman
kurtulabilir.
Her
korkusuzluğun temelinde bilgisizlik yatmaktadır.
Allah'ın kesin marifetinden pay alan kişi korkusuz
kalamaz. Bir ev sahibi, güçlü bir selin evine doğru
geldiğini veya ateşin evinin etrafın sardığını ve
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azıcık bir yerin ateş dışında kaldığını bildiği zaman
o evde duramaz. Öyle ise sizler, ilâhî mükâfata ve
cezaya sarsılmaz kuvvetli bir inançla bağlı
olduğunuzu iddia ederek tehlikeli durumlarınızda
nasıl durabilirsiniz? Bu yüzden gözlerinizi açınız ve
Allah'ın kanununun dünya üzerindeki işleyişini
dikkatlice
düşününüz.
Sadece
toprağın
derinliklerine giden fareler gibi olmayınız. Aksine
yükseklerde uçabilen ve gökyüzünü benimseyen
güvercin gibi olunuz. Elimden biat olarak tövbe
ettikten sonra önceki günah yollarına bağlı
kalmayınız. Derisini değiştirdikten sonra eskiden
olduğu gibi, yine yılan olan, bir yılana
benzemeyiniz. Size her an yaklaşmakta, fakat
sizin de ondan habersiz olduğunuz ölümü daima
hatırlayınız. Pak olmak için elinizden geleni
yapınız; zira insan, ancak kendisi pak olduğu
nispette pak olana yaklaşabilir.
Pak olmanın yolu gizlice yalvararak niyaz ile eda
edilen namazdır
Fakat bu nimeti nasıl elde edebilirsiniz? Bu
sorunun cevabını Allah kendisi vermiştir. O,
Kuran’da şöyle buyurur: (2:46)

ﺓ ﻼ
ﺼﹶ
 ﺍﻟﺒ ﹺﺮ ﻭﺼ
 ﻮﹾﺍ ﺑﹺﺎﻟﻴﻨﺘﻌﺳ ﺍﻭ
Yani namaz ve sabır ile Allah'tan yardım
isteyiniz. Namaz nedir? O tespih, tahmid, takdis,
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istiğfar1 ve Resulüllah'a salat-ü selâm ile Allah'a
niyaz ederek, O'na boyun eğerek ve gizlice O'na
yalvararak edilen dua demektir. Onun için namaz
kılmak için durduğunuz zaman, bilgisizler gibi
dualarınızda yalnız Arapça kelimelere bağlı
kalmayınız; çünkü onların namazı ve istiğfarları,
yanında hiç bir gerçek bulunmayan
boş
hareketlerden ibarettir. Lâkin sizler namaz
kıldığınız zaman, Allah sözü olan Kuran’dan
maada ve Resulün (s.a.v.) sözü olan hadislerdeki
dualardan başka, öteki bütün genel dualarınızda,
acizane kelimeleri kendi lisanınızla eda ediniz, ki
bu aczin ve niyazın, kalplerinize de bir tesiri olsun.
Namaz gelecek olan belâların ilâcıdır. Doğacak her
yeni günün size ne gibi kaza ve kader getireceğini
bilemezsiniz. Onun için sizin için hayırlı ve
bereketli bir gün olması için gün doğmadan
Rabbinize dua ediniz.
Ey hâli vakti yerinde olanlar ve zenginler!
Ey hâli vakti yerinde olanlar, krallar,
zenginler! Aranızda Allah'tan korkan ve bütün
emirlerine bağlı kalarak O'nun yolundan giden ve
dürüst olanınız çok azdır. Öyle ki bir çoğu dünya
zenginliklerine ve mallarına tamah ederler ve
ölümü akıllarına bile getirmeyerek yalnızca bu
işlerle ömür geçirirler. Namaz kılmayan ve Allah'a
1

Tesbih: Allah’ı pak tanımak; Tahmid: Allah’a hamdetmek; Takdis:
Allah’ın kudsiyetini beyan etmek; Đstiğfar: Yüce Allah’tan bağışlamasını
istemek. (Mütercim)
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karşı pervasız olan her zengin, kendi hizmetçileri
ve kendisine bağlı olan bütün kişilerin de
günâhlarından sorumlu tutulacaktır. Yine içki içen
her zengin, kendisi ile beraber içki içmelerinden
dolayı idaresi altındakilerin günâhlarından da
sorumlu olacaktır. Ey aklı selimler, bu dünya
sonsuza kadar varolmayacaktır. Kendinize çeki
düzen veriniz. Her aşırılıktan vazgeçiniz. Sizleri
sarhoş eden her şeyi bırakınız. Đnsanı mahveden
sadece içki değildir. Afyon, kendir, esrar, kenevir,
toddy' gibi alışkanlık haline getirilen her çeşit
uyuşturucu insan beyni üzerinde öldürücü etki
yapar ve en sonunda insanı helâk eder. Onun için
sizler uyuşturuculardan uzak durunuz. Her sene
bu tür uyuşturucuya alışmış sizin gibi binlerce
insan uyuşturucunun zararından dolayı dünyadan
göç ettikleri hâlde bu gibi şeyleri neden kullandığınızı
anlayamıyoruz.
Uyuşturucu
kullananlara ayrıca ahrette dahi ceza verilecektir.
Allah'tan
korkan
doğru
kişiler
olunuz
ki
ömürleriniz uzasın ve Allah'tan bereket bulasınız.
Aşırı derecede zevk ve rahata düşkünlük, haddinden fazla huysuzluk ve hayırsızlık, aşırı olarak
Allah'a veyahut kullarının ızdıraplarına kayıtsızlık
lanetlenmiş bir hayat tarzıdır.
Her zengin Allah'a ve kullarına karşı yerine
getirmekle yükümlü olduğu vazifelerini, lâyıkıyla
ifa etmede, bir fakir kadar sorumludur. Hatta
zenginin sorumluluğu daha da fazladır. Bu
dünyadaki
kısa
hayatları
uğruna
Allah'tan
tamamen yüz çeviren, yasak olan şeyleri gayet
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meşru imiş gibi korkusuzca ve pervasızca
kullanan, kızdığı zaman deliler gibi insanlara küfür
eden,
onları
yaralamaya
hattâ
öldürmeye
yeltenen, şehvetlerinin hırsı ile hayasızlığını son
haddine erdiren kişi ne kadar talihsizdir. Böyle
birisi ölünceye kadar gerçek mutluluğa asla
erişemeyecektir.
Sevgili dostlarım, siz bir kaç gün için dünyaya
geldiniz; bunun da zâten birçoğu geçmiştir. Onun
için Mevla’nızı asla gücendirmeyiniz. Đnsanların
sizlerden daha güçlü bir yönetimi, eğer sizden
memnun olmazsa sizi kolaylıkla mahvedebilir. O
hâlde,
Rabbiniz'in
hoşnutsuzluğundan
nasıl
kurtulabileceğinizi de biraz düşününüz. Eğer siz
Allah katında müttakî' olursanız sizi kimse
mahvedemez. O, bizzat kendisi sizi koruyacaktır.
Böylece kanınıza susamış düşmanınız, size hiçbir
zarar veremeyecektir. Aksi halde sizi kimse
koruyamaz. Siz düşmanlarınızdan korkarak ve hiç
bitmeyen huzursuzluklara yakalanarak, yaşamak
zorunda kalacaksınız. Hayatının son günleri acı,
keder ve elem içinde geçecektir. Allah kendisinden
yana olanların sığınağı olur. Onun için Allah'a
yöneliniz ve O'na karşı olan her çeşit ters
davranışınızı terk ediniz. Üzerinize farz kıldığı
vecibelerinizi ifada ihmalkâr olmayınız. Kullarına
dilinizle yahut elinizle zülüm etmeyiniz. Gökten
gelen azap ve gadabdan daima korkunuz. Zira
necat yolu ancak budur.
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Ey Đslâm'ın bilginleri
Ey Đslâm bilginleri! Beni yalanlamakta aceleci
olmayınız çünkü bir insanın çabucak anlamayacağı
birçok derin sırlar bulunmaktadır. Bir sözü dinler
dinlemez onu hemen reddetmeye hazırlanmayın ki
böyle yapmak takvaya uygun düşmez. Eğer
hatalarınız olmasaydı ve bazı hadisleri gerçek
anlamına ters yorumlamış olmasaydınız, hakem
olan Vadedilen Mesih'in gelmesi de anlamsız olacaktı. Meryem oğlu Đsa'nın gökten inerek ve Mehdi
ile birleşerek insanları zorla Müslüman yapmak
gayesiyle onlarla savaşacağı inancınız, Đslâm'ın
adına sürülen kara bir lekedir. Din uğruna savaşın
meşru sayıldığı, Kuran’da nerede yazılıdır. Aksine
Allah-ü Teala Kuran-ı Kerim'de şöyle demiştir:
(2:257) "Yani dinde zorlama yoktur." O hâlde
Meryem oğlu Đsa, insanları zorlama yetkisini
nereden alacaktır? Bütün Kuran sık sık dinde
zorlama yoktur demekte, ve Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) zamanında savaşa maruz bırakılan
kişilerle yapılan bu savaşların, dini zorla yaymak
için yapılmadığını da açıkça belirtmektedir. Bu
savaşlar ise:
1-Cezai müeyyide anlamını taşımaktaydı. Yani
Müslümanların büyük bir kısmını öldüren, diğer bir
kısmını da evlerinden ve yurtlarından çıkaran,
onlara
aşırı
derecede
zulüm
edenleri
cezalandırmak için idi. Yüce Allah'ın buyurduğu
gibi,
(22:40)
Yani
"Kâfirlerin
harbettikleri
Müslümanlara, zulme maruz kaldıklarından dolayı,
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karşı koyma izni verilmiştir ve Allah'ın onlara
yardım etmeye gücü yeter."
2-Veya
bu
savaşlar
Müslümanların
öz
savunması için yapılmaktaydı. Yani Đslâm'ın
kökünü
kazımak
için
ilerleyenlerle
memleketlerinde Đslâmiyet'in yayılmasına zorla
karşı koyanlardan korunmak gayesiyle yapılan
savaşlardı.
3-Yahut ta, memlekette hürriyet ortamı
yaratmak niyetiyle savaş yapılırdı.
Bu üç durum dışında Peygamber Efendimiz
(s.a.v.) ve mukaddes halifeleri hiç bir savaşa
girişmediler. Hattâ tam aksine Đslâm, diğer
milletlerin zulmüne, o milletlerin kendi tarihlerinde
hiç bir örneğine rastlanmayan sabır ve tahammül
göstermiştir. Öyleyse bu ne biçim Đsa Mesih ve
Mehdi Efendidir ki gelir gelmez insanları
öldürmeye başlayacaktır?
Memleketin sofîleri ve pir zâdeleri :
Keza bu memleketin, tekkelerindeki sofî ve pir
zâdeleri dinden öyle ilgisiz ve bid'atlarında gece
gündüz öylesine " meşguldürler ki, Đslâm'ın
geçirmekte olduğu zorluk ve felâketleri hakkında
hiç bir bilgileri yoktur. Meclislerine giderseniz,
Kuran-ı Kerim ve hadis kitapları yerine tambur,
keman ile davulcuklar gibi çeşitli çalgı aletleri,
şarkıcılar vb. sayısız bidat malzemeleri ile
karşılaşırsınız. Bütün bunlara rağmen onlar
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Müslümanların lideri olduklarını ve Peygamber
(s.a.v.)'in yolundan yürüdüklerini iddia ederler.
Her kes Allah'ı sevdiğini söyleyebilir. Lâkin
aslında onu seven, gökten gelen bir şahâdet ile
sevgisi ispat edilmiş olandır. Her kes, dinim haktır
der; fakat hak din, bu dünyada bile nur bulmuş
olandır. Herkes, ben necat bulurum der; yalnız
sözünde haklı olan, bu dünyada dahi necat
ışıklarını ve belirtilerini görmüş olandır.
Dostlarım, bu dine hizmet etme zamanıdır
Dostlarım, bu dine ve dinin amaçlarına hizmet
etme zamanıdır. Bu vakti ganimet tanıyınız; eğer
onu elinizden kaçırırsanız, bir daha elde
edemezsiniz. Bu kadar yüce bir peygamberin
ümmetinden olduğunuz hâlde niçin cesaretiniz
kırılarak gayret göstermiyorsunuz? Siz imanın
öyle kuvvetli örneklerini gösteriniz ki gökte
melekler bile doğruluğunuza ve temiz kalpliliğinize
hayret etsinler ve üzerinize selâm göndersinler.

Dua
Şimdi, bu talimat ve nasihatlerimin size
faydalı olmasını, kalplerinize sizleri yeryüzünün
yıldızları
yapacak
değişiklikler
getirmesini,
Rabbiniz'den size bahşedilen ışıkla yeryüzünün
aydınlanmasını Allah'a niyaz ve dua ederek
sözlerime son veriyorum. Amin, sümme amin.
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