


 

 

 

 

Kabirde ilk Gece 
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Kitap Okumanın Duası 

Dini bir kitap veya ders okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyun. ـ�ه ل  شَ�آءَاـل َوَجّلَ  اِْن َعّزَ , okuduğunuz her şey aklınızda kalacak. 
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Tercüme 

Ya Allah  ََوَجّل  bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize عَّزَ

rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

(Mustaraf, Cilt 1, Sayfa 6, Dar-ül-fikir, Beirut) 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez salat-ü selam okuyunuz. 
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 � ـۡمـد� ل ـ�	لۡـح	
ٰ �ۡ�	  ه� ـل م� ـ	 � �لۡـٰعـل

ب ـلٰـو	 �لـ  ر	 	ـل�ـ�ۡ�	   وة� ص ـۡرس	 �لۡـم� ـد� � ـي �  س	ٰ�ـ 	إلم� ع	 ـآل 	�لـس   و	

ـ
ٰ الـل ـۡوذ�  بـ� ع�

	
ا ـ	 ـۡعـد�  ف ـ	 ـاب 	)  ه� �	م �)*ۡ ج� 	ـۡيـٰطن� �لـر
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KKAABBIIRRDDEE  IILLKK  GGEECCEE
** 

Şeytan kesinlikle sizin şu risaleyi okuyup kabirdeki ilk gecenin 

hazırlığı için düşünmenizi istemeyecek, Şeytan’ın saldırısını 
püskürtünüz. 

Salât-ü selam’ın fazileti 

Sevgili Peygamberimiz  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  buyuruyor ki: Bana 

Salât-ü Selam okumak Sırat Köprüsüne nurdur, Cuma günü bana 

80 defa Salât-ü Selam okuyanın seksen yıllık günahı affedilecektir. 
(El Came el Sagir Lilşeyuti, Sayfa 320, Hadis 5191, Dar el Kutub)  
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* Bu söyleşi Emir-i Ehli Sünnet Hz. Mevlana Muhammed İlyas Attar Kadiri Razavi  َـهُ ـاتُ ـَرَك ـ ْت بَ ـدَام ْ ِ ـَع ـُم ال هـيَ ـال  

Daveti İslami’nin üç günlük sünnet dolusu toplantısında (Sahra-e Medine Bab el Medine 

Karaçi’de) 7 Rebi el Nur 1431 H (14-3-2010) Pazar günü yapmıştır ve ihtiyaçtan dolayı değişiklikle 

yayınlanmıştır. [Meclis Mekteb el Medine] 
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Celil Tabi Hz. Hasan Basri  ـَع َ  َرحْ ل ـ� ةُ مَ ـيِْه ۡـَقـِوی هِ الـل ال  evinin kapısında 

otururken bir cenaze oradan geçmiş. Kendileri َلَيْه&   تَعَاٰىل  اِهللا  de َرْمحَُة
kalkıp o cenazenin peşinden yürümeye başlamış. Cenazenin 

yanında küçük Medeni bir kız ağlayıp koşuyordu ve diyordu: 

Babacığım! Bugün ben öyle zor bir durumla karşı karşıyayım ki 

daha önce hiç olmamıştım. Bu dertli sesi duyunca Hz. Hasan 

Basri’nin  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه َرحْ ـَع ۡـَقـِوی هِ الـل ال  gözleri dolmuş ve kalbi bikarar olmuş. 

Şefkat eliyle o hüzünlü ve yetim kızın başını okşamış ve 

buyurmuş, kızım sen değil de senin babacığın öyle zor bir 

durumla karşı karşıyadır ki daha önce olmamıştı. İkinci gün 
Kendileri َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل &َلَيْه o Medeni kızı ağlayıp kabristana giderken 

gördü. Hz. Hasan Basri  ةُ مَ ـلَيِْه َرحْ ـَع  � ۡـَقـِوی هِ ـالـل ال  de ibret alma niyetiyle o 

kızın peşinden yürümeye başlamış. Kabristana varınca o küçük 

Medeni kız merhum babasının kabrine sarılmış. Hz. Hasan Basri 
 َرحْ ـَع  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه ۡـَقـِوی هِ الـل ال  bir tepenin arkasında gizlenmiş. Küçük Medeni 

kız yanağını toprağa koyup söylenmeye başlamış: Babacığım! 

Siz karanlıkta lambasız ve arkadaşsız kabirde ilk geceyi nasıl 

geçirdiniz? Babacığım! Ben dün gece evde sizin için bir lamba 
yakmıştım. Bu gece kabirde kim lamba yakmış olabilir ki! 

Babacığım! Dün gece ben sizin için nevresim sermiştim, bu gece 

nevresimleri kim sermiştir ki! Babacığım! Dün gece evde ben 
sizin ellerinize ve ayaklarınıza masaj yapmıştım, bu gece kim sizin 

ellerinize be ayaklarınıza masaj yapmış olabilir ki. Babacığım! 

Dün gece ben evin içinde size su içirmiştim, bu gece kabirde 
susadığınız zaman size kim su getirmiştir ki! Babacığım! Dün 

gece size çarşafı ben örtmüştüm, bu gece kim örtmüş olabilir ki? 
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Babacığım! Dün gece evin içindeyken yüzünüzden terleri ben 
siliyordum, bu gece kabirde kim bu terleri silmiştir ki! Babacığım! 

Dün geceye kadar siz bana seslendiğiniz zaman ben size 

geliyordum, bu gece kabirde siz kime seslenmişsiniz ve bunu 
duyunca kim gelmiş olabilir ki! Babacığım! Dün gece siz 

acıktığınız zaman ben size yemek sunmuştum, bu gece siz 

acıktığınız zaman size kim yemek vermiş olabilir ki! Babacığım 
Dün geceye kadar ben sizin için türlü yemekler pişiriyordum, 

bugün Kabirde İlk Gece kim pişirmiş olabilir ki!  

Hz. Hasan Basri  َرحْ ـَع  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه ۡـقَـِوی هِ الـل ال  üzgün küçük Medeni kızın bu 

dertli sözlerini duyunca ağlamış ve ona yaklaşıp buyurmuş, Ey 

kızım! Böyle değil de şöyle de: Babacığım! Defnedilirken sizin 
yüzünüz Kıble’ye doğru çevrilmişti. Siz hala aynı durumda 

mısınız yoksa yüzünüz diğer tarafa mı çevrilmiştir? Babacığım! 

Size tertemiz bir kefen giydirilmişti. Kefeniniz hala tertemiz midir? 
Babacığım siz kabrinize sağlam bir vücutla kondurulmuştunuz, 

sizin vücudunuz hala sağlam mıdır yoksa onu böcekler mi 

yemiştir? Babacığım! Ulema buyuruyor ki Kabirde İlk Gece insana 
imanla ilgili soru sorulacağı zaman bazıları cevap verecek ve 

bazıları bundan mahrum kalacak, acaba siz bu soruyu doğru 

cevapladınız mı yoksa başarısız mı oldunuz? Babacığım! Ulema 
buyuruyor ki bazı ölülere kabir genişliyor ve bazılara da daralıyor, 

acaba sizin kabriniz daraldı mı yoksa genişledi mi? Babacığım! 

Ulema buyuruyor ki bazıların kefeni cennetin kefeniyle 
değiştiriliyor ve bazıların kefeni ise cehennem ateşiyle değiştiriliyor, 

acaba sizin kefeniniz ateşle mi değiştirildi yoksa cennetin 
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kefeniyle mi? Babacığım! Ulema buyuruyor ki kabir bazılarını 
öyle bir bağrına basıyor sanki bir anne ayrıldığı çocuğunu şefkat 

ile bağrına basıyor ve bazılarını öyle sert bir şekilde sıkıyor ki 

kaburgaları kırılıp bir birine giriyor, acaba kabir sizi anne 
şefkatiyle mi kucakladı yoksa kaburgalarınızı mı kırdı? Babacığım! 

Ulema buyuruyor ki ölü kabrine indirildiği zaman her iki 

şekilde pişman oluyor, Eğer o iyi emelli bir insan ise neden daha 
çok iyi emel yapmadığı için pişman olur ve eğer o günahkâr 

birisi ise neden günah işlediğine pişman olur. Babacığım! Acaba 

siz iyi emellerin azlığına mı yoksa günahlardan dolayı mı pişman 
oldunuz? Babacığım! Dün ben size seslendiğim zaman siz bana 

cevap veriyordunuz. Bugün ben ne kadar talihsizim ki ben 

kabrinizin başında durup size sesleniyorum ve sizin cevabınızı 
duyamıyorum! Babacığım! Siz benden öyle bir ayrıldınız ki 

kıyamete kadar bir daha görüşemeyiz. Ya Rahman Allah’ım  ََوَجّل  عَّزَ

mahşer meydanında beni babacığıma kavuşmasından mahrum 
etme. 

Hz. Hasan Basri’nin  َرحْ ـَع  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه ۡـَقـِوی هِ الـل ال  bu sözleri üzerine küçük 

Medeni kız arz etmiş: Ey Serdarım! Sizin nasihat dolusu sözleriniz 

beni gaflet uykusundan uyandırmıştır. Bundan sonra o ağlayarak 
Hz. Hasan Basri  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه َرحْ ـَع ۡـقَـِوی هِ الـل ال  ile beraber geri döndü. (el Muvaiz el 

Esfuriyat lil Ebi Bekir bin Muhammed el Esfuri, Mütercim, Sayfa 118, Bisarf 

Maktabe Ala Hazret) 
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Kabirler görünüşte aynı fakat içlerinde 

Sevgili İslam Kardeşleri! Hepiniz bazen kabristana gitme fırsatı 

bulmuşsunuzdur. Hiç düşündünüz mü kabristanın matemli 
atmosferi ve hüzünlü havası bulundukları durumlarıyla açıkça 

söylemektedir: Ey dünya hayatından tatmin olanlar! Siz hepiniz 

bir gün şu viranedeki kabir çukuruna düşeceksiniz. Unutmayın! 
Dışarıdan hep aynı görünen bu kabirlerin içinin aynı olması 

lazım değildir. Evet efendim! Bu toprak alanına defnedilen eğer 

namaz kılan birisi ise, Mübarek Ramazan'da oruç tutmuşsa, 
Mübarek Ramazan boyunca veya en azından son on gününde 

itikaf eden birisi ise, Mübarek Ramazan’ın aşığı ve kadrini bilen 

birisi ise, farz olduğunda zekatını vermiş ise, helal rızkı kazanan 
birisi ise, helal rızkına kanaat eden birisi ise, Kuran-ı Kerimi okuyan 

birisi ise, teheccüd, işrak, çaşt ve evvabin nafile namazlarını kılan 
birisi ise, Hüsnü ahlak dolusu ise, Şeriata göre bir tutam sakal 

bırakan birisi ise, başına imame tavını giyen birisi ise, sünnetleri 

seven birisi ise, ebeveynlerine itaat eden birisi ise, insanların 
haklarını veren birisi ise, Allah  َعَّزََوَجّل ve O’nun Sevgili Peygamberini 

 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  seven birisi ise, sahabeler ve  ْضوَانـَع  الِرّ لَيْهُِم  evliyaları 
� ـَرِمحَهُُم ال ـَال ُه ـل ّسَ ماـل  içten seven birisi ise görünüşte küçük bir yığın toprak 

olarak görünen kabrinin içi belki de Allah’ın  ََوَجّل  Peygamberinin عَّزَ
 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  fazlı ve keremiyle oldukça açılmıştır, kabirde 

cennetin penceresi açılmıştır ve görünüşte bu toprak yığının 

altında cennetin güzel bahçesi vardır. Diğer tarafta, eğer bu 
toprak yığının altında beynamaz birisi ise, Mübarek Ramazan’ın 

oruçlarını kasten berbat etmiş ise, Mübarek Ramazan ayında 
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geceleri sokaklarda kriket vs. oyunlarıyla diğer Müslümanların 
uyku ve ibadetlerine engel olmuşsa veya böyle oynayanlara 

seyirci olup cesaretlendirmiş ise, farz olduğu halde zekât 

vermekte cimrilik yapmışsa, haram rızık elde etmiş ise, faiz ve 
rüşvet alışverişinde bulunmuşsa, insanların borçlarının üzerinde 

yatmışsa, içki içen birisi ise, kumar oynayan birisi ise, meyhane 

ve kumarhane işletmişse, izinsiz olarak Müslümanların kalbini 
inciten birisi ise, Müslümanları tehdit edip para almışsa, para 

için Müslümanları kaçırmışsa, hırsız ise, soyguncu ise, emanete 

hıyanet yapmışsa, topraklara yasadışı yollarla sahiplenmişse, 
çaresiz çiftçilerin kanını emen birisi ise, iktidardayken zülüm 

eden birisi ise, sakal tıraşı olan veya bir tutamdan daha kısa 

kestiren birisi ise, film ve dizileri izleyen veya izleten birisi ise, 
şarkı dinleyen veya şarkıcı ise, küfür eden, yalan söyleyen, gıybet 

eden, iftiracı veya kibirli birisi ise ve ebeveynlere itaatsizlik 

eden birisi ise belki de sakin görünen bu toprak yığının altında 
rahatsızlık alemi vardır, cehennemin penceresi açılmıştır, ateş 

yanıyordur, yılan ve akrepler vücuduna sarılmıştır ve bizim 

duyamadığımız çığlıklar atılıyordur.  
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Bir gün öleceğiz sonunda ölüm vardir 

Ey Âşıkan-ı Resul! Bu kabristanların ıssızlıklarına bakın ve 

düşünün ki sağ iken bizden herhangi birisi kabristanda bir gece 

bile yalnız kalabilir mi? Belki de hiç birimiz cesaret edemez. Biz 



Kabirde ilk Gece 

 

7 

hayattayken yalnız kalmaktan korkuyoruz, öldükten sonra 
bütün arkadaşlarımız ve akrabalarımız bizden ayrılmış olacak, 

aklımız yerinde olacak, her şeyi görüyor ve dinliyor olacağız 

fakat hareket edemeyeceğiz ve konuşamayacağız, böyle nahoş 
bir durumda karanlık bir kabirde biz nasıl duracağız! Hâlbuki 

bizim durumumuza bakılırsa biz her türlü rahatı olan güzel ve 

klimalı bir villaya esir edilirsek bile korkarız! 

Sevgili İslam Kardeşleri! Kabristana defnedilenler bugün de bize 
nasihat etmektedirler: Ey gafil insanlar! Unutmayın! Dün biz de 

oradaydık (yani dünyada) ki bugün siz oradasınız ve yarın sizler 

de buraya (yani kabre) varacaksınız ki biz buradayız. Şüphesiz 
her doğan birisi mutlaka ölecektir. Hayatın çiçeklerini koparan 

ölümün dikeni tarafından yaralanmıştır. Mutluluklar hazinesini 

bulan ölümün hüznünü de mutlaka almıştır! 

Biz dünyaya sırayla geliriz fakat… 

Sevgili İslam Kardeşleri! Biz bu dünyaya bir sırayla gelmişizdir 
yani önce dede sonra baba ve daha sonra da torun fakat ölmenin 

sırasının böyle olması şart değildir. Yaşlı dede sağ iken süt emen 

bebek ölüyor. Bazıların dedesi sağ iken annesi vefat eder. Bizden 
kimilerin evinden kardeş cenazesi kalkmıştır, kimilerin annesi 

gözleri önünde son nefesini vermiştir, kimilerin babaları ölüme 

gitmiştir, kimilerin genç oğlu bir kaza sonucu ölmüştür, kimilerin 
babaannesi veya ana annesi kabristan’a varmıştır. Bu vefat eden 

akrabalarımız gibi biz de bir gün bu dünyayı bırakıp gideceğiz. 
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Daha önce böyle bir gece geçirilmemiştir 

Hz. Enes İbni Malik  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر9َِ  buyuruyor ki: Ben size iki gün 

ve iki gece hakkında bilgi vereyim! (1) Günlerden biri öyledir ki 

Allah  ََوَجّل َوَجّلَ  tarafından gönderilen sana ya Allah عَّزَ  rızasının عَّزَ
müjdesini yani iyi haberi getirecek veya onun hoşnutsuzluğun 

mesajını. Ve (2) ikinci gününde sen emel defterini alıp Allah’ın 
َوَجّلَ   huzuruna çıkacaksın ve o emel defterin ya senin sağ eline عَّزَ

verilecek veya sol eline. (ve iki geceden) (1) birinde ölü kendi 
kabrinde öyle bir gece geçirecek ki o daha önce böyle bir gece 

geçirmemiştir. Ve (2) ikinci gece öyle bir gecedir ki ertesi günü 

Kıyamet günü olacak ve ondan sonra bir daha gece olmayacak. 
(Şeb el İman, Cilt 7, Sayfa 388, Hadis 10697, Dar el Kutub el İlmiye Beyrut) 

Ala Hazret’in  َ�َۡر ِ  ُ- ا,�
ٰ

)�*َ+َ   َ� ۡ�
َ
�'  vasiyeti 

Ey bugünün yaşayanları ve yarının ölüleri, Ey yok olanlar, Ey 

zayıflar, Ey takatsizler, Ey yaşlılar, Ey çocuklar, Ey gençler! 

Şüphesiz Kabirde İlk Gece en önemli bir gecedir. Ala Hz. 
İmamı Ehli Sünnet, Aşık-ı Mah-i Nübüvvet, Veli Nimet, Ala Hz. 

Şah Ahmed Raza Han  ْمحٰنّرَ ـ ُة ال لَيِْه َرْمحَ ـَع  büyük bir evliya olmasına ve 

büyük bir Aşık-ı Resul olmasına rağmen şu vasiyet etmiştir ki 
(defin sonrası için telkin) bir buçuk saat benim yüz tarafımda 

salat-ü selam öyle yüksek sesle okuyunuz ki ben duyayım. 

Sonra beni Rahman Allah’a havale edip dönün. Ve eğer zahmet 
olmazsa tam üç gün ve üç gece denetim altında iki dost Kuran-ı 

Kerimi ve Salat-ü Selamı öyle yüksek bir sesle okuya dursunlar 
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ki Allah’ın  ََوَجّل  rızasıyla bu yeni mekana alışayım. (Hayat-ı Ala عَّزَ

Hazret. 3. Bölüm Sayfa 291 Mekteb el Medine Bab el Medine Karaçi) 

Medine’nin fakirinin vasiyeti 

ـ�ه ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ  Ala Hazret’in  َُة اِهللا تَعَاٰىل &َلَيْهَرْمح  peşinden şahsım Medine’nin 
Fakiri de böyle bir vasiyette bulunmuşumdur. Dolaysıyla Daveti 
İslami’nin yayın kuruluşu Mekteb el Medine’nin yayınlamış 

olduğu 436 sayfalık “Resaile Attariya” dergisinin 394. Sayfada 

“Medeni Vasiyetname” mevcuttur. “Mümkünse beni sevenler beni 
defnettikten sonra 12 gün boyunca, eğer bu mümkün değilse 

en az 12 saat kadar benim kabrimde halka yapıp dursunlar ve zikir, 

Salat-ü Selam, tilavet ve naat okumakla kalbimi rahatlatsınlar, 

 َش�آءَال هـاِْن ـ� َوَجّلَ عَ  ل ّزَ  yeni mekanıma alışırım. Bu süre zarfında ve her 

zaman cemaatle namaz kıldırtınız.”   

Allah’ın mahbub’unun gözyaşı dökmesi 

Bizim Sevgili Peygamberimizin  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  kabirle ilgili 

Allah  ََوَجّل  korkusuna bir bakınız. Nitekim Hz. Bera’a İbni Azib عَّزَ
 تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر9َِ  buyuruyor ki biz Hz. Peygamberimiz  ٖتَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  

ile bir cenazedeydik ki Hz. Peygamberimiz  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  

kabrin yanında otururken o kadar ağladı ki toprak ıslandı. Sonra 

buyurdu ki bunun için hazırlanın. (Sünen İbni Macca Cilt 4, Sayfa 466, 

Hadis 4195 Dar el Marifet Beyrut) 

 ۡ.
/
  ا�0َ

َ
1َ  َ

ۡ
ُ  50َ�            34ِ�ۡ ا2   ا,�

ٰ
)�*َ+َ  

ٰ
1َ 6 ��َ7ُ 
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Ahiretin ilk menzili kabirdir 

Emir el Müminin Hz. Osman  تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر9َِ  bir kabri ziyaret ettiği 

zaman o kadar ağlarmış ki O’nun  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر9َِ  sakalı şerifi 

ıslanırmış. Söylemişler: Siz cennet ve cehennem hakkında 
konuşulurken ağlamazsınız fakat kabirde çok ağlıyorsunuz bunun 

nedeni nedir? Buyurmuş: Ben Hz. Peygamber’den  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه وَاٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  

duydum: Ahretin ilk menzili kabirdir, Eğer kabrin sahibi bundan 

kurtulursa sonrası kolaydır ve eğer bundan kurtulamazsa sonrası 
çok daha sert olacak. (Sünen İbni Macca Cilt 4 Sayfa 500 Hadis 4267) 

Cenaze sessiz mübelliğdir 

Sevgili İslam Kardeşleri, Siz Hz. Osman İbni Affan’ın  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر9َِ  

Allah korkusunu gördünüz ki Kendileri  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر9َِ  Aşara Mübaşire 

yani Allah’ın  َعَّزَوََجّل Habib’i Hz. Peygamberimiz  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ وََسلَّم َصّ(َ  

tarafından özellikle cennete gitme beşareti verilen on Sahabeden 
ْضوَانْ ـَع  لَيْهُِم الِرّ  biridir. Masum melekler bile ona hayâ ile davranırlarmış.  

Buna rağmen kendisi kabrin korkunçluğu, vahşeti, yalnızlığı ve 
karanlığından son derece korkardı ve biz ise kabrimizi tamamen 

unutmuşuz. Her gün cenazeler kaldırıldığını gördüğümüz halde 

bir gün bizim de cenazemizin kaldırılacağını hiç düşünmeyiz. 
Şüphesiz bu cenazeler bizim için birer Sessiz Mübelliğdirler. 

Onların dilinden söylenenleri şöyle şiir yapılmıştır: 

 ۡ.
/
  ا�0َ

َ
1َ  َ

ۡ
ُ  50َ�            34ِ�ۡ ا2   ا,�

ٰ
)�*َ+َ  

ٰ
1َ 6 ��َ7ُ 
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Karanlık canı sıkar 

Ey Âşıkan-ı Resul! Çok teessüfle söylüyorum ki biz başkaları 

kabre indirilirken görüyoruz fakat şunu unutuyoruz ki bir gün 
biz de kabre indirileceğiz. Ah! Bizim durumumuz aynı şöyledir 

ki gece elektrik kesilirse kalbimiz sıkışır ve özellikle korkarız, 

karanlık canımızı sıkar. Ah! Buna rağmen kabrin kapkaranlığını 
hissetmiyoruz. Namazlarımızı kılamıyoruz, Mübarek Ramazan’da 

oruç tutamıyoruz, farz olduğu halde tam zekât veremiyoruz, 

ebeveynlerin haklarını eda edemiyoruz. Ah! Gece gündüz 
günahlarla geçiriyoruz. Şüphesiz ölüm vakti kesindir, onu 

şaşırtamayız. Eğer böyle günah yaparken ölüm vakti gelirse ve 

biz kabir çukuruna indirilirsek Kabirde İlk Gecemiz nasıl 
geçeceğini bilemeyiz! 

Görkemli bir villanın ibret verici hikâyesi 

İnsan çok uzun vadeli planlar yapar fakat o şunu hiçbir zaman 
düşünmez ki onun kontrolü bir başkasının elindedir. Aniden 

durdurulduğu zaman ölünecektir ve her şey olduğu gibi kala 

kalacak. Dolaysıyla deniyor ki: “Medine el Evliya Multan’dan” 
bir genç para kazanma aşkıyla kendi vatan, şehir ve ailesinden 

uzak başka bir ülkeye gidip yerleşmiş. Çok para kanıp ailesine 

göndermiş. Aralarında anlaşıp görkemli bir villa yaptırmayı 
kararlaştırmışlar. Bu genç yıllarca para kazanıp göndermiş. 

Ailesi villa yaptırmayı devam etmiş ve dekore etmiş. Sonunda 

görkemli bir villa tamamlanmış. Bu genç vatanına geri geldiğinde 



Kabirde ilk Gece 

 

12 

villaya taşınma hazırlıkları had safhaya ulaşmıştı, fakat villaya 
taşınmadan bir hafta önce o genç vefat etmiş ve o görkemli villaya 

taşınacağına kapkaranlık bir kabre taşınmış. 

Dünyaya âşık olanlar 

Teessüfle! Bugün çoğumuz dünyaya âşık ve ahret kavramından 
yoksundur. Bizden bazıları dünyadaki lezzetlerden dolayı 

memnundur, zeval ve fanilikten korkmuyor, ölüm kavramına 

aşina değil, dünya lezzetleriyle mesttir ve bazılarımız ise bu 
fani dünyada aniden ölüme gidilecek endişesi taşımıyor, 

konfor ve kolaylıkları elde etmek için öylesine meşguldürler ki 

kabrin karanlığını, vahşetini ve yalnızlığını unutmuşlardır. Ah! 
Bugün bizim bütün enerjimiz sadece ve sadece dünyevi 

hayatımızı iyileştirmek için harcanmaktadır. Ahreti iyileştirmenin 
düşüncesi çok az görünmektedir. Biraz düşünürseniz, bu 

dünyadan nice zengin insanlar geçmiştir ki onlar mal mülk, 

celal, haşmet, aile ve akrabanın geçici sevgisi, arkadaşlarının 
sohbeti ve hademelerin yağlı ballı hizmetine kapılıp kabrin 

yalnızlığını unutmuşlardı. Fakat Ah! Birden bire faniliğin gök 

gürültüsü patlamış ve bu dünyada ebediyen kalma umutları yok 
olmuş. Onların mutluluklar dolusu yuvalarını ölüm viraneye 

çevirmiş. Onlar ışıklı ve görkemli malikânelerinden kaldırılıp 

kapkaranlık kabirlerine intikal ettirilmişler. Ah! Onlar düne 
kadar aile ve akrabalarıyla kalabalıklarda mutlu ve mesuttular ve 

bugün kabirlerinin vahşeti ve yalnızlığı içinde üzgün ve 

mutsuzdurlar.  
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Dünyanın aldatmacası  

Öyle bir insana teessüftür ki dünyanın aldatmacalarını gördüğü 

halde onların içinde bulunur ve ölümden tamamen gafil olur. 
Şüphesiz dünyevi hayatın aldatmacasına kapılıp ölümünü ve 

kabir ve haşiri unutan ve Allah’a  َّل َج وَ  razı etmek için emel عَّزَ

etmeyen son derece kınanmayı hak etmiştir. Bu aldatmacadan 
bizi haberdar etmek için Allah  ََوَجّل  .Cüz el Fâtır süresinin 5 .22 عَّزَ

Ayetinde buyuruyor: (Ayet) 

ۡعد	  	 و	 ن اس� �� 	ا �لن ي�ه	
	
	غ�  ي6ا 	إل ت 	آل  ف

ٌ ق ;� ح	
ٰم� ـ�هللا>

�
ك

	ن 	 	إل  ر آل ا A و	 نۡي	
� B	ٰيوة� �لد

ۡ
C�

	غ�  ۡم ـي
�

ك
	ن 	 ;�    ر

ٰ ﴾٥�لFۡ	�Eۡور� ﴿  ب�اهللا>

Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz şüphesiz gerçektir; Allah’ın 

affına güvendirerek o büyük düzenbaz (yani Şeytan) sizi 

ayartmasın. (Tercüme Kanzul İman, b 22, el Fâtır: 5) 

Ey Âşıkan-ı Resul! Ve Sevgili İslam Kardeşleri! Şüphesiz ölüm ve 
ondan sonra olacak olanlardan gerçek anlamda vâkıf olan birisi 

dünyanın renkli hayatına ve onun konforlarının aldatmacasına 

kapılmaz. Siz ölenin kabrine konacak mobilya hazırlayanı hiç 
gördünüz mü? Kabre klima koyduran, para için kasa yaptıran, 

sporda kazanılan kupa veya sertifikalar için dolap yaptıranı hiç 

gördünüz mü? Görmemişsiniz ve böyle bir şey şeriatça da doğru 
değildir. Madem her şeyi burada bırakıp gidilecek, bu diplomalar 

ne işe yarayacak? Uğruna ömür boyu çalıştığımız mal mülk bize 
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nasıl yardım edecek? Kibirlendiğimiz makam ve mevki hangi 
işimize yarayacak? Sevgili İslam Kardeşleri! Hala vakit varken 

ayılın ve kabir ve ahret için hazırlık yapınız. 

Dünyada bir yolcu gibi yaşayın 

Hz. Abdullah İbni Ömer  َعَنُْهم   تَعَاٰىل  اهللاُ اَر9َِ  rivayet ediyor ki Hz. 

Sevgili Peygamberimiz  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  benim omzumu tutup 

buyurdu: “Dünyada öyle bulun sanki sen bir yolcusun.” Hz. İbni 
Ömer  َاهللاُ تَعَاٰىل عَنْهُم  اَر9َِ  buyururmuş: Akşama geldiğinde gelecek sabahı 

bekleme ve sabaha geldiğinde akşamı bekleme ve sağlıkta 

hastalığa ve hayatta ölüme hazırlık yap. (Sahih Buhari, Cilt 4, Sayfa 223, 

Hadis 6416, Dar el Kutub el İlmiye, Beyrut) 

Dünya ahirete hazırlığa mahsustur 

Hz. Osman  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر9َِ  son hutbesinde buyurmuştur ki Allah  ََوَجّل  عَّزَ

size dünyayı ahrete hazırlık için bahşetmiştir, siz burada kalıp 
sırf dünyanın olasınız diye değil, şüphesiz dünya fanidir ve ahret 

ise bakidir. Sakın dünya sizi aldatıp ahretten gafil etmeyesin, fani 

dünyayı baki olan ahrete tercih etme çünkü, dünya bağlantısı 
kesilecek olandır ve şüphesiz Allah’a  ََوَجّل  dönülecektir. Allah’tan عَّزَ
َوَجّلَ   korkun çünkü O’nun korkusu azap için kalkandır ve O’na عَّزَ

ulaşmanın bir vesilesidir. (Zem el dünya ma’a Mosua İbni Ebi el Dünya 

Cilt 5 Sayfa 83, No: 146, El Mekteb el Asariye, Beyrut) 

Ey Âşıkan-ı Resul ve benin sevgili İslam Kardeşlerim! Bu dünyanın 

haysiyeti bir yol gibidir ki bunu kat edip biz menzile ulaşabiliriz. 
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Şimdi bu menzil ya cennet olacak veya cehennem! Bu da yolu nasıl 
kat ettiğimize bağlıdır! Allah  ََّوَجّلَ عَز  ve Resul’ün  ٖتَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  

itaati ile mi yoksa itaatsizlikle mi? Dolaysıyla eğer biz cennetin 

ödüllerini almak ve cehennem azaplarından kurtulmak istiyorsak 

“Kendi ve dünya insanlarının ıslahı için çalışmalıyız.”  

Ölünün ilanı 

Hz. Sevgili Peygamberimiz  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  buyuruyor ki: Elinde 

canım olan Allah’a  ََوَجّل  yemin ederim ki eğer insanlar onun عَّزَ

(yani ölünün) mekanını görseler ve onun sözlerini duysalar ölüyü 
unutup kendi canlarına ağlayacaklardır. Ölü tahtaya koyulup 

kaldırıldığı zaman onun ruhu tahtaya konup sesleniyor: Ey benim 

ailem! Dünya size bana oynadığı oyunu oynamayasın. Ben helal 
ve helal olmayan malı biriktirdim ve sonra başkaları için bırakıp 

geldim. Bunun karı onlar içindir ve zararı benim için. Zira bana 

olandan korkun (yani ibret olun). (El Tezkere el ker Tıbbi, Sayfa 76, 

Dar el Kutub el İlmiye, Beyrut)  

 ۡ.
/
  ا�0َ

َ
1َ  َ
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Ölünün haykırışı 

Hz. Ebu Said Hudri  َاهللاُ تَعَاٰىل ع  نْهُ ـَر9َِ  rivayet ediyor ki Hz. Peygamberimiz 
 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  buyuruyor: Cenaze hazır olduğu zaman ve 

insanlar onu omuzlarına kaldırdıkları zaman eğer iyi birisi ise 
diyor ki beni çabuk götürün ve eğer kötü birisi ise akrabalarına 

diyor ki Ah! Siz beni nereye götürüyorsunuz! İnsanlar hariç 
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her şey onun sesini duyar, eğer insan onun sesini duyabilse 
bayılır. (Sahih Buhari Cilt 1 Sayfa 465 Hadis 1380) 

Kabrin haykırışı 

Hz. Ebu el Haccac Samali  ُاهللا   َع َر9َِ نْهُ ـ تَعَاٰىل  rivayet ediyor ki Hz. 

Sevgili Peygamberimiz  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  buyuruyor: Naaş kabrine 

indirildiği zaman kabir ona muhatap olup der ki Ey adam! Sen 

berbat olup neden beni unuttun. Sen şunu bilmiyor muydun ki 

ben fitnelerin yuvasıyım, karanlıkların eviyim, buna rağmen 
sen neden beni unutup durdun? Eğer o naaş iyi emelli birisine 

aitse, gıyaptan bir ses kabre der ki Ey kabir! Eğer bu şahıs iyiliğe 

çağıran ve kötülüklerden menedenlerdense! (sen buna nasıl 
davranırsın?). Kabir der ki eğer öyle ise ben ona bir Gülizar 

olurum. Nitekim o şahsın cesedi nura dönüşür ve onun ruhu 

Allah’a doğru uçup gider. (Müstened Ebi Ya’ali Cilt 6, Sayfa 67, 

Hadis 6835, Dar el Kutub el İlmiye, Beyrut) 

Ey Âşıkan-ı Resul ve Sevgili İslam Kardeşleri! Biraz düşünün 
kabirde yalnız kaldığınız zaman korku içinde olacaksınız, hiçbir 

yere gidemeyeceksiniz ve kimseyi çağıramayacaksınız ve de 

kaçacak hiçbir yeriniz olmayacaktır. O zaman kabrin korkunç 
sesini duyunca ne hissedeceksiniz! 

Cennetin bir bahçesi mi yoksa cehennemin bir çukuru! 

Allah’ın  ََوَجّل  َواٰلِهٖ  Mahbubu Hz. Muhammed عَّزَ  &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  

buyuruyor ki: “Kabir ya cennetin bahçelerinden bir bahçedir 
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veya cehennemin çukurlarından bir çukur. (Sünen Tirmizi Cilt 4 

Sayfa 208 Hadis 2468 Dar el Fikir Beyrut) 

Itaatkâra kabrin rahmeti 

Sevgili İslam Kardeşleri! Namaz ve sünnetlere göre emel edenler 

için kabirde konfor ve beynamaz ile günah dolu modalara 
uyuyanlar için afetler vardır. Nitekim Hz. Allame Celalleddin 

Suyuti Şafei  ـ� ةُ مَ ـلَيِْه َرحْ ـَع ۡـَقـِوی هِ الـل ال  buyuruyor ki Hz. Ubeyd İbni Umeyir 

rivayet etmiştir ki, Kabir ölüye der ki sen ömrün boyunca 
Allah’a  ََوَجّل  itaat etmişsin dolaysıyla bugün ben sana rahmet عَّزَ

edeceğim ve eğer sen ömrün boyunca Allah’a  َوَجّلَ َع ّزَ  itaatsizlik 

etmişsen ben senin için bir azap olacağım. Ben öyle bir evimdir 

ki bana iyi emel ve itaat ile gelen benden memnun ayrılacak ve 

itaatsizlik ve günahlarla gelen berbat olup çıkacak. (Şerh el Sudur 

Sayfa 114 Merkez Ehli Sünnet Berekat Raza el Hind) 

 Komşu ölülerin haykırışı 

Menkuldür: Ölü kabrine kondurulduğu zaman azap edildiğinde 
komşu ölüler ona haykırıyor: Ey dünyadan gelen, sen bizim 

ölümümüzden ibret almadın mı? Sen bizim emellerimizin nasıl 

yok olduğunu görmedin mi? Ve sana emel etmek için mühlet 
verilmişti fakat sen onu boşa harcadın. Kabrin her köşesi ona 

haykırıyor ve diyor ki: Ey yeryüzünde mağrur adımlarla yürüyen! 

Sen ölenlerden neden ibret almadın? Sen görmedin mi senin 
ölen akrabalarını nasıl kaldırıp götürmüşlerdi. (Şerh el Sudur, 

Sayfa 116, Merkez Ehli Sünnet Berekat Raza el Hind) 
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Ölülerle konuşmak 

Şerh el Sudur’da Hz. Said İbni Musayib  تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر9َِ  buyuruyor: 

Bir defasında biz Emir el Müminin Hz. Ali ـ�  الـل َم  َوۡجـهَـ هُ کَـّرَ ۡـَکـِريۡم هُ تَـعَـاٰىل ال  

ile Medine-i Münevvere’nin kabristanına gittik. Hz. Ali 
ـ�  الـل َم  َوۡجـهَـ هُ کَـّرَ ۡـَکـِريۡم هُ تَـعَـاٰىل ال  kabirlerdekilere selam verdi ve buyurdu: Ey 

Kabirdekiler! Siz kendi halinizi mi söyleyeceksiniz yoksa biz mi 

size söyleyelim? Hz. Said İbni Masayib  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر9َِ  buyuruyor ki biz 

kabirden 'ُ8
َ

ِ َوَ:َ&9 ُم َورَۡ�َُ- ا,�
َ

# ۡ�َ� ا�;�
َ
◌ٗ وََ��  sesini duyduk ve birisi diyordu 

ki Ya Emir el Müminin! Siz bize haber verin ki biz öldükten sonra 

ne oldu? Hz. Ali ـ� َم الـل ۡـَکـِريۡم هُ  َوۡجـهَـتَـعَـاٰىل  هُ کَـّرَ ال  bunları duyunca buyurdu ki 

dinleyin! Sizin mallarınız bölündü, sizin eşleriniz ikinci nikahlarını 
yapmışlar, sizin evlatlarınız yetimlere dâhil oldu, sizin çok 

dayanıklı olarak yaptırdığınız evlerinizde artık hasımlarınız 

oturuyor. Şimdi siz kendi halinizden bahsedin. Bunları duyunca 
kabirlerin birinden ses gelmeye başladı: Ya Emir el Müminin! 

Bizim kefenlerimiz paramparça oldu, bizim saçlarımız dağıldı, 

bizim ciltlerimiz paramparça oldu, bizim gözlerimiz yanaklarımıza 
aktı ve burun deliklerimizden iltihap akıyor. Biz ileriye neyi 

gönderdiysek (yani iyi emeller) sadece onu bulduk ve arkamızda 

neyi bıraktıysak ondan zararımız oldu. (Şerh el Sudur, Sayfa 209, 

İbni Asaker, Cilt 27, Sayfa 395) 

O güzel yüzler nerede? 

Hz. Ebu Bekir  َ9ِنْهُ ـاهللاُ تَعَاٰىل عَ  َر  hutbesi sırasında buyuruyordu: O güzel 

yüzlü olanlar nerede? Gençlikleriyle mağrur olanlar nerede? 

Görkemli şehir yaptıran ve onları güçlü kalelerle takviye ettiren 
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padişahlar nerede? O savaş meydanlarında galip geleler nereye 
gitti? Şüphesiz dünya onları rezil duruma düşürmüştür ve şimdi 

onlar bu kabrin karanlıklarında yatıyorlar. Çabuk olun! İyi 

emellere öncelik verin be necata talip olun. (Şeb el İman el Behki 

Cilt 7 Sayfa 365 Hadis 10595) 

Şimdiden hazırlanın 

Sevgili İslam Kardeşleri! Hz. Ebu Bekir  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر9َِ  bizi dünyanın 

faniliklerini, vefasızlıklarını ve kabrin karanlıklarını anlatıp 
gaflet uykusundan uyandırıyor. O bize kabir ve haşirin düşüncesini 

aşılıyor. Gerçekten de akıllı olan ölümden önce iyi emelleri 

depolayan birisidir ve o sünnetlerin Medeni lambasını kabrine 
götüren ve orada kabrin aydınlatılmasını ayarlayandır. Yoksa 

kabir hiçbir zaman şuna bakmayacaktır ki bana kim gelmiştir! 

Gelen zengin, fakir, vezir veya danışman, hakim veya mahkum, 
amir veya hizmetli, patron veya işçisi, doktor veya hastası, 

müteahhit veya amele olsun emel defterinde eksiklik varsa, 

namazları bilerek kaza etmişse, Ramazan oruçlarını özürsüz 
tutmamışsa, farz olduğu halde zekât vermemişse, farz olduğu 

halde hacca gitmemişse, kudretinde olduğu halde şeriat hicabını 

uygulamamışsa, ebeveynlere itaatsizlik etmişse, yalan, gıybet ve 
laf taşımayı alışkanlık hale getirmişse, film ve dizileri izlemişse, 

müzik ve şarkı dinlemişse, sakal tıraşı olmuşsa veya bir tutamdan 

daha kısa kestirmişse yani günahlara devam etmişse Allah’ı  ََوَجّل  عَّزَ

ve Resul’ünü küstürmüşse hasret ve nedametten başka hiçbir 
şeyi elde edemeyecektir. Farzlarla birlikte nafileleri muntazam 
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olarak eda eden, Mübarek Ramazan dışında da nafile oruç tutan, 
sokaktan sokağa, caddeden caddeye iyiliğe davet götüren, sadece 

kendisi Kuran eğitimi almakla kalmayıp başkalara da “Meydan 

Dersi” vermekten çekinmeyen, “ev dersi” başlatan, sünnetlerin 
Medeni kafilelerde her ay en az üç gün yolculuk yapıp diğer 

Müslümanları da dine çağıran, her gün Medeni Ödüllerin dergisini 

doldurup her ayın ilk on günü içerisinde kendi bölge sorumlusuna 
teslim eden, Allah  ََوَجّل  تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ  ve Resul’ünün عَّزَ  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  fazlı ve 

keremiyle sağlam imanla dünyadan intikal ederse,  ِـ�ـلآءَا�ْن شَ ا َوَجّلَ  هل َعّزَ  

kabrinde rahmet deryası akacak ve Nur’u Mustafa’nın 
 اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ(َ  pınarları fışkırmayı devam edecektir. 
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Bir şarkıcı nasıl Davet-i Islami’ye katıldı? 

Ey Âşıkan-ı Resul! Her zaman Davet-i İslami’nin Medeni 

atmosferine bağlı kalın, ـ�هـاِْن شَ�آءَال َوَجّلَ  ل عَّزَ  her iki cihanda başaracaksınız. 
Gelin! Sizin iştahınızı pekiştirmek için imanı tazeleyen size Medeni 

bir baharı anlatayım. Nitekim Malir’den (Bab el Medine Karaçi) 
bir İslam Kardeşi (yaklaşık 27 yaşında) şöyle beyan ediyor ki ben 

çocukluğumda naat okumayı çok severdim. Evdeki bazı 

kutlamalarda da bazen istek üzerine şarkı söylerdim. Sesim güzel 
olduğundan övgüler yağdırılırdı ve ben de şımarırdım. Biraz 

büyüdüğüm zaman gitar öğrenmeyi yeğledim. Sonra da şan 

dersleri için bir akademiye girdim. Yıllarca eğitim aldıktan sonra 
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şarkı yarışmalarına katılmaya başladım. Birçok televizyon 
kanalında da şarkı söyledim. Zamanla şöhreti de yakalamaya 

başladım. Daha sonra Dubai’nin büyük bir şovuna davet edildim 

ve oradan da Hindistan’a gittim. Orada ise altı ay boyunca değişik 
şarkı yarışmalarına katıldım. Büyük program ve filmlerde şarkı 

söyledim ve çok para kazandım. Sonra şarkıcı ekibiyle dünyanın 

değişik ülkelerine gittim. Bu ülkeler arasında Kanada (Toronto, 
Vancouver), Amerika’nın 10 şehri (Chicago, Los Angeles, San 

Fransisco vs.) ve İngiltere’ye (Londra) gittim. Bir süre sonra 

ülkeme döndüğüm zaman ailem ve mahalle erbabı beni çok iyi 
bir şekilde karşıladılar. Nefsim bunlardan çok haz duydu fakat 

kalbimin dünyası çok rahatsız oldu. Bir eksiklik vardı. Kalbim 

ruhaniyet istiyordu. Namaz için camiye gidip gelmeye başladığım 
zaman yatsı namazından sonra verilen dersi Feyezan-ı Sünnet’e 

katılma saadetine nail oldum. Ders hoşuma gitti dolaysıyla ben 

arada sırada buna katılmaya başladım fakat defalarca ülke dışına 
gidip şarkı söylemek, çok para kazanma ve şöhret elde etme 

hayalleri kalbimi ve zihnimi işgal etmişti. Dersten sonra İslam 

Kardeşleri kişisel olarak benim için çaba harcamışlarsa da ben 
onlardan kurtulup kaçardım. Bir gece uyuduğum zaman rüyamda 

Davet-i İslami’nin bir mübelliğini gördüm. Kendisi yüksek bir 

yere oturup beni yanına çağırıyordu sanki beni günah 
bataklığından çıkmaya cesaretlendiriyordu. Sabah uyandığımda 

hayat tarzımı biraz düşündüm fakat günah dolusu durum devam 
etti. Bir süre sonra bir kez daha gördüğüm rüya beni çok sarstı! 

Ben kendi ölümü gördüm ve benim cesedimi yıkıyorlardı ve daha 

sonra ben kendimi cehennemde buldum. İşte o zaman ben 
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kendimi öyle bir çaresiz hissettim ki daha önce hiç öyle 
hissetmemiştim. Şimdi ben kendi kendime dedim ki: “Sen çok 

meşhur olmak istiyordun, gördün mü şimdi kendi haysiyetini!” 

Sabah gözümü açtığım zaman kendimi terler içinde buldum, 
vücudum fena halde titriyordu sanki bir şans daha tanınıp tekrar 

dünyaya gönderilmiştim. Şimdi şarkı söylemeyi tamamen kafadan 

atmıştım. Ben günahlardan samimi bir şekilde tövbe ettim ve bir 
daha şarkı söylememeyi azmettim. Ailem bunu öğrendiği zaman 

çok direndi fakat Allah  ََوجَّل  اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه وَاٰلِهٖ  ve Resul’ün عَّزَ َوَسلَّم َصّ(َ  keremiyle 

benim Medeni zihnim hazırlanmıştı dolaysıyla ben kararıma sıkı 

sıkıya sarıldım. Ben rüyamda tekrar aynı Mübelliği gördüm. 
Kendileri bana moral verdi. Allah’ın  ََوَجّل  şu ayetinde dendiği عَّزَ

gibi,  

يۡن	  و	  ذ�
	 ۡو�   �ل د� اه	 ا ج	  ف�ۡين	

  Kۡ
�
L 		ن ي ۡهد� 	ن	 ا )  ل 	ن	 ل ب� 	   و	   س� ن ��    	;

ٰN	  �هللا> 	م	 �ۡ�	   ل ن� ۡحس�  ﴾O٦٩﴿ �لۡم�

Tercüme Kanz-ul-İman! Ve bizim yolumuzda çaba 

harcayanlara biz kesinlikle yol göstereceğiz ve muhakkak ki 

Allah iyilik edenlerin yanındadır.  

(Cüz 21 Enkubut Süresi ayet 69)  

Bana Davet-i İslami’de yol bulunmaya devam etti. Ben muntazam 

olarak namaz kılmaya başladım. Yüzümü sakalla süsledim ve 

başımı yeşil imame ile yeşillendirdim. Daha önce ben şarkıların 
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şiirlerini okurdum şimdi ise Mekteb el Medine tarafından 
yayınlanan kitap ve dergileri okuma alışkanlığım oldu. Bir gece 

uyurken kısmetim uyandı ve rüyamda Hz. Peygamber’imizin 
 َواٰلِهٖ   اُهللا تَعَاٰىل &َلَيِْه َّ  َصّ(َ مَوَسل  ziyaretine nail oldum. Bu inayet için Allah’ıma 

َوَجّلَ   ne kadar şükretsem azdır. Bundan kalbim teselli oldu. Sonra عَّزَ
Davet-i İslami’nin Müftüsü Hz. Allame Hafız Muhammed Faruk 

Attari Medeni’nin  ۡ  &َلَي  َرْمحَُة ـ�ِه ۡ  هِ الـل غَىنال  kabri sürekli yağmurdan dolayı 

açıldığı zaman onun sağlam bedeni, taze kefeni, yemyeşil 

imamesi ve saçların diriliğini gördüğüm zaman ben mutluluktan 
mest oldum ki Davet-i İslami’nin üyelerinin üzerinde Allah  ََوَجّل  عَّزَ

ve Resul’ünün nasıl kerem ve ihsanları vardır. Medeni iş yaparken 

dünkü şarkıcı Junaid Sheikh (Cüneyt Şeyh) Medeni atmosferin 

bereketiyle bugünün Mübelliği ve naat okuyanı olmuştur. 

ـ�ه ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ  bu yazı yazılana kadar ben Davet-i İslami’nin alt 
şurasının hademesi (denetçi) olarak cami ve çarşıda Feyezanı 

Sünnetin dersi vermek, Seda-i Medine vermek yani sabah namazı 

için uyandırmak ve bölgede iyiliğe davetin saadetine nail 
olmaktayım. Allah  ََوجَّل  ölene kadar Medeni atmosferde istikamet عَّزَ

bulmayı nasip eylesin.  
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Rüyada 99 esma ül hüsna için tavsiye 

Ey Âşıkan-ı Resul ve Sevgili İslam Kardeşleri! Dünyanın eski 

meşhur şarkıcısı Junaid Sheikh (Cüneyt Şeyh) bu “Medeni Baharı” 

yazdırdıktan birkaç gün sonra ben Medine’nin fakirine  َFِ�ُ  ُ'�ۡGَ  



Kabirde ilk Gece 

 

24 

dedi ki ه ـ� ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ  yakın zamanda rüyamda bana Hz. 
Peygamberimizin  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  ziyareti nasip oldu ve bana 

Allah’ın  ََوَجّل  .Esma ül Hüsna’yı ezberlemeyi işaret buyurdu عَّزَ

ه لـ�  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ  ben onları ezberledim.” Sevgili İslam Kardeşleri! 

��هـُسـبْٰحـَن ال َوَجّلَ  ل َعّزَ  hadisi şerifinde 99 Esma ül Hüsna’yı ezberlemenin 
fazileti mevcuttur fakat şanslılığın miracıdır ki Sevgili 

Peygamber’imiz  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  rüyasına teşrif edip bir aşığına 

özellikle bunu tavsiye etmişlerdir. 99 Esma ül Hüsna’nın faziletini 
dinleyin ve mest olun. Nitekim Allah’ın  ََوَجّل  Sevgili Peygamberi عَّزَ

 اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيْهِ  َوَسلَّم َواٰلِهٖ  َصّ(َ  buyuruyor ki: Allah’ın  ََوَجّل  ismi var, bunları 99 عَّزَ

ezberleyen cennete girecektir. (Sahih Buhari, Cilt 2, Sayfa 229, Hadis 2736) 

(detaylı bilgi için “Nüzhet el kari şerhi Sahih Buhari” Sayfa 895-

898’i okuyunuz) 

Sevgili İslam Kardeşleri beyanımı sonlandırırken sünnetin 

faziletleri ve birkaç sünneti ve adabını beyan etmenin saadetine 
nail oluyorum. Sevgili Peygamberimiz  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  buyuruyor: 

“Benim sünnetimi seven beni sevdi ve beni seven cennette 

benimle birlikte olacak.” (Mişkat ek Nasabih, Cilt 1, Sayfa 55, Hadis 175, 

Dar el Kutub el İlmiye, Beyrut) 
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“Medeni şekle bürün” bu cümlenin urducadaki 14 

harfin nispetiyle libasin 14 medeni çiçeği      

 Mustafa’nın  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  ilk üç hadisi şerifi şöyledir:  
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1. Gözleri ve setirleri arasındaki hicap şudur ki soyunurken 
Bismillah okusun. (El Muacım el Avsat, Cilt 10, Sayfa 173, Hadis 

10362) Müfessiri Şehir Hekim el Ümmet Hz. Müftü Ahmed 

Yar Han  َُرْحـَمة  ْـَحنَّان اهللاِ  َعـلَيِْه ال  buyuruyor: Duvar ve perdelerin 

insanlar arasında durduğu gibi Allah’ın  ََوَجّل  zikri cinlerin عَّزَ

gözü arasında duracak ki cinler onu göremeyecekler. (Merat 

el Menaceh, Cilt 1, Sayfa 268) 

2. Giyinirken şunu okuyanın geçmiş ve gelecek günahları 
affedilecek. 

 �,ِ 6ُ�َۡ ۡ2
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Duanın tercümesi: Tüm övgüler Allah  ََوَجّل  içindir ki o bana عَّزَ

şu elbiseyi giydirdi ve benim takatim ve kuvvetim olmadığı 

halde bana bahşetti. (Sünen Ebu Davud Cilt 4, Sayfa 59, Hadis 4023) 

3. Durumu iyi olduğu halde iyi elbise giymeyi tevazu için 

terk edene Allah  ََوَجّل  .kerametinin hüllesini giydirecektir عَّزَ

(Sünen Ebu Davud, Cilt 4, Sayfa 326, Hadis 4778) 

4. Hz. Peygamberimizin  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  mübarek elbisesi 

çoğunlukla beyaz kumaştan olurmuş. (Keşf el Eltibas Fi İstihcab 

el Libas Lil Şeyh Abdul Hak el Dehlavi, Sayfa 36)  

5. Libas helal rızıktan olmalıdır ve haram rızıktan olan libasta 
hiçbir farz veya nafile namaz makbul olmaz. (41 ile aynısı) 
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6. Menkuldür: Oturarak imameyi saran veya oturarak çarşaf 
veya şalvar giyene Allah  ََوَجّل   .dermansız hastalıklar verecek عَّزَ

(Sayfa 39, ile aynısı) 

7. Giyinirken sağdan başlayın, mesela gömlek giyerken önce 
sağ kolundan giyinin sonra da sol kolundan giyinin. (Sayfa 43, 

ile aynısı) 

8. Aynı şekilde şalvar giyerken önce sağ ayağından giyinin ve 
çıkarırken bunun aksine önce sol ayağından çıkarınız. 

9. Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu Mekteb el Medine’nin 

yayınlamış olduğu 312 sayfalık kitap “Bahar-ı Şeriat” 16. 

Bölüm Sayfa 52’de yazıyor: Sünnete göre gömleğin uzunluğu 

baldırların yarısına kadar olmalıdır, kolların uzunluğu ise 
en fazla parmakların başlangıcına kadar ve genişliği ise bir 

karış kadar olmalıdır. (Red el muhtar Cilt 9, Sayfa 579) 

10. Sünnete göre erkeğin çarşafı veya şalvarı ayak bileğinin 
üstünde olmalıdır. (Meraat, Cilt 6, Sayfa 94) 

11. Erkek ise erkek gibi ve kadın ise kadın gibi elbise giymelidir. 

Küçük oğlan ve kız çocuklarda da buna dikkat edilmelidir.  

12. Davet-i İslami’nin yayın kuruluşu Mekteb el Medine’nin 

yayınlamış olduğu 1250 sayfalık kitabı “Bahar-ı Şeriat” 
Cilt 1, Sayfa 481’de yazıyor: Erkeğin göbek altında ve dizlerin 

üstündeki kısım mahremdir yani onun gizlenmesi farzdır. 



Kabirde ilk Gece 

 

27 

Göbek buna dahil değildir ve dizler ise buna dahildir. 
(Dürre Muhtar ve Red el Muhtar, Cilt 2, Sayfa 93) Halen birçok kişi 

öyledir ki onların çarşaf veya şalvarlarının göbeğin altındaki 

kısmı açık oluyor. Gömleğin altında gizlenmiş olduğu 

sürece ki Cilt parlamasın, iyidir yoksa haramdır ve namaz 
sırasında dörtte biri açık kalırsa namaz makbul olmayacak. 

(Bahar-ı Şeriat) 

13. Bugünlerde bazıları şort veya yarım pantolon giyip geziyorlar 

ki onların dizleri ve butları gözüküyor. Bu haramdır. Bunların 

açık dizlerine ve butlarına bakmak da haramdır. Özellikle 
nehir kenarında, oyun sahalarında ve egzersiz alanlarında bu 

tarz manzaralar çok olur. Dolaysıyla bu tür yerlere kesinlikle 

gidilmemesine dikkat edilmelidir. 

14. Kibir için giyilen elbise yasaktır. Kibir olup olmadığını 

anlamak için o elbiseyi giymeden önce ve sonraki duruştan 
anlaşılır. Eğer sonra değişmediği ise kibir yoktur demek ve 

değişirse kibir vardır demektir. Dolaysıyla böyle elbiseden 

uzak dursun ki kibir çok kötü bir sıfattır. (Bahar-ı Şeriat Bölüm 16, 

Sayfa 52, Mekteb el Medine Bab el Medine Karaçi, Red el Muhtar Cilt 9, 

Sayfa 579 Dar el Marife Beyrut) 

Medeni şekil 

Sakal, başında yeşil imame-i şerifi (yeşil renk fazla koyu olmasın), 

beyaz uzun gömlek yani sünnete göre baldırlara kadar uzun, 
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kolları bir karış kadar geniş, göğüsünde kalp tarafında cepte 
görünür şekilde misvak, çarşaf veya şalvar ayak bileklerin üstünde. 

Başında beyaz çarşaf ve hicap olduğu yerde hicap yapmak için 

Medeni Ödüllere uyarak bir çarşaf daha bulunursa Medine 
Medine (yani çok iyidir). Beyan edilen Medeni Şekilde giyinmiş 

bir İslam Kardeşini görünce kalbim mutluluktan Medine’nin bir 

bahçesine dönüşüyor!  

Dua-ı Attar! Ya Allah  ََوَجّل  Bana ve Medeni Şekilde yaşayan !عَّزَ

tüm İslam Kardeşlerine yeşil Ravza’nın gölgesinde şahadet, Cennet 

el Bekih’te medfen ve cennet el Firdevs’te Senin Sevgili Mahbubun 
 اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ(َ  komşuluğunu nasip eyle. 
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Binlerce sünneti öğrenmek için Mekteb el Medine’nin yayınlamış 

olduğu iki kitabı “Bahar-ı Şeriat” bölüm 16 (312 Sayfa) ve 120 

sayfalık kitabı “Sünnetler ve Adabı” hediye olarak temin ediniz 

ve okuyun. Sünnetlerin terbiyesinin en iyi yolu Davet-i İslami’nin 

kafilelerinde Âşıkan-ı Resul ile sünnet dolusu yolculuk yapmak 
da vardır. 
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