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ONSOZ 

Allah'a hamd ve Resuliine salat ve selam olsun! 
Giinun birinde Konyali bir ogrenciden §oyle bir 
mektup aldim. §oyle diyordu mektubunda: 

Muhterem Muhammed Bin Cemil Zeyno'ya... 
Esselamii Aleykiim ve Rahmetullahi ve Berakdtiihu.. 

Muhterem Hocamiz, ben Konya Ilahiyat 
Fakiiltesi'nde okuyan bir ogrenciyim. «lslami Akide» 
adli eserinizi okumak nasip oldu. Eserinizi dnemli 
bulunca onu Turkqe'ye kazandirmak istedim ve bunu 
gerqeklepirdim. Fakat kitabin basimi iqin oz 
geqmiginize ihtiyacimiz var. Sizden oz geqmipnizi 
a§agida belirtilen adrese gondermenizi rica 
ediyorum. Size pmdiden tesekkiir ederim. Selam 
hidayete tabi olanlarin uzerine olsun!1 

Bilal Barumcu 

Bu mektubun yarn sira ilim talebelerinden bazi 
karde§lerim hayat hikayemi kaleme almami talep 
ettiler. Bu karde§lerim yetmi$ ya§mi ge^tigim §u 

giinlerde hayatimda ugrami§ oldugum merhaleleri 
merak ediyor olmahydilar. Geripek akideye nasil 
ula§mi§tim!? Kaynagmi Kur’an ve siinnetten alan bu 

1 Bu selam jekli hidayete tabi olmayan gayri miislimler igindir. 
Miisltimana verilecek olan selam “Esselamii Aleykiim ve 
Rahmetullahi ve Berakatiihii” jeklinde olmalidir. 
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ummetin ilklerinin akidesine kavu^mak elbette 90k 
onemli bir nimetti. Allah’m Resulii (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) bu ger9egi §oyle dile getiriyor: 

«'iiiiLi 1 bj *5iii \ja j\i_y 1 jii» 

“Kim Rab olarak Allah’a, din olarak islama, 
peygamber olarak da Muhammed’e razi olursa 
imanm lezzetini tatmiftir. ” (Muslim) 7 
Umarim okuyucularim anlatmi? oldugum bu 
kissalardan hak ile batili bir birinden ayirt etme 
konusunda faydalanacak ve gerekli ibretleri 
9ikaracaktir. Yiice Allah’tan bu risalemi butun 
Muslumanlar i9in faydali kilmasmi ve bu amelimi 
kendi nzasi i9in yapilmi? olan ameller ziimresinden 
eylemesini niyaz ederim. 
Muhammed Bin Cemil Zeyno 1/1/1415 H. 



OZ GECMl$iM 

Miladi 1925, (Hicri:1344) senesinde 
Suriye’nin Halep ?ehrinde dogdum. $u anda 73 
ya?indayim. On ya?ima ula?tigimda ozel bir okula 
girerek okuma ve yazmayi ogrendim. Daha sonra 
Darul Huffaz (Hafizlar Okulu’na) girdim ve burada 
be? sene okudum. Bu okuldaki ogrenimim sirasinda 
Kur’an-i Kerimi tecvidiyle birlikte ezberledim. Daha 
sonra Halep de ?eriat Fakiiltesine ogrenci 
hazirlamak kastiyla kurulan ve §er’i Use olarak 
isimlendirilen bir vakif lisesine kaydimi yaptirdim. 
Bu okulda ?er’i ilimlerin yam sira asrin diger 
ilimleri okutulmakta idi. Tefsir, Hanefi Fikhi, Nahiv, 
Sarf, Tarih, Hadis ilimlerinin yaninda Fizik, Kimya, 
Matematik, Fransizca gibi dersler okudum. 

Hatirhyorum, o senelerde tevhid ilmini “El- 
Husun’ul Hamide” adli bir kitaptan okuyorduk. Bu 
kitap daha 90k rububiyyet tevhidi ile ilgili idi. 
Muellif, bu alemin bir rab tarafindan yaratildigi 
konusu iizerinde duruyordu. Daha sonra bu konuda 
kitaplar yazan muelliflerin ve ?er’i egitim veren 
egitim ve ogretim kurulu?larimn bu konuya a?iri 
onem verdiklerini, hal bu ki bu konuya bu kadar 
onem verilmesinin biraz yersiz oldugunu du?undtim. 
Olinkii, Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve 
Sellem)'in sava?tigi mu?rikler kendilerini ve bu 
alemi Allah’in yarattigim zaten inkar etmiyorlardi. 



Hatta Allah’in rableri oldugunu dahi itiraf 
ediyorlardi. Allahu Teala §oyle buyumr: 

K 4»l ji 

“Onlara kendilerini kimitt yarattigmi sorsan elbette 
«Allah» derler. O halde nasil (Allah’a kulluktan) 

gevriliyorlar. ” (Zuhruf: 8 7) 
Diger bir ayette Allahu Teala §oyle buyurur: 

Kcs*^-' ^ J4J i^=ijUj L)j jis> 

“(iblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdirmana kar§ilik 
ben de yeryiizunde onlara (gilnahlari) 
siisleyecegim ve onlarin hepsini mutlaka 
azdiracagim!” (Hicr:39) 

Uluhiyyet tevhidi, tevhidin esasi olmasma 
ragmen bu tevhidi maalesef okumami§tim. 
Ogrencilerin geneli gibi ben de bu tevhid ile ilgili 
bir §ey bilmiyordum. Zira bu bolgedeki okul ve 
universitelerde uluhiyyet tevhidi ile ilgili hemen 
hemen hi? bir $ey okutulmuyordu. Oysa ki Allahu 
Teala biittin resullerine ozellikle bu tevhide 
gagirmalarini emretmi$ti. Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), bu emre 
mucip olarak kavmini bu tevhide ?agirdiginda onlar 
btiyuklenerek bu daveti kabul etmemi§lerdi. Allahu 
Teala onlarin bu durumunu $u §ekilde dile 
getirmi§tir: 

Ai Si! ill Si ^ J«» 1 y^ (4^l) 

ir^ J ) 



“Onlara Allah ’tan ba$ka ilah yoktur denildiginde 
kibirlenerek kabul etmek istemezler. ” (Saffat:35) 

Mu§rik Araplar bu davet kar§isinda 
biiyuklenmi?lerdi zira onlar bunun manasim 
biliyorlardi. Bunu kabul ettiklerinde O’ndan 
ba?kasina dua etmelerinin dogru olmayacagim 
biliyorlardi. Fakat zamanimizda bazi miislumanlar 
ise «La ilahe illallah» dedikleri halde Allah ile 
birlikte O’ndan ba$kalanna yalvarmaktadirlar. 

Sifatlarla ilgili olan tevhide gelince; maalesef 
bazi okullar da tevhid ile ilgili olan ayetleri yanli$ 
bir takim yorumlarla yorumlamaktadirlar. 
Hatirhyorum ogretmenlerden biri Allah’in: 

2 
“Rahman olan Allah ar§a istiva etmi§tir. ’’ 

ayetinde ki «isteva» kelimesini «ku§atti, hakimiyet 
sagladi» kelimesi ile acikhyordu. Buna da delil 
olarak §u ?iiri gosteriyordu: 
Bi$ir Irak 'a hakimiyet sagladi 

Kiliqsiz ve kansizlarak 

Ibn Cevzi bu §iirin yazarimn belli olmadigim 
soylemijtir. Diger bazilan bu §airin hiristiyan 
oldugunu s6ylemi§lerdir. 

«lstiva» kelimesinin tefsiri Buhari’de yer 
almaktadir. Buhari’nin rivayetine gore, tabiinlerden 

2 Taha:5. 



olan Miicahid ve Ebu El-Aliye bu kelimenin «ala» 
(uzerine ytikseldi, yuksek oldu), ve «irtefea» 
(yiikseldi) manalarina geldigini soylemi$lerdir. 3 Bir 
musliiman Buhari’de yer alan tabiinlerin sozunii 
birakip, kim oldugu bilinmeyen bir §airin sozunii 
alabilir mi?! istiva kelimesini «istila etmek» veya 
«hakim olmak» manasina yormak Allah’m ar§mm 
iistiinde oldugunu inkar etmek manasina gelir ki 
boyle bir a9iklama elbette yanli? bir a9iklamadir. 
Bu yorum Imam Ebu Hanife, Imam Malik ve daha 
nice biiyiik alimlerin inancina aykin bir durumdur. 

imam Ebu Hanife §oyle demi§tir: 
“Kim ki ben, Rabbim gdkte mi yoksa yerde mi, 

bilmiyorum derse kafir olur. Zira Allahu Teala: 

{ } (Rahman olan Allah ar$a 

istiva etmi$tir). ” buyurmaktadir. Allah’in ar§i yedi 

kat semamn ustiindedir. ” 

1948 yilinda liseden mezun oldum. Ezher 
Universitesine giri§ sinavlarinda ba§ari gostererek 
Ezher’e girmeye hak kazandim fakat saglik 
durumum yiiziinden bu Universiteye gidemedim. 
Halep’de “Daru’l- Miiallimin” denen ogretmen 
okulunda ogretmenlige ba$ladim. Burada 29 sene 
ogretmenlik yaptiktan sonra ogretmenlik meslegini 
biraktim. 

3 Buhari, tevhid kitabina bkz. 8/178. 



Ogretmenlikten aynldiktan sonra hicri 1399 
yilinda umre yapmak i9in Mekke’ye gittim. 
Mekke’de bu iilkenin ileri gelen alimleri ile tam§tim. 
Harem-i §erifte hac doneminde olmak iizere 
miiderrislik yaptim. Hac mevsimi bitince davet 
amaciyla Urdun’e gittim. Urdiin’de Remsa kentinde 
ikamet ettim. Salahuddin Camisi’nde Kur’an-i 
Kerim ogreticiligi, imamlik ve hatiplik yaptim. Bu 
gorevim esnasinda bazi okullari ziyaret ediyor, 
ogrencilere dogru inang §eklini anlatiyordum. 
Ogrencilerin 90gu soylediklerimi dogru bulup kabul 
ediyorlardi. 

Hicri 1400 senesinin ramazan ayinda umre i9in 
tekrar Mekke’ye gelerek orada hac mevsimine kadar 
kaldim. Bu esnada bir hayir kurulu§u olan Daru’l 
Hadis’te okuyan bir ogrenci kendi okullarinda 
ozellikle Hadis Mustalahi hocasi a9igi bulundugunu 
soyleyerek bu okulda hocalik yapabilecegimi 
soyledi. Okulun muduriine telefon a9tim. Talebim 
kabul edilince bu okulda hocaliga ba§lami§ oldum. 
Bu okulda Hadis, Tefsir, Kur’an-i Kerim gibi dersler 
okuttum. 



BiR ZAMANLAR NAK§IBENDiYDiM 

Ki^ukliigumden beri camilerde ki ders ve 
zikirlere katilirdim. Gunlerden bir giin Nak?ibendi 
tarikatimn §eyhi beni kendi derslerine gotiirdii. Daha 
sonra beni caminin bir kenarma ^agirarak bana 
Nak§ibendi tarikatimn virdlerini verdi. Fakat 
ki^iiklugiim sebebi ile bana verilen bu virdleri 
yerine getirememi$tim. 0 yillarda sadece camilerde 
yapilan zikirlere katiliyor, soylenen kaside ve 
ilahileri dinlemekle yetiniyordum. Insanlar 
kasideleri dinlerken §eyhlerinin adi ge9tigi zaman 
yiiksek sesle 9iglik atiyorlardi. Ya§imin kii9tik 
olmasi nedeni ile gecenin ortasinda atilan bu 
9ighklar beni olduk9a rahatsiz ediyor ve hatta 
korkutuyordu. 

Ya§im biraz daha ilerleyince yakmlarimdan 
biri beni mahalle camisinde diizenlenen ve «Hatim» 
ismi verilen bir derse goturmeye ba§ladi. Halka 
§eklinde oturuyorduk. §eyhlerden biri bize ku9iik 
ta$lar dagitiyor ve ardmdan «Fatihay-i §erife ve 
Ihlas-i §erif» diye sesleniyordu. Bizde bu ta§lar 
adedince Fatiha ve ihlas surelerini okuyor, Allah’a 
tevbe ediyor, Resulune salavat getiriyorduk. Fakat 
bu salavatlardan bazilari buradaki insanlara hasti. 
Omegin; «L>i)!di alki Ji. ^ “Allahim! 

Muhammed’e yerytiztinde bulunan hayvanlar 
adedince salat et” manasina gelen; ibarelerle dua 



yapiyorlardi. Ozellikle bunu her zikrin sonunda sesli 
olarak getirirlerdi. Daha sonra buyiik §eyhe 
vekaleten bu programi yoneten bir $eyh “Rabitayi 
§erife” diye sesleniyordu. Rabitadan kasitlari 
§eyhlerini kalplerinde ve gozlerinde canlandirarak 
onu yanlarmda hissetmek olayi idi. Zira iddialarina 
gore §eyh onlar ile Allah arasinda bir bag olacak ve 
onlari Allah’a yakla§tiracakti!?? 

Rabita yapan insanlardan bazen minldanma 
sesleri ve bazen de figlik sesleri duyuluyordu. Bu 
insanlar oyle hu§uya geliyorlardi ki, bazilannm 
kapilmi? olduklan vecdin4 etkisi ile kendini 
kaybedip bir pehlivan gibi yiiksek bir yerden diger 
cemaatin uzerine atladigi da oluyordu. Tarikat 
§eyhlerinin adi ge^tiginde atilan bu figliklara ve 
garip tasarruflara bir mana veremiyordum. 

Glinlerden bir gun bir akrabamin evine gittim. 
Orada aym tarikatin uyeleri nakarati §u olan bir 
kaside seslendiriyorlardi: 
“Beni, hastaya §ifa veren deliyi akillandiran, insam 

zafere ula$tiran §eyhe goturun... ” 

Bu kasideyi duyunca eve girmeden kapida 
bekledim ve yakimmla aramda §oyle bir konu?ma 
ge?ti. Bir soruyla soze once ben ba§ladim: 

4 Bu kelime ile insamn hu§uya gelip kendini kaybetmesi olayi 
kastedilmektedir. (Miit.) 



-$eyh hastaya §ifa veriyor deliyi akillandinyor 
mu!? 

-Evet. 
-Allahu Teala Meryem oglu Isa 

(Aleyhisselam)’a oluleri diriltme, anadan dogma 
korlerin gozlerini a?ma ve alacaliyi bu hastaligindan 
kurtarma mucizesini vermi§tir. O, peygamber 
olmasina ragmen biitlin bunlari Allah’in izniyle 
yaptigim soylemi§tir. Oyle degil mi! 

-§eyhimizde Allah’in izniyle yapmaktadir. 
-Oyleyse neden en azindan “Allah’in izniyle 

yapar” demiyorsunuz!? dedim. 

BOLGEMDE YA$AYAN NAK§lLER iLE 
iLGiLI GOZLEMLERiM 

1- Bu tarikat gizli ve sessiz zikir yapmakla 
digerlerinden farkli bir goriinume sahiptir. Bu 
tarikatta diger me?hur tarikatlarda oldugu gibi dans 
ederek veya el firparak zikir etme olayi kesinlikle 
yoktur. 

2- Bu tarikatin zikir §ekli §oyledir: Herkese 
belli adette kii9iik ta§lar dagitilir. Daha sonra hatim 
vekilinin verecek oldugu komuta gore degi§ik 
zikirler yapilir ve bu ta§lar i9i su dolu bir kabin i9ine 
konur. Daha sonra bu su zikir yapan ki§ilerce §ifa 
niyetiyle i9ilir. Oysaki biitiin bu yapilanlar islama 
sonradan girme §eylerdir. Biiyiik sahabi Abdullah 



Bin Mesud bu bidatleri inkar etmi§tir. §5yle ki; bir 
gun Abdullah Bin Mesud camiye gelir ve orada bir 
takim ki$ilerin ellerine kiigiik ta§lar alarak halka 
yaptiklarmi, i^erinden birinin “Elinizdeki ta§lar 
sayisinca §u tesbihi yapimz, ardindan §u zikri 
yapiniz” §eklinde digerlerine komut verdigini goriir. 
Bu durumu gdriince onlari azarlayarak onlara ?oyle 
der: 

-Buyapmiq oldugunuz i§ nedir!? 

§oyle cevap verirler: 
-Ey Abdullah, bunlar taqlardir, bunlarla ne 

kadar tekbir, tehlil ve tesbih qektigimizi sayiyoruz. 

Ardmdan Abdullah Bin Mesud §oyle der: 
-(iyiliklerinizi sayacagimza) kdtuliiklerinizi 

sayiniz, yapmi§ oldugunuz hiq bir iyi amelinizin 
kaybolmayacagi konusunda size garanti veririm. 
Ey iimmeti Muhammed, ne tez helak olma yoluna 
girdiniz-'? Ute $unlar Peygamberinizin sahabesi! 
Onlar hala aramzdalar! Daha onlarm (geride 
biraktiklari) elbiseler bile eskimedi, kullandiklari 
kaplar hala kmlmadu Nefsimi elinde tutan Allah ’a 
yemin ederim ki; ya siz Muhammed’in milletinden 
daha dogru bir yoldasmiz ya da sapikliga dii$me 
kapisim aqmaktasimz?Is 

Evet, bu mantik gayet dogru ve saglam bir 
mantiktir. Bu ki§iler Allah’in Resulu’ntin 

5 Hadis hasendir. Ed-DarimI ve Et-TabaranJ rivayet etmijlerdir. 



ula§amadigi hayirli bir §eyi yaptiklarina gore; ya 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den 
daha iyisini bilmi? olacaklar ya da yapmi? olduklari 
bu i? dalalete du?mek olacaktir. Birinci sesenek 
tamamen yanli?tir, zira bu dini Allah’in Resuliinden 
daha iyi bilen ve ya?ayan olamaz Oyleyse bnumiize 
sadece ikinci se9enek kalmaktadir. 

3-Rabitayi §erif: Rabitadan kasitlari ki§inin 
zikir esnasinda $eyhinin yiizunii gdziiniin oniinde 
tasavvur ederek, onun kendisini izledigini ve 
murakabe altinda bulundurdugunu du§iinmesi 
olayidir. Bu nedenle bu insanlarin korkudan kulaga 
ho? gelmeyen ve anla?ilmayan seslerle 9iglik 
attiklanni gorursuniiz. Bu derece Allah’in 
Resulii’niin ?u hadisinde beyan ettigi ihsan 
derecesine ula?maktir: 

»\'J jJ jj lilSlsT 4)t of 0C~?-^1» 

“ihsan sanki Allah’i gdriiyormu§ gibi O’na ibadet 
etmendir, $ayet sen O’nu goremiyorsan da O seni 
gormektedir. 

Her gun belli zamanlarda, belirli siirelerle, 
ibadetlerin esasen ozu ve hedefi olan sevgi, saygi, 
medet bekleme, ilham bekleme, hatirlama ve korku 
duyma duygusu ile yapilan bag kurma (rabita) olayi 
o insanlara yapilmakta olan bir ibadettir. Yukarida 

6 Muslim. 
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belirtilen §artlarla beraber bu i$i yapanlar Allah’tan 
gayrisina ihsan derecesinde ibadet etmi§ 
olmaktadirlar. 

Allah’in Resulii bu hadisinde Allah’a ibadet 
ediyorken sanki onu gdrixyormu? gibi davranmamiz 
gerektigine i?aret etmektedir. Kullarin ihsan 
mertebesinde ibadet yapmalari (diger mertebelerde 
oldugu gibi) sadece ve sadece Allahu Teala i?in 
mumkundiir. Fakat §eyhlerle kurulan rabita olayinda 
bu mertebe §eyhler i9in de olu$turulmu§ olmaktadir 
ki, bu olay Allah’in Kur’anmda, kullarim ona 
du§memeleri konusunda uyardigi §irk 
9e§itlerindendir. Allahu Teala joyle buyurur: 

“(Sadece) Allah’a ibadet ederek (kesinlikle) O’na 
ortak kopnayimz. ” (Nisa:36) 

Zikir yapmak bir ibadettir ve hi9 bir ibadette 
Allah’a $irk ko?ulamaz. Makamlari ne olursa olsun, 
her hangi bir melegi, bir peygamberi veya bir §eyhi 
ibadetlerde Allah’a ortak ko§mak kesinlikle caiz 
degildir. Zikir esnasinda $eyhi goz oniinde 
bulundurmak §azili tarikatinda ve diger bazi 
tarikatlarda da vardir. Bu konuya daha sonra temas 
edecegiz. 

4-Zikir esnasinda veya ehli beyti ve Allah’in 
diger kullarim imdada eagirmalari ve tarikat 
iiyelerinin 9iglik atmalan, inkar edilmesi gereken 



riel u^4owW> &. 

§irki bir olaydir. Zikir esnasinda figlik atmak 
Allah’in §u ayetinde dile getirdigi manaya ters bir 
durumdur: 

^ ji£ <0J' Si 0UJ|> 

“Miiminler dyle kimselerdir ki; onlarin yamnda 
Allah amldiginda onlarin kalpleri titrer. ” (Enfal:2) 

Bir hadisi §erifte Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

uiu 'Jj 'LJ oy-JJ 'i ‘fhj J* 'y»J '■«?» 

((pi*** jij Ciy u-w oji-lii 

“£y insanlar, nefislerinize eziyet etmeyiniz. Z/ra 
sagira veya gaiple olana dua etmiyorsunuz. Sizler 
her §eyi duyana, size gok yakin olana ve devamli 
sizinle olana dua ediyorsunuz. "(Muttefekun Aleyh) 

Evliyalarm isimleri amldiginda 9iglik atmak 
daha mtinker bir olaydir. Zira bu durum mu?riklerin 

-§u ayette anlatildigi gibi- sevinmelerine benzer: 

litj o0V oJ&“j 4iil lijj) 

«i j-5 j* 

“Allah, tek olarak anildigi zaman, Ahirete 
inanmayanlarin iglerini sikinti basar. Ama 
Allah ’tan ba$kalari anildigi zaman onlarin hemen 
yiizleri giiler. ” (Ziimer:45) 

5-Tarikat uyelerinin ^ogu tarikat §eyhleri 
konusunda a§in bir takim inan^lara 



inanmaktadirlar. Omegin bazilari onlarin hastalara 
§ifa verdigine inanirlar. Oysaki Allah Kur’amnda 
Hz. Ibrahim’in ?oyle dedigini haber verir: 

“Hastalandigimda bana §ifa veren odur.” 
(§uara:80) 

Muslim’in rivayet etmi§ oldugu §u gencin 
kissasinda da bu gerfek dile getiriliyor: Bu gen9 
hastalar i9in Allah’a dua ediyor Allah da onun 
duasini kabul ederek hastalara §ifa veriyordu. Bir 
gun krala yakin olan ki?ilerden biri, bu gencin 
yanma gelerek §oyle der: 

-$ayet bana siia verirsen senin i9in su kadar mal 

vardir. 
Gen9 ona §oyle cevap verir: 

-Ben kimseye $ifa vermiyorum, §ifayi Allah 
veriyor. §ayet musliiman olursan senin i9in de dua 
ederim ve Allah sana da §ifa verir. 

6-Sadece Allah lafzi ile binlerce kere 
zikretmek: Halbu ki sadece «Allah» lafzi ile 
zikretmek Allah’in Resulii’nden, O’nun guzide 
sahabelerinden, tabiinlerden ve mii9tehit imamlardan 
varit olmami§tir. Fakat bu sofizmin uydurdugu bir 
bidattir. Ciinkii Allah lafzi miibtedadir. Her 
mubtedamn habere ihtiyaci vardir. Sadece; Allah! 

7 Bu kissayi Muslim Sahihinde rivayet etmi$tir. 



Allah! denildiginde ciimlenin miibtedasi (ba§langici) 
zikredilmi? olup haberine yer verilmemi§ 
olmaktadir. Bu nedenle ciimle eksik durumda 
kalmaktadir. 

Omegin; herhangi biri birka? defa Omer... 
Omer... Omer... dese, ona: “Omer’e ne olmu§” 
deme ihtiyaci duyariz.. §ayet bu ki$i yine bize 
“Omer... Omer...” diye cevap verirse onun bu 
cevabim tuhaf kar§ilariz. Oyleyse miibteda olan 
Allah lafzinm da habere ihtiyaci vardir. Dolayisiyla 
Allahu Teala zikredilirken bu konuya dikkat edilerek 
Siibhanallah, Elhamdiilillah, Allahuekber” gibi tarn 
mana ifade eden cumleler kullamlmahdir. 

Sofizme gonill verenler, yiice Allah’1 sadece 
“Allah” lafziyla zikretmenin caiz oldugunu ispat 
edebilmek igin $u ayeti delil olarak gosterirler: 

< it ji> 

“Allah deyittiz.” §ayet bu ayetin bundan onceki 
kismini okusalar ayette kastedilen manayi dogruca 
goreceklerdir. 

Jjj' 'J* ji j* jrJ Jj3i U ijJti jt a/oi jy in ijjlii 

{At Ji ...^y ij (.£• L>ts£jl 

“(Yahudiler) Allah’i geregi gibi lammadilar. 
Qiinkii «Allah higbir be§ere bir $ey indirntedi» 
dediler. De ki: Oyle ise Musa’mn insanlara bir nur 
ve hidayet olarak getirdigi kitabi kim indirdi...?! 
(Resuliim) sen «Allah» indirdi de... ” (En ’am:91) 



rwi “/MUMUM ze&fAvn d&eu&swn*/ &£>* 

Goruidugii gibi bu ayette iddia edilen konuya delil 
olacak bir durum veya mana yoktur. 

§AZiLt TARiKATINA GEC^iM NASIL 
OLDU? 

§azili Tarikatina mensup iyi goruniimlu ve giizel 
ahlakli bir §eyh ile tani§tim. Beni evimde ziyaret etti 
ve ben de ona iadeyi ziyarette bulundum. Kendisinin 
hareketleri, yumu§ak huylulugu, al?ak goniilliilugu 
ve ikram sahibi olmasi ho?uma gitti. Ondan 
tarikatlarina has olan virdlerini isteyince bana bunu 
vermekte tereddiit etmedi. Gen9ler, cuma 
namazindan sonra evindeki bir ko$ede toplamp zikir 
yapiyorlardi. 

Bir sonraki ziyaretimde evinde §azill Tarikatina 
mensup §eyhlerin resimlerini gordum. Bu resimlerin 
duvarlara asilmasmin caiz olmadigmi soyledigimde 
bu soziime pek kulak asmadi. Oysa ki resim asmayi 
yasaklayan hadisler gayet a9ikti. Allah’m Resulii 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

il Si 0l» 
• O 

“Iginde resim bulunan eve melekler girmez* ’ 

Jir*J\ j c3 ^ J&» 

8 Muttefekun Aleyhi. 
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“Allah ’in Res id ii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
evlerde resim bulundurulmasim ve ki$inin bu 
resimleri yapmasmi yasaklami§tir. ”9 

Aradan bir yil ge9tikten sonra Umreye gitmeye 
niyetlendim ve yolda bu §eyhi ziyaret etmek 
istedim. Beraberce ak$am yemegini yedikten sonra 
yamnda bulunan gen?lerin sesinden kaside 
dinlemeyi arzu edip etmedigimi sorunca bu teklifi 
kabul ettim. Seyh yiizlerini dolgun sakallarm 
susledigi bu gen9lerden kaside okumalarmi istedi. 
Gen9ler guzel sesleri ile birlikte kaside okumaya 
ba?ladilar. Kasidenin birinde §u ibareler ge9iyordu: 
“Her kim Allah'a O’nun cennetine girmek veya 

cehennemden kurtulmak kastiyla ibadet yaparsa o 
puta tapmi§ olur. ” 

Bu ibareleri duyunca §eyh’e §oyle dedim: “Allah’u 
Teala Kur’aninda Peygamberlerinden ovgii ile 
bahsederek $oyle buyurmu§tur: 

Ll LAjj Cc-J Vi)dQM ^3 jy-jCJ \ 

“Onlar (biitiin bu peygamberler), hayir i$lerinde 
ko$u$urlar, (yaptiklarinm kar$iligim) umarak ve 
korkarak bize yalvarirlardi; onlar bize kar$i derin 
bir korku ve (saygi) igindeydiler. ” (Enbiya:90) 

Bunun uzerine $eyh bana dedi ki: Okuduklan bu 
kaside Seyyidim Abdulgani En-Nablusi’ye aittir. 
Ona dedim ki: §eyhin sozii Allah’in soziine aykiri 

Tirmizi rivayet ederek hadisin hasen oldugunu soylemi§tir. 
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olmasina ragmen, Allah’in soziinun online ge9ebilir 
mi!? Kaside okuyanlardan biri §oyle dedi: Efendimiz 
Ali der ki: “Cennete girmek igin Allah ’a ibadet eden 

kisi ibadet tuccaridir. ” Ona dedim ki: Bu sdzlin 
Hz.Ali’ye ait oldugu hangi kitapta yazilidir!? Bu 
iddia dogru mudur!? Sustu ve bir cevap vermedi. 
Ona dedim ki: Allah’in Resulu’niin cennetle 
mujdelemi§ oldugu bir biiyiik sahabeden Kur’ana 
aykin bir soz duyulmasi M9 du§iinulebilir mi!? Daha 
sonra arkada§im onlara donerek §u ayeti okudu: 

(\kjej tiy- o jkhj ^rLaii 

“Korkuyla ve umutla Rablerine yalvarmak iizere 
yataklarindan kalkarlar. ” (Secde:16) 
Biitiin gayretlerimize ragmen ikna olmadilar. 
Onlarla tarti?mayi birakip namaz kilmak uzere 
mescide giderken orada bulunan gen9lerden biri 
arkamizdan ko§arak geldi ve bizim dogru 
konu§tugumuzu, fakat §eyhlerinin yamnda bunu 
itiraf etmelerinin miimkun olmadigini soyledi. Ona 
neden bu kadar hakki savunmaktan korktuklarmi 
sorunca $oyle cevap verdi: “§ayet §eyhe itiraz 

edersek bizi yurt tan kovar. " 
Bu durum sofizmin genel bir kaidesidir. Tarikat 

jeyhleri genelde kendilerine itiraz edilmesini ho§ 
kar^ilamazlar. §u ibare onlara ait me§hur bir 

ibaredir: 



“$eyhine neden boyle sorusunu soran miirit iflah 

olmaz”. Bu sozii soyleyen sanki §u hadisi hi? 
duymami§tir: 

' fSlSl , f ' # ^ ■* * ^ i » 

J.T» 

“Adem oglundan her fert hataya du$ebilir, hataya 
dufenlerin en hayirlilari ise (hatamn hemen 
ardindan) tevbe edenlerdir. ”10 
Imami Malik ?oyle der: “Allah’in Resulii 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sozleri hang 
herkesin sozii kabul ve redde agiktir. ” 

PEYGAMBERiMIZ (SALLALLAHU ALEYHi 
VE SELLEM)’E SALAT-U SELAM GETIRME 

MECLiSI 

Birka? arkada$la beraber yakinlanmizda ki 
camilerden birinde diizenlenen salat-u selam getirme 
meclislerinden birine katildik. Herkes birbirinin 
elinden tutmu§ Allah, Allah...!! diye bagirarak dans 
eder gibi bir saga bir sola, bir a§agiya bir yukariya 
sallaniyorlardi...!! Bu esnada zikre katilanlardan her 
biri sirayla §eyhin i?aret etmesi ile birlikte meydana 
9ikarak yapmi? olduklari hareket ve sallanmalarla 
zikre katilanlari co§turmaya 9ali$iyorlardi...! 

Sira bana gelince reisleri meydana 9ikmam i9in 
i?aret etti. Bu durumu goren yammdaki §eyhlerden 

10 Hadis hasendir. Ahmed tarafindan 9ikartilmi§tir. 
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biri benim boyle §eyleri sevmedigimi bildigi i9in 
onlarin reislerine: “Onu birakin, zira o zayiftir” dedi. 
Hi? hareketlenmedigimi goren §eyh boylece beni 
birakti. 

Orada bulunanlar giizel sesleriyle kasideler 
soyliiyorlardi fakat bu kasidelerde Allah’tan 
ba§kasindan yardim isteniyordu. Bu meclislere 
kadinlarin da katildigmi gordiim. Kadinlar yiiksek9e 
bir yere oturuyorlar oradan erkeklerin dansli 
zikirlerini seyrediyorlardi. Kadmlar arasinda ba§i ve 
baldirlari a9ik olanlar da vardi. Bu durumu gorunce 
i9im daraldi. Toplanti bitince §eyhin yanina gidip 
ona camiye gelen bazi kadmlarm geregi gibi 
ortiinmediklerini, onlari uyarmasinm yerinde 
olacagini soyledim. Bana cevap olarak kadinlari 
uyarmak istemedigini, zira boyle bir §ey yaparsa 
kadinlarin bir daha bu gibi meclislere 
gelemeyebileceklerini soyledi. tyimden; “Ve la 
havle ve la kuwete ilia billah” bu nasil bir zikir 
meclisidir ki, orada kadinlar bulunur ve bunlardan 
bazilari islamin emrettigi ortiiyii ortunmeyip bazi 
uzuvlarmi a9arlar da buna ses 9ikartilmaz...!? Bu 
durumdan Allah razi olur muydu?! Bir yanli? 
gordugumiizde, §ayet guciimuz yetiyorsa onu 
degi§tirmemizi emreden Allah’in Resulii bu 
durumdan razi olur mu...!? Allah’m Resulii 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 
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“iginizden kim bir kottiltik gortirse onu eliyle 
degi§tirsin. §ayet buna giicti yetmiyorsa onu dill tie 
degi§tirsin, §ayet buna da giicti yetmiyorsa onu 
kalbiyle degi§tirsin (kalbiyle ondan buguz etsin) ki 
bu(son durum) imamn en zayif derecesidir. ”11 

ETRAFIMDA YA$AYAN KADIRILERDE 
GORDUKLERIM 

Kadiri tarikatmin §eyhlerinden biri, beni ve bana 
nahiv ve tefsir okutan hocami evine davet etti. 
Ak§am yemeginden sonra davetliler ayaga kalkip 
egilip-dogrularak, hoplayip-si9rayarak Allah... 
Allah... demeye ba§ladilar. Onlarla birlikte Ayaga 
kalkmi$tim fakat hareket etmiyordum. 

Daha sonra bir sandalye bulup oturdum. Birinci 
yan bitmi? insanlar yorgunluktan kan ter i9inde 
kalmi§lardi. Daha sonra i9lerinden biri bir havlu 
getirdi ve bununla terlerini sildiler. Vakit gece 
yarismi bulmu§tu. Onlari birakip evime gittim. 
Ertesi giin onlardan biriyle kar§ila§ip ne zamana 
kadar devam ettiklerini sordum. Bana saat gece ikiye 
kadar devam ettiklerini soyledi. Ona sabah namazini 
ne zaman kildigim sorunca bana, sabah namazini 

I 
Muslim. 
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kafirdigini ve giine§ dogduktan sonra kaza ettigini 
soyledi. Ifimden “Siibhanallah! Zikir i?in namaz 
kafinhr mi!? diye soylendim. Hemen orada 
Allah’in Resulii’nun halini hatirlatan Hz. Ai§e’nin 
sozunii hatirladim: 

«5^-T ^hj iJlBi Jj' f\£ OiS"» 

“(Allah’in Resulii) ak$am erken yatar ve gecenin 
sonunu (namazla) ihya ederdi. ”12 
Maalesef bu insan gece ge<? vakte kadar bidatlerle 
kan§ik zikirle me$gul olup, farz olan namaza 
kalkamami§ti. Bu durum elbette miislumamn 
$ahsiyeti ve samimiyeti ile bagda§mayan bir 
durumdu. Allahu Teala §oyle buyurur: , , * * t* * ' V 

!' Jjy> 

“O namaz kilanlara yaziklar olsun ki onlar 
nauiazlari konusunda gaflet igindedirler. ” 
(Maun:4-5) (Burada gafletten kasit namazi vakti 
9ikana kadar ertelemektir.) 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

§oyle buyurur: 
«l^j lij Cah &S"j» 

“Sabahin iki rekali butiin dunyadan ve onun 
iqindekilerden daha hayirlidir.”13 

12 Muttefekun Aleyhi. 
13 Hadisi Tirmizi rivayet etmi?, Albani Sahihu’l- Camii adli 
kitabinda hadisin sahih oldugunu soylemi§tir. 
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ALKI§LA ZIKiR 

Gunlerden bir gun bir mescitte otururken orada 
zikir meclisi kuruldu. Oturup zikir yapanlan izlerken 
iflerinden biri vecde gelip el (jirpmaya ba§ladi. Ona 
el ^lrpmanin caiz olmadigini i?aret ettim. Fakat 
vazge^medi. Zikirden sonra ozel olarak yanma gidip 
kendisine nasihat ettim. Fakat nasihatimi kabul 
etmedi. Daha sonra kendisiyle kar$ila?tigimda el 
?irpma i?inin mu§riklerin yapmi? oldugu amellerden 
oldugunu soyledim. Allahu Teala soz konusu bu 
mu§riklerin hallerini $u ayette §oyle anlatir: 

“Onlarin Beytullah yanindaki dualari da islik 
qalmak ve el girpmaktan ba$ka bir $ey degildL” 
(Enfal:35) 
El <;irpan ki§i kendi §eyhinin bu i§e cevaz verdigini 
belirtti. Orada birden §u ayet akhma geldi: 

“(Yahudiler) Allah’i birakip bilginlerini 
(hahamlarim); (hiristiyanlar) da rahiplerini ve 
Meryem oglu Mesilt 7 (isa’yi) rabler edindiler.” 
(Tevbe:31) 

islama girmeden once hiristiyan olan Idi Bin 
Hatim bu ayeti duyunca Allah’in Resuliine: Ey 
Allah’in Resulu, biz onlara tapmiyoruz ki!? Dedi. 
Allah’in Resulu ona ?oyle cevap verdi: 



r27i f&uistocsta- da&Am 
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«H&> aiu * yi' Jtf. >; 
“Onlar size Allah ’in haram kildigim helal kiliyor 
siz de bunlari kabul etmiyor musunuz?! Yine onlar 
size Allah’in helal kildigim haram kiliyor siz 
bunlari kabul etmiyor musunuz!? Ifte sizin bu 
durumunuz onlara tapmamzdir. ”14 

Ba§ka bir camide ba§ka bir toplantiya §ahit 

oldum. Burada biri hem elini ^lrpiyor hem de kaside 

okuyordu. Kendisine el firpmamn caiz olmadigim 

soyleyince bana: “Iginde el qirpmasi olan miizik ne 

giizeldir. Beni bu halde senden daha biiyiik feyhler 

gordiiler ve bana bir fey demediler” diyerek kar$ilik 

verdi. 

Bu kimseler maalesef Allah’1 90k tuhaf 

isimlerle amyorlardi. Ahh...! Hii...! Yaa hu...! 

Huu...! Oysa ki bu durum elbette Allah’in isimlerini 

degi$tirmekten ba§ka bir §ey degildi. Bu killer 

kiyamet giinii Allah’a nasil hesap verecekler acaba!? 

VUCUT §i§LEME OLAYI 

Evime yakin bir camide bir gurup sofu toplamp 

9e$itli zikirler yaparlardi. Onlarin yapmi§ olduklari 

zikirleri gorebilmek kastiyla onlarin meclislerine 

14 (Hasendir. Hadisi Tirmizi ve El-Beyhaki ortaya 9ikartmi$tir. 



katildim. Yatsidan sonra kasideciler geldi. 
Yiizlerinde sakal yoktu. Hep bir agizdan: “Igecek 

$i$esini getirin Kadehlerle bizi sulayin” diyerek 
name yapmaya ba?ladilar. Hem saga-sola 
sallamyorlar hem de bu nakarati tekrarliyorlardi. Bu 
sozleri §eyhleri soyluyor, onlar da ardindan $eyhin 
soylediklerini tekrar ediyorlardi. Halleri tipki bir 
miizikal gurubuna benziyordu. Kur’an ve namaz i?in 
kurulmu? olan camilerde Allah’in haram kildigi 
Akinin adini anmaktan hi9 utanmiyorlardi. Daha 
sonra §iddetle deflere vurmaya ba^ladilar. ^lerinden 
ya?li biri 9ikip gomlegini 9ikardi ve sesinin 9iktigi 
kadar bagirarak “Ya Dedeee...! Ya Dedeee...! diye 
9iglik atti. Bu nidasiyla rifai tarikatina mensup 
ge9mi? §eyhlerin birinden medet bekliyordu. Rifai 
tarikatinda dedelerden medet beklemek me§hur bir 
olaydi. Bu ya§li ki§i Dedeee...! Dedeee...! diye 
bagirarak §i§i alip karin bo$luguna sapladi!? 

Daha sonra asker elbisesi giymi§ ve tira§li bir 
ki§i geldi ve camdan yapilmi? bir silrahiyi agzina 
alarak kitir kitir kirmaya ba§ladi. Bu kissa 1967’de 
ya§amyordu ve o zamanlar Yahudiler Arap 
topraklarindan bir kismim i§gal etmi§ler, yapilan 
harpte Arap ordulari peri§an olmu$lardi. Belki bu 
asker de Arap ordusunun bir eriydi fakat o orada 
maalesef bu meharetinden faydalanamami§ti. Zira 
Arap ordusu yenilmek zorunda kalmi§ti...!? Biitun 
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bu anlatmi? oldugumuz olaylar konusunda §u kisa 
notlari sizlere aktarmak istiyorum: 

1-Bazi insanlar bu ve benzeri olaylari 
keramet olarak dii$unurler. Halbuki bu olaylarin 
kerametle alakasi yoktur. §eytanlar kendi diidiikleri 
olan ?algi ve miizigi dinlemek kastiyla bunlarin 
etrafinda toplanmi§lar ve onlara sapikhklarmda 
yardimci olmaktaydilar. Aym zamanda bu tiir 
insanlar dedelerinden medet bekledikleri i?in §irke 
girmi§ler ve dolayisiyla §eytanlar onlarin dostlan 
olmu?lardir. Bu durum §u ayeti kerimede §oyle 
anlatilmaktadir: 
> £ * 
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“AT/m Rahmam zikretmekten gafil olursa yamndan 
ayrilmayan bir §eytam ona musallat ederiz. 
§uphesiz §eytanlar onlari dogru yoldan alikoyarlar 
da onlar, kendilerini dogru yolda olduklarmi 
sarurlar.” (Zuhruf:36-37) 

Allahu Teala o tiir insanlarin arayip durduklari 
sapikliklarim artirmak i?in §eytanlari onlarin 
hizmetine sunmaktadir. Allahu Teala §oyle buyurur: 

<lli jii iSCaJl ^ 015" ji) 

“Kim sapiklikta (israr ederse) ona Allah mtihlet 
vererek onu sapikligi ile ba$ ba$a birakir.” 
(Meryem:75) 



2- §>eytanIarin sapikliga dfi$mek isteyenlere 
yardim etmesinde bir garabet yoktur. Omegin 
Suleyman (Aleyhisselam) cinlerden olan ordusundan 
Belkis’in tahtim getirmelerini istemi$tir. Bunun 
iizerine: 

{ 'j* 01 JI5 <0 iXjT tfi jir\ 'yt JlS^ 

“Ifrit adinda bir cin ben sana onu yerinden 

kalkmadan once getiririm dedi. ” (Neml:39) 

Ibn-i Batuta gibi Hindistan’i ziyaret edenler bu tiir 
§i§leme olaylannm oradaki ate§perestlerde daha 
yaygin oldugunu goreceklerdir. 

3- §i$leme olayini yapanlarm bir 90k gtinahlar 
i$ledikleri hatta birtakim §irki inan^lan 
dolayisiyla §irke du$mii§ olduklan bir ger^ektir. 
Bu durumda onlann Allah’in veli kullarindan olup 
keramet gostermeleri mumkiin degildir. Allahu 
Teala ?oyle buyurur: 

^0jiu \y\tj \y2\ 0yyy JJb Slj t->'y*- Si ill tCJjf 01 Si') 

“Bilesiniz ki, Allah’in dostlarina hig bir korku 

yoktur; onlar iizulmeyecekler de. Zira onlar iman 

edip Allah’in (emirlerini gignemekten) korkan 

insanlardir. ” (Yunus: 62) 

Allah’in veli kullan samimi bir §ekilde iman 
edip biitiin §irki ve Allah’in dinine aykiri i§lerden 
uzak olurlar. Yine bu insanlar her zaman ve her 
yerde ba$larinda bir sikinti olsun olmasin sadece 
rableri olan Allah’tan yardim bekler ve kesinlikle 



O’nun kullarmi O’na ortak ko§arak, onlardan medet 
beklemezler. Yine bilinmelidir ki, keramet sahibinin 
istegiyle, onun istedigi zaman ve mekanda degil 
sadece Allah’in dilegi ile, O’nun istedigi zaman ve 
mekanda meydana gelir. Yine elinde kendi arzusu ve 
bilgisi di$inda keramet meydana gelen veli kul 
kesinlikle bu i§i §ohret ve reklam amaciyla 
kullanmak istemez, bilakis riyadan korkarak bu 
durumu gizlemeye <jali§ir. Ellerinde keramet 
meydana geldigi imasiyla kendilerini §i§leyen 
insanlar bu i§i istedikleri yer ve zamanda gosteri? 
yapmak ve cemaate adam kazandirmak kastiyla 
yapmaktadirlar. Kaldi ki i?inde bulunmu? olduklari 
giinahlara ve §irki i§lere bakarsamz bu insanlarin 
veli kullardan olduklarmi du$unmeniz mumkiin 
degildir. 

4-§eyhu’l-islam ibn-i Teymiye bu ve benzeri 
i§leri yapanlar hakkinda §oyle der: “Bu 

insanlarin (keramet diye iddia ettikleri) soz konusu 

bu olaylar onlar namaz kilarken veya Kur’an 

okurlarken meydana gelmez. Zira bu gibi ibadetler 

seriata uygun, imani, Muhammedi olan ibadetler 

oldugundan §eytanlarin uzaklaymasina sebep 

olur... Fakat o insanlarin yaptiklari i$ler bidat, 

§irki, §eytani ve felsefi oldugundan $eytanlarin 

etraflarina toplanmasina sebep olur. ” 



5-Adamin biri kendisine $4 sokan birinin 
yanma gelmi§ ve $oyle demi$: “Ben senin goziine 

$i§ degil de toplu igne sokmak istiyorum, madem ki 

$i$ sana zarar vermiyor, o halde bu toplu igne hiq 

zarar vermez” demi§. Fakat bu insan, bu teklifl 
kabul etmemi§. 

Bu ttir i§ler yapan insanlarin hepsi de aym 
davram$i sergilemekteler. O halde bu i§te bir hile 
oldugu meydandadir. Zaten bu i§i belli bir zaman 
yapip da sonradan tevbe edenler bu i§in bir tur 
kandirmaca oldugunu itiraf etmi§lerdir. 
Soziine guvenilir bir arkada§im konuyla ilgili olmu§ 
bir olayi §oyle anlatir: 

Bir asker kendisine has bir §i?le goziimun 
oniinde kendisini §i?ledi. $i§in girdigi yerden kan 
9iktigini gordum. Onun bu hareketini duyan 
arkada$lari bu asker ki$laya gelince ona §oyle 
teklifte bulunurlar: “Ayaklarmin altina barut 

koyacagiz, qayet sen dogru isen buna sabret. ” Asker 
ister-istemez arkada§lari kendisine bu i§lemi 
uygulayinca bagirip fagirmaya, aglayip sizlamaya 
ba?lar. Bunun uzerine diger askerler giilerek onunla 
alay etmeye ba$larlar. Ve bu ?ekilde bu insanin 
keramet iddiasmin yanh§ligi ortaya fikmi? olur. 



SONUC OLARAK 

§ifleme olayini ne Peygamberimiz (Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem), ne onun gilzide sahabeleri, ne de 
onlari takip eden tabiinler yapmi§tir. §ayet bunda 
hayir olsaydi onlar bizden once davranir bu hayn 
i?lerlerdi. Bu i§ son zamanin bidat£i ve 
hurafecilerinin §eytanlarla yardimla§arak diizdiikleri 
bir aldatmacadan ibarettir. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ?oyle buyurur: 
it it ' , f * * * ' y, , ' ( 

«ji2i J 
“Dinde ash olmayan, sonradan uydurulmu? olatt 

$eylere kar$i qok dikkatli olunuz. Biliniz k; dinde 

asli olmayip sonradan uydurulan her yeni i§ 

bidattir, bidatlerin tiimii sapikliktir ve her turlti 

sapmaya ugrayanlar ate$tedir. ”’5 

Bu bidat^lerin yapmi§ olduklari bu yanli§ 
ameller ret olunacak olan amellerdir: 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurur: 

«ij U>i di- ')Us- ‘J»y> 

“Kim ki bizim emrimize uymayan bir i§ yaparsa o i$ 

reddedilir. ”16 

15 Nesai rivayet etmijtir. Sahihtir. 

l6Mtislim. 



Yani yapmi? oldugu bu i§ kendisine geri fevrilir. Bu 
bidatgiler $eytanlardan ve oliilerden yardim 
istemektedirler ki, yaprni? olduklari bu i§ §irktir. 
Allahu Teala bizleri §u ayetinde muslumanlan bu tiir 
bir §irke dii§mekten sakindirmi§tir. 

ja jwJlkU lij jllJl oljlij tiSrl dlip *ill lUi 4#b ~J~~! [v* 

“Biliniz ki him Allah’a ortak ko$arsa Allah ona 

cenneti haram kilar. Onun yeri ate$tir. Zalimler 

igin higbir yardimci yoktur. ” (Maide: 72) 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurur: 

«jUJi 'Jj 4&i oj> y*j oii 'J*y> 

“Kim ki Allah’tan ba§kasma dua ederek onu 

Allah ’a ortak ko$arsa ate$e girer. ”17 

Kim ki Allah’a §irk ko§ulan her hangi bir §eye 
inamr, onu savunur ve sapikliginda ona yardimci 
olursa o ki§i onlardan olmu? sayilir. 

MEVLEVi TARIKATI 

Ya§ami§ oldugum kentte «Mevleviyye» denen 
bir merkez vardi. Aslinda burasi i^inde be§ vakit 
namaz kihnan bir camiydi. Fakat bu caminin ifinde 
bir 90k kabir vardi. Kabirlerin etrafi aga9 i?leri ve 
demirden yapilmi§ 9e§itli 9er9eve 9e?itleri ile oriilu 

17 Buhari. 
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idi. Kabirlerin list kisimlarina yerle§tirilmi§ siislii ve 
i§lenmi§ ta§lar uzerinde orada yatan oluniin ismi, 
Kur’andan bazi ayetler ve bazi §iir misralari 
yazihydi. Bu tarikatin mensuplari her Cuma ve bazi 
ozel gunlerde burada toplanarak «harda» adi verilen 
bazi torenler yaparlardi. Ba§lanna kul rengi, yiinden 
yapilmi? uzun ktilahlar giyerlerdi. Yapmi§ olduklari 
zikir esnasinda ney ve diger bazi muzik aletleri 
kullaniyorlardi. i^lerinden biri olu§turulan zikir 
halkasimn ortasina fikarak yerinden ayrilmadan 
kendi etrafinda doniiyorlar, miiritler, §eyhleri 
Celaleddin Rumi ve diger §eyhlerinden yardim ve 
medet beklerken ba§larim sag veya sol tarafa 
egiyorlardi. Bu konuda dikkat 9eken noktalari §u 
§ekilde ozetlemek rniimkiindur: 

1-Maalesef islam aleminin bir 90k yerinde 
Yahudi ve Hiristiyanlara benzemek kaydiyla bazi 
oliiler camilere defnedilmektedir. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle buyurur: 

«lr U jJJnj .l^-lldl Aill 

“Evliyalarinm kabirlerini mescit yapan Yahudi ve 

Hiristiyanlara Allah lanet etsin. Onlarin bu 

yaptiklarindan sakimlmalidir. ”18 

18 Buhari. 
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Kabre dogru namaz kilmak caiz degildir. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buynrur: 

«0\ \jLefi'j i JJiI JLp 'Sl» 

“Ne kabirlerin iizerine oturun ne de kabirlere 

dogru namaz kilin. ”19 

Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 
kabirlerin etrafina duvarlar, iizerlerine de kubbeler 
bina edilmesini, bu duvarlarm boyanmasini, kabirler 
iizerine yazilar yazilmasim yasaklami§tir. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’den 
?oyle haber verilir: 

Iuij j! J£y> 

“(Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

kabirlerin boyanarak parlatilmasmi (duvar ve 

kubbeler v.b. §eyler yapmak suretiyle) kabirlerin 

iizerine bina yapilmasim yasaklami$tir. ’^° 
Ba§ka bir rivayette: 

“Kabirlerin iizerlerine yazi yazilmasim 

yasaklami$tir. ”21 

19 Muslim ve Ahmed rivayet etmi$tir. 
20 Hadis Muslim tarafindan tahrif edilmi§tir. 
21 Tirmizi ve Hakim rivayet etmi$, Ez-Zehebi ise kendileriyle 
muvafik kalmijtir. 
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2- Camilerde 9algi aletleri e§liginde zikir yapmak 
son zaman sofizminin uydurmu? oldugu bir bidattir. 
Miizigin haramligim Allah’in Resulii §u §ekilde 
bildiriyor: 

“Ummetimden bazi kavimler zinayi, ipegi, iqkiyi ve 

qalgi aletleri kullanmayi helal sayacaklardir. ”22 

Bu aletlerden def kadinlar ifin diigiin, bayram gibi 
miinasebetlerde kullanilmak kaydiyla caizdir. 

3- Bu tarikatin uyeleri gece bir mescitten 
ba$kasina ge9erek nobet adiru verdikleri 9algili zikir 
programlari duzenlerler ve boylece bu miinker 
seslerle etraflarmdaki insanlari rahatsiz ederlerdi. 

4- Bu tarikatten tamdigim biri 90cuguna 
«Bimita» denen kafirlere has bir giysi giydirmi§ti. 
Bunu goriince dayanamayip onu 90cugun iistiinden 
9ikarip yirttim. Babasi bu yaptigimi duyunca 90k 
kizdi. Qocugunu kafirlere has olan bir kiyafetle 
goriince gayrete geldigimi soyleyerek ondan oziir 
diledim. Aym ki?i evinin bir ko§esine asmi§ oldugu 
levhada “Ya Hz. Mevlana Geylani” yaziyordu. 
Kendisine: “Seni asla duyamayacak ve sana cevap 
veremeyecek olan bu §eyhe nasil hitap edebilirsin!?” 

22 Buhari ve Ebu Davut rivayet etmi$tir. Albani ve diger bazi 

muhaddisler hadisi dogrulami§lardir. 
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deyince sustu, hi9bir cevap vermedi. (Bu 
yazdiklanm bu tarikatta gorduklerimin ozetidir.) 

BIR SOFU §EYHINiN VERMi§ OLDUGU 
ACAIP BiRDERS 

Bir giin arkada?larin biriyle tarikat §eyhlerinden 
birinin vermi§ oldugu bir derse katildim. Oraya 
vardigimda; tanimi? oldugum bazi §eyh ve 
ogretmenlerin de orada hazir bulunduklarini 
gordiim. Ders olarak Ibn-i Acibe lakapli bir yazara 
ait “El-Hikem” adli bir kitabi okuyorlardi. Dersin 
adi sofulukta nefis terbiyesi ile ilgili idi. Iflerinden 
biri kitapta yazili olan §u tuhaf kissayi okudu. Kissa 
da ozet olarak §u olay anlatilmaktaydi: 
Sofunun biri yikanmak i^in §ehirdeki hamamlardan 
birine girer. Yikamp hamamdan 9ikinca hamamcimn 
kurulanmasi i9in verdigi havluyu 9alar. Fakat 9aldigi 
havlunun bir tarafini bilerek a9ikta birakir. Hedefi 
gorenlerin kendisini hor gormelerini, kendisine kotu 
laflarla azarlamalarim saglamaktir. O bu §ekilde 
nefsini hor gorerek terbiye etmi? olacaktir. 

Hamamin sahibi havlunun 9alindigmi anlaymca 
bu ki§inin pe§ine dii§erek onu yakalar ve W9 agiza 
ahnmayacak laflarla §eyhe kufiirlti sozler yagdirir. 
Etraftaki insanlar bir tarikat §eyhinin havlu 9almi§ 
oldugunu duyunca kotii bir takim laflarla adama 
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hiicum ederler. Sonunda halk bu tarikat §eyhi 
konusunda kotu bir intiba edinirler. 
Yine aym derste dinledigim ba§ka bir kissa da 

§oyleydi: 
Sofunun biri nefsini terbiye etmek ister. Sirtina bir 
9uval ceviz alarak 9ar§min yolunu tutar. Yolda 
gormu§ oldugu her ?ocuga: Yuzume tiikiir sana 
ceviz vereyim der. Bu §ekilde gormu§ oldugu her 
focuktan aym §eyi yapmalarim ister. (^ocuklar da bu 
§eyhin yuziine tiikurme kar§ihgmda ondan ceviz 
alirlar. §eyh mutludur. Zira bu §ekilde nefsini 
terbiye etmi§ olmaktadir. 

Bu kissalari duyimca moralim bozuldu. islamin 
dogru gormedigi bu fasit terbiye uslubundan kalbim 
darlandi. Elbette ki, bu terbiye metodu islamin beri 
oldugu bir metottur. Zira islam insana deger vermi§ 
ve ona ikramda bulunmu§tur. Allahu Teala §oyle 
buyurur: 

<... j ^Ji j fit ^ Mj) 

“Biz, hakikaten insanoglunu §an ve §eref sahibi 
kildik. Onlan (qe$itli nakil vasitalari He) karada ve 
denizde ta§idik...” (Isra:70) 

Di§ariya 9iktiktan sonra yammda ki §eyhe 
dedim ki: Sofizmin nefis terbiyesi §ekli bu mudur!? 
Allah’in haram kilmi§ oldugu hirsizlik fiilini veya 
diger yuz kizartici fiilleri i§leyerek nefis terbiyesi 
olur mu!? §uphe yok ki islam, bu ve benzeri insan 
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haysiyetine ve §eriata yaki§mayan yanli§ 
metotlardan beridir. Bu tur i§leri saglam bir akil da 
kabul etmez. Zira Allahu Teala insana deger vererek 
ikramda bulunmu§tur. Bu i§lerin -okuduklan kitabin 
yazarimn isimlendirdigi gibi- hikmetle uzaktan- 
yakindan alakasi yoktur. 

i?in garip yarn insanlari nefis terbiyesi i9in bu ve 
benzeri fiillere ozendiren bu §eyhe tabi olanlar bir 
hayli fazlaydi. Bu insan giinlerden bir gun hacca 
gidecegini ve onunla birlikte gelmek isteyenlerin 
isimlerini yazdirmalan gerektigini ilan eder. 
Ogrencilerinden bir 9ogu ve ona tabi olmu§ olan bir 
90k kadin onunla hacca gitmek i9in miicevherlerini 
satma pahasina da olsa kayit olurlar. Daha sonra bu 
ki§i hacca gidemeyecegini a9iklar. Fakat hac i9in 
toplami? oldugu bu paralari geri vermez. Bu paralan 
haksiz yere zimmetine ge9irir. Paralarim kaptiran 
magdurlar bu ki§iye agza almamayacak kuflirler 
ederler. Allahu Teala §oyle buyurur: 
JiCjb jljif 0jIjjiS” Ci Iyji\ jjiJl 

'jC- OjiUjj 

“Ey iman edenler! (Biliniz ki), hahamlardan ve 

rahiplerdert birgogu insanlartn mallarini haksiz 

yollardan yerler ve (insanlari) Allah ’in yolundan 

engellerler... ” (Tevbe:34) 
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SOFIZMDE MESClTLERDE YAPILAN ZIKlR 

Gunlerden bir giin mahallemdeki mescitte 
duzenlenen bir zikirde hazir bulundum. Mahalle 
halki da zikre i§tirak etmek 19m burada hazir 
bulunuyorlardi. Sesi giizel bir ki§i gelip kaside 
okumaya ba?ladi. Bu sesi giizel sofiinun soyledigi bu 
kasidede hatirladigim kadari ile §u sozler yer 
aliyordu: “Ey kayipta olan adamlar! Bize yardim 

edin...! Ey kayipta olan adamlar! Bizi kurtarin...! 

Ey kayipta olan adamlar! Bize yardim edin...! 

Buna benzeyen ibarelerle olulerden yardim 
isteniyordu. §uphesiz oliilerden yardim beklemek 
biiyiik §irktir. Oltiler kendilerinden istenen yardim 
nidalarim ne duyarlar ne bu isteklere cevap verecek 
durumdadirlar. Onlar birakin ba§kalarim, kendilerine 
fay da saglamaktan bile acizdirler. Kur’an-i Kerim bu 
duruma ?oyle i§aret etmi§tir: 
IyvJLj'} 0[ 'ja li 4jj} ja Oti-'jj 

^ f x % s y Ji ✓ 

Kjeji* 

“Allah ’1 birakip da yalvardiklarimz ise bir gekirdek 

kabuguna bile sahip degildirler. Sizler Allah’tan 

ba$kasina) yalvarsaniz da onlar sizin dualarimzi 

duymazlar. fyittiklerini varsaysak ta onlarin sizin 

yalvarip yakari§imza cevap vermeleri mumktin 

degildir. Kiyamet gttnii onlar sizin ko$mu§ 



oldugunuz bu $irkten razi olmadiklarim bildirerek) 
bu firkinizi ret ederler. (Bu gergegi) sana, her 
§eyden haberi olan (Allah gibi hiq kimse haber 
veremez. ” (Fatir: 13-14) 

Zikirden sonra di§ariya Qiktigimizda zikre 
katilmi§ olan caminin imami ve aym zamanda §eyh 
olan ki§iye §oyle dedim: Burada yapilanlar zikir 
diye adlandinlamaz. Zira ben burada ne Allah’in 
zikrine rastladim ne de Allah’tan yalvanp 
yakarmaya... Fakat butiin duydugum gaibin 
adamlarinin adlarim zikrederek onlardan yardim ve 
medet bekleme olayiydi. Bu gaibin adamlari 
kimlerdir!? Onlar bizim yardimimiza ve imdadimiza 
yeti§ebilirler mi...!? Biitun bu sorular kar§isinda 
§eyh cevap vermeden susmu§tu... 
Sanmm bu ve benzeri hatalar i§leyen insanlara 
verilecek en biiyuk cevap Allahu Teala’mn §u 
ayetidir: 

“Allah’tan ba§kasina dua edip yalvardiklarmiz 
sizin yardinuniza ko§maktan acizdirler, onlar 
kendilerine dahiyardim edemezler. ” (El-Araf: 197) 

Ba$ka bir zaman ba?ka bir mescide gittim. Bu 
biiyiik mescitte tarikatlardan birine ait bir §eyh ve 
ona tabi olanlar hazir bulunmu§lardi. Namazdan 
sonra kalkarak zikir yapmaya ba?ladilar. Raks 
ederek Allah! Ah! Hi!... gibi lafizlarla bagirarak 
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sozde zikir yapmaya ba§ladilar. Kaside soyleyen ki§i 
§eyhin oniine geldi ve §arkicilar gibi saga sola 
egilerek dans etmeye ba§ladi. Adeta $eyhine kur 
yapiyor, o da bu durumdan raziligim belirtmek i9in 
giiliimsiiyordu...23 

Bu §eyhin talebelerinden biri ile aramda bir ali§ 
veri§ ge9ti. Bu insanin icara vermi$ oldugu bir 
diikkam varmi§. Kiracisi ne kirasini odiiyor ne de 
diikkandan 9ikmayi kabul ediyormu?. Bana bu 
diikkam satmaya kalkti. Fakat diikkam icarlayan 
ki§inin icarim odemedigini bana haber vermedi. Ben 
de bu diikkam satin aldim. Fakat kendisinden 
kiraciya kefil olmasim istedim. Zira ben bu adami 
tammiyordum. O da bu istegimi kabul etmi§ti. 

Daha sonra kiraci odemesi gereken kira 
bedellerini odemeyince diikkamn eski sahibine gidip 
durumu arzettim. Fakat olayla ilgisi olmadigim 
soyleyerek talebimi ret etti. Oysa ki kiraciya kefil 
olmu§tu. Bu ki§i beni bu §ekilde kandirmi§ oldu. 
Allah i9in zikir yaparken cezbeye (?) gelip 
kendinden ge9tigini, O’nun a§kiyla yamp 
tutu§tugunu iddia eden bir ki§iye boyle bir hareket 
nasil olur da yaki$irdi!? 

23 Giinilmuzde bu konuda 90k ajiriya giden bazi tarikatlarda, 

bazi kadin miiridelerin bile jeyhin karjisina ge?erek dans ile 
zikir yaptiklari goriilmektedir. (Milt.) 
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Beni aldattigi i?in bu ki§inin pe§ine du§mu§tum. 
Onu ararken zikirlerde kaside okuyan bir talebesini 
gordtim ve ona olanlari anlatarak ondan bana yardim 
etmesini rica ettim. Biitiin istegim izini kaybettiren 
bu ki§inin nerede oldugunu bana haber vermesi idi. 
Fakat bu ki§i bana yardim edecegi yerde kotii bir 
takim laflarla beni yanmdan kovdu. Boyle olunca 
kaside soylerken Allah ifin goz ya§i doktugii 
goruntustinu veren bir ki§inin ahlakimn boyle kotti 
olabilecegini bir ttirlii havsalam almadi. 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 
buyurur: 

<*j CJlS* Sl'iiur [y*j tCeifc liilii OlS* AJ 

ij£j Ijjj iLjjir ujjb- lij Jj&- Jiulh iilaZ* 

lijj i'yii- 

“Dort $ey vardir ki, bunlar kimde varsa o ki$i tam 
bir munafiktir. Kim de ise, bu $eylerden bir haslet 
bulunursa o ki§ide nifaktan bir haslet var 
demektir: Konu$tugunda yalan soylemek, bir vatte 
bulundugunda onu yerine getirmemek soz 
verdiginde soziinde durmamak, duymanhk 
yaptiginda facirle$erek haddi a$mak. ”24 

24 Muttefekun Aleyhi. 
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TEVHIDi INANCA NASIL KAVU§TUM? 

§eyhimiz bize Ibn-i Abbas’in (Allah her 
ikisinden de razi olsun) rivayet etmi§ oldugu ?u 
hadisin §u bdlumunti a9ikliyordu: 

«iib jicliii c.Ul^i liij 4ii jL\i cJL iii» 

“B/r yey istediginde sadece Allah’tan iste. Bir 
yardim istediginde sadece Allah ’tan iste. ”25 

Imam Nevevi’nin bu boliimle ilgili a^iklamasi 
bayagi dikkatimi 9ekmi§ti. §oyle diyordu: “Ki§inin 
isteyecek oldugu yardim normalde hidayet verme, 
Him sahibi olma, hastaliktan kurtulma, afiyet ve 
esenlik iqinde olma gibi Allah’in kullarmin 
guglerinin yetmeyecegi alanlarda olursa bu 
durumda yardim sadece Allah’tan istenmelidir. 
Yaratilmiflardan (giigleri yetmeyecegi konularda) 
yardim istemek veya Allah’tan once kullarina 
dayanmak dogru degildir. ” 

Bize bu hadisi okutan §eyhe §oyle dedim: Bu 
hadis ve a9iklamasindan anla§ildigina gore Allah’tan 
ba§kasindan yardim istemek caiz degildir. Oyle degil 
mi!? $eyh bana: Hayir caizdir, diyerek cevap verdi. 
Ona: Deliliniz nedir, diye sorunca birden kizarak 
yiiksek sesle §oyle bagirmaya ba§ladi: Bir giin 
Halam mescitte gomtilii bulunan $eyh Said’e 
giderek “Ey §eyh Said bana ?ifa ver” diye yalvanp 

25 Tirmizi rivayet edip hadisin hasen sahih oldugunu 
soylemi§tir. 
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ondan yardim istemi§ti. Ben ona burada metfun 
bulunan §eyhin yardim edip edemeyecegini sorunca 
bana: “Ben §eyhe yalvariyorum o da Allah ile benim 

aramda araci olarak Allah ’in bana §ifa vermesini 

sagliyor ” diye cevap verdi. 
Miinaka§aya girdigimiz bu §eyh’e §oyle dedim: 

-Siz hayatinizi ilme vermi? birisiniz, bir 90k 
kitap okudunuz. Biitun bunlarin sonunda akidenizi 
cahil halamzdan almamz size yaki§ir mi!? Bana 
$oyle cevap verdi: 

-Sende sapik bir takim fikirler oldugunu 
gorliyorum. Belli ki bazi sapitmi§ insanlarin 
etkisinde kalmijsmiz. Senin zaten son zamanlarda 
bazi sapik ki§ilerin kaleme aldigi bazi sapik kitaplari 
evinde bulundurdugunu biliyorum. Senin etkisinde 
kaldigin insanlar button insanlarin tersine giden, 
Allah’in Resuliinii sevmeyen, evliyalan ve onlarin 
kerametlerini inkar eden insanlardir. 

Buna benzer ithamlarda bulunan §eyh’in bu 
konu?malarmi tuhaf kar$ilami§tim. Daha sonra kendi 
kendime: §ayet bunlarin dii§man olduklari soz 
konusu insanlar yardimin aracilar edinmeden sadece 
Allah’tan istenmesi gerektigini soyliiyorsalar onlarla 
tam§maliyim dedim. Kii9iik bir ara$tirmadan sonra 
bu insanlarin izini buldum ve bir yerde her Per§embe 
ak§ami Fikih, Hadis, ve Tefsir derslerinin oldugunu 
ogrendim. £ocuklarimi ve bazi kiilturlii gengleri 
yamma alip bu derse i§tirak etmek lizere oraya 



gittim. Btiyiik bir odaya girdik. Biraz bekledikten 
sonra i?eriye ya§li bir ?eyh girdi. Ama onun giri§i ile 
hi? kimse ayaga kalkmami§ti. Selam verdikten sonra 
sagdan ba§layarak hepimizle tokala§ti. Daha sonra 
yerine oturdu. Anla§ilan oydu ki, bu §eyh kendisi 
i?in ayaga kalkilmasini sevmeyen mutevazi biriydi. 

§eyh Allah’in Resuluntin siinnetine uygun 
olarak “Hamd etmek sadece Allah’adir, O’na hamd 
ederiz, ondan yardim diler, O’ndan bagi§lama 
dileriz!” sozleri ile derse ba§ladi. Hadisleri ravilerini 
ve sihhatini belirterek zikrediyordu. Peygamberimiz 
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in admin geftigi her 
yerde O’na salat ve selam getiriyordu. Ona yazili 
olarak bir takim sorular yonelttim, hepsine Kur’an 
ve sunnetten deliller sunarak cevap verdi. Derse 
gelenlerin onunla ilmi munaka?aya girmesini gayet 
normal kar§iliyordu. Sonunda “Bizi dogru inanca 
kavu§turan Allah’a hamd olsun” diyerek dersini 
bitirdi. 

BiR SOFI §EYHiYLE TARTI$MA 

Kendisinin derslerine katilmi§ oldugum §eyh 
benim artik §eyh Muhammed Nasiruddin El- 
Albani’nin derslerine katildigimi duyunca ?ok kizdi. 
Zira benim kendisini terkedecegimden korkuyordu. 
Ama ben artik ondan ayrilmi$tim. Belli bir zaman 
sonra onun bir talebesi daha ondan aynlip bizim 



derslere katildi. Bu ki§inin anlattigina gore bir sofi 
§eyhi derste onlara §oyle bir olay anlatmi§: 

Ogrencilerinden birinin hamile olan hanimi 
dogum yaparken 90k zor durumda kalmi?. E§i bu 
durumu goriince 90k korkmu§. Hemen elini a9arak 
§eyhini imdada 9agirmi§. §eyh acil yardim 9agnsmi 
alir almaz hemen yardima ko§mu$ ve boylelikle bu 
kadin kolay bir §ekilde 90cugunu dogurmu§. 

Arkada§lardan biri bu kissayi duyunca bu 
konudaki goru§unii merak ederek ders aim 15 oldugu 
§eyhe bu olayi aktarmi§. §eyh bu sozleri duyunca, 
bunda §a§ilacak bir §ey olmadigim soylemi?! 
Arkadajimiz, bu durumun §irk oldugunu hatirlatinca 
§eyh kizarak: “Sus! Sen §irkten ne anlarsin!? Sen 

bir demircisin. Bizler §eyhleriz! Ilim bizde! Bunun 

§irk olup olmadigim biz sizden daha iyi biliriz!” 

demi§. 
Iyice sinirlenen §eyh ayaga kalkarak hizla 

odasina gidip Nevevi’nin «Zikirler» adli kitabim 
getirmi§. Daha sonra kitapta bulunan ibn-i Omer’in 
kissasim okumu§. §eyh’in anlayi§ina gore bu kissada 
Ibn-i Omer’in ayagi uyu§tugunda «Ya Muhammed!» 
diye ondan medet bekledigi anlatiliyormu§. §eyh, bu 
durumu omek gostererek “Yani Ibn-i Omer §irke mi 

du§mu§tur!?” diye sormu§. Arkada§, §eyh’e bu 
haberin dogru olmadigim hatirlatinca $eyh kizgin 
bir §ekilde “Sen neyin zayif neyin sahih oldugundan 

ne anlarsin!? Biz alimleriz, bunu biz anlariz!?” 



diyerek bagirmi? ve ardindan hazir bulunanlara 
yonelerek: “Bu adam bir daha benim meclisime 

gelirse onu oldururum!?’’ diyerek tehditte 
bulunmu§. 

Daha sonra bu §eyh’in Zikirler adli kitaptan 
nakletmi? oldugu bu kissanin sihhatini ara$tirdik ve 
gordtik ki kitabi tahkik eden §eyh Abdulkadir El- 
Amavut bu kissanin zayif oldugunu soyluyor. Daha 
sonra bu haberi aktarmak kastiyla, §eyhlerden medet 
ummanin caiz oldugunu iddia eden §eyh’e 
elimizdeki bu kitabi gonderdik. Fakat o $eyh, bu 
hadis zayif ta olsa onunla nafile ibadetlerde amel 
edilebilecegini soyleyerek bu hatasindan donmedi. 
Hal bu ki bu soylenen nafile ibadetlerden degil dinin 
temelini olu§turan inan? esaslan ile ilgili idi. Elbette 
bu konularda zayif hadislerle amel edilmesi caiz 
degildi. Ayrica Imam Muslim ve diger bazi alimler 
nafile ibadetlerde de olsa zayif hadislerle amel 
edilemeyecegini ifade etmi§lerdir. 

Son asnn alimlerinden zayif hadislerle nafile 
ibadetlerde amel edilebilecegini soyleyenler bu 
durumu bir 90k §arta baghyorlar ki; zayif hadisler 
i9in bu §artlann hepsinin bir arada bulunmasi gayet 
zordur. Butun bu olanlara ragmen biz hemen olayi 
takip eden ikinci gunde bu §eyh’in dersinde hazir 
bulunduk. Fakat §eyh namazdan selam verince 
kalkip gitti ve derse ba?lamadi. 



§eyh, Allah’tan gaynsindan yardim dilemenin 
caiz oldugu konusunda beni ikna etmeye gayret etti. 
Bu sebeple bana bazi kitaplar vermeye ba§ladi. Bu 
kitaplardan bir tanesi Zahid El-Kevseri’nin 
«Mahki’t-tekawul fi Meselet’it-Tesewiil» adli 
kitabi idi. Bu kitabi ba§tan sona okudum. Kitabin 
yazari, Allah’tan ba§kasindan yardim dilemeyi caiz 
goriiyordu. Aym yazar, kitabinda §u hadisin dahi 
zayif oldugunu soyleyerek bu hadisle amel 
edilemeyecegini iddia ediyordu: 

«i)b lilj auI Jllli cJL» I3l» 

“Bir fey istediginde sadece Allah’tan iste. Bir 
yardim qagrisinda bulundugunda bu gagriyi sadece 
Allah’ayap.”26 

Hal bu ki bu hadisi imam En-Nevevi «Kirk 
Hadis» kitabinda 19. sirada zikretmi§, imam Tirmizi 
ise bu hadisin hasen-sahih (kuvvetli ve dogru) 
oldugunu soylemi§tir. imam Nevevi ve bir 90k 
alimler bu hadisin saglamligim ifade etmi§lerdir. 
Kendi dii§uncesine ters du§tiigu i?in Kevseri’nin bu 
hadisi ret etmesine dogrusu 90k §a§irmi§tim. Sonu9 
olarak Kevseri ve onun gibi du?unenlerin bu 
du$uncelerinden daha da uzakla§tim. §eyh’in bu 
9ali§malari beni dogru inanca daha 90k yakla§tirmi§ 
oldu. Zira yapilmasma sadece Allah’in kadir oldugu 

26 Tirmizi rivayet edip hadisin hasen sahih oldugunu 
soylemi$tir. 
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konularda O’ndan ba§kasindan yardim dilemenin 

caiz olmadigi biraz once okudugunuz hadiste ve §u 

ayeti kerimede a?ik olarak ifade edilmektedir: 

ft lit cii* 0£ <.'2?faJ Si) ddi&Sl li ill Oji Si)) 

“Allah'i birakip da sana fay da ya da zarar 
veremeyecek durumda olan §eylere dua ederek 
onlardan yardim isteme. Eger bunu yaparsan o 
takdirde sen mutlaka zalimlerden olursun.” 
(Yunus: 106) 
Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) §oyle 

buyurur: 

“Dua ibadettir. "27 
Yuce Allah beni bahsetmi? oldugum 

sapikhklardan korudu ve Peygamber (Sallallahu 

Aleyhi ve Sellem)’in ve onun giizide sahabesinin 

saglam akidesine kavu$turdu. Bu bilene ne biiyiik bir 

nimettir. Rabbime ne kadar $ukur etsem azdir. 

Elbetteki miisluman karde§lerimizin du?mii§ 

olduklari bu hatali dii§tince ve yollar beni ve §irki 

dii?Uncelerden uzak kalmayi becermi? butiin 

musliimanlari derinden iizmektedir. Bu nedenle 

biitiin giicumiizle musliimanlari dogru inanca. 

27 Tirmizi rivayet ederek hadisin hasen-sahih oldugunu ifade 

etmi?tir. 



Peygamberimiz ve onun sahabeleri ve onlari takip 

eden salih insanlarin inancina 9agirmaliyiz. 

TEVHiD VE TARIKAT §EYHLERl 

Giinlerden bir giin biiyiik bir cemaati ve bir 90k 

talebesi olan ayni zamanda biiyiik bir caminin 

imamlik ve hatiplik gorevini yiiriiten bir §eyhin 

yanina gittim. Dua konusunda sohbete ba§ladik. 

Kendisine, duanin ibadet oldugunu ibadetin de 

sadece Allah’a yapilmasj gerektigini soyledim. 

Ardindan ona Kur’andan bazi deliller sundum. 

Sunmu§ oldugum delillerden bazilari junlardi: 

^ioll ul.tS j 'A *jji 'j* Ijpil Ji> 

^■3 (f&j j! Jj&j Jjt-Ju jjiJi iliij( 

“(Resuliim O miifriklere) de ki: Modem ki siz 
hakki kabul etmiyorsunuz oyleyse) Allah ’1 birakip 
da (ilah oldugunu) ileri surdilguniiz, ba§miza 
gelmi§ olan herhangi bir sikintiyi gidermeye veya 
onu degi§tirmeye gucii yetmeyenlere yalvarin (dua 
edin)!? Oysa ki, onlarin yalvardiklari bu varliklar 
(peygamberler, Salih killer ve melekler v.s.J sadece 
Allah’a yalvarirlar, onlar kendilerini Allah’a 
yakla$tirmada vesile olacak en gtizel amelleri 
ifleme gayreti igindedirler. Onlar, O’nun rahmetini 
diler azabindan korkarlar. §iiphesiz Rabbinin 



azabi sakimlmasi gereken bir azaptir. ” (Isra:56-57) 

$eyh’e ayette ge9en onlann yalvardiklardan 

kasit edilenin ne oldugunu sordum. Bana onlann 

putlar oldugunu soyledi. Ben de burada kastedilenin 

evliyalar ve salih kullar oldugunu soyledim. Bana 

Ibn-i Kesir’in tefsirine bakmayi teklif etti. Elini rafa 

uzatip ibn-i Kesir’in tefsirini raftan indirdi. Kitapta 

bu konuda bir 90k rivayet edilmi§ti. Bunlardan bir 

tanesi ibn-i Abbas’a ait olam idi. ibn-i Abbas (Allah 

ondan razi olsun) Buhar’nin rivayetinde §oyle 

soyluyordu: 

“Onlar, cinlerden Allah ’tan ba$kasina ibadet eden 
bir frrka olup daha sonra miisluman olmu$lardir. ” 
Ba§ka bir rivayete gore: “Onlar bir gurup cine 
ibadet eden bir insan gurubuydular. Cinler islama 
girince onlar da tabi olduklari bu guruba uyarak 
islama girmiflerdir.9,28 

Bu konu§malardan sonra §eyh benim dogruyu 

soyledigimi itiraf etti. Bu §ekilde bu $eyh’e isinmi? 

oldum ve arada sirada onu ziyaret etmeye ba§ladim. 

Giinlerden bir gun yaninda otururken saglam bir 

inanca sahip olan bir sinif insani, ruhlari inkar eden 

yarim kafirler olarak nitelendirince ?ok olmu$tum. 

Bu §eyh dogrulan gormesine ragmen makamini 

koruyabilmek i9in bu §ekilde konu§uyordu anla?ilan. 

Hal bu ki kastetmi? oldugu bu gurup kesinlikle 

28 Buhari. Cilt: 1 , sh:46. 
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ruhlarx inkar etmiyordu. Zira ruhlann varhgi Kur’an 

ve siinnetle sabit olan bir gerfekti. Onlann iddia 

ettikleri §ey ruhlarin tasarruf sahibi olamayacaklan 

ve dolayisiyla canlilara kar veya zarar vermekten 

aciz olduklari gerfegi idi. 

Ruhlann insanlara fayda veya kar 

verebileceklerine inanmak §u ayette belirtildigi gibi 
biiytik §irktir: 

“Allah’i birakip dayalvardiklarimz ise bir gekirdek 
kabuguna bile sahip degildirler. Sizler Allah ’tan 
bafkasma) yalvarsaniz da onlar sizin dualarimzi 
duymazlar. i§ittiklerini varsaysak ta onlann sizin 
yalvarip yakari$imza cevap vermeleri miimkiin 
degildir. Kiyamet giinii onlar sizin ko$mu$ 
oldugunuz bu firkten razi olmadiklarmi bildirerek) 
bu firkinizi ret edeceklerdir. (Bu gergegi) sana, 
her §eyden haberi olan (Allah gibi) hig kimse haber 
veremez. ” (Fatir:13-14) 

Bu ayet, Allah’tan ba$ka yalvanlan -olusiiyle, 

canlisiyla- hi^bir varligin kendilerine yalvaranlarin 

yardimina yeti§emeyeceklerini, zira bu varliklarin 

onlann dualanni duymalarmin miimkun olmadigim, 

duysalar bile onlann yardimina ko$maktan aciz 

olduklanm, kiyamet giinii geldiginde kendisine 



yalvarilan bu varliklann, kendilerini Allah’a ortak 

ko§anlarin bu §irklerini ret edeceklerini ifade 

etmektedir. 
Bazi arkada§larla sabah namazindan sonra mahalle 

camisinde tefsir dersleri yapiyorduk. Bu insanlarin 

hepsi hafiz idiler. Gunlerden bir gun §u ayetin tefsiri 

iizerinde durduk: 

< V! Lltti oijOl J jUii *J[ ji> 

“De ki: Goklerde veyerde bulunan higbir fey gaybi 
bilmez, onu ancak Allah bilir.” (Neml:65) 
Etrafimda bulunan $eyhlere; “Bu ayet gaybin 

Allah 'tan ba$ka higbir kimse tarafmdan 

bilinemeyecegine agik bir fekilde delil olmaktadir” 

dedim. Bu soziime karsihk olarak evliyalarin gaybi 

bildiklerini soylediler. Onlara bu iddialarinm 

dogrulugu konusunda delilleri olup olmadigini 

sordugumda hepsi 9e§itli insanlardan duyduklari 

bazi kissalari anlatmaya ba?ladilar. Bazi veli isimleri 

vererek onlarin gayiptan haber verdiklerini 

soylediler. Onlara bu hikayelerin insanlar tarafmdan 

uydurulmu§ bazi bos iddialar oldugunu ve bu 

hikayelerin delil te§kil etmeyeceklerini soyledim. 

Kaldi ki bu iddialar Kur’ana ve sunnete aykin idi. 

Bir musliiman nasil olur da a?ik olarak Kur’am 

yalanlayan bir hurafeyi ger^ek olarak kabul 

edebilirdi!? Butun bu gayretime ragmen onlar ikna 

olmadilar ve bana kizip yiiksek sesle bagirmaya 
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ba§ladilar. Maalesef i9lerinden hi? biri okudugumuz 

ayetin hukmunu kabul etmemi§ti. Ash olmayan bir 

takim kissalari delil gosterilerek bu ayet devre di§i 

birakilmi§ti. Bu §ekilde mescitten 9iktim ve bir 

sonraki giin bu derslere katilmayip 90cuklanmia 

evde oturup Kur’an-i Kerim okuduk. Bir musliiman 

Allah’in §u ayetiyle amel edebilmek i?in a9ik?a 

Allah’in ayetleriyle amel etmeyen ki§ilerle birlikte 

oturmamalidir: 

jjl Jjv Jjijj yi dltj—lj lijj) 

“Eger §eytan sana unutturursa hatirladiktan sonra 
artik o zalimler toplulugu He oturma. ” (En ’am:68) 

Allah’in ayetlerini bilerek inkar eden zalimler, bazi 

kullarin gaybi bildiklerini iddia ederek onlan 

Allah’a ortak ko§mu:jlardir. Allahu Teala Resulune 

§oyle emrediyor: 

e-is" jij i<3>' «•& u Si! 'ji9 Sij i**j iuii Si 
*^Li jyijj 'jljj Si! tif 0\ iyA\ Uj JA-\ 'j» CJj&Li'l 

“De ki: «Ben, Allah ’in dilediginden ba$ka kendime 
herhangi bir fayda veya zarar verecek giice sahip 
degilim. Eger ben gaybi bilseydim elbette bunu 
(diinyevi) mal, fayda ve maslahal kazanmada 
kullanmi§ olur ve bu §ekilde bana herhangi bir 
kotiilugun degmesini de engellemiy olurdum. Ama 
ben sadece inanmak isteyen bir kavim if in bir 
uyarici ve miijdeleyiciyinu ” (Araf: 188) 
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Giinlerden bir giin hafizligi beraber yaptigimiz 

bir ki?inin imam olrnu? oldugu bir camiye yolum 

du§tii. Orada o vaktin namazim kilinca imamla biraz 

hasbihal ettik. Benim tevhidi inanca davet eden biri 

oldugumu anlayinca bana “El-Kafi fi’r-Reddi Ala 

(Temimi)” adli bir kitap hediye etti. Kitabm yazari 

bilinen bir sofiiydu. Kitabi ba§tan sona butiin 

dikkatimle okudum. Yazar kitabm bir sayfasinda 

§oyle diyordu: “Bildigim oyle bir adam vardir ki, bir 

§eye ol dedi mi, o §ey oracikta hemen oluverir”. 

Bu yalan iftiraya §a§tim kaldim. Zira bu sifat 

sadece Allah’a ait olan bir sifatti. Zira insanlar zayif 

bir mahluk olan sinegi dahi yaratmaktan acizdirler. 

Allahu Teala bu konuda §oyle buyurur: 

IjiJbu y Jji y* 0jPId yJUl 0| iJyutL*i\i Jii Ljj.i» 

LJtkJl LJjlJ? 4i» Zj V Lli j'l’.j olj ' 

(Lj ykii j 

“Ey insanlar! (size) bir misal verildi; §imdi onu 
dinleyin: Allah ’i birakip da yatvardiklariniz hep bir 
araya gelip gayrel etseler de bir sinegi dahi 
yaratamazlar. Sinek onlardan bir §ey kapsa, bunu 
ondan geri de alamazlar. isteyen de aciz olmu$tur, 
kendisinden istenen de! (Hac: 73) 

Kitabi bitirdikten sonra dogruca bana bu kitabi 

veren ki§iye gidip bu kitabm yazarmm, diinyada bir 

$eye ol dedigi zaman hemen o §eyin oluverdigi 

ki§ilerin oldugunu iddia ettigini, bu durumun kabul 



edilir bir durum olmadigim soyledim. Kitabi bana 

veren ki§i beni §a§irtan bir cevapla kar$ima fikarak 

burada kastedilen ki§inin Peygamber efendimiz 

oldugunu soyledi. Bu soziine delil olarak; 

Peygamberimizin uzakta gelen biri ifin “Sen Salebe 

ol” dedigini ve o gelenin o oluverdigini ifade etti. 

Ona §oyle dedim: Allah’in Resulii (Sallallahu Aleyhi 

ve Sellem) boyle demekle Salebe’yi yoktan mi var 

etti. Ha§a! Salebe hayatta idi fakat, ba$ka bir yere 

gitmi§ gelmesi de gecikmi^ti. Ordu ve 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 

hareket etmek i9in kendisini bekliyorlardi. Bu 

bekleme siirerken uzakta bir ki§i belirdi. 

Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) umut 

ye$ertmek kastiyla, uzakta beliren bir ki§i 19m “Sen 

Salebe ol!” demi§tir. Yani Peygamberimiz 

(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Allah’tan dilegim bu 

gelen ki§inin Salebe olmasidir” demek istemi§tir ve 

Allah da onun duasini kabul etmi§tir. Durumu 

ogrenen bu arkada? bu hatasindan hemen orada 

dondii. 
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SONSOZ 
Aziz karde§lerim, bu kitabimizda maalesef islam 
aleminin dort bir yanina yayilmi? olan islam dinine 
ters bir takim batil inan? ve du?iinceleri konu aldik. 
Kitapta deginmi? oldugum butiin meseleler bizzat 
§ahit oldugum olaylardir. 

Bilinmelidir ki dogru inan? bakimindan 
muslumanlarin i^inde bulunduklari durum burada 
tasvir edildiginden daha ifler acisidir. §iiphe yok ki 
bu sapitmalarm temelinde iyi niyet yatmaktadir. 
Insanlarin iyi niyetlerle yapmi§ olduklari bazi fiiller 
belli bir zaman sonra biraz daha degi$iklige 
ugrayarak bu i9ler acisi durum ortaya 9ikmi§tir. 

Insanlarin iyi niyetlerle bu sapikliklara 
du?melerinin temelinde ise cehalet yatmaktadir. 
Zira insanlar ger<?ek islamdan yoksun kalip dinlerini 
anlamak 19m sadece heva ve hevesine uymu§ bazi 
insanlari kaynak olarak alirsalar elbette durum 
bundan farkli olmayacaktir. Hal bu ki islamin 
kaynaklari yanli? yapmaya miisait olan insanlar 
degil Allah’in kitabi Kur’an ve O’nun Resulii’niin 
sahih sunnetidir. 

Bu gun islam aleminin i9inde bulundugu $u 
zilletin sebebi cehaletle gelen saplantilar ve bu 
saplantilar takip eden §uursuzluk ve takvasizhktir. 
Ummetin i9inde bulunmu? oldugu ?u zilletten 
kurtulup yeniden hak ettigi yere ula§abilmesi ancak 
ve ancak biitun §irki dujiince ve inan9lardan 



uzakla§ip islami yeniden dogru kaynaklanndan 
ogrenip, siinnete uygun bir §ekilde ya§ama gayreti 
gostermesindedir. 
Yiice Allah bizi btitun §irki duygulardan korusun! 
Muslumanlara hatalanm anlayip tevbe etmeyi ve 
yeniden ger?ek islama baglanip Allah’in Resuliiniin 
getirmi? oldugu bu giizel dini yine onun temiz 
sunnetine uygun olarak ya§amayi nasip eylesin! 
(Amin!) 

SON 
aJT u_j ami j jaIuJi o»j 4U 
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