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EĞER ALLAH'I SEVĠYORSANIZ ...
Yüce MeâlĠ:
De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki, Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün.
Allah ga-fûr'dur, rahîm'dir."31
De ki: "Allah'a ve Peygambere itaat edin." Eğer aksine giderlerse Ģüphe yok ki, Allah kâfirleri sevmez.1
Tefsiri:
"De ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki,"
"Öyleyse bana tâbi olun," kavl-i Ģerifinin sonunda ye harfi isbât edildi. Çünkü asıldır. Ama,
"Ve benden sakının (korkun) artık, benden!..2
"Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin." 3
Kavl-i Ģeriflerinin sonunda ye harfi isbât edilmedi. Çünkü, buralar, Âyet-i kerime sonlan olduğundan, onun
sebebiyle vakfe niyet edildi.
"Allah da sizleri sevsin," 4
Sebeb-Ġ Nüzul
Bu âyet-i kerime, Yahudîler hakkında nazil oldu.
Bu âyet-i kerime. Efendimiz (s.a.v. hazretleri, Ka'b bin EĢref ve (Yahudilerden) ona tâbi olanları imana davet
ettiğinde, onlar (Yahudîve Hıristiyanlar):
"Biz Allah'ın oğullan ve sevgilileriyiz5 dediler.
Allâh-ü Teâlâ, peygamberine onlara Ģöyle seslenmesini buyurdu:
-"Ben Allah'ın peygamberiyim! Sizi Allah'a çağırıyorum! Eğer siz Allâh-ü teâlâ Hazretleri'ni seviyorsanız,
Allah'ın dininde bana tâbi olun! Benim iĢlerimi imtisal edin (örnek alıp sarılın!) ĠĢte o zaman Allâh-ü Teâlâ
hazretleri sizi sever ve sizden razı olur!"
(Efendimiz s.a.v. hazretleri bunu söyleyince onlar iman etmediler, küfürlerinde yine ısrar edip durdular.) 6
Muhabbetin Manâsı
Muhabbet, nefsin kemâli idrâkindan dolayı bir Ģeye meyfetmesidir. Kendisini ona yaklaĢtıracak Ģeylere yüklenir.
Kul, Allâh-ü teâlâ hazretlerinden baĢka hakikî kemâlin olmadığını bildiği zaman (ki bu gerçeği kavramanın yolu)
insanın kendi nefsinden veya gayrisinde kemâl olarak gördüğü her Ģey; Allâh-ü Teâlâ hazretlerindendir. Allah'ın
kudretiyle ayaktadır ve sonuçta Allah'a dönecektir...
ĠĢte bu gerçeği kavrayan kiĢinin muhabbeti ancak Allah'a olur. Bunun sevgisi ancak Allah için olur. Bunlarda
Allah'a taat ve ibâdet doğrultusunda irâdeyi kullanmayı ve kiĢi Allâh-ü Teâlâ hazretlerine yaklaĢtıracak Ģeylere
rağbet etmeyi gerektirir. Bundan dolayı muhabbet, taat iradesiyle tefsir olundu. Allah sevgisi, E-fendimiz (s.a.v.)
hazretlerine tâbi olmanın lazımı kılındı. Allâh-ü Teâlâ'nın taati, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine itaat etme hırsına
bağlı kılındı. (2/22)
"Ve (Allah) suçlarınızı mağfiretle örtsün."
Allâh-ü Teâlâ hazretleri sizin kalblerinizden perdeleri kaldırsın! AĢırılıklarınızı gidersin. Sizi izzetinin
cennetlerine yaklaĢtırsın ve sizi kudsî civarında katında sizlere yer hazırlasın!
Muhabbetle ondan istiare yolu veya muĢâkele7 (yoluyla) tâbir edildi.
"Allah gafûr'dur, rahîm'dir."
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine uyarak Allah'ın sevgisini kazananlara karĢı Allah gafur ve rahimdir.
Hıristiyanlar ve Ġsa Aleyhisselâm'a tâbi olanlar hakkında Ģu kavl-i Ģerif nazil oldu.
De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin."
Bütün emirlerde ve yasaklarda Allah'a ve rasûluna itaat e-din. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine tâbi olmak
evleviyetle bu itaatin altına girer.
"Eğer aksine giderlerse
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/399.
Bakara: 2/41.
3
Âl-i Ġmrân: 3/50.
4
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/399-400.
5
ei-Mâide: 5/18,
6
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/400.
7
muĢâkele sanatı, manevî güzelliklerdendir. Bir Ģeyin gerçek veya takdiri olarak baĢka bir Ģeyin sohbetinde vaki olduğu için diğer Ģeyin
lafzıyla zikretmek, demektir. M üL^ "Allah'ın boyası" Bakara: 2/138. kavli Ģerifinde de olduğu gibi... Bu konuda daha geniĢ bilgi için: Bediî
ilmine bakınız. El-Mutavvel ġerhü't-Telhîs Miftâhü'l-Ulûm. s. 648,
1
2

Dile getirilip söylenen sözün (makûlü kavlin) tamamı iki te (o) harfinden birinin hazfıyle olan fiiM muzâriî
muhatab'dır.
Manası: Eğer siz aksine gider ve yüz çevirirseniz, demektir.
Veya kelam müferra1 olup, Hak Teâlâ hazretleri, tarafından fiil-i mâzî gâib sığasıyla sevkedilmiĢtir. Zikrin
terkinde itaat ihtimali vardır. ġu kavl-i Ģerifte de olduğu gibi:
"Eğer Müslüman olurlarsa,8
Bu aynı zamanda onlardan böyle bir Ģeyin muhtemel olmadığına bir tarizdir.
"Ve Ģüphe yok ki, Allah kâfirleri sevmez."
Muhabbetin nefyi, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin buğzundan ve onlara olan gazabından kinayedir. Allâh-ü teâlâ
hazretleri, onlardan razı olmaz. Onların yaptıklarına sevap vermez ve onları övmez, demektir. 9
Efendimiz (S.A.V.)'In Üstünlüğü
Bu âyet-i kerime Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin fazilet ve Ģerefine delâlet etmektedir... Allâh-ü Teâlâ kendisine
tâbi olmayı, Habib-i Edib-i Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretlerine tâbi olmaya bağladı.
Kim, Allah'ın rasûlünün sünnetine tâbi olmadan, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ni sevdiğini söylerse o kiĢi,
kitabullah'ın nassıyla yalancıdır. 10
Buyrulduğu gibi:
Ġlâhı sevdiğini izhâr ettiği halde sen ona isyan ediyorsun. Gerçekten bu iĢlerin içinde görülmemiĢ (acâip ve yeni)
bir iĢtir.
Eğer senin sevgin doğru olmuĢ olsaydı mutlaka sen ona itaat ederdin. Çünkü seven sevdiğine itaat eder....
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ni sevdiğini iddia edip de Rasûlünün sünnetine muhalefet eden iddiasında yalancıdır... 11
Seven...
Çünkü bir kimseyi seven, onun havassini (özel dostlarını, yakınlarını) ve onunla beraber olanları da sever.
Onunla münâsebeti olan, kölesini, cariyesini, beyini, binasını, mahallesini, mekânını, duvarını, köpeğini,
merkebini ve bunlardan baĢka onunla ilgili olan her Ģeyi sever. ĠĢte bu aĢkın kanunu ve muhabbetin kaidesi-dir.
Mecnûn el-Âmir bu manâya Ģöyle iĢaret etti:
O diyarlara, Leylânın diyarına uğruyorum. Duvar sahibini (perde sahibini) duvar (perde) sahibini öpebilsemî
Diyarın sevgisi kalbimi kaplamıĢ değil; lakin o diyarlarda oturanın sevgisi gönlümü kapladı... 12
Sünnete Bağlılık
imam KuĢeyrî (r.h.) buyurdular:
Aliâh-ü Teâlâ, geçmiĢ ve geleceğin Efendisi (s.a.v.) hazretlerine, uymadan (ve sünnetiyle amel etmeden)
kimsenin yakasını bırakmayacağını açıklayarak herkesin boĢ ümitlerini kesmiĢtir. 13
Muhabbetin Kutbu
KâĢânî (r.h.) buyurdular:
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in muhabbet ve sevgisi, ancak ona tâbi olmak; söz, amel, ahlak (huy) hal, siret,
akide (ve inanç) bakımından onun yoluna girmekle olur. Bunlar olmadan muhabbet iddiası olmaz ve sevgi
yolunda yürünmez.
Çünkü Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, muhabbetin kutbudur. Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin yolunun mazharı
muhabbet ve sevgidir. Kimin Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin yolunda bir nasibi yoksa (gerçek manâda) o
kiĢinin sevgiden nasîbi yoktur. O insan muhabbetten mahrumdur.
KiĢi, tam tâbi olmakla Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine tâbi olduğu zaman; onun Bâtını, sırrı, kalbi ve nefsi;
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin, Bâtını, sırrı, kalbi, ve nefsine münâsib olur.
ĠĢte muhabbetin mazhârı budur. Sevginin izhâr edilip açığa vurulması bu demektir...
Âl-i Ġmrân: 3/20.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/401-402.
imam Gazali hazretleri bu konuda Ģöyle buyurmaktadır:
"Bir Ģeyhi görsen, havada uçuyor! Veya denizin üzerinde yürüyor! Veya ateĢ {in içine giriyor yanmıyor ya da ateĢ) yiyiyor! Veya bunlardan
baĢka olağanüstü Ģeyler gösteriyor! 0 kiĢi, Allah'ın farzlarından bir farzı terk ediyorsa veya Rasûlü Muhammed Mustafa {s.a.v.) hazretlerinin
sünnetlerinden bir sünneti terk ediyorsa iyi bil ki muhakkak o kiĢi kezzâb'dır (Ģeyhlik iddiasında) yalancıdır, (düzenbazdır, ondan sadır olan
Ģeyler) keramet değildir. Belki istidrâctır. Böyle insanlardan ve onların amellerinden Allah'a sığınırız." MukâĢefetü'I-Kulûb el-Mukarnbu ilâ
Allâmı'l-Ğuyûb, s. 48, Ġmam Gazali, Darü'l-ma'rife, Beyrut-1417,
11
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/402-403.
12
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/403.
13
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/404.
8
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Bu münâsebet; bu tâbi olan kiĢiye gücü nisbetinde Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin muhabbetinden bir ölçü ve
hakkının olmasını gerektirir.
Böylece onun muhabbeti, Allâh-ü Teâlâ hazretlerine kavuĢur. Yine Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin ruhundan bu
muhabbetin nuru olacağından daha seri (çok hızlı) bir Ģekilde onun kalbine sirayet eder.
Eğer muhabbetullah (Aliâh sevgisi) olmasaydı, onu (Efendimiz s.a.v.'i) hiç seven olmazdı.
Sonra bu makamdan indi. Çünkü o "kibrit-i ahmer" den daha değerlidir. Allâh-ü Teâlâ hazretleri insanları,
muhabbet makamında en umûmi olana davet etti.
Bu (muhabbet makamı) da irâde makamıdır. Ve:
"De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat e-din," buyurdu.
Manâsı: Eğer sizler, sevmez, habibime tâbi olmaz ve itaat etmezseniz, size emrettiğim Ģeylerde sizin hakkınızda
"murid" olduğunuzu ve "itaatkâr" olduğunuzu söyleyemem. Çünkü müridin, muradının emrine itaat etmesi ve
emirlerine sarılmasılazımdır.
"Eğer aksine giderlerse," eğer onlar bundan yüz çevirirlerse onlar kâfir ve muhabbetten perdeli ve
mahrumdurlar." KâĢânî'nin sözleri bitti. 14
Ġmânın Kemâli
Buhâri, Abdulullah bin HiĢâm'dan rivayet etti.
O Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretleriyle beraberdi. E-fendimiz (s.a.v.) Hazret-i Ömer (r.a.)'ın elinden
tutmuĢtu. Hazret-i Ömer:
-"Ya Rasûlailahî Gerçekten nefsim hariç bana her Ģeyden daha sevimlisin!" dedi. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-"Muhammed (s.a.v.)'m nefsi yed-i kudretinde olan Allah'a yemin olsun, sizden birinize ben, kendi nefsinden
daha sevgili gelmedikçe o kiĢi iman etmiĢ olamaz" buyurdu. Bunun üzerine Ömer (r.a.) hazretleri:
-'ĠĢte Ģu anda sen, bana nefsimden daha sevgili ve daha değerlisin," dedi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.)
hazretleri de:
-"ĠĢte simde imanın kâmil oldu yâ Ömer!" buyurdular." 15
Ümmetim Cennette Girecektir
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Ümmetimin hepsi cennete girecektir; ancak yüz çevirip kaçan haricî (Sahabe-i kiram r.a.):
-"Ya Rasûlallahl 'Yüz çevirip kaçan" kimdir? dediler.
Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
Bana itaat eden cennette girecektir. Bana âsî olanda yüzçevirip kaçmıĢtır!" 16
Efendimiz (S.A.V.) Hazretlerine Tâbi Olmanın Melekler Tarafından Verilen Güzel Bir Misâl
Cabir bin Abdullah (r.a.) buyurdular:
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretleri uyurken yanma melekler geldiler. Meleklerden bazıları:
"O uyuyor!" dedi. Bazı melekler:
"Muhakkak ki uyuyor!" dedi. Meleklerden bazıları:
"O gözü uyuyuyor ama; kalbi uyanıktır!" dedi. Melekler:
"Muhakkak ki bu sahibiniz için bir misâl vardır! O'na bir darb-ı misâl getirin!" dediler.
Meleklerden bazıları buyurdular:
Onun misâli, bir ev bina eden bir adam gibidir. Adam bir ev yapar ve orada ziyafet verir. Ziyafet için etrafa
davetçiler gönderir. Davetçilere icabet eden kiĢiler, eve girer ve ziyafetten yerler. Bu davete icabet etmeyenler
ise, eve girmezler, eve girmeyince de dolayısıyla o ziyafetten yiyemezler."
Melekler'den bazıları:
"Bunu O yüce Rasûl (s.a.v.) hazretleri için teVil edin ki iyice anlaĢılsın!" dediler.
Bazıan, o uyuyuyor, dediler. Bazıları da, gözü uyuyor ama; kalbi uyanıktır, dediler.)
Melekler buyurdular:
"Ev, cennettir. Davet eden, Muhammed Mustafa (s.a.v.)dir. Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretlerine itaat eden,
Allah'a itaat etmiĢtir. Muhammed (s.a.v.) hazretlerine âsî olan Allah'a âsî olmuĢtur. Muhammed (s.a.v.)
hazretleri, insanların arasını (mü'min ve kâfir olarak) ayırmıĢtır. 17
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/404-405.
Bu Hadîs-i Ģerif Buhâr-i Ģerifte değiĢik lafızlarla geçmektedir. Buharı: 6132,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/405.
16
Buhâri: 6737.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/406.
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Buhârî: 6738,

Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine tâbi olmak, cennet, kurbet (yakınlık) ve vuslatı tahsil eder. 18
Hikaye (Peygamberimizi görmek)
Rivayet olundu:
Gazneli Mahmud Han19 ġeyhü'r-Rabbânî Ebu'l-Hasan el-Harkânî Hazretleri'ni288 ziyaret için huzuruna çıktı.
Bir saat kadar huzurunda oturdular.
Gazneli Mahmud Han:
-"ġeyh Ebû Yezid-i Bestâmî (k.s.) hazretleri hakkında ne dersiniz?" diye sordu. ġeyh hazretleri:
-MBayezid-i Bestâmi Allah'ın veli kullarından bir erdi. (Onu görüp239) Ona tâbi olan hidâyet bulup kurtulur ve
hiç Ģüphesiz saadete kavuĢurdu," dedi. Gazneli Mahmud:
-"Bu nasıl oiur? Ebû Cehîl, Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'ni gördü ama ebedî Ģakaavetten kurtulamadı?" dedi.
Bu sorunun cevâbında Ģeyh hazretleri buyurdular:
-"Ebû Cehü, Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'ni görmedi; o Muhammed bin Abdullah'ı gördü. Eğer o Rasûlüllah
(s.a.v.) Hazretleri'ni görmüĢ olsaydı, elbette imân eder ve böylece Ģekâavetten çıkıp saadete girerdi."
Sonra ġeyh Ebü'l-Hasan el-Harkânî hazretleri buyurdular:
-"Bunu Allâh-ü Teâlâ hazretleri'nin kitabında tasdik eden Ģu âyet-i kerimedir:
"Siz onları, doğru yolu göstermeye çağıracak olsanız, duymazlar. Ve görürsün onları, sana bakıp duruyorlardir
da; görmezler.20
BaĢın gözüyle bakmak, bu saadeti vacib kılmıyor. (Bu gerçeği görmek için) bilakis sır ve kalb gözüyle bakmak
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/406-407.
Gazneli Mahmud, Gazneliler Devleti'nin en büyük hükümdarı ve Hindistan fâtihidir. Gazneli Mahmud. 2 Kasım 971 {Hicri 361) yılında
doğdu. Babası Sebük Tekin'dir. Sebük Tekin. Buhârâ'daki, Sâmânî Devletinin (819-1005) Horasan valisi olan Alp
Tekin'in kölesiydi. Ġlmi, kültürü ve güzel ahlakından dolayı valinin damadı oldu. Valinin vefatından sonra yerine vali tayin edildi.
Sâmânilerin zayıflaması üzerine istiklâlini ilan etti. Gazne bölgesini ele geçirdi. Onun için onlara Gazneliler denildi. Gazneli Mahmud böyle
bir dönemde dünyaya geldi. Gazneli Mahmud iyi bir tahsil gördü. Küçük yaĢta Kur'ân-ı Kerim'i ezberledi. Fıkıh ve hadis ilminde ilerledi.
Devrin büyük âlimlerinin arasına katıldı. Genç yaĢlarında devlet iĢleriyle ilgilendi. SavaĢ konusunda çok mahirdi. Ġyi bir savaĢ eğitimi gördü.
Daha genç yaĢında iken babasının yerine Gazne'ye vekil oldu. Zemindaver'e vali tayin edildi. Daha on beĢ yaĢında iken, Hindular ile yapılan
savaĢa katıldı. Lamğân civarında yapılan savaĢın kazanılmasında önemli rol oynadı. SavaĢta cesaret ve üstün zekâsı ile kendisini gösterdi.
Babası Sebük Tekin 997 yılında vefat etti. Vefatında orada bulunan küçük oğlu Ġsmail yerine geçti. Kısa bir sürede hazine'nin iflas etmesi ve
idarecilerin daveti üzerine Gazneli Sultan Mahmud idareyi eline aldı. KardeĢini kendisine ortak etti. Ona iyi davrandı. Kısa bir süre içerisinde
Buhara, Horasan, Herat. Belh, Büst ve Kabil'i ele geçirdi. Iran ve Irak bölgelerinde hüküm süren ve itikâdları bozan Buveyhî (932-1062) ile
savaĢtı. Onlara hakimiyetini kabul ettirdi. Ġslâm dünyasında bozuk düĢüncelerin yayılmasını önledi. Abbasi Halifesi tarafından kendisine
"Yemin~üd-Devle" lakabı verildi. Hil'at ve tac hediye olarak gönderildi. Gazneli Sultan Mahmud Han hazretleri. Hindistan'a on yedi büyük
sefer düzenledi. Lahor, Kauc, Delhi gibi büyük Ģehirleri fethetti. Onun elinde bir çok kiĢi Müslüman oldu. O dönemde Hindistanda ölen
Brehmanlerin eĢleri (kadınları) kocalarının cenazesinde diri diri yakılıp ölüleri nehre atılıyordu. Gazneli Sultan Mahmud Han, insanlığa
yakıĢmayan bu adeti yasakladı. Kadınların insan olduklarını ve kocalarının ölmesiyle onların ölmediğini hayatlarının devam ettiğini,
isterlerse bir daha evlenebileceklerini Hindulara öğretti. Bir çok Hindu Müslüman oldu. Gazneli Mahmud, Allah'tan korkan, zeki, çalıĢkan,
iyi niyetli ve âdil bir kiĢiydi. Halk tarafından seviliyordu. Ġlim ve âlimlere büyük önem veriyordu. Huzurunda ilim müzârekeleri oluyordu.
Sanatı ve sanatçıyı koruyordu. Onun döneminde kitap yazılma iĢlerine hız verilmiĢti. Adaleti ile her tarafta seviliyordu. Sultan Mahmud
Han'a gelip, oğlu Emir Mesûd'dan altmıĢ bin dinar alacağının olduğunu söyleyen tüccarın isteği üzerine oğlunu mahkemeye çağırdı. Tüccarın
alacağını oğlundan tahsil etti. Gazneli Mahmud, Irak'ı aldığı zaman, kervan ile yolculuk eden bir hanımın eĢyası Kirman bölgesi hırsızları
tarafından çalınmıĢtı. Kadın Gazneli Mahmud'un huzuruna çıktı. "Hırsızlar eĢyamı çaldı. Onlardan eĢyamı al veya öde," dedi. Sultan sordu:
Hırsızlar nereden gelmiĢlerdi. Kadın cevap verdi. "Kirman bölgesinden gelmiĢlerdi." Sultan, "O bölge benim mülkümün dıĢındadır. Ben
oralara bir Ģey yapamam," dedi. Kadın, "O halde tâbiiyetini koruyamadığına göre, niçin cihan kethudalığı yaparsın? Ne biçim çobansın ki,
koyunlarını kurttan kor uyamıyorsun? ġĠm ha benim zayıflığım ha senin kabiliyetsizi iğin." dedi. Bu sözler karĢısında Sultanın gözleri
yaĢardı. Ağladı. Kadına, "Ey kadın! doğru söyledin. EĢyanın bedelini vereyim. Hırsızların iĢi için de elimden geldiği kadar tedbirli olayım,"
dedi. Yine bir gün fakir ve gariban Müslümanın biri Gazneli Mahmud Han'ın huzuruna çıktı. Sultana. "Size peygamber Efendimiz (s.a.v.)
Hazretlerinin selâm'ı var." Sultan heyecanlandı. Ayağa kalktı. "BaĢ ile göz üzerine."dedi. Adam devam etti. "Bin dirhem borcum var.
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri bana, "Git Sultan Mahmud'a söyle, borcunu versin," buyurdu. Ben de, "Ya Rasûlâllah, Sultan Mahmud benim
sözüme inanmaz ve benden alâmet isterse, ne yapacağım, ne söyleyeyim?" dedim. Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri, "senin sözünün doğruluk
alâmeti Ģu olsun. Sultan Mahmud yatağına girip uyuyacağı zaman, üzerime üç bin defa salât-ü selâm getirip, ondan sonra uyumuĢtur.
Sabahleyin kalkınca da yine üzerime üç bin defa salât-ü selâm getirdi." Adam devam etti: "Ey Sultan Mahmud iĢte Rasûlüllah'ın emri budur.
Sana tebliğ ediyorum," dedi. Sultan Mahmud ağlamaya baĢladı. O Ģahsın sözünü tasdik etti. Ona bin dirhem borcu için. bin dirhem de harçlık
olarak verdi. Huzurda olan devlet erkanı: "Devletlü sultanımız, nasıl bu adamın sözünü tasdik ediyorsunuz? Bütün gece okusanız bile üç bin
salât-ü selâm okuyamazsınız. Kaldı ki, sabah ve akĢam biz seninle beraberiz. Sen bizimle ve devlet iĢleriyle meĢgulsün. Senin bu kadar
salevât okuduğunuzu görmedik." dediler. Sultan Mahmud: "Ben âlimlerden kim;
Salevâtını kim bir kere okursa sanki bin kere' salevât okumuĢ gibi sevap alır. Ben de her gece yatmadan önce mutlaka üç kere bu salevatı
okurum. Sabahlan uyandığım zaman da yatağımda doğrulur doğrulmaz yine üç kere hemen bu salevatı okurum. Ne mutlu bana, salâvâtlarım
Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerine ulaĢmıĢ, " dedi. (Abdullatıf. Mecâlisi Envân'l-Ahmediyye ve Mecâmii'-Esrarı'I-Ahmediyye, s. 56) Sultan
Mahmud bu Ģekilde takva ehli bir idareciydi.
288 ġeyhü'r-Rabbânî Ebü'l-Hasan el-Harkânî (k.s.) hazretleri. Silsile-i Sâdâtı NakĢıbendiye-i Âliyye'nin altıncı halkasıdır. Doğum
tarihi kesin olarak belli değildir. Asıl adı: Ali bin Caferdir. Bestâmın Harkan kasabasında doğdu. Bâyezid-i Bestâmî (k.s.) hazretlerinden
manevî olarak ders aldı. Keramet ve irĢâd sahibi bir mürĢid-i kâmil idi.
42S (m. 1034) yılında Harkan'da vefat etti. Kars'da da bir makamı vardır. Kendisinden sonra irĢâd makamına halifesi. ġeyh Ebû Ali Farmedî
(k.s.) hazretleri verilmiĢtir.
289 Onu görmek ibaresi Ruhu'l-beyân'da yoktur. Fakat hikâyenin siyak ve sibakı ve "tabakat" kitablarında geçtiği için burada parantez içine
aldım. Bakınız: "Silsile-i Sâdât-ı NakĢibendiyye-i Aliyye, s.119, Abdülkadir Dedeoğlu. Osmanlı Yayınevi"
20
el-A'râf: 7/198
18
19

ve görmek lazım.
Bunu insana tam tâbi olmak verir.21
Efendimiz (s.a.v.)'ın Ümmeti
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin ümmeti, ona tâbi olanlardır. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine ancak dünyadan yüz
çeviren kimseler tâbi olur.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri insanları, Allah'a ve âhiret gününe davet etti ve insanları dünyadan sarfetmeye ve
dünyevî nazlardan alıkoymaya çalıĢtı.
Sen dünyadan yüz çevirdiğin, Allâh-ü Teâlâ hazretlerine yöneldiğin ve vakitlerini salih ameller için harcadığın
kadar ve o nisbette O yüce Rasûl (s.a.v.)'ın yoluna girmiĢ olursun. Ve onun yoluna girdiğin kadar da ona tâbi
olmuĢ ve onun ümmetinden olmuĢ olursun....
Ve sen, dünyaya yöneldiğin kadar da onun yolundan dönmüĢ ve ona tâbi olmaktan ve onun sünnetiyle amel
etmekten yüz çevirmiĢ olursun. Ve böylece:
"Artlık her kim azgınlık etmiĢ, dünya hayat'ı tercih eylemiĢ ise muhakkak cahîmdir onun varacağı (yer).
22
Kimselerin zümresine dahil olmuĢ olurlar...
Velev ki sen, gizli gururdan çıkıp ve nefsine insaf etsen bile ey adam!
Bu adamı vekil etsek, o zaman sen, sabah ve akĢama kadar dünyevi nazlarını ve lezzetlerini kazanma peĢinde
koĢtuğunu bilir ve anlarsın...
Sen ayağını ancak fâni olan dünya için hareket ettiriyorsun! Buna rağmen yarın o yüce Rasûl (s.a.v.)
Hazretleri'nin ümmetinden olmayı ve ona tâbi olmaya tamah edip istemektesin! Yazıklar olsun! Ne uzak bir
ümidimiz var! Ve bizim istek ve arzularımız ne çirkin ve ne kötü düĢüncelerimiz var!
Allâh-ü Teâlâ hazretleri buyurdular:
"Ya artık müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız? Neniz var, nasıl hükmediyorsunuz?23
ALLAH PEYGAMBERLERĠ SEÇTĠ
Yüce Meali:
Gerçek (Ģu ki) Allah, Âdem'i ve Nuh'u ve ÂI-i lbrâhîm'i ve Â!-i Ġnvrân'ı süzdü; âlemler üzerine ıstrfâ buyurdu.33
Bir zürriyet olarak; birbirinden (hep tevhid dininden)... ve Allah'tır iĢiten, bilen.34 24
Tefsiri:
"Gerçek (Ģu ki) Allah, Âdem'i istifa buyurdu."
"Ġstifa etmek" bir Ģeyden sâf olanı almaktır. Istısfâ etmek arındırmak ve seçmek gibi... 25
Âdem Aleyhisselâm'ın Ġstifa Buyurulması
Manası: Allah, Âdem Aleyhisselâm'ı kudsî nefis sebebiyle tercih etti ve seçti, demektir. Kendisine layık olan,
ruhanî melekeler ve cismânî kemâlât, diğer peygamberlerde olduğu gibi Âdem Aleyhisselâm'ı da risâlet
(peygamberlik) için hazırlaması istifanın nefsi ve kendisidir.
Veya kendisiyle ilgili olan Ģeyleri ve kendisinden neĢ'et eden (türeyen) Ģeyleri ıstıfâ etti. Hazret-i Meryem'de
olduğu gibi...
Allah'ın Âdem Aleyhisselâm'ı seçmesi,
Âdem Aleyhisselâm'ı, Ailâh bizzat, kendi kudret eliyle güzel bir Ģekilde yaratmıĢ olması,
Ona bütün eĢyanın isimlerini öğretmesi,
Meleklerin ona secde etmesi,
Ve Allâh-ü Teâlâ'nm Âdem Aleyhisselâm'ı cennette iskân etmesidir. 26
Nuh Aleyhisselâm'ın Üstünlüğü
Ve"yine ıstıfâ buyurdu.
" Nuh'u"
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/407-410.
en-Naziât: 79/37.38,39.
23
el-Kalem: 38/35,36,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/410-411.
24
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/411.
25
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/411-412.
26
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/412.
21
22

Zikredilenlerden birinci vecih ile seçti.
Veya AĠlâh, Nuh Aleyhisselâm'ı kendisinden önceki peygamberlerin Ģeriatlerini ilk kez nesheden bir peygamber
yapmakla onu tercih etti (istifa buyurdu).
Nuh Aleyhisselâm'dan önce mehârimin evlenmesi haram değildi.
Allah, Nuh Aleyhisselâm'ın ömrünü uzun kıldı.
Zürriyetini bakî kıldı.
Nuh Aleyhisselâm'ın kâfirler ve mü'minler hakkında olan duasına icabet edilmesi,
Ve Nuh Aleyhisselâm'ın suyun üzerinde (gemilerle) taĢınmasıdır. 27
Âl-Ġ Ġbrahim'in Üstün Kılınması
"Ve" yine ıstıfâ buyurdu."Âl-i Ġbrahim'i"
Âl-i Ġbrahim, Ġsmail Aleyhisselâm, (2/24) Ishâk Aleyhisselâm ve ikisinin evlâdından olan peygamberlerdir.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri de onların cümlesindendir. Âl-i Ġbrahim'in seçilmesi ve üstün kılınması, Ġbrahim
Aleyhisselâm'ın da öncelikle seçilmiĢ olduğunu ifâde eder. 28
Âl-Ġ Ġmrân'inin Üstün Kılınması
"Ve" ıstıfâ buyurdu.
"ÂI-i Ġmrân'i"
Âl-i Ġmrân, Ġsa Aleyhisselâm ve annesi Hazret-i Meryem'dir. 29
Hazret-Ġ Meryem'in Soyu ġöyledir
Meryem binti, lmrân bin Mâtân bin Adir, bin Ebî Hüd, bin Rabbi Yail bin Sâliyân, bin IĢâ bin Racikîm, bin
Süleyman bin Dâvûd Aleyhisselâm, bin lyĢa bin Uviyl bin Selmûn bin Yair, bin MemĢûn bin Imyâd bin Dâm bin
Hadrûm bin Farid, bin Yahûdâ bin Yakub Aleyhisselâm'dır...
Denildi ki:
"Âl-i lmrân" Musa ve Harun Aleyhisselâm'dır. Çünkü Musa Aleyhisselâm ile Hazret-i Harun, îmrân bin Yashur
bin FahiĢ bin Lavî bin Yakub Aleyhisselâm'ın evlâdıdırlar...
Ġki fmrânm (Musa'nın babası îmrân ile Hazret-i Meryem'in babası tmrânm) arasında bin sekizyüz (1800) sene
vardır!
Buna göre, Ġsa Aleyhisselâm'ın ıstıfâ buyrulması, (seçilmesi ve tercih edilmesi) ibrahim Aleyhisselâm'ın ailesinin
içine girmekle oimuĢ oluyor.
Ama birincisi (Âl-i Ġmrân, Ġsa Aleyhisselâm ve annesi Hazret-i Meryem'dir, görüĢü) daha zahir ve onu takip
eden Hazret-i Meryem'in kıssasının deliliyle daha kuvvetlidir.
Hazret-i Musa ve Harun Aleyhisselâm'ın ıstıfâ buyrulmaları, intizâm ile ÂI-i ibrahim içine dâhildirler ve hem de
aĢikâr bir intizam ile...
"Âlemlerin üzerine," 30
Âlem Ġn Manâsı
"Âlemler," kelimesi, "Âlem" kelimesinin cemiidir.
"Âlem" ise mahlûkâttan bir çeĢidin ismidir. Kendisini diğerlerinden ayıran bir alâmet olduğu için "Âlem"
denilmiĢtir.
Melek, cin ve insan gibi... Kara âlemi, deniz âlemi, arz âlemi ve semâ âlemi, denilir.
Bu âyet-i kerimede geçen, "Âlemler," den murad, her birinin kendi zaman ve çağında yaĢayanlardan üstün
kılınması, demektir.
Âyetin manâsı: Bunlardan her biri, kendi zamanında olan âlemlerin üzerine seçilip tercih edildiler, demektir. 31
Zürriyet
"Bir zürriyet olarak;" (âl)dan bedel olmak üzere mensûbtur. kelimesi, zal harfinin fethası ile, ayırmak, dağıtmak
ve tefrik etmek manasınadır.
Ġnsan ve cinlerin nesline de "zürriyet" adı verildi. Çünkü Allâh-ü Teâlâ hazretleri, insan oğlunu yeryüzüne
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/412.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/413.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/413.
30
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/413-414.
31
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/414.
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yaydığı için onlara zürriyet denildi.
Veya Allâh-ü Teâlâ hazretleri, Âdem Aleyhisselâm'ın sulbünden zerrecikler halinde çıkarttığı için onlara zürriyet
denilcu manâ'ya göre, "zürriyyet" kelimesinin cemiidir. ise karıncaların küçüklerine denilir. O zerrecikler dahi
mahlukturlar. Allâh-ü Teâlâ hazretleri zürriyetleri yarattı, yokluktan varlığa çıkarttı.
"Birbirinden (hep tevhid dininden) "zürriyyet" kelimesinin, sıfatı olmak üzere mahallen mensûbtur.
Manâsı: Her iki âl (aile)de bir zürriyettir, demektir. Birbirlerinin silsilesidirler. Bazıları diğer bazılarından "Al-i
Ġbrahim" den maksat, Ġsmail Aleyhisselâm ile Ġshâk Aleyh'isselâmın ve onların zürriyetleridir.
Ġbrahim Aleyhisselâm, Nuh Aleyhisselâm'ın zürriyetidir. Nuh Aleyhisselâm da Âdem Aleyhisselâm'in
soyundandır. Ġsrail oğullarının son peygamberlerine ve son peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine kadar
gelen bütün peygamberler o iki soydan gelmektedir.
"Al-i Imrân" Musa Aleyhisselâm ve Hazret-i Harun, Ġbrahim Aleyhisselâm'ın, Nuh Aleyhisselâm'ın ve Âdem
Aleyhisselâm'ın soyundandirlar.
Ġsa Aleyhisselâm ve annesi Hazret-i Meryem'de öyle...
"Ve Allah'tır iĢiten,"Kullarınin sözlerini iĢitendir.
"Bilen."
Kulların gizli ve aĢikâr hallerini hakkıyla bilendir. Allâh-ü Teâlâ hazretleri, insanların arasında, söz, hareket ve
fiilleri bakımından, kimin istikâmeti doğruysa (dinin) hizmetine onu seçer. ġu kavl-i Ģerif bu gerçeği ifâde
etmektedir:
"Aliah, risâletini nereye tevdr edeceğini daha iyi bilir.. 32
Kâfirlerin Nikâhları
Bu âyet-i kerime, kâfirlerin nikâhlarının sahih olduğuna delâlet eder. Çünkü evlilik yönüyle onların bazılarının
bazılarına nisbeti sabit ve nesepleri sahih olmuĢ oldu. 33
Efendimiz (S.A.V.) Ġn Soyu
Efendimiz {s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdular:
"Ben nikâh'dan doğdum, nikâhsızlıkla değil. 34
Ġstifa (Seçmek) Muhabbet Ve Hainlikten Daha Umumîdir
Bil ki, muhakkak istifa (seçmek) muhabbet (sevgi) hullet (dostluk)tan daha umûmîdir.
Çünkü ıstıfâ bütün peygamberlere Ģâmildir. Bütün peygamberler seçkindirler. Çünkü peygamberlerin hepsi
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin en hayırlı kullan ve seçtikleridir. Burada onların faziletteki mertebeleri farklıdır.
Zira Allâh-ü Teâlâ Ģöyle buyurdu:
"0 iĢaret olunan resuller, biz onların bazısını bazısından efdai kıldık. 35
Peygamberlerin En Üstünü
Mertebelerin en husûsî olanı muhabbet mertebesidir. ġu kavl-i Ģerif ile buna iĢaret edilmektedir:
"Bazısını da derecelerle daha yükseklere çıkardı. 36
Bundan dolayı peygamberlerin en faziletlisi ve en üstünü Habibullâh (Allah'ın sevgilisi) Efendimiz (s.a.v.)
hazretleridir.
Muhabbet makamından sonra, faziletli olan hullet (dosluk) makamıdır. Bu da (Halilütlâh) Ġbrahim
AleyhĠsselâm'ın sıfatıdır.
Bu makamların en umûmi olanı, (berrak, duru ve arınmıĢ manâsında;
"Bir zürriyet olarak; birbirinden (hep tevhid dininden)..." Din ve hakikatte birbirlerinin zürriyetidirler. 37

32

el-En'âm: 6/124,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/414-415.
33
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/415.
34
Tefsiri Ibni Kesir: c. 1, s. 469, Ruhu'l-Meânî: c. 4. s. 246;
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Ben (ve atalarım) câhiliyet ehlinin nikâhsızlıklarından hiçbir Ģeyden doğurmadılar. Ben ancak Ġslâmın nikâhı gibi olan nikâh'dan doğdum."
Beğavî Tefsiri: c.2.s.341,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/416.
35
Bakara: 2/Z53.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/416.
36
Bakara: 2/253,
37
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/416-417.

Doğum Ġki Kısımdır
Doğum iki kısımdır.
1- Sûrî,
2- Manevî,
Her peygamber, tevhid, marifet ve bâtına taalluk eden usûluddin'de baĢka bir peygambere tâbi olmaktadır. O
peygamber, kendisine tâbi olmuĢ olduğu peygamberin evlâdı olmuĢ olur...
Bizim zamanımızda Ģeyhlerin manevî evlâdlan gibi... 38
Babalar Üçtür
Denildi ki babalar üçtür:
1- Seni doğurtan baba,
2- Seni yetiĢtiren baba,
3- Seni öğreten baba.
Bedenin varlığı sûrî (maddî) doğumda, babasının nutfesinden annenin rahminden doğduğu gibi; kalbin vucûdû
da hakikî doğumda böyledir... ġeyh (mürĢid-i kâmil) ve muallimin nefhâ (manevî esintisinden) nefsin istidâd
(kabiliyet) rahminde zahir olur... (2/25)
Ġsa Aleyhîsselâm bu hakikî (manevî) doğuma iĢaret ederek Ģöyle buyurdular:
Ġki kere doğmayan göklerin melekûtune giremez. 39
Manevî Doğum
Sonra bil ki, manevî doğum, nesiüeĢmede ekseriyetle maddi doğuma tâbidir. Bundan dolayı peygamberler,
zahirde bir nesil ve bir ağacın meyvesi oldular.
Çünkü saflık, berraklık ve bulanıklıkta ruh, yaratılıĢ vaktinde hakiki itidalden ve ademi itidal {hakîki itidalinin
olmamasından) mizaca yakın olup ve ona münâsib düĢer. Her bir ruhun kendisine husûsî ve münâsib bir mizacı
vardır.
Feyiz bu münâsebete uygun olarak insana gelir. Ruhların ezelden değiĢik olmaları, onların saflıkları
(berraklıkları) hasebince ve Hazret-i Ehadiyyete yakınlık ve uzaklıkları mertebelerine göredir.
Ruhların mizaçlarının değiĢikliği ebede kadar kendisine bitiĢeçeklerin değiĢikliği içindir. Birbirlerinden
birbirlerinin nesli olan ve bazısı bazısından olan bedenlerin mizaçları da çoğunlukla birbirlerine benzemektedir...
Allâhım! Ancak ârizî iĢler için ittifaklık vardır. Böylece onlara bitiĢen ruhlarda rütbe bakımından birbirlerine
yakındırlar ve sıfat bakımından da birbirlerine münâsibtirler. 40
Mehdî Aleyhirridvân
Mehdi Aleyhirridvân'in41 Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin soyundan gelmesi bu davayı kuvvetlendirmektedir. 42
Gıdaların Tesiri
Gıdalar, bedenlere te'sir eder. Kimin gıdası helâl, temiz o-lursa, onun nefsinin heyeti, faziletli, nurânî, niyeti
sâdık, hakkâniyetli olur. Bu kiĢinin evlâdı, mü'min, sıddîk, evliya veya peygamber43 olur.
Kimin gıdası, haram olursa, onun nefsinin heyeti habis, zulmânî, niyeti fasid (bozuk) ve kötü olur. Bu kiĢinin
evlâdı, fâsık, kâfir veya zındîk olur.
Çünkü evlâdın kendisinden tevellüd ettiği (meydana gelip doğduğu) nutfe bu gıdalardan meydana gelmektedir.
Buna münâsib olarak Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:

Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/417.
Ruhu'I-Meânî: c. 1, s. 362.
40
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/417.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/418
41
Mehdi Aleyhirridvân; Efendimiz (s.a.v.)'in ehl-i beytinden olup; kıyamete yakın bir zaman çıkacak, yeryüzünü adalet, sevgi, saygı,
hoĢgörü ve kardeĢlik ile dolduracaktır. Hazret-i Ġsa ile birlikte Deccâle karĢı savaĢacaktır. Ashab-ı Kehf de huruç edip, Mehdi Aleyhirridvâna
vezir olacaklardır. Hilâfet makamı Hazret-i Mehdi Aleyhirridvân'm hurucu, velayet makamı ise Hazret-i Ġsa'nın nüzulü ile nihayet bulacaktır.
Son halife Hazret-i Mehdi olduğu gibi; Efendimiz (s.a.v.)'in ümmetinden son evliya da Ġsa Aleyhisselâm'dır. Futuhât-ı Mekkiyye: 1/243
"Mehdi bizden bir adamdır. Fatma (r.a.)'ın soyundandır." Kenzul-Ummâl: 39675,
42
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/418.
43
Peygamberlik, Efendimiz (s.a.v.) hazretleriyle son buldu. Helal ve temiz gıdalar alan kiĢilerin çocukları musannif hazretlerinin beyan ettiği
mü'min, sıddîk ve evliya bilir. Evliyalık makamı bütün mü'minlere açıktır. Her mü'min evliya olabilir.
38
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"Çocuk babasının sırrıdır. 44 Hazret-i Meryemin sıdkıyyeti, ve Isa Aleyhisselâm'm peygamberliği niyetinin
sıdkıyyetinin bereketiyleydi... 45
HAZRET-Ġ MERYEM
Yüce Meali:
Ġmrân'in haremi (hanımı) Ģöyle dediği vakit: "Yâ rabbî! Ben, karnımdakini her kayıttan âzâde olarak sana
adadım; hemen kabul buyur benden; çünkü bir sensin iĢiten, bilen sen.'ĠSerken vaktâ ki hamüni vaz'etti doğurdu,
"Yâ rabbî? Onu diĢi vaz'ettim" dedi; Allah daha iyi bilirken ne vaz'ettiğinı.... Halbuki erkek diĢi gibi değildi;
"bununia beraber ben onun adını Meryem koydum ve iĢte ben onu ve zürriyetini o racîm Ģeytanın Ģerrinden sana
ısmarlıyorum."36
Bunun üzerine rabbi onu güzel bir kabul ile kabul buyurdu, ve güzel bir surette yetiĢtirdi; Zekeriyya'nın
himayesine verdi. Zekeriyya onun üzerine mihraba her girdikçe, yanında yeni bir nzık bulur; "Yâ Meryem! Bu
sana nereden?" derdi. 0 da "Allah tarafından...." derdi. ġüphe yok ki, Allah dilediğini hesapsız merzûk
buyurur.37 46
Tefsiri:
"Vakta ki"
"Hatırla, zikret" fiiliyle mensûb'tur.
"Ġmrân'in haremi (hanımı) Ģöyle dediği"
Bu sözleri söyleyen, Ġmrân bin Mâtân'ın eĢi, Hazret-i Meryem Betûl'ün annesi ve Ġsa Aleyhisselâm'ın
anneannesidir. Adı Hanne binti Fakuzâ'dır. 47
Ġmran
Suâl: Eğer sen desen ki: Ġmrân bin Yasruh'un kızının adı Meryem idi. Bu Meryem Hazret-i Musa ve Harun
Aleyhisselâm'dan daha büyüktü (yaĢlıydı). Ġmrân bin Mâtân'ın da kızının adı Meryem Betûl idi. Sen burada
zikredilen, Meryemden maksadın, Hazret-i Musa ile Harun Aleyhisselâm'ın ablaları olan Meryem değil de,
Ġmrân bin Mâtân'ın kızı Meryem olduğunu sana idrâk ettirip öğreten nedir?" diye soracak olursan;
Cevâb: Derim ki; Zekeriyya Aleyhisselâm'ın kefaleti bu Ġmrân'm Betûl'ün babası olan Ġmrân olduğuna yeterli
delildir. Zekeriyya bin Azan Aleyhisselâm ile Ġmrân bin Mâtân'ın ikisi bir asırdaydılar.
Zekeriyya Aleyhisselâm, onun kızı ve Hazret-i Meryem'in ablası IĢâ ile evlendi. Ġsa Aleyhisselâm, Hazret-i
Yahya ile teyze çocuklarıydılar...48
Hazret-Ġ Meryem'in Annesi
Rivayet olundu:
Ġmrân'm eĢi, Hanne kısırdı. YaĢlandığı çağa kadar doğurmadı. Bir gün bir ağacın altında gölgelenirken, bir kuĢun
yavrusuna yem vermekte olduğunu görür. Nefsi harekete geçer. Bir çocuk temennisinde bulunarak Ģöyle dua
eder:
-"Ey Allâhim! Bana bir çocuk verirsen, onu Ģükür olarak, Beyt-i Makdise tasadduk etmem (bağıĢlamam) ve
adamam senin için benim üzerime haktır, o çocuk daima Beyti makdisin sadakalarından ve hizmetçilerinden
olur!" dedi.
Bunun üzerine Hazret-i Meryem'e hâmile kaldı. Kendisi hâmile i-ken kocası Ġmrân vefat etti. Bu hadiseyi Ģu
kavl-i Ģerif beyân etmektedir:
"Yâ rabbî! Ben sana adadım;"
"Nezr" adak, insanın üzerine vacib kıldığı Ģey, demektir. "Karnımdakini."
Burada çocuktan U (akıl sahibi olmayan varlıklar için kullanılan ism-i mevsûl) ile tâbir olundu. Çocuğun
durumu mübhem (kapalı) olduğu ve akıl varlıkların derecesinin çok altında olduğu için £ (ism-i mevsulu) ile
ifâde edildi.
"Her kayıttan âzâde olarak,"
Beyt-i makdisin hizmeti için azad olunmuĢ, onun üzerinde benim bir elim, emrim olmaz, ben onu kendi
hizmetimden kullanmam ve onun Beyt-i makdisin hizmetinden hiçbir Ģey meĢgul etmez, demektir.
KeĢfü'I-Hafâ: 2911; Ebû Suud Tefsiri: c.4, s. 254; Ruhu'l-Meânî: c. 12, 188;
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/418-419.
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Ya da Allah'a halis ve Allah'ın ibâdetlerine muhlis kıldım. Dünya amellerinden hiçbir Ģey yapmaz. Asla
evlenmez. Bütün dünyadan el ve etek çekip kendisini âhiret amellerine verir, demektir. 49
Mescide Çocuk Adamak
Böyle bir nezr (adak), onların Ģeriatlerine göre meĢru idi. Dinlerinin emirlerindendi. Onların Ģeriatlarına göre,
çocuk büyüyüp hizmet etme çağına geldiği zaman ebeveynine (anne ve babasına) hizmet etmesi vacib idi. Ancak
ebeveyn, hizmet çağına gelen çocuğunu Beyt-i Makdise adayarak onların bu hizmetlerini terk edebilirlerdi. Bu
çeĢit faydalanmadan kendileri vazgeçebilirlerdi. Çocuklarını hür bir kul olarak Mescidin hizmetine verirlerdi.
Bütün peygamberlerin soylarından mutlaka Beyt-i Makdise hizmet eden biri vardı.
Onlar, Beyt-i Makdise ancak erkek çocuklarını adarlardı. Câriye (kız) çocukları böyle bir iĢ için elveriĢli değildi.
Çünkü kız çocukları, hayız gibi eziyetlere maruz kalıyorlardı. Böyle durumlarında Mescidden çıkmaları
gerekirdi.
Lakin Hanne karnında bulunanı mutlak olarak, (kız ve erkek ayırımı yapmadan) nezretti.
Bununla Hanne adak iĢini erkek evlâdı takdiri üzere yaptı. Veya bu adağını karnında bulunanın erkek olmasına
vesile kıldı.
"Hemen kabul buyur benden;"
Benim nezrettiğim Ģeyi benden kabul buyur.
Bu da bir Ģeyi rızâ üzere almak ve isteyerek kabul etmek demektir. Bu hakikatte çocuğunun olması için bir
duadır. Çünkü makbul olan Ģey tahakkuk etmeden kabulün tasavvuru düĢünülemez. Belki bu erkek evlâd için bir
duadır. Çünkü kız çocuklarının mescide nezredilmeleri kabul görür bir Ģey değildi. (2/26) çünkü bir sensin
iĢiten,"
Sen bütün iĢitilen Ģeyleri iĢitirsin, benim duam ve tazarrum da onların cümlesindendir.
"(Alimsin) Bilen sen."
Bütün ma'lumatı bilirsin. Benim kalbimde gizli olanlar da senin bildiklerinin zümresindendir, baĢkası değil... 50
Hazret-Ġ Meryem'in Doğumu
"Derken vaktâ ki hamlini vaz'etti, doğurdu,"
Doğan canlı çocuk kız olarak doğdu. "Dedi."
Hanne, çocuğunun erkek olmasını ümit ediyordu.ġöyle dedi: " Yâ rabbî! Muhakkak ki ben" Bâtıl olan itikadını
reddetmek için tekiddir. "Onu diĢi vaz'ettim"
Gördüğü çocukta hayâl kırıklığına uğradı. Takdiri onun hayalinin aksine tecelli etti.
Burada bulunan zamir-i muttasıl, doğurulan çocuğa aittir."diĢi" kelimesi ise ondan hâldir.
"Allah daha iyi bilirken ne
vaz'ettiğinL..."
Bu kavl-i Ģerif, kadının doğurduğuna Allâh-ü Teâlâ hazretleri cihetinden bir tazîm'dir. Çünkü kadın
(Hanne hanım) kız doğurduğu için hayrete düĢüp mahzun olmuĢ ve üzülmüĢtü. Bunun üzerine Allâh-ü Teâlâ
hazretleri Ģöyle buyurdu: Muhakkak ki o kadın kendisine hibe edilen çocuğun kıymet ve değerini bilmiyor.
Halbu ki Allâh-ü Teâlâ hazretleri, kadının doğurmuĢ olduğu kız çocuğu ve ona taalluk eden acayipleri ve büyük
iĢleri çok iyi bilmektedir. Zira Allâh-ü Teâlâ hazretleri, o çocuğu (Hazret-i Meryemi) onun oğlunu (Ġsa
Aleyhisselâm'ı) âlemlere âyet ve ibret kılacaktır...
Hanne hanım bu iĢin gerçeğini bilmediğinden dolayı kız doğurduğu için hasret çekiyor, mahzun olup
üzülüyordu. 51
Erkek
"Halbuki erkek diĢi gibi değildi;"
Bu Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin sözüdür. Yine Hanne hanımın doğurmuĢ olduğu kız çocuğunun yüksek değerini
beyan etmekte, ona ta'zîm edip, onun mertebesini yüceltmektedir.
Her ikisinin baĢında G-s-jüı erkek ve 61 diĢi kelimelerinin baĢında bulunan) lam-i tarifler, ahd içindir.
Buna göre manâsı: Hannenin istediği ve hayâl ettiği erkek çocuk, kemâl ve kusurda Mescidin bekçilerinden
(hizmetkârlarından) birinin kendisine hibe edilen kız gibi değildir.
Hannenin ilminin dairesi ve temennileri o kız çocuğunda bulunan açık ve parlak iĢleri kavrayacak derecede
değildir. Halbuki ona verilen kız (Hazret-i Meryem) onun istediği erkek evlâddan daha faziletli ve daha
hayırlıdır. Hanne hanım bunun farkında değildir, bu inceliğin bilgisine de sahip değil... Bu iki cümle;
"Allah daha iyi bilirken ne vaz'ettiğini.." ve: "Halbuki erkek diĢi gibi değildi;" kavl-iĢerifleri) Allâh-ü teâlâ
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/421-422.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/422-423.
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hazretleri tarafından söylenilmiĢ ve Hazret-i
Meryem'in annesinin (Hanne hanımın):
"Yâ rabbî! O'nu diĢi vaz'ettim" kavli Ģerifiyle;
"Bununla beraber ben onun adını Meryem koydum." Kavl-i Ģeriflerinin arasında Hak Teâlâ hazretleri tarafından
söylenilmiĢ bir cümle-i itirâzıyyedir. (Parantez cümlesidir...)
Bu iki parantez cümlesinin faydalarından bazıları, Hazret-i Meryem'in annesi Hanne, hanımı kız çocuğu
doğurduğu için teselli etmek, onun doğurduğu kız çocuğuna değer vermek ve tazimini (büyüklüğünü) ifâde
etmektir... 52
Meryem adı
"Bununla beraber ben onun adını
Meryem koydum."
Burası, Hanne tarafından söylenilmiĢtir.
Ve onun, "Yâ rabbî! Onu diĢi vaz'ettim (doğurdum)" sözünün üzerine'atıftır...
Manâsı: Ben onun adını "Meryem" yaptım. Hanne'nin onu allâmü'l-guyûb (gayıpları bilen) Allâh-ü Teâlâ'ya
arzetmekten maksadı, bununla Allâh-ü Teâlâ hazretlerine yaklaĢmaktı.
Hanne kızına "Meryem" adını vermekle onun ismetini (korunmasını ve iffetini) talep etti. Çünkü onların
dillerinde, "Meryem" "ibâdet eden" ve Rabbin hizmetkârı" manâlarına geliyordu.
Hanne hanım, doğurduğu çocuk her ne kadar kız da olsa, niyetinden dönmüĢ (vazgeçmiĢ) değildi. Doğurduğu
kız belki Beyt-i makdise hizmet etmeye elveriĢli değildi ama, orada ibâdet eden kadınlardan olmasını istiyordu.
53

Hazret-Ġ Meryem'in Babası
Bu kelâm'in zahiri, "Bununla beraber ben o-nun adını Meryem koydum" sözü), Ġmfân'ın daha önce vefat ettiğine
delâlet eder. Gerçekten Ġmrân, Hanne, Hazret-i Meryem'i doğurmadan önce vefat etti. Yoksa anne, kızına isim
vermezdi. Çünkü adet ve geleneklere göre çocuklara isim veren, babalardır.
"Ve iĢte ben onu sana ısmarlıyorum."
Bunu senin korumana havale ediyorum, demektir. "Ve zürriyetini,"
Zamir-i mensûb üzerine atıftır. Ve evlâdını, demektir.
"O racîm Ģeytanın Ģerrinden," KovulmuĢ Ģeytan recm'in aslı, taĢ ile atmaktır. 54
ġeytan Çocuğa Musallat Olur
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden rivayet olundu.
"Hiçbir çocuk yoktur ki, doğduğu zaman ona Ģeytan dokunmasın. Onun dokunması dolayısıyla, bağırır. Meryem
ve çocuğu bundan müstesnâ'dir.55
Bu hadis-i Ģerifin manâsı: Muhakkak ki Ģeytan, her doğan çocuğu iğvâ etmeye tama eder (musallat olmak ister).
Hazret-i Meryem'in annesinin bu duasının ve istiâzesinin bereketiyle, Meryem ve onun çocuğuna Ģeytan musallat
olamamıĢtır. 56
Fetekabbelehâ...
"Onu kabul buyurdu,"
Meryem'i aldı. Erkek çocuk yerine Meryem'i adak olarak kabul etti ve ona râzî oldu.
" Onun Rabbi,'
Mâliki ve onu layık olduğu kemâle erdiren, Allah! i "Güzel bir kabul ile,"
En güzel Ģekliyle adakları kabul eder. Allah, bu kız çocuğunu, diĢiliği ve küçüklüğüyle beraber kabul buyurdu.
Çünkü onların Ģeriat ve dinlerine göre, mu'tâd olan mescidin hizmetine ancak, hür, âkil, baliğ, iĢ yapmaya gücü
yeten erkeklerin hakkında kabul edilmesiydi.
Burada Allâh-ü Teâlâ hazretleri, Hanne'nin duasını, yakarma ve tazarrusunu ve samimî niyetini bildiği için, onun
çocuğu, kız, küçük ve mescide hizmet etmeye (iĢ yapmaya) gücü yetmemesiy-le birlikte kabul buyurdu... 57

Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/424-425.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/425.
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Hazret-i Meryem
"Ve guzel bir surette yetiĢtirdi;"
Hazret-i Meryem'in güzel bir Ģekilde terbiye edilmesinden mezâcdir. Hazret-i Meryem'e ait bütün hallerinin
ıslâhına Ģâmildir. Sonra Allâh-ü Teâlâ hazretleri, Hanne hanımdan, Hazret-i Meryem'i kabul buyurduğunu
zikretti. Bu, baĢlangıçta annesinin za'fi ve niyetinin sıdk-u samimiyetindendı Sonunda ise, utanıyordu.
Bu zaman, mescide adanmıĢ dört bin kiĢi vardı. Bu dört bin erkeğin içinden, Hazret-i Meryem kadar hayırlı ve
meĢhur olan olmadı. Hazret-i Meryem onların en hayırlıları ve en meĢhurları oldu. 58
Tenbîh!
Bu hadise'de kul için Ģöyle büyük bir uyarı vardır. Amellerinin kabulü için; kul çalıĢtıktan sonra taksîr ve
kusurları kendi nefsinden bilmelidir. Ġflâsını izhâr edip, ihlâsını gizlemeli ve kalbinde samimiyet üzere olmalıdır.
Allah bizleri ve sizleri, ihlasla nzıklandırsın.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Ehl-i yakînin yolu budur ki, onlar, "iĢin doğrusu budur," demediler, hep iĢlerinde kendi taksîr ve kusurlarını
gördüler. (2/27) 59
Müridler Ve Vuslat Ehli
Bil ki Allâh-ü Teâlâ hazretleri, kendisine seyir edicileri olan muridleri ve ona vâsıl olan murad edilenleri, kendi
amellerini görmekten ve hallerini müĢahede etmekten kesip alıkoydu.
Seyir ediciler (müridler), Allâh-ü Teâlâ hazretleriyle beraber olmakta amellerinde sıdk, halis niyet ve
samimiyetleri tahakkuk etmediği için, kendilerine taksîrleri gösterihnekle Allah'a varmaktan kesildiler.
Vuslat ehli ise, onların gaybleri, onu müĢahede etmeleri olduğu içindir. Çünkü faal olan O'dur. Onlar ise
müsahhar olan birer alettirler... 60
Edep
Vâsıtî61 NiĢâbûra girdiğinde, Ebû Osman el-Mağribînin62 ashabına sordu.
-"ġeyhiniz size neyi emrediyor?" Onlar:
-"ġeyhimiz bize ibâdete sarılmamızı ve ibâdetlerimizdeki kusurlarımızı görmemizi emrediyor?" dediler. Vâsıtî
buyurdular:
-"Onun size emrettiği Mecusiliğin ta kendisidir! Ben size, amelinizden gaybeti (onu asla görmemenizi) onun
yerine o amellerin kendisinden gelen Allâh-ü Teâlây'ı müĢahede etmenizi, emrediyorum ," dedi.
Ġmam KuĢeyrî (r.h.) buyurdular:
Vâsıtî (r.h.) hazretleri, bununla onları, ucubun mahalli olan Ģeyden (kendilerini beğenmekten) korumayı istedi.
Yoksa onları kusurlara saplanmalarını veya o müridlerin Ģeyhlerine karĢı edebi ihlâl edip edepsizliğe girmelerini
asla caiz görmezdi. 63
Kendi Kusurlarını Görmek
Nehcûrî buyurdular:
Amellerinde Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin kendisine yöneldiğinin alâmeti, kiĢinin ihlâsında taksîr müĢahede
etmesi, zikirlerinde gaflet görmesi, sidk-u samimiyetinde noksanlık görmesi, mücâhedesinde, futûr ve eksiklik
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/427.
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Vâsıtî. ismi Muhammed bin Musa'dır. Künyesi Ebû Bekir'dir, lbni Fergânî olarak bilinir. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir.
Gençliğinde Irak'da bulundu. Zahirî ilimleri tahsil etti. Cüneyd-i Bağdadî ve Süfyân-i Sevrî (k.s.) hazretleri gibi büyük zâtların sohbetlerinde
bulundu. Onlardan tasavvufu öğrendi. Hayatını halkı irĢâd etmek ve topluma dinini öğretmekle geçirdi. Devrin büyük evliyâsındandı. Vâsıtî,
320 (m. 932) yılında vefat etti. Kabri Merv Ģehrindedir.
62
Ebû Osman Mağribî'nin asıl ismi. Said bin Salim mağribidir. Mağrib memleketlerinin Tunusta Kayravân'ın Keykeb köyünde doğdu.
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ġeyhleri Önceleri, ava çok meraklı zengin bir kiĢiydi. Av için köpekler besliyordu. Bir gece
içmek için süt ısıttı. Ġçecekti. Süt sıcak olduğundan içmedi. Yattı biraz sonra kalkıp içmek istediğinde, köpek üzerine saldırdı. Sütü olduğu
yere bıraktı. Yine içmek istediğinde köpek yine üzerine saldırdı. Bu hal tam üç kere tekrar etti. 0 köpeğin bu haline bir mana veremezken
yine sütü içeceği bir sırada köpek ondan önce davranıp o sütten bir içti. Köpek olduğu yere yıkıldı. Karnı ĢiĢti ve Öldü. Meğer yılan zehirini
sütün içine akıtmıĢtı. Köpeğin sahibini zehirlenmekten korumak kendi canını feda etmesi Ebû Osman Mağribî'ye çok tesir etti. Bunun
üzerine tevbe edip kendisini ilme ve maneviyata verdi. Malını fakir ve fukaraya dağıttı. Tam yirmi yıl kendisini ilim ve marifete verdi. Zahirî
ve Bâtınî ilimlerde âlim oldu. Keramet sahibi büyük bir evliya idi. Bir çok talebe yetiĢtirdi. 373 (m.983) yılında yüzotuz (130) yaĢlarında
iken NiĢâbur'da vefat etti.
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bulması ve fakrinde (tasavvufunda) edebe riâyetini az görmesidir... Böylece onun bütün halleri, kendisinin
yanında razı olunmayan bir halde olur. Allah'a karĢı fakri, muhtaçlığı ve seyri daha da artar. Böylece Allah'ın
dıĢında her Ģeyi fani görür... 64
Ma'siyet Ve Taat
ġeyh Ebü'l-Abbâs65 Ailâh kendisinden razı olsun;
"Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve bütün sinelerin künhünü bilir!" 66
Âyet-i kerimesinin tefsirinde Ģöyle buyurdular: Ma'siyeti taat'in içine sokar. Taatı da ma'siyetin içine sokar.
Kul, Allah'a taat ve ibâdette bulunur. YapmıĢ olduğu ibâdeti beğenir (ucub'a kapılır), ona güvenir, o ibâdetleri
yapamayanları küçük görür ve bu ibâdetleri, yaptığı için Allâh-ü Teâlâ hazretlerinden bir bedel ve karĢılık ister.
Böylece onun bu iyilikleri (haseneleri) yanar ve yerini seyyiât (kötülükler) alır.
Kul günah iĢler. (ĠĢlemiĢ olduğu günahtan dolayı piĢman o-lur ve) Allâh-ü Teâlâ hazretlerine sığınır. Nefsini
küçük görür. Kendisinin iĢlemiĢ olduğu bu günahları iĢlemeyenleri büyük görür. ĠĢte böylece bu günahlarını
iyilikler kaplar.
Bunların hangisi taattir?
Bunların hangisi günahtır?
Salike (Allâh-ü Teâlâ'nın rızâsını arayan kiĢiye) düĢen, ibâdet etmeye gayret edip iyi çalıĢması ve asla
ibâdetleriyle Ģımarmaması; belki bu Ģekilde gayelerin gayesi olan cennetlerin bahçelerine ulaĢır.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Nice altınlar, siyah toprağın altındadır... Gün gelir bakır altın olur.
Yâni kimya sanatını tahsil etmekle meĢgul olanlar, birçok dinar (altın paraları kazanmak) için altınları toprağın
altına koyuyorlar. Daha çok altın kazanmak için altın. saçıyorlar. Ellerindeki bakırların altın olmaları için onları
değiĢik sebeblerle harcıyorlar. Ve o altınlara kavuĢmakla Ģereflenip seviniyorlar.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Altını satın almakla elde ettiğin faydayı söyleme! Dosta vâsıl olmaktan daha kıymetli ve değerli ne satın almak
istiyorsun?
Ameller için çalıĢmak ancak Allâh-ü Teâlâ hazretleri'nin rızâsını talep etmek ve O'nun tarafından vuslata
kavuĢmak içindir. Allah fetih kapılarının açılması için yolunda mal ve ruh saçıp dağıtmaktadır. 67
Ġbâdet Ve Taatin Nuru
ġeyh ġâzeli (k.s.) hazretleri68"Letâifû'l-Minen" kitabında buyurdular:
"Biliniz ki, muhakkak Allâh-ü Teâlâ hazretleri, melekûtunun nurlarını taât ve ibâdetlerinin sınıflarına
(çeĢitlerine) koymuĢtur. Kimi ibâdetlerden bir sınıfı kaçırırsa veya cinslerinden sâdece birine muvafakat etmeyi
kastederse, o ibâdetin miktarı kadar nur kaybetmiĢ olur. Onun için ibâdetlerden hiçbir Ģeyi ihmâl etme. Evrâd-ü
ezkâr'dan asla müstağni olma. (Kendilerinde bir maneviyât olmadığı halde) Müddeî olan dava edicilerin,
kalblerinde bir Ģey olmadığı halde dilleriyle "bahrü'l-hakâik" hakikatler denizinde konuĢan ve kendi nefislerine
râzî oluĢları gibi nefsinize râzî olmayın." Sözleri bitti. 69
Ġbâdeti Muhafaza
KiĢiye gereken, ibâdet ve taatların herbirine devam etmesi ondan sonrasını unutmasıdır. Ucub (kendini beğenme)
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/429.
Ġlim ve tasassuf tarihinde bir çok Ebü'l-Abbâs vardır. Musannif hazretlerinin kimi kasdettiğini pek bilmiyoruz. Ama bu zâtın tasavvufun
büyük simalarından ġeyh Ebü'l-Abbâs el-Mürsî olma ihtimali büyüktür. 616 (m. 1287) yılında Endülüste Mürsî Ģehrinde doğdı.. Ġmami
Busayri Hazretleri'nin hocası Ebü'l Abbas Mürsi Hazretleri: -Hızır Ateyhisselâm ile bu elimin Ġçiyle müsafaha ettim. Hızır Aleyhisselâm
bana : -Kim ki her
"Allâhümmeslih Ümmete Mühammedin Allâhümme Muhammedin Allâhümmecalnâ min Ümmeti Mühammedin
"Allah'ım Ümmeti Muhammedi Ġslah et. Ümmeti Muhammed'in günahlarını bağıĢla. Allah'ım bizi Ümmeti Muhammed'den kıl. (Amin)
Diye dua edecek olursa ebdal'dan (büyük velilerden) olur. Hazret-i Muhammed (s.a.v.) ve 0' nun ümmetine olan sevgisinden dolayı Cenab-ı
Allah, onu yüksek mertebelere nail eder. Evliya makamına çıkar... Fukaranın biri bu iĢin gerçeğini Ebu'l Hasan Ali ġazeli hazretlerine sorar.
Zamanın MürĢidi Kamili, talebesini tasdik eder: -"Ebu'l Abbas Mürsi doğru söylüyor. Hızır Aleyhisselâm benimde yanıma gelmektedir."
Buyurdu. 686 (m. 1278) yılında vefat etti.
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El-Hadîd: 57/6.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/429-430.
68
ġeyh ġâzeiî, asıl adı: Nûreddin Ali bin Abdullah'tır. Lakabı Ebu'I-Hasan ġazelî'dir. Hazret-i Hasan'in (r.a.) soyundan geldiği rivayet edilir.
Tunus'un ġâzeiî kasabasında 592 (m. 1196) yılında doğdu. Ġyi yetiĢti. Güzel bir tahsil gördü. Mâlikî mezhebinde fıkıh âlimiydi. Tefsir, hadis,
fıkıh, usûl, sarf, nahiv, lügat ve bunlara benzer, maddî ve manevî ilimlerinde büyük bir alim idi. Tasavvufî silsilesi Sırrı Sekâtî Hazretlerine
dayan maktadır. Büyük bir evliya idi. Hızır Aleyhisselâm, kendisine, "Ey Ebû'l-Hasan! Ailâh-ü Teâlâ hazretleri seni kendisine dost
edinmiĢtir" demiĢti. ġâzeiî tarikatının kurucusudur. Birçok kitab yazdı. "Hızbü'l-Bahr" isimli kitabı büyük bir havas kitabıdır. Yıllarca talebe
okuttu. Ġslâm dininin yayılması için çok çalıĢtı. ġeyh hazretleri, 654 {m. 1256) yılında vefat etti.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/430-431.
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amelinin sevabını iptal etmesin diye daha sonra amelini unutur. Bir taatı muhafaza etmek onu iĢlemekten daha
Ģiddetlidir. YapılmıĢ ibâdetler cam gibidirler... Hemen sür'atli bir Ģekilde kırılmak ister gibidirler... Asla
zorlanmayı kabul etmezler. Hayırlar da böyledir. Muhalif Ģeylerle sevabları her an giderilmeye mahkumdur... 70
Zekeriyya (A.S) Kefil Oldu
"Zekeriyya'nın himayesine verdi."
Fiil Allâh-ü Teâlâya isnâd edildiğinde cümlenin manâsı Ģöyledir: Allâh-ü Teâlâ, Hazret-i Meryem'i, Zekeriyya
Aleyhisselâm'a emânet etti. Allâh-ü Teâlâ, Zekeriyya Aleyhisselâm'ı Hazret-i Meryem'in iĢlerini görmekle
vazifelendirdi, demeKöfil: Bir kiĢiye infâk eden, bakan ve onun menfaatlerini koruyan, demektir. 71
Yetimin Kefili
Hadis-i Ģerifte Ģöyle buyruldu:
"Ben ve yetimin kefili, Ģöyle yan yanayız.72
Zekeriyya Aleyhisselâm'ın Soyu
Hazret-i Meryem'e kefil olan, Hazret-i Zekeriyya bin Azan bin Müslim bin Sadun'dur.
Zekeriyya Aleyhisseiâm, Hazret-i Süleyman bin Dâvûd Aleyhimesselâm'ın evlâdından (züriyyetinden)dir.
Rivayet olundu:
Hanne hanım, Hazret-i Meryem'i doğurdu. Onu bir parça beze sardı. Onu alıp Mescide götürdü. Harun
Aleyhisselâm'ın evlâdı (zürriyetinde) olan "ahbâr" (ilim adamlarının) önüne koydu. Onlar beyti makdiste,
Kâbenin muhafızları gibiydiler... Hanne onlara:
-"Bu küçük nezire (adak) iĢte berinizdedir. Onu alınız!" dedi. (2/28)
Hazret-i Meryem'i alma konusunda birbirleriyle yarıĢtılar.
Çünkü, Hazret-i Meryem onların imamlarının (liderlerinin) kızıydı. Onların kurbanlarının sahibiydi. Çünkü
Mâsân'ın oğullan, Ġsrail oğullarının reisleri ve melikleriydiler...
Zekeriyya Aleyhisseiâm onlara:
-"Onu almaya ben daha çok hak sahibiyim! Çünkü onun teyzesi benim yanımdadır (esimdir)," dedi. Onlar:
-"Hayır! "dediler.
TartıĢma büyüdü. Ġçlerinden bazıları:
-"Meryem'e kimin bakacağı üzerine kur'a çekelim, öyle karar verelim!" dediler.
Yirmi yedi kiĢi idiler. Bir nehre gittiler. Denildi ki, gittikleri bu nehir "Ürdün nehri" idi.
Kendisiyle vahiy yazdıkları kalemlerini suya bıraktılar, "Kimin kalemi suyun üzerine çıkarsa o Meryem'e
baksın" diye anlaĢtılar. Kimin kalemi suyun üzerine çıkarsa o kiĢi, tercih edilecek ve Hazret-i Meryem'e
bakmaya hak kazanacaktı.
Tam üç kere kalemlerini suya bıraktılar. Her üçünde de Zekeriyya Aleyhisselâm'ın kalemi suyun üzerine çıktı.
Diğerlerinin kalemleri suya batıyordu. Böylece Zekeriyya Aleyhisselâm, Hazreti Meryem'e kefil oldu.
ġeyh tefsirinde:
"Bunun üzerine rabbi onu güzel bir kabul ile kabul buyurdu, ve güzel bir surette yetiĢtirdi; Zekeriyya'nın
himayesine verdi." "Ayetinin manâsı budur, buyurdu. 73
Allah Tarafından Gelen Rızık
"Her ne vakit"
"Onun üzerine her girdikçe," Meryem'in yanına girdikçe, (kim?)
"Zekeriyya" (nereye?)
"Girdi" fiilinin failidir.
"Mihraba," Mihrabın içinde. 74
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/431.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/431.
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Ebû Davud: 3383. Bu Hadîs-i Ģerifin tam metni Ģöyledir:
"Ben ve yetimin kefili böylece cennette yan yanayız. Peygamberimiz Ġki parmağını birbirine yaklaĢtırdı. Orta parmağıyla onu takip eden
ibhâm parmağını birbirine yaklaĢtırdı."
"Ben ve yetimin kefili, cennette böyleyiz. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, iĢaret parmağıyla orta parmağını iĢaret etti. Ve ikisinin arasını az bir
Ģey açtı." Sahîh-i Buharı: 4992.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/431-432.
73
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/432-433.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/433.
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Mihrabın Manâsı
Mihrabın üç manâsı vardır.
1 - Yüksekte bir oda,
2- Meclislerin en Ģerefli yeri,
3- Mescidler,
(Birincisi:) Denildi ki, Zekeriyya Aleyhisselâm, Hazreti Meryem için Mescidin içinde bir mihrâb yani bir oda
yapmıĢtı. O odaya merdiven ile çıkılıyordu. (Ġkincisi:) Veya mihrâb, meclislerin en Ģerefli ve en önde olan
yeriydi. Sanki Zekeriyya Aleyhisselâm, Hazret-i Meryem'i mescid'te en Ģerefli ve yüksek yere koymuĢtu.
(Üçüncüsü:) Veya mescidlerine mihrâblar adı veriyorlardı. Mihrâb mescidin kendisiydi demektir.
Rivayet olundu. Hazret-i Meryem'in olduğu yere, tek Zekeriyya Aleyhisselâm girebiliyordu. Zekeriyya
Aleyhisselâm, Hazreti Meryem'in yanında ayrıldığında, iç içe olan yedi kapıyı kilitliyordu.
Bütün bunlara rağman, Zekeriyya Aleyhisselâm, Hazreti Meryem'in yanma girdiğinde;
"Yanında yeni bir rızık bulur;"
AlıĢık olmayan çeĢit çeĢit meyveler bulurdu. Bu nzıklar cennetten geldiklerinden, Zekeriyya Aleyhisselâm, yazın
Hazreti Meryem'in yanında kıĢ meyvelerini, kıĢın da yaz meyvelerini buluyordu. Hazreti Meryem hiç süt
emmedi.
"Derdi."
(Burası mukadder bir suâlin cevâbıdır) Sanki, Ģöyle denildi: Zekeriyya Aleyhisselâm, âyetleri (Ailâh tarafından
gönderilen rızıkları) görünce ne dedi? Diye sorulmaktadır. Buna cevap olsun diye, "Dedi." Denildi.
"Yâ Meryem! Bu sana nereden?"
Bunlar, sana nereden geliyorlar? Çünkü bunlar, dünya rızıklarına benzemiyorlar! Bunlar baĢka yerden
geiiyorlardır. Hem bütün kapılar üzerinden kapalı, baĢkasının buraya girmesi de mümkün değildir.
"Dedi"
Meryem dedi (konuĢtu.) Meryem sözü anlamayacak kadar küçük iken konuĢup cevâb verdi.
Denildi ki: Isa Aleyhisselâm beĢikte konuĢtuğu gibi annesi Hazreti Meryem de küçük iken konuĢtu.
"O (rızık) Allah tarafından...."
Bu duruma ĢaĢma ve garip karĢılama ve imkân dıĢı görme!
"ġüphe yok ki, Allah dilediğini merzûk buyurur." Onu rızıklandınr,
"Hesapsız" Çokluğundan dolayı miktarsız olarak rızık verir. Muhasebesiz olarak verir. Veya hesab edilmeyen
cihetlerden rızık verir. Rızkın Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin katında olmasının illetidir.
Ya, Hazret-i Meryem'in kelâmının tamamıdır. O zaman da mahallen mensûb'dur.
Veya, Hak Teâlâ Hazretleri'nin kelâmıdır. Bu takdirde de istinaf cümlesidir. 75
Evliyanın Kerameti Hakdir
Bu âyet-i kerimede evliyanın kerametinin hak ve caiz olduğuna iĢaret vardır. Kerameti inkâr eden, bu durumu
Zekeriyya Aleyhisselâm'ın irhâsına (peygamberlikten önceki hârikulâdelik-lerinden) ve onun peygamberliğinin
esasından sayar. 76
Hazret-Ġ Fâtıma (R.A.)'In Kerameti
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden rivayet olundu.
Bir kıtlık (yokluk) zamanında Efendimiz (s.a.v.) hazretleri çok acıkmıĢlardı. Hazret-i Fâtıma (r.a.) annemiz, iysâr
yaparak (kendisi ve çocukları muhtaç oldukları halde Efendimiz s.a.v. Haz-retleri'ni kendisine tercih ederek) iki
pide ekmek ve çiğdemlik eti Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine gönderdi. Efendimiz (s.a.v. hazretleri kendisine
hediye edilen bu iki pide ekmek ve bir parça eti alıp Hazret-i Fâtıma (r.a.) annemizin evine geldiler. Ve ona:
-" Gel kızım!" dedi.
Hazret-i Fâtıma (r.a.)'a gelip, sofrayı serdi. Efendimiz (s.a.v.) Hazretieri'nin elinden tabağı alıp kapağını açtı.
Ġçi ekmek ve et doluydu.
Kendilerine hibe edilmiĢti. Bunun Allâh-ü Teâlâ Hazretlerinin katından Efendimiz (s.a.v.) hazretleri için indiğini
bildiler.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Fâtıma (r.a.)'a annemize sordu:
"Yâ Fâtımal Bu sana nereden?" Hazret-i Fâtıma (r.a.)'a annemiz:
"Allah tarafından...." derdi. ġüphe yok ki, Aüah dilediğini hesapsız merzûk buyurur."
Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v. hazretleri Ģöyle dua ettiler:
"Seni Ġsrail oğullarının seyyidesi (hanım efendisi hazreti Meryem'e) benzeten Allâh-ü Teâlâ hazretlerine hamd
75
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/433-435.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/435.

olsun!"
Sonra Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Hazret-i Ali (r.a.) Hasan ve Hüseyin (r.a.) Hazretleri'ni ve bütün ehl-i beytini
o sofraya çağırdı.
Hepsi yediler. Doydular. Yemek yine de arttı.
Hazret-i Fâtıma (r.a.)'a annemiz yemeğin arta kalanını komĢularına dağıttı. 77
Bu tür kerametler, sahabeler (r.a.) tabiîn (r.h.) ve onlardan sonra gelen evliyanın ellerinde çok zahir oldu. 78
Kerametin En Büyüğü
Sehl bin Abdullah (r.h.) buyurdular:
"En büyük keramet senin ahlaklarının içinde, kötü ahlakını değiĢtirmendir."
ġeyh Ebü'l-Abbâs (r.h.) hazretleri buyurdular:
Bir kiĢiye arzın dürülmesi, bir an Mekke'de ve aynı anda baĢka bir Ģehirde bulunması iĢ ve keramet değildir. En
büyük iĢ ve keramet, kiĢiye kiĢiden nefsinin ahlaklarının dürülmesi ve güzel ahlaklara sahip olmasıdır. 79
Keramet..,
Ebû Yezîd (i Bestâmî r.h.) hazretlerine; -"Falanca kiĢi suyun üzerinde yürüyor!" dediler. O:
-"Balıklar ondan daha güzel yüzüyor ve suyun üzerinde yürüyorlar!" dedi.
Yine kendisine denildi:
-"Falanca kiĢi, hava'da uçuyor!" O buyurdu:
-"KuĢlar ondan daha güzel havada uçuyorlar!"
Halbuki ġeyh Hazretleri'nin kendi hali de bu idi... (O da havada uçuyor ve suyun üzerinde yürüyordu.)
Kendisine denildi:
-"Falanca kiĢi Mekke'ye gidiyor ve aynı gün geri dönüyor!" O:
-"ġeytan bundan daha güzelini yapıyor!" dedi.
ġeytan, Ģeytan olma haliyle yeryüzü onun için duruluyor o bir lahzada bütün dünyayı dolaĢabiliyor. Halbuki
Ģeytan mel'ûndur. Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin la'netindedir...
Hakikî tayy (uçmak), dünyevî mesafelerin senden dürülmesi ve böylece senin âhireti sana, dünyadan daha yakın
olduğunu görmendir. Çünkü arz (dünya) sana dürülür. (2/29) O zaman sen, Ģehirlerden istediğin yerde olursun.
Çünkü bu tür Ģeyler, (suyun üzerinde yürümek, havada uçmak ve tayyi mekân yapmak) mağrur, kötü, günâh ve
hatta kâfirler için bile meydana gelen Ģeylerdir. Bu Vâhidü'l-kahhâr olan Allâh-ü Teâlâya bağlanmayı gerektirir80
Hikâye (keramet)
Ebû Unvan el-Vâsıtî (r.h.)'dan rivayet olundu. Buyurdular:
Gemi kırıldı. Bir tahta parçasının üzerinde ben ve eĢim kaldık. Günlerce bu Ģekilde denizin içinde bir tahta
parçasının üze-Tindeydik... EĢim bu halde bir çocuk doğurdu. Bana seslendi:
-"Susuzluktan öldüm!" diye bağırdı.
BaĢımı kaldırıp (yakıcı güneĢe ve berraka gökyüzüne) baktım. Bir adam yukarıda oturuyor elinde altından imal
edilmiĢ bir zincir vardı. Onlarda kırmızı yakuttan yapılmıĢ bir küp vardı. Bana seslendi:
-"ĠĢte su! Ġkiniz için!"
Küpü aldım. Ġkimiz ondan içtik! Miskten daha güzel kokulu ve baldan daha tatlıydı. Ona sordum:
-"Sen kimsin? Allah sana rahmet etsin!" 0:
-"Ben senin mevlânın kullarından biriyim!" Sordum: -"Sen neyle bu dereceye yükseldin?" O: -"Ben Allâh-ü teâlâ
Hazretleri'nin rızâsı için hevâ ve hevesimi terkettiğim için, Rabbim beni hava'da oturttu!" dedi.
Sonra gözlerimden kayıp oldu. Onu bir daha göremedim. 81
Hikaye (keramet)
Süfyân-ı Sevrî (r.h.) hazretleri, ġeybân Er-Râî (r.h.)82 hazretleriyle beraber hac yolculuğuna çıkmıĢlardı.
Eddürül-Mensûr: c. 2, s. 186,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/435-436.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/436.
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En büyük keramet, Kur'ân-ı KerĠm'e hizmet etmek ve i'lâ-i kelimetullah için çalıĢmaktır. Çünkü kâfirler bunu yapamazlar...
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/436-437.
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ġeybân er-Raî (r.h.) hazretleri, büyük evliyâ'dandır. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Bahreyn'de doğdu. Ashâb-ı kirâm'dan
Selmân-i Fârisî <r.a.) hazretlerinin sohbetiyle Ģereflendi. Zahirî ve manevi* ilimlerde söz sahibiydi. Fırat nehri kenarında, hep koyun
güderdi, çobanlık yapardı. Onun için kendisine er-Râî (çoban) denilmiĢtir. Keramet sahibiydi. Cünüp olduğunda yıkanmaya su bulamazsa
Rabbine dua eder; bir bulut gelirdi. Bulutun altına girer, yağmur suyu ile yıkanırdı. Böylece gusül abdestini alıp Cuma namazına giderdi. Bu
arada kendi koyunlarının üzerine bir iĢaret bırakırdı. Geri geldiğinde sürüyü hiç kıpırdamamıĢ bir halde oracıkta bulurdu. Bazen de koyunla77
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Önlerine yırtıcı bir hayvan çıktı. Süfyân-ı Sevrî hazretleri, ġeybân er-Râî (r.h.) hazretlerine:
-"Gördün mü bu yırtıcı hayvanı?" dedi.
ġeybân er-Râî hazretleri:
-"Sen korkma!" dedi. ġeybân gidip, yırtıcı, hayvanın kulaklarından tuttu. Onları birbirlerine sürttü. Hayvaı>
baygın bir Ģekilde bakarak kuyruğunu salladı. Bunun üzerine Süfyân-ı Sevrî hazretleri, kendisine:
-"Bu Ģöhret ne?" diye sordu. O da:
-"Eğer Ģöhretten korkmasaydım; azığımı aslan ve yırtıcı hayvanların sırtlarına yükler ve öylece Mekke'ye
girerdim," dedi.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Sen âdîl ve hakîm olan Allah'ın hükmüyle sarmaktasın.
Senin hükmün hiç kimseye bir Ģey saramadı.
Olmayan dost ile dostluk kurma!
Seni düĢmanların eline verirler... 83
Zekeriyya (a.s.)'ın duası
Yüce Meali:
O aralık Zekeriyya rabbine dua etti. "Yârab!" dedi; "bana ledünnünden bir temiz zürriyyet ihsan eyle. ġüphesiz
ki, sen duayı iĢitensin."38
Derken melâikeler kendisine nida ettiler -o kalkmıĢ mihrabda namaz kılıyordu-: "Haberin olsun, Allah sana
Yahya'yı müjdeliyor; Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem bir efendi, hem gayet zâhid ve bir peygamber,
salihînden...
"Yârabî" dedi; "benim için bir oğul nasıl olur? Kendime ihtiyarlık çatmıĢ, haremim de kısırken...." Buyurdu ki:
"Öyle, Allah ne dilerse yapar"40
"Yârabî" dedi; "bana bir âyet yap." Buyurdu ki: "Âyetin nâsa üç gün - sâde iĢaretten baĢka söz söyleyememendir.
Bununla beraber rabbini çok zikret ve akĢam sabah tesbîh eyle." 84
Tefsiri:
"0 aralık"
Zekeriyya Aleyhisselâm, mihrâb'da Hazret-i Meryem'in yanında oturuyordu. Hazret-i Meryem'in Ailâh katındaki
keramet, yükseklik ve mertebesini görünce, lyĢâ' hanımdan kendisine bir evlâd doğmasını ve bu evladının temiz,,
iyi ve Aliâh katında makbul bir kiĢi olmasını istedi, lyĢâ hanım, Hanne'nin kız kardeĢiydi. Eğer hanımı kısır ise
Hanne de daha önce böyle kısırdı...
"Zekeriyya rabbine dua etti. "Yârab!" dedi; "bana ledünnünden ihsan eyle."
Manâsı: Bana sâdece kudretinden bir evlâd ver! Normal ve mutâd olan hâlin dıĢında veri...
"Bir temiz zürriyyet,"
Salih, mübarek, takvâlı, (o senden) râzî ve (sen) kendisinden râzî ve memnun olan bir evlâd ver, demektir.
"Zürriyet," nesil, demektir. Bir'e kullanıldığı gibi cemi'ye de kullanılır. Erkek ve diĢiye vaki olur, hepsine
zürriyet denilir.
"Tayyib" pak ve temiz, fiilleri ve ahlakı temiz olan, kendisinden ayıplanacak ve kötü görülecek herhangi bir Ģey
meydana gelmeyen demektir.
"ġüphesiz ki, sen duayı iĢitensin."
Dualara icabet edensin. Onların, "Allâh-ü Teâlâ kendisine hamd edeni iĢitir." Sözü gibidir... Ve bu Ģundandır;
çünkü duaya icabet edemeyen, onu iĢitmemiĢ gibidir.
Sual: Eğer denilirse ki: "Zekeriyya Aleyhisselâm, Hazret-i Meryem'in halinden önce de Allâh-ü Teâlâ
Hazretieri'nin kudretini biliyordu. Neden daha önce dua etmedi?"
Cevâb: Deriz ki: Bir Ģey insana ayan olduğunda insanın o Ģeye olan rağbeti artar. Her ne kadar daha Önce onu
bilse bile...
"Derken melekler kendisine nida ettiler."
Cebrail Aleyhisselâm nida etti.
Bir cinsten birinin hükmü bazan cinsi kendi nefsine nisbet eder. Meselâ: "Falanca kiĢi ata bindi" sözünde olduğu
gibi. (Burada geçen at cinsinin adıdır. Fakat) ata binen kiĢi atlardan birine binmiĢtir.
Cebrail Aleyhisselâm, meleklerin reisleri olduğu ve Cebrail Aleyhisselâm'a ta'zim için cemi olarak getirildi.
Nidâ'nın mefûlünden hâldir. Halbuki, Zekerîyya Aleyhisselâm, demektir.
"KalkmıĢ mihrabda namaz kılıyordu
rını vadinin kurtlarına bırakırdı. Kurtlar, onun koyunlarına çobanlık yaparlardı, o gelesi-ye kadar... 130 (m. 748) yılında Bağdafta vefat etti.
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Mescid'te namaz kılıyordu. Veya Hazret-i Meryem'in odasında namaz kılıyordu.
"Haberin olsun, Allah," Nidâ'nın ikinci mefûlüdür. Yâni Allâh-ü teâlâ Hazretle-ri'nin izniyle demektir.
"Sana Yahya'yı müjdeliyor;" Adı, Yahya olan bir evlâd müjdeliyor, demektir. Çünkü onun sebebiyle annesinin
rahmi hayat buldu. Ve çünkü kendisi, vaaz ve sohbetlerinin sebebiyle meclisler hayat buldu.
Bunun takdiri: Adı Yahya olan çocuğunun doğması sebebiyle, demektir. Çünkü müjdelemek, a'yâna taalluk
etmez. "Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek." Ġsa Aleyhisselâm'i tasdik edici demektir. 85
Kelimetüllah Ve Ruh Denilmesi
Burada Isa Aleyhisselâm'a "kelime" adı verilmesinin sebebi, Ġsa Aleyhisselâm'ın babasız olarak; '£ "ol" emrinin
tecellisi dünyaya gelmesindendir... Emir âlemi olan bediât'a benzediğindendir.
Yahya Aleyhisselâm, Isa Aleyhisselâm'a ilk iman eden kimseydi. Yahya Aleyhisselâm, Ġsa Aleyhisselâm'ın
kelimetüllah ve O'ndan bir ruh olduğunu ilk tasdik edendir.
Ġsa Aleyhisselâm'a aynı zaman da ruh adı verildi. Çünkü Allâh-ü teâlâ hazretleri, Ġsa Aleyhisselâm'Ia insanları
dalâletten kurtarıp manen diriltti; insanları ruh Ġle dirilttiği gibi... 86
Yahya Aleyhisselâm
Süddî (r.h.) buyurdular:
Yahya Aleyhisselâm'ın annesi, Ġsa Aleyhisselâm'ın annesiyle karĢılaĢtı. Hazret-i Yahya'nın annesi:
-"Ya Meryem! Hâmile olduğumu hissettim!" dedi. Hazret-i Meryem'de:
-"Ben de hamileyim!" demiĢti.
Hazret-i Yahya'nın annesi, ona:
-"Karmmdakinin, senin karnındakine ( secde ettiğini gördüm!" dedi. Bu Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin "Allah'tan
bir kelimeyi tasdik edecek." Kavl-i Ģerifidir...
Yahya Aleyhisselâm, Ġsa Aleyhisselâm'dan altı ay kadar büyüktü. (2/30) Sonra Ġsa Aleyhisselâm, göğe
yükseltilmeden önce Yahya Aleyhisselâm Yahudiler tarafından öldürüldü.
"Hem bir efendi, "tasdik edici" kelimesinin üzerine atıftır.
Manâsı: Yahya Aleyhisselâm, reis idi. Kavminin efendisi ve baĢkanıydı ve Ģerefte hepsinden üstündü. Ġnsanların
arasında tek ve üstünleriydi. Yahya Aleyhisselâm hiçbir hata ile levm edilmedi (kınanmadı) ve hiçbir hatayı
iĢlemeye himmet edip niyetlenmedi.
Ey günahların en parlaklarını iĢleyen kiĢi!
"Ve hem gayet zâhid,"
Nefsine hakim olmak ve gücü yettiği halde, nefsini Ģehvetlerden mübalağayla meneden kiĢi, demektir.
Rivayet olundu.
Yahya Aleyhisselâm daha çocukluğunda iken, sabahleyin çocuklarla karĢılaĢtı. Çocuklar onu oyuna (kendilerine
katılıp kendileriyle oynamaya) çağırdılar. O:
"Ben oyun için yaratılmadım!" diyerek çocukların davetini nazik bir Ģekilde reddetti.
"Hasûr" kadınlarla evlenmeye gücü yettiği halde onlara karĢı kendisini tutan kiĢi, demektir.
Fakat buna rağmen Yahya Aleyhisselâm gözünü haramdan koruması için evlendiler geldi.
"Ve bir peygamber,"
Baliğ olup peygamberlik çağına geldiğinde kendisine vahiy
"Salihînden..."
Sâlihlerden neĢ'et etmiĢtir. Çünkü salih insanlar olan peygamberlerin sulbünden geliyordu.
"Salâh", bütün hayırları tanzîm eden bir sıfattır. Burada salâh'tan murad, salâh'ın bile fevkinde olan
peygamberlik makamına ait yüce bir hâldir. Onun mertebelerinin en uzağıdır. 87
Zekeriyya Aleyhisselâm'ın Hayreti
"Dedi"
Meleklerin kendisine nidası ve kendisine çocuk müjdelemeleri anında, âdet dıĢı olduğu için taaccub etti. Ve
kendisine çocuğun verilmesiyle de sevindi. Ve Ģöyle sordu:
Rabbi? benim için nasıl olur?" Nasıl hasıl olur? "Bir oğul,"
Bu kavl-i Ģerif, müjde anında kendisine verilen çocuğun erkek evlâd olduğu kendisine haber verildiğine iĢaret
eder.
"Kendime ihtiyarlık çatmıĢ
YaĢlılık senelerimi idrâk ettiğim halde ve onun eserleri bende görüldüğü halde...
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/441-442.
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Bu âyet-i kerime'de, senelerin yaĢlılığı ölümü muttali edici (ölümün alâmetlerinden) olduğu için, insan ondan
kendisini kurtaramadığına delâlet eder.
Denildiğine göre, Zekeriyya Aleyhisselâm (o zaman) doksan dokuz (99) yaĢındaydı. Hanımı da doksan sekiz
(98) yaĢındaydı.
Ve haremim de kısırken...."
Hanımı kısırlık sahibi olup çocuk doğurmaya elveriĢli değildi. 88
Allah Dilediğini Yapar
"Buyurdu" Allah buyurdu:
"Öyle,"
ġu kavl-i Ģerifte ki Jai "yapar" fiilinin masdanna iĢarettir:
"Allah ne dilerse yapar"
Allâh-ü Teâlâ dilediği zaman, acayip (insanları hayretler içerisinde bırakan) harikulade Ģeyler yapar.
"Allah" Lafza-i Celâli mübtedâ'dır. "yapar" onun
haberidir, d (Kef) harfi aslında mahzüf bir masdara sıfat olmak üzere mahallen mensûbtur.
Manâsı: Allâh-ü Teâlâ bu acayip iĢ gibi dilediğini yapar. Onun eĢsiz ve benzersiz yaratma iĢiyle yaĢlı ve fâni bir
erkek ile kısır ve yaĢlı bir kadından bir çocuk yarattı. 89
Evlâd Nimetine ġükür
"Yârab!" dedi; "bana bir âyet yap."
Dileğimin kabul olunduğuna delâlet eden bir alâmet yap. Veya hamileliğin vuku bulduğuna bir alâmet yap.
Rahmin iĢi, üzerinde durulması gereken gizli bir iĢtir. Zekeriyya Aleyhisselâm, Allâh-ü teâlâ Hazretleri'nin
kendisini bu iĢe muttali kılmasını istedi. Böylece hasıl olduğu zaman bu güzel bir nimete kuvuĢmayı ve Ģükürle
karĢılık vermeyi diledi. Mutâd bir Ģekilde zahir olduğu (hamileliğin belirtildiği bir zamana) geciktirmek
istemedi.
"Buyurdu kî: "Âyetin,"
Çocuğun hadis olmasının alâmeti, "Ġnsanlara söylememendir. Onlarla konuĢmaya kaadir olamamanızdır."Üç
gün,"
Arcl arda ve geceleriyle birlikte, demektir. Çünkü gecelerin veya gündüzlerin tek baĢına zikredilmesi, diğerinin
luğat ve örf bakımından kendisinin altına girmesini gerektirir.
Zekeriyya Aleyhisselâm'ın çocuk sahibi olması, bu (üç gün boyunca insanlarla konuĢmaması) kılındı ki. bu
müddeti Allâh-ü Teâlâ HazretlerĠ'nin zikri ve Ģükrüyie geçirmesi ve kendisine verilen nimetin hakkını kaza etsin
diyedir.
"Sâde iĢaretten baĢka,"
El, baĢ veya benzeri iĢaretlerle konuĢ...
Burada, söz ve konuĢmaya adı verildi. Çünkü iĢaretler de konuĢmanın yerine geçerli olmaktadır. Sözden
anlaĢılan manâ iĢaretlerden de anlaĢılmaktadır.
Bundan dolayı £, "iĢaret" kelimesinin konuĢmaktan istisnâ-i muttasıl olması caizdir.
Sonra iĢaretle konuĢmanın Allah'ın zikrine mâni olmamasından dolayı; Allâh-ü Teâlâ hazretleri, iĢaretle
konuĢmayı Zekeriyya Aleyhisselam'a emretti. Ve Allah buyurdu:
"Bununla beraber rabbini zikret"
Hapis (konuĢmaktan men olunduğun) günlerinde faziletin hâsıl olması ve nimetin Ģükrü için Allâh-ü Teâlâ
Hazretleri'ni zikret!
Çok"Çok zikretmekle Rabbini zikret.
"Ve akĢam teĢbih eyle"
Zeval vaktinden güneĢin batıĢına kadar Allah subhânehû ve Teâlâ Hazretleri'ni teĢbih et.
"Ve sabah..."
Fecrin doğmasından kuĢluk vaktine kadar, demektir. Dilin zikrinden kalbin zikrine geçiĢ
Ġmam Fahreddin-i Râzî (r.h.) hazretleri,
"Bununla beraber rabbini çok zikret." Ayet-i kerimesinin tefsirinde buyurdular:
Burada iki kavil (söz ve görüĢ) vardır:
1- Allâh-ü Teâlâ. hazretleri, Zekeriyya Aleyhisselâm'a dilini dünya iĢlerinden tutmasını ve ancak remz (iĢaretle)
konuĢmasını emretti. Amma zikir ve tesbih'te muhakkak ki dili, serbest etti. Bu durum açık mucizelerdendir.
2- Bundan murad kalbî zikirdir. Bu, Ģöyledir. MârifetuHah denizine gark olanların adetleri, iĢin baĢında dil ile
zikre devam ederler. Bir müddet dil ile zikrettikten sonra, kalbleri, zikruilah'ın nuruyla dolduğunda, dil sukut
eder, susar. Kalbin zikri kalır. Bundan dolayı;
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"Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ni bilen ve tanıyan kiĢinin dili tutulur." Dediler. Zekeriyya Aleyhisselâm, dil ile
susmak ve sukut ile emrolunmakla beraber, kalbî olarak zikretmek, marifet ve kalbin zikrine devam etmekle emr
olundu.90 (2/31) 91
Kalbi Zikir
Bilî Muhakkak ki, zikir birkaç mertebe üzeredir. Dil ile yapılan zikir, kalble yapılan zikre nisbetle derecesi
düĢük, biraz daha aĢağıda ve noksandır. 92
Isa Aleyhisselamın Zikri
Rivayet olundu:
Ġsa Aleyhisselâm, zikrin en yüksek mertebelerine yükselince, Ģeytan kendisine geldi. ġeytan:
-"Ya Ġsal Allah'ı zikret!" dedi.
Isa Aleyhisselâm, Ģeytanın bu sözlerine karĢı hayret etti. Çünkü Ģeytanın cibeliyeti insanı zikrullah'dan
menetmesiydi. Ġsa Aleyhisselâm:
-"Kaybol ey Allah'ın düĢmanı!" dedi.
Sonra; Ģeytan ona iğvâ verip, îsa Aleyhisselâm'ı kalbî zikir mertebesinden lisânî zikir mertebesine indirmek
istediğini anladı. Bu mertebe (dil ile zikretmek), Ġsa Aleyhisselâm'ın makamının çok altında bir makam idi. 93
Zikrullâh Nefse Mânidir
Akıllı kiĢi" gece ve gündüzün saatlerinde zikre devam etmelidir. Çünkü zikir nefsin hevâ ve hevesini defeder.
Ġnsanın bâtın âleminde nefsin hevâ ve hevesi kovulduğu zaman, Ģeytan da onun zahirine girmeye yol bulamaz.
ĠĢte o zaman bütün menhiyyâtın kapıları kapanır. Kalb saf, temiz ve zikrin nuruyla aydınlanmıĢ olur.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Toz ve duman savurarak attığı adımlar aynayı kirletti... KiĢi, putların peĢinde oldukça onun kalbi temizlik ve
cilalanmayı kabul etmedi. 94
Kalbi Zikir
imam KuĢeyrî (r.h.) hazretleri buyurduiar:
Lisânî zikir ile kiĢi, kalbî zikrin devamına ulaĢır ve zikrin tesirine nail olur. Kul diliyle ve kalbiyle Allâh-ü Teâlâ
Hazretleri'ni zikrettiği zaman, o kiĢi, vasfında, hâlinde ve seyrû sülûkunda kemâle ermiĢtir. 95
Allâh Hergün ġöyle Seslenir
Sehl bin Abdullah (r.h.) buyurdular:
Hiçbir gün yoktur ki, Celü ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Allâh-ü Teâlâ Ģöyle nidada bulunmasın. (Her
gün Allah Ģöyle seslenir kullarına:)
Ey kulum! Bana hiç insaflı davranmadın! Ben seni zikrediyorum; sen beni unutuyorsun!
Ben seni kendime davet ediyorum: sen benden baĢkasına gidiyorsun!
Ben senden belâ (ve musibetleri) uzaklaĢtınyorum; sen ise hatalara dalıyor ve günaha devam ediyorsun!
Ey Âdem oğlu! Yarın bana geldiğinde ne diyeceksin? 96
Manen Yükselmenin Yolu Ġbâdetlerdeki Halâvettir
Hz. Hüseyin (r.h.) buyurdular:
Üç Ģeyde halâvet (tad ve zevki) kaybettiniz.
1- Namaz,
2- Zikir
3- Kur'ân-ı Kerim okumak tadını....
Eğer bulursanız ne alâ, yok eğer bulamazsanız biliniz ki, kapılar kapanmıĢtır. 97
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Zikrullâh ġeytanı Çarpar
Denildi ki: Zikir kalbe yerleĢtiği zaman, Ģeytan eğer o kiĢiye yaklaĢırsa, Ģeytanın çarptığı insanın bağırması gibi
Ģeytan da çarpılır ve bağırır.
Bütün Ģeytanlar onun baĢına toplanırlar. Ve:
-"Buna ne oldu?" diye sorarlar.
-"Bunu insan çarptı" derler.
Bazıları buyurdular: 98
Hikâye (Zikirde gevĢeklik)
Bana ormanlıkta Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ni zikreden bir zâtı vasfettiler. Onu görmeye gittim. Yanına vardım.
Bir de ne göreyim, büyük bir yırtıcı hayvan gelip ona pençesiyle bir darbe vurup etinden bir parça kopardı.
O anda o da ben de baygınlık geçirdik.... Ayılınca ona:
-"Bu ne hâl?" diye sordum. O:
-"Allâh-ü Teâlâ hazretleri bu canavarı bana musallat etti. Her ne zaman benden bir gevĢeklik peyda olsa,
gördüğün gibi, bu canavar bana saldırır ve etimden bir Ģeyler koparır!" dedi.
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri bizleri ve sizleri yakın derecesine ulaĢtırsın. Bizleri temkin makamı ile müĢerref kılsın.
Bizlere her vakit zikrin halâvetini tattırsın. Bizleri bütün salih kullanyla birlikte manevî cennetlerine koysun!
Ecmeîn! Amin.. 99
Meleklerin Hazret-i Meryem'e müjdeleri
Yüce Meali:
Hem melekler dediği vakit, "Ya Meryem! Her halde Allah seni süzüp seçti ve seni çok temiz, pâk kıldı; hem seni
âlemîn kadınlarının fevkinde seçti.42
Yâ Meryem! Rabbine dîvan dur ve secdeye kapan ve rükû' edenlerle beraber rükû'a var!"43
Bu iĢte sana gayb haberlerinden; onu sana vahy ile bildiriyoruz, (yâ Muhammed!) Yoksa Meryem'i hangisi
himayesine alacak diye kalemleriyle kur'a atarlarken de sen yanlarında değildin, çekiĢirlerken de yanlarında
değildin.44 100
Tefsiri:
"Hem melekler dediği vakit,"
Meleklerin sözlerinin vaktini hatırla, demektir. Bu (melek,) Cebrail Aleyhisselâm idi. Buna delâlet eden Meryem
süresindeki Ģu âyet-i kerime'dir.
"Derken kendisine ruhumuzu gönderdik de düzgün bir beĢer halinde ona temessül ediverdi. 101
Düzgün bir beĢer Ģeklinde gönderdik ki, kendisine ünsiyet etsin diye...
Cebrail Aleyhisselâm, meleklerin reisi olduğu için burada "Melekler" kelimesi cemi olarak geldi.
(Melekler ne dedi?) "Ya Meryem!"
Cebrail Aleyhisselâm'ın kendi tarafından söylediği sözdü; vahyi ilâhî değildi. 102
Kadından Peygamber ?
Zira Allâh-ü Teâlâ hazretleri Ģöyie buyurmaktadır:
"Senden evvel de rasül olarak baĢka değil, ancak kendilerine vahy verdiğimiz erler göndermiĢizdir; ehl-i zikr'e
sorun bilmiyorsanız! 103
(Hiçbir kadına vahiy gelmedi.) Ve hem de, bütün âlimlerin icma ve ittifaklarıyla kadınlardan peygamberlik
olmamıĢtır.
Cebrail Aleyhisselâm'ın Hazret-i Meryem ile konuĢması Ģifahî bir keramettir. Evliyâullâh'ın kerameti de haktır.
104
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Ġrhâs
Veya bunlar, Ġsa Aleyhisselâm'ın peygamberliği için birer kelimesinden gelmektedir.
Bu kelime kesreyle okunur. Duvarın en alt saffı demektir.
Istılahta ise, irhâs, nübüvvet davasından önce, peygamberlerden zuhur eden harikulade Ģeylerdir. 105
Peygamberimizin Ġrhası
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin nübüvvetinden önce görülen irhas'dan bazıları:
Bulut'un gelip gölgelemesi,
TaĢların konuĢması,
Toprak ve çamurun konuĢması,
Göklere yükselen Ģeytanlara (ve cinlere) alev'den ateĢlerin atılması.
Fîl kıssası,
Ve bunlardan baĢka Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin peygamberliğini müjdeleyen harikuladeler...
"Muhakkak Allah seni süzüp seçti,"
(Bir çok cihetten Allah seni seçti:)
1. Önce güzel bir kabul ile seni annenden kabul etme cihetiyle seni seçti.
2. Allah senden baĢka hiçbir kadını kabul etmedi.
3. Seni Zekeriyya Aleyhisselâm'ın hücresinde terbiye etti.
4. Seni cennet rızıklanyla nzıklandırdı.
5. Ve yüksek kerametlerle seni muhsus kıldı.
"Ve seni çok temiz, pâk kıldı;"
(Hazret-i Meryem'in temiz kılınıp arındığı Ģeyler:)
1. Küfür,
2. Ma'siyet,
3. Kötü fiiller,
4. Çirkin adet ve gelenekler,
5. Erkeklerin dokunması,
6. Hayız,
7. Nifâs.. (Âlimler, Hazret-i Meryem'in asla hayız olmadığını beyan ettiler)
8. Yahudilerin töhmetleri
9. (daha kundakta olan Ġsa Aleyhisselâm'ı konuĢturmakla) seni Yahudilerin yalanlamalarından ve iftiralarından
korudu.
"Ve seni seçti," son olarak;
" Âlemlerin kadınlarının fevkinde,"
Ġsa Aleyhisselâm'ı babasız olarak sana hibe etmekle seni âlemlerin kadınlarının üzerine seçti.
Bu kadınlardan hiçbirine nasib olmadı.
Allah ikinizi (seni ve oğlun Ġsa Aleyhisselâm'ı) âlemlere bir âyet ve ibret kıldı.... 106
Cemaatla Namaz Kıl
Meryem! Rabbine dîvan dur."
Namaz için kıyam et ve Allâh-ü teâlâ'nın rızası için namazda kıyamı uzat. (2/32)
"Ve secdeye kapan, ve rükû' edenlerle beraber rükû'a var!"
Hazret-i Meryem, namazın rükünlerinin zikredilmesiyle cemaat ile namaz kılınmakla emir olundu.
Kunut, kıyamı uzatmaktır. 107
Secdenin Rükû'dan Önce Zikredilmesi
Secde ve rükü'un zikredilmesi, namazın rükünlerinin yerine getirilmeleri konusunda mübalağa, icâbına riâyet ve
bunlardan her birinin faziletini ve namazda asıl olduklarını duyurmak ve ifâde etmektedirler.
Secde'nin rükû1 üzerine takdimi (birkaç yöndendir:)
1. Ya bunların meĢru olmalarından tertib böyle olduğu içindir.
2. Ya da secde'nin namazın en faziletli erkânı olmasındandır.
3. Veya secdenin huzû1 mertebelerinin en yakını olmasındandır.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/451-452.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/452-453.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/453.
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4. Bu tertip, harici tertibin böyle olmasını (önce secde sonra rükû'un yapılmasını gerektirmez.
5. Layık olan düĢükten yüceye çıkmaktır.
6. Ya da (rükû'un secdeden önce gelmesi) "rükû edenler" kelimesine yakın olması, "rükû et" emrine yakın
olması için rükû1 kelimesi secde kelimesinden önce zikredildi....
Hazret-i Meryem bu emri aldıktan sonra, namaza kalktı. Namaz kılmaktan ayaklan ĢiĢti; ve hatta ayaklarından
kan aktı. 108
Bunlar Gayb'tan Haberlerdir
"Bu iĢte"
Bu kıssaları zikrolunan Hanne, Hazret-i Meryem, Ġsa Aleyhisselâm, Hazret-i Zekeriyya ve Yahya
Afeyhisselâm'ın hadiseleri;
"Sana gayb haberlerinden;"
Gayb haberlerindendir. Bir kiĢinin ancak (ilim öğrenmenin yollarından biriyle) vakıf olacağı gayb âlemlerdir. 109
Gaybi Öğrenmenin Yollan
Gaybı öğrenmenin yolları;
1. MüĢahede,
2. KĠtab'dan okumak,
3. Bir âlim'den öğrenmek,
4. Veya Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin tarafından bir vahiy yoluyla öğrebileceği Ģeylerdir.
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin gayb'a vakıf olması hakkında ilk üç madde yoktur ve asla olmadı. (O günü
Efendimiz s.a.v. hazretleri müĢahede etmediği gibi bir kitab okuması olmadığı; herhangi bir âlimden öğrenmesi
de yoktu...)
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin gayba vakıf olmasına vahiy yolu tayin edildi...
"Onu sana vahy ile bildiriyoruz,"
Peygamberliğinin sıhhatına delâlet etmesi ve senin münâkaĢa ve mücâdele eden kâfirleri ilzam etmen için AllâhTeâlâ hazretleri onları sana inzal ediyor. 110
Vahiy Kelimesinin Manâları
Kur'ân-ı Kerim'de vahiy kelimesi birçok manâlara gelir.
1- Ġrsal,
2- Ilhâm.
3- îfkâ,
4- ĠĢaret,
Ġrsal (ilâhî mesajları) göndermek. Allâh-ü Teâlâ buyurdu:
"Kendilerine vahy veriyor.111 Ġlham etmek. Allâh-ü Teâlâ buyurdui "O esnada Musa'nın anasına Ģu vahyi
verdik." 112 Ilkâ etmek. Allâh-ü Teâlâ buyurdu: "Çünkü rabbin ona vahy eylemiĢtir! 113
"Derken mihrabdan kavmine karĢı çıktı da 'sabah ve akĢam tesbîh edin!' diye onlara iĢaret verdi. 114
Aslında bütün bunlar (vahyin manâları) gizlice bildirmektir.
"Sen yanlarında değildin,"
Hazret-i Meryem'in terbiyesi ve bakımı konusunda birbirleriyle münâkaĢa ve mücâdele yapanların
yanında değildin. 115
Mucize
Bu kendisini (Efendimiz s.a.v. Hazretleri'ni) inkâr edenlerin zıddına, ona inenlerin kesinlik yoluyla vahiy
olduğunu takrir etmek ve onu tekid edip kuvvetlendirmek ve inkâr edenlerle alay etmektedir.
(Bir haberi öğrenmenin yolu;
1 - Onu bir kitap "tan okumak,
2- Âlimden dinlemek,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/453-454.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/454.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/454.
111
en-Nahl: 16/43.
112
el-Kasas: 28/7,
113
ez-Ziizâıi 99/5
114
Meryem: 19/11.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/455.
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3- MüĢahede etmek
4- Vahiy yoluyla öğrenmek116)
Onlar (müĢrikler) senin hiçbir kitabı okumadığını iyi biliyor ve Ģüphe etmiyorlar.
Sen (peygamber ve ilim sahibi) hiçbir kimse ile sohbet edip bu ilim sahibinden dinleyip öğrenmediğini de iyi
biliyorlar.
tüm öğrenmelerinin yollarından sâdece müĢahede kaldı. Bu da zaruretle mümkün değildir. (Çünkü ikinizin
arasında asırlar vardır.
Böylece onlar sanki bu olması imkansız olan Ģeyleri iddia etmiĢ oluyorlar. Onların bu inkârlarından bunun
(Efendimiz s.a.v. Hazretleri'nin verdiği bu hadiselerin kesinlikle) vahiy olması lazım gelir.
Eğer onların iddia ettikleri gibi bu vahiy olmasaydı; Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin o hadiseyi müĢahede etmiĢ
olması gerekirdi. Bu da mümkün değil....
Ġbnu'Ģ-ġeyh haĢiyelerinde buyurdular:
Sanki Ģöyle denilmektedir: Ey kendisine vahiy ettiğim (HabĠbi edibimi) inkâr edenler! Ve peygamberlik
davasında onu itham edenleri Sizin için müĢahede ve ayânen görmenin ihtimali dıĢında onu Ġtham edebileceğin
bir sebep yoktur... Bu iddianız beyinsizliğin doruk noktası ve ahmaklıkta aĢırılığın nihayetidir.
Açık mucizeler ve katı burhan (ve deliller) ile sabit olan hakikati bırakıp, hiçbir kimsenin aklına gelmeyen
(Efendimiz s.a.v. Hazretleri'nin kendisinden asırlarca önce yaĢayan peygamberlerin hadisesini müĢahede etmesi
gibi) bir ihtimala sapanlardan daha sapık kim vardır?
Gerçekten bu müĢrik ve kâfirlerin hallerinden daha gülünç, alay edilecek ve istihza konusu olacak nasıl bir hal
vardır?
Ġbnü'Ģ-ġeyh'in sözleri bitti.
"Kalemleriyle kur'a atarlarken,"
Kendisiyle tevrât yazdıkları kalemlerdi. Kur'a için bu kalemleri tercih etmelerinin sebepleri onunla teberrük
içindi...
"Yoksa Meryem'i hangisi himayesine alacak
Bir mahzûf a taalluk etmektedir. "Kalemleriyle kur'a atıyorlar" kavli Ģerifine delâlet etmektedir.
Manâsı: Kur'a için kalemlerini atıyorlardı. Veya hangilerinin Meryem'e bakacakları bilinsin diye kur'a
çekiyorlardı, demektir.
"Sen yanlarında değildin, onlar çekiĢirlerken."
Meryemin iĢleri hakkında ve Meryem'e bakmak için çekiĢirlerken sen yanlarında değildin. 117
Hazret-I Meryem'in Fazîleti
Bu âyet-i kerime'de Hazret-i Meryem'in faziletine delâlet (mânâ) vardır...
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, Hazret-i Meryem'i âlemlerin kadınlarının üzerine seçip üstün kıldı. Bu zikredilenler
hepsi, küçüklük haline layık olan cismânî terbiyelerdendi. Rûhânî terbiye ise onun büyüklük haline taalluk
etmektedir. Bu durum ondan baĢka hiçbir kadına verilmedi.
Ġbni Abbas (r.a.) hazretlerinden rivayet olundu. Efendimiz
(s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Âlemlerin kadınlarının efendileri, Meryem, sonra Fâtıma, sonra Hatice ve sonra Âsiyedir."118
Bu hadis-i Ģerif, hasen'dir.119
Hazret-i Meryem'in âlemlerin kadınlarından faziletli olduğu bu âyet-i kerimeye muvafıktır.
Hazret-i Enes (r.a.)'dan rivayet olundu. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Sana yeterlidir. Âlemlerin kadınlarının en faziletlisi, Meryem binti Ġmrân, Hatice binti Hüveylid, Fâtıma binti
Muhammed s.a.v. ve FĠravun'un eĢi Âsiyedir.120
Bu hadis-i Ģerif bu dört mübarek kadının diğer kadınlardan daha faziletli olduğuna delâlet eder. 121
Kadınlarda Kemâl
Bil ki, muhakkak, erkeklerden kemâl ehli olanlar çoktur. Bu dört kadından baĢka kadınlardan kemâle eren
olmadı. (2/33)
Burada kemâlin manâsı, fazilet, birr (ergin, erdemük ve iyilik) takva ve güzel hasletlerde yüksek dereceye nail
olmaktır.
Bir Ģeyde "kemâl" kâmilin elde etmeye daha layık olduğu ve diğerlerinden daha evlâ olduğu Ģey, demektir.
Bu sıralama Ruhu'l-beyanın açıklamasından ortaya çıkmaktadır.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/455-457.
118
Dürül-mensûr: 2/194 Ģu lafizlarla bulunmaktadır:
Alem!e.in kadınlarının efendileri Meryem, sonra Fatıma. sonra Hatice ve sonra Asiyedir."
119
Hasen: Usul-u Hadis ilminin ıstılâhı'dır
120
Eddürrül-mensûr: 2/194,
121
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/457-458.
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Peygamberlik, kadınlar için evlâ değildir. Çünkü peygamberlik açıklık ve davet üzerine bina edilmiĢtir.
Kadınların hâlleri ise kapalılığı gerektirir. Peygamberlik kadınlar hakkında kemâl değildir.
Belki kadınlar hakkında kemâl, "sıddîkiyyef'tir. Sıddîkiyet peygamberlik makamına yakındır. Siddîk, bütün
sözleri, efâl (iĢleri) ve halleriyle tasdîk eden demektir.
Kadınların içinde bazıları, kâmil ve arif olup, kemâlât ve irfanlarıyla erkeklerin makamına ulaĢanlar vardır. Bu
kadınlar, manâ cihetinde erkektirler.
Bazıları buyurdular:
Eğer kadınlar, bize zikredildikleri gibi olsaydı, elbette kadınlar, erkeklerin üzerine üstün ve faziletli
kılınırlardı. kelimesinin) müennes olması onun için bir kelimesinin) müzekker olması hilâl için bir
GüneĢin ayıp değildir. Ay ayıp değildir... 122
Hikâye (salına kadın)
ġu hikâye buna münâsiptir.
ġeyh Ebû Abdullah bin el-Hafîf (r.h.)'ın annesi, Ümmü Muhammed (r.h.) 123 Allâh-ü Teâlâ hazretlerine çok
ibâdet eden takva sahibi bir kadındı. Oğlu Ebû Abdullah, Kadir gecesini idrâk etmek için Ramazan-ı Ģerifin son
on gününü ihya ediyordu. Onun âdeti evin üstünde (tavanında) namaza devam etmekti. Annesi de evin içinde
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ne yönelmekteydi. Bir gece, kadir gecesinin nurları zuhur etmeye baĢladı. Ümmü
Muhammed oğluna seslendi.
-"Ey Muhammedi Senin aradığın bizim yanımızda gel!" dedi.
ġeyh Muhammed Ebû Abdullah el-Hafîf, damdan indi. Nurları görünce, bayılıp annesinin ayaklarına kapandı.
Ve Ģöyle diyordu:
-"Annemin bu hâlini gördükten sonra annemin değerini anladım."
Bu onun annesinin haliydi.
Bak oğlunu nasıl irĢâd etti?
Oğlunun riyazet ve çalıĢması çok olmasına rağmen, kadın fazilette oğlunu geçti. Kadınlardan erkeklerden daha
faziletli olanlar ortaya çıkmıĢlardır. Bu ise Kuddûs olan Allâh-ü Teâlâ hazretler! tarafından vuslata ermekle olur.
Bu da ancak Allâh-ü Teâlâ hazretleri tarafından verilen güzel bir istidad ve hâlis bir hidâyetle olur.
Allâh-ü Teâlâ hazretleri bize ve size yardım etsin.
Zamanımızın kadınlarından Allah'a sığınırız. Onların .içinde takva sahipleri görülmüyor. 124
AteĢ Ehlidir
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
Rasûlüllah (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"AteĢ ehlinden iki sınıf vardır ki, onların ikisini de görmüyorum.
(biri) beraberlerinde sığır kuyruğu gibi kamçılar olan kavimdir. 0 kamçıyla insanları dövüyorlar.
(Diğeri de) giyinmiĢ çıplak, meyleden ve meyledilmiĢ kadınlardır. BaĢlan eğri deve hörgüçleri gibidir.
Bunlar cennete giremezler ve cennetin kokusunu görüp (hissede)mezler. Halbuki cennetin kokusu elbette, Ģu
kadar Ģu kadar uzak mesafeden (yoldan) duyulacaktır. 125
Bu Hadis-Ġ ġerifin ġerhi
"AteĢ ehlinden iki sınıf vardır ki,
onların ikisini de Ģimdi görmüyorum."
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin asrı temiz olduğu için o mübarek asrında görülmüyorlar. Belki o asırdan sonra
meydana
gelmiĢtir.
Beraberlerinde, kamçı olan kavimdir.
Bu iki kavimden biri ellerinde kamçılar, olan kavimdir. "kamçılar" kelimesi, "kamçı" kelimesinin cemiidir.
"Sığır kuyruğu gibi onunla insanları dövüyorlar."
Çıplak olarak hırsızları ve köpekler gibi zâlimlerin kapılarının önünü tavaf edenler (zâlimlerin kapılarına gidip
gelenler). Vurmakla ve itmekle insanı oradan kovmaktadırlar.
"Ve kadınlar" ateĢ ehli olan ikinci zümre kadınlardır.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/458-459.
Ümmü Muhammed. ġeyh Muhyiddin Abdülkadir Geylânî Hazretleri'nin halâsıdır. Saliha hatunlardandır. Evliya bir kadındı. Ümmü
Muhammed (r.h.) evinin önüne çıktı ġöyle dua etti: "Allâhtm! Ben süpürge vurdum, Sen de suyu serp" dedi ve tulumlardan boĢalırcasına
yağmur yağmaya baĢladı.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/459.
125
Müslim: 3971.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/460.
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"GiyinmiĢler," Surette giyinmiĢlerdir.
"Çıplaktırlar," Hakikatte takva elbisesinden çıplaktırlar.
"Meylettirmektedirler," erkeklerin kalblerini meylettirmektedirler.
"Meyletmektedirler," kendileri erkeklere meyletmektedirler.
"BaĢlan eğri deve hörgüçleri gibidir."
BaĢ örtüsü ve baĢlıklarla baĢlarını büyütüyorlar; hatta baĢlarını deve hörgüçlerine benzetmektedirler.
"meyledici," "meyletmek"ten gelmektedir. Çünkü en büyük yükseklik iç yağlarının çokluğundan dolayı bir tarafa
meyleder.
"Bunlar cennete giremezler ve cennetin kokusunu görüp (hissede)mezler. Halbuki cennetin kokusu elbette, Ģu
kadar Ģu kadar uzak mesafeden (yoldan) duyulacaktır."
Cennetin kokusu kırk yıllık mesafeden hissedilir. 126
ĠSA ALEYHĠSSELÂM
Yüce Meali:
Melekler dediği vakit; "Yâ Meryem! Haberin olsun; Allah seni, tarafından bir kelime ile müjdeliyor; ismi Mesih
îsâ Ġbni Meryem. Dünya ve Âhiret'te vecîh olarak, hem de mukarrebînden...45
Ve nâsa kelâm söyleyecek; hem beĢikte, hem yetiĢkin iken, hem de salihînden...46
"Yâ rabbî!" dedi: "Bir çocuk nereden olabilir benim için ki, bana bir beĢer dokunmadı?" Buyurdu ki: "Öyle,
Allah neyi dilerse yaratır, 0 bir emri murad edince sâde ona ol der, o oluverir".47
"Ve ona hem kitabet öğretecek, hem hikmet, hem Tevrat, hem Ġncil.48 Hem Benî Ġsrail'e bir resul olarak, Ģöyle
ki: "Ben size rabbınızdan bir âyetle geldim, ben size çamurdan kuĢ biçimi gibi bir mahlûk biçerim de içine
üflerim, Allah'ın izniyle derhal bir kuĢ olur; yine Allah'ın izniyle gözsüzü ve abraĢı iyi eder ve ölüleri diriltirim
ve evleriniz [d]e ne yiyor ve ne bîriktiriyor-sanız size haber veririm; elbette bunda size Ģüphesiz bir âyet vardır,
eğer iymân edecek iseniz.49 Hem Tevrat'ta önümde bulunanı bir tasdikçi olarak ve hem size haram edilenin
bazısını helâl kılayım diye ve rabbınızdan bir âyet ile size geldim. Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin.50
ġüphe yok ki, Allah benim de rabbim, sizin de rabbinizdir; onun için hep Ona ibâdet edin; bu, iĢte doğru
yoldur."51
Bunun üzerine vaktâ ki îsâ onlardan küfrü hissetti; "Kim benim Allah'a arkadaĢlarım? dedi. Havâriyyûn "Biziz"
dediler; "Allah arkadaĢları, biz Allah'a iymân ettik, hem bizim îmânı lekesiz müslimler olduğumuza Ģâhid ol.5z
"Yâ rabbenâî Ġndirdiğine iymân ettik ve resulün ardınca gittik; imdi bizi o sahicilerle beraber yaz."53
Bununla beraber mekrettiler, Allah da mekirlerine mekretti. Öyle ya, Allah hayru'l-mâkirîndir.54 127
Tefsiri:
"Melekler dediği vakit,"kavl-i Ģerifinden bedeldir. "Melekler dediği vakit," 0 nasbeden Ģeyle mensûb'tur.
Burada geçen melekten murâd, Cebrail Aleyhisselâm'dın Cebrail Aleyhisselâm'a ta'zim'den dolayı, "melekler"
kelimesi cemi olarak geldi. Bu konuda bilgi daha Önce geçti. 128
Ġsa Aleyhisselâm'ın Müjdelenmesi
"Yâ Meryemî Haberin olsun; Allah seni, müjdeliyor;" Seni ferahlandırıp, sevindiriyor. "Bir kelime ile" Olan bir
kelime;
"Kendi tarafından,"
Allah Azze ve Celle hazretleri tarafından...129
Ġsa (a.s.)'a Kelime Denilmesi
Sebebin müsebbib üzerine itlak edilip kullanılması yoluyla Isa Aleyhisseiâm üzerine s_»K kelime, lafzı itlak
olundu. Çünkü Ġsa Aleyhisselâm'ın zuhuru, hudûsu (ve yaratılmasının) sebebi Hak Teâlâ hazretlerinden sâdır
olan bir kelimeydi.
"ol" kavl-i Ģerifidir.
Bütün mahlûkatın hudûs ve var olmasına sebeb olan her ne kadar o kavl-i Ģerif ise de; lakin mahlûkatın
yaratılmasında bilinen (maddî) sebepler, Isa Aleyhisselâm'ın yaratılıĢı hakkında yoktur.
Ġsa Aleyhisselâm'ın kelime'ye isnâd edilmesi, daha tamamlayıcı ve daha mükemmeldir. Bu itibâr ile Isa
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/460-461.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/462-464.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/464.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/464.
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Aleyhisseiâm, kelime'nin kendisiymiĢ gibi kılındı. Ġsmi,"
kelimeyle müsemmâ olanın ismi, demektir. Bu müzekkerden ibaredir.
" Mesih"
Bu Ģerefli lakabiardan bir lakabtır. (2/34) Sıddîk ve Faruk gibi. Mesih" kelimesinin aslı, kelimesidir, lbrânicede
bunun manâsı mübarek demektir. "Ġsa"
Mesih'ten bedeldir. kelimesinden muarrebtir (ArabçalaĢmıĢtır).
"Ġbni Meryem"
Meryem'in oğlu, Ġsa Aieyhisselâm'in sıfatıdır. Hitâb burada Hazret-i Meryem'e teveccüh etti.
"Senin oğlun Ġsa" denilmesi gerekirdi. Ancak: "Meryem oğlu Ġsa" denildi. Bununla, çocukların annelerine değil
de babalarına nisbet edildiğini tenbih etmek içindir. Ġsa Aleyhisseiâm Hazret-i Meryem'e nisbet edilmekle
bilindi. Çünkü Ġsa Aleyhisseiâm babasız olarak doğdu. Bundan dolayı ancak annesine nisbet edildi.
Bu hususiyetinden dolayı da Hazret-i Meryem âlemlerin kadınlarından faziletli kılınıp onlardan üstün tutuldu.
Sual: Eğer sen: ' "Ġsmi Mesih îsâ Ġbni Meryemdir." Bu Ģeylerin üçü isimdir.
Bunlardan, "Ġsa" isimdir.
"Mesîh" ve "Oğul" kelimeleri ise lakab ve sıfattırlar
Cevâb: Derim ki: isim müsemmâ'nın kendisiyle bilindiği bir alâmet ve onu diğerlerinden temyiz eder. Sanki
Ģöyle denildi: Kendisi (CK kelime olarak) bilinen ve diğerlerinden temyîz edilen ve ayırt edilen zât bu üç
kelimenin mecmuu (toplami)dır.
Teysir tefsirinde buyruidu: Lakab mârife olup tam bilindiği zaman, isim gibi olur.
"Vecîh olarak,"
"Kelime,"den hâldir. Mevsûf olduğu için, nekreden nasbedilmesi sahihtir.
"Vecîh" makam sahibi demektir. Vecih, kuvvet, nimet ve Ģereftir.
"Dünyada,"
Peygamberlik ve insanların üzerine geçmekle... "VeÂhirefte,"
ġefaat ve cennette derecesinin yüksek olmasıyla yüksek makam sahibidir.
"Vehemdemukarrebînden..."
Göğe yükseltilmesi ve orada meleklerle sohbet etmesiyle Rabbinin katında mukarrabındendir... 130
Ġsa A. "Ġn BeĢikte KonuĢması
"Ve insanlara kelâm söyleyecek; hem beĢikte, hem yetiĢkin iken,"
Ġsa Aleyhisselâm, hem çocuk (beĢikte) iken ve hem de yetiĢken (ihtiyar) iken konuĢur.
Peygamberler aieyhimussalât-ü vesselamın kelâmı (sözleri) değiĢiklik arzetmez (değiĢmez). Yâni onun (Ġsa
AleyhisselânYın) çocukluk halinde konuĢmasıyla yaĢlılık halinde konuĢması hep bir durum ve bir sıfat üzeredir.
Peygamberlerin ve hükemâ'nın (hikmet ehlinin) Kelâmı misâli (derin manâları ihtiva etmekte)dir.
Hiç Ģüphesiz Ġsa Aleyhisselâm'in çocukluk halinde konuĢması büyük mucizelerdendir.
Mücâhid (r.h.) hazretleri buyurdular:
Hazret-i Meryem buyurdular, ben Ġsa Aleyhisselâm ile halvet ettiğim (baĢ baĢa kaldığım) zaman o benimle
konuĢur ve ben onunla konuĢurdum. Biri beni kendisinden meĢgul ettiği zaman da Ġsa Aleyhisselâm benim
batnimda (karnımda) Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ni teĢbih ediyordu ve ben de onun teĢbihini
iĢtiyorfdanAleyhisselâm'ın onlarla konuĢması, onun var olması, harflerin ve seslerin var olması için olduğuna
delildir. 131
Ġsa A. 'in Peygamberliği
Rivayet olundu:
Ġsa Aleyhisselâm otuz yaĢma baliğ olduğu zaman, Allâh-ü Teâlâ hazretleri onu israil oğullarına peygamber
olarak gönderdi.
Otuz (30) ay peygamberlikte kaldı. Sonra semâ'ya (göğe) yükseltildi.
Veya otuz yaĢının baĢlarında iken kendisine vahiy geldi. Üç yıl peygamberlik yaptı. Vazifesini teĢhir etti. Sonra
göğe yükseltildi.
Otuz yaĢını aĢıp kırka gelenlere ve yaĢlılığa yaklaĢanlara denilir. Muhkemliği ve gençliği ihtiyarlanan kiĢi,
korumaya baĢlar.
Buna göre (otuz yaĢından kırka kadar olan zaman dilimine kuhûlet denildiği görüĢe göre) Ġsa Aleyhisselâm
kuhûlet çağında insanlarla konuĢtu, demektir.
Kuhûlet çağının ilk senesi kırk yaĢıdır, diyenlere göre ise, elbette Ģöyle söylenilmesi gerekir: Ġsa Aleyhisselâm,
genç olarak göğe yükseltildi, insanlarla kuhûlet (yetiĢkinlik) çağında konuĢmadı; ancak âhir zamanda bir daha
yeryüzüne inmesinden sonra olacaktır. Isa Aleyhisselâm o zaman insanlarla konuĢacak ve deccâlı öldürecektir.
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Ġsa Aleyhisselâmın Vasfı
"Ve hem de salihînden..."
(Burada Isa Aleyhisselâm'ın dört vasfı beyan edildi. Onlar:
1 - Dünya ve âhirette vecîh olması,
2- Mukarrabinden olması,
3- BeĢikte ve yaĢlılıkta konuĢması ve
4- Sâlihlerden olması durumu...
Bu dört (vasıf) "Kelime, "den mukadder hallerdir. Manâsı: Allâh-ü Teâlâ hazretleri, sana bu sıfatlarla mevsûf
olan bir evlâd müjdeliyor, demektir.
Üç vasıf (dünya ve âhirette vecîh olması, mukarrabinden olması, beĢikte ve yaĢlılıkta konuĢması) sıfatlarından
sonra "Ve hem de salihînden..." vafsmın zikredilmesi, kiĢinin "sâlih" olmasından daha büyük bir rütbe
olmadığına delâlet eder.
Zira kiĢinin sâlih olması için ancak bütün iĢlerinde ve yasaklarda en sâlih Ģekil ve en mükemmel yola (Ģeriat
üzere) devam etmesi lazımdır. Malûm ki, muhakkak bu durum, dinî ve dünyevî bütün makamlarda, kalbîn
fiillerini ve organların iĢlerini içine almaktadır. 133
Hazret-Ġ Meryem'in Hayreti
"Dedi"
Hazret-i Meryem Rabbine tazarru ederek dedi: "Yâ rabbî! Bir nereden olabilir." Nasıl olur? Veya nereden
olabilir? "Benim için çocuk"
Âdetlere göre (akıldan) uzak yönüyle ve Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin kudretinin büyüklüğüne taaccubundan
dolayı sordu. Çünkü âdetlerin hilâfına meydana gelen hâdiselerde beĢeriyet, hayret ve taaccübü gerektirir. Zira
babasız olarak bir çocuğun meydana gelmesi âdet bakımından caiz değildir.
"Ve bana bir beĢer dokunmadı?"
Bir Âdemoğlu, demektir. Zuhurundan dolayı kendisine beĢer, denildi. Bu da cima (cinsel iliĢki)den kinayedir.
Yâni benim bu halim çocuk doğurmaya mânidir. tâ "Dedi:"
Allâh-ü Teâlâ hazretleri buyurdu veya Cebrail Aleyhisselâm dedi:
"ÖyIe,"ġu kavl-i Ģerifteki, Yaratır" fiilinin masdarına iĢarettir:
"Allah neyi dilerse yaratır,"
Onu yaratmaktadır. Allah neyi dilerse yaratır. Allâh-ü Teâlâ hazretleri, onun misli acâib Ģeyleri ve güzel
hadiseleri yaratır. Bir çocuğun babasız olarak yaratılması bedii bir yaratmadır. (kef) nasb mahallindedir; mahzûf
bir masdann sıfatı olmak üzere... (2/35) 134
Ol Emri
"O bir emri murad edince,"
Bir Ģey dilediği zaman, demektir. Hükümlerin kazası asıl olarak, elbette onu gerektiren bir Ģeyin varlığına taalluk
eden katî ilâhî irâde üzerine itlak olunur.
"Sâde ona ol der, o oluverir."
Gecikmeksizin olur. Bu Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin kudretinin kemâlini ve mukadderatın kolaylıkla meydana
geldiğini, temsilî olarak beyan etmektedir. Zira Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin meĢîeti (dilemesi) ve tasvîri bir
Ģeyin sür'atli bir Ģekilde meydana gelmesini iktizâ eder (gerektirir). Burada (ayrıca) kendisine itaat olunan
kuvvetli âmirin (Allâh-ü Teâiâ'nın) emirlerine itaatteki hızı bilinmekte ve Allâh-ü Teâlâ hazretleri eĢyayı
tedricen, sebeb ve mutâd olan maddelere bağlı olarak yaratmaya kaadir olduğu gibi; herhangi bir sebeb ve
maddeye ihtiyaç duyulmadan eĢyayı defaten (birden-ansızın) yaratmaya da kadirdir. 135
Cebrail (A.S) Üfledi
Ġbni Abbâs (r.a.) hazretleri buyurdular:
Hazret-i Meryem odasındayken karĢısına bir perde çpkildi. Üzerinde beyaz elbiseler olan bir adam beliriverdi. O
Cebrail Alehisselâm idi. Hazret-i Meryem'e tam yaratılıĢli bir adam Ģeklinde göründü. Hazret-i Meryem, insan
Ģeklinde Cebrail Aleyhisselâm'ı gördüğünde ona:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/467.
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"Ben her halde senden Rahmân'a sığınırım, sakınırsın eğer bir takı isen!136 dedi.
Cebrail Aleyhisselâm, Hazret-i Meryem'in yakasından üfledi, nefesi Hazret-i Meryem'in rahmine ulaĢtı ve
hâmile kaldı. 137
Hazret-Ġ Meryem'in Kendisini Ġlk Kez Savunması
Veheb (r.h.) buyurdular:
Hazret-i Meryem ile birlikte Yusuf Neccâr adında bir akrabası da vardı. Bu Yusuf, bunu çok büyük görüyordu.
Yusuf Neccâr, Hazret-i Meryem'i itham etmek istediği zaman, onun iyiliklerini zikrediyordu. Yusuf Neccâr,
Hazret-i temize çıkartmak istediği zaman da Hazret-i Meryem'e zahir olan hamilelik durumlarını görüyordu. Bu
konuda Hazret-i Meryem ile ilk konuĢan kiĢi oldu. Yusuf Neccâr, Hazret-i Meryem'e:
-"Ġçime bir Ģey girdi, onu gizlemeyi murad ettim: fakat bu Ģey bana galip geldi. Sözlerin içimde Ģekaavette
bulunduklarını gördüm!" dedi. Hazret-i Meryem:
-"Söyle!" dedi. Yusuf Neccâr:
-"Söyle bana; hiç ziraat tohumsuz biter mi (yeĢerir mi)?" Hazret-i Meryem:
-"Evet!" dedi. Yusuf Neccâr yine sordu:
-"Hiç aslı ve kökü olmadan ağaç biter mi?" Hazret-i Meryem:
-"Evet!" dedi. Yusuf Neccâr sordu:
-"Hiç erkeksiz kadın çocuğa hâmile kalır mı?" Hazret-i Meryem:
-"Evet!" dedi.
-"(Bunlar nasıl olur?" dedi) Hazret-i Meryem açıkladı:
-"Bilmiyor musun? Allâh-ü Teâlâ hazretleri yarattığı gün, ziraatı (ekin ve ağaçlan) tohumsuz olarak yarattı. Bu
günkü tohumlar, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin tohumsuz olarak yaratmıĢ olduğu ziraat ve ağaçlardan olma
tohumlardır...
Bilmiyor musun? Allâh-ü Teâlâ hazretleri, Âdem Aleyhisselâm ile Hazret-i Havva'yı kadınsız ve erkeksiz olarak
yarattı.
Hazret-i Meryem bunları söyleyince, Yusuf Neccâr, Hazret-i Meryem'in karnında bulunan çocuğun, Allâh-ü
Teâlâ'nın Hazret-i
Meryem'e ikrâm'da bulunduğu mübarek bir çocuk olduğunu anladı...
Rivayet olundu:
Ġsa Aleyhisselâm, daha annesinin karnındayken Tevrâtı hıfzetti. Hazret-i Meryem, Ġsa Aleyhisselâm'ı iĢitiyordu,
Ġsa Aleyhisselâm onun karnında ders yapıyordu. 138
Ġsa Aleyhisselâm'ın Zühdü
Sonra Ġsa Aleyhisselâm Ģuhûd alemini müĢerref olduğu zaman, Allâh-ü Teâlâ hazretleri kendisine dünyâ'da
zahid olmayı
verdi.
Ġsa Aleyhisselâm, kıldan yapılmıĢ elbise giyerdi. TaĢlan yastık; aydan ıĢık alırdı. (Geceleri ayın ıĢığıyla
yetinirdi.) Kendisinin içinde su içtiği ve kendisiyle abdest aldığı bir kadehi (topraktan imal edilmiĢ bir ibriği)
vardı. Bir gün bir adamın eliyle su içtiğini gördü. Kendi kendine:
-"Ey Ġsa! Bu adam senden daha zâhidtirî" dedi.
Ġsa Aleyhisselâm hemen elindekini attı ve ibriği kırdı. (Veya elden çıkartıp bir fakire verdi.) 139
Hikâye (YaĢlı Kadın ve Isa (a.s)
Isa Aleyhisselâm, bir gün acuze (yaĢlı) bir kadının çadırında gölgelendi. Kendisini çok hararetli bir sıcaklık
almıĢtı. Çok sıcak bir gündü. Acuze kadın çadırından çıkıp, onu kovdu.
Isa Aleyhisselâm ayağa kalkıp gülerek çadırdan çıkıp gitti. Kavurucu sıcaklığa giderken Ģöyle diyordu:
-"Ey Emetüllâh (Allah'ın kadın kulu!) Beni burada kaldıran (hakikatte) sen değilsin. Beni burada ancak, bana
dünya nimetlerini vermeyen (dünyada rahatlık içinde olmamı istemeyen) zât kaldırdı!" 140
Ġsa A.m Mal Varlığı
Ġsa Aleyhisselâm, semâ'ya yükseltildiğinde (mal varlığı ve dünyalık olarak) yanında kendisiyle söküklerini
136
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diktiği bir iğne bulundu.
Bu iğneden dolayı ilâhî hikmet, Ġsa Aleyhisselâm'ın dördüncü kat semâ'ya inmesine hükmetti....
Bunda Ģuna iĢaret vardır: Sâlik. mâsivâ (Allâh'dan baĢka) her Ģeyden ilgisini kesmelidir. Sâlik, bütün geçitlerden
ve engellerden tecrid etmelidir. Hatta mele-i a'Iâ ile beraber yürümeli ve kaabe kavseyn evednâ makamına
uçabilmelidir... 141
Hikâye (Fakir Hali)
Rivayet olundu:
Musa Aleyhisselâm Rabbine iltica edip yalvardı:
-"Allah'ım! Evliya kullarından birini bana gösteri" dedi.
Allâh-ü Teâlâ hazretleri Hazret-i Musa'ya vahyetti:
-"Falanca dağa çık! Orada falanca mağaranın içinde bulunan Ģu zaviyeye gir! Orada benim velimi görürsün!"
Musa Aleyhisselâm denilenleri yaptı.
Orada ölü bir adam gördü. BaĢının altına yastık olarak kullandığı bir kerpiç ve avret mahallini örtmesi için
üzerinde eski bir bez parçası vardı. Bunlardan baĢka bir Ģeyi yoktu.
Bunun üzerine Musa Aleyhisselâm:
-"Ya Rabbi! Senden bana bir veli kulunu (dostunu) göstermeni istedim, sen bana bunu gösterdin!" dedi.
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri buyurdu:
-"Bu benim dostumdur. Bu benim velî kulumdur. izzetim ve Celâlime and olsun ki! Onu sahip olduğu bez
parçası ve kerpiçten dolayı hesaba çekmedikçe ve bunları nereden buldun diye sormadıkça onu asla cennete
koymam!..." 142
Evliyâullâh’ın Hâli
Evliyâullâh'ın hâli Ģudur:
1 - Fakirlikle iftihar (övünme),
2- Dünyayı terketmek,
3- Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin kendisine takdir ettiği Ģeylere sabretmek.
Ne güzel buyurmuĢlar:
DüĢenlerin arzuldağı Ģey sabır olmalıdır. Çünkü çocukların arzusu helvadır. Her sabır eden, dönüp gitsin...
Helva yiyen her kiĢi, taze üzümün zamanla meydana getirdiği tatlıyı yemektedir... 143
Ruhanî Kuvvet
Ġnsanın kendisi sebebiyle melekler gibi olduğu ruhanî kuvvet; Ģehevî arzulan iĢlemekten (insanın kendisini
alıkoyup) sabretmekle hâsıl olur.
Ġsa Aleyhisseîâm'ın hâline bak! (2/36)
Ġtibâr etmek bakımından bu sana kâfidir.
Dünya zevklerinden yüz çevirmek ve iki cihanda kesinlikle gönülden alakayı kesmek hususunda tevfik (baĢarı)
ancak Allâh-ü Teâlâ Hazretlerindendir... 144
Ġsa A. Ve Güzel Yazı
"Ve ona öğretecek."
Ġstinaf kelâm'dır. Allâhü Teâlâ, Ġsa Aleyhisselâm'a öğretecek. "Kitabet"
Kitabet ve hat (yazı yazmayı) Öğretir, kalem, ilham ve vahiyle... Isa Aleyhisselâm, zamanında en güzel yazı
yazan kiĢiydi.
"Ve hem hikmet,"
Aklî ve Ģerî ilimleri öğretti ve onu güzel ahlak ile bezedi. Çünkü insanın kemâli, zâtı için hak olanı ve kendisiyle
amel etmesi için hayrı bilmesidir. Bu ikisinin toplamına hikmet adı verilir.
"Hem Tevrat, hem Ġncil'i,"
Isa Aleyhisselâm ikisini (Tevrat ve Incîli) kalbinde muhafaza edip ezbere biliyordu.
Bu kelâm yani, "Ve ona hem kitabet öğretecek, neni hikmet, hem Tevrat, hem Ġncil" kavl-i Ģerifi, Hazret-i
Meryem'in kalbini hoĢ tutmak, onu babasız çocuk doğurmasından dolayı kötüleyenlerin kötüleme korkularından
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teselli etmek içindir... 145
Çamurdan KuĢ
"Ve" Onu yaptı.
"Hem Benî Ġsrail'e bir resul olarak, Ģöyle ki"
Onlarla konuĢur. Bazı Yahudfler dediler ki, Ġsa Aleyhisselâm hususî bir kavme gönderilmiĢti.
israil oğullarına gönderilen ilk peygamber, Yusuf Aleyhisselâm; son peygamber ise Hazret-i Ġsa
Aleyhisselâm'dır.
"Ben size geldim,"
"Rasûl"un ma'mulüdür. Çünkü kendisinde konuĢma manâsı vardır. Manası: Onlara, konuĢup, ben size geldim,
dayanıp sarıldığım halde:
"Bir âyetle, "Büyük ve olmuĢ olan bir mucize ile
"Rabbınızdan,"
O büyük âyet, sonra zikredilen kuĢun yaratılması ve diğerleridir.
"Ben bir mahlûk biçerim,"
Bu Ģerif, "Ben size geldim," kavl-i Ģerifinden bedeldir. Manası: Takdir eder, biçer ve Ģekil veririm, demektir.
Çünkü kul, yaratmak ve yoktan var etmek manâsında asla halik (yaratıcı) olmayacağı sabittir. Bundan dolayı
buradaki (yaratmanın) takdir etmek, biçmek ve tesviye etmek manâsına olması vâcibtir.
"Size,"
Sizin için, demektir. Sizin iman etmenizi tahsil etmek ve sağlamak ve sizin ona olan tekzîb (yalanlamanızı)
kaldırmak içindir.
"Çamurdan 'BirĢey
"KuĢ biçimi gibi,"KuĢ sureti misâli, "içine üflerim,"
Zamir, 4 (kef) içindir. KuĢ Ģeklinde meyleden bu Ģeye demektir.
"Derhal bir kuĢ olurf'Canlı ve uçar diğer kuĢlar gibi.. "Allah'ın izniyle,"
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin emriyle yaparım, demektir. Ġsa Aleyhisselâm bununla yaratma iĢinin Allâh-ü Teâlâ
hazretleri, tarafından olduğunu ve kendisi tarafından olmadığına iĢaret etti.
Çünkü ölüm ve hayatı yaratan Allâh-ü Teâlâ hazretleridir. Isa Aleyhisselâm'ın üfürmesi ânında Aliâh-ü Teâlâ
hazretleri, Ġsa Aleyhisselâm'ın peygamberliğine mu'cize olmak üzere, kudretiyle o cisme hayat verip onu yarattı.
146

îsa (a.s) Yarasa KuĢunu YapmıĢtı
Rivayet olundu.
Ġsa Aleyhisselâm, peygamberliğini dava (ilan) edip, mu'cizeler izhâr etti. Yahudiler, kendisinden bir yarasa
yapmalarını istediler.
Ġsa Aleyhisselâm, bir çamur aldı. Ona tasvîr etti. Sonra Ġsa Aleyhisselâm ona üfledi. Bir de baktılar ki, o kuĢ olup
uçmaya baĢladı.
Onlar, Ġsa Aleyhisselâm'dan yarasaların yaratılmasını istediler. Çünkü yarasa kuĢların ve mahlûkatın içinde en
acâibidir...
Yarasa'nm en acâib tarafi, et ve kan'dan meydana geldiği halde, tüyü olmadığı halde uçmaktadır.
Vehb (r.h.) hazretleri buyurdular:
Isa Aleyhisselâm'ın çamurdan yapmıĢ olduğu kuĢlar, insanlar, ona baktıkça uçmaya devam ediyorlardı.
insanların gözlerinden kayıp olduktan sonra ise düĢüp ölüyordu. Bu, mahlûkatın iĢiyle. Halik Teâlâ
Hazretleri'nin yaptıklarını birbirinden temyiz edip ayırt etmek içindi... 147
Yarasada Bulunan Acâiblikler
(Onlar Isa Aleyhisselâm'dan yarasa kuĢunu yapmasını istediler. Çünkü Yarasa bir çok acâibliklere sahiptir)
Yarasalar, hayvanların doğurmaları gibi yavru doğururlar. KuĢlardan olan diğer hayvanların yumurtlamaları gibi
yumurtla-mazlar.
Yarasaların memeleri vardır. Ondan süt çıkar. (Yavrularına süt verirler.)
Yarasalar, gündüzün aydınlığında görmezler; gecenin karanlığında da görmezler...
Yarasalar, ancak iki saat görürler. GüneĢin batımından sonra bir saat ve güneĢin doğuĢundan sonra ortalık tam
sararmadan önce bir saat görürler...
Yarasalar, insan güler gibi gülerler.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/473-475.
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Yarasaların diĢleri vardır.
Yarasaların diĢileri, kadınların hayız görmeleri gibi hayız görürler.
Kur'ân-ı Kerim, Cebrail Aleyhisselâm'ın Hazret-i Meryem'e üfürmesi üzerine doğduğuna delâlet etmektedir.
Cebrail Aleyhisselâm, mahza ruh olup tamamen ruhanî bir varlıktır. Hiç Ģüphesiz Isa Aleyhisselâmm da nefesi,
hayata ve ruh'a sebep oldu... 148
Körleri ĠyileĢtirmesi
"Ve »yi ederim," ġifâ verip, sıhhatına kavuĢtururum.
"Gözsüzü, "Kör olarak doğan kiĢiyi, demektir.
Bu ümmetin DoğuĢtan Kör olan Zâtı
Ġmam ZemahĢerî buyurdular: Bu ümmetin içinde; tefsîr sahibi olan Katâde bin Diâme es-Sedûsî
(r.h.)149hazretlerinden baĢka doğuĢtan a'ma bulunmadı. 150
AbraĢları ĠyileĢtirmesi
Ve abraĢı (Ġyi ederim)"
Bu kendisinde abraĢ olan demektir. Yâni deride beyaz lekelerin bulunmasıdır. Ġnsanlar, bunu uğursuz sayarlardı.
Vücûda tam yayıldığı zaman, iyileĢmezdi. tlaç ile giderilmezdi. Arablar, bu hastalıktan nefret ettikleri kadar
hiçbir Ģeyden nefret etmezlerdi.
Bunların ikisi (doğuĢtan körler ile abraĢ hastalıkları) Ģifa için zikredildi. Çünkü bu iki hastalık (o devirde)
doktorların tedavi etmekte kendisinden âciz oldukları hastalıklar idi.
Ġsa Aleyhisselâm'ın devrinde tıp çok ilerlemiĢ ve içlerinde uzman doktorlar vardı. Doktorlar bu iki hastalığı
tedavi edemedikleri için, Ġsa Aleyhisselâm'dan bu iki hastalığın Ģifasını istediler. 151
Calinusun TeĢhisi
Calinus ve ashabı (doktor arkadaĢları ve talebeleri): Bir insan, doğuĢtan kör doğarsa ilaç ile iyileĢmez diyorlardı.
Yine abraĢ (alaca) hastalığı için de; derisine iğne sokulduğunda eğer kendisinden kan akmazsa ilaç kabul etmez
ve ilaç ile iyileĢmez diyorlardı. (2/37) 152
Ġsa Aleyhisselâm'ın Tedavi ġekli
Calinusun bu teĢhisi üzerine halk, Ġsa Aleyhisselâm'a yöneldi. DoğuĢtan kör ve abraĢ hastalarını Isa
Aleyhisselâm'a getirdiler.
Isa Aleyhisselâm kendilerine dua ettikten sona eliyle onları mesnetti (sıvazladı). DoğuĢtan körler görmeye
baĢladılar. AbraĢ hastalığı olanlar hemen iyileĢtiler.
Bazıları Ġsa Afeyhisselâm'a iman ettiler. Bazıları da inkâr ettiler. Bu büyük bir sihirdir, dediler. 153
Günde Elli Bin Hasta
Rivayet olundu:
Isa Aleyhisselâm bazen bir günde elli bin kiĢiyi tedavi ettiği olurdu. Ġsa Aleyhisselâm'a gelebilen ona gelirdi.
Kendisine gelemeyen hastalara da Ġsa Aleyhisselâm giderdi.
Isa Aleyhisselâm hastalan sâdece dua ile tedavi ederdi. Duada iman etmelerini Ģart koĢardı. 154
Ölüleri Diriltmesi
Sonra isa Aleyhisselâm buyurdu:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/475-476.
Katâde bin Diâme es-Sedûsî (r.h.) hazretleri, tabiînin meĢhur alimlerindendir. 60 (M.680) yılında doğdu. DoğuĢtan kör idi. Ġyi bir tahsil
gördü. BaĢta tefsir, hadis ve fıkıh ilmi olmak üzere bütün ilimlerde asrın en meĢhur alimlerinin arasındaydı. Bir çok talebe yetiĢtirdi. Bütün
ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmekle geçirdi. Yüksek bir zekâ ve hafızaya sahipti. Bir keresinde yanında Cabir bin Abdullah'ın "Kitabü'lMensek" isimli eseri bir kere yanında okunduktan sonra kendisi kitabı baĢtan sona hiç yanlıĢsiz olarak ezbere okudu. Onun rivayet etmiĢ
olduğu Hadîs-i Ģerifler, kütüb-i sitte'nin hepsinde de bulunmaktadır. Katâde Hazretleri takva sahibiydi. Abdestsiz olarak bir Hadîs-i Ģerif
rivayet ettiği vaki değildi. Yedi günde bir hatim okurdu. Ramazan-ı ġerif ayında ise üç günde bir hatim okurdu. Katâde tefsir sahibidir.
DoğuĢtan kör olmasına rağmen tefsir yazdı. 117 veya 118 (m. 735) yılında Vasıt Ģehrinde taun hastalığından vefat etti.
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"Ve ölüleri diriltirim, Allah'ın izniyle"
(Isa Aleyhisselâm'ın doğuĢtan körleri ve alaca hastalığına yakalanan insanların Ģifa bulmalarına vesile olması
üzerine halk) Ġsa Aleyhisselâm'ın bu halini Calinus'a sordular. Calinus:
"Ölüler, ilaçla dirilmezler. Eğer o ölüleri diriltirse, o peygamberdir; doktor değildir." dedi,
Ġsa Aleyhisselâm'dan ölüleri diriltmesini istediler. 155
Ġsa Aleyhisselâm'ın Dirilttiği KiĢiler
Ġsa Aleyhisselâm dört kiĢiyi diriltti.
1- Azer,
2- Tabutun içindeki ölüyü diriltmesi
3- ÂĢir'in kızı,
4- Sam bin Nuh Aleyhisselâm, 156
Azerî Diriltmesi
Ġsa Aleyhisselâm, Âzer'i diriltti. Âzer, Ġsa Aleyhisselâm'ın arkadaĢıydı. Âzer ölmek üzereyken kız kardeĢini, Ġsa
Aleyhisselâm'a gönderdi. Ona:
-"KardeĢin Azer ölmek üzeredir, ona gel," dedi.
Ġsa Aleyhisselâm ile Azer'in bulunduğu yerin arasında tam üç günlük yol vardı. Isa Aleyhisselâm ve ashabı üç
günlük yolu teptiler, Azerin olduğu yere geldiler.
Üç günden beri Azer ölmüĢtü.
Isa Aieyhisselâm, Azer'in kız kardeĢine:
-"Bizleri, Azer'in kabrine götürl" dedi. Azer'in kız kardeĢi onlarla beraber, Azerin kabrine gitti. Kabir yüksek bir
sahradaydı.
Ġsa Aleyhisselâm, dua etti:
"Allâhım! Ey yedi kat göğün ve yedi kat yerin Rabbi! Sen beni israil oğullarına gönderdin. Ben onları senin
dinine davet ediyorum. Onlara ölüleri dirilttiğimi haber verdim! Azer'i dirilt!" dedi.
Azer ayağa kalktı. Üzerinde ki tozları silkeleyerek kabrinden çıktı. Azer bundan sonra hayatta kaldı, bir çocuğu
da doğdu... 157
Bir Kadının Oğlunu Diriltmesi
YaĢlı bir kadının oğlu öldü. Tabutun içinde (mezarlığa götürmek için taĢıyorlardı) Ġsa Aleyhisselâm onlara
uğradı. Ġsa Aleyhisselâm onun dirilmesi için Allah'a dua etti. Çocuk ayağa kalktı, tabutun içinde oturdu.
Adamların omuzlarından indi. Elbisesini giydi.
Kendisi tabutu boynunda taĢıyıp ailesine döndü. Hayatta kaldı. Hatta bir çocuğu bile doğdu. 158
ÂĢir'in Kızını Diriltmesi
Ġsa Aleyhisselâm ÂĢirin kızını diriltti. ÂĢir, halkın ÖĢürlerini toplayan bir kiĢiydi. Ġsa Aleyhisselâma:
-"Bu kız dün öldü onu dirilt!" dedi.
Ġsa Aleyhisselâm Allah'a dua etti. Kız dirildi. Uzun bir süre yaĢadı. Çocuğu bile doğdu. 159
Nuh A. 'Ġn Oğlu Samı Diriltmesi
(Ġsa Aleyhisselâm ölüleri diriltmesine rağmen yine inanmadılar. Ġsa Aleyhisselâm için):
"O hep, yakın bir zamanda ölmüĢ olan insanları diriltmektedir. Belki de bu Ģahıslar ölmemiĢlerdir, bir kalb krizi
geçirmiĢlerdir. Sen bize Sâm bin Nuhu dirilt!" dediler.
Ġsa Aleyhisselâm Yahudilere:
-"Bana Sam bin Nuh'un kabrini gösterin!" dedi.
Onlar, Isa Aleyhisselâm'ı Hazret-i Nuh'un oğlu ġam'ın kabrinin baĢına götürdüler.
Bütün Kavim Ġsa Aleyhisselâm ile beraber, Sam bin Nuh'un mezarının baĢına geldiler. Ġsa Aleyhisselâm ism-i
azam duası ile Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ne dua etti.
Sam bin Nuh, baĢı (saçları) beyazlamıĢ bir halde kabrinden çıktı, tsa Aleyhisselâm ona sordu:
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/478.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/478.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/478-479.
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-"Saçlarına neden ak düĢtü? Senin zamanında saçların beyazlanması yoktu!" dedi. 0:
-"Ya Ruhullâh! Sen beni çağırdığın zaman, bir ses iĢittim bana 'Ruhullah'a icâtiet et," diyordu. Bu ses üzerine
ben kıyametin koptuğunu sandım. ĠĢte bu korkudan dolayı saçlarıma ak düĢtü!" dedi.
Ġsa Aleyhisselâm, Sam bin Nuh'a, nezi' (can verme) halini sordu. 0:
-"Ölüm acısı hala boğazımdan geçmiĢ değildir!" dedi. Halbu ki Sam bin Nuh'un ölümü üzerine dört binden çok
fazla zaman geçmiĢti...
Sam bin Nuh, kavme (Yahudiler topluluğuna döndü):
-"Ġsa Aleyhisselâm'ı tasdik edin, o peygamberdir!" dedi.
Bu hadise üzerine bazıları iman ettiler. Diğerleri de tekzib edip, Ġsa Aleyhisselâm'ı yalanladılar.
Sonra Isa Aleyhisselâm ona: dedi. 0:
-"Sekerâtü'Ġ-mevt acısını tatmamak Ģartı ile ölürüm!" dedi. Ġsa Aleyhisselâm Allah'a dua etti. Öyle oldu. 160
Sonra Yahudiler, Ġsa Aleyhisselâm'dan peygamberliğine delâlet eden baĢka bir âyet ve mucize istediler... 161
Ne Yediklerini Haber Vermesi
"Ben ne yiyorsanız size haber veririm;"
Yenilen Ģeylerin çeĢitlerini, "Ve ne biriktiriyorsanız," Yarın yemek için bıraktıklarınızı, demektir. ^ Evlerinizde,
Ġsa Aleyhisselâm, daha önce ne yediğini ve daha sonra ne yiyeceğini haber veriyordu. 162
Çocuklarının Domuz Olması
Ġsa Aleyhisseiâm mekteb'de iken çocuklara ailelerinin ne yaptıklarını, ne yediklerini ve onlara ne bıraktıklarını
haber veriyordu.
Çocuklar, ağlayarak eve gidiyorlardı, ailelerinin gizledikleri Ģeyleri istiyorlardı. Sonra aileler, çocuklarına:
-"Bu sihirbaz ile oynamayın!" diyorlardı. (Bu da çâre olmayınca) aileler, çocuklarını bir evde topladılar.
Ġsa Aleyhisseiâm geldi, mekteb arkadaĢlarını sordu. Onlar:
-"Bu evde değiller!" dediler.
îsa Aleyhisseiâm sordu.
-"Bu evde kimler var?! Onlar:
-"Hınzırlar var!" dediler. Ġsa Aleyhisselâm:
-"Böyle olurlar!" dedi.
Birde baktılar; çocukları domuz olmuĢ!... 163
Isa Aieyhisseiâm'ın Allâh'ü Teâlâ Hazretleri'nin izniyle dirilttiği sadece bu dört kiĢi değildir. Uzeyr Aleyhisselâm ve daha bir çok kiĢiyi
dirilttiği tarih ve tefsir kitablannda beyan edilmektedir. Bunlardan Uzeyr Aleyhisselâm'ı diriltmesi de çok manidardır. Yahudîler, Isa
Aieyhisseiâm'ın ölüleri diriltmesini bir türlü kabullenmediler. -"Bu bir oyundur," dediler. Yahudiler, büyükçe bir ateĢ yaktılar. Alevleri
göklere yükseliyordu. Orada toplanan halkın gözünün önünde Ġsa Aleyhisselâm'a seslendiler: -"Ey Ġsa! Eğer, Uzeyir Aleyhisselâm'ı
diriltemezsen, seni bu ateĢte yakarız," dediler. Yahudîler, Uzeyr Aieyhisseiâm'ın mezarını kazıdılar. TaĢtan olan mezarın taputunun kapağını
kaldıramadılar. Gelip, hadise'yi !sa Aleyhisselâm'a anlattılar: -"Ey Ġsa! Biz Uzeyr Aieyhisseiâm'ın kabrinin taĢını kaldıramıyoruz. Bize
yardım et," dediler. Isa Aleyhisselâm: -"Bana bir kâse su getirin,"dedi
Yahudîler, Isa Aleyhisselâm'a bir kâse su getirdiler. Isa Aleyhisselâm, o suya okudu. Okuduğu suyu Yahudîler verdi:
-"Bunu tabuta saçın," dedi. Yahudîler, o suyu götürüp, Uzeyr Aleyhisselâm'ın mübarek tabutuna saçtılar. Tabutunun kapağı açıldı. Uzeyr
Aieyhisseiâm'ın mübarek cesedi olduğu gibi duruyordu. Çünkü peygamberler çürümez. Toprak, peygamberlerin mübâ rek vücutlarını yemez.
Onlara haramdır. Isa Aleyhisselâm, kâsedeki sudan biraz Uzeyr Aleyhisselâm'm üzerine serpti. Bütün Yahudîler toplanmıĢlardı. Isa
Aieyhisseiâm'ın onu nasıl dirilteceğini merak ediyorlardı. Yahudîler, meraklı bir gözle, ĢaĢkın ĢaĢkın Isa Aleyhisseiâm'a ve Uzeyr
Aleyhisselâm'a bakıyorlardı. Yahudîler, yaktıkları ateĢin için hâbire odun atıyorlardı. MeĢe odunları yandıkça alevleri göklere doğru
yükseliyordu. Yahudi'nin biri seslendi. -"Ey Isa! Bu ateĢi görüyor musun?"
Isa Aleyhisselâm, yüzünü Hazret-i Uzeyr'den ayırmadı. Dönüp ateĢe bakmadı. -"Evet!" dedi. Yahudî böbürlenerek:
-"Eğer Uzeyr Aleyhisselâm'ı diriltemezsen seni bu ateĢte yakarız. Bizden af dileme. Bunu sen istedin. Seni bugün asla bağıĢlamayız."
Yahudîler, bir ağızdan bağırdılar. -"Bizden merhamet dileme. Eğer Uzeyr Aleyhisselâm'ı diriltemezsen seni bu ateĢte yakarız." Isa
Aleyhisselâm:
-"Merhametsiz olduğunuzu biliyorum. Daha önce bir çok peygamber ve Salih insanı öldürdünüz... Eğer Uzeyr Aleyhisselâm'ı Allah'ın izniyle
diriltirsem iman'a gelir misiniz?"
Hepsi bir ağızdan bağırdılar:
-"Evet, Allah'ın varlığını, birliğini ve senin O'nun kulu ve peygamberi olduğunu tasdik ederiz." Isa Aleyhisselâm, Uzeyr Aleyhisseiâm'a
seslendi. -"Ey Uzeyr! Allah'ın izniyle diril,"
Yahudîlerin ĢaĢkın bakıĢları içerisinde Uzeyr Aleyhisselâm, dirildi. Kalktı, oturdu. Ġsa Aleyhisselâm'a selâm verdi, iki yüce insan konuĢtular.
Yahudîler. Uzeyr Aleyhisselâm'a sordular:
-"Ey Uzeyr, bu kiĢi (Isa Aleyhisselâm) hakkında ne dersin?" Uzeyr Aleyhisselâm: -"Ben Ģehâdet ederim ki, Isa Aieyhisselâm, Allah'ın kulu
ve resulüdür," dedi. Yahudîler. yine Ġman etmediler.
-"Ey Isa! Sen, Uzeyr Aleyhisselâm'ı da büyüledin. Bu ne büyük bir sihir!" dediler. Sihirbazlıkla itham ettikleri Isa Aleyhisselâm'a: -"Ey Isa!
Müsaade et, Uzeyr Aleyhisselâm. aramızda yaĢasın," dediler. Uzeyr Aleyhisselâm, Yahudîlerin, Isa Aleyhisselâm'a yaptıkları eziyeti görmek
istemediği içinde olsa, yaĢamak istemediğini bir an evvel, kabrine varmak istediğini belirtti. Ġsa Aleyhisselâm:
-"Hayır onu hemen kabrine iletin" buyurdu. Uzeyr Aleyhisselâm çoktan vefat etmiĢti. Bu mucizeyi gören, Yahudîler, daha da azdılar. Çok
azları iman etti. Mecâlis-ü'1-Arâis s. 233, Ebu Ishâk es-Sa'lebî, Mısır-1312,
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Açık Deliller
"Elbette bunda vardır."
Zikredilen harikalar ve büyük iĢlerde vardır. "ġüphesiz bir âyet!"Büyük bir âyet!...
"Sizin için."
Peygamberliğimin sıhhat ve doğruluğuna apaçık bir delâlet ile delâlet etmektedir.
"Eğer iymân edecek iseniz." Onunla faydalanacak iseniz... 164
Tevrâti Tasdik ve Nesh
"Ve tasdikçi olarak,"
Âyetlerle iltibas ederek ve tasdik edici olarak size geidim, "Önümde bulunanı, "Beni geçenleri,
"Tevrat'ta"
Benden önce olduğu hale muvafık olarak, demektir.
"Ve" Geldim. diye...
Size helâl kılayım diye," Size ruhsat vereyim
"Size haram edilenin bazısını,"
Musa Aîeyhisselâm'm Ģeriatında, demektir. Musa Aleyhisse lâm'ın Ģeriatında haram edilen Ģeyler Ģunlardı.
1- Balık etlerinden,
2- Deve etleri,
3- Kuyruk yağları,
4- Ġç yağı, barsaklara ve iç organlara bitiĢen yağlar, demektir.
5- Bütün tırnaklı hayvanların etleri...
Ġsa Aieyhisselâm onlara, balık ve kuĢlardan kendisi için tuzak olmayanları hala! kıldı. Tuzak, dokunan bir ağ'dır.
Bu ağlarda kendisiyle balık avlanan (yahudîlerin yaptıkları) Ģedde denktir veya ettir... (2/38)
"Ve size geldim,"Dayanarak,
"Rabbmızdan bir âyet ile,"
Peygamberliğimin sıhhat ve doğruluğuna Ģâhid olan bir burhan ve delil ile geldim.
"Artık Allah'tan korkun da,"
Kabul etmemek ve bu âyetlerin delâlet ettiğine muhalefet etmeyerek;
"Ve bana itaat edin,"
Aliâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin emriyle size emrettiğin ve size nehyettiğim Ģeylerde bana itaat edin. Bu Ģu âyet-i
kerimedir: 165
Allah'a Ġbâdet Edin
"ġüphe yok ki, Allah benim de rabbim, sizin de rabbinizdır; onun için hep O'na ibâdet edin;"
ġirk ile Allah'a âsî olmayın. ili "Bu"
Allah'a ve peygamberine iman edip, itaat etmek, "Doğru yoldur,"
Sırat-ı Müstakim, doğru yol olup sahibini cennete iletir. Hak, açık olan ve bütün peygamberlerin üzerinde
toplandıkları kesin yol budur.
Bu âyet-i kerime, tsa Aleyhisselâm'ın da onların cümlesin den olduğunu açık açık beyan etmektedir. 166
Ġstikâmetini Düzelt
"ġüphe yok ki, Allah benim de rabbim, sizin de rabbinizdir;"kavl-i Ģerifi, sonu tevhid olan hak itikadının kuvve-i
nazariyesinin kemâline iĢarettir...
Allâh-ü Teâlâ, "Onun için hep O'na ibâdet edin;" buyurdu. Bu kavl-i Ģerif de kuwe-i ilmiyenin kemâline iĢaret
etmektedir.
Çünkü ilmin kemâli, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin emirlerini yerine getirmek ve yasaklarına son vermek (terk
etmek) demek olan taati, gerektirir.
Sonra iki emrin arasını toplamak suretiyle bunu takrir etti. istikâmet ile kendisine Ģahitlik edilen (kendisine
doğru yol denilen) yol budur iĢte...
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin:
"Allah'a iman ettim de; sonra da müstakîm ol. 167 Hadis-i Ģerifi bu âyet-i kerimenin benzeri bir manâyı ifâde
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/482.
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etmektedir.
Ġlim ve amel istikâmetin baĢlangıçlarıdırlar.
Sana kuvvetli hüccet ve sağlam delillere sarılmanı tavsiye ederim. 168
Masiva Dan UzaklaĢmak
Cüneydi Bağdadî (k.s.) hazretlerine soruldu:
-"Mâsivâ'dan kesilip, Allah'a varmanın yolu nasıldır?" Cüneydi Bağdadî (k.s.) buyurdular:
-"Israrı gideren bir tevbe,
Tesvîfı (yakında tevbe ederim düĢüncesini) gideren Allah korkusu,
Amellerin yollarına sevkeden ümit.
Vakitlerin değiĢmesi üzerine (her zaman) Allâh-ü Teâlâ Haz-retleri'ni zikretmek,
Nefsi alçaltmaktır... Tûl-i emelden uzaklaĢtırıp, ecele yaklaĢtırarak; nefse ihanet etmektir."
Yine Cüneydi Bağdadî (k.s.) hazretlerine soruldu. -"Kul bunlara nasıl kavuĢur?" Buyurdular: -"içinde müfred
kalb ve mücerred bir tevhidle..." 169
Cenneti Ġsteyen
Hasan Basrî (k.s.) hazretleri buyurdular:
-"Bu hayrı, yanı cenneti isteyen kiĢi mutlaka çalıĢır, zayıflar, erir, bu çalıĢmasına devam eder, Allâh-ü Teâlâ
Hazretleri'ne kavuĢuncaya kadar istikâmetini düzeltir. Görmüyor musun Allâh-ü Teâlâ Hazretleri Ģöyle
buyurmaktadır:
"Haberiniz olsun ki 'Rabbimiz Allah' deyip de sonra doğru gidenler yok mu, onların üzerlerine Ģöyle melekler
iner: 'Korkmayın, mahzun olmayın, va'dolunup durduğunuz cennet ile neĢeyâb olunî 30 Bizler sizin hem
dünyada, hem âhırette dostlarınizız ve size orada nefislerinizin hoĢlanacağı Ģeyler var, hem size orada ne
isterseniz var 3Î Konuklu olarak mağfiret-ü ve rahmetine nihayet olmayan bir gafûr-i rahîm'denî170
Ġstikâmet Büyüklerin ĠĢidir
Bilki istikâmete ancak ekâbir (büyükler-er kiĢiler) takat getirip, dayanabilirler.
Çünkü istikâmet, alıĢıla gelmiĢlerden çıkmak, resmi hareket ve adetlerden ayrılmak ve hakikî bir sıdk (ve
samimiyet) üzere Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin önünde kıyam etmektir (Allah'ın e-mirlerine âmâde olmaktır).
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Sizden biriniz asla kötü köle gibi olmasın; (kötü köle) korktuğu zaman çalıĢır. Ve ücretle tutulan kötü iĢçi gibi
de olmasın; (kötü iĢçi kendisine) bir Ģey verilmediğinde çalıĢmaz. 171
Buyruldu:
Hazlardan himmeti (istek ve arzuyu) kaldırmak sahih ve doğru bir Ģey değildir. Çünkü böyle bir davranıĢ
Rubûbiyete karĢı büyüklük ve kibirdir...
Murad edilen Ģey ise kulun ameline karĢılık bir Ģey istememesidir. 172
Edepli Kulun Alâmeti
Edepli kulun alâmeti, Mevlâsınm kapısında taat ve ibâdete devam etmesi, Allâh-ü Teâlâ hazretlerinden baĢka
hiçbir Ģeye bakmaması; hatta ne cennete ve nede cehenneme bile bakma-masidir...
Kulun amel ve tevhidi garaz ve maksatlardan tecrid edildiği (soyutlandığı) zaman; istikâmeti düzgün olmuĢ olur.
O zaman kul, sırât-ı müstakimi yol edinmiĢ olur.
Bu yola irĢâd olunmak ancak, ezelî istidadı olanlara nasîp olur.
Kul terbiye ile ilâhî sıfatların nurlarına kabiliyetli olup; beĢerî zulûmâttan çıkar...
Sana (mürĢid-i) kâmillere hizmet etmeyi yakîn yolu oian istikâmete devam etmeni tavsiye ederim.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Kendisi için daha iyi nice fırsatlar sayıp aradı. Çünkü kendisi günün iĢlerini eksik yaptı! 173
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Ahmed bin Hambel: 15133.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/484-485.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/486.
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Takva Ġçin
Büyüklere tâbi olmakta büyük bir Ģeref vardır. Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, habibi edibine hitaben Ģöyle buyurdu:
"ĠĢte o peygamberler, Allah'ın hidâyetine eriĢtirdiği kimseler... Sen de onların gittiği yoldan yürü.174
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine itaat etmek ve ona tâbi olmak takva ve Allah'tan sakınmak için lazım
ve gereklidir. Görmüyor musun, Allâh-ü teâlâ hazretleri, Ġsa Aleyhisselâm'dan Ģöyle hikâye etmektedir:
"Artık Allah'tan korkun da bana itaat edin. 175
Kul, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine tâbi olmaya devam ederek, istikâmete ulaĢır. Ġstikâmet iĢin baĢında hemen
hâsıl olan iĢlerden değildir.
Mevlânâ Celâddin Rumî (k.s.) buyurdular:
Yıllar güneĢten kızıl renginin parlaklığını ve aydınlatmasını gerektirdi...
Kunü'l-Beyan Tercümesi 176
Ġsrail Oğulları nın Küfrü
"Bunun üzerine vaktâ ki,"
Kelimenin baĢındaki fesîh içindir. Meleklerin dedikleri bütün sözleri açıklamaktadır. Onları kuvveen fiile
çıkarmaktadır. Sanki Ģöyle denilmektedir: Annesi onu yüklendi, Ģöyle Ģöyle oldu ve böyle böyle söyledi.
îsâ hissetti,"
Hissetmek, yakînî ilimden istiaredir. Yakinî ilimde hislerde olduğu gibi asla Ģüphe yoktur. O da bir Ģeyi
hissederek bulmaktır. Sanki Ģöyle denilmektedir: (2/39) Bildiği vakit
"Onlardanküfrü,"
Kendisinden Ģüphe olmayan bir ilim ile bildi. Onlardan (Yahudilerden) küfrü zarurî hislerle (duyularla) Ġdrâk
ettiği gibi kesin olarak bildi. Ġsrail oğullarının küfürlerini bildi. Çünkü Yahudfler, Ġsa Aleyhisselâm'ı öldürmek
istediler. Isrâi) oğullan, âyetleri ve Isa Aleyhisselâm'ın mu'cizelerini görmemezlikten geldiler; küfürde ısrar
ettiler.
"Dedi,"
Kâfirlere karĢı kendisine yardım etmelerini istemek için hâlis ashabına söyledi:
"Kim benim arkadaĢlarım (yardımcılarımda)? kelimesi "yardımcı" kelimesinin cemiidir. "Allah'a"
Bir mahzûf a taalluk etmektedir. "benim yâr ve yardımcılarım" kelimesinin sonundaki (ye) harfinden hâl
vakîoldu.
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ne teveccüh, Allâh-ü Teâlâ hazretlerine iltica ve dini ikâme etmek konusunda kim
benim yardımcı-larımdıriar? 177
Havariler
"HavârĠyler dediler:"
"Havariler" kelimesi, Havârî kelimesinin cemidir "Falanca kiĢi, falancanın havârisidir" denilir. Onun has ve saf
adamıdır, demektir.
Havariler, on iki kiĢiydiler. Havarilerin bazıları, melikti; bazıları balık avcilarındandı, bazıları, kasab ve bazıları
da boyacı idiler...
Hepsine havariler adı verildi.
Çünkü onlar Isa Aleyhisselâm'ın yardımcıları ve muavinleriydiler. Muhabbet ve taatinde onun hâlis
sahabeleriydi-ler. (Havariler:)
( "Biziz Allah arkadaĢları (yardımcılarıyız)."
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, dinine ve peygamberine yardım edicileriyiz. 178
Allah'ın Dinine Yardım Eden
Allâh-ü Teâlâ hazretleri buyurdu:
"Ey o bütün iman edenleri Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O size nusret verir ve ayaklarınızı kaydırmaz. 179
Allâh-ü teâlâ hazretleri, kendi dinine ve peygamberine yardım edene yardım eder.
"Biz Allah'a iymân ettik,"
el-En'âm: 6/90,
Âl-i Ġmrân: 3/50,
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/487.
177
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Ġstinaftır. Câr ve mecrûr mâ kablinin illetidir. Allâh-ü Teâlâ hazretlerine iman etmek, onun dinine yardım etmeyi,
Allah'ın evliya kullarını müdâfaa etmeyi ve Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin düĢmanlarıyla muharebe etmeyi
gerektirir.
"Ve hem bizim îmânı lekesiz müslimler olduğumuza Ģâhid ol."
Ġmân'da ihlâsh olup, senin yardım emrine ve senin isteğine boyun eğenleriz.
Havariler, Ġsa Aleyhisselâmdan kıyamet günü, peygamberlerin ümmetlerine Ģahitlik edecekleri günde imanlarına
Ģahitlik etmelerini istediler. Havariler, bu hareketleriyle Ġsa Aîeyhisselâm'a yardım etmekteki maksatlarının
uhrevî saadet olduğunu beyan ettiler. 180
Havarilerin Duası
"Yâ rabbenâ! Ġndirdiğine iymân ettik."
Ġsa Aîeyhisselâm'a indirdiğin Incîle iman ettik. Bu havarilerin tazarrû ve yakarmalarıdır. Onlar iĢlerinde
mübalâğayı (ciddiyeti) izhâr etmek için, peygamber (Isa Aîeyhisselâm'a, yardımcı olacaklarını) azrettikten sonra,
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'ne arzettiler...
"Ve resulün ardınca gittik;"
Isa Aleyhisselâm'ın getirmiĢ olduğu bütün emir ve nehiylerde ona tâbi olduk, demektir. Bunu bütün din iĢlerine
yaydılar. Bu tâbi olmanın içine nusret (yardım etmek için) öncelikle dâhil olur...
"Ġmdi bizi o Ģâhidlerle beraber yaz,"
Senin vahdaniyetine Ģahitlik edenlerle beraber yaz.
Veya kendilerine tâbi olanlara Ģahitlik edecek olan peygamberlerle beraber yaz.
Ya da ümmet-i Muhammed (s.a.v.) ile beraber yaz, demektir. Çünkü Ümmet-i Muhammed (s.a.v.) insanların
hepsine Ģahitlik edeceklerdir.
"Bizi yaz" fiilinin mefûlünden hâl'dir. 181
Ġyilerin Amel Defterleri
Burada ebrâr (iyilerin) kitabı göklerde meleklerle beraber olduğuna iĢaret vardır. Allâh-ü teâlâ buyurdu:
"Hayır hayır! Çünkü ebrann yazısı illiyyin'dedir.Bildin mi nedir?
Terkîm olunmuĢ bir kitab
Ki ona
mukarrebîn Ģahit olurlar.182
Allâh-ü Teâlâ hazretleri, onların zikrini (anılmalarını) Ģahitler olan mü'minlerie beraber yazdığı zaman, onların
zikirleri, mele-i a'la-ve meleklerin yanında çok meĢhur oldular. 183
Yahudiler Hile Yaptılar
"Bununla beraber mekrettüer,"
Isa Aleyhisselâm'ın, küfürlerini bildiği Yahudiler, hile yaptılar. Isa Aîeyhisselâm'ı öldürmek için bir adam tayin
ettiler. 0 a-dam hiyle ile Ġsa Aîeyhisselâm'ı Yahudilerin öldüreceği bir yere götürecekti. Öldürme iĢi adamın
baĢına geldi.
"Allah da mekirlerine mekretti."
Allâh-ü Teâlâ, Isa Aleyhisselâm'ı canlı olarak göğe yükseltti. Ġsa Aîeyhisselâm'a hile yapan adama Isa
Aleyhisselâm'ın benzerliğini verdi. Ve böylece o adam öldürüldü.
"Öyle ya, Allah hayru'l-mâkirîndir."
Allâh-ü Teâlâ hazretleri, mekr cihetinden onlardan daha kuvvetlidir. Bunu onlardan daha iyi infaz eden ve onlara
hiç ummadıkları yerlerden zarar ulaĢtırandır. 184
Ġsa A. "in Göğe Yükseltilmesi
Rivayet olundu:
Yahudilerin Kralı, Ġsa Aleyhisselâm'ı öldürmeyi kasdetti. Kral, Isa Aîeyhisselâm'a küçük bir penceresi olan bir
eve girmesini (nin sağlanmasını) emretti.
Cebrail Aleyhisselâm o küçük pencereden Ġsa Aleyhisselâm'ı göğe yükseltti.
Allâh-ü Teâlâ hazretleri. Isa Aîeyhisselâm'a nurdan elbise ve tüy giydirdi.
Isa Aleyhisselâm'dan yeme ve içme lezzetini kesti.
Ġsa Aleyhisselâm ArĢ'ın etrafında meleklerle beraber uçmaktadır.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/489-490.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/490.
el-Muttaffifîn: 83/18-21,
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Ġsa Aleyhisselâm, insan, melek, gök ehli ve yerli oldu. 185
Yahudiler Kendi Adamlarını Öldürdü
(Ġsa Aleyhisselâm'ın göğe yükseltildiğini bilmeyen Yahudi kralı), kötü adam ve katile;
-"içeriye gir! Onu öldürî" diye emretti.
Adam evin içine girdi. Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, Ġsa Aleyhisselâm'm benzerliğini o adama verdi. (Adam evin
içinde Ġsa Aleyhisselâm'ı bulamayınca) onlara Ġsa Aleyhisselâm'ı bulamadığını haber vermek için dıĢarıya çıktı.
Yahudiler, krallarının adamını öldürdüler ve astılar.
Sonra Yahudiler, kendi içlerinde ihtilâfa düĢtüler.
-"Yüzü Ġsa'nın yüzüne benziyor, bedeni ise bizim adamımızın bedeninin aynısı... Eğer bu Ġsa ise bizim
arkadaĢımız nerede? Yok eğer bu bizim arkadaĢımız ise Ġsa nerede?" dediler.
Bu hadise üzerine Yahudilerin arasında büyük sözler ve tartıĢmalar oldu. 186
Hazret-i Meryem
Asılan Yahudî çarmıha gerildikten sonra, Hazret-i Meryem yanında Ġsa Aleyhisselâm'ın duası ile Allâh-ü
Teâlâ'nın delilikten kendisine Ģifâ verdiği bir kadınla beraber geldi.
Ġkisi, o kiĢinin Ġsa Aleyhisselâm olduğunu zannederek ağlayacaklardı ki Allâh-ü Teâlâ Ġsa Aleyhisselâm'ı indirdi.
Ġsa Aleyhisselâm onlara geldi. Ġsa Aleyhisselâm onlara sordu:
-"Kim için ağlayacaksınız?" Onlar:
-"Senin için!" dediler.
Ġsa Aleyhisselâm:
-"Allâh-ü Teâlâ, beni göğe kaldırdı. Bana ancak hayır isabet etti. Bu kiĢi onlar için bana benzetildi," dedi.
Ġsa Aleyhisselâm'ın 7 Gün Sonra Tekrar Yeryüzüne Ġnmesi
Ġsa Aleyhisselâm'ın göğe yükseltilmesinden yedi gün sonra, AĠlâh-ü Teâlâ Hazretleri, Ġsa Aleyhisselâm'a: (2/40)
-"Mecdâlâniyye dağındaki bir yere in! Zira onun ağlaması kadar kimse sana Ģiddetli bir Ģekilde ağlamadı. Onun
üzüntüsü kadar kimse senin için mahzun olup üzülmedi. Sonra havarilerine toplanmalarını iste. Ve onları (etrafa)
gönder!" Onları insanları Allah'a davet etmeleri için değiĢik yerlere gönder, demektir.
Allâh-ü Teâiâ hazretleri Ġsa Aleyhisselâm'i Mecdâlâniyye'de dağında bir yere indirdi.
Ġsa Aleyhisselâm, dağa indiği zaman bütün dağ nur ile aydınlandı. Aynı gece Allâh-ü Teâlâ hazretleri, Ġsa
Aleyhisselâm'ı yine kendisine yükseltti.
Bu gece Hıristiyanların ateĢ yaktıkları gecedir.
(Ġsa Aleyhisselâm, havarileri topladı, her birini bir ülke ve memlekete gönderdi.) Sabah olduğunda havarilerin
her biri, Ġsa Aleyhisselâm tarafından gönderildikleri milletin diliyle konuĢmaya baĢladılar.
ĠĢte bu mekrullâh'ttr. Ve:
"Bununla beraber mekrettiler, Allah da mekirlerine mekretti. Öyle ya, Allah hayru'l-mâkirîndir.187 Kavl-i
Ģerifinin manâsı budur. 188
Mekrullâh
YaratılmıĢlar tarafından gelen mekr, kötülük, aldatma ve hî-ledir. Mekr eğer Allâh-ü Teâlâ hazretleri tarafından
olursa, istidrâçtır. Allâh-ü Teâlâ, mekriyle kula istidrâç verir ve onu ansızın tutar. Kulun ummadığı bir yer (ve
zamanda) Allâh-ü Teâlâ hazretleri, kulu yakalar...
Ey kul! Mevlânın sana ihsanının varlığından kork! Senin devamlı olarak ona isyan etmenle beraber, Allâh-ü
Teâlâ Hazretlerinin devamlı sana lütufta bulunması ikram etmesi ve sana iyilikte bulunmasından kork! Zira bu
senin için bir istidrâç olabilir?
Sen onunla beraber durur, onunla Ģımarır ve sana verilenlerle sevinirsin. Sonra Allâh-ü Teâlâ Hazretleri seni
ansızın tutar. Allâh-ü Teâlâ buyurdu:
"Biz onları istidrac ile çıkarır, bilemeyecekleri cihetten yuvarlarız. 189
Ġnsan Nimete Aldanmamalidir
Seni (r.h.) Hazretleri, bu âyet-i kerimenin manâsında buyurdular:
Onları nimetle nimetlendirir ve onları nimetlere karĢı Ģük-retmeyi unuttururum. Ġnsanlar, nimetlere meyledip,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/491-492.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/492.
Al-Ümrân: 3/154,
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189
el-AYâf: 7/182, el-Kalem: 68/44,
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nimeti vereni unuttukları zaman, (Ģiddetle) yakalanırlar.
Ebu'l-Abbâs (r.h.) hazretleri buyurdular:
Yâni: Onlar, her ne hata iĢlediklerinde; onlara yeni yeni nimetler veririz. Bu hatadan dolayı istiğfarda bulunmayı
ve tevbe etmeyi onlara unuttururuz. 190
Istidraç
Mürid'in nefsini bilmemesi ve RabbinĠ hakkıyla tanımaması; dava (Ģeyhlik ve evliyalık iddia ederek; Ģeriat ve
tarikata uymayan Ģeyler) ile edepsizlik yapması veya tehir edilen kötü akıbetten dolayı ve kendisine mühlet
verilmesinden dolayı helâka gitmesidir.
Kendisine verilen imhâl'dan dolayı kendilerine ihmâl edildiğini zannederek Ģöyle der:
-"Benim bu yaptığım eğer sû-i edeb (kötü edep ve edepsizlik) olmuĢ olsaydı, elbette imdad (maddi ve manevî
yardımlar) kesilirdi. Bunun ötesinde yükselmeksizin; iĢin zahirine itibâr ile nimetlerden uzaklaĢmak gerekirdi."
- Bu (durum ve kiĢinin bu hale düĢmesi) ancak basîret nurunu kaybetmesi veya nurunun zayıflaĢmasmdandir.
Ancak kaybeder ve hatta onun bilmediği bir cihetten nimetler kendisinden kesilirdi. Hatta çoğu kere o kiĢi,
taksîr'in kendisini (ve bütün benliğiyle kötülük kendisini) kapladığı halde yine nimetleri kesilmez. Nimetler
kesilmediği halde ziyâdelik (daha fazlasının ve manevî olarak derecelerinin yükselmesinden) mahrum edilir,
(iĢte bu durum) elbette nimetlerin kesilmesi demektir. Çünkü ziyâdeliğin içinde olmayan kiĢi, elbette
noksanlıktadır.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Ġki günü müsavi (eĢit) olan aidanmiĢtir. 191
Eğer bu Allâh-ü Teâlâ Hazretlerinden uzaklaĢmak olmamıĢ olsaydı, elbette ki Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, seni
baĢka Ģeylerden tahliye eder, seni kendi rızâsı için isteyerek,, (mâsivâyı) senden sarfeder (ve savardı).
Bundan Allah'a sığınırız; mekrullah'dan ve hüsrandan... 192
Ahmed Bin Hambel (R.H.)'In Tavsiyeleri
Ahmed bin Hambel (r.h.) hazretleri, bazı ashabına (talebe ve arkadaĢlarına) tavsiye ederek; Ģöyle buyurdular:
-"Allâh-ü Teâlâ'nın adaletinin satvendinden (seni kahretmesinden) korkl Fazl-ü kereminin rikatmdan (acımasını)
ümit et!... Asla mekrullah'dan emin olma velev ki seni cennete koysa bile... Senin baban Âdem Aleyhisselâm
cennette iken ona vaki olan Ģeyler vaki oldu...
Bazı insanlar, cennete girdikleri halde onlardan büyük nimet (Allah'ı görme Ģerefi) kesilir. Ve onlara:
"Yeyin-için afiyet olsun, takdim ettiklerinize mukabil geçmiĢ günlerde! 193
Allâh-ü Teâlâ hazretleri, yemek ve içmekle onları yüksek makamlardan mahrum edip Allah'ı görmekten keser,
alıkoyan Hangi mekr bunun üzerindedir? Ve hangi hüsran bundan daha büyüktür 194
ĠSA ALEYHĠSSELÂM KÂFĠRLERDEN TEMĠZLENDĠ
Yüce Meali:
O vakit ki, Allah buyurdu: "Yâ îsâ! Emin ol, ben seni eceline yetireceğim ve seni bana ref edeceğim ve seni o
küfredenlerden paklayacağım ve sana tâbi olanları, o küfredenlerin kıyamet gününe kadar fevkinde kılacağım;
sonra da hep dönümünüz banadır. Ġhtilâf edip durduğunuz Ģeyler hakkında o vakit aranızda hükmü ben
vereceğim."55
Hasılı, o küfredenleri dünyada ve âhirette Ģiddetli bir azap ile ta*zîb edeceğim; hem onlara yardımcılardan eser
yoktur.56
Amma iymân edip, sâlih ameller iĢleyenlere gelince, onlara ecirlerini tamamıyla öder de Allah zâlimleri
sevmez.57
ĠĢte o hüküm, biz onu sana bu âyetlerden ve hikmetli zi-kir'den peyderpey okuyoruz.58
Doğrusu Allah indinde îsâ meseli, Âdem meseli gibidir; onu topraktan yarattı, sonra da ona ol dedi, o halde olur.
Bu hak senin rabbinden, binâenaleyh Ģüphe edenlerden olma.60
Sana gelen ilimden sonra artık her kim seninle münâkaĢaya kalkarsa, "Haydi!" de; "Gelin, oğullarımızı ve
oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendilerimizi ve kendilerinizi çağıralım; sonra can ü gönülden ibtihâl
ile duâ edelim de Allah'ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim."61
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Doğrusu iĢte budur; o kıssanın hak ifâdesi. Yoksa Allah'tan baĢka bir ilâh yoktur ve hakikat Allah, 0 öyle azîz,
öyle hakimdir.62
Yine yüz çevirirlerse, muhakkak ki, Allah müfsidleri bilir.63 195
Tefsiri:
"0 vakit ki, Allah buyurdu:"
Allâh-ü Teâlâ'nin buyurduğu vakti hatırla:
"Yâ îsâ! Emin ol, ben seni eceline yetireceğim,"
Seni eceline tam bir Ģekilde yetireceğim. Bunun manası: Ey Ġsa seni kâfirlerin seni öldürmelerinden
koruyacağım. Sana yazmıĢ olduğum ecele kadar seni (n ölümünü) geciktireceğim. Seni kendi ecelinle
öldüreceğim (vefat ettireceğim). Kâfirlerin elleri ve öl-dürmeleriyle değil... 196
"Seni Ref Edeceğim,"
ġimdi, "Bana,"
Keramet (ikram ve nimet)imin mahalline ve meleklerin karargahına kaldıracağım. Allâh-ü teâlâ hazretleri bunu
(Ġsa Aleyhisselâm'ın göğe yükseltilme iĢini) kendisine yükseltmek kıldı; (ona) tazîm için... (Yoksa gerçek
manâda Ġsa Aleyhisselâm, göğe yükseltildi.)
Bunun misâli (Ġbrahim Aleyhisselâm'ın):
"Ben rabbime gidiyorum, O bana yolunu gösterir.197 Kavl-i Ģerifidir.
Halbuki Ġbrahim Aleyhisselâm, bunu söylediğinde, Irak'dan ġam'a gitti.
Hacılara, "Allah'ın ziyaretçileri" adı verildi.
Kabe'nin çevresinde oturanlara ise "Allah'ın komĢuları" denildi.
Bütün bunlar saygı ve tazim içindir. Yoksa Allâh-ü Teâlâ hazretleri mekândan münezzehtir...
"Ve seni paklayacağım (temizleyeceğim)"
Seni uzaklaĢtıracağım ve seni kurtaracağım, demektir. "O küfredenlerden,"
Kâfirlerin kötü komĢuluklarından, habis (kötü ve pis) sohbetlerinden ve kirli muaĢeret (iliĢki)lerinden
kurtaracağım... 198
Ġsa (a.s.) Âhirzaman'da Ġnmesi
Denildi ki: Ġsa Aleyhisselâm, Deccâl'in zamanında adil bir hakem olarak semâdan yeryüzüne inecektir.
Ġsa Aleyhisselâm, putları kıracak, domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır.
Mal o kadar çoğalacak ki, hatta malı kabul eden kimse olmayacaktır. 199
Ġsa Aleyhisselâm'ın yeryüzüne inme zamanında, Ġslâm milletinden baĢka bütün milletler helak olacaktır ve dinler
yok olacaktır. 200
Ġsa Aleyhisselâm'ın Evlenmesi
Ġsa Aleyhisselâm Deccâli öldürdükten sonra, Arablardan bir kadınla evlenecektir.
O kadından çocukları doğacaktır.
Sonra Ġsa Aleyhisselâm, nüzulünden itibaren kırk yıl yaĢadıktan sonra vefat edecektir.
Müslümanlar, Ġsa AleyhĠsselâm'ın cenaze namazını kılacaklardır.
Çünkü Ġsa Aleyhisselâm, bu ümmetten olmak için dua etmiĢti; Allâh-ü Teâlâ hazretleri de onun duasını kabul
etti.... 201
Müslümanlar Üstündürler

Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/497.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/497-498.
197
es-Saffât: 37/99
198
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/498
199
Ġsa Aleyhisselâm'ın âhirzamanda yeryüzüne inmesi hakkında Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyıe buyurmaktadırlar:
"Canım (kudret) elinde bulunan (Allâh)'a andolsun ki, Meryem oğlu (Hz. Ġsa) adaletle hükmedici olarak aranıza inmesi çok sürmez. Salip
(istavroz)u kıracak, domuzu öldürecek ve cizye (verme mükellefiyetini halkın omuzlarından) indirecektir. Mal o kadar çoğalacak ki (bedava
verseler bile) hiçbir kimse onu kabul etmeyecektir." Sahîh-i Buhârî: 3192 Sahihi Müslim: 230; Tirmizi: 2159; !bni Mâce: 3068: Müsned-i
Ahmed: 7400;
Ġmam-ı Rabbânî Hazretleri, "Mektûbârında bildirdiğine göre Ġmam-ı Azam Hazretle-ri'nin içtihad ve mezhebine göre amel edecektir... Ġmamı Rabbani MektûbâM Rabbâ-ni:1/304. Mektub 282, Fazilet NeĢriyat, Ġst
200
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/498-499.
201
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/499.
195
196

"Ve sana tâbi olanları, kılacağım;" (2/41)
Onlar, Müslümanlardır. Ġslâm'ın aslında, Ġsa Aleyhisselâm'a tâbi olanlar, Müslümanlardır; her ne kadar Ģeriatları
değiĢik olsa da... Ġsa Aieyhisselâm'ı tekzib edenler değildir. Yahudî ve Hıristiyanlar, Ġsa Aieyhisselâm'i
yalanladılar. Ona gerçek manâda iman edenler, Müslümanlardır.
"O küfredenlerin fevkinde,"
Ġsa Aleyhisseiâm'a mekr (ve hîle) yapanlardır. Ve (çağlar boyunca) o yahudîlerin sîret ve ahlakı üzere olanlardır.
Ehl-i Ġslâm, izzet, dine bağlılık, hüccet ve delil bakımında onlardan (Yahudi ve Hıristiyanlardan) üstündürler.
"Kıyamet gününe kadar,"
Üstünlüğün gayesini belirtmek içindir; yoksa kıyamet günü, Müslümanların Yahudî ve Hıristiyanlara üstünlüğü
son bulur manâsına değildir. Müslümanlar, kâfirleri zilletten kurtarırlar. Belki bunun manâsı, Müslümanlar, bu
sonuca (kıyamet gününe) kadar Yahudî ve Hıristiyanlardan üstün geleceklerdir. Kıyametin kopmasından sonra
ise, Allâh-ü Teâlâ hazretleri, onlara dilediğini yapar...
"Sonra da hep dönüĢünüz banadır."
Baas (ölümden sonra yeniden dirilmekle) dönüĢünüz banadır.
Buradaki zamir, Isa Aleyhisselâm'a ve baĢkalarınadır. Ona tâbi olan Müslümanlara ve onu inkâr edenleredir,
iltifatın zımnında muhâtab zamirinin gaib zamiri üzerine tağlîb suretiyle burada zamir muhâtab zamiri olarak
geldi. Müjdeleme ve korkutmada zamirin gayibten muhataba iltifatı daha belîğ ve daha tesirlidir...
"O vakit aranızda hükmü ben vereceğim."
O gün size bana dönmenizin akabinde,
"Ġhtilâf edip durduğunuz Ģeyler hakkında,"
Din iĢlerinde ihtilâf ettiklerinizde...(aramızda hükmü ben vereceğim) 202
Kâfirler Ġçin
küfredenleri dünyada Ģiddetli bir azap ile ta'zîb edeceğim;"
Kılıç, esaret, cizye alarak, hastalıkları onlara ulaĢtırmak ve onlara belâ ve musibetler vererek... Çünkü musîbet
(ve hastalık) kâfirler hakkında ceza; mü'minler hakkında ise sevâb'tır. Çünkü bunlar, mü'minler için bir
imtihandır.
"Ve âhirette,"
Cehennem ateĢinin azabı ile...
Ve hem onlara yardımcılardan eser yoktur."
Dünya ve âhirette onları Allah'ın azabından kurtaracak hiçkimse yoktur.
Sîğa'nın cemi olarak gelmesi, cemi zamirine mukabil olması içindir. Yâni, onlardan herhangi biri için herhangi
bir yardımcı bulunamaz, demektir. 203
Ecirler Tam Verilir
"Amma iymân edenler" Gönderdiklerime iman edenler,
Ve sâlih ameller iĢleyenlere gelince,"
Mü'minler, din edinmeleri gibi...
"Onlara ecirlerini tamamıyla öder de,"
Tam ve mükemmel bir Ģekilde amellerinin ecirleri kendilerine verilir.
Burada zamirin muhâtab'dan gaybe iltifat edip geçmesi; belki ta'zîb, azâb etme masdarıyla, "sevâb verme"
masdarlarının. Celâl ve Cemâlin değiĢmesinden olduğunu ilân ve beyan içindir...
"Allah zâlimleri sevmez."
Allah, zâlimlere buğzeder ve onlardan asla râzî olmaz, demektir.
"ĠĢte o hüküm,"
Ġsa Aleyhisselâm'ın geçen haberleri ve diğerlerinin haberlerini iĢaret etmektedir.
"Biz onu sana peyderpey okuyoruz."
Ey Habibim Ahmedî Rasûlüm ya Muhammedi Biz onları sana okuyoruz...
Bu âyetleri Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine okuyan vahiyle memur olan melek (Cebrail Aleyhisselâm) olmasıyla
beraber, Allâh-ü Teâlâ hazretleri burada okumayı kendi nefsine isnâd etti. Bu sebepten dolayı fiilin, âmirin
emrine isnâd edilmesi yoluyladır...
Burada vahiy meleğine ta'zîm, belîğ ve açık bir Ģekilde vardır. Bunun güzel tarafı, Cebrail Aleyhisselâm'ın
Kur'ân-ı Kerim'i Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine okuması Allâh-ü Teâlâ'nın emriyledi... hiçbir değiĢiklik yoktur.
Onun için okuma iĢi Allâh-ü Teâlâ'ya izafe edildi.
"Bu âyetlerden,"
Mensûb zamirinden hâldir. Senin peygamberliğinin sübûtu-na delâlet eden âyetler olarak... Çünkü bunlar, ancak
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bir kiĢinin bir kitabdan okuyarak veya kendisine gelen bir vahiyle öğrenebileceği haberlerdir.
Senin okuma ve yazma bilmediğin zahirdir. Geride kalan, muhakkak ki bunların vahiy olmasıdır...
"Ve zikir'den, "Kur'ân-ı Kerim'den "Hakîm (hikmetli)11
Hikmetlere Ģâmil olan veya kendisine herhangi bir halel gelmesi yollarından korunmuĢ ve muhkem kitab,
demektir. 204
Mârifetullâh
Bu âyet-i kerimelerde Ģu iĢaretler vardır: Allâh-ü teâlâ Ġsa Aleyhisselâm'a Ģöyle buyurdu:
"Yâ îsâ! Emin ol, ben seni eceline yeti-receğim,"
Seni nefsânî sıfatlardan ve hayvânî vafıslardan arındıracağım.
"Ve seni bana ref edeceğim,"
Ġnayet cezbeleriyle... Masivâ'dan (Allâh'dan gayrisinden) fena bulmak için ısrar etmeyen kiĢi için, mârifetullâh
makamına vuslat etmesi olmaz. Vuslata eremez. Ġsa Aleyhisselâm semâ'ya yükseltildiği zaman, Ģehvetlerin,
gadabın ve kötü ahlakların yok olması yönünden melekler gibi oldu... 205
Kurân-ı Kerim'e Tâbi Olmak
Sâlike (seyr-ü suluk yolcusuna) gereken nefsini hevâ ve hevesten nehyetmesi, hidâyet yoluna tâbi olması; dâimi
ve kaaim olan nimetlere kavuĢmak ve zulümden kaçınmak için; âyetler ve zikri hakîm etmesi (Kur'ân-ı Kerim'le
amel etmesidir)... 206
Zâlimleri Allah Sevmez
Allâh-ü Teâlâ Ģöyle buyurdu:
"Allah zâlimleri sevmez."
Ömürlerini Allah'ın gayrisini talep etmekte geçirerek, nefislerine zulmeden zâlimleri Allah sevmez.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Tarikata (ve Ģeriata) muhalif olan evliya oldu! (Veli kesildi)... Allâh'dan, Allah'ın gayrisini istedi.. 207
Tarikat Ehli
Tarikat ehli, kalbin sahifelerinden Allah'tan gayrisinin nakĢını silenlerdir. Tarikat ehli, nefislerini kötü ve
yerilmiĢ vasıflardan tezkiye edenlerdir.
Çünkü bunlar (kalb'de Allâh'dan gayrisinin bulunması ve nefsin kötü ve yerilmiĢ ahlak ve vasıflara sâhib olması)
marifet semâsına yükselmeye ve vuslat ulvîliğine ermeye mânidirler... 208
Hikâye(Nahiv Âlimi ile Gemici)
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî (k.s.) buyurdular: (2/42)
Bir nahiv âlimi bir gemiye binmiĢti. Böbürlenerek kendini öven bir yüz ve edâ ile gemiciye yöneldi. Ve ona
sordu:
-"Sen hiç nahiv okudun mu?" Gemici:
-"Hayır!" dedi. Nahiv âlimi ona:
-"Ömrünün yansı boĢa gitmiĢi" dedi.
Bu söz gemicinin çok zoruna gitti. Kendi kendine kızdı. Hiddetlendi. Ama bir Ģey söylemedi.
Denize açıldılar.
Sert bir rüzgar çıktı.
Gemiyi bir girdaba düĢürdü. Bunun üzerine gemici nahiv â-limine seslendi:
-"Yüzmesini bilir misin?" dedi.
Nahiv âlimi olan genç:
-"Bilmemi" dedi. Bunun üzerine gemici nahiv âlimi olduğunu söyleyip, ümmî insana hava atan kiĢiye seslendi:
-"ĠĢte sen Ģimdi bütün ömrünü mahvettin! Yazık oldu sana!"
- Neden?
-"Birazdan gemi girdaba dalacakl Batacağız! Yüzmesini bil-Ģeydin, yüzer ve sahile kavuĢup belki kurtulurdun!"
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dedi...
Ey oğul! Burada yok olma ilmi lazım. Nahvi bırak! Onu elde edersen sudan hiçbir korku yoktur.
Ey Ģah! Deniz ölüyü baĢında taĢır! Dirinin denizde kurtulması ise çok zor...
Sen de beĢerî vasıflardan ölüysen, sırlar ve hikmetler denizinin baĢı üstünde olursun! 209
Allâh'dan Gayrisini Talep Eden
Allâh-ü Teâlâ hazretlerinden gayrisini talep edenler, hevâ ve Ģehvet denizinde boğuldular. Bunlar, yüksekliğe
çıkmaya ve mele-i a'laya yükselmeye kaadir olamazlar... 210
Varlıkdan Kurtulanlar
Amma varlık kıĢrından (kabuğundan) kurtulanlar, kendi zâtlarından fena bularak âlem-i Ģuhûd'a ulaĢtılar. Onlar,
hallerinin nurdan kanatlarıyla melek-i mukarrabin ile beraber uçarlar.
Böylece onlar, dünyevî ağırlıklardan, meĢguliyetlerden, kâl-u kîyl'den (laftan) ve bedenî Ģeylerden kurtulurlar..
Allâh-ü Teâlâ buyurdu:
"Ey cinn-u ins'in ma'Ģeri! Gücünüz yeterse geçin gidin aktariarzu semadan... 211
Cismânî heyet (Ģekilden) ve bedenî taallukatlardan tecrid ederek (soyutlanarak)...
"Hemen geçin gidin!"
Melekûti irâdenin yolunda ve ceberûtî nefeslerden sıyrılmanız ve böylece yüceler hazretine vasıl olmanız için
geçin...
"Geçemezsiniz olmazsa ferman..."
Beyyine olan bir hüccet ve delil ile vasıl olursunuz. Bu hüccet ve beyyine de; tevhîd, tecrîd ve tefrîdtir. Bunlar da
ilim, amel ve fena fillâh ile olur... 212
Doğum Ġki ÇeĢittir
Ġsa Aleyhisselâm Ģöyle buyurdular:
"iki kere doğmayan kiĢi, semevâtın melekûtuna eremez."
Doğum iki çeĢittir.
1- Zârûri,
2- Ġhtiyarî
Zarurî (mecburi) olan doğum, Allâh-ü Teâlâ Hazretlerimin yaratmasıyladır. Bunda insanın herhangi bir
müdâhalesi, kesbi, ihtiyarı (seçimi) yoktur... Bu zahirî doğumdur...
Ġhtiyarî doğum, kesb (çalıĢma) ile olan doğumdur. Ġsa Aleyhisselâm bu ikinci doğuma iĢaret ettiler. Allâh-ü
Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri bu ikinci doğuma muvaffak kılsın!
Allâh-ü Teâlâ hazretleri sevdiği ve razı olduğunda; bu hasta nefis (ve gönüllere) en faziletli devaları ile tedavi
eder. Muhakkak ki Allâh-ü Teâlâ hazretleri, herĢeyi takdir etti. Allah'ın kolaylaĢtır-masıyla her zor iĢ çok kolay
olur... 213
Âdem Misâli
"Doğrusu Allah indinde Isâ meseli
Ġsa Aleyhisselâm'ın eĢsiz olan Ģanı ve intizâmı, garip misâller silsilesinde; Hazret-i Ġsa'nın misâli;
"Allah indinde,"
Allâh-ü Teâlâ'nm takdir ve hükmünde... "Âdem meseli gibidir;"
Acâib hâli gibidir. Âdem Aleyhisselâm'ın durumu hakkında hiçbir Ģüpheci Ģüphe etmedi ve hiçbir münâzaacı
(çekiĢmeci) münazaa ve çekiĢme yapmadı...
"Onu topraktan yarattı,"
Meselin tefsiridir. Ġ'rab'dan mahalli yoktur. Allah, Âdem Aleyhisselâm'ın kalbini topraktan yarattı, demektir. 214
Âdem Denilmesi
Suâl: Eğer denilse ki: Lsii- "Onu yarattı" kavl-i Ģerifindeki zamir Âdem Aleyhisselâm'a racidir. Halbuki Âdem
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Aleyhisselâm, toprak iken var değildi?"
Cevâb: Âdem Aleyhisselâm'ın heykeli, yakında Âdem Aleyhisse-lâm olacaktı. Onun için bundan önce kendisine
"Âdem" adı verildi. Yakın vaki olacak Ģey vaki olmuĢ demektir...
"Sonra da ona ol dedi,"
Onu beĢer olarak yarattı "O halde olur."
Söylenenin gereği hemen oluverir. Allâh-ü Teâlâ'nın emrettiği gibi oluverir.
Âdem Aleyhisselâm olduğu hali hikâye etmek için müzârii (fiile) iltifat etti. Bu kâmil icadın Ģu an vaki olan ve
müĢahede edilen surette tasvirinde demektir. 215
Necrân Heyetinin Medine-i Münevvere'ye Gelmesi
Rivayet olundu:
Necrân heyeti Medine-i Münevvere'ye geldiler. Onlardan on dört kiĢi eĢrâfdandılar.
Ġçlerinde onların efendisi vardı. 0 en büyükleriydi. Ġsmi
Uhîb'di.
Onun akabinde gelen ve görüĢlerinin sahibi olan ve adı Abdulmesîh olan olan kiĢiydi.
Üçüncüleri ise, Ebû Harise bin Alkame idi. Din âlimleriydi. Bunun büyük bir Ģeref ve hatırı vardı Hıristiyanların
arasında. Rum melikleri onun için bir çok kilise bina ettiler. Rum melikler, her sene ona ikramlar ve hediyeler
gönderirdi.
Medine-i Münevvere'ye geldiler. Ġkindi namazından sonra Medine-i Münevvere mescidinde Efendimiz (s.a.v.)
Hazretleri'nin huzuruna çıktılar.
Üzerlerinde güzel elbiseler vardı. Cüsseli yüzleri vardı. Namaza kalktılar, kendi kıblelerine dönüp namaz
kıldılar. Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin ashâb-ı onlara mâni olmak istediler. (2/43)
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, ashabına:
Onları bırakın! Onlara iliĢmeyin!" buyurdu.
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine olan ihtiyacından dolayı, Âl-i Ġmrân'a konaklamadan önce Efendimiz (s.a.v.)
hazretlerine geldiler.
Bu Ebû Harise ve beraberinde bir adam daha Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin huzuruna çıktılar. Efendimiz
(s.a.v.) hazretleri ikisine:
"Müslüman olunuz!" buyurdu. Onlar:
-"Biz senden önce Müslümandık!" dediler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri onlara:
-"Yalan söylüyorsunuz. Sizin Ģu üç hareketiniz, Müslüman olmanıza mânidir. Onlar:
1 - Sizin haça tapmanız,
2- Domuz eti yemeniz.
3- Sizin Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin çocuk doğurduğuna i-nanmanızdır.
Onlar:
-"Ya Muhammedi Niçin peygamberimiz Ġsa'ya sövüyorsunuz?" dediler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
"Ne söylüyorum ben?" diye sordu. Onlar:
-"Sen onun kul olduğunu söylüyorsun?" dediler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-"Evet! Ġsa Aleyhisselâm, Allah'ın kulu, peygamberi ve kelimesidir. Allah onu bakire ve tertemiz olan Hazret-i
Meryem'e ilkâ etti."
Onlar kızdılar. Ve onlar:
-"Sen babasız insan gördün mü hiç? Senin de kabul ettiğin gibi, babasız olan insan yoktur. Öyleyse Isa
Aleyhisselâm'm babası Allah'tır," dediler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri onlara:
-"Elbette ki Âdem Aleyhisselâm, babası ve annesi yoktu."
Bundan dolayı Âdem Aleyhisselâm'ın Allah'ın oğlu olması gerekmez. Ġsa Aleyhisselâm'ın hâli de böyledir...
Birinin babasız ve annesiz olarak var olması, babasız olarak var olmasından daha büyük bir harikulade
yaratmadır.
Burada garib olan bir hadise baĢka bir garib hadiseye benzetilerek misâl getirildi. Bununla hasımların Ģüphelerini
ortadan kaldırmak içindir. Kendisinden daha garib bir Ģeye nazaran bu daha garib'tir. 216
Hıristiyanların Ġnançları Bâtıldır
"Bu hak,"
Sana kıssa edip anlattığımız Hazret-i Ġsa ve onun annesinin haberleri gerçek ve doğrudurlar. Onlar:
"Senin rabbindendir,"
Hıristiyanların, "Ġsa, Allah'ın oğludur," ve onların "Meryem bir ilâh doğurdu" ve bunlara benzer sözleri asla
doğru değildir"Bundan dolayı (asla) Ģüphe edenlerden olma."
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Bundan Ģek ve Ģüphe edenlerden olma!
Hitâb'ın, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine olması, teĢvîkve heyecanlandırmak yoluyla ziyâde tesbit içindir. Çünkü
bir Ģeyden nehyetmek, hakikatte o nehyedilen Ģeyden nehyedilenin sudurunun tasavvurunu gerektirir.
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri kendisine indirilenin sıhhatinda asla Ģek ve Ģüphe etmezdi.
Bunun manâsı: Sen yakînine devam et! Sen üzerinde olduğun hak tumâniyetin (kalbi mutmainliğin) üzerinde ol!
Bunda sekten ve Ģüpheden münezzeh ol!... Ġmam Ebu'l-Mensûr (r.h.) hazretleri buyurdular: Ġsmet (günahtan
korunmuĢ olmak), mihneti ve nehyedilmeyi kaldırmaz. 217
ĠBTĠHÂL ve LA'NETLEġMEK
"Her kim seninle münâkaĢaya kalkarsa,"
Hıristiyanlardan... çünkü onlar, münazara ederek karĢı geliyorlar.
"Onda"
Ġsa Aleyhisselâm ve annesinin iĢi hakkında; onlar, bu hadisenin anlatıldığı gibi olmadığı düĢüncesindedirler.
"Sana gelen ilimden sonra,"
Katî olarak icabette bulunmayı gerektiren açık âyetlerden sonra, onlar, senden bunları iĢittikleri halde üzerinde
oldukları dalâlet ve kötülüklerinden vazgeçmediler.
"De: Onlarla (sözden anlamayan ve hakikati kabul etmeyenlerle) konuĢmayı kes! Onlarla inâd edenlerle
yapıldığı gibi muamele et! Bu da senin onları lanetleĢmeye davet etmendir. Bunun için onlara deki:
"Haydi! Gelin!" aslında, yükselmektir. Sanki çağıran kiĢi, yüksekte, çağırılan kiĢi de düĢük bir yerdedir. Ona
kendisine yükselmesini emretmektedir. Sonra, bu ( kelimesi) nerede olursa olsun çağırılan her kiĢi için kullanılır
oldu. Manası: GörüĢünüz ve delillerinizle gelini (Ġddialarınızı isbatiayin) demektir, yoksa bedenlerinizle gelin,
demek değildir. Çünkü onlar, cesedleriyle Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin huzurunda hazır ve onun
karĢfsmdaydılar.
"Çağıralım, oğullarımızı ve oğullarınızı,"
Burada erkeklerin zikriyle iktifa edildi, kız çocukları zikredilmedi. Erkek çocukların kız çocuklarından daha
izzetli olduğu zahir olması (dıĢ görünüĢte onların yanında erkeklerin kızlardan daha üstün tutulmasından)dır.
Veya kadınlar ise baĢka bir cihetten kız çocuklarına taalluk etmektedir.
"Ve kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendilerimizi ve kendilerinizi (çağıralım)."
Bizden ve sizden her birimiz, değerli bildiğini, ailesini ve kalbinin kağlı olduğu kiĢileri, mübâheleye çağırsın.
Onun üzerine yüklensin.
"Sonra can-ü gönülden ibtihâl ile duâ edelim,"
Yalancılara lanet okuyarak ibtihâl ile dua edelim. Diyemli ki: "Allah'ın laneti bizden ve sizden yalancı olanın
üzerine olsun!"
"Allah'ın lanetini yalancıların boynuna geçirelim."
"Ġbtihâl ile duâ edelim," kavl-i Ģerifinin üzerine atıf olup onun mânasını açıklamaktadır. 218
LanetleĢme
Rivayet olundu:
Onlar (Hıristiyan olan Necrân heyeti) mübâheleye davet olundukları zaman,
-"Dönüp bakalım ve düĢünelim!" dediler.
Birbirleriyle baĢ baĢa kaldıklarında, Abdulmesîh'e sordular:
-"GörüĢün nedir?" Abdulmesih:
-"Ey Hıristiyanlar topluluğu! Vallahi! Gerçekten sizler, Muhammed'in mürsei nebî olduğunu anladınız ve
gerçeği kavradınız! Muhakkak ki o, size sahibiniz (Ġsa Aleyhisselâm'ın) emrinden bir fasıl (bölüm) ile geldi.
Vallahi hiçbir kavim yoktur ki, bir peygamber ile mübâhele etsin (ĠanetleĢsin de) o kavmin büyükleri yaĢasınlar
ve onların küçükleri yetiĢsinler. (Bu mümkün değildir.) Eğer siz bunu yaparsanız muhakkak ki helak olursunuz.
Eğer bundan kaçınırsanız, alıĢageldiğiniz dininiz üzere devam etmek ve olduğunuz Ģey üzerine ikâmet etmek
istiyorsanız, efendice adamla (Muhammed s.a.v.) ile vedâlaĢın, savuĢup memleketinize dönün!"
Abdulmesîh'in bu konuĢması üzerine Hıristiyanlar, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldiler.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri de Hazret-i Hüseyin (r.a.)'ı kucağına almıĢ; Hazreti-i Hasan (r.a.)'m elinden tutmuĢ,
Hazret-i Fâtıma (r.a.) Efendimiz (s.a.v.)'m arkasında, Hazret-i Ali (r.a.)'a Hazret-i Fâtıma'nın arkasından
yürüyordu. Ve Efendimiz (s.a.v.) Ģöyle diyordu:
-"Ben dua ettiğim vakit sizler de "Âmin" deyin"
Necrânhlann piskopusları, din iĢlerinde en bilginlerinin (2/44) adı Ebû Harise idi. Hıristiyanlara Ģöyle seslendi:
-"Ey Hıristiyanlar topluluğu! Ben öyle (mübarek) yüzler görüyorum ki, eğer Allâh-ü Teâlâ dilerse elbette
(onların yüzüsuyu hürmetine) dağlan yerinden oynatır. Onlar için dağlan yok eder. Onunla (Muhammed Mustafa
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s.a.v. ile) mübâhele etmeyin! (Doğru yolda olduğunuzu iddia ederek onunla lanetleĢmeyin!) Eğer lanetleĢirseniz,
helak olursunuz! Ta kıyamet gününe kadar yeryüzünde hiçbir Hıristiyan kalmaz!"
(Bunun üzerine Hıristiyanlar iliklerine kadar korku hissettiler.
Korkudan tir tir tirdediler.
Hakikat ile karĢılaĢtılar: ama inatlarından ve dünyevî çıkarlarından dolayı, o nurlu gerçeği kabul etmediler...
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine geldiler.)
-"Ey Ebu'l-Kâsım! Bizim görüĢümüz, seninle asla mübâhele etmemektir. Biz seni dinin üzerine terkedelim; biz
de kendi dinimiz üzerine sebat kılalım!" dediler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri:
-"Mübâhele'den kaçındığınız an; Müslüman olun. Müslümanlar için (helal) olan Ģeyler sizin için de olur.
Müslümanlar üzerine olan (vazifeler) sizin üzerinize de (vazife) olur," buyurdu.
Onlar, Müslüman olmaktan kaçındılar. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri onlara buyurdu:
-"Eğer Müslüman olmazsanız, ben sizinle savaĢırım!" Onlar:
-"Bizim Arablarla savaĢmaya gücümüz yok ve böyle bir Ģeye dayanamayız. Lakin seninle müsâlaha (sulh)
yapmak istiyoruz: Bizimle savaĢmaman, bizi korkutmaman, bizi dinimizden tereddütlere düĢürüp çıkartmaman
üzere, her sene sana iki bin elbise vermeyi bu elbiselerin bin adedini Safer ayında ve bin adedini de Receb ayında
vermeyi ve her sene demirden yapılmıĢ normal otuz zırh (cizye) vermeyi taahhüd ediyoruz!" dediler.
Efendimiz (s.a.v.) onlarla müsâlaha yaptı.
Ve bu anlaĢmayı onlar için bir yazıya geçirip vesikalandırdi. Ve Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, hiç Ģüphesiz helak Necrân ehline çok yaklaĢtı. Eğer
lanetleĢmeye kalkıĢsalardı, elbette ki maymun ve domuzlara neshedileceklerdi (döndürüleceklerdi) ve bu vadi
ateĢ olup kendilerini yakacaktı ve elbette Allâh-ü Teâlâ hazretleri, Necrân ve ehlini, hatta ağaçların baĢlarında
olan kuĢlarını bile helak edecekti. Ve bir sene geçmeden Hıristiyanların tamamı helak olacaktır." 219
Hıristiyanların Anlattıkları
"Doğrusu iĢte budur;" Isa Aleyhisselâm ve annesinin haberlerinden kıssa edilenler (anlatılanlar),
"O kıssanın hak ifadesidir." Hıristiyanlann tekzîb ve yalanları asla doğru değildir. "Yoksa bir ilâh yoktur." Hiçbir
ilâh yoktur. "Allah'tan baĢka,"
Hıristiyanların teslis (üçleme) inancını red için, ifâde eden istiğrak manâsına olan '& ile tasrih edildi.
"Ve hakikat Allah, 0 Öyle azîz, öyle hakimdir."
Allah, takdir edilenlerin hepsine kadirdir. Hakîmdir, bütün ma'lumatı ihata etti. Kudret ve hikmetinde onun asla
ortağı yoktur. Ulûhiyette ona hiçbir Ģey ortak olamaz.
"Yine yüz çevirirlerse,"
Tevhidi kabul etmekten yüz çevirir ve bu parlak hüccetler, açık delillerle gözler önüne serildikten sonra, sana
kıssa edilen bu hakkı kabullenmekten kaçınırlarsa...
"Muhakkak ki, Allah müfsidleri bilir."
Onlardan sözünü kes ve onların iĢini Allah'a havale et, demektir. Allâhü Teâlâ Hazretleri, müfsidlerin (fesat
çıkaranların) fesatlarını hakkıyle bilmekte ve onların kalblerinde bulunan fasid ve bozuk niyetlerinle vâkıf ve
içlerinde olana muttali'dir. Allah, onları cezalandırmaya da kadirdir...
Bilki peygamberler ile yapılan mübâhelenin büyük bir tesiri vardır. Bunun sebebi ise onların nefislerinin
mukaddes ruh (Cebrail Aleyhisselâm) ile bitiĢmelerinden ve Allâh-ü Teâlâ Hazretle-ri'nin onları ruhu'I-kudus ile
teyid etmelerindendir.
O, Allâh-ü Teâlâ'nın izniyle unsurî alemde de müessirdir. Unsurî alemin infiali onun sebebiyle oluyor;
bedenimizin infialinin ruhumuzdan, ilâhi varidat sebebiyle olduğu gibi... Meselâ gadab, korku, sevinç, ma'Ģûkun
hallerini tefekkür etmek ve bunlardan baĢka irâdeler ve azimetlerin meydana gelmesinden dolayı a'zaların
hdrekete geçmesinden meydana gelen Ģeyler gibi...
Melekî nefislerin infiallerinin bu âlemde tesirleri, teveccühü ittisali anında kendilerine bitiĢene tesir eder ve
böylece anâsırın (su, hava, ateĢ ve toprak) ecrâmının infialini yapar. însanî nakıs nefisler ise burada murad ettiği
gibidir.
Görmedin mi Hıristiyanların nefisleri, Efendimiz (s.a.v.) Haz-retleri'nin zâtının karĢısında mübâheleden önce
korkuya kapılıp nasıl infiale geldiler? Mübâheleden çekindiler ve kaçındılar ve cizye ile Müslümanların emrine
ve emânetine girmeyi istediler. Te'vilât-ı KâĢâniyye'de de böyledir. 220
Evliyâ'mn Duaları
Evliyâ'nın hâli de böyledir. Bir insanın aleyhine beddua ettikleri zaman; bunun büyük bir tesiri olur. Hastalığa,
ölüme ve bunlardan baĢka belâlara sebep olur... 221
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Hikâye (Evliyâ'nın Bedduası)
Rivayet olundu:
ġair el-Besâtî bir gün, ġeyh Kemâleddin el-Hocendî (k.s.) Hazretleri'ni Ģâirlerin meclisinde gördü. Ona Ģöyle
buyurdu:
"Ey levent (oğlan)! Nerelisin? Nerelisin?
ġeyh fevri olarak ona cevab verip Ģöyle buyurdu:
-"Hocendenim! Hocendenim! Hocend!"
Lakin ġeyh hazretleri, Ģairin kendisine böyle sû-i edeb'te bulunmasından ve kendisine kötü muamele etmesinden
eziyet duydu.
ġair el-Besâtfnin hareketini onun sarhoĢluğuna hamletti.
-"Belki bu genç, sarhoĢtur!" dedi ve onu hoĢ karĢıladı.
ġeyh'in bu sözlerini Ģair el-Besâtî iĢitti. Ona karĢı birden bire hiç düĢünmeden Ģöyle dedi:
"Adamlar, senin siyah gözlerinden harab ve tutkun oldular.
Ayık ve uyanık olanlar, sözlerinden mest ve meftun oldular.!"
Ve hiciv yoluyla ona Ģöyle dedi;
Ey mulhid Hocendiî Büyük sakal sahibi! sakalların gayet büyük ama, sen büyüklüğüne göre söz söyleyemedin!
ġeyh Kemâleddin el-Hocendi (k.s.) onun bu sözlerini iĢitince, Ģiddetli bir acı duydu. Bu mecliste ona beddua etti.
ġeyhin, onun hakkındaki Ģerif nefesinin tesiriyle Ģair el-Besâtî hemen o saat düĢüp öldü... (2/45) 222
Sâlihlere Eziyet
Akıllı kiĢi, Allah'ın sâlih kullarına eziyet etmekten kaçınmalıdır. Çünkü onun hilesi, evliyaya değil; kendisinin
baĢına döner.
"Yer'de bir kibirlenme ve bir suikast düzeni! Halbuki fena düzen ancak sahibinin baĢına geçer;223
Söyleyen ne güzel söylemiĢ:
Ey Ney yapan, onunla doğru sözü inle! Ey genç! Pirin nefesinden kork! 224
YaĢlılara Ġkram Eden
MeĢâhiyin kalblerini muhafaza etmek, (yaĢlıların gönüllerini hoĢ tutmak) onlara karĢı muhalif olmayı terketmek;
arzulanan yüksekliklere çıkmaya ve tarakkî etmeye, ikram ve saygının gönderilmesine (görmeye) sebeptir.
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri buyurdular:
-"Herhangi bir genç, yaĢlı bir insana yaĢlılığından dolayı ikramda bulunursa, mutlaka Ailâh-ü Teâlâ hazretleri
onun için yaĢlılığında kendisine ikrâm'da bulunacak kiĢiyi nasib eder." 225
Üstadın Hakkı
MeĢâyih-i kiram (k.s.) hezarâti buyurdular:
-"Üstadlara karĢı gelmenin (onlara isyan etmenin) tevbesi yoktur." 226
Hikâye (Edep)
Ebû'I-Hasan el-Hemedânî (k.s.)227 hazretlerinden rivayet olundu.
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Yusuf üi-Hemedâni hazretlerinin asıl ismi. Yusuf bin Yakûb Hemedânfdir. tmam-i Azam'ın neslindendir. Silsile-i Aliyye'nin
sekizincisidir. 1048 (H. 440) senesinde Hemedan'da doğdu, iyi bir tahsil gördü. Tasavvuf hırkasını Ebu Ali Farmedî Hazretlerinden giydiler.
AltmıĢ yıldan fazla ders okuttu. Yedi bin kâfirin imana gelmesine ve Müslüman olmasına vesile oldu. Abdülhâlik Gucdüvânî ve Ahmed
Yesevî Hazretleri gibi âlim ve mürĢidleri yetiĢtirdi.
Gavs-ı A'zam Abdülkadir Geylânî Hazretleri ile güzel bir hatırası vardır: Abdülkadir Geylânî Hazretleri, Ebû sâid Abdullah ve fbnü's-Sakkâ
ilim öğrenmek için Bağdat'a geldiler. Yusufül-Hemedanî Hazretleri'nin, Nizâmiyye Medresesinde vaaz ettiğini duymuĢlardı. Bunlar onu
ziyaret etmeye karar verdiler. Îbnü's-Sekkâ: "Ona bir soru soracağım ki, cevâbını veremeyecek." Ebû Sâid Abdullah;" Bende bir soru
soracağım. Bakalım cevap verebilecek mi?" Abdülkâdir Geylânî Hazretleri;" Allah korusun... Ben o büyük zât'a nasıl soru sorarım. Sadece
huzurunda edebimle durur, beklerim. Kulak veririm hikmet dolu sözlerine, onu görmekle Ģereflenir ve bereketlenirim." dedi.
Yusuf Hemedânî Hazretleri'nin bulunduğu yere gittiler. O anda orada yoktu. Biraz beklediler. Yusuf Hemedânî Hazretleri geldi. Onlar
konuĢmadan kendisi söze baĢladı: fbnüs-Sekkâ'ya:
-"Yazıklar olsun sana ey ibnü's-Sekkâ! Demek bana cevâbını veremeyeceğim bir suâl soracaksın hâ! Sormak istediğin suâl Ģudur. Cevâbı
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Buyurdular:
Gençliğimde, bir gece Cafer el-Hâlidî'nin yanındaydım. Onun meclisine gitmeden öncede evde bir kuĢu fırına
atmalarını söylemiĢtim. Kalbim hep evdeydi. Cafer, bana:
-"Bu geceyi bizimle beraber geçir," dedi. Ben herhangi bir Ģey bahane ederek, evime döndüm.
KuĢu fırından çıkarttılar. Önüme koydular. Hazır olanların gafil oldukları bir anda, kapıdan bir köpek girdi.
Fırından kızarmıĢ olan kuĢu (önümden) alıp götürdü. KuĢun altında piĢen pilavı getirirken hizmetçinin eteği bir
yere takıldı. Hizmetçi düĢtü, bütün pilav döküldü.
Sabah olduğunda Cafer'in huzuruna vardım. Gözleri bana i-liĢtiğinde Ģöyle dedi:
-"MeĢâhiy-i Kirâm'ın kalbini muhafaza etmeyen (hoĢ tutmayan) kiĢiye kendisine eza verecek bir köpek musallat
kılınır." 228
Hikâye (Büyüklerin bedduası)
ġeyh Ebû Ali ed-Dakkâk (k.s.) hazretleri buyurdular: Belh ehli, Muhammed bin el-Fazl (k.s.) Hazretleri'ni229
kendi Ģehirlerinden sürgün ettikleri zaman, onlara Ģöyle beddua etti: -"Allâhım! Onları sıdk'tan menetî"
Gerçekten ondan sonra Beeh Ģehrinden bir sıddîk çıkmadı. Allâh-ü Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri evliyaya
muhalefet etmekten muhafaza etsin! Amin... 230
KĠTAB EHLĠNE SESLENĠġ
Yüce Meali:
De ki: "Ey ehl-i kitâb! Gelin, sizinle bizim aramızda müsavi bir kelimeye... ġöyle ki; Allah'tan baĢka ma'bûd
tanımayalım, Ona hiçbir Ģeyi Ģerik koĢmayalım, ve bazımız ba'zımızı Allah'tan beride Rab ittihaz etmesin." Eğer
buna karĢı yüz çevirirlerse, o vakit Ģöyle deyin: "ġâhid olsun ki, biz hakîkaten müslimiz: Müsâlemetkârız."64 231
Tefsiri:
"De ki: Ey ehl-i kitâb!" Ey Yahudî ve Hıristiyanlar! "Gelin"
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, kitab ehlinin (ve bütün insanların) iman etmelerine haris idi (çok düĢkündü). Allâhü Teâlâ Hazretleri, kendisine mücâdele ve delil getirmede adaletle güzel bir yol (ve metod) üzere hareket
etmesini emretti. Her akl-i selîm sahibinin onun insaf üzere bina edilmiĢ bir kelâm olduğuna Ģâhidlik edeceği bir
yol takib etmesini ve mücâdeleyi terketmesini buyurdu. KonuĢmasında, taassub Ģaibesi olacak bir Ģekilde bir
tarafa meyletmemesini emretti. Bu da merkezde sabit olan kelâmdır. Bize ve size nisbetle eĢit ve mutedil bir
sözdür.
Onun için Allah:
De ki: Ey ehl-i kitâb! Gelin." Buyurdu. 232

Ģöyledir. Ben görüyorum ki, senden küfür kokusu geliyor." Sonra Ebu Said'e döndü:
-"Sen bana bir sual soracaksın ve bakacaksın ki, ben o suâlin cevâbını nasıl vereceğim hâ. Senin sualin Ģudur. Cevâbı Ģöyledir. Fakat sende
edebe riayet etmediğin için, ömrün hüzün ve keder ile geçecektir." Abdülkadir Geylânî Hazretlerine döndü sevgi ile:
-"Ey Abdülkâdir bu edebin güzelliği ile. Allâh'ü Teâlâ hazretlerini ve Rasûlünü razı ettin. Cenâb-ı Allah'ın ve Peygamber efendimizin
rızasını evliyâullah'm himmetini kazandın. Ne mutlu sana... Ben senin Bağdat'ta bir kürsîde oturduğunu, çok yüksek bilgiler anlattığını ve
"Benim ayağım, bütün evliyâullâhın boyunları üzerindedir." dediğini sanki, görüyor gibiyim ve ben. yine senin vaktindeki, bütün evliyâullahı
senin onlara olan yüksekliğin karĢısında boyunlarını eğmiĢ hâlde olduklarını görür gibiyim." buyurdu ve gözlerden kayboldu. Onu bir daha
göremediler. Yusuf ül-Hemedânî Hazretlerinin bu büyük kerameti gerçekleĢti. Ġbnü's-Sekkâ okudu. Devrin en büyük âlimi oldu. Elçi olarak
halife tarafından Bizans'a gönderildi. Ġstanbul'da bütün Hıristiyan papaz ve bilginlerini bilgisi ile aciz bıraktı. Orada bulunduğu müddet
içerisinde Bizans Kralının kızına aĢık oldu. Kral: "Hıristiyan olursan sana kızımı veririm" dedi. Oda Ġslâm dinini bir kadın ile değiĢtirip;
Hıristiyan oldu. Bel'âm gibi küfür'de gitti. Bütün sevabı Ashab-i Kehf in köpeğine verildi. Ebu Said'in Ömrü ise hayatı boyunca üzüntü, çile
ve zorluklarla geçti. Abdülkâdir Geylânî Hazretleri ise evliyâullah'm baĢ tacı oldu.
Allah'ın dostlarına karĢı edepli ve terbiyeli olmak gerekir. Evliya olmadığı hâlde "ben evliyâ'yım, ben mürĢidim, ben Ģeyhim" diyerek
müslümanların inançları ile oynayan kiĢinin iman ve nikâhı tehlikeye girdiği gibi Cenab-ı Allah'ın sevdiği kiĢilere, Evliyâullah'a düĢman
olanın da iman ve nikâhı gider. Yusuf Hemedânî (k.s.) Hazretleri 1140 (H. 535) tarihinde Herat'tan Merv'e giderken yolda vefat ettiler.
Edep bir tâc imiĢ nûri Hûda'dan
Giy ol tacı emin ol her belâ'dan
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/516-517.
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Teâlev Kelimesinin Manâsı
kelimesi, "gelin, buyurun," demektir.
Burada geçen, "gelin"den murad, kendisine davet edilen Ģeyin (tevhidin) tayini ve ona nazar etmeye
teveccühtür... Yoksa bir mekandan baĢka bir mekana geçmek ve intikâl demek değildir. Çünkü bu lafzın aslı jujı
'den alınmadır. Bu da düĢük bir yerden yüksek bir yere çıkmak demektir. Sonra çok kullanıldı. Hatta asıl manâsı
bırakılıp, kendisine davet edilen Ģey üzerine yönelme manâsında oldu. 233
Müslümanlar Ġle Kitab Ehli
"Sizinle bizim aramızda müsavi
bir kelimeye..."
Kendisinden peygamberlerin ve ilâhî kitabların ihtilâl etmediği müsavi bir kelimeye gelin. Bazımız bazımıza
karĢı insaflı o kelimede hiçbirimizin diğer sahibine (karĢısındakine) meyletmeden kabul edeceği kelimeye gelin.
O kelime Ģudur:
"Allah'tan baĢka ma'bûd tanımayalım,"
Ġbâdeti sâdece O'na yapıp ve ibâdette ihlâsla olmaya, "O'na hiçbir Ģeyi Ģerîk koĢmayalım,"
Ġbâdette müstahak olmada Allâh'dan gayrisini asla O'na Ģirfc koĢmayalım. Ve onu ibâdet etmeye ehil
görmeyelim. Ve bazımi ba'zımızı Allah'tan beride Rab ittihaz etmesin."
"Uzeyr Allah'ın oğludur" veya "Mesîh (Ġsa Aleyhisselâm] Allah'ın oğludur" demek suretiyle kimseyi Rab
edinmeyelim.
Haramı helâl ve helâli haram yapma konularında (dini, maddî çıkarlarına âlet eden) "ahbâr" (din adamlarına
keĢiĢ, papa? ve hahamlara asla) itaat etmeyelim. Çünkü onların her biri bizden bazıları ve onlar da bizim gibi
beĢerdirler.... 234
Allah'a Ġsyanda Mahlûka Ġtaat
Fudayl (r.h.) hazretlerinden rivayet olundu. Buyurdular: -"Halik Teâlâ hazretlerine isyan olan bir Ģeyde mahlûk'a
itaat etmeyi asla aklıma getirmemi Ve mahlûk'a aldırıĢ etmem!235Kıbleden baĢka bir yere dönülüp namaz kılınır
mı hiç? 236
ġâhid Olun ki Biz Müslümanız
"Eğer buna karĢı yüz çevirirlerse,"
Sizin kendilerini davet ettiğinizi tevhîd ve Ģirki terk etmekten yüz çevirirlerse (Yahudî ve Hıristiyanlar, tevhide
yönelmez ve Ģirke devam ederlerse), "O vakit Ģöyle deyin:"
Ey Habibim Ahmed! Rasûlüm ya Muhammedi Sen ve mü'minler, onlara Ģöyle söyleyin:
"ġâhid olsun ki, biz hakîkaten
müslimiz: Müsâlemetkânz."
Yâni delil ve hüccetler sizi ilzam edip, sâdece bizim Müslüman olduğumuzu itiraf ediniz. 237
Rum Kayserine Gönderilen Mektub
Rivayet olundu.
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Rum Kayserine Ģöyle bir mektub yazdı.
"Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adı ile
Allah'ın kulu ve rasûlü Muhammed'den, Rumların büyüğü Hirakle (Herakliyüse);
Selâm, hidâyete tâbi olanların üzerine olsun!
Bundan sonraî Ben seni islâm'ın davetine çağırıyorum. Müslüman ol, selâmet bulî (Dünyada esir olmaktan ve
âhirette azâb görmekten kurtul) Müslüman ol, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, sana ecrini iki kere versinî Eğer sen
Müslüman olmaktan yüz çevirirsen, Erilsilerin günahı senin üzerindedir.
Ey kitab ehliî Ey ehl-i kitâb! Gelin, sizinle bizim aramızda müsâvî bir kelimeye... ġöyle ki; Allah'tan baĢka
ma*bûd tanımayalım, O'na hiçbir Ģeyi Ģerik koĢmayalım, ve ba'zımız ba'zımızı Allah'tan beride Rab ittihaz
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/519.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/519.
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etmesin." Eğer buna karĢı yüz çevirirlerse, o vakit Ģöyle deyin: "ġâhid olsun ki, biz hakîkaten müslimiz:
Müsâlemetkânz.238 (2/46) 239
Rum Kayserinin Tutumu
Sahih haberde Ģöyle geldi. Hirakliyüs, Efendimiz (s.a.v.) Haz-retleri'nin hâli hakkında soruĢturma (ve araĢtırma
yaptı). Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'ni, ona gelen yazıda öğrendi. Ve Ģöyle dedi:
-"KeĢke onun (O Yüce Rasûlün) yanında olsaydım, onun ayaklarının altını öperdim!"
Çünkü Herakliyüs, daha önceki kitablardan, Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin doğruluğu hakkında malumat
edinmiĢti. Fakat baĢkanlığın elinden gitmesinden korktuğu içinde imanını izhâr edemedi.
Mektubun cevâbında Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine Ģöyle yazdı:
Gerçekten ondan sonra Beeh Ģehrinden bir sıddîk çıkmadı. Allâh-ü Teâlâ hazretlerf bizleri ve sizleri evliyaya
muhalefet etmekten muhafaza etsinî Amin...
"Senin hak peygamber olduğuna Ģahitlik ediyorum. Lakin Allâh-ü Teâlâ'nın Ġsa AleyhisseĠâm için seçmiĢ olduğu
eski dini terk etmeye gücümüz yetmezi"
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Herakliyüs'ün bu mektubuna
taaccub etti. Ve Ģöyle buyurdu:
"Muhakkak ki mülkleri, kıyamete kadar ebediyen sabit. 240
Îrân Kisrâsına Mektup
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Farislerin meliki Kisrâ'ya da mektub yazdı. Kisrâ {diplomasıyla uymayan bir
harekette ve küstahlıkta bulunarak), Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin mektubunu yırttı ve onu öldürmeyi murâd
etti. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Kisrâ'ya beddua ederek Ģöyle buyurdu:
"Allâh-ü Teâlâ onların mülkünü yırtıp (yeryüzünden kaldırsın bundan böyle) ebediyen onların mülkü ve saltanatı
olmasın!" Gerçekten de öyle oldu... 241
Kullukta Ġhlâs
Bu âyet-i kerimede Ģu iĢaretler vardır. Bütün dinlerin aslı, kulluğu sâdece Allah için ihlasla yapmaktır. Allâh-ü
Teâlâ buyurduğu gibi:
"Allah'tan baĢka ma'bud
tanımayalım, O'na hiçbir Ģeyi Ģerîk koĢmayalım,"
Allâh'dan baĢkasına ibâdet etmediğimiz gibi, Allâh'dan rızâsından gayri bir Ģey de istemeyelim.
bazımızı Allah'tan beride Rab ittihaz etmesin.
"Ve bazımız
Rızkı talep etmek ve iĢlerin görülmesini mutavassıtlardan (araya girenlerden) görmek...
"Eğer buna karĢı yüz çevirirlerse,"
Bu asıldan yüz çevirirse, "O vakit Ģöyle deyin,"
Siz söyleyin ki:
"ġâhid olsun ki, biz hakîkaten müsümiz: Müsâlemetkânz."
Allâh-ü Teâlâ'nın bizi davet ettiği tevhidte, kullukta ihlâsta, Ģirki nefyedip (kabul etmeyip) Allah'a teslim
olduk.242
Kâfirleri ġâhid Tutmak
(Ayet-i kerime'de:
"ġâhid olsun ki, biz hakîkaten müsümiz: Müsâlemetkânz" buyruldu.
Bunun hikmeti ve sırrı nedir?)
Ġslâm'da kâfirleri Ģâhid tutmanın sırrı, kâfirlerin, kıyamet gününde mü'minlerin Ġslâm ve tevhid üzere
olduklarında onlara Ģahitlik etmeleri içindir. Mü'minler de onlara Ģahitlik yapacakları gibi.... 243
Müezzine ġahidlik

Buhâr-i ġerif: 3723.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/520-521.
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Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Ebû Said el-Hudrî (r.a.) hazretlerine buyurdukları gibi:
-"Görüyorum ki sen koyunları (davarları) ve kırları seviyorsun. Davarların baĢında yahud bâdiyede (kırlarda)
iken namaz için
Zira müezzinin sesinin yetiĢtiği yere kadar, her insan, cin ve Ģeytan mutlaka onun lehine kıyamet günü Ģahitlik
edecektir.244
Ġlim Ve Amel
Kâfirlerin Müslümanlara Ģahidliği kıyamet gününde tevhid üzere olacak ve kendilerinin aleyhinde de hüccet ve
delil olacaktır.
Tevhid, urvet-i vuskâ (kopmayan güvenilir bir kulp) ve asılların aslıdır. Gayb tarafından ihlaslı kullara hibe
edilen kabulün kabulüdür.
Akıllı kiĢiye düĢen, manâsından yüz çevirmek ve Allah'ın kitabına asla muhalif olmamaktır. Kur'ân-ı Kerim'in
manâsı üzerine düĢünmek ve derinlemesine inmekten mahrum olmamaktır.
Mü'min mutlaka ilim ve amel yoluna girmelidir.
Mü'min, elbiselerden soyulup, kefene sarılıp, üzerine toprak atılmadan (mezara girmeden) önce, cehalet, azgınlık
ve dalâlet (sapıklık) yolundan kaçınmalıdır. 245
Zorun En Zoru
Faziletli Abdurrahman el-Câmi (k.s.) hazretleri buyurdular:
Bir gün NuĢirevân'ın meclisinde akıllı üç büyük hükemâ toplandı. Söz zorun en zoru ne olduğuna geldi.
Rûm'Iu Hakîm,
Hind'li Hakîm,
Hakîm Bezer Cumhur.
Rumlu Hakîm: En zor Ģey, yaĢlılıkla gelen fakirliktir.
Hindli Hakîm: Zorun en zoru, gam ve kederlerin çokluğuyla beraber, bedenin illeti ve marazı (hastalığı)dır.
Hakîm Bezer Cumhur: Zorun en zoru, ecelin yaklaĢması ve amelinin kötü olmasıdır.
Hükemâ'nin hepsi onun sözünün üzerine ittifak ettiler.
Allâh-ü Teâlâ hazretleri bizi ve sizi taat ve ibâdetin halâveti-ne (zevk ve tadına) erdirsinî Lezzetleri kesen ölüm
gelmeden önce, Allah bizleri, tevfîk ile kuvvetlendirip, baĢarıya erdirsin! Âmini 246
ĠBRAHĠM ALEYHĠSSELÂM
Yüce Meali:
Ey ehl-i kitâb! Niçin Ġbrahim hakkında münâkaĢa ediyorsunuz? Halbuki Tevrat ve Ġncil ancak ondan sonra
indirildi; bunu da mı akl etmiyorsunuz?65
ĠĢte siz öylesiniz... Haydi biraz bilginiz olan Ģeyde münâkaĢa ettiniz; ya hiçbir ilminiz olmayan Ģeyde niçin
münâkaĢa edersiniz? Halbuki Allah bilir, siz bilmiyorsunuz.
Ġbrahim ne Yahudi idi, ne Nasrânî... Ve lâkin müslim bir hanîf (lekesiz bir muvahhid) idi ve müĢriklerden
olmamıĢtı.67 Doğrusu, insanların Ġbrahim'e en yakını, her halde onun izince gidenler ve Ģu Peygamber ve iymân
edenlerdir. Allah da mü'minlerin velîsidir. 247
Tefsiri:
"Ey ehl-i kitâb!" Yahudî ve Hıristiyanlardan. "Niçin münâkaĢa ediyorsunuz?"
Mücâdele ediyorsunuz?"hakkında/'MiIleti,
"Ġbrahim,"
Ġbrahim Aleyhisselâm'ın Ģeriatı hakkında.... 248

Buhâri 3035,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/523-524.
245
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/524.
246
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/524.
247
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/525-526.
248
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/526.
244

Ġbrâhimî Dinler Tâbiri249
Yahudî ve Hıristiyanlardan her biri Ġbrahim Aleyhisselâm hakkında münazaa ve münâkaĢa ettiler... Yahudî ve
Hıristiyanlardan her biri, Ġbrahim Aleyhisselâm'ın kendilerinden olduğunu zan ve iddia ettiler.
Yahudî ve Hıristiyanlar, bu tutumlarıyla Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine karĢı yükseklik taslamaya baĢladılar.
Bunun üzerine bu âyet-i kerime indi.
Bu âyet-i kerime'nin manâsı:
-"Neden Ġbrahim Aleyhisselâm'm kendinizden olduğunu iddia ediyorsunuz?" demektir. 250
Tevrat ve Incîl Asırlarca Sonra Ġndi
"Halbuki Tevrat indirildi mi?" Musa Aleyhisselâm üzerine. Ve Ġncil,"
Isa Aleyhisselâm üzerine...
"Ancak ondan sonra..."
Tevrat ve Incîl Ġbrahim Aleyhisselâm'ın ölümünden sonra indirilmedi mi? Çünkü sizlere Yahudî ve Hıristayan
ismi, ancak Tevrat ve Ġncil'in indirilmesinden sonra verildi.
"Bunu da mı akl etmiyorsunuz?"
Tefekkür etmiyor musunuz? Mezhebinizin (yolunuzun) but-lânmı(sapıklığını) düĢünmüyor musunuz?
Muhal olan bir Ģeyin cidali ve çekiĢmesiyle mücâdele ediyorsunuz? (2/47) Çünkü Ġbrahim Aieyhisselâm ile
Hazret-i Musa Aleyhisselâm'ın sene arasında; bin (1000) Ġbrahim Aleyhisseiâm ile Ġsa Aleyhisselâm'ın arasında
iki bin (2000) sene vardır.251
Ġbrahim Aleyhisselâm, kendisinden uzun bir zaman sonra gelen bir kiĢinin dinî üzerine nasıl olur? 252
Yahudî ve Hıristiyanlar
"iĢte siz öylesiniz..."
Cümle mübtedâ'dır. Haber tenbîh harfi ile sadır oldu. Sonra bir istinaf cümlesiyle baĢlanıldı. Bununla Yahudî ve
Hıristiyanların gafletlerinin kemâlini beyan etmek içindir. Yâni sizler bu cihetten ahmak kiĢilersiniz, demektir.
"Haydi biraz bilginiz olan Ģeyde münâkaĢa ettiniz."
Tevrat ve Ġncil'den Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ın peygamberliğinden. hiçbir ilminiz olmayan Ģeyde niçin
münâkaĢa edersiniz?"
Kitabınızda zikredilmeyen ve hakkında bilginiz olmayan Ġbrahim Aleyhisselâm'ın dini hakkında neden
münâkaĢa ediyorsunuz? Çünkü Ġbrahim Aleyhisselâm'ın dini hakkında bilginiz her iki kitabınızda da (Tevrat ve
Ġncîl) kesin olarak yoktur.
"Halbuki Allah bilir."
Sizin ortaya koyduğunuz ve bize de öğretmeye çalıĢtığınız delil ve hüccetlerinizi Allah bilir.
"Ve siz bilmiyorsunuz."
ÇekiĢme ve niza mahallini siz bilmezsiniz.
"Ġbrahim ne Yahudi idi, ne Nasrânî..."
Takrir edilen burhanın kendisiyle dile getirilmesinin tasrihidir.
"Ve lâkin bir hanîf (lekesiz bir muvahhid) Ġdi" Bozuk olan inançların hepsinden meyletmekten uzaktı.253
"Müslim,"
Allâh-ü Teâlâ'nın emrine boyun eğmiĢ! Bundan murad, o-nun Ġslâm milleti üzere olduğu manâsı değil, ancak
müĢterekliği gerekli görmek içindir...
"Ve müĢriklerden de değildi." 254
Bundan dolayı bu gün bazı câhil insanların kötü maksatla kullandıkları, "Ġbrâhimî Dinler" tâbiri Kur'ân-ı Kerim'e zıd ve Ġlimle
bağdaĢmayan bir harekettir. Dünyamız hızlı bir Ģekilde dönmektedir. Büyük bir değiĢikliğe uğramakta. Son dönemlerde globalleĢme
hareketleri ülkemizde baĢlatıldığı zaman, bazı kesimlerin iyi niyetle "Ġbrâhimî Dinler" ifâdesini kullandıkları görülmektedir. "Ġbrâhimî
Dinler" tâbirini kullanmak sakıncalıdır. Yahudilik ve Hınstanhğın ibrâhimî dinler olduğunu söylemek Kur'ân-ı Kerim'e muhalefettir.
Yahudilik ve Hıristiyanlığın Ġbrâhimî dinler olduğunu söylemek tarihi bilmemektir. Bu tamamen Yahudilerin oyunudur. Hıristiyanların
misyonerlik hareketlerinin sonucudur. Yahudi ve Hıristiyanların oyunlarına gelmemek lazım.... Hazret-i Ġbrahim ne Yahudîydi, ne de
Hıristiyan....
250
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/526-527.
251
Ġbrahim Aleyhisselâm Ġle Hazret-i Musa'nın arasında bin sene veya Hazret-Ġ Ġsa Aleyhisselâm'ın arasında iki bin sene olduğu bilgisi kesin
değildir... Zira Peygamber Efendimizden önceki zamanı kesin olarak tayin etmek mümkün değildir, ibrahim Aleyhisselâm ile diğer
peygamberler, arasında ne kadar zaman olduğunu ancak Allah bilir... Bu konuda kesin bir nass yoktur. Zaten Efendimiz {s.a.v.)
hazretlerinden baĢka diğer peygamberlerin ömürleri hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu bilgilerin çoğu, Yahudî âlimlerin bilgilerine
dayanmaktadır. Yahudîler Ġse insan tarihinin yedibin (7000) sene gibi gülünç bir Ģey söylemektedirler. Peygamberlerin içinde. Efendimiz
(s.a.v.) hazretlerinden JaĢka, sadece Nuh Aleyhisselâm "m 950 {dokuz yüz elli) yıl peygamberlik yaptığı nas ile sabittir.
252
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/527-528.
253
Yahudi ve Hıristiyanların Ġbrahim Aleyhisselâm ile hiçbir ilgileri yoktur.
254
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/528-529.
249

Yahudî ve Hıristiyanlar MüĢriktirler
(Bu kavl-i Ģerif) Yahudî ve Hıristiyanların müĢrik olduklarını ta'riz içindir. Çünkü onların (Yahudilerin}
"Uzeyr Allah'ın oğludur.255Ve (Hıristiyanların da
"Mesîh Allah'ın oğludur"256 demelerinden dolayı Yahudî ve Hıristiyanlar müĢriktirler...
Allâh-ü Teâlâ müĢriklerin, Ġbrahim Aleyhisselâm'ın milletinden olduğu iddialarını böylece reddetti. 257
Ġbrahim (A.S.) A En Yakın
"Doğrusu, insanların Ġbrahim'e en yakını,"
Ġnsanların içinde, Ġbrahim Aleyhisselâm'ın dini üzere olduğunu söylemeye en haklı olanlar;
"Her halde onun izince gidenler."
Onun zamanında ona tâbi olanlar "Ve Ģu Peygamber!"
Muhammed Mustafa (s.a.v.). O kendisine tâbi olmuĢtur. "Ve iymân edenlerdir."
Bu ümmetten, Allah'a ve Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e i-man edenlerdir. Çünkü onlar, kendilerine meĢru kılınan
iĢlerin çoğunda, asaleti üzere Hazret-i Ġbrahim'e muvafakat etmektedirler... 258
Allah Mü'minlerin Velisidir
Allah da mü'minlerin velîsidir."
Allah, mü'minlere yardım eder. Onları imanlarının sebebiyle en güzel bir Ģekilde mükâfatlandırır.. 259.
Kitab Ehlinden Bir Taife
"Ehl-i Kitâb'dan bir taife arzu etti kr'Sevdi ve istedi. kelimesi, manasınadır. ki "Sizi ĢaĢirtsalar;"
Sizi Ġslâm dininden küfür dinine çevirmeyi istediler. Burada, ĠaıL "bir taife" buyruldu. Çünkü:
"Ehl-i kitâb içinden kalkınan bir ümmet var, gece vakitleri Allah'ın âyetlerini okuyup secdelere kapanıyorlar 260
"Halbuki sırf kendilerini ĢaĢırtıyorlar."
Hâl cümlesidir. Muhâtablann rusuhlannın kemâline delâlet etmesi için bununla getirildi. Onların sağlam olan dîn
üzere sebâtkâr olduklarını beyan içindir. Yâni onlar (Yahudî ve Hıristiyanlar) saptırmaya çalıĢmalarıyla hiçbir
Müslüman geri döndüremez-ler. Bu ancak onların veballerini arttırır, ve bununla sebebiyle elim azâbları kat kat
olur.
"Farkına varmıyorlar."
Veballerin kendilerine mahsus olduğunu ve zararların kendi baĢlarına geldiğinin farkına varmazlar.
Bilki Allâh-ü Teâlâ, kitab ehlinin (Yahudî ve Hıristiyanların) yollarının, hak ve adaletten sapmak, hüccet ve
delilleri kabul etmekten yüz çevirmek olduğunu beyan ettiğinde; onların bu kadarının üzerine kalmadıklarını
(bununla yetinmediklerini); Yahudî ve Hıristiyanların, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine iman edenlerinin içine
Ģüpheler koyarak (yeni mü'min olanları) saptırmaya çalıĢtıklarını beyan etti...
Akıllı kiĢiye düĢen, Allah'ın rahmetinden tard edilmiĢ, her türlü insan ve cin Ģeytanlarının saptırmaları ve
vesvese vermeleriyle sağlam yoldan sapitmamahdır,
Melikü'I-Mennân olan Allâh-ü Teâlâ hazretleri onları islâh etsin! Hak'dan sonra olan dalâlettir! 261
EFENDĠMĠZ (S.A.V.)'ĠN VEFATI
Ġbni Mesûd (r.h.) hazretleri buyurdular: Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin ayrılığı yaklaĢtığı zaman, bizleri
annemiz Hazret-i AiĢe (r.a.)'ın evinde topladı. Sonra bizlere baktı. Gözleri, yaĢlarla doldu ve Ģöyle buyurdu:
-"Merhaba bizlere (hoĢ geldiniz!) Allâh-ü Teâlâ size hayat (u-zun ömür versin! Size Allah'ın takva ve taatini
Yahudilerin kendilerine kudsiyet vermek için, Hazret-i Ġbrahim'e nisbetleri-nin olduğunu iddia etmektedirler...
Yahudilerin, Ġbrahim Aleyhisselâm ile ilgileri yoktur. Çünkü Ġbrahim Aleyhisselâm, Yahudi değildi. Hıristiyan da değildi... Cenab-ı Allah.
Kur'ân-ı Kerim'de:
-"Ġbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyandi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müĢriklerden de değildi." buyurmaktadır.
Allah'ın kitabı karĢısında Yahudilerin bütün yalanlan ve iddiaları boĢtur. Kur'ân-ı Kerim'in karĢısında her Ģey durur.
Cenab-ı Allah, Ġbrahim Aleyhisselâm'in Yahudi olmadığını belirttiği halde, herhangi bir Yahudinin kendisini 0 Yüce zâta nisbet etmesi
yalandan baĢka bir Ģey değildir,
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tavsiye ederim!
Ayrılık (vakti) yaklaĢtı!
Aîlâh'a, sidretü'l-müntehâ'ya ve cennetü'I-me'vâ'ya gidiĢ vakti geldi!
Beni ehl-i beytimin erkekleri yıkasın.
Beni bu elbiselerime kefenlesinler; isterlerse yemen beziyle de kefenleyebilirler!...
Beni yıkayıp, kefenlediğiniz zaman; beni bu evimde kabrimin kenarında Ģeririmin üzerine koyun!
Sonra bir saat kadar evden çıkın beni öyle bırakın!
Benim üzerimde ilk namaz kılacak olan habibim (sevgilim) Cebrail Aleyhisselâm'dır. Sonra Mîkâil
Aleyhisselâm, sonra Ġsrafil Aleyhisselâm, sonra ölüm meleği (Azrail Aleyhisselâm) ordularıyla beraber
(emirlerinin altındaki meleklerle) beraber üzerimde namaz kılacaklardır...
Sonra bölük bölük gelin benim üzerimde namaz kılın!..."
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin ayrılıĢını duyduklarında, sayha atıp ağladılar... Ve dediler ki:
-"Ya rasûlallâh! Sen Rabbimizin Rasûlü, cemaatımızın mumu (kandil ve nuru) ve iĢlerimizin sultanısın! Sen
bizden ayrıldığın zaman biz iĢlerimizde kime müracaat edelim?"
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular;
-"Ben size bembeyaz bir cadde terkettiml Ve size iki vaiz hırakıvnrnm
1 - KonuĢan (vaiz)
2- Susan (suskun vaiz) (2/48)
KonuĢan vaiz, Kur'ân-ı Kerimdir.
Susan (suskun) vaiz ise ölümdür.
Bir iĢ size müĢkil (karıĢık ve zor) geldiği zaman, Kur'ân-ı Kerim ve sünnet-i seniyye'ye müracaat ediniz.
Kalbleriniz katılaĢtığı zaman ise, onu. Ölümler (ve ölülerin) hallerinden ibret almak suretiyle (kalbinizi)
yumuĢatın!262
Ne güzel buyurmuĢlar:
Dünya ve mülk ebedî değildir. Ey genç!
Dünyada vefadarlık yoktur... 263
Ġtikâd ve Amel
Ġnsanlar, itikad ve amel yönünden farklıdırlar... içlerinde kimi metindir, sağlam kale gibidirler. Üzerinde olduğu
inanç ve itikâddan asla sapmaz; velev ki bütün insanlar onu saptırmak için ittifak etseler bile...
Bu dinde kusvâ mertebesidir. Bu mertebeye ancak peygamberler, evliya ve mü'minlerden fertler (sayılı kiĢiler)
ulaĢabilirler. Hazret-i Ali (k.v.) Ģöyle buyurdular:
"Perde keĢif olunsa (örtü kalksa bile) benim yakın (kesin 0-lan inar.cım) artmaz. 264
ġek ve Ģüphe hissî (göz ile görülen) Ģeylere karıĢmadığı gibi onların hükmünde olan Ģeylere de karıĢmaz.
Ġnsanların içerisinde kimi de çok zaittir. Kendisinde asla metanet yoktur. Bir hevâ (ve heves) rüzgarı esse onları
istediği gibi savurur. Eğer kendilerine ezelî inayet yardım etmezse (halleri çok kötü olur). 265
Ġnsanların Madenleri Farklıdır
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
-"Ġnsanlar, altın ve gümüĢ madenleri gibidirler."266
Yâni, insanlar, amellerin, ahlakların ve sözlerin madenleridirler. Lakin buralarda insanlar değiĢik değiĢiktirler.
Altın ve gümüĢ madenleri bir düĢüğünden en düĢüğüne varıncaya kadar derece derecedirler...
Misbâh Ģerhinde buyruldu:
Bu hadis-i Ģerifte Ģu iĢaret vardır. Tabiatların madenlerinde bulunan cevherler ve güzel ahlakı, nefislerin
riyâzetiyle ortaya çıkartmak gerekir; madenlerde bulunan cevherler, bir çok yorgunluk ve zahmetlerle çıkartıldığı
gibi...
Söyleyen ne güzel söylemiĢ:
Çektiğin zorluk ve zahmetler kadar yüksek mertebeler kazanırsın !
Yükseklik arayan geceleri uykusuz geçirir.
Hem izzet ve Ģeref arıyorsun ve hem de geceleri uyuyorsun?
Denize dalan, incileri arayan! 267

El-Bidâyp ve Nihâye. c. S, s. 253, Ġbni Kesir.
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Ebdâl ve Evtâddan Ġstimdâd
Elbette çalıĢmak lazım!... Ebdâl ve Evtâddan istimdâd di-lenmelidir. Umulur ki Allâh-ü Teâlâ Abdal ve Evtâd
(dostlarının himmet ve) hürmetine bu yolun sulûkunu kolaylaĢtırır! Bu derin denizin tehlikelerinden Allah onu
korur!
Ne güzel buyurmuĢlar:
Bari ondan yer ve gök baĢ çekti.
Cisim ve canın getirilmesi zor oldu.
Hepiniz aĢkın yol göstericisinden kuvvetli oldunuz.
O yükü hepiniz çekmeye güç getirdiniz... 268
Kitab Ehlinin Ġnkârı
"Ey ehl-i kitâb! Niçin
Allah'ın âyetlerine küfrediyorsunuz?"
Tevrat ve Ġncilin konuĢtuğu (dile getirdiği) ve Muhammed Mustafa (s.a.v.)'ın peygamberliğine delâlet eden
Allah'ın âyetlerini neden inkâr ediyorsunuz?
"Halbuki görüp duruyorsunuz..."
Halbu ki siz onun Allah'ın âyetleri olduğuna Ģahitlik ediyorsunuz!
"Ey ehl-i kitâb! Niçin buIayorsunuz?"KanĢtınyorsunuz, JUIĠLj JĠJI "Hakkı bâtılla,"
"Hakk"dan murad, Allah'ın kitabıdır. Allah'ın Hazret-i Musa ve Isa Aleyhisselâm'a indirdiği kitab...
"Bâtır'dan murad ise, Yahudî ve Hıristiyanların Tevrat ve Incîl'de yapmıĢ oldukları tahrifattır. Onu elleriyle
yazdılar, sonra diğerinin içine kattılar ve böyle bâtılı, hak suretinde ibraz edip. Ve "hepsi Allah'ın katmdadır,"
diyerek, halkı aldatmaya çalıĢtılar...
"Ve hakkı katmediyorsunuz?" (gizliyorsunuz)
Muhammed Mustafa (s.a.v.)'in peygamberliğini ve sıfat ve vasıflarını gizliyorsunuz.
"Halbuki bilip duruyorsunuz."
Onun hak ve kitabınızda sabit olduğunu pek alâ bilmektesiniz! 269
KĠTAB EHLĠNĠN KÖTÜ EMELLERĠ
Yüce Meali:
Ehl-i Kitâb'dan bir taife de Ģöyle dedi: "Varın, o müminlere indirilene güpegündüz iymân edin; âhirinde de dönüp küfredin, belki onlar da dönerler.72
Ve kendi dininize tâbi olanlardan baĢkasına eman verme-yın." De ki: "Her halde hidâyet Allah hidâyeti. Size
verilen gibisi birine veriliyor veya rabbınızm huzurunda size galebe edecekler diye mi bu?" de ki: "Doğrusu fazi
Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir ve Allah vâsî'dir, alimdir,73
Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahĢeder, daha Allah çok büyük fazl sâhibidir. 270
Tefsiri:
"Ehl-i Kitâb'dan bir taife de Ģöyle dedi:"
Onlar kitab ehlinin reisleri ve onların ardından gelenlerdir.
"Ona iymân edin,"
0 Kur'ân-i Kerime imanınızı izhâr edin ki; "Mü'minlere indirilene,"
Müslümanlara indirilene... "Güpegündüz,"
Gündüzün baĢında, demektir. Gündüzün yüzü, gündüzün ondan ilk zahir olandır. KarĢılaĢma anında insanın ilk
zahir olan tarafı yüzü olduğu gibi..
Ahirinde de dönüp küfredin,"
Günün sonunda Ġslâmı inkâr ederek, üzerinde olduğunuz dini izhâr edin. Onlara gösterini... Sizin hiç
düĢünmeden iman ettiğinizi sonra iman konusunda düĢünüp araĢtırdığınızı, birinci görüĢünüzde yanıldığınızı ve
bundan dolayı Ġslâm'dan çıkıp eski dininize döndüğünüzü onlara gösterin!
"Belki onlar da,"Mü'minler de,
"Dönerler."
Siz döndüğünüz gibi, onlar da üzerinde oldukları imandan dönerler...
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Burada geçen, "taife"den murad, Ka'b EĢref ile Malik bin Sayf tır. Bunların ikisi, kıblenin Mescid-i Aksa'dan
Kabe'ye çevrildiğinde, arkadaĢlarına (kendilerine inanan ayak takımına)
-"Namaz'da Kâbeye dönmek hakkında Müslümanlara inen Kur'an'a iman edin. Gündüzün baĢında Kâbeye
dönerek namaz kılın; sonra günün sonunda Beyt-i Makdise dönerek namaz kılın! Böylece belki Müslümanlar da;
-"Bunlar (kitab ehli) bizden daha iyi biliyorlar! Onlar Kabe'den döndüklerine göre biz de dönelim!" derler."
(2/49)
"Ve inanmayın." Kalbî bir tasdik ile ikrar etmeyin!
"Kendi dininize tâbi olanlardan baĢkasına."
Dininizin ehline demektir. Muhammed (s.a.v.)'a tâbi olan ve Müslüman olanlara değil... Bu taife geçen sözleri
söyledi ve "Günün baĢında Kur'ân-ı Kerim'e iman ettiğinizi izhâr edin," dediler. Onların bu sözlerinin bir kısmı
kalmıĢtı. O da: "Kalblerinizle Islâmın hakikatim ve Kur'ân-ı tasdik etmeyinî Lakin imanınızı dilde Müslümanlara
izhâr edin! Bunu da ancak dindaĢlarınıza ikrar edin, demektir. 271
Hidâyet Allah'ın Hidâyetidir
"Deki: Ey habibim Ahmed! Rasûlüm ya Muhammed! Reislerine söyle ki:
"Muhakkak ki hidâyet Allah'ın hidâyetidir."
Allah onunla dilediğini imana hidâyet nasib eder ve onu i-man üzere sebatkâr kılar. Hidâyet, inayet ve tevfîk
(baĢarı vermek) Allâh-ü Teâlâ'nın katında olduğu zaman, sizin tuzaklarınız ve hileleriniz kimseye zarar vermez.
Bu onların tuzak ve hilelerinin her zaman uzayıp giden Ģerefli bir Ģey olmadığını beyan etmektir.
"Size verilen gibisi birine veriliyor."
Mahzûf bir fiil için lâm'm takdiriyle illettir. Manası, siz bu sözü söylediniz, ve tuzak kurup, hileyle gerisi geriye
döndünüz. Sizin sırt çevirmeniz, size verilenin mislinin kitab ve ilimden baĢkasına verilmesinden dolayıdır;
baĢka bir Ģeyden dolayı değil... Sizin hased (ve kıskançlığınız) sizi Kur'ân-ı Kerim'i inkâra götürüp, söylediklerinizi size söyletti.
"Veya size galebe edecekler (diye mi?)" "verilmesi" kavl-i Ģerifinin üzerine atıftır. Buradaki cemi zamiri bir'e
aittir. Çünkü buradaki bir (kiĢi), cemi manasınadır. Sizler hakka sırt çevirdiniz. Sizin hakka sırt çevirmeniz,
sâdece bunun içindir. Birine sizin kitabınızın benzerinin verilmesiyle küfrünüzden dolayı o size galebe edecektir.
"Rabbımzın huzurunda,"
Kıyamet gününde, delillerle sizi susturur. Zira Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin kendisine vahiy verdiği bir zat'ın,
Rabbinin katında kimsenin, muhalif olanlara deliller getirip onları susturması elbette gerekir... 272
Fazilet Allah'ın Elindedir
"De ki: "Doğrusu fazl,"
Hidâyet, tevfîk (muvaffakiyet), ilim ve kitab verilmesi,
"Allah'ın elindedir,"
Allah'ın kudreti ve meĢîeti (dilemesi) iledir.
"Onu dilediğine verir." Kullarından...
"Ve Allah vâsî'dir,"
Kudreti kâmil ve tamdır. "Alîmdir."
Ġlmi kâmil ve tamdır.
Allah'ın kudretinin kemâliyle Allâh-ü Teâlâ'nın kullarından dilediğini dilediği kullarının üzerine üstün kılması
(tafdîl etmesi) sahih olur. Ailâh dilediğini faziletli kılar.
Allah'ın ilminin kemâliyledir ki, Allah'ın bütün fiilleri ancak ve ancak doğruluk ve hikmet üzeredir. 273
Allah Rahmetini Dilediğine Tahsis Eder
"Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahĢeder."
Rahmetini tahsis edip verir,
"Dilediğine.. Allah çok büyük fazl sahibidir."
Bu son iki kavl-i Ģerif, öncekilere bir ekleme ve Üâve olup o-nun manâsını ikrar içindir... 274
ALĠM VE HASED
Bu âyet-Ġ kerimelerin tahkikinde Ģu iĢaretler vardır.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/536-538.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/538-539.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/539.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/539.
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Muhakkak ki hased (kıskançlık) her ne kadar insanın cibilliyetinin merkezinde zerk edilmiĢ (yerleĢtirilmiĢ, az
çok bütün insanlarda var olan) bir Ģey ise de; lakin hususiyetle;
ilmi, sefihlerle çekiĢmek,275
Âlimlere karĢı gururlanmak.
Âlimlere karĢı üstünlük taslamak,
ilmi mal toplamaya vesile kılmak, 276
Ġlmi makam ve mevkinin hâsıl olmasına vesile etmek, 277
Dünya erbabının nezdinde kabul görmek, 278
Ve bunlara benzer (AHâhdan gayri dünyevi bir maksat için elde
etmeye
çalıĢan
kiĢiler
hasedle
husûsileĢmiĢ (özdeĢleĢmiĢ)tirler...
Bunlar, Allâh-ü Teâlâ Hazretlerinin kendisine (ilimden) bir kelime verdiği ve sahip olduğu bu ilmi halka
neĢreden (yayan ve topluma) faydalı olan her (gerçek) âlimi, kıskanırlar. 279
Haset (Gıpta) Ġki ġeydedir
Hased'in hiçbir cinsi caiz değildir. Ancak iki Ģeydehaset (gıpta) etmek caizdir:
(Birincisi:) Allâh-ü Teâlâ'nın kendisine verdiği malı, Hak (Allah) yolunda helak edip sarfettiği kiĢi,
(Ġkincisi:) Aliâh-ü Teâlâ'nın kendisine verdiği hikmet (ilim ve marifeti) insanlara öğreten ve dağıtan kiĢi... 280
Yâni bu Ģekilde olan hasede hased denilmez; bunlar gıpta'dır ve caizdir. Yahudilerin Efendimiz (s.a.v.)
hazretlerine olan hasedi de bu kabilden bir Ģeydi... 281
Hesab Görmeden Cehenneme Gidecekler
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Altı (sınıf insan) hesab'dan önce cehennem ateĢine gireceklerdir."
Sordular:
-"Ya Rasulallah! Onlar kimlerdir? Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
1 - Âmirlerki, benden sonra zulüm ve zorbalık sebebiyle,
2- Arablar ki ırkçılıkları sebebiyle,
3- Dehhâklarki (köy, aĢiret ağaları, oymak reisleri, Ģeyhler ve yetkililer), kibirleri sebebiyle,
4- Tüccârlarki hıyaneti sebebiyle,
5- ġehir ve köy ehliki cehaletleri sebebiyle,
6- Ġlim ehli ise hased (ve kıskançlıkları) sebebiyle (hesab'dan önce cehenneme) girerler... 282
Üç Ģey bütün hatâların aslıdır. Onlardan ittika edin, kendinizi koruyun ve onlardan sakının.
1- Kibir,
2- Hırs,
3- Hased (kıskançlık),
Sizi kibirden sakındırırım! Çünkü kibri Ġblisi, Âdem Aleyhisselâm'a secde etmemeye Ģevketti. 283
Burası aslında Ģu Hadîs-i Ģerîfin mealidir:
"Kim ilim adamlarına (karĢı münakaĢa ve ) münazaa yürütmek için veya beyinsizleri Ģek (ve tereddüt)e düĢürmek ve halkın yüzlerini
(sevgisini) kendi tarafına çevirmek (ve taraftar toplamak) maksadıyla ilim öğrenmek isterse Allah da onu ateĢe atar." Tuhfefül-Ahvezi c.7, s.
414
276
Bu konuda Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurmaktadır:
"Allah'tan baĢkası için ilim öğrenmek isteyen veya ilimle Allah (rızâsı) dan baĢkasını dileyen kimse, kendisine ateĢten oturacak bir yer
edinsin." !bni Mace c. 1, s. 95
277
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Hadîs-i Ģerifte Ģöyle buyurmaktadır.
"Kim Aziz ve Celil olan Allah'ın cemâli (ve rızası) istenilecek Ģeylerden bulunan bir Ġlmi, dünya (malın) dan bir metâa eriĢmek için öğrenirse
kıyamet günü cennetin kokusunu bulamayacaktır." Ebû Dâvûd c.3, s. 323
278
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Kim ahiret amel (iĢji ile dünya (malı kazanmayı) dilerse yüzünün güzelliği değiĢir, zikir (ve vird)i iptal edilir. Ve ismi (cehennem) ateĢ
(in)de sabit kılınır."
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/540-541.
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Sahîh~i Buhârî: 71.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/541.
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Kenzul-Ummâl: 44030, Hadis kitabında bu Hadîs-i Ģerîf Ģu lafızlarla bulunmaktadır:
"Altı (sınıf Ġnsan) hesab'dan önce cehennem ateĢine gireceklerdir."
Sordular:
-"Ya Rasulallah! Onlar kimlerdir? Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
1 - Âmirler zulüm ve zorbalık sebebiyle,
2- Arablar ırkçılıkları sebebiyle,
3- Dehhâklar (köy, aĢiret ağalan, oymak reisleri, Ģeyhler ve yetkililer), kibirleri sebebiyle,
4- Tüccarlar yalanları sebebiyle.
5- Âlimler kıskançlıkları sebebiyle,
6- Zenginler cimrilikleri sebebiyle (hesab'dan önce cehenneme giderler." Kenzul-Ummâl: 44030
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/541-542.
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Kibir
Mevlânâ Cami (k.s.) buyurdular:
Kibirsiz lafdır ki O: Karanlık bir gece, kara taĢın üzerinde yürüyen kara karıncanın ayak izlerini görür ve
ayaklarının vuruĢundan haberdardır...
Ġçi ve dıĢı bir olmayan kiĢirlerle kolayca hemhal olma!
Dağı iğneden geçirmek yeri yaratmakdan daha kolaydır... 284
Hırs Yasak Olan ġeylere Çeker
Sizi hırstan sakındırırım! Çünkü Âdem Aleyhisselâm'ı hırsı, (yasak olan) ağaçtan yemesine sevketmiĢti.
Yine Mevlânâ Cami (k.s.) hazretleri buyurdu: Kendisinde kanaat olan her gönül azizdir. Hırs ve tamahkarlık olan
kiĢiler, her iĢe el bağladılar. Her nerede eĢyaya karĢı kanaat ettiyse orada hırs pazarını bırakıp savaĢını kırdı... 285
Haset
Sizi sakındırırım! Hased (ve kıskançlıktan). Çünkü iki Âdem oğlundan biri, kardeĢini, sâdece kıskançlıktan
dolayı öldürdü. ġeyh Sa'dî buyurdular: (2/50) Kimsenin içine eziyet vermemeye gücüm yeter. Hasüd'ü ne
yapayım! Doğru söylemesi bile rencide iledir... Sultanın yolunu bile kıskanıp incitir... Halbuki onun az bir
meĢakkatına kendisi güç yetiremez... 286
Kıskançlık Ömrü Kısaltır
Esmâî287buyurdu:
-"Yüz yirmi (120) yaĢında bir adam gördüm. Ve ona: 'Senin ömrünü uzatan nedir?1 diye sordum." O:
-"Hased (kıskançlığı) terk ettim ve (böylece uzun ömre sahip olup) uzun kaldım." 288
Kıskancın Ameli Makbul Değildir
Bazı eserlerde buyruldu. BeĢinci kat semâ'da bir melek var. GüneĢ aydınlığı gibi aydın ve nurânî bir Ģekilde
kulun ameli yükselirken, ona uğrar. O melek:
-"Dur! Ben hased meleğiyim! Götürün o ameli sahibinin yüzüne çarpın! Çünkü o adam hased (ve kıskanç) bir
kiĢiydi."289
Hased ve Kıskanç KiĢinin Alâmetleri
Denildi ki, hasedçilerin (kıskançların) alâmetlerindendir.
1- ġahid olduğunda (gördüğünde) dalkavukluk yapması,
2- Gaybeti (uzaklaĢıp, hazır olmadığı) zaman, gıybet eder,
3- Belâ ve musibet geldiğinde (basma gelene) sevinip zevklenir.
Ne güzel buyurmuĢlar:
"Allâh-ü Teâlâ hazretleri, fazileti yaymak dilediğinde, buna hasûd (kıskançların) dilini vasıta kılar... Eğer ateĢ
kendisine yakın olanlarla tutuĢmasıydı, ûd ağacının güzel kokusu bilinmezdi... 290
Kıskançlık

Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/542-543.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/543.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/543.
287
Esmâî. ismi Abdulmelik bin Kureyb bin Ali'dir. MeĢhur dil âlîmi, lügat ve edebiyat araĢtırmacısı. 122 (m. 740) yılında Basra'da doğdu,
luğat ve Arabî kelimelerin kullanılma Ģekilleri hakkında, vahalarda, kırlarda ve göçebe kabilelerin arasında dolaĢtı. Hem kabileler hakkında
bilgi topladı ve hemde onların dili nasıl kullandıklarını ve hangi kelimeye nasıl bir manâ yüklediklerini ve hangi ses tonuyla kullandıklarını
öğrendi. Topladığı bu bilgileri zamanın halife ve devlet adamlarına takdim etti. Halife ve devlet adamları tarafından büyük hediyeler aldı.
Arab dili ve edebiyatına büyük hizmeti oldu. Kur'ân-ı Kerim ve Hadîs-i Ģerîflere manâ vermede çok titizdi. Rivayeti esas alırdı. Rivayeti
bilmedği zaman da: "Arablar, bu kelimenin manâsı için böyle söylerler. Ancak âyet-i kerime ve Hadîs-i Ģerifteki murad olunan manâ nedir
bilmiyorum?" derdi, bir çok kitab yazdı. 216 (m. 831) yılında Basra'da vefat etti.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/543-544.
289
Bu konuda Ģöyle bir Hadîs-i Ģerîf vardır:
"Hafaza melekleri kulun ameliyle yükselirler. Onunla beĢinci kat semâya kadar çıkarlar (geçerler). 0 ameller sanki, ehline hazırlanıp süslenen
bir gelin gibiydi. BeĢinci kat semâ ile vazifeli melek onlara:
-"Durun! Bu ameli sahibinin yüzüne çarpın! Ben hased meleğim (kıskançlık yapanların amellerini ve akıbetini bilen meleğim) Bu amellerin
sahibi ilim öğrenen ve öğrendiğiyle amel edenleri Kıskanıyordu. Allah'ın kendisine ibâdet ve ilimde nasîb verdiği kiĢileri aĢağı görüyor,
onları ayıplıyor ve onları kıskanıyordu. Rabbim, onun amelinin beni geçip gitmesine izin vermememi bana emretti."
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/544-545.
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Hased (kıskançlık) nefsin kötü ahlaklarındandır. Çok tevhid, ezkâr (zikir ve dualar) ve eserleri Cebbar olan
Allâh-ü Teâlâ hazretlerinden geldiği görüĢüne vararak (inanarak); insan kıskançlığı izâle edip, gidermelidir.
Çünkü insanların, ilim, amel, ahlak ve diğer faziletli vasıflarda insan fertlerinin değiĢik değiĢik (derece derece)
olması Allâh-ü Teâlâ'nın insanlığa bir rahmetidir. Bütün bunlar, ancak ve ancak, aziz ve alîm olan Allâh-ü
Teâlâ'nın ezelî ilmiyle olan takdiriyledir...
Kıskanç kiĢi, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin müstahak ve layık olmayan bir kiĢiye in'âm ve ihsanda bulunduğu
zannına kapılarak, Hak Teâlâ hazretleri hakkında yakıĢıksız olan bir düĢünceye kapılan sefih ve beyinsiz kiĢidir.
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, zâlimlerin söylediklerinden pek yüce ve münezzehtir. 291
Hased Kötü Gıpta Ġyidir
Allâh-ü Teâlâ kitabında kıskançları kötüledi ve yerdi. ġöyle buyurdu.
"Yoksa, o nâsa Allah'ın fazlından verdiği nimeti çekemiyorlar da hased mi ediyorlar?" 292
Gıbta övülen bir ahlaktır. Allâh-ü Teâlâ Hazretlerinden bizleri Ģerefli sıfatlarla ve latîf ahlakla bezeyip
süslemesini ve bizleri, nefsî rezaletlerden uzak kılmasını dileriz! Âminî Ya Rabbe'l-âlemîn (âlemlerin Rabbi olan
Allâhım dileğimizi kabul et)! 293
EMÂNETLER KARġISINDA KĠTAB EHLĠNĠN TUTUMU
Yüce Meali:
Ehl-i Kitâb'dan öylesi vardır kif ona yüklerle emânet birak-san onu sana te'diye eder; gene onlardan öylesi vardır
ki, ona bir dinar emânet etsen tepesine binmedikçe onu sana te'diye etmez; bunun sebebi: Çünkü bunlar "Bizim
aleyhimize ümmî-lerde bir yol yoktur." derler ve Allah'a karĢı bile bile yalan söylerler.75
Hayır yol var... Allah var... Her kim ahdine vefa eder ve korunursa, Ģüphe yok ki Allah o müttakîleri sever.76
Fakat onlar; o Allah'ın ahdini ve kendi yeminlerini birkaç paraya satanlar... ĠĢte onların âhirette hiç nasibi yoktur.
Allah onlara kelâmıyla hitab etmeyecek ve kıyamet günü nazar bu-yurmayacak ve kendilerini temize
çıkarmayacaktır. Onların hakkı elîm bir azaptır.77 294
Tefsiri:
"Ehl-i Kitâb'dan öylesi vardır ki, ona yüklerle emânet bıraksan,"
"Ona Ģu kadar emânet ettim," denilir. ( v) be harfi emânetin ilsâkı içindir. Çünkü bir Ģey kendisine emânet edilen
kiĢi, o Ģey ona ilsâk edilmiĢ (bitiĢtirilip, yapıĢtırılmıĢ) demektir. Çünkü o emânet edilen Ģey o kiĢiye
yaklaĢtırılmıĢ ve muhafazası kendisine bitiĢtirilmiĢtir.
Burada geçen, "kıntar"dan murad, çok adet demektir.
"Onu sana te'diye eder."
O emâneti, inkâr etmeksizin noksansız olarak tam bir Ģekilde verir.
Abdullah bin Selâm gibi... KureyĢlĠ bir adam, Abdullah bin Selâm'a iki bin (2000) ukye altın borç emânet
etmiĢti. Abdullah bin Selâm'da kendisine emânet edilen altınları sahibine iade etmiĢti.
Kitab ehlinden emânet ehli (emâneti sahiplerine gönül hoĢluğu ile verenler) Müslüman olanlardır.
"Gene onlardan öylesi vardır ki,
ona bir dinar emânet etsen,"
Burada geçen "dinâr"dan murad, çok az olan mal demektir. "Onu sana te'diye etmez;"
Bu da Ka'b bin EĢreftir. KureyĢlĠ bir adam ona bir dinar emânet etmiĢti. Ka'b bin EĢref o bir dinarı sahibine
vermedi. Ġnkâr etti. Allâh-ü Teâlâ hazretleri onu (ve onun gibi olanları) kitabında yerdi.
Hıyanet ehli, kitab ehlinden Yahudî ve Hıristiyan olarak kalanlardı.
Âyet-i kerimenin manâsı, kitab ehlinin içinde öyleleri vardır ki, emânete gayet riâyet ederler. Hatta velev ki
kendisine çok mal emânet edilse bile; o malı sahibine verir.
Yine kitab ehli içinde bazıları gayet büyük bir hıyanet içindedirler. Hatta velev ki kendilerine az bir Ģey emânet
edilse bile o mala ihanet eder.
"Tepesine binmedikçe (üzerinde kaim olmadıkça),"
Hallerin ve vakitlerin umumiliğinden istisnâ-i müferrağ'dir.
Manâsı, o kiĢi emânetini, hallerinden hiçbir hâlde ve vakitlerden hiçbir vakit sana ödemez; ancak senin devamlı
üzerinde durmadıkça veya senin onun baĢına mübalağa ile dikilmedikçe vermezler. Ancak, bir takım deliller
getirerek, muhakeme olup ısrarla istemekle verir. 295
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/545.
En-Nisâ: 4/54.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/545.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/546.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/547-548.
291
292
293

Yahudi Ve Hıristiyanların Haksızlığı
"Bu"Kitab ehlinin, hak ve hukuku terk etmeleri; "Çünkü onlar," Bunun sebebi onlar:
"Dediler ki:"Bizim aleyhimize
ümmîlerde yoktur." Kitab ehlinden olmayanların, "Bir yol,"
Ayıplama ve muâhazaya yollan yoktur. (Hak ve hukukları yoktur.) 296
Yolu istemeye hakları yoktur, demektir. Çünkü taleb edilen Ģeyler, ancak taleb edilenden istenen Ģeye yol
bulunduğu zaman elde edilir. 297
Ümmî Kelimesinin Manâsı
"ümmî""ümm"e mensûb demektir. Efendimiz (s.a.v.)" hazretlerine ümmi adı verildi; çünkü Efendimiz (s.a.v.)
hazretleri yazmazdı. Çünkü ffjı "ümm" bir Ģeyin aslı demektir. Yazmayan kiĢi, asıl olan yazmamak hâli üzere
kalmıĢ demektir.
Denildi ki, Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, hakkında"üm-mî", denilmesi, onun Mekke'ye nisbet edilmesindendîr.
Çünkü Mekke'nin bir adı da "ümmü'I-kurâ" Ģehirlerin anası ve merkezi'dir.298
Yahudilerin Zulümleri
"Ve Allah'a karĢı bile bile yalan söylerlerdi,
Bunun kitablannda olduğunu iddia ederek,
"Ve onlar bildikleri halde."
Onlar, kendilerinin yalancı ve Allah'a iftira ettiklerini bildikleri halde demektir. Çünkü, kitab ehli (ve hususiyetle
Yahudiler) kendilerine muhalif olan (kendi dinlerinde olmayanlara) zulüm etmeyi helal sayıyorlar. Ve dediler ki:
-"Tevrâtta, onlar hakkında bir haramlılık yoktur."299
Zulüm Bütün Dinlerde Haramdır
Bu iddialarıyla Yahudiler, Allah'a iftira edip yalan söylediler. Çünkü Allâh-ü Teâlâ hazretleri, indirdiği bütün
Kitab ehli, kendilerinden olmayan, kendi inançlarını paylaĢmayanların kendilerinin üzerine bir hak ve hukuku olmadığına inandıkları için,
asırlarca Müslümanlara ve insanlığa büyük zulümler ettiler. Yahudî ve Hıristiyanların bu zulümleri sadece ekonomik haksızlık değil; siyâsî,
kültürel ve insanî bir çok haksızlık ve zulüm ettiler: Yahudilerin "Hamursuz Bayramı" (PaschaĠ Holocaust) günlerinde kullanmak için,
Yahudî olmayanları. (Müslüman ve Hıristiyanlar 1 iğneli fıçılara koyup, son damlasına kadar kanını alarak, insanları büyük bir zulüm ve
iĢkence ile öldürdüler. Peygamberleri kestiler. Ġnsanlara akıl almaz Ģekillerde zulümler ettiler. Bu konuda daha geniĢ bilgi için "Yahudi
Mezâlimi" kitabına bakınız. Hıristiyanlar. "Engizisyon Mahkemeleri" kurdular. Engizisyon Mahkeme-leri, Roma Katolik Kilisesinin
Hıristiyanlığı korumak ve karĢı inanç ve fikirde olan insanları düĢünce ve inançlarından dolayı feci bir Ģekilde cezalandırmak için, Avrupalı
papazların kurdukları insanlık dıĢı bir mahkemedir. Engizisyon Mahkemeleri, 1183 tarihinde kurulmaya baĢlandı. Ġtalya. Fransa ve Ġngiltere,
Ġspanya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde kurulan bu mahkemeler, kendileri gibi inanmayan ve düĢünme yenleri. Müslümanları,
Yahudileri ve diğer dinlere mensup olan insanları, bilimsel fikirler ortaya atan aydınları ve ilim adamlarını haksız yere idam ediyor veya
yazdıkları kitapları ile beraber yakıyorlardı. Sanıkların avukat tutma haklan yoktu. Sanık eğer ÖlmüĢ ise mezarından çıkarılıp, cesedi
(kemikleri) yakılır ve mirasına el konurdu. Engizisyon Mahkemelerinin Ġnsanlığa haksız yere vermiĢ oldukları zararın bilançosunu "Lügat-ı
Tarihiyye ve Coğrafiye" adlı eserde Ģöyle beyan edilmektedir:
Engizisyon zulmünden baĢka yere göç eden.........5.000.000
Küreğe ve zindana atılarak telef olan..................... 291.154
Korku ve iĢkenceden telef olan.............................. 43.000
Diri diri yakılan insanlar......................................... 33.746
Ġdamdan sonra cesedi yakılan................................. 18.027
ĠĢkenceden yaralanan............................................. 18.000
Toplam............................................................. 5.403.920 kiĢi.
Dinlerin, Ġnançların, fikirlerin, bilginin, medeniyetin ve insanlığın en büyük düĢmanı olan Engizisyon Mahkemeleri resmî olarak Napolyon
Bonaparte tarafından binbir türlü zorluklarla 1807 tarihinde kaldırıldı.... insanlık ibret almalıdır..,
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/548-549.
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Mekke'nin ümmü'l-kurâ olduğu hakkında Kur'ân-ı Kerim Ģöyle buyurmaktadır:
"iĢte bu da bizim indirdiğimiz bir kı'tâb. Feyz u bereketi dünyayı tutacak. Evvelki kitaplar bu tasdik etmedikçe muteber olmayacak. Bir de,
Ümmü'l-Kurâ'yı ve hem bütün çevresindekileri inzar edesin diye ki. âhirete iymân edenleri temin edecekler buna iymân ederler ve onlar
namazlarının üzerine muhafız olurlar." El-Enâm: 6/92;
"Ve iĢte böyle sana arabî bir kur'an vahyetmekteyiz ki Ömm'ül-Kura'yı ve çevresindekileri sakındırasın ve o toplama gününün dehĢetini
haber veresin -onda Ģüphe yok-; bir fırka cennette bir fırka saîr'dedir." EĢ-ġurâ: 42/7;
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/549.
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Yahudilerin, "Tevrâtta, onlar (Yahudi olmayanlar) hakkında bir haramlılık yoktur." düĢünceleriyle bütün asırlar boyu kendilerinden
olmayanlara ve özellikle Müslümanlara binbir türlü zulüm ve iĢkenceler ettiler. Yüzlerce peygamberi Ģehid ettiler ve hatta bir çoğunu akıl
almaz iĢkencelerle öldürdüler. Tarih boyunca Müslümanlara zulüm ettiler. Ġnsanların mallarını ele geçirmenin bütün yollarını caiz gördüler.
BaĢkalarını kandırmayı ibâdet saydılar. Yahudîler. hâlâda bu düĢüncededirler. Sinsi bir Ģekilde baĢkalarının mallarını ellerinden almanın
yollarını araĢtırmaktadırlar. Bu konuda daha geniĢ bilgi için bakınız. "Ġğneli Fıçı" Cevat Rıfat Atılhân: "Yahudîlikten Niçin Çıktım" Max
Frumkın:" Bedir Yayınevi, Yahudî Mezâlimi" Ömer Faruk Hilmi, Osmanlı yayınevi.
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dinlerde Ģunları vacib kıldı:
1 - Emâneti sahibine vermeyi bütün dinlerde vacib kıldı.
2- BaĢkasının malını alıkoymayı,
3- BaĢkalarına (mal ve mallarına) zarar vermeyi
4- Ve baĢkalarına hıyanet etmeyi haram kıldı.
5- BaĢkalarına zulmü haram kıldı. 300
Ümmilere Yol Var
"Hayır yol var.» Allah var..."
Yahudilerin nefyettiği Ģeyi isbât içindir. Evet onların (Yahudilerin) üzerinde ümmîler hakkında yol vardır,
demektir.
"Her kim ahdine vefa eder."
Cümlenin sonundaki zamir, "her kinrfe râcidir. (2/51)
Kim ahdini tam olarak ifâ ederse veya Allâh-ü Teâlâ Hazret-leri'nin kendilerine Tevrâtta almıĢ olduğu ahdi ve
onlardan, Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretlerine iman için almıĢ olduğu ahdi ve emânete riâyet misâkmı
yerine getirirse;
"Ve korunursa,"
ġirk ve hiyânetten korunursa, demektir. '^ "her kim" Ģartının cevâbı Ģu kavl-i Ģeriftir:
"ġüphe yok ki Allah o müttakîleri sever."
Sözünden caymak, hiyânet ve ahdi bozmaktan kendilerini koruyanları, Allah sever, demektir. Müttekîlerin
umumiliği, cezâ'dan"her kim" râci olan zamirin makâmmdadir. Takva, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin
kendilerinden Muhammed Mustafa (s.a.v.) hazretlerine ve onun getirdiği ilâhî kitab'a iman etmeyi nazarî ve
amelî kuvvetin mükemmelliğiyle gerektiren bütün ilâhî ahd ve misâklara umûmî olan (Ġçine alan) bir ahdi ifâde
eder. 301
Tâatın Özü
Bu âyet-i kerime, büyük bir iĢe; ahde vefâ'nin iĢine delâlet etmektedir. Bu Ģundandır: Çünkü taat (ve bütün
ibâdetler) iki büyük iĢte toplanmaktadır. Onlar:
1- Allah'ın emirlerine ta'zîm,
2- Allah'ın mahlûkâtına Ģefkat...
Ahde vefa bu iki iĢe beraberce Ģâmildir (kapsayıp içine almaktadır). Bunun sebebi, mahlûkâtın menfaat
görmesidir. Bu da Allah'ın yaratıklarına Ģefkat beslemektir. Allâhü teâlâ hazretleri onu emretti. Ahde vefa etmek,
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin emirlerine ta'zimdir...
(ġeyh Ahmed Gazâlîhazretleri, buyurdular: "Bütün ilimle-riikikelimede topladım. Bunlar; Allah'ın emirlerine
tazim, yarattıklarına Ģefkat etmektir.") 302
Münafıkların Alâmetleri
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Dört (kötü davranıĢ) vardır. Kimde bu Ģeyler (bulunacak) olursa hâlis münafık olur. Kimde de bunlardan bir
haslet (huy) bulunursa, terk edesiye kadar, nifaktan bir Ģey onda bulunmuĢ olur:
1- (Bir Ģey) emânet bırakılsa (emin bir kiĢi kabul edilip yanına bir emânet bırakılsa) ihanet eder.
2- Haber verdiğinde yalan söyler,
3- SözleĢme yaptığında (vefa ve söze bağlılığı terkeder ve böylece karĢısındakini) mağdur eder.
4- DüĢmanlıkta haktan ve adaletten yüz çevirir. 303
Ġçi ve DıĢı Bir Olmayanlar
Tuhfe'nin sahibi buyurdular:Münafıkların alâmetleri, bu dört Ģeyle sınırlı değildir. Belki bâtını zahirine uymayan
herkes münafıklardandır. (Ġçi ve dıĢı bir olmayan her iki yüzlü insan münafıktır.)
Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'n den sayının sadır olması (münafıkların alâmetleri dörttür buyurmaları), makamın
iktizâsı icabıdır. alimdir. Ġyi bir304
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/550.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/552.

Ahde Vefa Ġki Türlüdür
Ahde vefa (iki türlüdür.)
1 - BaĢkasının hakkında olur,
2- KiĢinin kendisi hakkında olur.
Ahde vefa, baĢkasının hakkında olması mümkün olduğu gibi, kiĢinin kendi nefsi hakkında olması da
mümkündür.
KiĢinin kendi nefsi hakkında ahde vefa ise, taat ve ibâdetleri yapmak ve haram olan Ģeyleri terketmektir.
Çünkü bu olduğu zaman kiĢi, taat ve ibâdet edip haramları terkettiği vakit nefsi sevab ile fevz-ü necata erip
kurtulur ve cezadan uzaklaĢır... 305
Ahidleri Ġfâ
Akıllı kiĢiye düĢen vazife, sevinç ve zarar anında, gizli ve aĢikâr (her hâl-ü kârda) vermiĢ olduğu ahdi (sözü)
muhafaza etmeye çalıĢmalıdır. 306
Hikâye (Ahde Vefa)
Hikâye olundu: Gencin biri, dünyanın süs ve güzelliklerine bakmamak üzere Allâh-ü Teâlâ hazretleriyle bir akit
yapdı. Allah'a söz verdi. Bir gün pazara uğradı. Orada inci ve cevher ile iĢlenmiĢ çok pahalı, bir kemer gördü.
Kemere baktı, onu beğendi. Sonra geçip gitti. Kemerin sahibi de gencin büyük bir beğeniyle kemere baktığını
gördü.
Genç, oradan ayrılıp gittiğinde, adam cevher ve inci iĢlemeli altın kemeri kaybetti. Adam hızlıca gencin arkasına
takıldı. Adam genci yakaladı ve ona:
-"Ey yolcu! Sen hırsızsın! Sen benim kemerimi çaldın!" diyerek onu yakaladı. Ve Sultana götürdü. Sultan o
gence baktığında;
-"Bu genç hırsızlardan değildir," dedi. Adam:
-"Hayır! O, benim Ģu Ģekillerde olan kemerimi çaldı!" diyerek kemerinin özelliklerini anlattı. Sultan, gencin
aranmasını emretti. Kemeri gencin belinde buldular. Sultan gence:
-"Ey genç! Utanmıyor musun, hayırlıların (iyillerin) elbiselerini giyiyor ve fâcirlerin (kötülerin) amellerini
yapıyorsun?"
Genç, ĢaĢkın bir Ģekilde kemere bakar. Ve:
-"Ey Mevlâm! Vazgeçiyorum! Vazgeçiyorum! ilâhî bir daha bunun bir benzerine dönmeyeceğim
(yapmayacağım)" dedi.
Sultan, gencin dövülmesini emretti.
Dövmek için gaib'ten bir ses iĢittiler. Söyleyen kiĢi görünmüyordu. ġöyle diyordu:
-"Bırakın onu! Onu dövmeyin! Biz onu te'dib etmek ve Terbiye etmek istedik."
Sultan, gencin üzerine sıçradı. Genci iki gözünün arasından Öptü. sonra ona:
-"Bana kıssanı haber ver! Hikâyeni anlat?" dedi. Sultan taaccub etti. Hayretle Ģu âyet-i kerimeyi okudu:
"Bir de antlaĢtıkları vakit ahidlerini yerine getirenler... 307
Bu hâdise üzerine kemerin sahibi:
-"Bu kemeri sana hediyye ediyorum! Allah aĢkına bunu benden kabul et. Ve bana hakkını helâl et!" dedi. Genç:
-"Benden uzak ol! Bu senin yaptığın bir iĢ değildir. Bunu yapan sanat (ve iĢlerin) sahibi olan Allâh-ü Teâlâ
hazretleridir. Varlık üzerinde Hak Teâlâ hazretlerinden baĢkası tesir edemez. Diyarlarda onun gayrisinde kimse
etkileyici değildir.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Behlü! ne güzel söyledi. Mübarek huy, kiĢinin cenk ve yol ü-zere olan ariften aldığıdır. Dostu tanımayı iddia
eden kiĢi, dostluğuna düĢmanlık giydirdi.
Gerçi o hakdan haber vermektedir. Ama o halkın hepsine asla öğüt veremez.
Sen bu haber (hadiseye) vakıf olduğun zaman, nefsini terbiye etmek üzere durup çalıĢ! Her Ģeyde Allâh-ü
Teâlâ'nm varlığını müĢahede edip, ikiliği ortadan kaldırıp, Allah'ü Teâlâ'nın zatının pak-i sübhâniyesine
ulaĢıncaya kadar çalıĢmalıdır. Allâh-ü Teâlâ hazretleri bize ve sizlere müĢahede etmeyi nasîb etsin! 308
Ahdini Birkaç Parayla Satanlar

Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/553.
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"Fakat onlar; satıyorlar ..."
DeğiĢtiriyor ve alıyorlar, demektir. "Allah'ın ahdini"
Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine iman etmeye bedel ve emânete vefa "ya riâyet konusunda,
"Ve kendi yeminlerini,"
Onlar, "biz elbette kendisine yardım edeceğiz ve mutlaka kendisine iman edeceğiz" diyerek kendisiyle
yeminlerini bozuyorlar... (2/52) "Birkaç paraya,"
Dünya artığı ve az bir Ģeydir. "Onlar,"
Yani bu çirkin sıfatlarla mevsûf olanlar, "Hiç nasibi yoktur."
Onların âhiret'te." Ahiretin nimetlerinde
"Allah onlara kelâmıyla hitab etmeyecek..."
Bu kavl-i Ģerif, Allâh-ü Teâlâ'nin gadabının ve kızmasının Ģiddetinden kinayedir. Bundan Allâh-ü Teâlâ
hazretlerine sığınırız.
"Ve kıyamet günü nazar buyurmayacak..."
Bu istihâne (küçük) görmek ve gadab'dan mecazîdir.
"Ve kendilerini temize çıkarmayacaktır."
Evliyasını övdüğü gibi onları övmeyecektir. Huzurunda olanın tezkiye edilmesi gibi tezkiye etmeyecektir. 309
Tezkiyenin Manâları
Allâh-ü Teâlâ Hazretlerinden olan tezkiye çok değiĢik Ģekillerde tecelli eder.
1 -Meleklerin dili üzere olur.
2- Vantasizolur... Bu da;
a) Dünyada olur,
b) ÂhiretteoIur...
Allâh-ü Teâlâ'nın tezkiye etmesi, bazan meleklerin lisanları üzere olur. ġu kavl-i Ģerifte olduğu gibi:
"Ve onlar ki mevlâlarının rızasına ermek için sabretmekte, namazı dürüst kılmakta, kendilerine verdiğimiz
azıklardan gizli-açık infâk eylemektedirler ve seyyieyi hasene ile defederler. ĠĢte bunlar, dünya yurdunun ukbâsı
onlara. Adn cennetleri... onlara girecekler; atalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salih olanlar da
beraber... Öyle ki melekler her kapıdan üzerlerine girecek diyecekler: "Selâm sizlere, sabrettiğiniz için. Bakın, ne
güzel yurdun ukbası.310
Allâh-ü Teâlâ'nın tezkiye etmesi bazin de vasıtasız olur. Allâh-ü Teâlâ'nın vasıtasız olarak tezkiye etmesi; ya
dünya da olur:
Buyurulduğu gibi:
"O tevbekâriar, o âbidler, o hamdedenler, o oruç tutanlar, o rukûa varanlar, o secdeye kapananlar, o ma'rûfu
emredip munkerden nehyeyleyenler ve Allah'ın hududunu muhafaza eyleyenler... Müjdele, hem o bütün
mü'minleri." 311
Allâh-ü Teâlâ'nın vasıtasız olarak tezkiye etmesi âhirette de olur. ġu kavl-i Ģerifte buyrulduğu gibi:
"Bir selâm, rahîm bir rabden kelâm!" 312
Yahudiler Ġçin Acıklı Bir Azab
"Onların hakkı elîm bir azaptır."
YapmıĢ oldukları bu isyan ve günahlardan dolayı onların hakkı çok acıklı bir azâbdır. 313
Sebeb-i Nüzul
Bu âyet-i kerime, Tevrâtı tahrif eden, Tevrâtta Efendimiz (s.a.v.) hazretleriyle ilgili olan âyetleri na't ve
vasıflarını anlatan değiĢtiren; bu tahrifat ve kötülüklerine karĢılık rüĢvet alan Yahudiler hakkında nâzii oldu. 314
YAHUDĠLERĠN TEVRÂTI TAHRĠF ETMELERĠ
Yüce Meali:
Bir de onlardan bir fırka vardır, dillerini Kitaba eğer bü-ğerler, onu Kitâb'dan sanasınız diye; halbuki Kitâb'dan
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/554-555.
er-Ra'd: 13/22,23,24,
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et-Tevbe:9/112
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Yasin: 36/58.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/555-556.
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değildir. Hem "O Allah tarafındandır." derler; halbuki Allah tarafından değildir de Allah nâmına bile bile yalan
söylerler.78315
Tefsiri:
"Bir de onlardan vardır,'
Tevrâtı tahrif eden Yahudilerden.
"Bir fırka,"
Ka'b bin EĢref, Mâlik bin Sayf ve ikisinin benzer ve yandaĢları...
"Eğer büğerler,"
kelimesinden gelmektedir. Bükmek demektir. (Burada gevelemĞk manasınadır.)
"Dillerini Kitâb'a,"
Kitabı okurken dillerini bükerler, harfleri mahreçlerindan ve yerlerinden çıkarıp tahrif ederler.
"Onu sanasıniz diye;"
Tahrif edileni ve "Eğer büğerler," kavl-i Ģerifiyle delâlet edileni sanmanız için...
"Kitâb'dan"
Kitabın cümlesinden...
"Halbuki Kitâb'dan değildir."
Mensûb zamirinden hâldir. Halbuki onun okuduMarı kitâb'dan değildir. Onların dillerini bükerek okudukları Ģey
gerçekten kitab'dan olmadığı gibi onların itikadlarına göre de kitâb'dan değil....
"Ve derler;"
Zikir olunan dillerini bükerek (geveleyerek) okumaları ve tahrif, açık bir yol üzere beyan edildi; Tevrat ve tariz
değil...
O tahrif edilenler,
"Allah tarafmdandır." Ailâh-ü Teâlâ'nin katından inmiĢtirdirler.
Yahudiler Tescilli Yalancıdırlar
"Halbuki o, Allah tarafından değildir."
Halbuki onların itikadlarına göre de o okudukları Ģeyler. Al-lâh~ü teâlâ'nın katından inmemiĢtir. (Bu gerçeğe
onlar pek a'lâ bilmektedirler.)
"Allah nâmına bile bile yalan söylerler."
Onlar, Allah adına yalan söylüyorlar ve Allah'a iftira ediyorlar. Bu onları tekid ve Yahudilerin bilerek Allah
adına yalan söylemeleridir. Onları yalancılıkla tescil etmektedir. 316
Yahudilerin Kitaba Katmaları
lbni Abbas (r.a.) hazretleri buyurdular:
Burada geçen onlar, Yahudîlerdir. Ka'b b. EĢrefe geldiler. Tevrâtı değiĢtirdiler. Kendi elleriyle bir kitab yazdılar.
Bu yazdıkları uydurma kitab'da Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin vasıflarını tamamen değiĢtirdiler. Sonra
Kurayza Yahudileri geldiler onu aldılar ve onu kitab (Tevrat) ile karıĢtırdılar... 317
ĠĢaret Edilen Bazı Manâlar
Bu iki âyet-i kerime'de Ģu iĢaretler vardır:
"Fakat onlar; o Allah'ın ahdini satanlar.."
Allâh-ü Teâlâ'nın misâk günü kendilerinden tevhid ve vahdeti istemek hakkında ahid aldığı kiĢiler, demektir.
"Ve kendi yeminlerini,"
Kendisiyle burada yapmıĢ oldukları yeminler.."Birkaç paraya,"
Dünya meta ve süslerinden, insanın beĢ duyularının ve nefsânî nefsin sıfatlan günahkâr olduğu Ģeylere karĢılık
satanlar...
"iĢte onların âhiret'te hiç nasîbi yoktur.'
Rabbânî
ahlakın
güzel
kokularının
esintilerinin ruhâniyetinden nasibleri yoktur.
Allah onlara kelâmiyla hitab etmeyecek."
YaklaĢmak, konuĢmak ve ikrâm'da bulunmak suretiyle hitab etmeyecek.
"Ve kıyamet günü nazar buyurmayacak." inayet ve rahmet nazarıyla onlara bakıp; kendisi sebebiyle cehennem
derekelerine müstahak oldukları kötü sıfatlardan onları tezkiye edip onlara rahmet etmeyecektir.
"Ve kendilerini temize çıkarmayacaktır."
Kötü sıfatlardan, o da cehennem ateĢinin yakıtı olmak ve ebediyyen cehennemde olmaktır. Onlar ebediyyen
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/557.
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cehennem ateĢinden kurtulmayacaklardır.
"Onların hakkı elîm bir azaptır."
Allah onlara kelâmiyla hitab etmeyecek, nazar buyurmayacak ve kendilerini temize çıkarmayacağı bir azâb
vardır...
MüteĢâyihlerin318 ve Evliyalık Taslayanların Durumu
"Bir de onlardan vardır," Marifet ehli olduklarını iddia edenlerden vardır. ^JsfJĠL* IV? ;-jf üj^-Ġe Uij-Ġ "Bir
fırka, dillerini Kitâb'a
eğer büğerler,"
Marifet ehlinin kelimelerini dillerine dolarlar...
"Onu sanasınız diye;"
Marifetten (kendisini de marifet ehlinden sorasınız diye)
"Kitâb'dan" Ariflerin kalblerineyazılan kitab'dan.. "Halbuki Kitâb'dan değildir." Ailâh-ü Teâlâ'nm arif kullarının
kalblerine yazdığından...
"Hem O Allah tarafındandır.' derlen" llm-i Ledünnfdendir, derler...
"Halbuki Allah tarafından değildir de Allah nâmına yalan söylerler..."
Manâları kaybetme anında evliyalık, Ģeyhlik ve marifet ehlinden olma iddia'sını izhâr ederek. Allah adına yalan
söylerler...
"Bile bile (kendileri gerçeği bildikleri halde,"
Kendileri, kendilerinin marifet ehlinden olmadıklarını çok iyi bilmektedirler... Ve onlar yapmadıkları Ģeyleri
söylemektedirler.
Sa'dî (k.s.) hazretleri buyurdular:
Yâni yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeden önce cehenneme girer. Çünkü onun durumu ateĢ ve muhasebe
halidir. Ve eğer bu durum azâb'dan bir çeĢit ise, cehennem azabı daha Ģiddetlidir... (2/53)
Ne güzel buyurmuĢlar:
Gerçi elbisesi ve görünüĢü temiz ama. siret ve ahlakı kirlidir. Yakınlarının ve tanıdıklarının içinde (gönül
dünyasının kapısını açacak) kilit adam yoktu.
Ne güzel buyurmuĢlar:
Eğer er isen, kendi adamlığını söyleme! Her usta ve korkusuz süvarinin karĢısına taĢ çıktığı söylenir...
Yâni her âbid, son anda imanını kurtaramaz. Ancak sâlih bir Ģekilde yaĢayanlar, salih olmayan bir Ģekilde vefat
edebilirler... Bundan Allah'a sığınırız. 319
Bütün Kerameti Sarık Olmamalıdır
Ne güzel buyurmuĢlar: Kimse büyük ve baĢ olmakla bir Ģey olmadı. BaĢlar vardır, beyin dahi kendisinde
yoktur... Onun bütün kerameti, sakal ve sarıktır... Birde halka verdiği emir
Onun maharet gördüğü sarık ise pamuktandır... Onlar kendisinden soyulduğunda ot gibidir o.... Yâni ey yeĢil
bitkiler, Ey iddia erbabı hani manâlar? Ey marifet ehlil Hani muhabbet? Ey muhabbet ehli! Hani taat? 320
Zinâkâr Kadınların Cehennemdeki Durumu
Rivayet olundu:
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, mirâc gecesi, bir takım kadınlar gördü. Kadınların ellerinde makaslar vardır.
Kadınlar, o makaslarla kendi göğüslerini makaslıyor. Parça parça kesiyorlardı. Çok Ģiddetli bir azabın
içindeydiler. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri, Cebrail Aleyhisselâm'a bunun sebebini sordu. Cebrail Aleyhisselâm :
"Bunlar, kocaları ve çocukları olduğu halde, zinadan çocuk doğuran kadınlardır!" dedi... 321
MüteĢâyih, "tefâul" babından ism-i fail'dir. Tefâül babının binası, içten olmayan bir Ģeyi izhâr etmek manasınadır. Ġlim sahibi olmayan
câhil insanların bilgiçlik taslamalarına Teâruf-i cahilane" denildiği gibi, gerçekten, marifet ehli, evliya, Ģeyh olmadığı ve hakikî manâda bir
ermiĢliği olmadığı halde, baba ve dedelerinin sâlih insanlar, Ģeyh veya temiz kiĢiler olmasını ileri sürerek; kendilerinin de marifet ehli, ermiĢ,
Ģeyh veya evliya olduğunu iddia edenlere de "MüteĢâyih" denir. Tasavvuf tâbiri olan MüteĢâyih, Ģeyh olmadığı halde Ģeyh gibi görünen,
sahte Ģeyh, Ģeyhlik taslayan kiĢi demektir. Buna "müteĢeyyih"te denir Sadık vicdanî, müteĢâyihlerin Ġslâm dinine verdikleri zararı Ģöyle
beyan etmektedir:
Din-i mûbîn-i ahmed-i mürsel be-bâd dâd Der sünniyân teĢeyyuh der-Ģia ictihâd islâm dinini Sünnîlikte teĢeyyuh, ġiîlikteki içtihâd berbâd
etti.
Büyük Ġslâm ġairi, Nâbî (k.s.) Hazretleri müteĢâyihler hakkında Ģöyle buyurmaktadır:
Asırda zındık sima Ģeyhler Müstecabu'd-da'velikte lâf atar. Gaybtan mansıb verip tâliblere
Aldatıp halkı velayetler satar.
MüteĢâyih'lerin Ġslâm dinine vermiĢ olduğu zararı hiçbir din düĢmanı vermemiĢtir. Din kisvesine bürünüp, saf MÜslümalann tertemiz
duygularını istismar eden insanların bu yolda kazanmıĢ oldukları her türlü mal, para ve maddî çıkar, fahiĢelerin kazançları ile aynı katagoride
değerlendirilir. Merhum Ziya PaĢa. fuhuĢ yapılarak kazanılan mal ile din alet edilerek kazanılan para ve mala Ģöyle lanet okumaktadır:
"Lanet ola ol male kî, tahsiline anın Ya din ola, ya ırz-u namus ola alet" MüteĢâyihlerin Ģerrinden ve fitnelerinden Allah'a sığınırız! Mütercim
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Sahte ġeyhler ve Zinâkâr Kadınlar
ġeyh es-Sâfî (k.s.)322 hazretleri buyurdular:
Marifet iddia edip, irĢâd makamına oturanlar; dünya menfaati için gösteriĢ yapan (sahte Ģeyh ve evliyalık
taslayanlara) yapılacak azâb, bu zinâkâr kadınlara yapılan azabın yetmiĢ katı olacaktır.... 323
Çalgıcılar
Çalgı aletlerini alet ederek, dünyalık kazanan bir kiĢi, Kur'ân-ı Kerim'i vesile kılarak dünyalık menfaat elde
etmeye çalıĢan kiĢilerden (kötü âlim ve sahte Ģeyhlerden) daha ehvendirler... 324
Ekmeğe UlaĢmak
Meselâ yüksek bir yerde, ekmek olur da, oraya eli ulaĢamaz-sa bir kimsenin ve orada ekmeğe elinin yetiĢmesi
için ve Kur'ân-ı Kerim'den baĢka bir Ģey yoksa; ekmeği elde etmek için Tanburu (çalgı aletini) ayaklarının altına
alıp ekmeğe uzanmalıdır; Kur'ân-ı Kerim'i ayaklarının altına almamalıdır...
Denildi ki:
Dini satmak, apaçık ve büyük bir zarardır.
En büyük ustalık dünyayı sarfedip, din satın almaktır... 325
ġeyhlerin Çoğu
Sen bu zamanın Ģeyhlerine (Ģeyh olduklarını söyleyen kiĢilere) bakacak (ve Kur'ân-ı Kerim ve sünnet-i
seniyye'ye göre hallerini inceleyecek olursan); bu Ģeyhlerin çoğunun gerçekten hakketmedikleri (hakka
ermedikleri ve evliya olmadıkları halde Ģeyhlik) makamları iddia ettiklerini görürsün!
Bu zamanın Ģeyhleri, yalanlarla halkı sapıtmaktadırlar. 326
Kendisinde manâ ve hakikatte bir eser olmayan hurafe, akıl ve mantık dıĢı hikâyeler, Kur'ân-ı Kerim ve sünnet-i
seniyyeye uymayan uslûblarla halkı dalâlete düĢürmektedirler. 327
MüteĢâyihlere Halk Nasıl Davranmalı?
Akıllı kiĢiye düĢen vazife, onların (sahte Ģeyh ve müteĢâyihlerin) zahirlerine bakıp asla onlara aldanmamalıdır.
Sahte Ģeyh ve müteĢâyihlerin eser ve iĢlerine bakarak, yoldan asla çıkmamalıdır.
Müslüman kiĢi, hemen sahte Ģeyh ve müteĢâyihlerin zahirî bazı iĢlerine (istidrâçlanna) bakarak; onlara
ġeyh es-Safî (k.s.)'nin kim olduğunu kesin olarak bilinmemekle beraber, Musannif hazretlerinin Celvetiyye tarikat-ı âliyyesinde olması, ve
Celvetiyye tarikatının silsilesinde bulunan ġeyh Safiyyüddin Erdebili (k.s.) olmalıdır... ġeyh Safiyüddün-i Erdebilî, 650 (m. 1252) yılında
Erdebil'de doğdu. Babasının Hoca Kemaleddin ArabĢah'ın oğlu olduğu söylenir. ġeyh Safiyyüddin küçük yaĢta babasını kaybetti. Ġyi bir
eğitim gördü. Tasavvuf, marifet ve hikmeti, Zahid Rüknüddin Ġbrahim bin RavĢân Emîr bin Bâbil bin ġeyh Bündâr Kürdî Sencâri Geyiânî
hazretlerinden tam yirmi beĢ yıl kadar ilim tahsil etti. ġeyhinin kızıyla evlendi. Hocasının halifesi olarak Erdebü'e yerleĢti. Orada irĢada
baĢladı. Birçok talebe yetiĢtirdi. 735 (m. 1334) yılında Erdebü'de vefat etti. ġeyh Safiyyuddîn (k.s.)'dan sonra onun çocuk ve torunlarına
"Safevî" Ģeyhleri denildi. BaĢta Osmanlı devleti olmak üzere bütün Türk devletlerinin onlara büyük bir saygısı vardı. Osmanlılar, her sene
onlara "Çırağ Akçesi" adı altında hediyeler gönderirlerdi. Zamanla her tarafa Ģöhretleri yayıldı. Timurhân, Yıldırım Beyâzid'i mağlup edip,
Anadoludan esir ettiği Türkmenleri, Safevî Ģeyhlerinin ricası üzerine serbest bıraktı ve Anadolu'ya gönderince oütün Anadolunun çoğu
Safevîlere mürid oldu. Kendilerinde maneviyât kalmayan Safevî Ģeyhleri postu bırakıp tahta geçmeye karar vermediler. Babadan oğla geçen
Ģeyhlikte maneviyat, cezbe ve aĢk kalmamıĢtı. Tek istekleri dünyalık olmuĢtu. Bundan dolayı ġeyh Safiyyuddin'in torunlarından Cüneyd
postan tahta geçmeye karar verdi. Sünnî olan Osmanlı ve diğer Türk devletlerinin alternatifi olmak için ġiîliğe kaydılar. Kendileri özbe öz
Türk oldukları halde, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin soyundan geldiklerini yaydılar. Sahabelere dil uzattılar. ġah Ġsmail, Sünnî olan annesi
Halime hanımı Tebriz'de Ģehir meydanında ibret-i âlem için idam etti. Sahabelere dil uzatmayan herkesi idam etti. Yavuz Sultan Seiim ile
yapılan savaĢta mağlub oldu. Anadoluda Safevîler adına ayaklanmalar oldu. Anadoludaki müridlerle Safevîlerin arasındaki bağ ve iletiĢim
koptu. Bunun üzerine Anadoluda bulunan Safevîlerin müridleri, camilerden koptular. Safevîlerle de iliĢkileri kesilince camiiden de oldular
dergahtanda... Ġlim, marifet, hikmet, Ģeriat ve tarikattan uzak bir halde yaĢadılar... Zamanla çok garip bir topluluk meydana geldi... Safevî
devleti, 1150 (m. 1737) yılına kadar devam etti. Safevîler hadisemi, Ģeriat, ilim, amel. aĢk, vecd ve maneviyattan uzaklaĢan, tahrif edilen
müteĢâyihliğın ve babadan oğla geçen bir Ģeyhliğin neler getirdiğine en bariz bir
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Musannif hazretlerinin zamanında ki Ģeyhlerin durumu böyle olduğuna göre bu çağın müteĢayyihlerin durumu daha feci olsa gerek! Bu
çağın müteĢâhiyierinin Ģerrinden ve fitnesinden Allah'a sığınmak lazım. Çünkü Müslümanlığın önündeki en büyük engel bu çağın
müteĢâyihleridirler. Zira müteĢâyihler. halkın ilim sahibi olmasını ve dinlerinin doğru bir Ģekilde öğrenmelerini istememektedirler. Bu çağın
müteĢâyihleri, hâĢâ Allâh'ü Teâlâ hazretlerinin kendi ailelerinin tekelinde olduğunu sanmakta... Ve ancak kendi soylarından gelenlerin Ģeyh
olabileceğini ve diğer insanların kendilerine mürid olmaları gerektiğini inanmaktadırlar. Senin deden benim dedemin müridiydi: sende benim
müridim olacaksın, düĢüncesiyle halka yanaĢmaktadırlar... Bunlar halkın manen ilerlemelerini istememektedirler. Musannif ismail Hakkı
Bursevî bu çağın sahte
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aldanmamalı, hak ile bâtılın arasını ayırmalıdır.
Arif ile câhil'in arasını tefrik etmelidir...
Hak'dan sonra gelen bâtıldır...
A!lâh-ü Teâlâ hazretleri, bizi ve sizi hak yoldan sapıtmaktan ve kötü amellere kaymaktan korusun.
Âmin! Ya Müteâl! 328
PEYGAMBERĠN VAZĠFESĠ
Yüce Meali:
Hiçbir insan için o salâhiyyet yoktur ki, Allah ona kitâb versin, hüküm versin, peygamberlik versin de o sonra
insanlara "Allah'tan beride bana kul olun" diyebilsin. Velâkin "Kitâb talim etmekte olduğunuz ve ders alıp
vermekte bulunduğunuz için rabbaniler olunuz" der.79
Ve hiçbir zaman size melâikeyi ve peygamberleri rablar ittihaz etmenizi de emredemez. Ya sizî müslüman
olduktan sonra size küfrü emredebilir mi?80
Hem Allah vaktiyle peygamberlerin Ģöyle mîsâkını almıĢtır: Celâlim hakkı için, size Kitâb ve Hikmet'ten her ne
verdimse, sonra size beraberinizdeKini tasdik eden bir resul geldiğinde, ona mutlak iymân edeceksiniz ve elbette
ona yardımda bulunacaksınız, "Buna ikrar verdiniz mi? ve bunun üzerine ağır ahdimi boynunuza aldınız mı?"
buyurdu. "Ġkrar verdik." dediler. "Öyle ise" buyurdu: "ġâhid olun, ben de sizinle beraber Ģâhidlerdenim."81
Demek kif bunun arkasından her kim dönse, artık onlar hep dinden çıkmıĢ fâsıklardir.82
Daha Allah'ın dininin gayrisini mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde kim varsa, hepsi ister istemez O'na
teslim olmuĢ, hep döndürülüp O'na götürülüyorlar. 329
Tefsiri:
"Hiçbir insan için o salâhiyyet yoktur ki," 330
Sebebi Nuzûl
Yahudî ve Hıristiyanların peygamberlere yapmıĢ oldukları iftiralarının beyânıdır. Necrân Hıristiyanları:
-"Ġsa Aleyhisselâm bize kendisini Rabb edinmemizi emretti," dediler. HâĢâ ki Ġsa Aleyhisselâm böyle bir Ģey
söylesin!
Müslümanlardan bir adam geldi. Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine:
-"Bazımız bazımıza selâm verdiği gibi, biz sana secde etmeyelim mi?" dedi. Bunun üzerine Efendimiz (s.a.v.):
-"Maazallah! Allah'tan baĢkasına ibâdet etmekten veya Allâh'dan gayriye ibâdet etmekten, (Allah'a
sığınırım!)331 dedi. Ġster beĢer veya baĢkası bir Ģey olsun, Allah'ü Teâlâ'dan baĢkasına ibâdet etmek veya ibâdet
etmeyi emretmek, sahih ve doğru olmaz.
Burada hükmün illetini beyan etmek için; hususiyetle, jjQ b\s £ "Hiçbir beĢer için o salâhiyyet yoktur ki,"
buyruldu. Çünkü beĢeriyet kâfirlerin kendisine isnâd ettikleri, iĢe zıttır. (Zira beĢer olan Ġlâh olamaz)...
"Allah ona kitâb versin,"
Hakkı konuĢan (doğruyu dile getiren), tevhidi emreden ve Ģirki nehyeden, Tevrat, încîl ve Kur'ân-ı Kerim gibi
bir kitab versin;
"Ve hüküm versin,"
AnlayıĢ ve ilim versin.
"Peygamberlikversin,"
Kitabın verilmesi, hükmün verilmesini gerektirir. Hükümde itibâr edilen Ģey, kendisinde ilim ve amelin var
olmasıdır. Bundan dolayı, âyet-i kerim'de Uî-Ģü1 "Kitab "hüküm" üzerine takdîm olundu.
Çünkü l_kiJı "hükünV'den murad, Ģeriat ilmi, kitabın maksadlarını (manâlarını) ve hükümlerini anlamaktır.
Zira, bütün lügat ve tefsir, bu "hüküm"ün ilim olduğu üzerine ittifak ettiler. Allâh-ü Teâlâ Ģöyle buyurdu:
"'Ey Yahya! Kitab'ı kuvvetle tut' (dedik) ve daha sabî iken ona hikmet verdik.332
Ġlim ve anlayıĢ verdik, demektir. 333
Semavî Kitabların ĠniĢi
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Semavî kitab. önce iner, sonra o kitab peygamberin aklında husule gelir. Peygamber (s.a.v.) o kitabı anlar ve
esrarına vakıf olur.
Peygamber (s.a.v.)'in o kitabı anlaması hâsıl olduktan sonra, o kitabı halka teblîğ eder. Bu peygamberlik ve haber
vermektir... Bu tertib ne güzeldir!
"Sonra diye bilsin,"
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri, kendisini zikredilen Ģereflerle müĢerref kıldıktan, kendisine hakkı tarif edip öğrettikten
ve kendisini yüksek iĢlere muttali kıldıktan sonra diye bilsin:(kime)
"Ġnsanlara, kul olun"
"Allah'tan beride bana,"(Allah'i bırakıp da bana kul olun)
(harf-i cerri) "kul" kelimesine taalluk etmektedir. Çünkü kendisinde fiil manâsı vardır.
"Ve lâkin,"Onlara Ģöyle der:
"Rabbaniler olunuz"
"Rabbânî," Kelimesinin Manâsı
"Rabbânî." Rabbe mensûb, demektir. Kendisine elif ve nun ziyâde kılınmıĢtır. kelimesi gibi. Uzun sakallı insana
"sakala mensûb" denilir.
Burada bu sıfatın kemâline delâlet manâsı vardır. (2/54)
Bir kiĢi, mübalağa kasdi olmaksızın sakala nisbet edilecek olursa, o zaman, "sakala mensûb" denilir.
"Rabbânî," ilim ve amelde mükemmel, Allâh-ü Teâlâ'hın taatma ve dinine Ģiddetle sarılan demektir.
"Ġlâh'a mensûb adam" denildiği gibi... KiĢi, ilâhî marifet ve taata yöneldiği zaman, "Allah adamı" denilmesi
334
gibi...
Kitabı Öğretmek
Kitab ta'Iim etmekte olduğunuz ve ders alıp vermekte bulunduğunuz
için..."
Sizi kitab öğrenmeye dersini yapmaya, yani okumaya devam etmeniz sebebiyle demektir.
Burada kitabın talîm (öğretme iĢinin) okumadan önce zikredilmesinin sebebi, Kitabı öğretmenin (müstakil
olarak) okumaktan çok Ģerefli (ve üstün) olmasındandır... hiçbir zaman
size melâikeyi ve peygamberleri rablar ittihaz etmenizi de emredemez."
"Sonra diye bilsin," kavi-i Ģerifinin üzerine atıf olduğu için mensûbtur... Cümlenin baĢındaki % kelimesi; "Hiçbir
beĢer için o salâhiyyet yoktur ki," kavl-i Ģerifinöeki nefıy manâsını te'kîd için ziyâde kılınmıĢtır.
Manâsı; Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin peygamber olarak gönderdiği bir zâtın, kalkıp insanlara, kendi nefsine
ibâdet etmesini emretmesi; melekleri ve peygamberleri Rab edinmelerini emretmesi yakıĢık alan bir Ģey değildir.
Böyle bir Ģey asla mümkün değildir, demektir.
KureyĢ ve Sabitlerin335, melekler Allah'ın kızlarıdır. 336
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379 Sabitler, Kur'ân-ı Kerim'de, yahudi ve hristiyanlarla birlikte zikredilen sabitlerin kimler olduğu hakkında müfessirler değiĢik görüĢler
ileri sürmüĢlerdir:
1- Sabiîler; hristiyanlar, yahudiler ve mecusîler arasında bir topluluk olup hiç bir dine sahip değillerdir:
2- Ehl-i kitap olup Zebur'u okumaktadırlar;
3- Yahudiler ile mecusîler arasında bir topluluktur. Onların dini yoktur;
4- Sabitlik diğer dinler gibi bir din olup mensupları sadece "Lailahe illallah" derler ve hiç bir Ģekilde ibadet etmedikleri gibi bir kitapları ve
tanıdıkları bir peygamberleri yoktur. Musul bölgesinde yaĢarlar;
5- Meleklere tapınan bir topluluk olup, bir kıbleye yönelerek namaz kılarlar ve Zebur'u okurlar;
6- Irak taraflarında yaĢayan bir topluluk olup. peygamberlerin tamamına iman ederler, her sene otuz gün oruç tutup. Yemen'e doğru
yönelerek günde beĢ defa namaz kılarlar (Taberî. Camiul-Beyan an TeVil-i Âyâtil Kur'ân. Mısır 1969. I, 318-320; Ibn Kesir, TefsirulKur'ânil-Azim. Ġstanbul 1984,1, 148-149).
7- Fahruddin er-Razî diğer görüĢleri zikrettikten sonra sabitlerin, yıldızlara tapan bir topluluk olduğu görüĢünü doğruya en yakın olarak
kabul etmektedir (Tefsir-i Kebir, II, 105).
8- Arapçada "sabiî" kelimesi, bir dinden çıkıp baĢka bir dine giren kimse anlamındadır. Bunun için müĢrikler, Rasûlüllah (s.a.s)'i sabit diye
isimlendirmiĢlerdir. Çünkü o, dinlerini reddedip yeni bir dine bağlanmıĢtı (M. Hamdi Yazır. Hak Dini Kur'ân Dili. istanbul 1936,11,1750).
9- Diğer bir görüĢe göre sabit kelimesi, eski bir dine mensup olan topluluğa verilen isimdir ve Arapça bir kelime olmayıp, aslı "sabî" olan
süryanice bir kelimedir. Kelime nin aslının bu olduğu kabul edilirse, müĢriklerin Rasûlüllah (s.a.v)'e sabiî demelerinin sebebi olarak, onların
onu "Lailahe illallah" demekle sabiilere benzettikleri sonucu ortaya çıkar (Taberî, Tarih, 1, 319; Ibn Kesir, a.g.e. I, 149).
1O- Bir rivayete göre ise Sabi, Hanûh olarak isimlendirilen, Idris {a.s)'ın torunu Lamek'in diğer bir adıdır. Ve sabiîler adlarını ondan
almaktadırlar (Ġbnül-Esir, el-Kâmil)i't-Tarih, Beyrut 1979,1. 62).
11- Ġbnü'1-Esir, Nuh (a.s)'ın gönderildiği kavmin sabitlerden bir topluluk olduğunu ve onların putlara tapındıklarını kaydetmektedir.
12- ZerdüĢlükten önce Farslar'ın hristiyanlıktan önce de Rumların tâbi olduğu din sabitlikti (Ġbnül-Esir, I. 275. 324). Rumların Sabiîler'de
olduğu gibi, adlarını yedi gezegenden alan yedi tane putları vardı (Ġbnül-Esir, a.g.e. I, 330).
13- Sabitliğin esas itibarı ile münzel bir din olması muhtemeldir. Ancak zamanla felsefi ve siyasi etkiler çerçevesinde bozulma ve sapmalara
uğramıĢ ve bir gizlilik, bâtinilik özelliği kazanmıĢtır. Sabiîler, ilk sabiîler ve sonraki sabiîler olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bu Ġki
ekolün arasında müĢterek oldukları noktalar yanında birbirinden ayrıldıkları noktalar da vardır. Ġlk sabiîlik. Hindistan. Eski Mısır, Suriye ve
Keldânîlerin tâbi oldukları ekoldü, Eski Yunan ve Rum dinleri de bu inancın bir yansımasından ibarettir. Sonraki sabiîler, Ġsrail, Iran, Yunan
ve Roma gibi değiĢik kültürlerin tesiri altında Ģekillenen Süryanî ve Keldânî sabitleridir (M. Hamdi Yazır, a.g.e. 11,1751) Bu konuda daha
geniĢ bilgi için ġamil islâm Ansiklopedisine bakınız.
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Yahudilerin, Uzeyr Allah'ın oğludur 337
Hıristiyanların da Mesîh (Ġsa Aleyhissefâm) Allah'ın oğludur, demeleri gibi... 338
Peygamberler Küfrü Emretmez
Ya sız! Musluman olduktan sonra size küfrü emredebilir mi?"
BeĢerden nefyinin inkârıdır. Zamir kendisine râcidir. Manâsı: Siz tevhid ile muhlis kiĢiler olduktan sonra;
peygamberler hiç size, meleklere ibâdeti ve Peygamberlere secde etmeyi emrederler mi?
Farz-ı muhal size bu küfrü emretseler, peygamberlik ve iman kendilerinden alınır. 339
Peygamberler
Allâh-ü Teâlâ'nin kendisine kitab, hüküm ve peygamberlik verdiği zât insanların en âlimi (bilgini) ve en
faziletlisi olur...
Bu durum onları ulûhiyet iddiasından alıkoyar.
Zira Allâh-ü Teâlâ hazretleri, kitab ve vahyi, ancak temiz olan nefis (kiĢi), zatlara ve pak olan ruhlara indirir.
Hiçbir beĢerde peygamber olup da, halkı Allah'ın gayrisine davet etme olmadı. Hiçbir peygamber, halkı
Allâh'dan gayrisine davet etmedi... 340
Amelsiz Âlim ve llimsiz Sofu
Bilki ilim ve ders yapmak, Allâh-ü Teâlâ'nın ibâdetine sımsıkı sarılmak demek olan Rabbâniyete sebep kılındı.
Bu ilim toplamak için, nefsine sükûnet vermeyen ve nefsinin cehdiyle çalıĢtıktan sonra elde etmiĢ olduğu ilmi
amel etmeye vesile etmeyen kiĢilerin helak ve amellerinin boĢa gitmesi konusunda kâfi bir delildir...
Bunun misli, güzel bir ağaç diken adamın misâlidir. DikmiĢ olduğu güzel ağacın görünüĢü kendisinin hoĢuna
gider. Ama ağacın meyvelerinden faydalanmaz.
Amelsiz ilim ve ilimsiz amel; bunlardan her biri (ilim ve amelden her bîri) tek baĢlarına Rabbe nisbet edilmeleri
sabit ve doğru olmaz.
Bundan bilindi ki ilmiyle amel etmeyen amelsiz âlim, kendisiyle Rabbinin arasında bir nisbetin olmasından
mahrum olup amel eden câhil gibidir...
Bunlardan her biri, (ilmiyle amel etmeyen âlim ve amel eden câhil-sofunun her ikisi de) Allâh-ü Teâlâ
hazretlerinden bir Ģey üzere değiller...
KiĢinin Allâh-ü Teâlâ'ya nisbet edilmesi ancak ilim üzerine mebni olan amel ile sabit ve mümkündür... 341
Ahlaksız Âlim ve Cahil Sofu
Hazret-i Ali (r.a.) buyurdular:
"iki kiĢi benim belimi kırdı (büktü).
1 - Ahlaksız (günah iĢleyen ve ibâdetsiz) âlim,
2- Ġbâdete sarılan câhil sofu.
Çünkü (bu kötü) alim ahlaksızlığıyla insanları ilimden uzaklaĢtırmakta ve halkın nefretini kazanmaktadır.
Câhil sofu ise. ibâdete bağlanıĢıyla insanları, cehalete teĢvik etmektedir...." 342
Fayda Vermeyen Ġlim Korkmayan Kalb
Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:
"Menfaat vermeyen ilimden ve haĢyet duymayan (Allâh'dan korkmayan) kalb'den Allah'a sığınırız. 343

Allâh'ü Teâlâ müĢriklere Ģöyle cevab verdi:
"Yâ!.. ġimdi rabbiniz sizi oğullarla mümtaz kıldı da kendisi melâikeden diĢiler edindi öyle mi? Hakîkaten siz çok büyük bir söz
söylüyorsunuz!," Isrâ: 17/40.
337
Allâh'ü Teâlâ Yahudî ve Hıristiyanlara Ģöyle cevâb verdi;
Yahudiler "Uzeyr Allah'ın oğlu" dediler. Nasrâ'nîler de "Mesih Allah'ın oğlu." dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri sözleri ki önceden
küfredenlerin sözlerine bezetiyorlar. Allah kahredesiler; nereden saptırılıyorlar.
Ahbarlanni, ruhbanlarını. Önderlerini Allah'dan baĢka rabler edindiler. Meryem'in oğlu Mesih'i de... Halbuki hepsi ancak bir ilâha ibadet ile
emrolunmuĢlardı ki. baĢka ilah yok... Ancak O... Tenzih o sübhâna; onların koĢtukları Ģirkten. 31 et-Tevbe: 9/3031
338
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/569-571.
339
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/572.
340
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/572.
341
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/572-573.
342
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/573.
343
DeğiĢik lafızlarla, En-Nesâi: 5362, değiĢik lafızlarla bu konuda çok Hadîs-i Ģerif vardır:
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Ġlim Öğrenmede Maksat
Âlim ve ilim talebesine düĢen vazife, ilmiyle Allâh-ü Teâlâ'nın rızâsını talep etmeleri ve amelleriyle de Rabbânî
olmalarıdır...
Kim, bu maksadlann dıĢında (ilmiyle Allah'ın rızasını kazanmak ve ameliyle de Rabbânî olmanın haricinde bir
sebeble ilim tahsil ederse), o kiĢinin çalıĢması boĢa gider. 344
MürĢĠd-i Kâmillerin Adeti
Bu âyet-i kerimenin iĢaret ettiği manâ:
Hakikat ehlinin adeti (ve yolu), kendilerine tâbi olanları ve müridleri Terbiye etmektir.
Bu Terbiye ile müridler ve tâbi olanlar, Rabbânî ahlakla ahlaklanan Rabbânî kiĢiler olsunlar; kitab'dan
Öğrendikleriyle ve ilimlerden dersini yaptıkları (araĢtırıp öğrendikleri hakikatlar ile) amel edip; Rabbânî bir kiĢi
olsunlar diye müridlerini terbiye edip eğitmektedirler...
Bu mürid ve talabeler, sâdece kitabın dersiyle kanaat etmez onunla amel de ederler.
Kavim (Ģeyh ve hocalarının) ağızlardan aldıkları Ģifahî sözlerle yetinir, taĢkınlığa gidip iftira etmezler. 345
Sahte ġeyh
Hevâ ve hevesleri ve beĢerî sıfatlan kendilerine galip olan ve Ģeyh olduklarını iddia eden bazı kiĢilerin durumu
(maalesef) budur...
Vaktinden önce (kendisi irĢâd olup, nefsini Terbiye etmeden ve evliya olmadan evvel) nefsinin saçmalamasıyla
Ģeyhlik iddia ederler.
Bu müteĢâyihler, değiĢik hile ve entrikalar ile halkı aldatıyorlar. Câhil insanları kendilerine tâbi eder ve
bağlarlar. O câhil kiĢileri, (bazı âlim ve Ģeyhlerin) ağızlarından aldıkları sözlerle ağlarına düĢürüp, avlarlar...
Bazı sıdk (doğruluk ehli ve gerçek mürĢid-i kâmillere de) mekr yaparlar... Talebe ve müridlerinden doğru yolu
öğrenmek isteyenlere mekr edip onların hak yolu bulmalarına mâni olurlar.
Kendilerine mâni olmakla hak yoiun yolcularının yolunu keserler. Onların hak ehli tarikat Ģeyhleriyle (mürĢid-i
kâmillerle) sohbet etmelerine mâni oluyorlar.
Bu sahte Ģeyhler, müridlerine kendilerine teslim olmalarını, kendilerine yaptıkları muamelelere razı olmalarını ve
kendilerini memnun etmelerini ve kendilerinden baĢka bir Ģeyh, evliya ve mürĢid-i kâmil tanımamalarını
emrederler...
Onları köleleĢtirirler... Ve böylece bu müridler, Allâh-ü Teâlâ'nın gayrisine (Ģeyhlerine) kulluk yaparlar...
Zamanımızın Ģeyhlerinin çoğunun adet, yol ve usûlü böyle olduğu gibi....
Gerçekten bu yol, kendisine kitab, hüküm ve peygamberlik verilenlerin yolu değildir... 346
Sahte ġeyhler Kedi Gibidirler
Sa'dî bu tür Ģeyleri yererken Ģöyle buyurdu. Zaman zaman, iĢitirsin... O kedi yüzlüleri...
Onlar fareleri avlamak tamahına ve sevdasına kapıldılar... Fareleri avlamak için attıkları nâreler ötelerden
iĢitilir... Onların riyazet çekmeleri Ġsim ve gurur içindir... Asla Ailâh için değil... BoĢ davulun sesi yüksek çıkar...
Ta uzaklarda iĢitilir... (2/55) 347
MeĢhur Olma
Yâni. davulun sesi uzaklara ulaĢır. Davulun içi boĢ olduğu için uzaklardan sesi iĢitilir.
Bu, halk arasında zikirleri çok meĢhur olan sahte Ģeyhlere misâldir...
Onların zikirlerinin halk arasında çok meĢhur olması, onların gönül dünyalarının hakikat ve marifetten boĢ
olmasındandır...
Zira, vuslata ermeyi isteyen gerçek Ģeyhler ve hak yolunun yolcuları, yalnızlığı, kendi hallerinde yaĢamayı ve
halkın diline düĢmek ve meĢhur olmaktan nefret ederler.
Gerçek Ģeyhler, Allâh-ü Teâlâ hazretlerinden (mâsivâ'dan) baĢka herĢeyden kaçarlar. Bırakın, nefsini halkın
arasında meĢhur etmek, insanların ellerindeki malı celbetmek (çırağlık almak), belki insanların kendilerinden
Allâhım Sana sığınırım! HaĢyet duymayan* (korkmayan) kaibden, doymayan nefisten, menfaat vermeyen ilimden ve kendisine icabet
edilmeyen {kabul olunmayan) duadan..." en-Nesâi: 5362.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/573.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/573-574.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/574.
346
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/574-575.
347
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/575.

bile kaçarlar. Rağbetten kaçan kiĢi rağbet olunur... 348
Kötü Zannetiğîn Kimse
Ne güzel buyurmuĢlar:
Nereden biliyorsun?
O senin kötü zannettiğin kiĢi beiki sahibi velayet olan büyük bir evliyâ'dır...
Marifet hiç kimsenin malı değildir... Marifet kimsenin önünde oynaĢmaz... O kapılarda onlardan dolayı kaçtın.
Herkesi kötü zannetme! 349
PEYGAMBERLERN MĠSÂKI
"Hem Allah vaktiyle peygamberlerin Ģöyle mîsâkını almıĢtır:"
Kavim (âlimler) buyurdular:
Muhakkak ki Ailâh-ü Teâiâ, peygamberlerden, bazısının bazısını tasdik etmesi için; husûsî bir misâk aldı.
Allâh-ü Teâlâ her peygamberden, ahid aldı. Allâh-ü Teâlâ peygamberlerden;
1- Kendisinden sonra gelen peygamberlere ulaĢırsa, iman etmeleri,
2- Kendilerinden sonra gelen peygambere yardım etmeleri,
3- Kendisi eğer ona yetiĢemezse kavmine o peygambere ulaĢtıklarında ona iman etmelerini.
4- Ona yardım etmelerini emretmeleri konusunda ahid aldı.
5- AĠlâh-ü Teâlâ, Musa Aleyhisselâm'dan Ġsa Aleyhisselâm'a iman etmesi yönünden misâk aldı.
6- îsa Aleyhisselâm, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine iman etmesi için misâk aldı.
Peygamberlerin hâli ve onlar hakkında hüküm böyle olunca, ümmetlerine daha büyük bir evleviyetle (öncelikle)
iman etmeleri yakıĢır...
Bu âyeti kerimenin manâsı: Ey Habibim Ahmed! ve Rasûlüm ya Muhammed! Allâh-ü Teâlâ'nın
peygamberlerden ve onların ümmetlerinden misâk aldığı vakti hatırla! Demektir.
Celâlim hakkı için, size her ne verdimse,"
Lam (J) harfi giriĢ ve baĢlangıç içindir. Çünkü misâkın alınması, halef kılmak manasınadır. mesvûl'dur. "Size
verdim" kavi-i Ģerifi de onun sı/asıdır. Âidise mahzûftur.
Bunun takdiri "Size verdiğimizin hakkı için," demektir.
"KĠtâb ve Hikmet'ten,"
0 (kitab ve hikmet), helâl, haram ve hadlerin (beĢerî iliĢkilerden doğan hukukî cezaların) ahkâmını beyân'dır.
Bu cümle, mevsûi'dan hâldir.
"Sonra size bir resul geldiğinde,"
Sıla üzerine atıftır. Sılâ'nm üzerine matuf olan da (hükmen) sıladır. Bu durumda bu kavi-i Ģerifin de bir
rabıtasının (sıla ile mevsûlun arasında köprü görevi gören bir bağlaç) bulunması gerekir. Bunun takdiri:
"Onunla bir rasûl!" demektir.
"Beraberinizdekini tasdik eden,"Kitâb'dan,
"Ona mutlak iymân edeceksiniz ve
elbette ona yardımda bulunacaksınız,"
Mukadder kasemin cevâbıdır. Bu kasem mukadderdir. Cevâbı ise, mübtedâ'nm haberidir.
Manâsı: Vallahi! Onun peygamberliğini tasdik edecek ve düĢmanlarına galib gelmesi ve hak dini izhâr etmesi
için ona yardım edeceksiniz, demektir.
Sual: Eğer,"Sonra size bir resul geldiğinde," kavl-i Ģerifinin vechi (güzel ve anlaĢılır) tarafı nedir? Peygamberler,
peygamberlere gelmez! Peygamberler ümmetlere gelir? (Neden, Sonra size bir resul geldiğinde, buyruldu?)
denili Seyâb: Bu sorunun cevâbı Ģöyledir: (Bu sorunun cevâbında iki vecih vardır,
1- Misâkı ümmetlere hamletmek,
2- Bizzat peygamberlerin kendisine,)
Eğer biz; peygamberlerin Ģöyle ümmetlerinden misâk
"Hem Allah vaktiyle mîsâkını almıĢtır:" kavl-i Ģerifini, alınmasına hamledersek, gerçekten alınmasına
hamledersek, gerçekten müĢkili (sorunu) defedilmiĢ (ortadan kalkmıĢ) olur...
Yok eğer, "Hem Allah vaktiyle peygamberlerin Ģöyle mîsâkını almıĢtır:" kavl-i Ģerifindeki misâkı peygamberlerin kendi nefislerinden (zatlarından) alınmaya hamledersek; o zaman;"Sonra size bir resul geldiğinde," kavlĢerifinin manâsı, zamanınızda eğer peygamber gelirse," demek olur...
Yüklendiniz mi "Buyurdu,"
Misakı aldıktan sonra Allâh-ü Teâlâ dedi ki: "Buna ikrar verdiniz mi?"
Ġmân ve peygambere yardım etmeyi, ikrar ettiniz mi? Demektir.
Ġstifham, takrir ve tekfcf içindir; Ailâh-ü Teâiâ hazretleri, hakkında istifhamın hakikati muhâi olmasından
348
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/575.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/575-576.

dolayı...
"Ve bunun üzerine boynunuza aldınız mı?"
Misâkı aldınız mı?
"Ağır ahdimi/'Sizinle yapmıĢ olduğum akdimi aldınız mı?
"Isr" iĢ yapmaktan dolayı insana gelen ağırlık, demektir. Burada, "Isr" ağır olan ahid'tir. Çünkü, sahibine ağırlık
verip, onu kendisine muhalefet yapmasına mâni olmaktadır.
"Ġkrar verdik." dediler.
Buna... Bu kavl-i Ģerif ile iktifa etti. Onların "Isr"ı yüklendikleri zikredilmedi... 350
ġahid Olun Allah'a
"Buyurdu"
Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah sübhânehû ve
"Öyle ise! ġâhid olun,"
Ey peygamberler ve ümmetler! Bazınız, bazınız üzerine Ģâhid olun!
"Ve ben de sizinle beraber sahicilerdenim."
Ben dâhi sizin bu ikrarınıza Ģahidimi Sizinle beraberim!
Burada muhatablara, (beraber) kelimesinin dahil edilmesi, onların hakikatte Ģahidliği mübaĢeret edip, görme ve
yaĢamalanndandır Bundan maksad te'/dd ve dönmekten sakınġümteskti Allâh-ü Teâlâ'nın kendilerine Ģâhid
olduklarını öğrendiklerinde ve bazılarının bazılarına Ģâhid olduklarını öğrendiklerinde bu ilim onları ikrardan
dönmekten sakındırır. 351
Ahdinden Dönen Fasıktır
"Her kim dönse,"
Zikredilenden yüz çevirse, "Bunun arkasından,"
Misâk, te'kîd, ikrar ve ĢahidHkten sonra dönerse;
"Artık onlar hep dinden çıkmıĢ fâsıklardır."
TaĢkınlık yapan, taattan çıkan kâfirlerdendir. Çünkü fâsık, her taifeden, hududu aĢan kiĢidir.
"Dönmek" Sadece Ümmetlere Mahsustur
Teysir Tefsirinde buyruldu:
"Dönmek" asla peygamberlerden vaki olmaz ve olmamıĢtır. Peygamberler, fasıklıkla vasıflanmazlar. Bu kavl-i
Ģerifin iki vechi (izah yönü) vardır:
Birincisi: Misak peygamberlerden alındı. Ümmetleri de peygamberlere tâbidir, j^üi "Dönmek" ise (husûsi olarak
yalnız) ümmetlerden vaki olur.
Ġkincisi: ismet (peygamberlerin her türlü günahtan korunmuĢ olmaları), mihneti gidermez (imtihanı ortadan
kaldırmaz.) (2/56)
Bu misâk onların (kitab ehlinin) kitablannda (Tevrat ve Ġn-cîl'de) yazılıydı. Onlar bunu biliyorlardı.
Yahudi ve Hıristiyanlar, Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin peygamberliğinde sâdık ve o yüce rasûlün hak
peygamber olduğunu çok iyi biliyorlardı.
Yahudi ve Hıristiyanların küfürlerine sebeb olan Ģey onların mücerred, düĢmanlık, hasedleri (peygamberliğin
kendilerine gelmemesinden doğan kıskançlıklardır.) Onlar böylece hasedi kendisini küfre götüren îbîîs gibi
oldular.
Allâh-ü Teâlâ onların ne zaman böyle olacaklarını onlara sordu. Onlar (Yahudî ve Hıristiyanlar) Allâh-ü
Teâlâ'nin dininden baĢka din ve Allâh-ü Teâlâ'dan baĢka ma'bûd taleb edip aradılar...
Onların bu isteklerini Ģu kavl-i ġerif beyan etmektedir: 352
BAġKA DÎN MĠ ARIYORLAR?
"Daha Allah dininin gayrisini mı arıyorlar?"
Mukadder bir kavl-i Ģerifin üzerine atıftır. Yâni, onlar Allah'ın dini (Ġslâm'dan) yüz çevirip Allah'ın dininin
gayrisini mi arayıp taieb ediyorlar?
" Halbuki O'na teslim oldu." Allah için muhlis ve boyun eğdi.
"Göklerde ve yerde kim varsa," Ġkisinin (yer ve gök) ehli demektir. "Ġsteyerek"
Onlar, muvahhidler olarak (Allah'ın birliğini kabul ederek), "Ve istemeyerek,"
Kaçınarak ve istemeyerek boyun eğerier ise kâfirlerdir. Bunlar, kendilerinde bulunan Allah'ın sanat (yaratma)
eserlerini, hudûs (sonradan olma) delillerini, Allâh-ü Teâlâ'nin onları dilediği gibi. sıhhat, hastalık, zenginlik,
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/576-578.
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/578-579.
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Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/579-580.
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fakirlik, sürü", hüzün vesair hallere çevirmesi (gibi yaratma) delillerini inkâr edenlerdir. Bunların, kaza ve kaderi
defetme imkânları yoktur...
"Hep döndürülüp O'na götürülüyorlar."
Yer ve gökte olan her Ģey Allah'a döndürülür.... Bundan murad, dünyada Allâh-ü Teâlâ hazretlerine muhalif
olanların dönüĢü yakında Allâh-ü Teâlâ'ya olacaktır. Allâh-ü Teâlâ hazretlerinden baĢka zarar ve menfaat
vermeye kadir olamaz. Hak olan Ġslâm dinine muhalif olanlara bu âyet-i kerime büyük bir tehdit ve korkutmadır.
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Allâh-ü Teâlâ'mn AlmıĢ Olduğu Ahidler
Akıllı kiĢiye düĢen vazife, Rabbine itaat edip, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin misâk günü kendisinden almıĢ olduğu
ahdi bozmakla O'na isyan etmemelidir.
Allâh-ü Teâlâ Hazretlerimin peygamberlerle beraber, evliya (âlim ve bütün) mü'minlerden almıĢ olduğu ahidler
(Ģunlardır):
1- Tevhîd (Allah'ı bir bilmek,),
2- Dinin ikâmesi (ayakta durması için çalıĢmak),
3- Dini dosdoğru yaĢamak,
4- Dinin öğretilmesi,
5- Dinde asla tefrikaya düĢmemek (bölünmemek).
6- Bazılarının bazılarını tasdik etmesi,
7- Birbirlerinin aleyhinde olmamak,
8- Halkı taat'a davet etmek,
9- Dini tebliğ etmek,
10-Ġbâdeti Allâh-ü Teâlâ Hazretlerine tahsis etmek (ihlâs ile Allah'a ibâdet etmek),
Çünkü Aflâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin kullarından istediği sâdece ibâdette sıdkıyet, samimiyet, ihlâs ve
Rubûbiyyetin hukukuna riâyet etmektir... 354
Zahirî ve Bâtınî Nimetler
ġeyh ġâzelî (k.s.) hazretleri buyurdular:
Ne zaman ki Allâh-ü Teâlâ hazretleri, sana taatı nzıklandınr (sana ibâdet etmeyi nasip eder) ve fena fîllâh
(derecesine nail oimak) sebebiyle o ibâdetleri gözünde büyütmemeyi sana nasîb ettiğinde, gerçekten Allâh-ü
Teâlâ Hazretleri, zahiri nimetlere boğmuĢtur. Böylece zahirini kendi emirlerine muhalefet etmekten
kurtarmıĢtır...
Allâh-ü Teâlâ hazretleri, aynı zamanda sana bâtınî nimetleri de vermiĢtir... Allâh-ü Teâlâ hazretleri, seni kahrına
teslim olmayı rıziklandıı dığında (nasibettiğinde) gerçekten sana bâtınî nimetlerini vermiĢtir.
iĢte HakTeâlâ Hazretferi'nin senden istediği de bunlardır... 355
Ġbrahim Edhem (k.s.) Hazretleri
Ġbrahim Edhem (r.h.) hazretlerine denildi ki:
-"Bizim için mescid'te otursan da, senden bir Ģeyler iĢitsek?"
Ġbrahim Edhem hazretleri:
-"Ben (dıĢınızda) dört Ģeyle meĢgulüm! Bunlardan kurtulduğumda sizinle beraber otururum," dedi. Kendisine:
-"Ey Ebâ Ishâk nedir O?" dediler. Ġbrahim Edhem hazretleri buyurdular:
-"Beni sizinle olmaktan meĢgul eden Ģeyler Ģunlardır.
Birincisi: Allâh-ü teâlâ Hazretleri'nin Âdem Aleyhisselâm'dan misâk almasını hatırladım. Allâh-ü Teâlâ: "Bunlar
cehennemliktir, aldırmam! Bunlar da cennetliktir aldırıĢ etmem! Dediğinde kendimin hangi fırkadan olacağını
bilmiyorum!... (Bunu düĢünüyorum!)
Ġkincisi: Tefekkür ettim! Çocuk (cenin) daha annesinin karnında iken, müvekkel olan melek: "Ya Rabbi! ġakı
mi? Said mi?" dediğinde bu vakitte benim cevâbımın nasıl çıktığını bilmiyorum!
Üçüncüsü: Ölüm meleği (Azrail Aleyhisselâm), indiğinde benim ruhumu almak istediği zaman: "Ya Rabbi!
Bunun ruhunu islâm üzere mi alayım? Yoksa küfür üzere mi" der! Bu vakitte benim cevâbımın nasıl çıkacağını
bilmiyorum!
Dördüncü: Allâh-ü Teâlâ'nın:
"Ve haydin ayrılın bugün ey mücrimler!356
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Kavl-i Ģerifini düĢünüyorum! Hangi fırkadan olacağımı bilmiyorum!
Ben bu meĢguliyetler, beni sizinle oturmaktan ve sizinle konuĢmaktan meĢgul etmektedir..." dedi. 357
Hayır ve ġer Teklîfî
Bunda Ģuna iĢaret vardır:
Kul, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin kazâ'sına- teslîm olmakla beraber, mükellefiyet vazifesine elbette riâyet etmesi
gerekdir.
Zira hayır ve Ģer onun hakkında kaza edilmiĢtir. Lakin Efendimiz (s.a.v.) hazretleri Ģöyle buyurdular:
"Amel edin (emir olunduğunuzu yapın!) Her biriniz kendisi için yaratılan Ģeye müyesser olur.358
Nefsini Tezkiye
Akıllı kiĢi, önce nefsini tezkiye etmeye çalıĢmalıdır. Sonra da, Allah'ın kullarına vasiyet etmelidir. KiĢi,
çalıĢmasının miktârınca ve gücü nisbetinde mükellef olur.
Ġnsanlar, mertebeleri bakımından değiĢiktirler. Talep edilen mertebelerin en yükseğine çıkanlara ne mutlu!
Ne güzel buyurmuĢlar:
KuĢlar, havsalaları kadar tane toplarlar...
Küçük Yundu kuĢunda, arda arda yiyen havyanın yemek iĢtah ve zevki yoktur.... 359
Yüce Mertebe
ġeyh es-Saffî (k.s.) hazretlerine denildi:
-'Talib (mürid) menzilleri aĢtığı zaman, bundan sonra kendisine ulaĢamadığı baĢka bir mertebe kalır mı?"
ġeyh Saffi (k.s.) buyurdular:
-"Evet kalır! Rabbinin kendisini kabul edip etmediğini bilmesi kalır?" 360
Evliyanın Durumu
KuĢeyrî'de buyruldu:
ġu an veli olan bir zâtın hâli gelecekte değiĢebilir! Velinin Akıbetinin emniyette bulunması, evliyâ'nın
kerametlerinin cümlesindendir. Alâh-ü Teâlâ bizeri ve sizleri, korusun! Size hüsn-ü hatime ile gitme tavsiye
ederim. (2/57)
Ne güzel buyurmuĢlar:
Bütün âlem, her ân söylediler ki: Yâ Rabbi! Bizim akıbetimizi övülür ve güzel bir hâle çevir! 361
PEYGAMBERLERE ĠMAN
Yüce Meali:
De ki: "Biz inandık, Allah'a Ġymân getirdik; bize indirilene de, Ġbrahim'e ve Ġsmail'e ve Ġshak'a ve Ya'kub'a ve
Esbât'a indirilene de Musa'ya ve îsâ'ya ve Nebiyyûn'a rablarından verilene de... Onlardan birinin arasını
ayırmayız ve biz ancak O'na boyun eğer müslimleriz.84
Her kim de Ġslâm'ın gayrı bir din ararsa, artık ondan ihtimâli yok kabul olunmaz ve âhirette o hüsran çekenlerden
olur.85
Nasıl muvaffak eder Allah? bir kavmi ki, kendilerine beyyineler gelmiĢ ve Peygamber'in hak olduğuna Ģehâdet
getirmiĢler iken, imanlarının arkasından nankörlük edip küfre sapmıĢlardır. Halbuki Allah zâlimler güruhunu
muvaffak etmez.
Onlar, iĢte onların cezaları; Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin laneti üzerlerindedir.87
Ebediyyen onun içindedirler, azapları hafifletilmez ve kendilerine mühlet verilmez.88
Ancak onun arkasından tevbe edip, salâha girenler baĢka; çünkü Allah gafurdur, rahîmdir.89
Elbette Ġmanlarının arkasından küfretmiĢ sonra da küfürde ileri gitmiĢ kimselerin tevbeleri kabul olunmak
ihtimali yoktur; bunlar hep dalâl içinde kalmıĢ sapıklardır.90
KüfretmiĢ ve kâfir oldukları halde ölüp gitmiĢ kimseler, her halde bunların her bîri kendini kurtarmak için dünya
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dolusu altın verecek dahi olsa, hiç birinden kabul edilmek ihtimali yoktur. Bunların hakkı elîm bir azaptır ve
kendilerini kurtaracak da yoktur. 362
Tefsiri:
De ki: "Biz inandık, Allah'a"
Allâh-ü Teâlâ hazretleri, Efendimiz (s.a.v.) hazretlerine, kendisinin zikredilen Ģeylere iman ettiğini (insanlara)
haber vermesini emretti. inandık" kavl-i Ģerifinde zamirin cemi gelmesi, Efendimiz (s.a.v.) Hazretleri'nin
meliklerin (kral ve sultanların) âdetlerinin üzerine konuĢmak sebebiyle, o yüce rasûlü (s.a.v.)ın emir mahallini
yüceltmek ve kadrinin hâlini izhâr etmek içindir.
"Bize indirilene'de;" O indirilen Ģey, Kur'ân-ı Kerimdir. 363
Nuzûl
(inmek, masdarmdan müĢtak olan fiillerin müteaddî olmasının vecihleri:
1- harf-i cerri.
2- harf-i cerri ile müteaddî olur. (inmek) peygamberlerde son bulmak (intihaya ermek) manâsında {harf-i cerri)
ile müteaddî olduğu gibi, yüksekten gelmek manâsında, (harf-i cerri) ile de müteaddi olur. 364
Bütün Peygamberlere Ġndirilenlere Ġmân Ettik
Ġbrahim'e ve Ġsmail'e ve Ġshak'a ve Ya'kub'a ve Esbât'a indirilene de..."
(Kitab ve) Suhuflara iman ettik...
"Esbâf'ın Manâsı
"Esbât",kelimesi'nin cemiidir. torun demektir. Burada geçen, "Esbâf'tan murad, Yakub Aleyhisselâm'ın (evlâd
ve) torunlarıdır. Yakub Aleyhisselâm'ın on iki (12) oğlu vardı. Onların zürriyetlerine "Esbât" denilir. Onlar, aynı
zaman Ġbrahim Aleyhisselâm'ın da torunlarıdır... "ve Musa'ya ve isa'ya verilene de (iman ettik),"
Tevrat, Incfl ve ikisinin elinde zahir olan diğer mu'cizelere de iman ettik.
Burada (peygamberlerin içinde hususiyetle) ikisinin (Hazreti Musa ile îsa Aleyhisselâm'ın) zikredilmesi, kelâmın
(konuĢmanın) Yahudîve Hiristiyanlarla olmasındandır....
"Ve peygamberlere,"
Zikredilen ve zikredilmeyen indirilenlerin hepsine iman ettik.
"Rablarından," bütün peygamberlere
Kitablardan ve mü'cizelerden....
"Onlardan birinin arasını ayırmayız."
Yahudî ve Hıristiyanların yaptıkları gibi yapmayız. Yahudî ve Hıristiyanlar, peygamberlerin bazısına iman
ettiler, peygamberlerin bazısını inkâr ettiler. Biz muhakkak ki bütün peygamberlerin peygamberliklerinin
sihhatına ve zamanlarında onlara indirilenlerin hakikatina iman ederiz... 365
ġeriatları Neshedilen...
Ġmâm Fahreddin-i Râzî, Tefsiri (kebirin)de Ģöyle buyurdular:
ġeriatları neshedilen daha önce gelen peygamberlere imanın keyfiyetinde âlimler ihtilâf ettiler.
Ġhtilâfın hakikati (tartıĢılan nokta) Ģudur:
Peygamberlerin Ģeriatları nesh olduğuna göre, acaba o peygamberlerin peygamberliği de neshedilmiĢ mi? (Yoksa
Ģeriatları nesh olmuĢ olmakla beraber peygamberlikleri devam ediyor mu?)
Bu konuda bazı âlimler: "Onların peygamberlikleri de nesh edilmiĢtir," dediler. Ve devamla Ģöyle dediler:
-"Biz onların nebî ve rasûl olduklarına iman ederiz. Ama Ģu an (halen) nebi ve resul (peygamber) olduklarına
inanmayız."
Âlimlerin kimi de:
-"ġeriatlarının neshedilmesi, peygamberliklerinin neshediime sini gerektirmez!" Ve bunlar:
-"Biz onların Ģu an (halen) peygamber olduklarına iman ederiz." Dediler.
Bu konuda uyanık oll366
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Biz Allah'a Boyun Eğenleriz
"Ve biz ancak O'na boyun eğer müslimleriz."
Islâmi, istislâm manâsı üzerine olursa, boyun eğmek manâsına gelir.
Veya islâm, i-m- "selâmetten olursa, "muhlisleriz" manasınadır. Allâh-ü Teâlâ hazretlerine nefsimizi ihlâs ile
teslim ettik, onda Allah'a hiçbir Ģerik koĢmayız.
Bu kavl-i Ģerifte kitab ehlinin (Yahudî ve Hıristiyanların) imanına tariz vardır. Çünkü onlar, bu imandan
uzaktırlar. 367
ĠSLÂM'IN GAYRĠ DĠN ?
"Her kim de Ġslâm'ın gayrı ararsa,"
Tevhidin dıĢında ve Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin emirlerine boğun eğmenin haricinde (din) ararsa...
ġirki açık olan müĢrikler ve hakikatte müĢrik olmakla beraber tevhid ehli olduklarını iddia eden kitab ehli gibi...
iLi "Bir din,"Kendisine girmek için...
Bu kavl-i Ģerif, "islâm 'm gayrı ararsa " kavl-i Ģerifinin mefûiüdür. Kendisinden hâldir de... Çünkü aslında onun
sıfatıdır. Sıfat mevsûfunun üzerine tekaddüm ettiği için ondan hâl olarak nasb oldu.
"Artık ihtimâli yok kabul olunmaz."
Bu (arayıĢ ve baĢka din edinmesi),
"Ondan,"Ebediyyen kabul olunmaz. Belki Ģiddetli bir Ģekilde reddolunur ve çirkinler çirkinidir...
"Ve âhirette o hüsran çekenlerden olur."
Sevâb'dan mahrum olmak ve cezalandırma hâsıl olmasıyla hüsrana düĢmüĢlerdir. Cehenneme girip, orada,
dünyada kaçırmıĢ oldukları salih amelden dolayı büyük bir tahassür, teessüf, üzüntü ve kedere kapılırlar.
Bu bâtıl dini takrir için, dünyada katlandıkları meĢakkat, zorluk ve yorgunluklardan dolayı da ayrıca üzülürler.
Bu kavl-i Ģerifin manâsı, Ġslâm'dan yüz çeviren, Ġslâm'ın dıĢında din arayanlar gerçekten menfaati kaybetmiĢ;
Allâh-ü teâlâ Hazretleri'nin insanlar üzerinde yarattığı, "fıtrat-ı selîme368lerini ibtâl ettikleri için, büyük bir
hüsrana düĢmüĢ ve zarara uğramıĢlardır.
Biiki, bu âyet-i kerimenin zahiri, imanın Ġslâm'ın kendisi olduğuna delâlet eder. Eğer iman Ġslâm'ın dıĢında bir
Ģey olmuĢ olsaydı, imanın makbul olmamasını gerektirirdi. ġu kavl-i Ģerifinden dolayı:
"Her kim de Ġslâm'ın gayrı bir din ararsa, artık ondan ihtimâli yok kabul olunmaz."
Cevâb, Ġslâm bütün dinlerin kabulüne zıttır. Kendisine zıt olan Ģeylerin kabulü mümkün değildir. 369
îmândan Sonra Küfre Girenler
"Nasıl muvaffak eder Allah?" Hakka nasıl hidâyet eder. "Bir kavmi ki, imanlarının arkasından
nankörlük edip küfre sapmıĢlardır."
Denildi ki bunlar on kiĢi kadardı, iman ettikten sonra küfre döndüler. Mekkeye ilhak ettiler.
Burada geçen,"Nasıl muvaffak eder (hidâyet verir)"? kavl-i Ģerifi onların hidâyete ermeleri çok uzaktır,
manasınadır.
Zira Allâh-ü Teâlâ hazretleri hakka karĢı inatçı ve onu kabul etmekten büyüklenen nice kavimlere hidâyet nasib
etti. Bunlar, Allah'tan korkmadıkları ve Allah'a boyun eğmedikleri halde, Allâh-ü Teâlâ hazretleri onların içinde
hidâyeti yaratmakla onları hidâyete getirdi. Aliâh-ü Teâlâ, onları hidâyeti kesbedecek amellere muvaffak kılar ve
hidâyeti yaratır. Bunu elde etmeye onları muvaffak kılar.
Ġnsanlar, boyun eğip, hakka karĢı saygılı olur ve hakka rağbet eder (istekli bulunurlarsa), Allâh-ü Teâlâ
hazretleri, onları hidâyete muvaffak ve kadir kılar...
Burada geçmekte olan hidâyetten murad, hidâyetin yaratılması demektir. (2/58) 370
Kul Kasd Eder Allâh-ü Teâlâ Yaratır
(Allâh-ü Teâlâ her Ģeyi yaratmaya kaadir fakat;) bu teklîf ve imtihan dünyasında "Sünnetüllâh" (Allanın
kanunu), her fiili, kulun onu iĢlemeye kast etmesinin akabinde hemen yaratması Ģeklinde cereyan etti. Allâh-ü
Teâlâ hazretleri iĢleri kulların ona kasd etmeleri (yapmaya niyetlenmelerinin) ardından hemen yaratır.
Sanki burada Allâh-ü Teâlâ Ģöyle buyurmaktadır: Onlar, küfrü tahsil edip, onu istedikleri müddetçe, nasıl AllâhĠsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/588.
islâm Fıtratı, Allâh'ü Teâlâ'nm herkesi Isiâm fıtratı üzere yaratması demektir. Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
Her doğan çocuk Ġslâm fıtratı üzerine doğar. Anne ve babası, onu Yahudi leĢtirir ya HıristiyanlaĢtınr veya Mecûsî yaparlar." Buhari, cenâiz,
mevsuatülHadîs-i Ģerif: 1270
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Teâlâ hazretleri, onların içinde marifet, hidâyet ve hidâyete erme isteğini yaratsın?" 371
Lisân Ġle Ġkrar, Kalben Ġman
"Ve Peygamberin hak olduğuna Ģehâdet getirmiĢler iken,"
Söylediklerini tasdik ederlerken,
"Ve kendilerine beyyineler geldi"
Kur'ân-ı Kerim'den onun sıdkına (doğruluğuna) delâlet eden beyyineler geldi.
"ġehâdet getirmiĢler," kavl-i Ģerifi, "imanları" kelimesfnin üzerine atıftır. Fiil cümlesine girmesi itibariyledir.
bu cümle; "iman ettikten sonra ve Ģahit olduktan sonra" demenin kuvvetindedir.
Bu âyet-i kerime, lisan ile ikrarın imanın hakikatinin haricinde (dıĢında) olduğuna delildir.
Zarurî olarak, matuf matufun aleyhe mugayirdir. 372
Hidâyet Vermez
"Halbuki Allah zâlimler güruhunu muvaffak etmez."
Nazarı (delillere bakıp gerçeği görmeyi) ihlâl ederek, küfrü imanın yerine koyup, nefislerine zulmedenlere, Allah
muvafakat vermez. Kendisine gelen hakkı tanıdıktan sonra haktan yüz çevirene nasıl muvafakat ve hidâyet
versin? 373
Kâfir ve Zâlimlerin Hidâyeti
Suâl: Eğer denilse ki: Bu âyet-i kerimenin zahiri, mürted olanlara Aliâh-ü Teâlâ'mn bir daha asla hidâyet nasib
etmemesi ve zâlimlere Allâh-ü Teâlâ'mn hidâyet vermemesi gerekir. Halbuki biz, gerçekten bir çok mürtedin
yine hidâyet bulup Müslüman olduklarını ve zâlimlerden bir çok kiĢinin, zulümlerinden tevbe ettiklerini gördük?
(Buna ne denilir?"
Cevâb: Bu âyet-i kerimenin manâsı, onlar küfre rağbet edip, küfür üzere kaaim ve sabât ettikçe Allâh-ü Teâlâ
hazretleri, kendilerine hidâyet vermez. Ve onlar islâm'ı kabul etmezler... Ama hakkın ne olduğunu araĢtırıp,
buldukları delillerle kendilerine hidâyet nasîb olduğu zaman Allâh-ü Teâlâ hazretleri onların içinde hidâyeti
yaratır ve onlar böylece hidâyet bulurlar. 374
Lanet
"ĠĢte onlar,"
Bu zikredilenler! Kötü sıfatlarla muttasıf olmaları itibariyle, "Onların cezalan; Allah'ın laneti üzerlerinde ."
"Lanet," cennetten ve Allah'ın rahmetinden
uzaklaĢtırılmak, ceza ve azabın üzerlerine indirilmesi demektir.
"Ve meleklerin,"
Meleklerin laneti, insanların laneti gibi sözledir.
"Ġnsanların hepsinin," (Laneti)
Burada insanlardan murad, mü'mîrîlerdir. Zira eğer bununla bütün insanlar, murad edilmiĢ olsaydı o zaman,
insanlardan her birinin, kendilerine muvafık ve muhalif olan herkese lanet okuması gerekirdi.
Bir insanın kendisine muvafık olan bir kiĢiye lanet okumasının bir yönü ve kabul tarafı yoktur.
Ġnsanların hepsinin kâfir ve bâtıl yolda olana lanet okumasına binâen burada bütün insanların murad edilme
ihtimâli de vardır. Lakin lanet okuyan herkes kendi itikadına göre kendisinin hak olduğu, asla kâfir ve batıl üzere
olmadığına inanır.
Onun {kâfirin) küfrü Aîlâh-ü Teâlâ'nın ümindedir. Bir kâfir lanet okuduğu zaman aslında kendisine lanet
okumuĢtur. Her ne kadar kendisi bunu bilmezse bile... 375
Ebediyen Mel'ûn Olanlar
"Ebediyyen onun içindedirler,"
"Onların üzerlerine" kavl-i Ģerifinin zamirinden hâl'dir. Onlar lanet ve cezada oldukları halde, demektir.
Ebediyen lanette olmanın manâsı, kıyamet günü de Ģüphesiz melekler ve mü'minler, onlara ve onlarla beraber
cehennem ateĢinde olanlara lanet edeceklerdir. Lanetten onların halinden hiçbir Ģey hâli olmayacak
Ġsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi: 3/590.
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(soyutlanmayacak)tir. hafifletilmez ve kendilerine mühlet verilmez."
"Inzâr" tehir etmek (geciktirmek) demektir. Onların azâbları hafifletilmez ve azâbları bir vakitten diğer vakte
tehir edilmez. Azab. kâfirlere ilhak edip, faydaların Ģaibesinden uzak ve zarar verici olup, lanet ve azâb onlardan
daima kesilmeyecektir.
Bundan ve buna götüren Ģeylerden Allah'a sığınırız. 376
Lanet Olmayanlar
"Ancak onun arkasından tövbe edenler, baĢka;"Mürted olduktan sonra, tövbe edenler baĢka "Salâha girenler,"
Fesad edip (bozdukları) Ģeyleri düzeltenler hariç,
"Çünkü Allah gafurdur, rahimdir."
Allâh-ü Teâlâ, onların tevbesini kabul eder. Onlara fazl-u keremde bulur.
"Ve salâha girenler." kavl-i Ģerifinin, ı "Ancak onun arkasından tevbe edenler," kavl-i Ģerifinin üzerine
atfedilmesi; tevbenin tek baĢına ki- bu tevbe geçmiĢte mürted olmaya piĢman olmak ve gelecekte onu bir daha
iĢlememeye azmetmek kâfi değildir. Bu tevbeye sâlĠh amel izafe edilip eklenmedikçe bir faydası olmaz.
Murakabelerle bâtınlarını, Hak Teâlâ Hazretleriyle beraber ıslâh edip; halkla beraber olduklarında muâmeierini
islâh edip düzeltenler, demektir.
Bu tevbe ve piĢmanlık, nefsi emmârenin kalb üzerine olan istilâsının heyetine saplanması kalmayan ve kalbî kir
ve pasta ısrar etmeyen kiĢiler için hâsıl olur. Onun ötesinde, hicabın arkasında, kendisinde istidad nurunun
yolunda nefsin sıfatları kalır. AHâh-ü te?lâ hazretleri, rahmet ve tevfikiyle ona ulaĢır. O kiĢi de böylece
yaptıklarına piĢman olur. Nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi babında riyâzâtlara devam eder... 377
Hikâye
Sırrı Sakatı (k.s.) hazretlerinden hikâye olundu. Buyurdular. Bir gün:
-"Zaif kiĢinin kuvvetliye isyan etmesine ĢaĢarım" demiĢtim.
Sabah olduğunda, sabah namazını kıldığımda, baktım ki, bir gençî Arkasında, hayvanlarının üzerine binmiĢ
silahlı adamları olan ve önünde de köleleri olan gençî Kendisi de hayvanın üzerin-"Hanginiz Sırrı Sakatî'siniz?" dedi. (2/59) Beraberimde oturanlar, beni iĢaret ettiler. Genç bana selâm verdi. Ve
gelip, yanıma oturdu. Bana, senin:
-"Zaif kiĢinin kuvvetliye isyan etmesine ĢaĢarım" dediğini i-Ģittim. Bununla neyi murad ettiniz? Dedi. Ben:
-"Âdem oğlundan daha zaif bir varlık yoktur. Allâh-ü Teâlâ Hazretlerimden de kuvvetli yoktur, Âdem oğlu
zaifliğiyle beraber, Allâh-ü Teâlâ Hazretlerimin ma'sîyetine taarruz etmektedir..." dedim.
Bunun üzerine genç ağlamaya baĢladı. Ve:
-"Ey Sırrı! Senin Rabbin benim gibi (günah bataklığına) batmıĢ olan birini kabul eder mi?" dedi.
Ben de ona:
-"Batanları, Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nden baĢka kurtaracak olan kimdir?" dedim. Adam:
-"Ey Sırrı! Benim üzerimde bir çok zulümler var ne yapmalıyım?" dedi. Ben de ona Ģöyle dedim:
-"Eğer, gerçekten her Ģeyden kesilip candan ve gönülden Allâh-ü Teâlâ hazretleri'ne bağlanırsan, senin bütün
hasımların Al-iâh-ü Teâlâ hazretleri tarafından razı ve memnun kıhnrlar... Zira Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinden
bize Ģöyle bir hadis-i Ģerif ulaĢtı:
Kıyamet günü olduğu zaman, bazı hasımlar, bir evüyâullâh'ın baĢına toplanırlar. Ondan haklarını isterler.
Melekler, onlara: veliyyüllahi (Allah'ın dostunu) korkutmayın! Sizin haklarınız bu gün Allâh-ü Teâlâ
Hazretleri'nin üzerindedir. (Allâh-ü Teâlâ sizlere hakkınızı ödeyecektir), der.
Allâh-ü Teâlâ hazretleri, dostlarından hakkı olanlara, hak ve hukuklarının yerine yüce makamlar hibe eder.
Onlarda böylece o veliden olan haklarından vazgeçerler..."
Bunun üzerine genç daha büyük bir Ģiddetle ağlamaya baĢ-"Allâh-ü Teâlâ hazretlerine giden yolu bana vasfedip anlat!" dedi. Ben ona Ģöyle dedim:
- Eğer sen muktesid (orta yolda gidenlerin) yolunu istiyorsan, oruç tutmanı, namaz kılmanı ve günahları
terketmeni tavsiye ederim. Yok eğer sen, evliyâullâh'ın yolunu iĢitiyorsan, bütün alâkalan kes! (saplantı ve
takıntılarından vazgeç), ve Halik Teâlâ Hazretleri'nin hizmetine sarıl!"
Sâlike giden Ģey, bütün günahlarından tevbe etmesi, Allâm (her Ģeyi hakkiyle bilen) Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin
müĢâhdesinin haricinde baĢka bir Ģeyle sırrını meĢgûi etmemelidir.
Ne güzel buyurmuĢlar: Sekiz insan tenine sahip olsan bile, cehennemde değilsin, geçip gidecek...
Yâni bakî huzur ve ebedi hayata sen asla ulaĢamazsın. Ancak sen varlığını Hak Teâlâ Hazretleri'nin varlığında
fâni kılarsan ve kötü ahlaklarını iyi ahlaklarla değiĢtirirsen, kalıcı huzur ve ebedî hayata kavuĢursun! Eğer sen bu
ince köprüyü geçersen, mutlak olan Cenâb-ı Allah'a ulaĢırsın!... 378
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Garip ve YolcuymuĢ Gibi Ol
Abdullah bin Ömer (ra) hazretlerinden rivayet olundu. Dediler: Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdu: 379
-"Ey Abdullah! Dünyada garibmiĢsin, ya da yolcuymuĢun gibi
Bu hadis-i Ģerifin manâsı Ģöyledir:
Dünyaya meyletme! Dünyayı vatan edinme! Kendi nefsine, orada uzun kalacağını ve ona itinâ edeceğini
konuĢma! Bir garibin vatanın dıĢında herhangi bir yere bağlanamadığı gibi sen de dünyaya bağlanma! Ve her
zaman, memleketine ve ehline varmak isteyen yolcu ve garib kiĢi, gurbette büyük bir hararetle bir iĢe
kovulmadığı gibi sen de dünya için çalıĢma! (Bütün hâl ve hareketlerin yolcu gibi olsun!)
"Ve nefsini hep kabir ehlinden say!"380
Bu hadis-i Ģerifte, nefsine vücûd (varlık) izafetinden fenâ'ya değil; belki vucûd'ün hepsinin Allâh-ü Teâlâ
Hazretleri'nin olduğuna iĢaret vardır.
Beden ruha itibâr ile meyyit için kabir yerindedir.
Nasıl ki, ölü mezarında Mevlâsmin emirlerine teslim olur, hiçbir Ģeyde Allâh-ü Teâlâ Hazretlerine taarruzda
bulunup asla karĢı gelemezse; kul da böylece bedenî ve kalbi afatlardan hiçbir Ģeyle Allah'a karĢı gelmemelidir.
Allâh-ü Teâlâ Hazretleri'nin kendisini yaratmıĢ olduğu aslî fıtratına ve tam Ģuhûda döner.
Bu afatlardan selâmet bulan gerçekten azdır.
Ancak kul, tevbe üe kaçırdıklarını elde etmeye çalıĢır.
ġer iĢlerini yapma iĢinde nefsine ruhsat vermekten seni sakındırırım. Eğer bunu yaparsan Ģerrin kapısını açmıĢ
olursun.
Zira, selin baĢlangıcı bir katre (damla) olduğu gibi, Ģerrin baĢlangıcı da bir hatre (hatıra getirip düĢünmek)tir... 381
Iyi Ve Kötü ĠĢler
Efendimiz (s.a.v.) hazretleri buyurdular:
"Müsrif (nefislerine zulmedip, günah bataklığına dalanlara) Ģeref verip, âbidleri küçümseyen kavimlerin
(toplulukların) durumu nedir? Onlar, Kur'ân-ı Kerim'den kendi hevâ (ve arzularına) uygun olanla amel ediyorlar.
Ġstek ve arzularına muhalif olan âyetlerini de terkediyoriar. Onlar bu hareketleriyle Kur'ân-ı Kerim'in bazı
âyetlerine iman edip, bazı âyetlerini inkâr etmiĢ oluyorlar... Onlar, çalıĢmasız elde edilen;
1- Kesin kader'den,
2- Taksim olmuĢ rızktan,
3- Ve yazılmıĢ ecelden bir Ģeyler elde etmek için çalıĢıyorlar da;
Ve ancak çalıĢmakla elde edilecek olan;
1 - Bol ecir ve sevab,
2- Sa'yi meĢkûr, (Ģükürlü amel)
3- Makbul amel,
4- Ve asla zarar etmeyen daimî bir ticâreti elde etmeye çalıĢmıyorlar."382
Sen bu hadis-Ġ Ģerife uygun amel ettiğin zaman, sa'yini (bütün çalıĢma ve didinmeni) dünya için değil de, âhiret
için yaptığın zaman, muhakkak ki Allâh-ü Teâlâ hazretlerinden sâdece Allah'ı istersin!
Allâh-ü Teâlâ bize ve size bunu nasib etsin! Âmin! 383

Ġbni Mâce: 4103, Bu Hadîs-i Ģerîfin tamamı Ģöyledir:
-"Ey Abdullah! Dünyada garibmiĢsin, ya da yolcuymuĢun gibi ol. Kendini kabir ehlinden say!" Ġbni Mâce: 4103;
Abdullah bin Ömer (r.h.) buyurdular: Efendimiz {s.a.v.) hazretleri omuzlarımdan tutttu
ve Ģöyle buyurdu:
-" Dünyada garibmiĢsin, ya da yolcuymuĢun gibi ol!" ibni Ömer (r.h.) Ģöyle derdi:
380
-"AkĢama girdiğinde, sabahı bekieme! Sabaha girdiğinde ise. akĢamı bekleme! Sıhhatından bir kısmını hastalığın için ayır!
Hayatından bir kısmını da ölümün için ayır!" Buhâri: 5937, 387 lbniMâce:4103;
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