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Nakäxler nasil düäünüyor,
Gxrxä
Hamd Allßhu Teßlß´ya mahsustur. O´na ä anina yakiä ir ä ekxlde hamd eder, O´na
xbadet eder, O´ndan yardim beklerxm. O´nun seqkxn kullarina ve peygamber efendxmxz
Muhammed´e (sas) onun §lxne, tahxr ezvacina, ä ereflx eshabina ve onlarin yoluna kiyamete
kadar tabx olanlarin üzerxne olsun.
Dewerlx okuyucu, son zamanlarda xnsanliwin xqxnde bulunmuä olduwu durum xyxce
qikmaza gxderken bazi xnsanlarin bu durumdan kurtuluä un Xslam´i yaä amakla olduwunun
farkina varmiä tir. Bu kaniya varan kxä x Xslamin da ancak bxr tarxkat ä eyhxne bawlanmakla
yaä ayabxlecewxne xnanmiä veya xnandirilmiä ve tabxrx caxzse yawmurdan kaqarken doluya
tutulmuä tur.
Bu zavalli belkx xnanq yönüyle öncekx durumu sonrakx durumundan daha saf ve
temxz xdx. Qünkü önceden fitrat üzere xdx, ama sonradan dalalet davetqxlerxnxn tuzawina
düä üp decallarin emrxne boyun ewmxä txr.
Bu xnsanlar artik Allßhu Teßlß´nin sözlerxnx dxnlemez, Rasulullah sas´xn hadxslerxne xtxbar
etmez. Artik onun ä eyhx ä erxatin kaynawi olmuä , o ä eyhx ne derse bütün var gücüyle ona
sarilmaktadir.
Bunlar
hep
toplumuzun
cahxl
kalip
Xslam´in
asil
kaynaklarindan
uzaklaä tirilmasindandir.
Bunlarin sonunda xddxa edeceklerx ä ey xse ya peygamberlxk yada xlahliktir. Son
zamanda kendxsxnx peygamber xlan eden deccallardan bxrxsxnx hepxnxz televxzyonlardan takxp
ettxnxz.
Allßhu Teßlß buyurmaktadir:
“Ä üphesxz bu, benxm dosdowru yolumdur. Buna uyun. (Baä ka) yollara uymayin Zxra
o yollar sxzx Allah´in yolundan ayirir. Xä te sakinmaniz xqxn Allah sxze bunlari emrettx.”
(En´am 153)
Aä awidakx alinti bxr Nakä x Ä eyhx´ nxn oluä turduwu komxsyon tarafindan yazmaya baä ladiwi
“Ruhu´l Furkan” tefsxrxndekx yanliä liklari gxdermek nxyetxyle, kendxsxne yazilan bxr mektup
sonrasinda gerqekleä en görüä me tutanaklaridir. Mektubu Süleymanxye Vakfi´ndan bxr heyet
hazirlamiä ti. Ancak uzayan zaman zarfinda mektuba cevap verxlmedx. Lakxn bu mektupdakx
eleä txrxler daha sonra karä ilikli bxr görüä menxn vesxlesx olabxldx. Dxyanet Teä kxlatx Xstanbul Xl
Müftülüwü´nde Fetva Daxresx Baä kani ve ayni zamanda Süleymanxye vakfi Baä kani Doq. Dr.
Abdulazxz Bayindir xle söz konusu Nakä x Ä eyhx ve yardimcilari arasindakx bu dxyalog daha
sonra da karä ilikli görüä me/ münazara vesxlesx oldu.
Göä üme sirasinda yaninda sekreter bulunduran Bayindir, bu görüä meyx fotokopx xle
qowaltti. Bu görüä me geleknesel Xslam anlayiä inin ve zaaflarinin somut olarak anlaä abxlmesx
xqxn tesbxtler xqermektedxr. Bu görüä mede söz konusu Nakä x Ä eyhx´n verdxwx cevaplari, ä ahxtler
huzurunda kaydedxldxwx xqxn mevsuk kabul edxyoruz.

“Bxr ä eyh Efendx xle görüä me”
Xstanbul´da bulunan bxr Ä eyh Efendx ve etrafinda yer alan bxr kisim hocalarin bazi
görüä lerx vatandaä lar tarafindan bana soruldu. Bunlari dowru görmedxwxmden onlardan bxr
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hocaya dedxm kx; sxzxn bana ulaä an görüä erlxnxzde yanliä liklar buluyorum, bxr araya gelelxm
de bunlari bana xzah edxn. O da onlari kendxlerxne yazili olarak xletmemx ve yapacaklari bxr
hazirliktan sonra görüä memxzxn uygun olacawini söyledx. Bunu üzerxne bu konuda bana
sorulan bazi sorulari xqeren brxx yaziyi Aralık 1993´te kendxlerxne gönderdxxm.
Aradan alti ay geqtxkten sonra benxmle görüä mek xstedxklerxnx bxldxrdxler. Ä eyh Efendx
baä ta olmak üzere tarxkatin xlerx gelen bütün hocalarinin bulunduwu bxr yerde benx kabul
ettxler. Benxm yanimda sadece sekreterlxwxmx yapan Hasan Alx vardi. Aä awida onlara yazdiwim
yaziyi ve yaptiwimiz görüä meyx bulacaksiniz.
Ä eyh Efendx´nxn kxmlxwxnx gösteren xfadeler mektuptan qikarilmiä tir. Görüä me
bölümünde verxlen xsxmlerx sadece onlari yakindan taniyanlarin teä hxs edebxlecewx ä ekxlde
yazilmiä tir. Bu yazida karä i tarafin sözlerxne herhangx bxr xlavede bulunmadim. Konuä manin
bana axt kismina bxr kisim eklemeler yaptim. Qünkü tartiä ma ortaminin heyecani ve her
taraftan yapilan yüklemler cevap yetxä txrme kaygisiyla söyleyemedxwxm bazi ä eyler kalmiä ti.
Aä awida bulacawiniz uzun aqiklamalar konuä ma sirasinda yer almayan ve sonradan yapilan
xlavelerdxr. Qünkü o ortam, böyle uzun aqiklamalar yapmaya xmkan vermemxä tx. Önemlx
olan kxmxn hakli kxmxn haksiz qiktiwi dewxl, hakkin ortaya qikmasidir.
Cenab-i Hak´tan bu gayretlerx rizasina muvafik kilinmasini nxyaz ederxm.

Ä eyh Efendxye gönderdxwxm yazi
Soru 1- “Kul xle Mevla arasinda vesxle ve vasita olmaya müstehak olmuä (hak
kazanmiä ), manevx yolu xyx bxlen ve salxklerx o yola ulaä tirabxlen bxr ä eyh aramak ä erxatin
emrettxklerxndendxr.” dxyorsunuz.
a) Ä eyh, kul xle Allah arasinda vesxle ve vasita olma hakkini nereden elde etmxä txr?
Bunun kaynawi nedxr?
b) Ä erxat´ta Kxtap ve Sünnet´e uymak emredxlmxä txr. Kxtap ve Sünnet´te aqikqa
belxrtxlmeyen hususlarda herhangx bxr müctehxdxn görüä üne uymak yeterlxdxr.
Qünkü Allahu Teßlß hazretlerx “Ewer bxlmxyorsaniz bxlenlere sorunuz” (Nahl
16/43) buyurmuä tur. Bxr ä eyh aramayi emreden ä er´x delxl nerede vardir?
c) Burada kastedxlen manevx yolla ne kastedxlxyor? Maksat Kxtap ve Sünnet´e
uymaksa neden “ Kxtap ve Sünnet´i” xyx bxlen ä eyh bxr denxlmxyor? Yoksa
kastedxlen manevx yol bundan ayri bxr ä ey mxdxr?
Soru 2- Maxde suresxnxn 35. ayetxnde geqen “O´na yaklaä maya vesxle arayin” xlahx
kelami, ä eyhx Allah Teßlß xle kul arasinda bxr vasita ve vesxle kilmanin delxlx olarak gösterxlmxä txr.
Buna bawli olarak sik sik ä eyhxn ruhanxyetxnden xstxanede bulunma yanx ondan yardim
xsteme gerewx tekrarlanmaktadir.
Kxä xyx Allahu Teßlß´ya yaklaä tiran ä eyxn, xmandan sonra salxh amel olduwu Kuran-i
Kerxm´xn tam 62 ayetxnde yer almiä tir.
“Bxzxm katimizda sxze yakinlik sawlayacak olan ne mallariniz, ne evladinizdir. Ama
xnanip salxh amel xä leyenler bö yle dewxldxr. Onlar yaptiklarinin kat kat karä iliwini
gö receklerdxr. Onlar yüksek katlarda güven xqxnde olacaklardir.” (Sebe 34/37)
Elmalili Muhammed Hamdx Yazir, “Ona yaklaä maya vesxle arayin” ayetxnx ä öyle tefsxr
etmxä txr: “Bxz mü´mxnxz, Allah bxzx mücerred xman xle sever deyxp deyxp de laubalx olmayiniz.
Allah´tan korkunuz, fena ahlaktan fena amelden sakininiz, xradenxzx sarf edxp esbaba da
teä ebbüs edxnxz, Allah´in emxrlerxnx xfa eyleyxnxz ve bununla da kalmayip Allah´a yaklaä mak
xqxn daxma vesxle arayiniz, her firsattan bxl xstxfade kendx gönlünüz ve hüsnü arzunuzla feraxz
ve vacxbat harxcxnde güzel güzel xä ler, rizax xlahxye muvafik ameller yaparak kendx tarafinizdan
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da kendxnxzx Allah´a sevdxrmek xsteyxnxz, xsteyerek, yalvararak qaliä iniz ve uwraä iniz demek
olur.”
Bazi tarxkat mensublari, ä eyhlerxnxn makamini anlatmak xqxn ä öyle bxr mantik ortaya
koymaktadirlar:
“Cumhurbaä kani xle görüä mek xstersenxz onunla dowrudan temas kurabxlxr mxsxnxz?
Sxzx ona götürecek bxr araciya xhtxyaq olmaz mi? Xä te ä eyh de Allah xle kul arasinda böyle bxr
araci, bxr vasitadir.
Bu sebeple ä eyhe tam bawlanmak, ona rabita etmek, kalple ondan yardim xstemek
ve ona asla xtxraz etmemek gerewx xlerx sürülüyor. Bunu sxzxn tarxkata mensup olanlar da
söylüyorlar. Yukaridakx vesxle ve vasita xfadelerx de bu görüä ün dayanawi sayiliyor.
Kuran-i Kerxm´de sik sik peygamberlerxn kissalari anlatilir ama onlardan hxq bxrxnde
Allah´a, bxr xnsani vasita kilarak yaklaä ma yöntemx görülmez. Sxzxn takdxm ettxwxnxz yöntem,
Zümer suresxnde belxrtxlen yaklaä ma yöntemxne uygun düä üyor. Allah´u Teßlß ä öyle
buyuruyor:
“Xyx bxl kx saf dxn Allah´in dxnxdxr. O´nun berxsxnde bxr takimlarini xlahlar edxnenler
ä ö yle demektedxrler: Bxz onlara baä ka bxr maksatla dewxl sadece bxzx Allah´a yaklaä tirsinlar
dxye kulluk edxyoruz. Xä te Allah, onlarin aralarinda tartiä ip durduklari ä eyde hükmünü
verecektxr. Allah yalanci ve gerceklerx ö rtüp duran kxmselerx dowru yola sokmaz” (Zümer 3).
Denebxlxr kx bxr ä eyhe tutunmanin neresx ayette belxrtxlen ä eklxyle evlxyaya tutunmak
olur? Müä rxklerxn putlarina tapindiklari gxbx ä eyhlere tapinma mi vardir?
Xbadet etmxä olmak xqxn puta secde eder gxbx ä eyhe secde etmek gerekmez. Qünkü
xbadet secdeden xbaret dewxldxr. Asil xbadet duadir. Peygamber (ass) ä öyle buyurmuä tur:
“Dua xbadetxn kendxsxdxr”1. “Dua xbadetxn xlxwxdxr, ö züdür.”2
Cenabi Hak , Kuran-i Kerxm´de bxr cok ayette müä rxklerxn durumunu belxrtxrken
“Allah´tan baä kasina dua etmek”3 xfadesxnx kullanmiä tir. Peygamber (sas)´e verdxwx bxr emxrde
ä öyle buyurmuä tur:
“De kx: Ben yanlizca Rabbima dua ederxm. O´na hxq bxr ä eyx ortak koä mam.” (Cxn 20)
Xnsanlar öteden berx en cok dua ve xbadet konusunda yanildiklari xqxn bütün
peygamberlerxn davetxnxn temelxnx bu husus oluä turmuä tur. Bxze de kildiwimiz namazlarin
bütün rekatlarinda Fatxha suresxnx okumamiz emredxlmxä ve günde kirk kere “Yalnizca sana
xbadet eder ve yalniz senden yardim xsterxz.” (Fatxha 5) ayetx tekrarlattirilarak konu
zxhxnlerxmzde canli tutulmuä tur.
Yardim xstemenxn usulü Kur´an-i Kerxm´de ä öyle aciklanmiä tir:
“Ey xman edenler! Sabir ve namaz xle Allah´tan yardim xsteyxn. Qünkü Allah
muhakkak sabredenlerle beraberdxr” (Bakara 153)
Hal böyle xken qok tekrarlanan, Ä eyhe rabita etmek, onun ruhanxyetxnden yardim
xstemek ona xbadetten baä ka ne xle aqiklanabxlxr.
Ä u ayetlerx dxkkatle düä ünelxm:
“El aqip yalvarmaya lßyik olan ancak O´dur. O´nun diä inda el aqip dua ettxklerx
onlarin xsteklerxnx hxqbxr ä eyle karä ilamazlar. Onlar ancak awzina gelsxn dxye suya dowru xkx
avucunu aqan kxmse gxbxdxr. Halbukx (suyu awzina gö türmedxkqe) su onun awzina gxrecek
dewxldxr. Kafxrlerxn duasi kuä kusuz hedefxnx ä aä irmiä tir.” (Rad 14)
“Allah´i birakip da taptiklari (putlar), hxqbxr ä ey yaratamazlar. Qünkü onlar
kendxlerx yaratilmiä lardir.” (Nahl 20)
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“Qünkü Allah, hakkin ta kendxsxdxr; O´ndan baä ka dua ettxklerx ä eyler xse hxq ä üphesxz
bßtildir. Gerqekten Allah qok yüce, qok uludur.” (Lokman 30)
“De kx: Ewer duaniz olmasa Rabbxm katinda ne ehemmxyetxnxz olur?” (Furkan 77)
Soru 3- “Mevlanin fazl-u keremxyle masxva (Allßhu Teßlß´nin diä indakx her ä ey) salxkxn
nazarindan tamamen kalkip, Allah´tan gayriyi (yabancilari) görmekten xsxm ve resxm
kalmayinca, muhakkak fenafxllah halx sonuna ermxä olur, Ve böylece Seyr-x Xlallah (Mevla´ya
dowru olan manevx yürüyüä ) tamamlanmiä olur” dxyorsunuz.
a) Burada söz edxlen fena fxllah önemlx bxr mertebe gxbx gösterxlxyor. Bunun
Kur´an´da ve Sünnet´te delxlx var midir? Asr-i Saadette böyle bxr ä eyden bahseden
olmuä mudur?
b) Mevla´ya dowru olan manevx yürüyüä ün daha hayatta xken tamamlanmiä olmasi
hangx ä er´x delxl xle aqiklanabxlxr?
Soru 4- “Xä te fena denxlen bu tarxkat beka denxlen bxr hakxkatle, yanx bunlari
kazanmak sebebxyle kxä xye “velx” (hakxkx Allah dostu) demek dowru olur. Ve nefsx emmare
(süreklx kötülük emreden nefxs) mutmaxnneye dönüä ür; kürfünden ve xnkarindan vazgeqer.
O Mevlasindan, Mevlasi da ondan razi olur. Nefsxn tabxatinda bulunan kerahat (xbadetlere
karä i olan xsteksxzlxk halx) ortadan kalkar.” dxyorsunuz.
a) Burada velx xqxn yenx bxr tanim yapmiä siniz. Halbukx velxnxn Kuran-i Kerxm´de bxr
tanimi vardir. Allahu Teßlß hazretlerx ä öyle buyurmaktadir:
“Xyx bxlxn kx Allah´in velxlerxne korku yoktur. Onlar üzülecek de dewxldxrler. Bunlar
xnanmiä olan ve takva ehlx olan kxmselerdxr.” (Yunus 62-63)
Burada xnanip takva ehlx olanlar Allah´in velxsx sayilmiä tir. Takva ehlx olanlarin kxmler
olduwu da Bakara suresxnxn baä tarafinda bxldxrxlmxä txr. Bu ayetlere göre:
“Onlar gaybe xnanan, namazi kilan, kendxlerxn verxlen riziktan yerlx yerxnce harcayan,
Hz. Peygambere ve ondan ö ncekx peygamberlere xndxrxlenlere xnanan, ahxretx kesxnkes
kabul eden kxmselerdxr.” (Bakara 2-4) Velxnxn Kur´an`da tanimi bu xken sxz nxqxn baä ka
tanim yapiyorsunuz?
b) “Nefsx emmare mutmaxnneye dönüä ür, küfürden ve xnkardan vazgeqer”
denxlxyor, Nefsx emmareye ve nefsx mutmaxnneye Kuran-i Kerxm´xn diä inda nasil
mana verxlebxlxr? Kur´an-i Kerxm´de nefsx emmare xle xlgxlx olan ayet ä udur:
“Ben nefsxmx temxze cikarmam, qünkü nefxs Rabbxmxn esxrgemesx olmadikqa kö tülüqü
emreder durur.” (Yusuf 53)
Burada Hz. Yusuf (as) emmare dxye kendx nefsxnden bahsetmektedxr. Bxr büyük
peygamberxn nefsx xqxn nefsx emmare denxyorsa hxq kxmse emmareden kurtulamaz demektxr.
Ayette nefsx emmareyx xfade eden cümle xsxm cümlesxdxr. Arapqa´da xsxm cümlelerx devam ve
subut xfade eder. Yanx nefsxn kötülüwü emretmesx devamli olur. Ayrica bu konulardakx
ä üphelerx gxdermek xqxn ayette cümlenxn baä ina “xnne” haberxnxn baä ina da “te´kxd lam” i
getxrxlmxä txr.
Nefsxn mutmaxnne olmasi emmare olmaktan vazgeqmesx anlamina gelmez.
Mutmaxnne demek xmaninda hxq bxr ä üphesx kalmamiä demektxr.
Soru 5- Ä öyle bxr rabita tanimi yapiyorsunuz: “Rabita bxr mürxdxn, mürä xd-x kamxlxn
ruhanxyetxyle beraber, suretxnx kalp gözünün önüne getxrerek hayal etmesx ve kalbxyle
ondan yardim xstemesxnden xbarettxr.”
a) Kuran-i Kerxm´de bxr ä ey ya aqik ya da üstü kapali xfadelerle anlatilir. Herhangx bxr
ayette ne aqikqa ne de üstü kapali olarak rabitadan bahsedxlmxä txr. Ä erxat´ta
rabitanin edxlecewx bxr hüküm yoktur. Kiyas xqxn xllet bxrlxwx yanx xkx ä ey arasinda bxr
ortak yön aranir. Rabita konusunda qok sayida delxl getxrmenxze rawmen
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bunlardan hxq bxrxsxnxn tarxf edxlen rabita xllet bxrlxwx yoktur. Qünkü rabitani özü,
mürä xdxn ruhanxyetx xle beraber suretxnx kalp xle gözünün önüne getxrerek hayal
etmek ve kalbe ondan yardim xstemek, dxye tanimlanmiä tir. Bu sadece Zümer
suresxnxn 3. ayetxnde gecen duruma benzemektedxr kx bununla xlgxlx xzahlar xkxncx
soru xqxndedxr.
b) Madem mürä xd Hz. Peygamberxn vekxlxdxr, düä ünmek gerekmez mx, Hz.
Peygamber (sas)´in hxq bxr sahabesxne emretmedxwx ä eyx vekxlx nasil xsteyebxlxr?
Soru 6- “Allahu Teßlß´ya ve Rasulune xnanan, Ehl-x Sünnet ve´l-Cemaat xtxkadina
sahxp olan hxqbxr kxmsenxn rabitayi xnkar etmesx caxz dewxldxr.” denxyor. Bunu nasil
söyleyebxldxwxnxzx anlamak mümkün dewxldxr. Qünkü rabitayi sxzxn belxrttxwxnxz ä eklxyle tarxf eden
xlk kxä x 1776´da dowup 1826´da vefat etmxä olan Mevlana Halxd-x Bawdadx´dxr. Ondan önce
yaä amiä olan Ehl-x Sünnet´ten hxq kxmse böyle bxrä ey söylememxä txr. Rabita Nakä xbendx tarxkati
diä indakx tarxkatlarda da kabul görmemxä txr.
Rabita, Mevlana Halxd-x Bawdadx´nxn xctxhadi olabxlxr. Müctehxdler bxr xctxhad yaptiklari
zaman Kxtap veya Sünnet´e dayanirlar. Kendxlerxne göre Kur´an ve Sünnet´te benzerx
bulunan bxr ä eye kiyas yaparak görüä lerxnx ortaya koyarlar. Sonra da derler kx, “Bu benxm
görüä ümdür; dowruysa Allah´dan, yanliä sa bendendxr.” Qünkü Hz. Adem´x yaniltan ä eytanin
kendxlerxnx de yaniltabxlecewxnx bxlxrler. Zaten Allahu Teßlß hazretlerx ä eytanin peygamberlere
dahx vesvese verdxwxnx beyan etmxä txr. Cenab-i Hak ä öyle buyuruyor:
“(Ey Resulum!) Bxz, senden ö nce hxqbxr resul ve nebx gö ndermedxkkx, o, bxr temennxde
bulunduwunda ä eytan onun dxlewxne xlle de (beä erx arzular) katmaya kalkiä masin. Ne var kx
Allah, ä eytanin katacawi ä eyx xptal eder. Sonra Allah, kendx ayetlerxnx (lafiz ve mana
bakimindan) sawlam olarak yerleä txrxr. Allah, hakkiyla bxlendxr, hüküm ve hxkmet sahxbxdxr.”
(Hac 52)
Allßhu Teßlß Peygamberlere olan vesveseyx gxdermeyx üstlenmxä txr. Ama
peygamberler diä indakxler xqxn böyle bxr üstlenme yoktur. Bu sebeple peygamberlerxn
diä indakx ä ahislara axt olan her sözde, ä eytan vesvesesx bulunabxlxr. Bunun xqxn bütün
müctehxdler “Sözlerxmxz Kur´an ve Sünnet´e uygun bulursaniz alin, yoksa almayin.”
demxä lerdxr. Xä te böyle dxkkat xnsanlari hak yolda devamli kilabxlxr.
Ä eyhe xtxrazi bxle caxz görmeyen bxr anlayiä , ä eytanin arayipta bulamayacawi anlayiä tir.
Bu sebeple Ehl-x Sünnet ve´l Cemaat´a uyma xddxasinda bulunan herkes, tabx olacagi bxr
sözün Kxtap ve Sünnet´e uyup uymadiwini kontrol etmek zorundadir.
Soru 7- Burada Kur´an-i Kerxm´e aykiri xkx hususa daha dxkkatlerxnxzx qekerek yaziya
son vermek xstxyorum.
“Xä lerxnxzde hayrete düä tüwünüz vakxt kabxr ehlxnden yardim xsteyxn” dxyor ve bunu
Peygamber(sas)´xn söyledxwxnx xddxa edxyorsunuz. Her gün kirk kere “Yalniz senden yardim
xsterxz.” (Fatxha 5) dxyen bxr Müslüman bxr kxtabin bxr yerxnde böyle bxr xfade gördü dxye
gece odun toplayan xnsan gxbx onu nasil alabxlxr? Bu, odun yerxne yilani almak olmaz mi?
Ayrica “Ä eyhxnx ä efaatqi, araci kil kx senx sevxnqle doldursun.” dxyorsunuz. Ä eyhe ä efaat
yetkxsxnx kxm vermxä ? Her namazdan sonra Ayetu´l-Kursx´yx okuyan ve “Onun xznx olmadan
O´nun katinda ä efaat edecek olan da kxmmxä ?” (Bakara 225) xfadelerxnx tekrarlayip duran bxr
müslüman böyle bxr söze nasil yeltenebxlxr? Bu söz Kur´an-i Kerxm´de ä efaatle xlgxlx olarak
geqen bütün ayetlere aykiri dewxl mxdxr?
Sonuq olarak ä unu belxrtmek gerekxr kx; beä er olarak hepxmxz her an yanilabxlxrxz. Bxr
müslüman olarak vazxfemxz bxrbxrxmxze hakki tavsxye etmektxr. Ä erxata uyma hususunda
büyük gayretler xqerxsxnde olduwunu bxldxwxmxz Ä eyh Efendx ve cemaatxnxn burada yazilanlara
kulak verecewxnx, bxzxm yanildiwimiz husus varsa bxzx uyaracaklarini kabul edxyoruz. Bu bxr
5

baä langiqtir. Ewer hayirli bxr müzakereye sebep olursa ümmetxn bundan qok faydalanacawi
tabxxdxr. Durum tetkxlerxnxze arz olunur.

Doq. Dr. Abdullazxz BAYINDIR

Ä eyh Efendx xle görüä me
7 Temmuz 1994 Perä embe günü öwle namazinda, Ä eyh efendx´nxn yanina davet
edxldxm. Davetxn sebebx, yukarida yaziyla xlgxlx görüä aliä verxä x yapmakti.
Toplantida Ä eyh Efendx, Abdullah Hoca, Vanli Hoca, Kara Mustafa Hoca, Bayram
Hoca, Ahmet Efendx ve adini bxlmedxwxm hocalardan olduwu anlaä ilan üq kxä x daha vardi.
Dxnleyxcx olarak bxr kxä x xle sekreterxm Hasan Alx de orda yer almiä ti. Söze Vanli Hoca baä ladi.
Vanli Hoca: Her ä eyden önce ä unu öwrenelxm. Sen tasavvufu kabul edxyor musun,
etmxyor musun?
Bayindir: Bu tasavvufdan ne kastedxldxwxne bawlidir. Tasavvuf, Kur´an ve Sünnet´e
uygun olarak müslümanliwi yaä amak xqxn bxr ä eyhxn etrafinda bxr araya gelmekse bunun
takdxr edxlmeyecek bxr tarafi yoktur. Bunun adina xster tarxkat, xster tasavvuf xsterse ne
denxrse densxn bu davraniä peygamberlerxn davraniä idir.
Burada dxkkat edxlmesx gereken bxr ä ey vardir. Ä eyh Efendxyx bxr öwretmen, bxr yol
gösterxcx, örnek bxr xnsan kabul edebxlxrxz. Ama tutar ä eyh efendxye Allah xle kul arasinda bxr
takim vasiflar yüklemeye, onu bxr vesxle bxr vasita kilmaya, onun ruhanxyetxnden yardim
xstemeye manevx hxmmetxnden yararlanmaya kalkiä irsaniz aä iriya kaqmiä olursunuz. Bxzxm
karä i qiktiwimiz bu aä iriliklardir. Kur´an ve Sünnet qerqevesx diä ina taä an aä iriliklari kxm, hangx ad
altinda yaparsa yapsin kabul etmemxz söz konusu olamaz.
Kara Mustafa Hoca: Bxzxm tasavvuf anlayiä imizi sana okuyayim. Xmam Rabbanx
Hazretlerx Mektubatinda ä öyle buyuruyor: “Ä unu bxl kx, ä erxatin üq bölümü vardir; xlxm, amel
ve xhlas. Bu üq bölümün hepsx gerqekleä meyxnce ä erxat gerqekleä mez. Ä erxat gerqekleä tx mx,
Hak Subhanehu ve Teala´nin rizasinin kazanilmasi da gerqekleä xr. Bu riza öyle bxr ä eydxr kx,
dünya ve ahxret mutluluklarinin tamamindan üstündür. “Allah´in rizasi her ä eyden
büyüktür.” (Tevbe 72) Öylese ä erxat, dünya ve ahxretxn tüm mutluluklarini garantxlemxä txr.
Ä erxatin ötesxnde xhtxyaq duyulacak bxr ä ey yoktur.
Tarxkat ve hakxkat kx, sufxler bunlarla öne qikmiä lardir, üqünqü bölümü oluä turan
xhlasin olgunlaä masi hususunda da ä erxatin emrxndedxrler. Bu xkx ä eyxn elde edxlmesxnxn gayesx
ä erxati mükemmelleä txrmektxr. Ä erxatin ötesxnde herhangx bxr ä ey yoktur.”4
Bayindir: Bu tasavvuf anlayiä i bxzxm kabul edebxlecewxmxz bxr anlayiä tir. Bu anlamda bxr
tasavvuf terbxyesxne xhtxyaq olduwuna xnanxyorum. Sxzxn ortaya koyduwunuz ä eyler bu
anlayiä a aykiri olduwu xqxn kabul edemxyoruz.
Kara Mustafa Hoca: Bxzxm o anlayiä a aykiri bxr ä eyxmxz yoktur.
Bayindir: Burada söz konusu edecewxmxz ä eyler, sxzxn ä erxata aqikca aykiri olan
xnanqlarinizdir. Ewer bunlar Hanefx, Ä afxx, Malxkx, Eä ´arx, Maturxdx gxbx herhangx bxr mezhebxn
görüä üne aykiri olsaydi bunu gözümde büyütüp sert tavir ortaya koymazdik. Mütevatxr
olmayan hadxs-x ä erxflere aykiri görseydxk yxne bu kadar fazla üzerxnde durmazdik. Sxz Kur´ani Kerxm´xn qok aqik xfadelerxne aykiri ä eyler söylüyor ve yaziyorsunuz. Bunlar karä isinda
susarsak yarin Allah´in herkesten önce sxz bxze hesap sorarsiniz.

4

Xmam Rabbanx, Mektubat, 36. Mektup. Arapqa nusha, s.50
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1. Kabxr Ehlxnden Yardim Xstemek
Vanli Hoca: Ä u hadxsx kabul etmedxwxnxzx söylemxä sxnxz: “Xä lerxnxzde ne yapacawinizi
ä aä irdiwinizda kabxr ehlxnden yardim xsteyxn.”
Bunun nesxne karä i qikiyorsunuz? Burada kabxr ehlxnden yardim xstemek onlardan
xbret almak demektxr.
Bayindir: Ewer söz konusu olan xbret almaksa neden o kelxmelerle söylenmxyor da
yardim xstemek ä eklxnde söylenxyor? Hadxs dxye uydurulmuä olan bu sözün arapqasinda
“festexnu” (yarim xsteyxn) xfadesx kullanilmaktadir. Ama Allßhu Teßlß hazretlerx Fatxha suresxnde
bxze her namazimizda “xyyake nestein” (yalniz senden yardim xsterxz) dedxrtxyor. Burada hasir
vardir. Yanx yardimin sadece Allah´tan xlenecewx xfade edxlmektedxr. O zaman yukaridakx
sözle bu ayetxn metnx aqikca qatiä miyor mu? Bu söze hadxs dxyebxlmek xqxn anlam bakimindan
Kur´an-i Kerxm´e aykiri olmamasi ve Hz. Peygamber (sas)´den duyulduwunun bxr senedx
olmasi gerekxr. Bu sözü Hz. Peygamber (sas)´den hangx sahabx duymuä tur, o sahabxden
bxze nakleden kxmdxr, hangx hadxs alxmx kxtabinda buna yer vermxä txr? Bütün bunlarin tespxtx
gerekxr.
Hadxs dedxwxnxz bu söz aqikca Kuran-i Kerxm´e aykiridir. Xkxncx olarak da bu sözün hxq bxr
senedx yoktur. Ben sxze bunu duyurali uzun bxr süre geqtx ama hxq bxr senet getxremedxnxz.
Qünkü olmayan bxr ä ey getxrxlemez.
Bayram Hoca: Yaä iyan bxr xnsandan yardim xstemxyor muyuz? Bxr velx ölünce ruhu,
kinindan qikmiä bxr kilinq gxbx olur ve o zaman daha qok yardim yapma xmkani elde eder.
Bunlar bxr qok tasarruflarda bulunmaktadirlar.
Bayindir: Bu sözün Kur´an´dan ve Sünnet´den delxlx var midir? Hz. Peygamber
(sas)´de ölmüä tür. Onu hatirladiwimizda ve kabrxnx zxyaret ettxmxwxzde ona salat ve selam
getxrxyoruz. Bu halxmxzle Allah´in rahmetx ve ebedx mutluluk onun olsun demek xstxyoruz.
Yanx Allah´dan Peygamberxmxze olan xkramini daha da arttirmasini talep edxyoruz. Ama hxq
bxr duamizda Peygamber (sas)´den bxr talepte bulunmuyoruz. Qünkü böyle bxr ä ey
Hrxstxyanlarin Hz. Xsaya yaptiwini bxzxm Hz. Peygamberxmxze yapmamiz olur kx; bu yoldan
qikmaktan baä ka bxr ä ey dewxldxr. Ayrica xmanimizi tazelemek xqxn söyledxwxmxz her ä ehadet
kelxmesxnde xlk önce Rasulallah´in Allßhu Teßlß´nin bxr kulu olduwunu yanx bxzxm gxbx bxr xnsan
olduwunu vurgulayip duruyoruz. “Eä hedu enne Muhammeden abduhu ve Rasuluh”
demenxn anlami ä udur: “Ä unu qok bxlxyorum kx, Muhammed Allah´in kulu ve rasuludur.”
Bayram Hoca! Velxlerxn ruhunun ölümlerxnden sonra kinindan qikmiä kilinqlar gxbx
olduwunu ve daha qok tasarrufta bulunduwunu, yanx bxr takxm xä lerx qevxrebxldxklerxnx xfade
ettxnxz. Bunu neye dayandirarak xddxa edebxlxyorsunuz?
Bayram Hoca: Bunu yazan bazi büyük alxmler var.
Bayindir: O kxtaplari getxrxn. Ama herä eyden daha büyük olan Allßhu Teßlß´nin
kxtabinda bunun böyle olmadiwinadaxr aqik ayetler vardir.
“Allah, ö lenxn ö lüm zamani gelxnce, ö lmeyenxn de uykusunda xken canlarini alir da
ö lümüne hükmettxwx cani alir, ö tekxnx muayyen bxr vakte kadar birakir. Ä üphe yok kx, bunda
xyx düä ünecek bxr kavxm xqxn xbretler vardir.” (Zumer 42)
Bu ayete göre Allah´in bellx bxr yerde, berzah alemxnde tuttuwu ölülerxn ruhunu,
dxrxlerxn ruhu gxbx dünyaya saliverdxwxnx neye dayanarak xddxa edebxlxrsxnxz:
“Dxrxlerle ö lüler de bxr olmaz. Ä üphesxz Allah, dxledxwxne xä xttxrxr. Sen kabxrlerdekxlere
xä xttxremezsxn!” (Fatir 117)
Hz. Xsa (a.s)´in xfadelerxnx xhtxva eden ä u ayet üzerxnde düä ünmek gerekmez mx?
“....Xqlerxnde bulunduwum müddetqe onlar üzerxne kontrolcü xdxm. Benx vefat ettxrxnce
artik onlar üzerxne gö zetleyxcx yanliz sen oldun. Sen her ä eyx hakkiyla gö rensxn.” (Maxde 117)
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Hz. Xsa gxbx bxr peygamber, öldültün sonra ümmetxnden habersxz olacak da
herhangx bxr velxnxn ruhu kinindan qikmiä kiliq gxbx tesxrxnx arttiracak. Bu, batil hayalden baä ka
ne olabxlxr?
“Allah´i birakip da kiyamet gününe kadar kendxsxne cevap veremeyecek ä eylere
tapandan daha sapik kxm olabxlxr? (Oysa) onlar, bunlarin tapmalarindan habersxzdxler.”
(Ahkaf 5)

2. Vesxle ve Vasita
Ä eyh Efendx: Sen vesxleyx kabul etmxyorsun. Vesxleye daxr delxlxmxz vardir. Hz.
Peygamber (sas)´e ßmß geldx, ona dua etmesxnx söyledx. Peygamberxmxz (sas) ona , abdest
al, xkx rekat namaz kil ve “Ya Rabbx peygamberxnx vesxle ederek senden ä xfa xstxyorum.” dxye
dua et, buyurdu. O ä ahis da bu dua xle beraber “Ya Rabbx peygamberxnx hakkimda ä efaatqx
kil” dedx. Bu sahxh bxr hadxstxr. Bu hadxsx kabul etmxyorsan bxzde senx kabul etmeyxz.
Bayindir: Böyle bxr toplantida bunun dxle getxrxlecewxnx tahmxn ettxwxm xqxn hadxs-x ä erxfxn
bütün rxvayetlerxnx yanima aldim ve geldxm.
Bu hadxs-x ä erxf Txrmxzx´d, Xbn Mace´de ve Ahmed Xbn Hanbelxn Müsnedx´nde
geqmektedxr. Hadxs-x ä erxf mealen ä öyledxr:
“Gözlerx kör bxr adam Hz. Peygamber (sas)´e gelerek ä öyle dedx:
-Allah´a dua et, bana ä ifa versxn. Peygamberxmxz buyurdu kx,
-Xstersen dua ederxm, xstersen durumuna sabredersxn daha xyx olur. Adam dedx kx:
-Dua et.
Hz. Peygamber (sas) ona güzelce abdest almasini, xkx rekat namaz kilmasini ve ä öyle
dua etmesxnx emrettx: “Allahim senden xstxyorum, rahmet peygamberx Muhammed xle sana
yönelxyorum.”
Ya Muhammed, ä u xhtxyacimin görülmesx xqxn senxnle Allah´a yöneldxm. Ya Rabb onu
benxm hakkimda ä efaatqx kil.”5
Burada sxzxn belxrttxwxnxz manada tevessül yoktur. Hz. Peygamber (sas) o ä ahis xqxn
dua etmeye söz verxyor, onun da kendxsxyle dua etmesxnx xstxyor. Ewer Hz. Peygamber (sas)
dua etmeye söz vermeseydx sxzxn xddxanxz akla gelebxlxrdx.
Ä eyh Efendx: Ä u ayet de tevessülün delxllerxndendxr:
“Ewer onlar kendxlerxne zulmettxklerx zaman sana gelseler ve Allah´dan bawiä lanmayi
dxleselerdx, Rasul de onlarin bawiä lanmasi xqxn dua etseydx Allah´in tevbelerx kabul ettxwxnx
ve merhametlx olduwunu gö receklerdx.” (Nxsa 64)
Onlar Hz. Peygamber (sas)´e gelxyorlar, Hz. Peygamber (sas) onlarin bawiä lanmasini
xstxyor. Xä te xnsanlar da evlxyaullaha gelxr, onlar da Allah´in bawiä lamasini xster. Qünkü
evlxyaullah Hz. Peygamberxn varxsxdxr. Peygamberxn yaptiwini onlar da yaparlar.
Bayindir: Bxlxrsxnxz Xslamxyette tevbe ve xstxwfarin ä eklx bellxdxr. Evvela kxä x yaptiwi
günahtan dolayi pxä manlik duyar, xkxncx olarak o günahi bxr daha xä lememeye karar verxr,
son olarak da Allah´dan bawiä lanmasini dxler. Xä ledxwx günahta kul hakki varsa, tevbesxnxn
kabulu xqxn xlgxlx ä ahistan helallxk almasi da gerekxr. Bxzde Hrxstxyanlarda olduwu gxbx günah
qikarma olmadiwi gxbx tevbe bxr hocanin veya alxmxn yanina gxtme de yoktur. Hocanin veya
alxmxn yanina tevbenxn nasil yapilacawini öwrenmek ve hayir duasini almak xqxn gxdxlxr. Araya
vasita gxrdxwx zaman bazi kxmselerxn Allah adina xä yapmaya kalkiä malari sözkonusu olur kx,
bunun aqik delxlx yoksa ä xrkten baä ka bxr ä ey olmaz.
5

Txrmxzx, Deevat, 119. Txrmxzx hadxsxn sonuna ä u notu düä müä bulunuyor:”Bu hasen, sahxh, garxp bxr hadxstxr.
Hadxsx sadece bu vecxhten bxlxyoruz, Hatxmlx Ebu Cafer hadxsxnden. Xbn Mace hacet namazi baä liwi altinda
zxkretmxä txr, salat, 189. Ahmed b. Hanbel, c.4 s.138.
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Yukaridakx ayet, munafiklarla xlgxlx olarak xnmxä bxr ayettxr. Ayetx xyx anlamak öncesxne
ve sonrasina (sxyak ve sxbaka) bakmak gerekxr.
Müslüman geqxnen bxr kxä x yanx münafik xle yahudx arasinda anlaä mazlik qikar. Yahudx
qözüm xqxn Peygamber sallallahu aleyhx ve sellem' e baä vurmayi, münafik da yahudx
sxhxrbazi Ka'b b. Eä ref ' e gxtmeyx önerxr. Yahudx o münafiwi güq bela xkna ettxkten sonra Hz.
Peygamber sas' xn huzuruna gxrerler. Peygamber sas yahudxyx hakli bulur. Diä ariya qikinca
münafik bu hükme razi olamiyacawini söyler ve arkadaä ini zorla Hz. Ömer ra ' ya götürür.
Yahudx durumu ve münafiwin Hz. Peygamber sas 'in hükmüne razi olmadiwini anlatir.
Münafik da yahudxnxn dowru söyledxwxnx belxrtxnce Hz. Ömer ra: "Bxraz bekleyxn, ä xmdx gelxip
hükmünü verxrxm" dxyerek evxne gxrer, kilicini alir, qikinca münafiwin boynunu vurur ve "Allah
'in ve Peygamber 'in hükmüne razi olmayana benxm hükmüm budur" der.6
Kuran-i Kerxm 'de "...Müslüman olduklarini xlerx süren kxä xlerxn yargi xqxn Hz.
Peygamber yerxne tawuta baä vurmak xstedxklerx" (Nxsa 4:60), Allahu Teala 'in xndxrdxwx kxtaba
ve O 'nu Peygamberxnxn hükmüne baä vurulmasi teklxf edxlxnce münafiklarin xyxce
uzaklaä tiklari (Nxsa 4:61), yaptiklari yüzünden baä larina bxr felaket gelxnce Hz. Peygamber
sas 'e gelxp "bxz sadece xyxlxk etmek ve arayi bulmak xstemxä txk" dxye Allah 'a yemxn ettxklerx
(Nxsa 4:62) haber verxldxkten sonra Hz. Peygamber sas 'e, onlardan yüz cevxrmesx, onlara
öwüt verxp tesxrlx konuä ma yapmasi emrolunuyor ve sonrakx yukaridakx ayete yer verxlxyor.
"Bxz her peygamberx Allah 'in xznxyle ancak kendxsxne xtaat edxlmesx xqxn gö nderdxk.
Ewer onlar kendxlerxne zulmettxklerx zaman sana gelseler de Allah 'tan bawiä lanmayi
dxleseler, Resul 'de onlar xqxn xstxwfar etseydx Allah 'i zxyadesxyle affedxcx, esxrgeyxcx
bulurlardi." (Nxsa 4:64)
Burada münafiklarin bawiä i Allahu Teala 'dan dxlemelerx gerektxwx ve Peygamber sas
'de onlarin bawiä lanmasini xstemesxnxn tevbelerxnxn kabulüne sebeb olacawi bxldxrxlmxä txr. Yoksa
Hz. Peygamber sas 'xn Allahu Teala xle kul arasinda vasita olmasi söz konusu dewxldxr.
Ayrica bunlar günahlarini hem Allahu Teala 'ya karä i hem de topluma karä i
xä lemxä lerdxr. Qünkü davraniä lariyla toplumun huzurunu bozmakta ve kötü örnek
olmaktaydilar. O toplumun baä kani da Hz. Peygamber sas 'dxr. Suqlarin bawiä lanmasi xqxn
baä kan olan Hz. Peygamber sas 'xn huzurunda pxä manliklarini dxle getxrmelerx gerekxyordu.
Bunlar pxä manliklarini ortaya koyup Allahu Teala 'dan bawiä isteyerek Hz. Peygamber
sas 'xn huzuruna gelxnce Hz. Peygamber sas onlari reddetmxyecek, onlari hem müslüman
toplum adina affedecek hem de bawiä lanmalari xqxn Allahu Teala 'ya dua edecektxr.
Qünkü xä lenen günah kul hakki xle xlgxlx xse tevbe xqxn helallik almak gerekxr. Bütün bxr
topluma karä i xä lenen günah xqxn o toplumun rexsxnden helallik almak yeterlx olacaktir.
Münafiklar böyle yapsalardi Allahu Teala 'inin onlari bawiä lanmasi xqxn bütün ä artlar oluä muä
olacakti.
Abdullah Hoca: Bxzxm Hoca Efendx 'ye bakiä imiz, onun bxze yardimci olacawi
yolundadir. Mesela bu gün mahkemede avukat tutma zorunluwu yoktur. Ama genellxkle
avukat tutanlar davayi kazanirlar. Hoca Efendx de bxzxm avukatimizdir.
Bayindir: Sxz hxq bxr ä eyden haberx olmayan hakxm xle gxzlx aä xkar her ä eyx bxlen Allahu
Teala 'yi ayni mi tutuyorsunuz?
"Xä te o gün kxä x kardeä xnden, annesxnden, babasxndan, eä xnden ve qoquklarindan kaqar.
O gün, herkesxn kendxne yetxp artacak bxr derdx vardir." (Abese 80:34-37) buyrulmaktadir.
Durum böyle xken Hoca Efendx nereden firsat bulucak da sxzx savunacaktir. Buna
daxr ayet veya hadxs bulamazsxnxz. Ama bunun tam tersxnx xfade eden qok ä ey bulabxlxrsxnxz.
Vanli Hoca: Bxz burada Hoca Efendx xle xyx geqxnxyoruz kx, belkx ahxrette etewxnden
tutariz, belkx bxze faydasi dokunur.

6
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Bayindir: Müslümanlar daxma korku xle ümxt xqerxsxnde olmalidir. Cehenneme gxtme
korkusu ve cennete gxtme ümxdx olmalidir. Onun cennete gxdecewxnx nereden bxlxyorsunuz
kx, sxzx de götürmesxnx beklxyorsunuz.
Sxzxn bahsettxwxnxz ä efaattir. Fakat her namazin arkasindan okuyup durduwumuz
Ayete 'l-Kursx 'de "O 'nun xznx olmadan O 'nun katinda ä efaat edecek olan da kxmmxä "
buyurulmuyor mu? Sxz Hoca Efendx 'yx razi etmeye uwraä acawiniza Allahu Teala 'yi razi
etmek xqxn vakxt geqxrsenxz olmaz mi?
"(Müä rxklere) de kx: Allah 'tan baä ka tanri saydiwiniz ä eylerx qawirin! Onlar ne
gö klerde ne de yerde zerre awirliwinca bxr ä eye sahxptxrler. Onlarin buralarda hxqbxr ortakliwi
yoktur, Allah 'in onlardan bxr yardimcisi da yoktur.
Allah 'in huzurunda , kendxsxnxn xzxn verdxwx kxmselerden baä kasinin ä efaatx fayda
vermez. Nxhayet onlarin yüreklerxnden korku gxderxlxnce: Rabbxnxz ne buyurdu? Derler.
Onlar da: Hak olani buyurdu, derler. O yücedxr, büyüktür." (Sebe 34:22,23)
Kara Mustafa Hoca: Müftülükte bxr müftü xle görüä mek xstesen bxle araya bxr
kapicinin gxrmesx , bxr kxä xnxn senx müftüye takdxm etmesx gerekxr. Ewer araya kxmse gxrmezse
bxr yetkxlxyle, bxr bakanla pat dxye görüä ebxlxr mxsxn? Xä te Hoca Efendx de bxzxmle Allahu Teala
arasinda bxr vesxle, bxr vasita olmaktadir.
Bayindir: Bu qok qxrkxn bxr sözdür. Ayetxnde bxze ä ah damarimizdan daha yakin
olduwu söyleyen Allahu Teala xqxn bu söz nasil söylenebxlxr.
Bu xnanq xnsani ä xrke sokar. Ä xrk zaten Allahu Teala xle kul arasinda bxr vasita
koymanin ta kendxsxdxr. Zümer suresx 'nde buna dxkkat qekxlmektedxr:
"Dxkkat et, halxs dxn yanliz Allah 'indir. O 'nu birakip kendxlerxne bxr takim dostlar
edxnenler: Onlara, bxzx sadece Allah 'a yaklaä tirsinlar dxye kulluk edxyoruz, derler. Dowrusu
Allah, ayriliwa düä tüklerx ä eylerde aralarinda hüküm verecektxr. Ä üphesxz Allah, yalanci ve
xnkarci kxmseyx dowru yola xletmez." (Zümer 39:3)
Bu tür xnanxä lardan lütfen vazgeqxn. Qünkü ä eytan xnsani hep bu metodla
saptirmaktadir.
Hoca Efendx! Lütfen bana söylermxsxn, senx yaratan, besleyen, büyüten ve sana
senden daha yakin olan Allah mi senx daha xyx tanir, yoksa Ä eyh Efendx mx?
Kara Mustafa Hoca: Tabxx kx, Allahu Teala daha xyx tanir.
Bayindir: Pekx Ä eyh Efendx senxn neyxnx Allahu Teala 'ya anlatacak da senx ona
tanitacak?

3. Evlxya 'nin Ruhanxyetxnden Yardim Xsteme
Ä eyh Efendx: Sxz ne dersenxz deyxn, bxz Allah xle kullar arasinda evlxyaullahin ve
meä ayxh-x xzam hazeratinin ruhlarinin vasita olduwuna xnanxrxz. Onlarin ruhanxyetxnden
xstxmdad eder, xstxanede bulunuruz.
Bayindir: Pekx "Xyyake nestexn" (yalniz senden yardim xsterxz, Fatxha 1:5) ayetx nerede
kaldi? Günde kirk kere nxqxn bu ayetx okuyup duruyoruz?
Allahu Teala bxr de ä öyle buyuruyor:
"Andolsun kx, xnsani bxz yarattik ve nefsxnxn ona ne fisildadiwini bxlxrxz. Bxz ona ä ah
damarindan daha yakiniz." (Kaf 50:16)
Allahu Teala bxze ä ah damarimizdan daha yakin olduwuna göre evlxyaullahin ve
meä ayxh-x xzam hazeratinin ruhlari nerede boä luk buluyor da araya gxrxyorlar?
Ä eyh Efendx: Xlahxyat Fakultesxnden xkx kiz talebe geldx ve bana ayni ä eyx sordular.
Dedxler kx, Allahu Teala bxze ä ah damarimizdan daha yakin olduwuna göre neden ä eyhler
araya gxrxyorlar? Ben de dedxm kx, sxz Kur' an okuyor musunuz? "Evet" dedxler. Dedxm kx,
Kur 'an-i sxze kxm okutuyor?" "Kur 'an hocasi" dedxler. Allah sxze Kur 'an hocasindan daha
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yakin dewxl mx, neden okutmuyorda Kur 'an öwrenmek xqxn bxr baä kasina xhtxyaq
duyuyorsunuz? Dxye sordum. "Tamam haklisin" dedxler.
Bayindir: Ewer bu örnewxnxzle sxzxn öwretmenlxk yaparak xnsanlara dxnlerxnx öwretmeye
vasita olduwunuzu söylüyorsaniz bu dowrudur. Bütün öwretmenler ve bütün ustalar
xnsanlarin ewxtxm ve öwrenxmxnxn bxrer vasitasidir. Ama Allahu Teala xle kul arasinda vasita
olma meselesxyle bunun bxr alakasi yoktur.
Ä eyh Efendx: Abdulkadxr Geylanx Hazretlerx bxr ä xxrxnde buyuruyorlar kx, "Benxm
mürxdxm dünyanin neresxnde olursa olsun qawirdinda yardimina koä arim."
Bayindir: Bu Kur 'an-i Kerxm 'xn qok sayida ayetxne aykiridir. Bunu nasil kabul
edebxlxyorsunuz. Sikiä inca Allah 'tan baä kasindan yardim xstenxyor ve o yardima koä uyorsa
artik kxm Allaha siwinma xhtxyaqi duyar.
"(Onlar mi hayirli) yoksa darda kalana kendxne yalvardiwi zaman karä ilik veren ve
(baä indakx) sikintiyi gxderen, sxzx yeryüzünün hakxmlerx kilan mi? Allah 'tan baä ka bxr tanri
mi var! Ne kadar da kit düä ünüyorsunuz!" (Neml 27:62)
Dua, küqüwün büyükten, güqsüzün güqlüden xhtxyaqini xstemesxdxr. Allahu Teala 'nin
her ä eye gücü yeter, ama bxz acxzxz. Dolayisiyla bütün xsteklerxmxzx Allahu Teala 'dan
xstememxz gerekxr. Qünkü Allahu Teala 'dan xstememxz gerekxr. Qünkü Allahu Teala 'nin
onaylamadiwi hxq bxr xstek, bxr baä kasi tarafindan da yerxne getxrelemez.
Ahmet Efendx: Xnsanlar bxrbxrxnden yardim talebxnde bulunmuyorlar mi? Bu da Allah
'tan baä kasindan yardim xstemek olmaz mi?
Bayindir: Bazi ä eyler xnsanlarin gücü dahxlxndedxr. Bxrbxrxnden, yapabxlecewx bxr
yardimda bulunmasini talep etmek Allah 'tan baä kasina dua etmek olmaz. Peygamberxmxz
ve ashabi kxramin bu gxbx davraniä lari olmuä tur. Kur 'ani Kerxm 'de paylaä mayi teä vxk
etmektedxr. Ama xnsanlarin xnsanlarin gücü diä inda kalan ä eylerx onlardan ve onlarin
ruhanxyetxnden xstemek, yahut ölmüä bxr kxmseden bxr yardim talep etmek Kur 'an 'a aykiri
düä er. Bazi tarxkatlarda xkx ä eyden bahsedxlxyor. Bxrxncxsx "xstxmdad" dxwerx "ä efaat" 'tir.
Xstxmdad, yardim talebxnde bulunmak demektxr. Baä imiz sikiä ip bazi ruhanxlerde
yardim talebxnde bulunduwumuz zaman onlar bu yardimi yapabxlxrlerse artik Allah 'a dua
etmeye ne xhtxyaq kalir. Onun xqxn sxzxn gxbx xnanan tarxkat erbabi, baä lari sikiä inca "Ya
Abdulkadxr Geylanx! Ya falan, Ya fxlan" dxye qawrida bulunuyorlar. Sxzxn mürxtlerxnxz de dahxl,
bxr baä ari elde ettxklerx zaman Allah 'in yardimiyla oldu demxyorlarda "Efendxnxn Allah
katindakx dewerxnden oldu"7dxyorlar.
"Nxye Allah 'in yardimiyla oldu demxyorsunuz da Efendxnxn hxmmetxyle dxyorsunuz?"
dxye sorulunca dxyorlar kx, "Efendxnxn Allah katindakx dewerxnden dolayi Allah onun
mürxtlerxne yardim edxyor."
Putperestler de savaä tanrisindan ve dxwerlerxnden bxr sey xsteyxnce bxlxrlerdx kx, bu
tanrilarin kendxlerxne faydasi ve zarari dokunmaz. Fakat onlarin temsxl ettxklerx ruhlarin Allah
katinda kiymetlx olduwuna ve Allah 'in onlar vasitasiyla sunulan xsteklerx reddetmeyecewxne
xnanirlardi. Yanx gene netxce olarak Allah 'tan xstedxklerxnx zannederlerdx. Zaten Allah 'tan
baä ka tanri edxnme, bazi konularda manevx yardim görme xhtxyacindan kaynaklanmaktadir.
Bu hususta ä öyle buyrulmaktadir:
"Onlar, yardim gö receklerxnx umarak Allah 'tan baä ka xlahlar edxndxler. Halbukx
xlahlarin onlara yardim etmeye güqlerx yetmez, Aksxne kendxlerx bunlar xqxn yardima hazir
askerlerdxr." (Yasxn 36:74-75)
Ä eyh Efendxlerxn ahxrette de ä efaat edxp kendx mürxtlerxnx cennete götüreceklerxne
xnananlar var. Sxze gönderdxwxm yazida dxyorsun kx, "Ä eyhxnx ä efaatqi, araci kil kx senx sevxnqle
doldursun." Bu xnanci reddeden bxr qok ayetten bxrx de ä udur:
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"Rablerxnxn huzurunda toplanacaklarindan korkanlari onunla (Kur 'an xle) uyar.
Onlarin Rablerxnden baä ka ne bxr dost, ne de bxr araci vardir; belkx sakinirlar." (En 'am 6:51)
Allah kxme ä efaat yetkxsx verxrse yalniz onlar, Allah 'in dxledxwx kxmselere ä efaat
edebxleceklerdxr.
"Allah, onlarin ö nlerxndekxnx de, arkalarindakxnx de (yaptiklarini da, yapacaklarini
da) bxlxr. Allah rizasina ulaä miä olanlardan baä kasina ä efaat etmezler. Onlar, Allah
korkusundan txtrerler!" (Enbxya 21:28)
Mürxtler, efendxler sayesxnde dünyada da ahxrette de paqayi kurtarabxlecekler xse
onlar xqxn efendxlerxnx memnun etmek her ä eyden önemlx olur. Artik Allah 'a yalvarma
gerewx büsbütün ortadan kalkar. Günümüzde tasavvufa yönelmxä bazi kxä xler, Ä eyh Efendx
gxbx, Allah xle kendx aralarinda yer aldiwini vehmettxklerx bxr kisim ruhanxlere siwinmaktadirlar.
Ama bu tamamen batil bxr yoldur. Ewer tevbe edxp hakka yönelmezsenxz ahxretxnxzxn qok
kötü olmasindan endxä e ederxm.
Hz. Peygamber sas 'e verdxwx bxr emxrde Allahu Teala ä öyle buyuruyor: "(Resulüm!)
De kx: Ben ancak Rabbxme yalvaririm ve O 'na kxmseyx ortak koä mam." (Cxn 72:20)
Ä u ayetlerx dxkkatle düä ünelxm:
"(Resulüm!) De kx: Allah 'i birakip da xlerx sürdüklerxnxze yalvarin. Ne var kx onlar,
sxzxn sikintinizi ne uzaklaä tirabxlxr, ne de dewxä txrebxlxrler."
Onlarin yalvardiklari bu varliklar Rablerxne _hangxsx daha yakin olacak dxye- vesxle
ararlar; O 'nun rahmetxnx umarlar ve azabindan korkarlar. Qünkü rabbinin azabi,
sakinalacak bxr azaptir." (Xsra 17:56-57)
"De kx: Sö ylesenxze! Allah 'i bxrakip taptiwiniz ä eyler yeryüzünde ne yaratmiä lar;
gö stersenxze bana! Yoksa onlarin gö klere ortaklilari mi vardir? Ewer dowru sö yleyenlerden
xsenxz, bundan evvel (sxze xndxrxlmxä ) bxr kxtap yahut bxr bxlgx kalintisi varsa onu bana
getxrxn.
Allah 'i birakip da kiyamet gününe kadar kendxsxne cevap veremeyecek ä eylere
tapandan daha sapik kxm olabxlxr? (Oysa) onlar, bunlarin tapmalarindan habersxzdxrler."
(Ahkaf 46:4-5)
Ä xrkle mücadelede bxze örnek gösterxlen Hz. Xbrahxm xle xlgxlx ä u ayetler dxkkatle
düä ünülmelxdxr.
"Sxzden de, Allah 'in diä inda taptiwiniz ä eylerden de uzaklaä iyor ve Rabbxme
yalvariyorum. Umulur kx (senxn xqxn) Rabbxme dua etmemle bedbaht (emewx boä a gxtmxä )
olmam.
Nxhayet Xbrahxm onlardan ve Allah 'tan baä ka taptiklari ä eylerden uzaklaä ip bxr
tarafa qekxldxwx zaman bxz ona Xshak ve Yakub 'u bawisladik ve her bxrxnx Peygamber yaptik.
Onlara rahmetxmxzden bawiä ta bulunduk; kendxlerxne hakli ve yüksek bxr ä ö hret nasip
ettxk." (Meryem 19:48-50)

4. Tarxkat Büyüklerxn Sözlerx
Ä eyh Efendx: Sen Abdulkadxr Geylanx 'ye xnanmxyorsan senxnle konuä acawimiz bxr ä ey
yoktur.
Bayindir: Abdulkadxr Geylanx bxzxm gxbx bxr xnsandir. Ona xnanmak xmanin ä artlarindan
dewxldxr. Ama Kur 'an-i Kerxm 'e xnanmak xmanin ä artlarindandir.
Ben ä una xnanxyorum kx, bu zatlarla xlgxlx olarak yapilan rxvayetlerxn yüzde dokzandan
fazlasi uydurmadir. Yukarida bahsettxwxnxz ä xxr de o uydurmalardan bxrxdxr. Allah 'in
Peygamberx xqxn mxlyonlarca hadxs uyduran xnsanlar Abdulkadxr Geylanx xqxn, Mevlana xqxn,
Xmam Rabbanx xqxn uydurmalarda bulunmuä lur yok mu?
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Sonra Kur 'an 'in nassina aykiri olan bxr sözü kxm söylerse söylesxn bunu bxr
müslüman nasil kabul edebxlxr? Abdulkadxr Geylanx 'nxn kendx gelxp bu sözü söylese, bxr
bxldxwx vardir demez tereddütsüz redderxz. Qünkü yukaridakx ayetlerxn gösterdxwx gxbx
Abdulkadxr Geylanx 'den naklettxwxnxz ä xxr Kur 'an 'a aqikca aykiridir. Bxz ahxrette Abdulkadxr
Geylanx 'den dewxl, Kur 'an 'dan hesaba qekxlecewxz.

5. Rabita
Bayindir: Bxr de rabitadan bahsedxyorsunuz. Bunu öyle tarxf edxyorsunuz kx, ä eyhe
kulluktan baä ka bxr ä ey anlaä ilmiyor. Dxyorsunuz kx, "Rabita mürxdxn mürä xd-x kamxlxnxn
ruhanxyetxyle beraber, suretxnx kalp gözünün önüne getxrerek hayal etmesx ve kalbxyle
ondan yardim xstemesxnden xbarettxr." Allah xle kul arasinda ä eyhxn ruhanxyetx ne ariyor?
Neden ä eyh kxtap ve sünnetx birakiyor da kendxnx öne aliyor? Yoksa ä eyh xnsanlari kendxne
mx davet edxyor? Ayrica Hz. Peygamber sas 'xn bxr sahabesxne yaptirmadiwi bxr ä eyx sxz
mürxtlerxnxze nasil yaptirirsiniz? Xslamx kaynaklarda bunun bxr delxlx var midir?
Ä eyh Efendx: Bunun bxr delxlx vardir. Hz. Ebu Bekxr ra kaza-x hacet xqxn Efendxmxz sas
'den halx bxr yer bulamadiwindan, bu durumu efendxmxze ä xkayet ettx. Efendxmxz de ona
ruhsat verdx.
Bayindir: Qok sevdxwx kxä xnxn xnsanin gözünün önünden gxtmez. Ä axr, sevgxlxsx xqxn
"Gündüz hayalxmde, gece düä ümde" dxyor. Hz. Ebu Bekxr ra Peygamber sas ' x qok sevdxwx
xqxn tuvalette bxle aklindan qikaramadiwini xfade etmektedxr. Bunun sxzxn tarxf ettxwxnxz rabitayla
ne xlgxsx var? Sxzxn tarxf ettxwxnxz rabitaya sadece yukarida okuduwumuz ayet delxl olabxlxr.
Önemlx olduwu xqxn ayetx tekrarlayalim.
"Xyx bxl kx saf dxn Allah 'in dxnxdxr. O 'nun berxsxnde bxr takxmlarini xlahlar edxnenler
ä ö yle demektedxrler: Bxz onlara baä ka bxr maksatla dewxl sadece bxzx Allah 'a yaklaä tirsinlar
dxye kulluk edxyoruz. Xä te Allah, onlarin aralarinda tartiä ip durduklari ä eyde hükmünü
verecektxr. Allah yalanci ve gerqeklerx ö rtüp duran kxmselerx dowru yola sokmaz." (Zümer
39:3)
Bu ayet Kuran-i Kerxm 'dekx ä xrkx tanimlayan ayettxr.
Ä eyh Efendx: Bxz xnsanlara bxze xbadet edxn demxyoruz kx.
Bayindir: Rabita sirasinda mürxt, mürä xdxnxn ruhanxyetxyle beraber, suretxnx kalp
gözünün önüne getxrerek hayal edxyor ve kalbxyle ondan yardim xstxyor. Ä eyhxn ruhanxyetxnx
hayal edxp ondan yardim xstemek, ondan xstxanede bulunmak xbadet dewxldxr de nedxr?
Dua konusu yukarida detayli bxr ä ekxlde geqtx. Hz. Peygamber sas: "Dua xbadetxn ö züdür"8
demxyor mu?
Bxr gün Hz. Peygamber sas Mü 'mxn Suresxnxn 60. Ayetxnx okudu:
"Rabbiniz buyurdu kx, bana dua edxn, sxze xcabet edeyxm. Qünkü bana xbadetx birakip
büyüklük taslayanlar aä awilanarak cehenneme gxreceklerdxr."
Sonra Hz. Peygamber sas ä öyle buyurdu: "Dua xbadetxn ta kendxsxdxr."9
Xbn Abbas ra ä öyle buyurmuä tur: "Duaniz xmaninizdir."10
Ä eyh Efendx: Rabitanin kxtaptan ve sünnetten delxllerx vardir. Dört mezhep xmami da
bunu kabul etmxä txr.
Bayindir: Bunu hep söylüyorsunuz ama hxq bxr delxl getxremxyorsunuz.
Rabitayi, belxrttxwxnxz ä ekxlde tarxf eden xlk kxä x 1776 'da dowup 18826 'da vefat etmxä
olan Mevlana Halxd Bawdadx 'dxr. Ondan önce yaä amiä olan ehlx sünnetten hxq kxmse böyle
8
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bxr rabita tarxfx yapmamiä tir. Rabita, Nakä xbendx tarxkati diä indakx tarxkatlarda da kabul
görmemxä txr.
Mevlana Halxd, Bawdatli 'dir ve Rxsale-x Halxdxyesx 'nx Arapqa yazmiä tir. Ne hxkmetse bu
kxtabin Arapqa nüshasi kütüphanelerxmxzde bulunmamaktadir. Bu tarxfx Mevlana Halxd 'xn
kendx mx yapmiä tir, yoksa onun kxtabina sonradan mi eklenmxä txr, bu da ä üphelxdxr. Kendx
yazmiä olsa bxle Kxtap ve Sünnete aykiri bxr sözü kabul etmemxz söz konusu olamaz. Qünkü
Hz. Adem 'x as yaniltan ä eytan Mevlana Halxd 'x de yaniltablxlxr. Zaten Allahu Teala hazretlerx
ä eytanin peygamberlere dahx vesvese verdxwxnx beyan etmxä txr. Cenab-i Hakk ä öyle
buyuruyor:
"(Ey Muhammed!) Bxz, senden hxqbxr resul ve nebx gö ndermedxk kx, o, bxr temennxde
bulunduwunda, ä eytan onun dxlewxne xlle bxr de (beä erx arzular) katmaya kalkiä masin. Ne
var kx Allah, ä eytanin katacawi ä eyx xptal eder. Sonra Allah, kendx ayetlerxnx (lafiz ve mana
bakimindan) sawlam olarak yerleä txrxr. Allah, hakkiyla bxlendxr, hüküm ve hxkmet sahxbxdxr."
(Hac 22:52)
Allahu Teala peygamberxne vahyederek vesveseyx gxderxyor ama xnsanlar xqxn böyle
bxr garantx vermxyor. Artik vahxy kapisi kapanmiä tir. Ä eytanin vesvesesxne alet olmamak xqxn bxr
kxä xnxn görüä ü, ancak kxtap ve sünnete uyarsa kabul edxlebxlxr, yoksa reddedxlxr. Bütün Xslam
ulemasi öyle söylemxä txr.

6. Allah 'in Ä eyhlerde Tecellx Etmesx
Ä eyh Efendx: (Kendx alnini göstererek) Ä eyhlerxn alni aynadir. Orada Cenab-i Hakk
tecellx eder.
Bayindir: Tecellx etmek, görünmek demektxr. Allahu Teala bxr xnsanda nasil tecellx
eder? Bunun delxlx nedxr?
Ä eyh Efendx: Delxl ä udur: Allahu Teala ä öyle buyuruyor: "Musa, tayxn ettxwxmxz
vakxtte (Tur-x Sxna 'ya) gelxp de Rabbx onunla konuä unca "Rabbxm, bana kendxnx gö ster, senx
gö reyxm dedx" dedx. (Rabbx) "Sen benx asla gö remezsxn. Fakat ä u dawa bak, ewer daw yerxnde
durabxlxrse sen de benx gö receksxn." buyurdu. Rabbx o dawa tecellx edxnce dawi paramparqa
ettx. Musa da baygin düä tü. Ayilinca dedx kx: "Senx noksan sifatlardan tenzxh ederxm, sana
tevbe ettxm ve ben xnananlarin xklxyxm." (Araf 7:143)
Allahu Teala bxr dawa tecellx ettxwxne göre bxr xnsana tecellx edemez mx?
Bayindir: Allah 'in bxr xnsana tecellx etmeyecewx, yanx bu dünyada bxr xnsana
görünmeyecewx yukaridakx ayette aqikca belxrtxlmxä txr.
Ahmet Efendx: Allah awaca tecellx etmxä txr, neden bxr xnsana tecellx etmesxn?
Bayindir: Allahu Teala Hz. Musa as 'a "Sen benx asla göremezsxn" dedxwxne göre artik
bxz ne söyleyebxlxrxz? Hz. Peygamberxn as dahx Allahu Teala 'yi görmedxwxnx bxlxyoruz. Böyle
bxr xddxa Kur 'an 'a ve Sünnet 'e aqikca aykiri düä er.
Sxz qok farkli bxr xddxada bulunuyorsunuz. Ä eyh efendx alnini göstererek, "Ä eyhlerxn
alni bxr aynadir, orada Cenab-i Hakk tecellx eder, yanx Allah orada gözükür." dxyor.
Ä eyh Efendx: Xä te ä eyh daw yerxnde, mürxd de Musa as makamindadir.11
Bayindir: Bu ne bxqxm delxl getxrme, ne bxqxm kiyastir? Allahu Teala dawda tecellx
etmedx kx, dawa tecellx ettx. Ewer dawda tecellx etmxä olsaydi dawin parqalanmamasi ve Hz.
Musa 'nin O 'nu dawda görmesx gerekxrdx. Ayete aqikca aykiri olmasina rawmen farzedelxm
kx, sxzxn dedxwxnxz dowrudur ve Allahu Teala dawa tecellx etmxä txr. Sxz kendxnxzx dawa nasil
kiyaslayabxleceksxnxz? Böyle kiyaslara kiyas maa 'l-farik, yanx xlgxsxz ä eylerx bxrbxrxne benzetmek
demektxr. Xnsanlar daw arasinda , xnsanlar awaq arasinda nasil bxr benzerlxk buluyorsunuz kx,
11

Mürxdxn ä eyhx önünde cezbeye gelxp baygin düä mesx böyle bxr ä artlanmadan dolayi olsa gerektxr.
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daw xle xlgxlx olarak xnmxä bxr ayetxn hükmünü bxr xnsana taä iyorsunuz. Bxr an benzetmenxn
dowru olduwunu kabul etsek bxle varilacak hüküm, böyle bxr tecellxden sonra ä eyhxn
parqalanip yok olmasi olmaz mi?
Qünkü Allahu Teala 'nin gücünden ve kudretxnden bahsetmxyoruz. Burada yapilan
benzetmenxn tutarli bxr tarafinin olmadiwindan bahsedxyoruz.
Ayrica bu özel bxr olaydir, bunun kiyaslanacawi bxr ä ey yoktur. "Ala hxlafx 'l-kiyas vakx
olan ä ey saxre mekxsun aleyh olamaz"12 dxye bxr kaxdemxz vardir. Yanx olawan diä i bxr olaya
benzetme yapilarak bxr hükme varilamaz.
Ä eyhxn dawa, Hz. Musa 'nin mürxde benzetxlmesxne gelxnce dowrusu bunun hangx
mantikla xlerx sürüldüwünü anlamak mümkün dewxldxr. Ä eyhx Hz. Musa 'ya benzetmek
xstersenxz bunu bxr yolu olur. Qünkü xnsan olma bakimindan Hz. Musa xle Ä eyhx ortak yönlerx
vardir. Daw xle Ä eyhxn neyx bxbxrxne benzxyor anlayamadim.
Vanli Hoca: Tecellx meselesxne nxye yanliä dewerlendxrxyorsunuz? Bu, Ä eyh Efendxnxn
bütün davraniä lariyla mürxdlerxne örnek halxne gelmesxnden baä ka bxr ä ey dewxldxr.
Bayindir: Yanx Allah 'in ä eyhxn bedenxne gxrdxwxnx mx söylemek xstxyorsunuz?
Vanli Hoca: Hayir, asla öyle demek xstemxyorum. Ä eyhin her halxyle mürxdlerxne
örnek olmasindan bahsedxyorum.
Bayindir: Örnek olmasi xqxn Allah 'in Ä eyhxn alninda gözükmesxne ne xhtxyaq var?
Sonra bazi tasavvufx kxtaplarda daha xlerx gxdxlerek Allah 'in zatx ve subutx sifatlarinin
ä eyh efendxde gözüktüwü xfade edxlmektedxr. Bu nasil kabul edxlebxlxr? Bu durum sxzde de
var, sxz de ayni xddxalari tekrarlayip duruyorsunuz.

7. Gaybi Bxlme
Bayindir: Medxne-x Münevere 'de hacilarla sohbet ederken gaybi Allah 'dan baä ka
hxq kxmsenxn bxlemeyecewxnden bahsettxm. Daha sonra Ä eyh Efendxnxn mürxtlerxnden olan
bxr haci hanim demxä kx, "Hoca Efendx söylüyor ama ben bxlxyorum kx, benxm Ä eyhxm gece
yatakta kaq kere sawa sola döndüwümü bxle bxlxr."
Ä eyh Efendx: (Bxrden xlerx atilarak) Allah bxldxrxrse bxlemez mx? Allah 'in buna gücü
buna yetmez mx?
Bayindir: Bu sözünüz xkx bakimdan yanliä tir.
Bxrxncxsx: Allah 'in kudretxyle delxl getxrxlemez. Qünkü Allah 'in kudretinin yetmedxwx bxr
ä ey yoktur. Allahu Teala dxlerse Hz. Peygamberx cehenneme, ä eytani da cennete koyamaz
mi? Allahu Teala 'nin buna gücü yetmez mx?
Ä eyh Efendx: Elbette yeter.
Bayindir: Pekx Allahu Teala bunu yapacak mi? Elbette yapmayacak. Qünkü bxze,
ä eytani ve yardimcilarini cehenneme koyacawini Hz. Peygamber sas 'x de cennette makam-i
mahmud denen en üst mertebeye getxrecewxnx bxldxrmxä txr.
Xkxncx olarak: Allahu Teala Kur 'an-i Kerxm 'de gaybi kxmseye bxldxrmeyecewxnx beyan
edxyor; sözünüz bxr de o bakimdan yanliä tir.
Ä eyh Efendx: Allahu Teala ä öyle buyuruyor: "O bütün gö rülmeyenlerx bxlxr. Sirlarina
kxmseyx muttalx kilmaz. Ancak dxledxwx rasul bunun diä indadir." (Cxn 72/26-27)
Ahmet Efendx: Evlxyaullah Rasulallah 'in halxfesxdxr.
Bayindir: O ayetler Peygamber sas 'e vahyxn gelxä x xle xlgxlxdxr. Dowru olamsi xqxn
ayetlerxm tamamini okunmasi gerekxr.
""O bütün gö rülmeyenlerx bxlxr. Sirlarina kxmseyx muttalx kilmaz. Ancak (bxldxrmeyx)
dxledxwx peygamber bunun diä indadir. Qünkü O, bunun ö nünden ve ardindan gö zcüler salar,
12
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kx bö ylece onlarin (peygamberlxn), Rablerxnxn gö nderdxklerxnx hakkiyla teblxw ettxklerxnx
bxlsxn. (Allah) onlarin nezdxnde olup bxtenlerx qepeqevre kuä atmiä ve her ä eyx bxr bxr
saymiä tir(kaydetmxä txr)." (Cxn 72/26-28)
Ä eytan xnsanin yanina melek kiliwinda gelxp ona gaxble xlgxlx bxr kisim bxlgxler verdxwxnx
söyleyebxlxr. Peygamberxn, kendxne gelenxn melek olduwundan ve ona ä eytan vesvesesx
kariä madiwindan emxn olmasi gerekxr. Onun xqxn Cenab-i Hakk, vahxy esnasinda
peygamberxn etrafina melekler dxzerek ä eytanin ona yaklaä masini engeller ve peygamber
de kendxne gelen bxlgxnxn xlahx olduwundan emxn olur. Ä xmdx bu durumun her hangx bxr
xnsan xqxn meydana geldxwxnx söylemeye xmkan var midir?
Vanli Hoca: Xlhama xnaniyor musun? Her ne kadar baä kasini bawlamasada xlham
denen bxr ä ey vardir.
Bayindir: Ä üphesxz xlham vardir. Ewer Allah 'in xlhami olmasa xnsan owlu xlerleyemez.
Sonra xlham ä eyhlere ve müslümanlara has bxr olay dewxldxr. Kafxrlere de xlham edxlxr. Bütün
xlmx gelxä meler ve keä xfler Allah 'in xlhamiyla olur.

8. Ä eyhlerxn Vahxy Almasi
Ä eyh Efendx: Allahu Teala Hz. Musa 'nin annesxne vahyetmedx mx? Ayet-x kerxmede
ä öyle buyuruluyor:
"Musa 'nin anasina: Onu emzxr dxye vahyettxk." (Kasas 28:7)
Ahmet Efendx: Allahu Teala ariya bxle vahyetmxä txr, xnsana nxye vahyetmesxn.
Bayindir: O ayetlerde geqen vahxy kelxmelerx xlham anlamindadir. Bu tavrinizla sxz qok
tehlxkelx bxr qerqeve qxzdxnxz. Önce Ä eyh Efendx 'yx Hz. Peygamber sas 'xn varxsx yaptiniz. Sonra
ona vahxy geldxwxnx xfade etmek xstedxnxz. Sonuq olarak ä eyh efendx, Allahu Teala 'ni gaybini
bxldxrdxwx peygamberler gxbx olup qikiverdx. Halbukx, peygamberler gaybi bxlmezler.
Allahu Teala Hz. Peygamber sas 'e ä öyle söylemesxnx emredxyor:
"De kx: Ben sxze, Allah 'in hazxnelerx benxm yanimdadir demxyorum. Ben gaybi da
bxlmem. Sxze, ben bxr melewxm de demxyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarim. De kx:
Kö r xle gö ren hxq bxr olur mu? Hxq düä ünmez mxsxnxz?" (En 'am 6:50)

9. Peygamberlere Varxs Olma
Ä eyh Efendx: Evlxyaullah Peygamberxn varxsxdxr. Peygamberlere olan ä eyler onlara da
olur.
Bayindir: Peygambere varxs olma meselesxnxn xyx anlaä ilmadiwi görülüyor. Bxlxndxwx gxbx
eskxden peygamberlxk halkasi kopmadan devam ederdx. Mesela Hz. Xbrahxm as, Hz. Lut as
'in amcasi, Hz. Xsmaxl ve Xshak as 'in babasi, Hz. Yakup as 'in dedesx xdx. Ayni yerde bxrkaq
peygamberxn olduwu da olurdu. Hz. Yahya as Hz. Zekerrxya as 'in owludur ve Hz. Xsa as
'dan 10 yil büyüktür. Bunlarin üqü de Kudüs 'te yaä amiä peygamberlerdxr. Geqmxä
devxrlerde xnsanlarin karä isinda, onlari Allahu Teala 'nin yoluna qawiran, mucxzeler gösteren
ve kendxsxne xnanmaya davet eden peygamberler eksxk olmuyordu. Hz. Peygamber sas 'xn
dünyaya ä eref vermesxnden önce bxr süre peygamberlxk kesxlmxä tx. Sonra peygamberlerxn
sonuncusu olarak Hz. Muhammed sas dünyayi nurlandirmiä tir.
Peygamberlerxn mucxzelerx vardir. Mucxze bxr ä ahsin peygamber olduwunu xsbat
belgesxdxr. Bu sebeple bxr peygamberden mucxze xstenmesx yadirganacak bxr ä ey dewxldxr. O
peygamber ölünce Allahu Teala yenx bxr peygamber gönderxyor ve o yenx peygamber
yenx mucxzelerle kendxnxn hak peygamber olduwunu xsbatliyordu.
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Hz. Peygamber sas 'xn mucxzesx Kur 'an-i Kerxm 'dxr. Kur 'an xle muhatap olan herkes
onu getxren kxä xnxn bxr peygamber olamsi gerektxwxnx anlar. Qünkü o, bxr xnsanin yazabxlecewx
bxr kxtap dewxldxr. Bu aynen Hz. Xsa as 'in Allahu Teala 'nin xznxyle ölülerx dxrxltmesx, kuä heykelx
yapip Allahu Teala 'nin xznxyle üfürünce canli bxr kuä halxne gelmesx; Hz. Salxh as 'in Allahu
Teala 'nin xznxyle kayadan bxr deve cikarmasi gxbx xnsani etkxleyen bxr mucxzedxr. Ama kuä un
uqmasindan, dxrxlen kxä xnxn tekrar ölmesxnden ve devenxn kesxlmesxnden sonra gelen
xnsanlar xqxn artik bunlar bxrer mucxze olma özellxwxnx yxtxrmxä , tatli bxrer hxkaye halxnx almiä olur.
Yanx bunlar devamliliwi olan mucxze dewxldxr.
Ama Kur 'an-i Kerxm 'xn mucxzelxwx süreklxdxr. Onun dünyanin neresxnde, kxm okur ve
manasini anlarsa bunun bxr xnsan eserx olmayacawini ve onun getxren kxä xnxnxn de bxr
peygamber olmasi gerektxwxnx kavrar. Allahu Teala Kur 'an-i Kerxm 'x korumayi bxzzat
üstlenmxä olduwundan artik kiyamete kadar Kur 'an mucxzesx devam edecektxr. Hz.
Peygamber sas 'e xnanma mecburxyetx de onunla bxrlxkte devamli olacaktir. Bu sebeple artik
tekrar bxr peygamberxn gelmesxne xhtxyaq kalmamiä tir.
Xä te Hz. Peygamber sas 'e varxs olacak ulemanin yapacawi ä ey, Hz. Peygamber sas 'e
vahyedxlmxä olan Kur ' an 'a ve vahy-x gayr-x metluv olan Hadxs-x ä erxflere uymak ve Kur 'an-i
Kerxm 'e aqiklayarak xnsanlari ona ve onu getxren peygambere xnanmaya qawirmaktir.
Peygamber sas 'e varxs olan kxä xlerxn mucxze veya keramet göstermelerxne xhtxyaq yoktur.
Qünkü xnsanlari kendxlerxne xnanmaya qawirmiyorlar kx böyle bxr ä eye xhtxyaqlari olsun. Xnsanlari
davet ederken xhtxyaq duyacaklari mucxze zaten ellerxnde vardir. O Kur 'an 'dir.
Onlarin görevx kendxlerxnx peygamber makamina koymak dewxldxr. Ewer Kur 'an 'in
diä ina qikarlarsa o zaman peygambere varxs olma kxmlxwxnx kaybetmiä olurlar. Ama
görüyoruz kx, bazi ä eyhler kendxlerxnx öne qikariyor, peygamberlxk makamindan ötesxne talxp
bulunuyorlar. Tecellx olayinda, dawin ve Hz. Musa ancak mürxtler makaminda kalabxlxyor.
Siradan bxr müslüman olmak, dxwer müslümanlar gxbx xbadetlerxnxzx yapip xä lerxnxze
devam etmek neyxnxze yetmxyor kx, kendxnxzx Allah xle kul arasinda bxr makam tayxn etme
xhtxyacini duyuyorsunuz?
Ahmet Efendx: Bxz ä eyhmxzx bxr xnsan olarak kabul edxyoruz, ama farkli bxr xnsan. O
dxwer xnsanlar gxbx dewxldxr.
Ä eyh Efendx: Allahu Teala ayette: "De kx, hxq bxlenlerle bxlmeyenler bxr olur mu?" dxye
buyurmuyor mu?
Bayindir: Tamam, bxr öwretmen olarak, bxr hoca olarak saygi görün. Qünkü xyx bxr
ä eyh, xyx bxr öwretmendxr. Devamli bxlgxlerxnx tazeleyen, bxlmedxklerxnx öwreten, yaä ayiä la örnek
olmaya qaliä an bxr öwretmen olmalidir. Allah xle kul arasinda bxr kisim manevx makamlarda
nereden qikti?
Neden sxz kendxnxzx öne sürüyor ve xnsanlarin sxze bawlanmasini xstxyorsunuz? Bu
davraniä inizin sonuncunda kendxlerxnde bxr takim üstünlükler olduwunu zannetmeye
baä liyorsunuz. Kendxnxzx öne sürdüwünüz xqxn sxze xnanan xnsanlar sxzx kutsallaä tirmaya
qaliä iyorlar. Madem xlmx üstünlükten bahsedxyorsunuz, ä xmdxye kadar hangx Xslam alxmx böyle
bxr xddxada bulunmuä tur? Hangx sahabxnxn böyle bxr davraniä i vardir?

10. Batin Xlmx
Ä eyh Efendx: Ä eyhlerxn sahxp olduwu xlxm batin xlmxdxr. Bu herkese verxlmemxä txr. Ebu
Hureyre ra ä öyle demxä txr: "Ben Resulallah sas 'den xkx kab dolusu xlxm aldim. Bunlardan
bxrxnx sxze naklettxm. Dxwerxnx de nakletmxä olsaydim boynumu vururdunuz."13 Xä te xlmxmxz bu
xlxmdxr.
13
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Bayindir: Ebu Hureyre ra 'nun naklettxwx xlmx kxmden aldiniz? Kaynawi, delxllerx ve
dayanawi olmayan ä ey nasil xlxm olabxlxr?
Ä eyh Efendx: Kehf Suresx 'nde geqen Hz. Musa as xle Hz. Hizir as 'in arkadaä liwi
sirasinda Hz. Musa olaylarin gerqek yüzünü göremedxwx xqxn xtxraz etmxä tx. Hizir as 'in xlm-x
ledünnü olduwu xqxn meselelerxn xq yüzüne vakif oluyordu. Ayette "Ona, kendx katimizdan
bxr xlxm ö wretmxä txk." (Kehf 18:65) buyrulmaktadir. Xä te xlm-x batin, xlm-x ledün bu xlxmdxr.
Bayindir: Hz. Hizir as 'la beraber olan Hz. Musa as bu xlmx öwrenemxyorda sxz
nereden öwrenebxlxyorsunuz? Hz. Hizir as 'a öwretxlmxä olan bu xlmxn sxze de öwretxldxwxnxn
delxlx nedxr?
Ä eyh Efendx: Ebu Hureyre ra 'nun sözü nedxr?
Bayindir: Ebu Hureyre ra 'nun az önce geqen sözünü kasdedxyorsunuz. Onun nesx
delxldxr? Ä u aä awidakx nakxllerx dxkkatle dewerlendxrxn de lutfen kendxnxzx bxr takim hayallere
kaptirmayin. Bxr kxä xnxn daha fazxletlx olmasi, görüä ünün daha xsabetlx olduwu anlamina
gelmez. Ashabin en fazxletlxsx Hz. Ebu Bekxr ra 'dur. Aä awidakx olayda Hz. Peygamber sas 'xn,
bxr konuda Hz. Ebu Bekxr ra 'nun görüä ünün tercxh ettxwx fakat bunun yanliä olduwunun
ortaya qiktiwi görülmektedxr.
Hz. Ömer ra anlatiyor: "Bedxr Savaä i 'nda esxrler alininca Hz. Peygamber sas Hz. Ebu
Bekxr ve Hz. Ömer 'e "Bu esxrlerle xlgxlx görüä ünüz nedxr"? dxye sordu. Hz. Ebu Bekxr ra dedx
kx: "Ey Allah 'in nebxsx, bunlar amca owullarimiz ve soydaä larimizdir. Onlardan fxdye almani
uygun görüyorum; böylece kafxrlere karä i güqlenmxä oluruz. Belkx Allahu Teala xlerxde
onlara müslüman olmayi nasxp eder."
Hz. Peygamber sas "Senxn görüä ün nedxr Hattabowlu" dxye sordu. Dedxm kx, "Hayir,
vallahx ya Rasulallah, ben Ebu Bekxr 'xn görüä üne katilmiyorum; benxm görüä üm ä udur; xzxn
ver onlarin boyunlarini vuralim. Akxl 'x (kardeä x) Alx 'ye birak boynunu vursun, ä u akrabami da
bana birak boynunu vurayim. Qünkü bunlar küfrün lxderlerx ve xlerx gelenlerxdxr."
Hz. Peygamber sas Ebu Bekxr ra 'nun görüä ünü benxmsedx, benxm görüä ümü
benxmsemedx. Ertesx gün geldxm bxr de gördüm kx Hz. Peygamber sas xle Ebu Bekxr ra
oturmuä awliyorlar. Dedxm kx: "Ya Resulallah, söylesene, sen ve arkadaä in nxqxn
awliyorsunuz? Ewer awlamaya dewer görürsem ben de awlarim, ewer awlamaya dewer
görmezsem sxzxnle awlar gözükürüm." Hz. Peygamber sas buyurdu kx: "Arkadaä larinin fxdye
alnimasi yolunda bana sunduklari görüä e awliyorum. Qünkü onlara azabin ä u awaqtan
daha yakin bxr ä ekxlde geldxwx bana gösterxldx. "Yeryüzünde düä manini ezmedxkce hxq bxr
peygamberxn esxrler almasi dowru olmaz. Sxz geqxcx dünya malini xstxyorsunuz. Halbukx
Allah ö bür dünyayi dxlxyor. Allah güqlüdür, hakxmdxr. Ewer daha ö nceden Allah tarafindan
verxlmxä bxr hüküm olmasaydi aldiklarinizdan ö türü sxze azab dokunurdu." (Enfal 67:68)14
Demek kx, olaylarin arkasindakx gerqewx Hz. Peygamber sas de Hz. Ebu Bekxr ra da
görememxä txr. Qünkü bunlarin her xkxsxde xnsandir ve fazxletlx olmalari yanilmalarina manx
olmaz.
Ne kadar üstün bxlgxye ve fazxlete sahxp olursa olsun herkesxn yanilabxlecewx dä üncesx
her görüä ün tenkxde tabx tutulmasina yol aqmiä ve Xslam 'da xhtxlafli her meselenxn daxma
Kxtap ve Sünnet iä iwinda qözülmesxne sebep olmuä tur.
Hz. Ömer ra mxnberden ä öyle seslenmxä tx: "Ey xnsanlar, Hz. Peygamber sas 'xn
gö rüä ü dowru xdx. Qünkü Allah Taala ona gerqewx gö sterxyordu. Bxzxm gö rüä ümüz xse sadece
zan ve sorumluluk altina gxrmekten xbarettxr."
Hz. Ebu Bekxr ra bxr konuda Allahu Teala 'nin kxtabinda ve Hz. Peygamber sas 'xn
Sünnetxnde bxr hüküm bulamazsa kendx görüä üne göre xctxhad yapar ve ä öyle derdx: "Bu
benxm gö rüä ümdür. Dowruysa Allah 'dandir. Yanliä xse bendendxr. Allahu Teala 'nin benx
bawiä lamasini dxlerxm."
14
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Hz. Ömer 'xn katxbx "Bu, Allah 'in ve Ömer 'xn görüä üdür." Dxye yazinca Hz. Ömer
dedx kx, "Ne kö tü sö z sö yledxn; de kx, Ö mer 'xn gö rüä üdür, ewer dowruysa Allah 'tan yanliä sa
Ö mer 'dendxr."
Hz. Ömer ra bxr kxä xyle karä ilaä miä ve ona, ne var ne yok dxye sormuä , o da Alx ve
Zeyd ä öyle bxr hüküm verdxler demxä tx. Bunun üzerxne Hz. Ömer, "Ewer ben olsaydim ä u
ä ekxlde hükmederdxm" dedx. Adam dedx kx, "Senxn hükmetmene ne engel var, yetkx senxn
elxndedxr." Hz. Ömer ra dedx kx, "Senxn meselenx ewer Allah 'in kxtabina ya da Rasulallah sas
'xn hükmüne dayandirsaydim bunu yapardim. Ama meselenx görüä e dayandiramiyorum,
görüä belxrtme hakki ortaktir. Benxm görüä üm Alx 'nin ve Zeyd 'xn görüä ünü dewersxz hale
getxrmez."15
Ebu Yusuf ve Hasan b. Zxyad, Ebu Hanxfe 'nün ä öyle dedxwxnx nakletmxä ler: "Bxzxm ä u
xlmxmxz bxr gö rüä tür. Kxm bundan daha güzelxnx getxrxrse kabul ederxz."
Ma 'n bxn Xsa el-Kazzaz demxä txr kx, Xmam Malxk 'xn ä öyle dedxwxnx xä xttxm, "Ben sadece bxr
xnsanim, hata yaptiwim da olur, dowruyu bulduwum da. Gö rüä üm üzerxnde düä ünün, kxtap ve
sünnete uygun olani alin, kxtap ve sünnete uygun olmayani da birakin."16
Xmam Malxk sik sik ä öyle söylerdx: "Bxzxmkxsx bxr zandan xbarettxr. Kesxn bxr kanaate
varamayiz."17
Ahmed bxn Hanbel 'xn ä öyle dedxwx rxvayet edxlmxä txr: "Ä afxx 'nxn gö rüä ü, Malxk 'xn
gö rüä ü, Ebu Hanxfe 'nxn gö rüä ü, bunlarin hepsx bana gö re bxr gö rüä tür ve benxm yanimda
aynx dewerdedxr. Delxl sadece nakxller (Kxtap, Sünnet ve Xcma) dir."18
Yukarida geqen Hz. Ebu Bekxr, Hz. Ömer, Ebu Hanxfe ve Ahmed bxn Hanbel batin
xlmxne sahxp dewxllerdx. Qünkü onlardan hxq bxrx olaylarin arkasindakx gerqewx görebxldxwx
xddxasinda olmamiä tir. Aksxne böyle bxr durumun olmayacaqini aqikca ortaya koymuä lardir.
Bedxr esxrlerx olayinda, vahxy gelmedxwx zaman Hz. Peygamber sas 'xn de ayni durumda
olduwu bxze gösterxlmektedxr. Ama sxzler qok aä iri gxdxyor, Hz. Musa ve Hizir olayinda Hz.
Musa 'nin ve Hz. Hizir 'in davraniä larini yanliä dewerlendxrmesxnden hareketle sxzxn Hz. Hizir
gxbx olaylarin arka planini görebxldxwxnxzx ve Hz. Musa 'nin Hz. Hizir 'a yaptiwi xtxrazlar gxbx sxze
xtxraz edxlmemesx gerektxwxnx konuä malarinizda tekrarlayip duruyorsunuz. Bu batil düä üncelerx
ne zaman terkedeceksxnxz.

11. Bazi Tasavvuf Kxtaplari
Bayindir: Tasavvufx bxr tefsxr olmak üzere yazilmiä Ruh 'ul Furkan tefsxrxnde qok hatalar
ve hurafeler vardir. Onlarin ayiklanmasi mümkün gözükmüyor.
Ahmet Efendx: Oradakx bxlgxlerden her bxrxsx güvenxlxr kaynaklarda nakledxlmxä txr.
Bayindir: Kaynak gösterxlen kxtaplarin bxr qowu ortada yoktur. Hurafelerle dolu bxr
kisim kxtaplarin, batil xddxalarinin ardindan verdxklerx kxtap xsxmlerx kaynak gösterxlmxä txr. Bu,
gece odun toplayan kxä xnxn davraniä idir. Toplanan odunlar arasinda zehxrlx bxr yilanin
olabxlecewx düä ünülmemxä txr. Yapilan nakxllerden bxr örnek vereyxm:
Yusuf Suresx 'nxn 24. Ayetxnde ä öyle buyuruluyor:
"Andolsun kx, kadin ona meylettx. Ewer Rabbinin burhanini gö rmeseydx o da kadina
meyledecektx..."
Bu ayetxn tefsxrxnde ekserx müfessxrler, Allah dostlarinin tasarruf ve xmdadini (gücünü
ve yardimini) aqiklamiä tlardir. Müfessxrlerden Keä ä af dowruluktan ayrildiwi ve xtxzal (Mutezxle
15
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Mezhebxnxn) görüä lerxyle vasiflandiwi halde Yakup as 'in ruhanxyetxnxn, ä aä kinliwindan
parmaklarini isirmiä olduwu halde Yusuf as 'a gözükerek "O kadindan sakin" dedxwxnx
aqiklamiä tir.19
Ä xmdx olayin gerqewxne, Keä ä af tefsxrxnde ne dendxwxne bakalim: "Ayette geqen burhan
ä u ä ekxllerde de aqiklanmiä tir:
Yusuf as bxr ses duydu, "Aman kadina yaklaä ma!" dxye, ama aldirmadi. Xkxncx kez
duydu, berxye qekxldx ama Hz. Yakup as parmaklarini isirmiä halde görünceye kadar bxr
ä eyden etkxlenmedx..."
Keä ä af 'ta bu görüä sahxplerx xqxn ayni ä u xfadeler yer almaktadir:
"Bu ve bunun gxbx ä eyler hurafecx zorbalarxin tutunduklari ä eylerdxr. Allahu Teala 'ya
ve peygamberlerxne xftxra bunlarin dxnx olmuä tur..."20
Ewer Keä ä af tefsxrxnde bxr kere göz gezdxrxlseydx bu sözün tefsxr alxmlerxne axt olmadiwi
görülür ve o qxrkxn xfade oraya alinmazdi. Ama ä u naklx Keä ä af tefsxrxnxn kendxnden dewxl
hurafelerle dolu kxtaplardan alindiwi xqxn bu duruma düä ülmüä tür. Bunu Yusuf Suresxnde
bulunan baä ka ayetlere de aykiri olduwu hxq mx düä ünülmedx? Bxr ayette ä öyle buyuruluyor:
"(Yakup) Onlardan yüz qevxrdx ve kederxnx xqxne gö merek "Vah Yusuf 'um vah!" dedx.
Üzüntüden xkx gö züne de ak düä tü." (Yusuf 84)
Bu olay, Hz. Yusuf 'un, Misir 'a gelen ve henüz kendxnx tanimamiä olan kardeä lerx
arasindan Bünyamxn 'x uydurma bxr hirsizlik olayi bahanesxyle alikoymasindan sonra
olmuä tur. Alikoyanin Hz. Yusuf olduwunu bxlemedxwxnden Bünyamxn 'xn kaybiyla Hz. Yakub
'un üzüntüsü daha da artmiä ti. Ewer Hz. Yakup owlu Yusuf 'un Misir 'da olduwunu bxlseydx
böyle üzülür müydü?
Tasavvufla xlgxlx olarak elxmxzde bulunan kxtaplarin bxr qowunda böyle batil, hurafe ve
uydurma ä eyler bulunmaktadir. Bu gxbx ä eyler, Kur 'an ve sünnete göre tenkxd edxlxp
sorgulanmadiwi xqxn kaä yapalim derken göz qikarilmaktadir. Bu davraniä devam ederse
tasavvufun en büyük düä mani sxzler olacaksiniz Qünkü bunu hurafelerle dolu bxr sxstem
olarak takdxm etmeye devam edersenxz tasavvufun Xslam xle xlgxsx bu günkü hrxstxyanliwin
gerqek hrxstxyanlikla xlgxsx gxbx olacaktir.

Sonuq
Son olarak ä unun bxlxnmesxnx xsterxm kx, tarxkata da tasavvufa da karä i qikmiyorum.
Benxm karä i qiktiwim tarxkat ve tasavvuf ä emsxyesx altina sokulan hurafeler xle Kur 'an xle
sünnete aqikca aykiri olan davraniä lardir. Bu davraniä lar hangx ad altinda yapilirsa yapilsin,
bunlara karä i qikmak her müslümana farzdir.
Bxr hocanin etrafinda toplanip bxr gurup oluä turmak, Kur 'an ve sünnete uygun
olarak Xslam 'i yaä amak sadece takdxr edxlecek bxr davraniä tir. Böylelerx, kendx hocalarina bxr
takim manevx makamlar vermeye, onu Allah xle kendx aralarinda vesxle ve vasita kilmaya,
xnsanlari Kxtap ve sünnete qawirma yerxne hocalarina bawlanmaya qawirirlarsa xä te bunu
kabul etmek mümkün olmaz.
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