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Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. , okuduğunuz her şey aklınızda 
kalacaktır. Dua şöyledir: 

 

Tercüme 

Ey Allah’ım  bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize 

rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz. 
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Değerli kardeşlerim, 18 Sayfadan oluşan bu risaleyi, Şeytan her 

türlü hile ve desiseyle size engel olmaya çalışsa da mutlaka 
okuyunuz. Okuyunca Allah’ın izniyle kalbinizde Gavs-ı 

Azam’a   olan sevgi ve muhabbetinizin kat be kat 

arttığını göreceksiniz 

Salâvatın Fazileti 

Nebi-i Al , Resulü Muhterem, Cihan Sultanı, Rabbimizin 
Mahbubu  şöyle buyurdu: ‘Bir Mümin bana 

salavat getirdiği müddetçe melekler Allah’ın rahmetini ona 

indirmeye devam eder, artık salavatı az veya çok getirmek 
kendisine kalmıştır’.   

 

Dergâhta tesettürlü bir kadın, çarşafa sarılı yavrusunun cansız 

bedenini sinesine almış hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Takva ehli 

bir çocuk koşarak yanına gelir ve neden böyle acıyla gözyaşı 
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döktüğünü sorar. Ağlamayı sürdüren kadın der ki: ‘Evladım! 

Kocam, ciğer paresi yavrusunun hasretine dayanamayıp bu 
dünyadan göçtü. Babası vefat ettiğinde bu bebek karnımdaydı. 

Babasından bana tek yadigârdı ve yaşama kaynağımdı. Ama 

hasta düştü. Bu dergâha şifa bulmaya geliyordum ki yolda son 
nefesini verdi. Yine de büyük bir umutla buraya geldim. 

Çünkü bu dergâhtaki velinin namı her yerde biliniyor. Onun

edeceği dua derdime derman olabilirdi. Lakin bana sadece 
teselli verip içeriye geçti’.  

Kadın bunları anlatırken bir yandan da ağlamaya devam eder. 

Onun derdini dinleyen takva ehli çocuğun adeta yüreği erir ve 

rahmet dolu dilinden şu sözler çıkar: Hanımefendi! Bebeğiniz 
ölmedi, yaşıyor! Bakın, hareket ediyor’.  

Üzüntüden bitkin düşen kadın, büyük bir heyecanla bebeğin 
cansız bedeni üzerinden çarşafı çekince, bebeğin el ve 

ayaklarını oynattığını, gerçekten hayatta olduğunu görür. Bu 

esnada veli içerden dışarıya çıkar. Bebeğin canlı olduğunu 
görünce her şeyi anlar ve bastonunu kaldırıp çocuğa Allah’ın 

takdirinin sırlarını ifşa etmeye başladığını söyleyerek O’na ders 

vermeye kalkışır. Çocuk oradan hızlıca uzaklaşmaya çalışırken 
veli zat da peşinden koşar. Çocuk kabristana doğru yönelir ve 

yüksek sesle: ‘Ey kabir ehli beni kurtarın!’ diye seslenir. 

Veli şaşırarak donup kalır. Zira 300 kabir ehli ayağa kalkıp 

çocuğa siper olmuşlardır. Nur yüzlü çocuk ise biraz ötede 

durup gülümsemektedir. Yaşlı adam hüsranla çocuğa bakıp 
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der ki: ‘Evladım! Biz, senin ulaştığın mertebeye ulaşamayız. Bu 

yüzden senin takdirin karşısında boynumuz kıldan incedir’.   

 

Sevgili kardeşlerim! O takva sahibi çocuğun kim olduğunu 

biliyor musunuz? Onun adı Abdulkadir’di ve zamanla Gavs-ı 

Azam  lakabıyla zikredildi.  

 

Çocukluğunun Yedi Kerameti  

Sevgili kardeşlerim! Gavs-ı Azam  anne 

tarafından veliydi.  

1. Annesi hapşırdığında ‘ ’ ‘Elhamdülilla’ deyince O 

 daha anne karnında iken cevaben ‘ ’  

‘Yerhamuke Allah’ derdi.   

2. Muhterem zat  Ramazan’ın birinci günü 

Pazartesi sabahının erken saatlerinde dünyaya geldiğinde 
dudakları yavaşça hareket ederek ‘Allah , Allah .’ 

lafzını terennüm ederdi.  
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3. Abdulkadir  ’ in doğduğu gün doğum yeri olan 

Cilan’da bin 100 erkek bebek daha dünyaya gelmişti. 
Hepsi de daha sonra veli mertebesine ulaşmıştı. 

 

4. Gavs-ı Azam  doğar doğmaz oruç tutardı. 
İftarını da annesinin sütünü içerek açardı. Mübarek 
Ramazan ayı boyunca hep oruç tutardı.  

5. Beş yaşına geldiğinde ilk kez Kur’an hatmi için bir din 

aliminin yanına geldiğinde ‘ ’ ‘Bismillah’ çekip Fatiha 

suresini okuduktan sonra Elif lam mim’den başlayıp ilk 18 
cüzü ezbere okumuştu. Alim devam etmesini isteyince 

çocuk: ‘Ancak bu kadarını ezbere biliyorum. Çünkü 

annem de buraya kadarını biliyordu. Annem bana 
hamileyken hep buraya kadar okurdu. Ben de dinleye 

dinleye ezberlemiştim’ demişti.  

6. Çocukken oyun oynamak istediğinde gaipten şöyle bir ses 

gelirdi: ‘Ey Abdulkadir! Biz seni oyun oynamak için 
dünyaya göndermedik.   

7. Hazretleri  medreseye teşrif ettiğinde ‘Allah’ın 
velisine yer verin’ şeklinde hitap duyulurdu.  
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Kerametin Anlamı 

Sevgili kardeşlerim! Bazen insanlar evliyaların kerametleri 

konusunda şeytana uyuyarak kerametleri akıllarınca sorgulamaya 
başlarlar ve böylece yoldan çıkarlar. Unutmayınız! keramet 

dediğimiz şey alışılmışın dışında gelişen doğaüstü olaylara 

denir. Ancak Allah  ‘ın izniyle evliyalar tarafından zaman 

zaman bu tür doğaüstü olaylar sadır olabilir. 

Peygamberlerin bu görev kendilerine verilmeden önce 
sergiledikleri olağanüstü olaylara ‘İrhas’ peygamberlik görevi 

verildikten sonra sergiledikleri doğaüstü olaylara ise ‘Mucize’ 

denir. Müminlerde böyle doğaüstü olaylar göründüğünde 
‘Meunet’ veli tarafından gerçekleşirse ‘Keramet’ diye 

nitelendirilir. Kâfir veya fasık kimselerde göründüğünde de 

‘İstidrac’ denir.   
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Gavs-ı Azam’ın Epilepsi Hastalığındaki Kerameti 

Bir defasında Gavs-ı Azam’ın huzuruna çıkan bir kimse eşinin 

epilepsi hastalığına yakalandığını söyleyerek derdine çare 
bulmasını ister. Hazreti Gavs  şöyle buyurur: 

‘Ona, Bağdat’tan çıkmasını istediğimi söyle’ Bu olaydan sonra 

hasta hemen şifa buldu.  

Epilepsi Kötü Cinlerin İşidir 

Sevgili Kardeşlerim! Pek muhterem üstadım Mevlana Şah 

İmam Ahmet Raza Han  buyurur ki: ‘Epilepsi lanet 

bir hastalıktır. Buna Ümmü’l-Sübyan ( ) (Vücuda titreme 

gelmesiyle bilinen bir çocuk hastalığı) denir. Şayet çocuk buna 
müptela olursa. Tecrübeyle de sabittir ki eğer bir kimse 25 

yaşını doldurmadan bu hastalığa yakalanırsa iyileşme ihtimali 

yüksektir. Aksi taktirde kalıcı olur. Ancak bir Allah dostunun 
kerameti ya da muskasıyla iyileşebilir. Epilepsi aslında kötü 

cinlerin insana musallat olmasıdır.  

Çocukları Epilepsiden Korumanın Yolu 

Dünyaya geldikten sonra kulağına ezan okunması ihmal edilen 

çocuklar genellikle epilepsi hastalığına yakalanırlar. Çocuk 
doğduktan sonra ilk iş olarak yıkanıp kulağına ezan ve kamet 

okunursa Allah’ın izniyle o, ömür boyu bu çocuğu 

koruyacaktır.  
 

www.dawateislami.net



Bir Çocuğun Cesedi 

 

7 

 

Gavs-ı Azam’ın Su Kuyusu 

Bir defasında Bağdat’taki medresede veba salgını baş gösterir. 

İnsanlar köşe başlarında ölmeye başlarlar. Sonunda çaresiz 

insanlar bu Allah dostunun yanına gelerek durumu 
anlattıklarında onlara: ‘İlim yuvamızın civarındaki otlardan 

yiyiniz, medresemizin kuyusundan su içiniz. İnşaallah her 

hastalığınıza deva bulacaksınız’ buyurur. 
 

Nitekim öyle olur. İnsanlar medresenin etrafındaki otlardan 

yiyip kuyusundan suyunu içince şifa bulmaya başlarlar. Hatta 
bu veba hastalığı Bağdat’tan gider ve bir daha da gelmez.   

 

 

Tabakat-i Kübra’da Gavs-ı Azam’ın  şu tavsiyede 

de bulunduğu zikredilir: ‘Her kim benim medresemin 
yanından geçerse Kıyamet gününde işte onun cezası hafifler’  

 
 

Allah  ona rahmet etsin. Onun yüzü suyu hürmetine 

bizleri de bağışlasın. 
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Düğün Sahiplerinin Suda Batmaları 

Bir keresinde Bağdat’ın efendisi Seyyid Gavs-ı Azam Hazretleri 

 ırmağa doğru gider. Orada yaşlı bir kadını 

hıçkıra hıçkıra ağlarken bulur. Bir mürit Gavs-ı Azam’ın 
huzuruna çıkıp onun nedenini şöyle arz eder: ‘Ya mürşidim, 

bu yaşlı kadıncağızın sadece güzel mi güzel bir oğlu vardı. Bu 

biçare kadıncağız oğlunu evlendirip damat etti. Gelinini 
kayıkla bu ırmaktan geçirerek evine götürüyordu. Kayık ters 

döndü. Damat, gelin dâhil bütün düğün erkânı suya gömüldü. 

Bu olayın üzerinden bugün tam 12 yıl geçti. Fakat ne de olsa 
anne yüreği, acısı hala dinmedi. Her gün buraya gelir, düğün 

erkânını bulamayınca da ağlaya ağlaya geri döner’  
 

Gavs-ı Azam yaşlı kadının bu durumuna çok üzülür. Allah’a 

dua etmek için ellerini kaldırır. Bir müddet hiçbir şey olmaz. 
Umutsuzluğa kapılıp Allah’a: ‘Ey Allah’ım  Neden bu 

kadar uzun sürdü’ diye yakarınca kendisine şöyle dendi: ‘Ey 

sevgili kulum, bu kadar uzun sürmesi bizim taktirimize aykırı 

değildir. Eğer istersek ‘Ol’ demekle bütün yeri ve göğü 
yaratıverirdik. Ancak hikmet gereği 6 günde yarattık. Düğün 

erkânını suya batıralı 12 sene geçti. Ne kayık kaldı ne de 

içindekiler. Düğün erbabının hepsini balıklar yedi bitirdi. 
Onların tüm zerreciklerini bir araya getirip eski haline 
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dönüştürerek tekrar hayat verdik. Şimdi onların geri dönme 

vaktidir’ 
 

Bu cümleler daha bitmemişti ki aniden o kayık, gelin ve damat 
da dâhil her şeyiyle birlikte vücut bulur ve birkaç dakika içinde 

kenara gelirler. Bütün düğün erbabı Bağdat’ın Efendisinin 

 dualarını alarak mutlu şekilde evlerine dönerler. 

Bu kerameti işiten küfre batmış çok sayıda kişi, Gavs-ı Azam’ın 
huzuruna gelerek İslam’la müşerref olmuştur. 

 

 

Ölüyü Diriltmek Mümkün mü? 

Muhterem kardeşlerim! Şüphesiz ki ölüm ve hayat Allah’ın 

elindedir. Fakat Allah  bu icazeti bir kuluna da bahşederse 

o kişi için bunları yapmak zor bir iş değildir. Allah’ın inayetiyle 
bir kimseye ölüyü diriltme icazeti verilirse bu durumda bizim 

imanımıza bir halel gelmez. Eğer bir kimse şeytana uyup da 

Allah’ın bir kuluna ölüyü diriltme yetkisi vermediğine inanırsa 
onun bu inancı Kuran’ın hükmüne aykırı düşecektir. Yüce 

Kuran’da, Hazreti İsa’ya  hastaları 
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iyileştirme ve ölüyü diriltme salahiyeti verildiği buyurulmuştur. 

Âl-i İmran Suresi’nin 49’uncu ayetinde Hazreti İsa’ya atfen 
şöyle buyurulmuştur: 
 

‘Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri 

diriltirim’ 
 

Dileriz ki şeytanın vesveseleri son bulur. Çünkü 

Müslümanların Kuran’a imanları tamdır ve Kuran’ın 
hükmüne karşı hiçbir delile inanmazlar. Elhasıl, Allah, makbul 

kullarına çeşit çeşit hünerler bahşetmiştir. Allah’ın izniyle 

onlardan öyle şeyler sadır olur ki insan aklı onları idrak 
edemez. Kaldı ki dünya işlerine dalmış maneviyat 

yoksunlarının aklı, Allah dostlarının gösterdiği harikulade 

hünerleri anlamaya ermez. 

Bilimsel Bakış 

Asrımızın en meşhur bilim adamı Einstein şöyle der: ‘Radyo 
teleskop ile öyle bir galaksi gördüm ki yeryüzünden iki milyon 

ışık yılı uzaktaydı. Yani saniyede 186 bin mil hız yol alan bir 

ışık, oraya 2 milyon yılda ulaşabilir. Bu şu anlama gelir. 1 
milyon yıl yaşasam bile bu süre evrenin sınırını keşfetmek için 

yeterli olmaz’ 
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Bilimin aksine Rahman olan Allah’ın sevgili kulu Gavs-ı Azam 

’ın görüşü şöyledir: ‘Allah  ın bütün evreni o 
kadar küçüktür ki sanki avuç içindeki bir hardal tanesi 

kadardır’ 

Efendimiz Gavsiyet makamında şöyle buyurur: 

 

İtikadı Bozuk Katilin Cezası 

Allah dostunun vefatından uzun müddet sonra Ranjit Singh’in 
hükümranlığı döneminde Hindistan’da vuku bulan imanı 

kuvvetlendirici bir olayı mülahaza edelim ve ibret alalım. 
Evliyaların kerametini inkar eden sözde bir Müslüman nasıl 

olduysa evli bir Hindu kadına aşık olur. Bir keresinde Hindu 

adam karısını baba evine götürmek için evden çıktığında o 
bedbaht aşık nefsine yenik düşerek onları takip eder. Issız bir 

yerde onları kıstırır.  

Karı koca yaya gitmektedirler. O aşık ise at üzerindedir. 

Onlarla yalancıktan samimiyet kurarak atına bindirmeye 

çalışır. Ancak Hindu adam kabul etmez. Aşık ise bu güzel 
kadının yorulacağını söyleyerek atının arkasına hiç olmazsa 
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kadını bindirmesi yönünde adama ısrar eder. Hindu adam bu 

aşıktan şüphelenir. Bu nedenle hıyanet etmeyip karısını 
gideceği yere kadar götüreceğine dair bir kefil göstermesini 

ister.  
 

Nefsine uyan o adam bu ormanlık bölgede kefil bulmanın 

mümkün olamayacağını beyan edince de kadın araya girerek: 
‘Müslümanlar, ehil veliler arasında on birinci sırada gelen zata 

çok hürmet ederler. En iyisi onu kefil gösterin’ der. Kefil 

gösterilecek bu zat, Gavs-ı Azam kadar keramet sahibi değildir. 
Ancak bir kefil gereklidir. Adam da bu zatı kefil göstermeyi 

kabul eder.  
 

Böylece kadın ata binmeye razı olur. Bu zalim adam kılıcıyla 

kadının kocasının boynunu vurarak atını oradan topuklar. 

Kadıncağız, üzüntüden şoka girmiş halde tekrar tekrar dönüp 
arkasına bakar durur. Adam ona arkasına bakıp durmakla 

eline bir şey geçmeyeceğini, kocasının artık hayata dönmesinin 

mümkün olmadığını söyler.  
 

Kadın titrek bir sesle: ‘Ben o büyük Allah dostuna bakıyorum’ 
der. Bu söz üzerine gafil adam kahkaha ile gülerek: ‘O Allah 

 dostu vefat edeli epey yıl oldu. Geriye nasıl gelebilir” diye 

karşılık verir vermez iki büyük zat görünür. İçlerinden biri 

gelip kılıcıyla bu itikadı bozuk adamın kellesini uçurur. Sonra 
kadını at ile birlikte başı vücudundan kılıçla ayrılmış olan o 
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Hindu adamın yanına getirir. Diğer büyük zat ise kesilmiş olan 

başı gövdenin üzerine koyarak: ‘Kum biiznillah: Yani, Allah’ın 
izniyle ayağa kalk’ der. 
 

Hindu adam o anda canlanıverir. İki büyük zat ise ortadan 

kaybolurlar. Karı koca öldürülen adamın atına binip evlerine 

dönerler. Öldürülen adamın yakınları atı tanıdıklarında 

doğruca Ranjit Singh’in kalesine gidip, yakınlarını katlederek 

atını gasp ettikleri gerekçesiyle bu karı kocadan şikâyetçi 

olurlar. Mahkemeye getirilen karı koca, bütün olan biteni 

anlatırlar ve o iki büyük zattan birinin ünlü mutasavvıf Gül 

Muhammed Şah’a benzediğini söylerler. Bunun üzerine o 

büyük mutasavvıf çağırılır. Geldiğinde de başından sonuna 

kadar olan biteni harfi harfine anlatır. İnsanlar Gavs-ı Azam’ın 

bu kerametini dinleyince şaşkına dönerler. Ranjit Singh davayı 

sonlandırarak o karı kocaya izzet-i ikram gösterip gönderir.   
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70 Defa İhtilam Olmak 

Gavs-ı Azam ’ın bir müridi bir gece çok sayıda 

kadınla birlikte olup defalarca ihtilam olur. Sabah guslettikten 

sonra endişe içinde mürşidi Gavs-ı Azam’ın huzuruna gelir. 
Tam durumunu arz edecekken Gavs-ı Azam  

ondan önce şöyle buyurur: ‘Gece olanlar için endişelenme. 

Gece levh-i mahfuza baktım. 70 kadınla zina edip günaha 

gireceğin yazılmış. Rabbimize seninle ilgili tasarrufunu 
değiştirmesi ve seni bu günahtan sakındırması için dua ettim. 

Bundan dolayı, gerçek hayatta olacakları rüyanda yaşayarak 

ihtilam olman ve günahtan sakınman sağlandı’.  

Gavs-ı Azam’ın İrşatları 

Muhterem kardeşlerim, bir mürşide biat etmenin ne derece 

gerekli olduğunu şimdi daha iyi anladınız. Mürşidin 

himayesiyle sıkıntılar dağılıp gider. Bazen de büyük felaketler 
küçülür gider. ‘Behcetü’l-Esrar’ adlı eserde Mürşitlerin en 

büyüğü, Pirlerin piri, ışık kaynağı, Kutb-u Rabbani, sevgili, nur 

saçan, mekanları aşan Şeyh Ebu Muhammed Seyyid 
Abdulkadir Geylani  buyururlar ki: ‘Bana büyükçe 

bir isim listesi verildi. Onda benim halkamda yer alacak ve 

kıyamete kadar müridim olacak kişilerin isimleri yazılıydı. İşte 
bu ismi yazılanların bana emanet edildiği söylendi. Cehennem 

www.dawateislami.net



Bir Çocuğun Cesedi 

 

15 

muhafızlarına içeride bulunanlar arasında herhangi bir 

müridimin olup olmadığını sordum. ‘Hayır’ dediler’  

Efendimiz sonra şöyle buyurdu: ‘Bizi koruyup gözeten Rabbim 

adına yemin ederim ki müritlerim üzerindeki himayem 
bulutların gölgesinin yeryüzüne yansıması gibidir. Müridim 

takva ehli olmasa bile elhamdülillah bizim takvamız ona da 

yeter. Bana bahşedilen şu makam adına yemin olsun ki 
müritlerimin hepsini cennet ehli yapana kadar Rabbime 

niyazda bulunmaktan vazgeçmeyeceğim’  

 

Büyük Keramet 

Ebu’l Muzaffer Hasan adında tüccar, Seyyid Şeyh Hammad 

 ’ın huzuruna çıkıp şöyle bir talepte bulunur: 

‘Efendim, Ben ticaret için kafileyle birlikte Şam’a (Bugünkü 
Suriye) gidiyorum. Benim için dua ediniz’ Seyyid Şeyh 

Hammad ise şöyle cevap verir: ‘Yolculuğunuzu sonra yapın. 

Eğer yola çıkarsanız yağmacılar bütün mallarınıza el koyup 
canınıza kıyacaklar’ 
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Tüccar bunu duyunca çok endişelenir. Bu endişeyle geri 

dönerken yolda Gavs-ı Azam ’a rastlar. Gavs-ı Azam 
ona niçin böyle endişeli olduğunu sorunca olanları anlatır. 

Hazretleri  herhangi bir endişe duymamasını, gönül 

rahatlığıyla Şam’a yola çıkabileceğini Allah’ın izniyle her şeyin 

yolunda gideceğini buyurur. Bunun üzerine tüccar kafileyle 
birlikte yola koyulur. Yaptığı ticaretten büyük kazanç elde 

eder. Bin altınla Şam’ın Halep şehrine ulaşır. Tevafuken bu 

altınları mola için durdukları bir yerde unutur. Yorgunluktan 
uyuyakalınca korkunç bir rüya görür. Rüyasında yağmacılar 

kafileye saldırıp bütün malları çalarlar. Onu da katlederler. 

Rüyanın etkisiyle gözünü açar. Panikleyip doğrulduğunda 
bakar ki etrafta yağmacılar falan yok. Sonra altınları nerede 

bıraktığını hatırlar. Hemen oraya gidip altınlarına kavuşur. 

Gönül rahatlığıyla Bağdat’a geri döner. Önce Gavs-ı Azam 
 ile mi yoksa Şeyh Hammad  ile mi 

görüşeyim diye düşünür. Derken yolda Şeyh Hammad ile 

karşılaşır. Hammad  ona: ‘Önce Gavs-ı Azam 

 ile görüş. Zira o Allah’ın sevgili kuludur. Benim 

ulaştırdığım haber üzerine senin hakkındaki taktiri değiştirtmek 
için senin için 17 kere dua etti. Allah  senin hakkındaki 

olacakları Gavs-ı Azam ’ın duaları sayesinde 

gerçeklikten rüyaya dönüştürdü’ der. 
 

Bunları duyunca tüccar Gavs-ı Azam’ın huzuruna çıkar. Gavs-ı 

Azam  onu görür görmez: ‘Doğrudur senin için 
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17 kere dua ettim’ Buyurur ve şöyle devam eder: ‘Senin için her 

defasında 17 kez olmak üzere 70 kere dua ettim.  

Allah  ona rahmet etsin. Onun yüzü suyu hürmetine 

bizleri de bağışlasın.  

 

Kabir Azabından Kurtulmak 

Dertli bir genç Gavs-ı Azam’ın huzuruna gelir: ‘Efendim, 

Rüyamda rahmetli babamı gördüm. Kabir azabı çekiyor. 

Kendisi için dua etmenizi istedi’ der. 

Bunu duyunca Bağdat’ın efendisi Gavs-ı Azam Şeyh 

Abdulkadir Geylani  ‘Rahmetli babanız hiç 

medresemin yakınlarından geçmiş miydi’ diye sorar. Genç: 
‘Evet’ der. Efendi Hazretleri, sessizliğe bürünür. Genç de 

yanından gider. Ertesi gün mutlu şekilde tekrar gelir ve der ki: 

‘Ey Mürşidim, bu gece rahmetli babamı yeşil elbise içinde 
güzelce giyinmiş olarak gördüm, çok mutluydu. Dedi ki: Evladım, 

Seyyid Şeyh Abdulkadir Geylani’nin bereketiyle azaptan kurtuldum 

ve bana bu güzel kıyafetler verildi. Yavrum, ona hizmette kusur 
etme’ 
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Bunu duyan Efendi hazretleri : ‘Rabbim her kim 

benim medresemin yakınından geçerse onun azabını 
hafifleteceğini bana ilham etti’ buyurur.

 

Ölünün Feryadı 

Bir keresinde insanlar Gavs-ı Azam’ın huzuruna çıkarlar: 

‘Efendimiz, Babu’l-Ezec kabristanında mezardan bir 
rahmetlinin feryadı geliyor. Bir yolunu bulup bu çaresizin 

azabını yok etseniz” diye istekte bulunurlar. 

Efendimiz o rahmetlinin kendisine biat edip etmediğini sorar. 

İnsanlar bilmediklerini söylerler. Bu sefer de Efendimiz, irşat 

sohbetlerinde bulunup bulunmadığını sorar. İnsanlar yine 
bilmediklerini ifade ederler. Efendimiz, bu kez de kendisiyle 

aynı sofrayı paylaşıp paylaşmadığını sorar. İnsanlar yine 

bilmediklerini belirtirler. Efendimiz, arkasında namaz kılıp 
kılmadığını sorar. İnsanlar aynı cevabı verirler. Efendi 

Hazretleri  bir müddet tefekkür ettikten sonra şöyle 

buyurur: ‘Melekler onun benim ziyaretime geldiğini ve biat 

ettiğini bana bildirdi. Bundan dolayı Allah-u Teâlâ ona rahmet 
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etti’ , ondan sonra onun kabrinden gelen sesler 
kesilir. 

Kıymetli kardeşlerim, bu risaleyi okuduktan sonra 

başkalarına da veriniz 

Gerek nikâh ya da doğum günü gibi mutluluk merasimlerinde 

gerekse, matem gibi acılı günlerde toplandığınızda 

‘Mektebetü’l-Medine’ tarafından basılan hazine değerindeki bu 
el ilanlarını dağıtarak sevaba eriniz. Müşterilerinize hediye 

olarak dağıtmak için dükkânınızda bulundurmayı alışkanlık 

edininiz. Gazete dağıtanlar ya da çocuklar vasıtasıyla evlere 
ayda en az bir kere dağıtarak onları iyiliğe davet ediniz ve bu 

sevaptan siz de payınızı alınız 
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