


نَي� � َ�عَو�

Nayki ki Da’wat 

İYİLİĞE DAVET 
A chapter of Faizan-e-Sunnat – volume 2 

Şeyhi Tarikat, Emiri Ehli Sünnet,  

Daveti İslaminin Kurucusu, Hazreti Allame Mevlana Ebu Bilal 

Muhammed İlyas Attar 

•
Translated into Tukish by 

Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami)

Kadiri Razavi  َداَمۡت  
ۡ
َعاِلَهبََرَكُتُهُم ال

www.dawateislami.net



İyiliğe Davet 

 ‘Nayki ki Da’wat’ın Türkçe Tercümesi 

� 

ALL RIGHTS RESERVED 

Copyright © 2018 Maktaba-tul-Madinah 

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any 

form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the 

prior written permission of Maktaba-tul-Madinah. 

1st Publication: Rajab-ul-Murajjab, 1439 AH (March, 2018) 

Translated by: Majlis-e-Tarajim (Dawat-e-Islami) 

Publisher: Maktaba-tul-Madinah 

Quantity: - 

SPONSORSHIP 

Please feel free to contact us if you wish to sponsor the printing of a religious book or a 

booklet for the Isal-e-Sawab of your deceased family members. 

Maktaba-tul-Madinah 

Aalami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah – Mahallah Saudagran, Purani Sabzi Mandi, 

Bab-ul-Madinah, Karachi, Pakistan 

� E-mail: maktabaglobal@dawateislami.net – maktaba@dawateislami.net 

� Phone: +92-21-34921389-93

� Web: www.dawateislami.net 

www.dawateislami.net



iii 
 

 

 ����ۡ� ���ۡ	�
    � 	 ���
ٰ���  ��� ��    ����ٰ�� ����	
 ��   ��ۡ� ���

����ٰ�ۡ	
  ��  ���� �� ����	
  �ٰ�� ��   ��� � � � �!   "ۡ� ���ۡ	
   ��ۡ����� �!  

#� ��$�
  ����ۡ���%   
�
#��&  �'�ۡ� ��    ���

ٰ���	#��%   �(� �$  �()ٰ� ۡ�
��*�	
  + �,-ۡ �. ��"�	
   �/�ۡ��%  ���

ٰ���	
  �(�ٰ�0ۡ ��"�	
   -ۡ� �0 ��"�	
+ �, 

 

Kitap Okuma Duası 
 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı okuyunuz ��� ������	
��  ���  ������� �����  

okuduğunuz her şey aklınızda kalacaktır. Dua şöyledir: 

 

 

َمَتَك َوانُۡشۡ 
ۡ
ۡيَنا ِحك

َ
ُهم# اۡفَتۡح َعل

$
 اَلل

ۡيَنا رَۡحََتَك يَ 
َ
َرام ـا َذاَعل

ۡ
ِك
ۡ
ِل َوا-

َ
/َ
ۡ
 ال

Tercüme 

Ey Allah’ım  ������� ����� bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize rahmetini indir. 

Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

(Mustaraf c 1 s.6.Darülfikir Beirut) 
 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz. 
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BU KİTAPLA İGİLİ ÖNEMLİ  
MEDENİ (Medineli) ÇİÇEKLER 

 
 

Hazreti Peygamber’imiz ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ buyuruyor ki: ‘Mahşer günü Ümmetim sayısal 

olarak tüm peygamberlerin Ümmetlerinden daha fazla olacak.’ 

(Müslim sayfa 128 Hadis 331) 
 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��  !%� & �'� � �� �   ��� ��  ������� �� �  bu 

Hadisin bağlamında buyuruyor ki: ‘Cennetliklerin 120 safı olacak ve bu safların 80’i 

Hazreti Peygamber’imizin  �   !"�  ��# �$���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ����� , Ümmetine ait olacak geri kalan 40 saf ise 

diğer bütün peygamberlerin Ümmetlerine ait olacak ( �)� ��*����� !+,� � ��-���  !��.� ��� ����. 

(Tirmizi 4, Cilt, sayfa 245, Hadis 2555) 
 

Müftü Hazretleri  �������   ���� ����  !%� & �' � �� ����  bir başka yerde şöyle yazmıştır. ‘Hazreti Peygamber’imizin 
���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ tüm Peygamberlerin ( �)� ��*�����  !+,� � ��-���  !��.� ��� ����, başı olduğu gibi Hazreti 

Peygamber’imizin  � �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ ٖ� ��� � ����  Ümmeti de diğer Ümmetlerin başıdır.  

(Merat El Menaceh 8. Cilt sayfa 586, 5) 

Allah Rab El Âleminin  ������� ����� milyonlarca ihsanı vardır ki O bizi insan ve Müslüman 

olarak yarattı ve kendi sevgili Habibi, Habibi Lebib’in ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ Ümmetinin bir 

parçası olarak bizi yarattı. 
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Allah’ın  ������� ����� bu Ümmete dünya ve Ahirette bahşettiği yükseklik ve mertebe, şan ve 

görkem ve de saadet ve şerefin sebeplerinden birisi ise bu Ümmetin iyiliği emretme ve 

kötülükten menetme /ُمۡنَكر
ۡ
َمۡعُرۡوف َو َنۡهٌ َعِن ال

ۡ
ۡمٌر بِال

َ
0ا  farzını yerine getirmesidir. Dolayısıyla 

Daveti İslaminin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı Kuran-ı Kerim 

tercümesi, ‘Kanz ul İman ile Hazain ul İrfan’ın’ 129, Sayfasında 4. Cüz Al-i İmran Süresinin 

110. Ayetinde buyrulmuştur: 

 �$
ۡ
#�1   �2# ��3��	   4ۡ �. �"5ۡ

�
   67��$�
    �8ۡ� �5    ,ۡ�93ۡ
�:� ;ۡ�� 1  ��   �"

�<3ۡ ��ۡ	
   �(
��   �=�ۡ �>3ۡ�1  ��   �?�ۡ �"��ۡ ��ۡ	#�%   �=�ۡ �" +  �@

ٰ�AB#�%   �=�ۡ
�C �D 

Kanz ul İman tercümesi: Siz zahir olan tüm ümmetlerden daha iyisiniz, siz iyiliğe 

çağırıyorsunuz ve kötülükten menediyorsunuz ve Allah’a iman ediyorsunuz. 

[Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (4. Cüz, Al-I İmran Süresi, 110, Ayet) 

 

Sevgili İslami Kardeşler! Her Müslüman hangi meslekten olursa olsun kendi başına bir 
mübelliğdir. Yani ister âlim olsun veya bir talebe, cami imamı olsun veya bir müezzin, 

mürşit olsun veya bir mürit, tacir olsun veya bir müşteri, işveren olsun veya bir işçi, amir 

olsun veya bir eleman, hâkim olsun veya bir mahkûm. Yani nerelerde oturuyorsa otursun, 

nerede çalışıyorsa çalışsın Allah  ������� ����� rızası için iyi niyetle birlikte kendi becerilerine 

uygun olarak çevresini sünnete uygun yapmaya gayret etsin ve iyiliğe davetin Medeni 

işine devam etsin. 
 

Fakat maalesef bu devirde bu büyük iş tembelliğe uğramış durumdadır. Bu tembelliği 

hareketliliğe çevirmek için Kuran ve Sünnet tebliğinin dünya çapındaki, gayrisiyasi 

hareketi Daveti İslami Sünnetler dolusu toplantılar, Medeni kafileler, iyiliğe davet için 

bölgesel turlar, Medeni terbiye kursları, farz ilimleri kursu, Medeni Kanal (Madni 

Channel) ve Dersi Feyzan-ı Sünnet vb. ile çok faal olarak çalışmaktadır.  

  �� �� 1 �2��  !3 �� � ���  ��� �� �� ����� , Feyzan-ı Sünnetin bu yazı yazarken beş bölümü: (1) Feyzan-ı / ِ0ا9$  بِۡسـم   

(2) Yemek Adabı (3) Karnın Medeni Kilidi (4) Feyzan-ı Ramazan ve (5) Gıybetin 

yıkımlıkları ortaya çıkmıştır. Şimdi ise altıncı bölüm ‘İyiliğe Davet’ (Birinci Bölüm) 

elinizdedir. Bu bölümde iyiliğe davet etmenin önemi ve fazileti ve etmemenin zararları 

beyan edilmiştir ( Bu bölüm çok geniştir, bunda Peygamberlerin hikâyeleri, iyiliğe davet 

için Sahabelerin fedakârlıkları, keramet yoluyla iyiliğe davet, mektuplarla iyiliğe davet, 
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vefat sonrası iyiliğe davet, küçük yaştaki mübelliğler vs. üzerinde çalışma yapma 

niyetimiz vardır. Hayatın güvencesi yoktur. Allah  ������� ����� benim sevgili Medeni Meclisi ‘Al-

Madina-tul-İlmiya’yı’ selamet ve kerametli kılsın. Ben bu meclise vasiyet ediyorum ki 

benden sonra da bu işi devam ettirerek daha önce söylenen mevzuları tamamlayıp 

Feyzan-ı Sünnete dâhil etsin) 
 

Bu kitap yaklaşık 125 Kuran ayeti, Hazreti Peygamber’in ���� ���� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$, 249 Hadisi, 113 

ibret verici hikâye, 51 Medeni Bahar ve değişik konulardaki Medeni çiçeklerle 

süslendirilmiştir. Allah-u Teala’nın rahmetinden ümit ediyorum ki bu kitabı okumakla 

İslami erkek kardeşler ve İslami kız kardeşlerin iyiliğe davetin büyük Medeni işin şevki 

daha da güçlenecek. Bu kitabı hatalardan korumak için büyük çaba harcanmıştır ve Ehli 
Sünnet Müftüleri Okulundan Müfttü Efendi tarafından da muntazam olarak Şer-i teftiş 

de yaptırılmıştır.  

 ������� �����  ��� � ���  !3� 1 �2� ���, ben kitaplarımı, risalelerimi ve naatlarımı Ulemanın gözünden geçirerek 

ortaya çıkarmaya çalışırım. Hatalardan korkarım ki hatalı bir şeyi bastırırsam insanlar 

ona uymaya devam edecekler ve Maazallah ahirette ben yakalanırım. Ben kendim çok 

çabaladığıma rağmen bazı hatalar oluşmuşsa ve siz bunları fark ederseniz sevap niyetine 

bana muhakkak ama muhakkak haberdar ediniz ve kendiniz büyük mükâfatı hak ediniz, 
��� ������	
��  ���  ��� �� �� �����  Bendeniz sebepsiz yere inat etmez ve siz de beni teşekkür ederek size 

döneceğimi görürsünüz. 

Attar’ın Ricası 

Tüm İslami Erkek Kardeşler ve İslami Kız Kardeşlerden benim Medeni ricamdır ki bu 

kitabın vesilesiyle Allah  ������� �����. Rızası için iyi niyetle her gün enaz iki ders (bunlardan biri 

muhakkak evinizde) verin. Yani iki değişik vakitte okuyarak Müslümanlara dinletin. 

Eğer birinin kalbi etkilenir ve o Kur’an ve Sünnet yoluna gelirse, ��� ������	
��  ���  ��� �� �� �����  sizin de 
kurtuluşunuz olacak. Hazreti Peygamberimiz ���� ����  �ٖ� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ buyurdu: Eğer Allah  ������� ����� 

sizin vesilenizle bir şahsa hidayet bahşederse bu sizin için kırmızı develere sahip 

olmanızdan daha iyidir.’ (Müslim sayfa 1311 Hadis 2406) 

Hazreti Allame Yahya Bin Şeref Navadi ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' bu Hadisi Nabevinin şerhinde 

yazıyor: Kırmızı deve Araplarda çok kıymetli bir maldır. Bunun içindir ki kırmızı deve 
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bir deyim olarak kullanılmıştır. Ahiretle ilgili işleri dünyevi eşyalarla örnek göstermek 

sadece anlatmak içindir yoksa gerçek şudur ki daima kalacak olan ahiretin bir tek zerresi 

bile tüm dünya ve bunun gibi nice dünyalar düşünülebilirse onlardan daha iyidir.’  

(Şerhi Müslim Lil Navadi 15, Cilt sayfa 178) 

Attar’ın Duası 

Ya Mustafa’nın Rabbi  ������� �����! Her gün Feyzan-ı Sünnetin iki dersini veren veya dinletene 

ve ayrıca bu kitabı (İyiliğe Davet 1. Bölüm) başından sonuna kadar 25 günde okuyana 

imanda istikamet, rüyasında Hazreti Peygamber’in ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ziyaretini bahşet. 

Kelimeyi Tevhidi okuyarak dünyadan ayrılış, kabir ve Haşirde rahat ve rahmetinle 

hesapsız mağfiret bahşederek Cennette kendi Medeni Habib’inin ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$. 

komşusu yap. Ve ben âcizin, benim yardımcılarımın, müfettiş Ulemanın, Meclisi 

Maktaba tul Madina’nın Başkanı ve üyelerinin ve Maktaba’nın Medeni ekibinin tüm 
dualarını kabul et ve Ümmetin tümünü bağışla. 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال#ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا-   َصل# ا$9

َ
 َعل

ٰ
Cِل  ۡيهِ َتَعا

ٰ
م َوا

#
 وََسل

Hay Tujh say Du’a Rab-e-Rahmat, maqbool ho Faizan-e-Sunnat 

Ghar ghar Masjid Masjid perh ker Islami bhai sunata rahay 

Ey Rahmetin Rabbi Feyzan-ı Sünnet makbul olsun ki 
İslami Kardeş her ev ve her camide bunu okuyarak dinletsin! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا-

ِمۡي ِبَاهِ ال#
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
Cَتَعا ُ م َصل# ا$9

#
 وََسل

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
 ُمَ    َصل

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ دَصل# ا$9  م#

 ا$9 
َ
Cِاَۡسَتۡغِفُر ا9$   تُۡوُبۡوا ا  

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Muhammad İlyas Attar Qaadiri 

2 Ramazan El Mübarek 1433 H 03 Ağustos 2011 
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‘Ya Allah! Feyzan-ı Sünnet her tarafa yayılsın’ sözlerinin 
Urducadaki 23 harfin vesilesiyle bu kitabı okumanın 23 niyeti 

Hazreti Peygamber’imizin ���� ���� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ Hadisi: 

ُمۡؤِمِن َخۡيٌ ّمِۡن 
ۡ
 َعَملِهنِي#ُة ال

Müslümanın niyeti onun amelinden daha iyidir 

(Al Muaccim Al Kabir Li Tibrani 6. Cilt sayfa 185 Hadis 5942) 

İki Medeni Çiçek 

C İyi niyet olmadan hiçbir hayır amelinin sevabı olmaz 

C Ne kadar iyi niyet fazla, bir o kadar da sevap fazla. 

Niyetler 

1. Her defasında Hamd ve, 

2. Salat ve, 

3. Taavvüz (Euzubillah) ve 

4. Tesmiyeden (Besmele) başlayacağım (Yukarıda bu sayfada verilen iki Arapça ibare 

okumakla her dört niyete uyulmuş olacak). 

5. Allah  ������� ����� rızası için bu kitabı başından sonuna kadar okuyacağım. 

6. Mümkün olduğunca bunu abdestli olarak ve, 

7. Kıble yönüne yüzümü çevirerek okuyacağım. 

8. Kuran ayetleri ve, 

9. Mübarek Hadisleri ziyaret edeceğim. 
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10. ‘Allah’ ismi geçtiği her yerde / َ0ل# وَجَ ز# ع  ve, 

11. Hazreti Peygamber’in  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  ismi geçtiği her yerde / 
ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
Cَتَعا ُ م ِل َصل# ا$9

#
0وََسل  

okuyacağım. 

12. Şeriat hükümlerini öğreneceğim. 

13. Eğer bir şeyi anlayamazsam Ulemaya soracağım. 

14. Hazreti Sufiyan Bin Uyeyna’nın ��� ���  ������   �"�  !%� &�' şu: / ِر
ۡ
 الر#حۡ  ِعۡنَد ذِك

ُ
 َتۡنِل

اِلِۡيَ 0َمةُ ـالص#  yani iyi 

insanların zikredildiği zaman rahmet indirilir’ (Hilyat El Evliya 7. Cilt sayfa 335 No 10750) 

deyişine uyarak zikri salihinden yararlanırım. 

15. (Kendi kitabımda) ihtiyacı olan özel yerlerin altını çizerim. 

16. (Kendi kitabımın) ‘Anımsatmalar’ olan sayfasına önemli noktaları yazacağım. 

17. Kitabı tam okuyarak din ilmini alabilmek için her gün birkaç sayfa okuyup din 

ilmini öğrenmenin sevabına hak kazanacağım. 

18. Başkaları da bu kitabı okumaya razı edeceğim. 

19. Bu Hadise: /َا
َ
0بKۡواَتَهاَدۡوا ت  yani birbirinize hediye vermekle aranızda sevgi artar (Mota 

İmam Malik 2. Cilt sayfa 407 No: 1731) uyma niyetiyle (Bir veya alabildiğimce) bu kitabı 

satın alıp başkalarına hediye edeceğim. 

20. Bu kitabı hediye ettiğim kişilere bir hedef vereceğim ki bunu şu kadar (mesela 25 

gün) gün içinde bitirin. 

21. Bilmeyenlere öğreteceğim. 

22. Bu kitabın okumasından hâsıl olan sevabı tüm Ümmete göndereceğim. 

23. Yazılım vb. Şeriat kaynaklı bir hatayı bulursam yayıncılara yazılı olarak bildireceğim. 

(Yayıncılara ve yazara vs. kitaplardaki hataları sadece sözlü olarak bildirmenin pek 

faydası yoktur) 
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İYİLİĞE  
DAVETİN İHTİYACI 

 

Mağfiretler dolusu toplanti 

Hazreti Ebu Hureyra’dan ��  � �4�'� � �� �   !�� 5���  ������ !�  rivayet edilmiştir ki Hazreti Peygamber’imizin 
 !"�  ��# �$ ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������  Hadisidir: Allah’ın  ������� ����� bazı seyyah (Yani seyahat edenler) melekleri 

vardır. Onlar zikir oturumlarının yanından geçerken birbirine derler: (Buraya) oturun. 

Zakirler (yani zikir edenler) dua ettikleri zaman Melekler onların duaya Âmin (yani 
‘aynen böyle olsun’) derler. Onlar Salat-u Selam okuduğu zaman Melekler de onlarla 

birlikte Salat-u Selam okurlar hatta onlar (yani etrafa) dağılırlar. Sonra Melekler birbirine 

diyor ki bu şanslılar için müjde vardır ki bunlar mağfiret ile geri dönüyorlar.  

(Cam’u ul Cavame Lil Suyuti 3, Cilt sayfa 125 Hadis 7750) 
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Camii abad etmenin üç fazileti 

�
�����  �6� �2 7� !�  ��� �� �� ����� ! Zikir ve Salat-u Selam oturumları ne güzeldir! Unutmayın! Sünnetler 
dolusu toplantılar, Medeni Ders Grupları ve zikir ve naat toplantıları vb. da aslında zikir 

oturumlarıdır. İyi ve güzel niyetleriyle rahmet dolusu toplantılara katılan Müslümanlar 

ne kadar şanslıdır ve sonra onlar Allah’ın  ������� ����� rahmetinden mağfiret elde etmiş olarak 

kalkıyorlar. Fakat böyle mağfiret dolusu toplantılara katılım saadeti herkese nasip olmaz, 

bu sadece şanslı olan insanların payına düşer. Genellikle ders ve vaaz camilerde 

düzenlenir ve camilerde düzenlenen Medeni halkalarda oturmak çok fazla sevaba sebep 
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olduğu için Şeytan camide rahat oturtmuyor. ‘Camii doldurun hareketi’ başlatın ve 

camileri çok abat edin ve Şeytanı başarısız kılın 

Hazreti Abdurrahman Bin Makil  !�� 5���  �������   !��� ����  � �4�' buyuruyor ki bize söylenirdi ki 

ۡيٰطنِ / َمۡسِجُد ِحۡصٌن َحِصۡيٌ ّمَِن الش#
ۡ
0اَل  yani cami Şeytan’dan korunmak için mazbut bir kaledir.  

(Yazar İbni Abi Şeyba 8, Cilt sayfa 172) 

Daha çok hırsı artırmak için caminin faziletlerine dayalı üç Hadisi Mustafa  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ 

���� ���� veriliyor: 

1. Şüphesiz Allah’ın  ������� ����� evlerini abat edenler Allah’ın sevdikleridir. (El Muaccim El Avsat 

2. Cilt sayfa 58 Hadis 2502) 

2. Camii seveni Allah  ������������ kendi mahbubu kılar. (El Muaccim El Avsat 4. Cilt sayfa 400 Hadis 6383) 

3. Bir kişi zikir veya namaz için camii mekân edindiği zaman Allah  ������� ����� ona rahmetini 
bahşeder nasıl ki kaybolmuş biri geri geldiği zaman onun aile efradı sevinirler. (İbni 

Macah 1. Cilt sayfa 438 Hadis 800) 

Woh salamat raha Qiyamat mayn 

Perh liye jis nay dil say chaar salam 

Mayray Piyaray pay mayray Aqa per 

Mayri janib say lakh bar salam 

Mayri bigri bananay walay per 

Bhayj ay mayray Kirdgar salam 

Kalbinde dört selamı okumuş olan 

Kıyamette selametle kaldı 

Benim sevgilime benim malikime 

Benden yüzbinlerce selam 

Benim bozulmuş olan kadrimi düzeltene 

Benim Allah’ım selamımı gönder 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل دَتعَ  َصل# ا$9  ُمَم#
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Allah  ������� ����� kimseye muhtaç değildir 

Sevgili İslami Kardeşler! Allah  ������� ����� her şeye kadirdir. O hiç kimseye muhtaç değildir. O 

kendi kudreti kâmile ile bu dünyayı yarattı. Bunu çeşitli şekillerde süsledi ve sonra 

bunun içinde insanları yerleştirdi. Allah-u Teala insanların hidayeti için zaman zaman 

Resul ve Nabileri ( �)� ��*�����  !+,� � ��-���  !��.� ��� ���� mebus etti (yani gönderdi). Eğer O isterse Enbiya-i Kiram 
( �)� ��*�����  !+,� � ��-���  !��.� ��� ���� olmadan da gümrah insanları ıslah edebilir fakat O’nun isteği biraz 

böyledir ki benim kullarım iyiliğe davet etsin. Benim yolumda zorlukları çeksin ve 

benim huzurumdan yüksek dereceleri elde etsinler. Nitekim Allah  ������� ����� Resullerini ve 

Nabilerini  !+,� � ��-���  !��.� ��� ���� ( �)� ��*�����  iyiliğe davet için dünyaya göndermiştir. Ve son olarak da kendi 

sevgili Habibi, Habibi Lebib’ini ���� ���� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$, gönderdi ve Kendileri ���� ���� �ٖ� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ile 

Nübüvvet silsilesini tamamladı. Sonra bu yüce şanlı görevi kendi Sevgili Mahbubunun 
���� ����  �ٖ� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ Ümmetine bahşetti ki kendileri birbirini ıslah etsinler ve iyiliğe davetin 

önemli vazifesini yerine getirsinler. Böylece dünya var oldukça hangi kesime mensup 

olursa olsun her Müslüman kendi yerinde bir mübelliğdir. Yani o Âlim olsun yada cami 

imamı, mürşit olsun veya mürit, tacir olsun veya işçi, amir olsun veya memur, hakim 
olsun veya mahkum, her nerede oturuyorsa otursun, nerede çalışıyorsa çalışsın kendi 

kabiliyetine göre etrafındaki atmosferi Sünnete göre ayarlamak için çalışsın ve iyiliğe 

davetin Medeni işine devam etsin. 

Mayn Muballigh banu Sunnataun ka 

Khoob chercha karoon Sunnataun ka 

Ya Khuda Dars doon Sunnataun ka 

Ho karam bahr-e-khak-e-Madinah 

Ben sünnetler mübelliği olacağım,  

sünnetleri çok yayacağım,  

Ya Allah sünnetler dersini vereyim,  

Medine’nin toprağının uğruna lüfun olsun 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
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Kuran’da iyiliğe davet emri 

Rahman Allah  ������� ����� kendi Kuran’ındaki değişik yerlerde iyiliğe davete dikkat çekmiştir. 

Nitekim Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı mealli 

Kuran-I Kerim, ‘Kanz ul İman ile Hazain ul İrfan’  ������� ����� sayfa 128, 4. Cüz, Al-i İmran 

süresinin 104. Ayetinde buyrulmuştur: 

 ��  (ۡ �< �Eۡ	    /ۡ �<3ۡ ��D    F7��$�
      �ۡ ���ۡ��G  �=      H� I �
   �8ۡ�
�J
ۡ
K
     ��   �$

ۡ
#�G� �=�ۡ �" 

#�%  �ۡ ��ۡ	� �?�ۡ �"     ��   �=�ۡ �>3ۡ�G    �(
��    �"

�<3ۡ ��ۡ	
    +L   ��   �M �N
O 	��
   �P�Q    �ۡ�R �STۡ ��ۡ	
  �=    UVWXY 

Tercüme Kanz ul İman: Ve sizde öyle bir grup olmalıdır ki iyiliğe çağırsın ve iyiliği 

emretsin ve kötülükten menetsin ve bu insanlar muratlarına ermişlerdir. 

[Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (4, Cüz, Al-I İmran Süresi, 104, Ayet) 

Herkes kendi mevkiine göre iyiliğe davet etsin 

Meşhur Müfessir, Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' Tefsiri 

Naimi’de” şu ayeti kerimenin bağlamında buyuruyor: Ey Müslümanlar! Siz hepiniz öyle 
bir topluluk olmalısınız veya öyle bir örgüt olun veya öyle bir organizasyon olarak durun 

ki bütün bu gümrah insanlara hayır (yani iyilik) daveti versin. Kâfirleri imana, 

günahkârlara takvaya, gafilleri uyanmaya, cahilleri ilim ve marifete, kuru mizaçlıları 

lezzeti aşka, uyuyanları uyanmaya ve iyi şeylerin, iyi akidelerin, iyi amellerin dili, kalemi, 

ameli, kuvveti, yumuşaklık (ve hâkim kendi emri altındakileri ve mahkûmlarını) ve 

sertlikle çağırsın. Dahası insanları kötü şeyler, kötü inançlar, kötü işler ve kötü 

düşüncelerinden (kendi mevkilerine göre) dil, kalp, amel, kalem ve kılıçla durdursun. 

Dahası buyuruyor. 

Her müslüman mübelliğdir 

Tüm Müslümanlar mübelliğdirler. Herkese farzdır ki insanlara iyiliği emretsinler ve 

kötülüklerden menetsinler. (Tefsiri Naimi 4. Cilt sayfa 72, değişiklikle) 
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Biraz ileride Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' yazdığı Tefsiri Naimi’de Buhari 

Şerifi’nin şu Hadisini aktarmıştır. Hazreti Peygamber’imiz ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ buyurdu. 

/ ِ يَةً  ُغۡوابَلّ
ٰ
ۡو ا
َ
ۡ َول 0َعّنِ  Yani benim tarafımdan ulaştırın isterse tek bir ayet olsun. 

(Sahih Buhari 2. Cilt sayfa 462 Hadis 3461) 

Mayn nayki ki da’wat ki dhoomayn macha doon 

Ho taufeeq aysi ‘ata Ya Ilahi 

Ben iyiliğe daveti her tarafa yayayım 

Bana öyle bir güç bahşet Ya İlahi! 

Faziletli bir amel başkalarina faydali olandir 

Meşhur Müfessir, Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' yine 

buyuruyor: ‘İslam’da tebliğ çok önemli bir ibadettir ki tüm ibadetlerin faydası kendimize 
(yani zatımıza) oluyor fakat tebliğin faydası başkalarına da oluyor. ‘Müteaddi’ (yani 

başkalarına da faydalı olan bir Amel) ‘Lâzım fiilinin mukabili’ den (yani kendi zatımıza 

faydalı olan ameller) daha faziletlidir. (Rivayettedir ki) Biri Hazreti Peygamber’imize 
���� ����  �ٖ� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$, ‘sordu ki en iyi insan kimdir? Buyurdu: Allah’tan korkan, sıla-i rahim 

(yani akrabalarına iyi davranan) yapan, iyi sözler söyleyen ve kötülüklerden meneden.’  

(El Zuhd ul Kabir Lil Baihaki sayfa 327 Hadis 877) 

Hazreti Hasan (Basri ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �') buyuruyor ki ‘iyilikleri emreden, kötülüklerden 

meneden hem Allah-u Tealanın Halifesidir, hem O’nun Resul’ünün de ve hem de O’nun 

kitabının (yani Kuran-ı Kerim) da.’ (Mübarek Hadistedir) Eğer Müslümanlar tebliği terk 

ederlerse onlara zalim padişahlar musallat olacak ve onların duaları makbul olmayacak.  

(Ruh ul Muani 4, Cilt sayfa 326) 

Emir El Müminin Hazreti Ebubekir Sıddık  !��5���  �������   !��� ����  � �4�' buyuruyor ki Ey insanlar! İyiliği 

emredin, kötülüklerden menedin, hayatınız hayırlı sürecek.’ Emir El Müminin Hazreti 

Ali �ۡ9 �:� �;�ۡ ��  !���.��ۡ��  ��������   !��� ����  �( ��:��< buyuruyor ki tebliğ en iyi cihattır.’ (Tefsiri Kebir 3. Cilt sayfa 316) 

Tebliğin en iyi cihat olduğu gibi tebliği terk etmek de en kötü suç ve terkeden ise rezil ve 

rüsvadır. (Yazar İbni Abi Şayba 8, Cilt sayfa 667 No: 124, 125) 
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Hazreti Ali El Murtaza �ۡ9 �:� �;�ۡ ��  !���.��ۡ��  ��������   !��� ����  �( ��:��< yine buyuruyor, ‘İyiliği iyilik olarak ve kötülüğü 

kötülük olarak algılamayan bir kalbin üst kısmı öyle bir aşağıya devrilecek nasıl ki bir 

poşet devrilirse bunun içindeki eşyalar dağılır.’ 
(Musannaf İbni Abi Şaybah, 8, Cilt, sayfa 667, No: 124, 125) 

Günahlar dolusu hayata pişmanlik 

Sevgili İslami Kardeşler! Bugünlerde her tarafta çok günah işlenmektedir hatta görünüşte 

mütedeyyin görünen bir şahsa yaklaşılırsa o bile çoğu zaman akide bozuklukları, dilin 

ihtiyatsızlıkları, kötü bakışları ve ahlaksızlıkların afetlerine müptela gözüküyor. Ah! Her 

tarafta günah ve sadece günahlar görünmektedir! Mütedeyyin insanlar elbette vardır fakat 

onların sayısı oldukça azalmıştır. Böylesine müsait olmayan durumlarda, ��� � ���  !3� 1 �2� �� �  ��� �� �� �����  

Sünnetler dolusu hareket, ‘Daveti İslami’nin’ vücudu mesut bir nimetten az değildir. 

Gelin! Ve Daveti İslami’nin Medeni atmosferine bağlanıp bunu imanınızın korunması 
ve amellerinizin ıslahına sebep yapınız. Sizin isteğinizi kabartmak için bir Medeni baharı 

size anlatayım. Nitekim Bab ul Madina’nın (Karaçi) bölgesi Kemari’de oturan bir İslami 

Kardeşin beyanının hulasasıdır: Ben uzun bir zamandan beri günahlar hastalığına 

müptelaydım. Her ikide bir küfretme, kavga ve fesat gibi sevimsiz hareketler benim 

alışkanlığım haline gelmişti ve ben film, dizi izlemeyi, şarkı ve müzik dinlemeyi deliler 

gibi severdim. Benim ıslahımın yolu biraz şöyle açıldı ki ben bir villada şoför olarak 

çalışırken bir gün işimi bitirip televizyon odasına oturdum. Orada Medeni Kanal (Madni 

Channel) yoluyla Sünnetler dolusu bir beyan dinleme saadeti nasip oldu. O beyan beni 

ayağımın ucundan başıma kadar titretti. Ben günahlarla dolu hayatıma pişmanlık 

duymaya başladım. Ben Allah’tan  ������� �����, samimiyetle günahlarımdan tövbe ettim ve 
Sünnet yolunu seçtim. Medeni Kanal’dan (Madni Channel) Mübarek Ramazan’ın 30 

günlük terbiye itikâfına çağrı yapıldığı zaman ise ben hazırım dedim ve 30 günlük itikâfa 

niyet ettim. Bu satırlar yazıldığı sırada ise   �� �� 1 �2��  !3 �� � ���  ��� �� �� �����  bu niyetimi eyleme dönüştürerek 
Daveti İslami’nin Medeni Merkezi Feyzan-ı Medine Bab ul Madina’da (Karaçi) itikâfın 

bereketlerini elde etmekteyim. ��� ������	
��  ���  ��� �� �� �����  İtikâftan çıkar çıkmaz da birden 12 ay 

Medeni kafile ile yolculuk edeceğim. 

 َ
ۡ
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َ
Iَ ۡوا

K
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Günahlara deva 

Sevgili İslami Kardeşler! Siz gördünüz! Medeni Kanal’ın (Madni Channel) bereketiyle 

günahlar hastalığından şifa buldu ve tam Mübarek Ramazan ayının itikâfının ve o da 

Daveti İslami’nin Medeni Merkezi Feyzan-ı Medine Bab ul Madina’da (Karaçi) saadet 

nasip oldu ve hemen 12 ay Sünnetler terbiyesi için Medeni kafilelerde yolcu olma niyeti 
de nasip oldu. Bu durumda herkes günah hastalığını tedavi etmelidir.  

Eğer günah işleye işleye tövbe etmeden ölürsek ve Allah  �� ����� �����  bize kızarsa emin olun ki 

biz hiçbir yere sığınamayacağız. Allah’ın  ������� ����� iyi kulların edaları da çok iyi oluyor. Onlar 

iyiliklerine rağmen Allah’tan  ������� ����� korkarlar ve günahlarına deva ararlar. Nitekim Hazreti 

Hasan Basri  �"�  !%� &�'� �� ���  ������    buyuruyor ki ben bir defasında takvalı bir genç ile birlikte 

Basra’dan geçerken bir tabibi gördüm. Bir sürü erkek, kadın ve çocuk ellerinde şişelerle 

onun önünde hastalıklarının tedavisi için ilacı beklemekteydi. Benin yanımdaki 

mütedeyyin genç ona dedi ki: Ey tabip! Sizde günahlara deva olan bir nüsha da var mı? 

O söyledi: Var. Genç bana söyledi: Bana bahşedin. O cevapladı: Günahlara devanın 

nüshası on şey içeriyor: 

1. Fakr ve tevazu ağacının köklerini al. Sonra. 

2. Buna tövbenin halilesini (yani yerli bir bitkisel ilaç) kat. Sonra. 

3. Bunu da Allah rızasının havanına at ve. 

4. Kanaatin tokmağı ile iyice ez, sonra. 

5. Bunu takvanın kazanına at ve. 

6. Bununla birlikte buna hayâ suyunu kat. Sonra. 

7. Bunu Aşkı İlahinin ateşinde kaynat. 

8. Bundan sonra bunu şeker kâsesine koy. Ve 

9. Umut ve ricanın pervanesiyle havalandır ve sonra. 

10. Hamd ve sena kaşığı ile iç. 

Eğer sen bütün bunları yaparsan unutma ki bu nüsha senin için dünya ve ahiretteki her 

hastalık ve musibette faydalı olacaktır. (El Münabbahat Sayfa 111) 
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Kab gunahaun say kanara mayn karoon ga Ya Rab! 

Nayk kab ay mayray Allah! Banu ga Ya Rab! 

Kab gunahaun kay maraz say mayn shifa paoon ga 

Kab mayn beemar, Madinay ka banu ga Ya Rab! 

Ya Rabbim! Ben günahlardan ne zaman sakınacağım 

Ya Rabbim! Ben ne zaman iyi olacağım Allah’ım! 

Ben ne zaman Günah hastalığından şifa bulacağım 

Ben ne zaman Medine hastası olacağım Ya Rabbim! 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
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Ye iç ve vucüdünü geliştir! 

Sevgili İslami Kardeşler! Bugün gayri Müslimlerin rezil hareketleri dünyanın her yerinde 

kendi dinlerinin bekası hatta gelişmesi için çalışmaktadır fakat teessüf! Dünya sevgisinde 

mest olan Müslüman dünya işlerinden fırsat bulamıyor. Yüz milyonlarca teessüf! Bu 
devirdeki Müslümanların çoğunluğu sadece ‘ye iç ve vücudunu geliştir’ prensibini hayatın 

gayesi olarak kabul etmiştir. Başkalarına namaz ve Sünneti telkin etmeyi kim düşünebilir 

ki! Aksine onların Ahiretteki iyiliği elde etmek için o kadar zamanları bile yok ki 

rahatlıkla namazlarını kılabilsinler ve öyle dertli kalbi de nereden getirsinler ki Sünnet 

sevgisiyle dolu olsun. Her zaman dünya ve dünyanın iyiliklerinin düşünceleri vardır! 

Daveti İslami’nin yayın kuruluşu olan Maktaba tul Madina’nın yayınladığı 125 sayfalık 

kitabı ‘Şükrün Faziletleri’ sayfa 103’tedir: Hazreti İmam Hasan Basri � �� ���  ������   �"�  !%� & �' 

buyuruyor: Her kimse sadece yeme, içme ve giysiyi Allah’ın  ������� ����� nimeti olarak bilirse 

şüphesiz onun ilmi azdır.’ (El Zühd ul ibn ul Mübarek sayfa 134 No: 397) 

Dayta hoon Tujhay wasitah mayn piyaray Nabi ka 

Ummat ko Khudaya rah-e-Sunnat pay chala day 

Sana Sevgili Nabi’nin vesilesiyle yakarırım 

Ümmeti Sünnet yoluna koy Ya Allah’ım 
 َ
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Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#
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Dünyayi beğenmemenin keyifli sebebi 

Bizim durumumuz şöyledir ki dünya sevgisi azalmaya yanaşmıyor ve her zaman dünya 
nimetleri ve konforlarını çoğaltma aşkındayız. Hâlbuki Allah’ın  ������� ����� iyi kulları ve 

Resul’ün hakiki Âşıkları dünya isteklerinden korunur ve dünya nimetlerinin eksikliğine 

şükrederler. Nitekim ‘Şükrün Faziletleri’ sayfa 68’deki ibret verici bir rivayeti dinleyin ve 

ibretle başınızı dövünün: Hazreti Macma Ansari ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' bir Büyüğümüz  �'� �� ����  �������   ���� ����  !%� &  

ile ilgili beyan eder ki O buyurmuş: ‘Allah’ın  ������� ����� bana dünyadan (rahatlıkları) koruma 

ihsanı bunun (yani dünyanın) genişliğinin (mesela mal ve servet vb.) şeklinde verilen 

nimetten daha faziletlidir. Çünkü Allah  ������� ����� kendi sevgili Nabi’si  � ���  ������   !"�  ��# �$���� ����  �ٖ� �� � ��  �� � . için 

dünyayı beğenmemiştir. Dolayısıyla banim için Allah’ın  ������� ����� kendi Nabi’si   �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$

���� ���� için beğendikleri O’nun Nabi’si ���� ���� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ için beğenmedikleri nimetlerden daha 

güzel gelir.’ (Şuab ul İman 4, Cilt sayfa 117 Hadis 4489 Mulahhasan) 

Dünya malının çokluğu ve çok konforların bulunması elbette bir nimettir fakat bunlardan 

korunarak yaşamak daha büyük bir nimettir. 

Peechha mayra dunya ki mahabbat say chhura day 

Ya Rab! Mujhay deewanah Muhammad ka bana day 

Beni dünya sevgisinden kurtar 

Beni Muhammed’in divanesi yap Ya Rabbim! 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا 

İslam’in sadece adi kalacak 

Sevgili İslami Kardeşler! Gerçekten durumlar kötüden daha kötüye gitmektedir. Sanki 

şimdi sadece İslam’ın adı kalmıştır. Yüzbinlerce teessüf! Müslümanların hayat tarzı 

çoğunlukla gayri Müslimler gibi olmuştur. Son derece dikkatle şu rivayeti dinleyin ve 

içinizi yakın hatta mümkünse gözyaşı dökün. Nitekim Emir El Müminin Hazreti Ali’den 
�ۡ9 �:� �;�ۡ ��  !���.��ۡ��  ��������   !��� ����  �( ��:��< rivayettir: Allah’ın Mahbubunun ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ Hadisidir. Yakında 

insanlara öyle bir zaman gelecek ki İslam’ın sadece (adet ve) töreleri kalacak. Onların 

camileri abat olacak fakat onlar hidayetten mahrum ve onların ulemaları gök kubbesi 

altında en kötü mahlûk olacak. Onlardan fitne çıkacak ve onlara geri dönecek.’ 

(Şuab ul İman 2, Cilt sayfa 311 Hadis 1908) 
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Sadece adi üstünde müslüman kalacaklar 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' bu 

Mübarek Hadisin bağlamında buyuruyor: ‘(İslam’ın sadece ismi kalacak yani bu) şöyle 

ki Müslümanların isimleri İslami olacak ve kendilerine Müslüman da diyecekler fakat 

bunların şekilleri kâfirler gibi olacak. Bugünlerde görüldüğü gibi ya da erkânı İslam’ın 
ismi ve şekli kalacak fakat amaçları yok olacak. (Mesela) Namazın iskeleti olacak huşu 

olmayacak. Zekât verecekler fakat milleti beslemek yok olacak. Hacca gidecekler fakat 

sadece seyahat ve eğlence için. 

Cihat olacak fakat hükümet ve iktidarı elde etmek için. Sayın Müftü ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' Mübarek 

Hadisin bu kısmını (Kuran’ın sadece örf ve âdeti kalacak) açıklarken buyuruyor: Resim 

bir nakşa da deniyor yönteme de. Burada her iki mana doğrudur yani Kuran’ın nakışları 

kâğıtta ve kelimeleri ise dilde olacak fakat kalben saygı ve bedenen amel olmayacak ya da 
Kuran sadece resmen okunacak ve tutulacak. Mahkemelerde yalan yeminler için ve 

evlerde ölülere okunmak için kullanılacak fakat eylem için Hristiyanların kanunları 

olacak. 

(Hadisin bu kısmından ‘Bu camiler abat olacak fakat hidayetten yoksun’ amaç şudur ki) 

Cami binaları görkemli, kapı duvar nakışlı (yani nakışlarla bezenmiş), elektrik aletleri de 

çok güzel olacak fakat namaz kılan olmayacak. Bunların imamları dinsiz, yani camiler 
hidayet yerine dinsizliklerin kaynağı olacak. Her camiden hoparlörden ders sesleri 

yükselecek fakat (Bu dinsiz ulemanın) bu dersleri zehri katil olacak. Bu derslerde Kuran 

adına küfür ve ayaklanma yayılacak. (Hadisin son kısmını açıklarken buyuruyor) Yani 

dinsiz ulemanın (yani kötü mezhepli ve kötü emelli âlimler) çoğunluğu olacak. Bunların 

fitnesi tüm Müslümanları bir dairenin bir noktadan başlayıp aynı noktada tamamlandığı 

gibi saracak. (Mera tul Manaceh 1, Cilt sayfa 229) 

Kefen hirsizi gâibden bir ses duyduğu zaman 

Unutmayın! Burada amaç camilerde Ulema-i Hakkın dersi Kuran ve Hadis ve imanı 

pekiştirecek vaazlarını kınamak değildir. Bu bayların ders ve vaazları Ümmet için 

hidayet kaynağı, rahmetin nazil olması ve mağfiret sebebidirler. 
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Nitekim Meşhur Büyüğümüz Hazreti Hatem-i Asam ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' bir defasında ‘Belh’ 

şehrinde vaaz verirken günahkârların iyiliklerinin düşüncesiyle dua etti: ‘Ya Allah’ım 
 ������� ����� bu toplantıda en büyük günahkâr olana kendi rahmetiyle mağfiret bahşet.’ Bir kefen 

hırsızı da oradaydı. Gece olunca o kefen çalmak için mezarlığa gitti fakat kabri kazar 

kazmaz gâibden bir ses geldi: Ey kefen hırsızı! Sen bugün Hatem-i Asam’ın toplantısında 

bağışlandığın halde neden tekrar bu gece bu günahı işliyorsun!’ Bunu duyunca o 

ağlamaya başladı ve samimiyetle tövbe etti. (Tazkarat ul Evliya sayfa 222 Mulahhsan) 

Mujhay day day Iman per istiqamat 

Pa`ay Sayyid-e-Muhtasham Ya Ilahi 

Mayray sar pay ‘isyan ka baar ah Maula! 

Berha jata hay dam-ba-dam Ya Ilahi 

Zameen baujh say mayray phatti nahin hay 

Yeh Tayra hi to hay karam Ya Ilahi 

Seyyidi Muhteşem’in vesilesiyle 

Bana İmanda istikamet ver Ya İlahi 

Benim başımdaki günah ağırlığı Ya Mevlam! 

Her an artmaktadır Ya İlahi 

Yer benim ağırlığımla çatlamıyor 

Bu sadece senin lütfundur Ya İlahi. 
 (Wasail-e-Bakhshish, pp. 82) 
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Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا 

Gayrimüslimler de bizi taklit ediyor mu? 

Sevgili İslami Kardeşler! Siz gördünüz! Gerçekten iyi insanların ziyareti ve sohbeti, 

onların vaazlarının bereketi ve Âşıkan-ı Resulün toplantılarına katılmak her iki cihan için 

saadet sebebidir. Bu hikâyeden şu bilgi de alındı ki bir mübelliğin gümrah Müslümanlar 

için sempatisi olması lazım. Günahkârlara anlatmakla birlikte onlar için hayır duasından 
da gaflet edilmemelidir. Bu ise Tâbi Al Tâbiinin parlak döneminin bir vakasıdır. 
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Teessüf ederim ki şimdi fiilen dinden uzaklık çok fazla olmuştur. Bugünkü 

Müslümanların çoğuna bilinmez ne olmuştur ki onlar Sünnetleri unutup başkalarının 

modasını benimsemekle gurur duyuyorlar. Gayrimüslimlerin giysilerini giymek ise onlar 

için tam bir saadettir! Siz gayrimüslimleri de gördünüz mü ki onlar bir Müslümanın 

hakiki şekliyle (yani bir avuç dolusu sakal, sünnete uygun saç, cübbe-i şerifi ve sünnetler 

dolusu elbise vs.) giyinmiş olsun! Hiç görmemişsinizdir. Bu insanlar çok aldatıcı ve 

hilekârdır. Bunlar kendi batıl ve kokuşmuş davranışlarını terk edip kesinlikle Müslümanları 
taklit etmezler fakat yüzbinlerce teessüf! Başkalarını taklit etme ahmaklığı şimdi 

Müslümanların kafalarına sokulmuştur! 

Ey benim gaflet uykusunda olan İslami Kardeşler! Allah için uyanın! Ecel Meleği sizin 

hayatla olan bağınızı bu dünyadan ebedi olarak kesmeden önce uyanın! Ve diğer İslami 

kardeşleri de uyandırın! Yoksa unutmayın 

Na samjho gey to mit jao gey ay Musalmano! 

Tumhari dastan tak bhi na hogi dastano mayn 

Anlamazsanız yok olursunuz dinleyin Ey Müslümanlar! 

Sizin destanınız bile olmayacak destanlar arasında 
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ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#
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Başarisiz âşik 

Sevgili İslami Kardeşler! Bugün Müslümanların durumu beyan edilemeyecek kadar 

kötüdür. Günahlar seli kimi görseniz onu sürükleyip götürüyor. Bu durumda tebliği 

Kuran ve Sünnetin dünya çapındaki gayri siyasi hareketi, Daveti İslami’nin Medeni 

atmosferi herhangi büyük bir nimetten daha az değildir. Buna her zaman bağlı kalınız. 

��� � ���  !3� 1 �2� �� �  ��� �� �� ����� ! Buna mensup olanların hayatında hayret verici değişiklikler hatta Medeni 
inkılap gerçekleşiyor. Bu bağlamda Medeni bir baharı dinleyin. Nitekim Bab ul 

Madina’nın (Karaçi) bölgesi Malir’li bir İslami kardeş hayatında gerçekleşen Medeni 

inkılabıyla ilgili şöyle yazıyor: Ben kaderin cilvesiyle mecazi aşka tutulup kötü bir şekilde 

sarhoş olmuştum. Bir gün haberim oldu ki ailesi ‘onu’ başka biriyle evlendirmiştir. Bu 

olaydan (şok) sonra benim hayatım zorlaştı. Bilahare benim sonum da mecazi aşkta 
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Şeytan’ın elinde oyuncak olan yüzlerce başarısız aşıklar gibi oldu. Nitekim usanıp esrar, 

afyon, içki, eroin ve öldürücü maddeler dolusu iğneleri yaptırma bağımlısı oldum. Kendi 

düşünceme göre kalbi rahatım için her türlü sarhoş eden maddeleri kullandım.  

Ben hayatımdan o kadar bezmiştimki Maazallah  ������� ����� birçok defa intihara teşebbüs 

ettim. Kendimi öldürmek için petrol ve kezzabı bile içtim fakat nefeslerimin sayısı daha 

tamamlanmamıştı. Rab El Alemine  ������� ����� kurban olayım ki bu kadar itaatsizliklerime 

rağmen O bana rahmet kapısını kapatmamıştır. Lütfunun sebebi şöyle oldu ki ben 

Daveti İslami’nin hoş kokulu Medeni atmosferine bağlı bir Âşık-ı Resul ile görüştüm. 

Onun tatlı sözlerini dinleyip kalbimde tekrar yaşama umudu uyanıverdi. Onun kişisel 

çalışmasının bereketiyle bana 29 Şaban El Muazzam 1427H yani 2006 yılında Daveti 

İslami’nin Uluslararası Medeni Merkezi Feyzan-ı Medine’nin maneviyat dolusu atmosferine 

girme saadeti nasip oldu.  

Burada her tarafta yeşil sarıklı Âşıkan-ı Resulü görünce benim imanım tazelendi ve 

hemen 1427H yılının Mübarek Ramazan ayında 30 günlük toplu itikâfa durdum. ��� � ���  !3� 1 �2� �� � 
 ��� �� �� ����� ben günahkâra da Mübarek Ramazan’ın oruçlarını tutma saadeti nasip oldu. 

Medeni atmosferin bereketiyle benim başımdan mecazi aşkın sevdası kayboldu. 

Kalbimdeki kötü düşünceler yok oldu. Ben yüzüme sakal, başıma yeşil sarık-ı şerifi ve 

bedenime sünnete uygun Medeni elbise ile bezendim ve   �� �� 1 �2��  !3 �� � ���  ��� �� �� �����  beş vakit namaz 

kılmaya başladım ve şu yazı yazılırken ‘ben kendimi ve bütün dünyayı ıslah etmek için 

çalışmalıyım’ gibi mukaddes isteğin doğrultusunda Medeni işler için çalışmaktayım. 

‘Ataye Habib-e-Khuda Madani mahaul 

Hay fayzan-e-Ghaus-o-Raza Madani mahaul 

Ba-fayzan-e-Ahmad Raza ��� ������	
��  ��� 

Yeh phoolay phalay ga sada Madani mahaul 

Medeni atmosfer Allah’ın Habibi’nin vergisidir 

Medeni atmosfer Feyzan-ı Gavs ve Raza’dır 

Ahmed Raza’nın feyziyle İnşallah 

Medeni atmosfer gelişecektir 
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Gayri şer-i mecazi aşkin yikmliklari 

Sevgili İslami Kardeşler! Siz gördünüz! Mecazi aşkın ateşinde yanan mutsuz bir âşık bir 
Âşık-ı Resul’ün kişisel çalışmasının neticesinde Daveti İslami’nin Medeni atmosferine 

katılıp Resul aşkının camını içmeyi başardı. Böylece ona Allah’ın lütfu oldu yoksa mecazi 

aşk öyle garip bir şeydir ki genellikle buna kapılan birisi bundan çok zor kurtulabilir. 

Bugünlerde mecazi aşkın havası çok esmektedir. Bunun en büyük sebebi ise çoğu 

Müslümanlarda İslami bilgilerin eksikliği ve dini atmosferden uzaklıktır. Bu sebepledir 

ki her tarafı günahlar seli basmıştır! Televizyon, video ve internette aşk filmleri ve günah 

dolusu dizileri izleyerek veya gazetelerde mübalağalı aşk haberleri, romanları, ticari aylık 

mecmualardaki aşk efsaneleri okuyup kolej ve üniversitelerin karma (erkekler ve kızların 

birlikte eğitim gördüğü) sınıflara oturarak veya namahrem akrabalara karışıp samimiyetin 

bataklığına iniyorlar ve bir şekilde aşk başlıyor. Başlangıçta tek taraflı oluyor sonra bir 
taraf karşı tarafa haber gönderiyor ve bazen karşılıklı da oluyor ve daha sonra ise 

genellikle günahlar tufanı oluşuyor. Telefonda hayâsız konuşma hatta hicapsız görüşmeler 

oluyor. Mektup ve hediye değiş tokuş yapılır. Gizli evlenme sözleri verilir. Eğer aileler 

engel oluşturursa çoğu zaman kaçarlar. Daha sonra gazetelere bunlarla ilgili ilanlar verilir. 

Ailenin onuru pazarda satılır. Bazen mahkeme yoluyla evlilik yöntemi benimsenir. 

Maazallah  ������ ����� bazen nikâhsız olarak… ve bu tür zalimlerin gayri meşru bebeklerinin 

naaşları çöp bidonlarında bulunur. Ayrıca, başka çareleri kalmayınca intihar yolunu 

seçerler ki bunlarla ilgili haberler her gün gazetelerde yayınlanmaktadır 

م
َ
/ ۡيهِ الس#

َ
Hazreti Yusuf’un vücudu mecazi aşktan temizdir  َعل

Sevgili İslami Kardeşler! Bugünlerde İslami bilgilerin eksikliğinin devri daim vardır. 

Cehalet yerleşmiş durumdadır. Bazı mutsuz âşıklar ise kendi kirli aşklarını örtbas etmek 

için şunu derken duyulabilir ki Hazreti Yusuf ( �) ��*�����  !+,� � ��-���  �� ��� ������  ��5� �=��7� >  �#��� da Züleyha ile aşk 

yaşamıştır! (Maazallah  ������� �����) Hiç de böyle değildir. Mutlaka bu tarzda saçmalayan bilinçsiz 

âşıklar çok hata yapıyorlar. Kendi nefslerinin kötü amellerini Şeytan’ın aldatmalarıyla 
hiç düşünmeden herhangi bir Nabi’nin (�)� ��*���  ��� �� ���� amellerine benzeterek bu tarz sözler 

söylemek iman için son derece tehlikelidir. 

Unutmayın! Nabi’nin ( �) ��*�����  !+,� � ��-���  �� ��� ������  ��5� �=��7� >  �#��� en ufak bir itaatsizliği bile küfürdür. Hazreti 

Yusuf ( �) ��*�����  !+,� � ��-���  �� ��� ������  ��5� �=��7� >  �#��� Allah’ın  ������� ����� Nabi’sidir ve her Nabi masumdur. Nabi’den 
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kesinlikle rezil bir hareket olamaz. Nitekim Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba 

tul Madina’nın yayınladığı mealli Kuran-ı Kerim, ‘Kanz ul İman ile Hazain ul İrfan’ 12. 

Cüz, sayfa 445, Yusuf Süresinin 24. Ayetinde Allah  ������� ����� buyuruyor: 

+ �ٖ��% ��   �=# �["ۡ�%  
ٰ
� ��   =ۡ�
    ۤ�� ]  �ۡ� 	   # �>�%   

� �P�Q  ��   ^  �ٖ�%   4ۡ ��� �[   �ۡ �_� 	  �� 

Tercüme Kanz ul İman: Ve şüphesiz kadın buna niyet etti ve o da kadınla ilgili niyet 

ederdi Eğer kendi Rabbinin delilini görmeseydi. 

[Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi] (12, Cüz,  Yusuf Süresi, 24, Ayet) 

 

Hazreti Allame Mevlana Seyyid Muhammed Naimuddin Muradabadi � �� ����  �������   ���� ����  !%� &�' 
buyuruyor: Allah-u Teala  ����� �������  Enbiya’nın nefslerini ahlaksızlıklar ve rezil amellerden 

(yani rezil ahlak ve ameller) arınmış olarak yaratmıştır ve onların doğumu ahlakı şerifin 

üzerinde gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla onlar her kötü fiilden uzak duruyorlar. Bir 

rivayete göre, Züleyha Kendisine ( �) ��*�����  ! +,� � ��-���  ��� �� ����  ��  ��5�� ����7� >  �#��� meyil ettiği zaman Kendileri 
( �) ��*�����  ! +,� � ��-���  ��� �� ����  ��  ��5�� ����7� >  �#��� babası Hazreti Yakub’u ( �) ��*�����  ! +,� � ��-���  ��� �� ����  ��  ��5�� ����7� >  �#��� görmüştür ki Kendileri 
( �) ��*�����  ! +,� � ��-���  ��� �� ����  ��  ��5�� ����7� >  �#��� mübarek parmağını mübarek dişlerinin altına basıp sakınma işareti 

veriyordu.’ (Hazain-ul-İrfan) 

 

Gerçek şudur ki aşk sadece Züleyha tarafında vardı. Hazreti Yusuf’un  � �=��7� >  �#���( �) ��*�����  !+,� � ��-���  �� ��� ������  ��5  
vücudu bundan kesinlikle temizdi. 12. Cüz Yusuf Süresi 30. Ayetinde Mısır Şeriflerinin 

kadınlarının beyanını şöyle nakledilmiştir: 

 ��   �̀ #�a   ���ۡ�b  F�   H� c  �� ��ۡ	
   �7 �3ۡG  ۡ$
� �"  �d�
   ��ۡ	
� �e   �eۡG    �"� 1 �f ��
  

 # �>gEٰ�&   (ۡ ��     �ٖ ��Tۡ
��h  ^L    �ۡ�a    # �>�T�i �j   # k�l �0   +L   �
  #��h   8ٰ� m� 	  # �>n  ۡH� c    6oٰ�

�p    6�ۡ� �l
��$    UqWY 

Tercüme Kanz ul İman: Ve şehirde bazı kadınlar dedi ki Aziz’in Hanımı gencin gönlünü 

seviyor. Şüphesiz O’nun sevgisi onun kalbine yerleşmiştir. Biz onu açıkça kendi yolunda 

hareket ettiğini görüyoruz. [Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi) 12, Cüz, Yusuf Süresi, 30, Ayet) 
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Hoca tul İslam Hazreti İmam Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed Bin 

Muhammed Gazali  !%� & �' � �� ����  �������   ���� ����  buyuruyor: ‘Züleyha’nın rağbeti vardı fakat Hazreti 

Yusuf ( �) ��*�����  !+,� � ��-���  �� ��� ������  ��5� �=��7� >  �#��� gücu ve kudreti olmasına rağmen bundan (yani Züleyha’ya 

rağbetten) sakındı. Allah  ������� ����� Kuran-ı Kerim’de Kendilerinin ( �) ��*��� �� ! +,� � ��-���  ��� �� ����  �� ��5�� ����7� >  �#��� sakınma 

eylemini çok övdü.’ (İhya ul Ulum 3, Cilt sayfa 129) 

 

��� 

Nadan âşiklar reddedildi! 

Bundan ۡمس
َ ۡ
ۡمِس َو اَۡبَي ِمَن ا-  yani Güneşten daha aydın ve geçmişten daha çok اَۡظَهر ِمَن الش#

kesinleşti ki bugünlerdeki nadan âşıklar kendi günahlar dolusu, çürümüş ve kokuşmuş 

aşklarını doğru gösterebilmek için Maazallah    ������� �����  Hazreti Yusuf ( �) ��*�����  ! +,� � ��-���  ��� �� ����  ��  ��5�� ����7� >  �#��� ve 

Züleyha’nın vakasının arkasında gizleniyorlar. Bu Kuran hükmüne tamamen aykırıdır 

ve birçok açıdan düpedüz küfürdür. Yusuf Süresinde sadece Züleyha’nın aşkının beyanı 
vardır fakat hiçbir yerde bir işaret yoktur ki Maazallah  ������� ����� Hazreti Yusuf   �� ����  �� ��5�� ����7� >  �#���  ! +,� � ��-���  ���

( �) ��*����� da bu aşka dâhildi. Dolayısıyla Hazreti Yusuf’u ( �) ��*�����  ! +,� � ��-���  ��� �� ����  ��  ��5�� ����7� >  �#��� da bu aşka dâhil 

olarak gösterenler bundan tövbe etsinler ve imanlarını tazelesinler yani tövbe edip 

yeniden Müslüman olsunlar. Allah’ın  ������� ����� Nabi’sinin (�)� ��*���  ��� �� ���� şanı çok büyüktür ve 

Kendileri günahlardan masumdurlar. 

 

Ya Allah  ������� ����� Bize kendi hakiki sevgin ve Habib’inin gerçek ülfetini nasip eyle. Ya Allah 
 ������� �����! Dünya sevgisini kalbimizden çıkart. Ya Allah  ������� �����! Günahlar dolusu ‘mecazi aşk’ 

ağında sıkışıp kalmış olanları kurtar ve kendi Medeni Mahbub’unun  ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  

zülfüne esir yap. 
 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا-

ِمۡي ِبَاهِ ال#
ٰ
ُ تَ  ا ِل َصل# ا$9

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
Cَعا م

#
 وََسل

 

Mahabbat ghayr ki dil say nikalo Ya Rasoolallah 

Mujhay apna hi deewanah bana lo Ya Rasoolallah 
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Başkasının sevgisini kalbimden çıkartınız Ya Resulullah 

Beni kendi divaneniz yapınız Ya Resulullah 

 

(Mecazi aşkla ilgili bilgiler için Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul 

Madina’nın yayınladığı kitap ‘Hicapla ilgili soru cevap’ sayfa 318 ila 356’yı okuyunuz.) 

İmam aozai’nin rikkat dolusu beyani 

Sevgili İslami Kardeşler! Gelin Meşhur Muhaddis Hazreti İmam Aozai’nin  � & �'� �� ����  �������   ���� ����  !% . 

iyiliğe davetle ilgili gafilleri sallayıp uyandıran, dertli ve ibret verici beyanı dinleyelim. 
Nitekim Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı 125 

sayfalık kitabı, ‘Şükrün Faziletleri’ sayfa 32 ila 33’tedir: Hazreti İmam Aozai ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' 

beyan ederken buyuruyor: ‘Ey İnsanlar! (Dünyada verilmiş olan) Bu nimetlerden dolayı 

Allah’ın  ������� ����� alev alev yanan ateşten kaçmak için yardım isteyin ki bu ateş kalplere 

musallat olacak. Şüphesiz siz öyle bir evdesiniz (yani pâyidar olmayan dünya) ki bunda 

(uzun ömrün vesilesiyle verilen) kalmanın uzun bir müddeti bile kısadır. Ve bunda 

sizler belirlenmiş bir süre için geçmiş insanların halefi olarak gönderildiniz ki onlar 

dünyanın güzelliğine ve bunun hareketliliğine ve baharına yönelmişlerdi. Onların ömrü 

sizden daha uzun ve boyları sizden daha uzundu ve nişanları daha büyüktü. Onlar 

dağları deldi, taşlı kayaları kesmişler, şehirlerde gezip durmuşlar, çok güçlüydü, onların 
vücutları sütün gibiydi. Buna rağmen vakitleri onların müddetlerini çok çabuk sardı. 

Onların nişanlarını sildi. 
 

Onların evlerini yıktı ve onların zikirlerini bile unutturdu. Şimdi siz ne onları 

görüyorsunuz ne de onların sesini duyuyorsunuz. Onlar yanlış umutlara sevinip gaflet 

içinde gece ve gündüzlerini geçirirlerdi. Sonra siz biliyorsunuz ki gece vakti onların 

evlerine azap nazil oldu ve Sabah olunca onların çoğu kendi evlerinde yüzüstü yatıyorlardı 

ve geri kalanlar ise Allah’ın  ������� ����� azabını, O’nun  �� ������� ���  nimetlerinin zevali ve ölümlerine 

müptela olanların yıkılmış evlerinin kalıntılarına bakakalmışlar. Bunda korkunç azaptan 

korkanlar için işaretler vardır ve kalplerinde Allah korkusu olanlar için ibret vardır. Ve 

şimdi onlardan sonra sizin süreniz kısadır ve dünya geçicidir ve öyle bir zaman gelmiştir 

ki ne bir af ve tolerans kalmıştır ne de nezaket. Aksine kötülüğün çamuru, geride kalmış 
sinir ve dert, ibret verici afetler, cezaların arta kalan etkileri, fitne selleri, pey der peyi 
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depremler ve en kötü halefliklerinin devri vardır. Onların kötülüklerinden dolayı karada 

ve suda bozukluk meydana geldi. Dolayısıyla siz onlar gibi olmayın ki onları uzun 

umutlar ve uzun müddetler yanılgıya sevk etti ve onlar isteklerinin esiri olup kalmışlar. 

Biz Allah’a  ������� ����� duacıyız ki bizi ve sizi öyle insanlardan yap ki onlar kendi adaklarını 

muhafaza ederek onu yerine getirirler ve kendi (hakiki) mekânlarını tanıyıp kendilerini 

hazır tutarlar. (Tarihi Damişk L’ibni Asaker 35, Cilt sayfa 208 No 3907) 
 

Maut tehri aanay waali aaye gi 

Jan tehri jaanay waali jaye gi 

Ruh rag rag say nikali jaye gi 

Tujh pay ik din khak daali jaye gi 

Qabr mayn mayyit uterni hay zaroor 

Jaysi kerni waysi bherni hay zaroor 

 

Ölüm vardır gelen gelecek 

Can vardır giden gidecek 

Ruh her damardan çıkarılacak 

Sana bir gün toprak atılacak 

Kabre cenaze muhakkak inecek 

Ne ekersen muhakkak aynısını biçersin 

 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا 

İmam Aozai Kimdir 

Sevgili İslami Kardeşler! Hazreti İmam Abdurrahman Aozai’nin ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' rikkat 

dolusu beyanını biraz evvel dinledik. Kendileri Büyük Âlim, Meşhur Müftü ve Şam 

halkının büyük İmamıydı. Kendileri ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' yetmiş bin fetva vermişlerdir. Tâbi 

Tâbiinden birisiydi. Saadetli doğumu 88H’de ve vefatı ise Rabi ul Evvel 157 H’de 

olmuştur. (Hayat ul Hayvan 1, Cilt sayfa 198) 
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Rüyada Rabbin Lütuflari 

Hazreti İmam Aozai ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' buyuruyor: Ben bir defasında Gaffar Allah’ı  ������� ����� 

rüyamda gördüm. Allah  ������� ����� buyurdu: Ey Abdurrahman! İyiliğe davet eden ve 

kötülükten meneden sen misin? Ben arz ettim: Evet benim Sevgili Allah’ım  ������� ����� senin 

faziletin ve lütfun ile muvafık oldum. Benim Mevlam! Beni dünyadan İslam ile kaldır. 
Bunun üzerine Allah-u Teala buyurdu: Sünnet ile de.’ (Hilyat ul Evliya 6, Cilt sayfa 153 No 8131) 

İlginç bir vefat vakasi 

Hazreti İmam Aozai ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' Beyrut’ta ikamet ediyordu. Bir defasında Beyrut’un bir 

hamamına girdiği zaman hamamın sahibi dalgınlıkla kapıyı dışarıdan kilitleyip gitti. 
Birkaç gün sonra hamamın kapısını açtığında ise Hazreti İmam Aozai ��� ���  ������   �"�  !%� &�' sağ 

elini yanağının altına koyup Kıble yönüne doğru yatmaktaydı ve ruhu vücudundan uçup 

gitmişti. (İbni Asaker 35, Cilt sayfa 222) 

 

Allah  O’na rahmet eylesin ve O’nun vesilesiyle bizim de hesapsız mağfiretimiz 

olsun! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا-

ِمۡي ِبَاهِ ال#
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
Cَتَعا ُ م َصل# ا$9

#
 وََسل

Sarkar-e-Madinah ki Sunnat pay jo chaltay hayn 

Allah kay woh banday zindah hayn mazaraun mayn 

Medine’nin sahibinin sünnetine uyan 

Allah’ın kulları mezarlarında yaşıyor 
 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا 

Ayyaş geldi müezzin oldu 

Sevgili İslami Kardeşler! Hayatın gayesini anlamak, bunu elde etmek, ölüme hazırlık 

yapmayı düşünmek ve Şeriat dairesinde kalarak dünya ile birlikte ahreti de düzeltme 
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fikrini oluşturmak için tebliği Kuran ve Sünnetin dünya çapındaki gayri siyasi hareketi, 

Daveti İslami’ye her zaman bağlı kalınız. Bakınız! Daveti İslami’nin Medeni atmosferi ne 

gibi gümrahları ıslah ediyor! Sünnetler terbiyesinin Medeni kafilelerde Âşıkan-ı 

Resul’ün sohbetleriyle dolu Sünnetler dolusu yolculuk toplumun reddettiklerini nereden 

nereye ulaştırıyor! Nitekim Maharaştar’dan (Hindistan) bir İslami kardeşin beyanının 

hulasasıdır: Daveti İslami’nin Medeni atmosferine katılmadan önce ben günahlar 

hastalığına son derece müptela olmuştum. Bütün gün işçilik yaptıktan sonra kazandığım 
para ile aynı gece Maazallah içki satın alıp doyasıya içerdim, gürültü yapardım, 

küfrederdim ve ebeveynlerimle mahalle komşularıma çokça sataşırdım.  

Ayrıca son derece adi bir kumarbaz ve namaz kılmayan birisiydim. Aynı gaflet içerisinde 
hayatımın kıymetli günleri ziyan olup gidiyordu. Sonunda şans eseri Daveti İslami’nin 

sorumlusu bir İslami kardeş ile bir görüşmem oldu. Kendisi kişisel çalışmasıyla beni 

Medeni kafile ile sünnetler dolusu yolculuğa davet etti. Onun tatlı dili bana öyle bir mest 

etti ki hayır diyemedim ve hemen üç günlük Medeni kafilenin yolcusu oldum. Medeni 
kafilede Âşıkan-ı Resul’ün sohbeti nasip oldu ve Daveti İslami’nin yayın kuruluşu 

Maktaba tul Madina’nın yayınladığı kitap ve risalelerini de dinleme fırsatı oldu. Bunların 

bereketiyle benim gibi namaz kılmayan, içkici ve kumarbaz birisi sadece namaz kılan 

birisi olmakla kalmamış Seda-i Medine yapan (yani Sabah namazı için Müslümanları 

uyandıran) ve başkaları Medeni kafilelerin yolcusu yapanı birisi oldu. 

��� � ���  !3� 1 �2� �� �  ��� �� �� ����� ! Benim kişisel çalışmamla (şu beyanıma dek) otuz İslami kardeş Medeni 

kafilelerin yolcusu olmuştur ve ben halen bir camide bir müezzinim ve çokça Medeni 

işler yapmaktayım. 
 

Chhorayn may-naushiyan mat bakayn gaaliyan 

Aayain taubah karayn, Qafilay mayn chalo 

Ay sharabi tu aa, aa juwari tu aa 

Chhutayn bad-‘aadatayn, Qafilay mayn chalo 

Hoga lutf-e-Khuda, aao bhai Du’a 

Mil kay saaray karayn, Qafilay mayn chalo 

 (Wasail-e-Bakhshish, pp. 615) 
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İçki içmeyi bırakalım küfretmeylim 

Gelin tövbe edelim, kafile ile gidelim 

Ey ayyaş sen gel, gel kumarbaz sen gel 

Kötü alışkanlıklar bırakılsın, kafile ile gidelim 

Allah’ın lütfü olacak, gelin kardeş dua 

Hep birlikte edelim, kafile ile gidelim 
 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا 

 Beyan edilen Medeni Baharin vesilesiyle iyiliğe davet

Sevgili İslami Kardeşler! Gördünüz! Namaz kılmayan, ayyaş, kumarbaz, ebeveynlerine 

sataşan ve komşularını rencide eden, küfürbaz bir delikanlı Daveti İslami’nin bir 

mübelliğinin ‘kişisel çalışması’ neticesinde Medeni kafilenin yolcusu oldu. Burada 

Âşıkan-ı Resul’ün sohbetlerinde Sünnetler dolusu Medeni risaleleri dinleyip tövbe etti ve 

Sünnetlerin Medeni çiçeklerini serpen, Seda-i Medine yapan, camide ezanları okuyup 
namazlara çağıran biri oldu ve Medeni kafilelerin yolcusu olup başkalarını da yolcu 

yapan biri oldu. 

Ey Âşıkan-ı Resul! Unutmayın! Namaz her akil, reşit Müslüman erkek ve kadına farzdır. 

Namaz kılan cenneti hakeder. Özürsüz olarak bir tek namazı bile kaza eden ise binlerce 

yıl ateş azabını hak eder. Ayyaş ve kumarbaz her iki cihanda zillet ve rezillik ve de 

cehennemin korkunç cezalarını hak eder. Ebeveynlerine sataşanlarını ise Hazreti 

Peygamber’imiz  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  Miraç Gecesinde gördü ki onlar ateş dallarından 
asılmışlardır. Komşunun birçok hakkı vardır! Hadisi Mustafa’dır  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ���� : 

Komşusu onun şerrinden huzursuzsa o cennete gitmeyecek.’ (Müslim sayfa 43, Hadis 73-(46)) 

Bir Müslümanı sövmek haram ve cehenneme götüren bir iştir. 

 Kendiniz neyi yiyip giyiyorsaniz hizmetçilerinize de aynisini verin

Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı 246 sayfalık kitabı, 

‘Seçkin Hadisler’ sayfa 156-160’ta küfrün çıkışları ve bunda pişmanlık vb. ile ilgili 
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konunun bir kısmı tasarruf ile sunuluyor. Dinleyin ve bundan birçok imanı pekiştirici 

Medeni çiçeği toplayın. 
 

Nitekim Buhari Şerifindedir: Hazreti Mağrur  !�� 5���  �������   !��� ����  � �4�' buyuruyor: Ben Hazreti Ebu 

Zer Gaffari ile  !��5���  �������   !��� ����  � �4�' ‘Rabaza’da (isimli Medine’den üç menzil veya üç günlük 

mesafede) görüştüm. Kendisi ve kölesi aynı renk elbise giymişlerdi. Ben de bununla ilgili 

kendisine soru sorunca Hazreti Ebu Zer Gaffari  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  buyurdu ki ben bir şahısla 

kavga ettim ve ona annesiyle ilgili kötü sözler söyledim. Bunun üzerine Hazreti 
Peygamber’imiz  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  buyurdu ki Ey Ebu Zer! Sen ona annesiyle ilgili kötü 

sözler söyledin. Sen kendi içinde cahiliye haslet olan bir adamsın. Senin cariyen ve senin 

kölen senin (dini) kardeşlerindir. Allah-u Teala onları senin hizmetkârın yapmıştır. 

Dolayısıyla kardeşi hizmetkârı olana lazımdır ki kendisi ne yerse ona da aynısını yedirsin 

ve kendisi ne giyerse ona da aynısını giydirsin. Ve sen hizmetkârlarına öyle bir zahmet 

verme ki onları yorsun. Ve sen onlara böyle bir zahmet verirsen (zor bir iş) sen de o işte 

onlara yardım et.’ (Sahih Buhari 1. Cilt sayfa 23 Hadis 30) 

Olağanüstü pişmanlik ve ilginç kefareti 

Sevgili İslami Kardeşler! Hazreti Ebu Zer’in  �������   !��� ����  � �4�'  !��5���  kötü sözler söylediği şahıs 

Hazreti Bilal-ı Habeşi’dir  !��5���  �������   !��� ����  � �4�'. O sözler Maazallah revaçta olan herhangi bir küfür 
değildi. Sadece şu kadarını söylemişti ki (Ey siyah annenin oğlu) Hz. Bilal-ı Habeşi  !��� ����  � �4�' 

 �  !��5���  ������  Hazreti Peygamber’in ���� ���� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ huzurunda şikâyette bulundu. Bunun üzerine 

Hazreti Peygamber’imiz  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  Hazreti Ebu Zer Gaffari’yi  �������   !��� ����  � �4�'  !��5���  azarladı ve 

ona nasihat etti.  

Bunun üzerine Hazreti Ebu Zer Gaffari’de nasıl bir tepki meydana geldi. Bu çok titreten 

bir hikâyedir. Bunu dinleyin ve Allah  ������� ����� korkusuyla titreyin. Nitekim Hazreti 

Peygamber’imizin   ������   !"�  ��# �$ ٖ�� �� � ��  �� �� ��� ��� � ����  azarlarını iştir işitmez Hazreti Ebu Zer Gaffari   ������   !"�  � �4�'

 ��� !�5  pişmanlıkla Hazreti Bilal-ı Habeşi’nin  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  huzuruna geldi. Ve hemen güzel 

yanağını yere koyup çok acizlikle hüngür hüngür ağlayarak söyledi: ‘Ey Bilal! Sen 

ayağının altında benim şu yanağımı ezene kadar ben yüzümü hiçbir şekilde yerden 
kaldırmayacağım.’ Hazreti Ebu Zer Gaffari’nin  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  çok ısrarına mecbur kalıp 

Hazreti Bilal-ı Habeşi  ������   !"�  � �4�' �� � !�5  istemeyerek ayağını Hazreti Ebu Zer Gaffari’nin 

mübarek yüzüne koyup hemen kaldırdı. Ve Hazreti Ebu Zer Gaffari’yi  ��  ������  !"�  � �4�'� !�5  afetti. 
(İrşadussari 1, Cilt sayfa 197) 
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Ebu Zer Gaffari ُ َعۡنهُ  tam bir perhizkârdi   َرِضَ ا$9

Hazreti Allame Kastalani � �� ����  �������   ���� ����  !%� &�' bu vaka ile ilgili şunları da yazmıştır ki Hazreti Ebu 

Zer Gaffari  !��5���  �������   !��� ����  � �4�' bu namus duygularını uyandıran sözü Hazreti Bilal-ı Habeşi’ye 
 ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  söylediği zaman bu sözlerinin haram kılındığını daha bilmiyordu. Yoksa 

Hazreti Ebu Zer Gaffari  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  gibi takvası ve perhizi tam olan birisinden böyle bir 

sözün çıkması düşünülemez bile. Bunun içindir ki Hazreti Peygamber’imiz  ��# �$ ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  

��� � ���� sadece şu sözlerle onu azarladı ki ‘senin içinde cahiliyenin hasleti daha vardır.’ Ve bu 

azarlama da onun yüksek mertebelerinden dolayı olmuştur ki böylesine büyük bir 

insanın dilinden bu denli küçük ve aşağılık bir söz çıkmamalıydı. (Aynısı) 

ُ َعۡنهُ  Hazreti Ebu Zer Gaffari’nin istikameti  َرِضَ ا$9

Hazreti Ebu Zer Gaffari  !��5���  �������   !��� ����  � �4�' İslam’ın çok kadim bir Sahabesidir. Bazı Ulemaya 
��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  göre İslam’ı kabul eden yabancı (Hicazdan olmayan) Sahabeler  ��  ������   !"�  � �4�'� !.5� �1   

arasında Kendisi  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  beşinci sıradadır. Kendisinin  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  Müslüman olmasının 

tam hikâyesi Buhari Şerifinde detaylı olarak beyan edilmiştir. Kendisinin  ��  ������  !"�  � �4�'� !�5  İman 
iştiyakı öyle büyüktü ki İslam’ı kabul ettikten birkaç gün sonrasına kadar her gün kâfirler 

topluluğunda bile kendi İslam kabulünü yüksek sesle söyleyip dururdu. Mekke’nin 

küffarları Kendisine   !"�  � �4�' ��  ������ � !�5  saldırırlardı ve o kadar döverlerdi ki Kendisi  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  

kanlar içinde bayılırdır fakat ayılır ayılmaz coşardı ve yine kendi İslam’ını ilan ederdi.  

(Seçkin Hadisler sayfa 157) 

Allah’ın  ������� ����� rahmeti üzerinde olsun ve O’nun vesilesiyle bizim de hesapsız 

mağfiretimiz olsun! 

 
ٰ
   ِبَاهِ ال#ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا-   َصل# ا$9

َ
 َعل

ٰ
Cِل  ۡيهَِتَعا

ٰ
م َوا

#
 وََسل

Khudaya ba-haq-e-Bilal-o-Abu Zar 

Mujhay Deen per istiqamat ‘ata ker 

Ilahi na kuch poochhna rauz-e-Mahshar 

Mujhay bakhsh bahr-e-Bilal-o-Abu Zar 

Ilahi Baraye Bilal-o-Abu Zar 

Mujhay Khuld mayn day jawaar-e-Payamber 
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Ya Allah Bilal ve Ebu Zer vesilesiyle 

Bana Dinde istikâmet bağışla 

İlahi Mahşer günü bana hiçbir şey sorma 

Beni Bilal ve Ebu Zer için affet 

İlahi Bilal ve Ebu Zer için 

Bana cennette Peygamberin komşusu yap 
 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا 

��� 

Kiyamete yakin korkunç bir hayvan çikacak 

Lütfen! İyiliğe davetin önemini anlamaya çalışın. Kıyamet yaklaştığı zaman insanlar iyiliğe 

daveti terk edecekler. Onların ıslahının hiçbir umudu kalmayacak. Daveti İslami’nin 

yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı mealli Kuran-ı Kerim, ‘Kanz ul 

İman ile Hazain El İrfan’ sayfa 712 Cüz 20 Namal Süresinin 82. Ayetinde Kerim Allah 
 �� ������� ���  buyuruyor: 

 ��    �' �
 
    �r�a ��     �ۡ �_ۡ	
  �̀    Pۡ�s ۡ� � �t     # �3.ۡ �"5ۡ�
    Pۡ�s� 	    �f u  k7��% 

 �( ��$   �v�ۡ��ۡ]
   Pۡ�s �����
�w� 1   xL     � �=�
    �2# ��3	
   
�ۡ�h#�y  # �3 �EGٰ#ٰ�%   �� ]    �ۡ�G  �=�ۡ �3�a    z U{|Y 

Tercüme Kanz ul İman: Ve sıra onlara gelince biz yerden öyle bir dört ayaklısını 

çıkaracağız ki o insanlarla konuşacak çünkü insanlar bizim ayetlerimize iman etmezlerdi. 

(Kuran-I Kerim Tercümesi: Kanz-ul-İman 20. Cüz An Naml Süresi 82. Ayet) 

İlginç yüzlü konuşan hayvan 

Hazreti Mevlana Seyyid Muhammed Naimuddin Muradabadi ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bu ayetin 

tefsirinde buyuruyor: Yani onlara Allah’ın gazabı olacak ve azap vacip olacak ve hüccet 

www.dawateislami.net



İyiliğe Davet 25 

 

 

tamamlanacak. Öyle ki insanlar iyiliği emretmeyi ve kötülükten menetmeyi terk 

edecekler ve onların ıslahının hiçbir umudu kalmayacak yani Kıyamet yaklaşacak ve 

onun işaretleri açığa çıkmaya başlayacak ve o zaman tövbe bir fayda sağlamayacak. Yine 

buyuruyor: Bu dört ayaklısına (Daba tul Arz) denir. Bu ilginç yüzlü bir hayvan olacak. 

Bu Safa Tepesinden (Mekke’yi Mükerreme’de (fazlasıyla şerefli ve tazimli) çıkarak tüm 

şehirleri çok çabuk dolaşacak. Çok fesih bir şekilde konuşacak. Her şahsın alnına bir 

işaret çizecek. İmanlı olanların alnına Musa’nın   ��  ��5�� ����7� >  �#���( �) ��*�����  ! +,� � ��-���  ��� �� ����  Asasıyla nurani çizgi 
(yani aydın bir çizgi) çizecek. Kâfirin alnına Hazreti Süleyman’ın ( �) ��*�����  ! +,� � ��-���  ��� �� ����  ��  ��5�� ����7� >  �#��� 

yüzüğüyle siyah mühür basacak. Dahası buyuruyor: Ve açık bir dille diyecek / #ٰهَذا ُمۡؤِمٌن و

0ٰهَذا َكفِرٌ   (yani) Bu mümindir ve bu kâfirdir. Dahası buyuruyor: Yani Kuran-ı Kerim’e 

iman etmezlerdi. Burada yeniden canlanacağının (yani Kıyamette kaldırılacağının) ve 

hesap ve azap ve  ۡر
َ ۡ
ضَدابَُة ا-  yani dört ayaklısının) çıkışının beyanı vardır. 

��� 

Ağlayan biri cennete gidecek 

Hazreti Peygamber’imiz ���� ����  �ٖ� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ Allah korkusundan ağlarken Takasur Süresini 
okuma bağlamında son derece güzel bir şekilde iyiliğe daveti beyan etti. Nitekim Hazreti 

Carir Bin Abdullah’tan  !��5���  �������   !��� ����  � �4�' rivayettir. Hazreti Peygamber’imiz ���� ���� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ bize 

buyurdu: Ben sizin önünüzde Takasur Süresini okuyayım, sizden ağlayacak olan cennete 

girecek. Nitekim Hazreti Muhammed  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  bunu okudu. Bizden bazıları ağladı 

ve bazıları ağlayamadı. Ağlayamayanlar ise Hazreti Peygamber’imize  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  arz 

etti: Ya Resulullah  �   !"�  ��# �$ ٖ�� �� ���  �� �� ���  ����� ��� � ����  biz ağlamaya çalıştık fakat ağlayamadık. Hazreti 

Peygamber’imiz  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  buyurdu: Ben sizin önünüzde tekrar okuyayım, 

ağlayacak olan için cennet olacak ve ağlayamayacak olan ağlayası şekil yapsın.’ 

(Navadar ul Usul 1, Cilt sayfa 611 Hadis 862) 

İmrenilecek medeni çocuk 

Sevgili İslami Kardeşler! Bu rivayette bizim Peygamber’imizin ���� ���� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ son derece 

güzel bir üslubuyla iyiliğe davet etmenin incelikli beyanı vardır. Bu rivayetten de 

öğrenildi ki Hazreti Peygamber’imiz ���� ���� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ Allah  ������� ����� vergisiyle kime ne isterse 
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verebilir. Bunun içinse buyurdu: ‘Ağlayacak olan cennete girecek.’ Bu rivayette Kuran-ı 

Kerim’in son cüzünün 8 ayetli Takasur Süresinin zikri vardır ki bunu okuyana bin ayeti 

okumanın sevabı verilir. Bunda kabir, ahret ve cehennemden titretecek söz edilmiştir. 

Keşke! Biz Kanz ul İman’dan bunun tercümesini kafalarımıza yerleştirelim ve ne zaman 

bu süreyi okursak veya dinlesek Allah  ������� ����� korkusuyla bizlere ağlamak nasip olsun. 

Gelin! Bu sürenin referansıyla böyle bir Medeni çocuğun dertli hikâyesini dinleyelim. Bu 

çocuk fiilen Allah korkusuyla dolu iyiliğe davet ederek herkesi hayrete düşürdü! Nitekim 
Büyük birisi medresenin dışında ağlayan Medeni bir çocuğu gördü. İstifsar üzerine (yani 

sorunca) söyledi ki bizim hoca efendimiz bugün bize levhalarımıza bazı ayetleri 

yazdırmıştır ki bunlar beni ağlatıyor. Bunu söylerken levhasını gösterdi. Orada yazıyordu: 

 �,-ۡ �0
��}~
   �(�ٰ0ۡ 

� �}~
   �@
ٰ�AB
   �/�ۡ�� 

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla 

  �/ �<�ٰۡ� �
 Uۙ     �"��#�w ��E	
VY   U�    �"�%#�_ ��ۡ	
   �/
�1�ۡ ��  �

ٰ�� �0|Y   Uۙ    �=�ۡ �����ۡ� 1  �?�ۡ �!  �
�� ��yqY      �?�ۡ �!  �

�� ��y   � �/��

 �=�ۡ �����ۡ� 1   �    UXY      �
�� ��y    �=�ۡ �����ۡ� 1   �ۡ� 	   U�     ��ۡ��_ � ۡ	
    �/ۡ� �t�Y 

Tercüme Kanz ul İman: Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla. Malın fazla talebi sizi gafil 

bıraktı hatta siz kabirlerinizin yüzünü gördünüz. Evet, siz yakında bileceksiniz. Yine evet, 

siz çok yakında bileceksiniz. Evet eğer siz bilmeyi bileydiniz malı sevmezdiniz. 

(30. cüz, El Tekasur: 1-5) 

Medeni çocuk durmadan ağlıyordu. O Büyük onun inceliğinden çok etkilendi ve 

buyurdu: Oğlum! Bu sürenin anlamı bu kadarla tamamlanmıyor, bunun ilerisi de vardır, 

belki de sana yarın söylenecek. Bunu söylerken Büyük Takasur Süresinin kalan ayetlerini 

de okudu. Onlar şöyledir: 

 �,-ۡ ����
ۡ
K
   � �= ���8��� 	   ۙ    U� Y     � �/��   Uۙ    ��ۡ��_ � ۡ	
   ��ۡ�

��   # �>��h ���8��� 	�Y       6� �N�$ �ۡ�G   
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Tercüme Kanz ul İman: Şüphesiz siz muhakkak cehennemi göreceksiniz. Sonra şüphesiz 

muhakkak onu mutlaka göreceksiniz. Sonra şüphesiz muhakkak o gün sizden nimetlerin 

hesabı sorulacak. (30. Cüz, El Takasur: 6-8) 

Medeni çocuk Cehennemden söz edilince korkudan tırtır titredi ve sallanarak düştü ve 

sağa sola savurularak soğudu. Onun hocası hemen geldi ve o Büyüğü yakaladı. İnsanlar 

toplandı. Merhum çocuğun ebeveynleri de geldi. O Büyük katil zanlısı olarak mahkemeye 

çıkarıldı. Hâkim o Büyükten savunmasını isteyince her şeyi anlattı. Bunu duyunca 

Hâkim buyurdu: Bu Medeni çok saadetliydi ve Allah  ������� ����� korkusunun kılıcıyla şehit 

olmuştur. O Büyüğü de berat ettirdi. (Mulahhas Ez Nuzhat El Mecalis 2. Cilt sayfa 94) 

 

Allah’ın  �� ����� �����  rahmeti onun üzerinde olsun ve onun vesilesiyle bizim de hesapsız olarak 
mağfiretimiz olsun! 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا-

ِمۡي ِبَاهِ ال#
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
Cَتَعا ُ م َصل# ا$9

#
 وََسل

Madani munnay kay khauf-e-Khuda per fida 

Suntay hi aayatayn dhayr jo ho gaya 

Kash! Mil jaye mujh ko bhi aysi wila 

Mayray mernay ka baa’is ho khauf-e-Khuda 

Medeni çocuğun Allah korkusuna kurban 

Ki o ayetleri duyar duymaz yok oldu 

Keşke! Bana da öyle bir dilek verilirse 

Allah korkusu ölümüme sebep olsa 

 َ
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
ُ    بيۡ بِ َصل د َصل# ا$9  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا 

?  Hazreti Muhammed ağlayarak iyiliğe davet etti

Sevgili İslami Kardeşler! Bizim Sevgili Peygamber’imizden ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ Allah 

korkusuyla ağlayarak iyiliğe davetin rikkat dolusu bir rivayeti dinleyin. Nitekim ‘İbni 

Macah’daki bir Hadistir ki: Hazreti Baraa Bin Azib  !��5���  �������   !��� ����  � �4�' buyuruyor ki biz Hazreti 
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Peygamber’imizle ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ birlikte bir cenazedeydik. Kendileri (  ��# �$���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ) 

kabrin kenarına oturup o kadar ağladı ki Kendilerinin (���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$) mübarek 

gözlerinden akan gözyaşlarıyla toprak ıslandı. Sonra buyurdu: Bu kabir için hazırlanın.’  

(Süneni İbni Macah 4, Cilt sayfa 466 Hadis 4195) 

Kabri görünce Hazreti Osmani gani ağlardi 

Sevgili İslami Kardeşler! Gördünüz! Bizim Sevgili Peygamberimiz ���� ����  �ٖ� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ Allah 

korkusuyla ağlayarak iyiliğe davet etti. Hazreti Peygamber  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  kabir, haşirin 

her türlü işleriyle ilgili her türlü azaptan kesinlikle korunduğu halde kabrin hallerinin 

hakiki bilgilerinden dolayı Allah korkusuyla bunun zikrinden dolayı ağladı. Emir El 
Müminin Hazreti Osman Bin Affan  !�� 5���  �������   !��� ����  � �4�' kesinlikle cennetlik olduğu halde kabri 

ziyaret ederken gözyaşlarını tutamıyordu. 

Nitekim Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı 695 

sayfalık kitabı ‘Allah Dostlarının Sözleri’ (1. Cilt) sayfası 139’dadır:  

Emir El Müminin Hazreti Osman’ın  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  kölesi Hazreti Hani  ��  ������   !"�  � �4�'� !�5  buyuruyor 

ki Emir El Müminin Hazreti Osman ne zaman bir kabrin yanında durduysa bir o kadar 

ağlardı ki gözyaşlarıyla O’nun  ��  ������  !"�  � �4�'� !�5  mübarek sakalı ıslanırdı.’ 

(Tirmizi 4, Cilt sayfa 138 Hadis 2315) 

El Muvaiz El Asfuriya’da /َعۡصُفۡورَِيه
ۡ
َمَواِعُظ ال

ۡ
0اَل , bu hikâye biraz daha detaylı olarak beyan 

edilmiştir ve bu biraz şöyledir ki Hazreti Osman’a ��� ���  ������   �"�  !%� & �' kabri gördüğü zaman çok 

fazla ağlamasının sebebi sorulunca buyurdu. Ben yalnızlığı hatırlarım çünkü kabirde 

insanlardan hiçbiri olmayacak. (Sonra iyiliğe davetin Medeni çiçekleri beyan ederken) 
buyurdu: Dünyası onun için hapishane olana kabri bir cennettir ve dünyası ona cennet 

olana kabri hapishanesidir. Dünya hayatı esirlik olana ölümü onun için bir berat 

mesajıdır. Dünyada nefsani isteklerini terk eden ahrette payını tam olarak alacak. Daha 

iyi bir şahıs ise dünya onu terk etmeden önce dünyayı terk edendir ve Allah’ına  ������� ����� 

ulaşmasından önce o Allah’tan razı oldu. Her şahsın kabirdeki muamelesi onun dünyevi 

hayatına göredir. Yani iyiliklerle hayatını geçirdiyse kabirde rahatlıklar var ve kötülükler 

yaparak öldüyse felâketler olacak. (Mauizah Hasanah, sayfa 61-62) 
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Kiminin kabri bahçe ve kiminin kabrinde ateş 

Sevgili İslami Kardeşler! Allah’ın  ������� ����� iyi kulları kabrin iç durumlarıyla ilgili düşünürler 

ve teessüf! Biz defalarca kabirleri görüyoruz fakat ibret almıyoruz. Keşke! Biz de 

ciddiyetle düşünenler olsak. Dışarıdan görünüşte aynı görünen kabirler içlerinden aynı 

olmuyor. Kiminin kabri içinden çiçek bahçe ve bağ bahar oluyor kimininki ise köz ve o 
kabir yılan ve akrepler mağarasıdır. Ve şunu da unutmayın! Kabirde akıl sağlam kalacak. 

Dolayısıyla sağlam bir iman için Allah ve Resul  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  rızasıyla dünyadan giden 

iyi kullar vefatlarından sonra Allah’ın  ������� ����� rahmetine kavuşurlar. Ve onlar çok rahat 

olacaklar fakat günahlarla dolu olan bir hayatı geçirip Allah ve Resul’ün  ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  

kızgınlıklarıyla ölenler kabirlerine indikleri zaman gazaba uğrarlar. Çünkü akıl ve hisleri 

sağlam olduğu için ölen kabrinde her şeyi anlıyor. Görme ve duyma gücü azalacağına 

daha da artıyor ve ölü her şeyi görüp duyuyor. Onun arkadaşları ve akrabaları definden 

sonra ona açıkça görünüyor. Hatta onların ayak sesleri bile duyuluyor. 

Kabirdeki yalnizlik 

Sadece şu kadarını düşünün ki günahlar sebebiyle farz edelim başka hiçbir azap olmazsa 

bile insan olduğu gibi karanlıkta tek başına kapalı durursa yemin ederim! Bunda da çok 

ibret vardır. Biraz düşünün! Onun zamanı nasıl geçecek. Ayrıca kabrin böylesine 

korkunç karanlığı ve yalnızlığın vahşet dolusu atmosferinde insan nelerden geçecek! 

Bunu her akıl sahibi az çok anlayabilir. Bunu sadece hisleri uyandırmak için arz ettim 
yoksa kabirdeki azaplar o kadar fazla nakledilmiştir ki duyunca insanın tüyleri ürper. 

Nitekim Hazreti Masruk’tan  �"�  !%� &�' � �� ���  ������  rivayettir: Hırsızlık, içki ve zinaya müptela olarak 

ölen şahsa iki yılan musallat ediliyor ve onlar onun etini kopararak yiyorlar. (Kitabı Zikril 

Maut ile Mausua İmam İbni Abi El Dünya 5, Cilt sayfa 476 No: 257) 

Biraz düşünün ki biri sadece namazı terk etmekle veya bir kez yalan söylemekle veya bir 

kez gıybet etmekle veya bir kez kötü bakış sebebiyle veya bir kez film şarkısını 

dinlemekle dar bir kabrin kap karanlık ve korkunç yalnızlığa konulursa kim bilir 
nelerden geçecek. Ve bir kere küfretmekle veya bir kez Şeriat müsaadesi olmaksızın 

birini azarlamakla veya bir kez sakal tıraşı olma cezası sebebiyle tutulup dar bir kabrin 

kap karanlık ve korkunç yalnızlığa konulursa kim bilir neleri geçirecek.  
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Kesinlikle korkanlar (yani Allah’tan  �� ������� ��� ) için bunun hayali bile titretendir.  Bu sadece 

dünyevi bir hayaldir yoksa Allah’ın  ������� ����� kızması durumunda öldükten sonra 

karşılanacak kabir azapları kim kaldırabilecek! ‘Hilyat ul Evliya’ da rivayettir: İnsan 

kabrine girdiğinde onu korkutmak için dünyada korktuğu bütün şeyler başına 

geliveriyor ki o Allah’tan  ������� ����� korkmuyordu.’ (Hilyat ul Evliya 10, Cilt sayfa 12 No 14318) 

Biz kabir ve cehennem azabından Allah’ın  ������� ����� muhafazasını istiyoruz. 

Ker lay taubah Rab ki rahmat hay bari 

Qabr mayn wernah saza hogi kari 

Tövbe et ki Allah’ın rahmeti büyüktür 

Yoksa kabirde ceza çok sert olacak 

(Vesaili Bahşeş sayfa 667) 

Senin gençliğin seni bir yanilgiya düşürmesin 

Allah’ın Meşhur Velisi Hazreti Mansur Bin Ammar  ������   �"�  !%� & �'� �� ���   bir genç üzerinde kişisel 

çalışma yapıp onu iyiliğe davet ederek buyurdu: Ey genç! Senin gençliğin seni bir 

yanılgıya düşürmesin. Birçok genç tövbe etmekte geç kaldı. Uzun umutlar bağladılar. 

Ölümü hatırlamadılar ve dediler: Ben yarın veya öbür gün tövbe edeceğim. Onlar gafil 

kaldılar. Sonunda kabrin karnına gittiler. Onları mal, köle, ebeveynler ve evlatları bir 
fayda veremediler. Kur’an-ı Kerim’in 19. Cüzün Şuara Süresinin ayet No: 88-89’de 

buyurulmuştur: 

 � ��    F̀ # �$    �r�T3ۡ�G   �� ]   ���ۡ�G  ۙ U    �=�ۡ �3�%  �� ]{{Y       � U    6,-ۡ�� �!  6�ۡ��_�%   �@
ٰ�AB
   H� ��
    (ۡ �$   �

�� ] �
{�Y 

Tercüme Kanz ul İman: O gün ne mal işe yarayacak ne oğullar fakat Allah’ın huzuruna 

sağlam kalpleriyle birlikte hazır olanlar. 

[Tercüme Kanz-ul-Iman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (9. Cüz, Eş Şurara Süresi, Ayet 88-89) 

 

��� 
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Milay khak mayn ahl-e-shan kaysay kaysay 

Makeen ho gaye la-makaan kaysay kaysay 

Huway naamwar bay-nishan kaysay kaysay 

Zameen khha gayi nojawan kaysay kaysay 

Jagah jee laganay ki dunya nahin hay 

Yeh ‘ibrat ki ja hay tamashah nahin hay 

Ne şanlılar toprağa karışmışlar 

Ne mekânı olanlar açıkta kalmışlar 

Ne namlıların nişanı bile kalmadı 

Nice gençleri yer yutmuş 

Bu dünya sevilmeye layık değildir 

Burası ibret yeridir temaşa değildir 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Kalbi selim neye denir? 

Sevgili İslami Kardeşler! ‘Kalbi selim’ yani sağlam kalp. Bu kalbin kötü akidelerden 

arınmış olması demektir. Hazreti Allame Mevlana Seyyid Muhammed Naimuddin 

Muradabadi ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bu ayetler bağlamında buyuruyor: Şirk, küfür ve nifaktan temiz 

olanın Allah yolunda harcadığı mâlında da kâr vardır ve dindar evlatları da. Hadisi 

şerifinde beyan edildiği gibi ki insan öldüğü zaman onun amelleri kesiliyor (duruyor) üç 

şeyi hariç, birincisi sadaka-i cariye, ikincisi insanlara faydalı olan mal, üçüncüsü ise 

onun için dua eden iyi evlatları.’ (Müslim sayfa 886 Hadis 1631) (Hazain ul İrfan sayfa 593) 

Meezan pay sab kharay hayn a’maal tul rahay hayn 

Rakh lo bharam khudara ‘Attar Qaadiri ka 

Herkes tartıda duruyor ve amelleri tartılıyor 

Allah için Attar Kadiri’nin onurunu koruyun  

(Vesaili Bahşeş sayfa 195) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9
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Beşi için sevgi ve beşi için gaflet 

Gafletten uyandıran iyiliğe davete dayalı beş Medeni çiçeği mülahaza ediniz. Hadisi 

Mustafa’dır ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# ۡوَن َخًۡسا و# يَۡنَسۡوَن َخًۡسا/ :$� Kِتۡ ُيِب  اُم#
ٰ
Iَ ِتۡ زََماٌن

ۡ
0َسَيأ  Benim Ümmetime 

öyle bir zaman gelecek ki onlar beş şey için sevgi besleyecek ve beş şeyi unutacaklar. 

ِخَرةَ / .1
ٰ ۡ
ۡنَيا َو يَۡنَسۡوَن ا- Kۡوَن الK0ُيِب : Dünya için sevgi besleyecekler ve ahreti unutacaklar. 

َِساَب / .2
ۡ
 َو يَۡنَسۡوَن ال

َ
َمال

ۡ
0َو ُيِبKۡوَن ال : Malı sevecekler ve muhasebeyi unutacaklar. 

َالِقَ / .3
ۡ
َق َو يَۡنَسۡوَن ال

ۡ
َل
ۡ
0َو ُيِبKۡوَن ال : Yaratılanları sevecekler ve Yaratanı unutacaklar. 

نُۡوَب َو يَۡنَسۡوَن ال#ۡوَبةَ / .4 K
ۡ
0َو ُيِبKۡوَن ال : Günahları sevecekler ve tövbeyi unutacaklar. 

ُقُصۡوَر َو يَۡنسَ / .5
ۡ
َمۡقَبَةَ َو ُيِبKۡوَن ال

ۡ
0ۡوَن ال : Sarayları sevecekler ve kabristanları unutacaklar.’ 

(Mukaşafat ul Kulûb sayfa 34) 

Woh hay ‘aysh-o-‘ishrat ka koi mahal bhi 

Jahan taak mayn her ghari ho ajal bhi 

Bas ab apnay is jahl say tu nikal bhi 

Yeh jeenay ka andaz apna badal bhi 

Jagah jee laganay ki dunya nahin hay 

Yeh ‘ibrat ki ja hay tamashah nahin hay 

Böyle keyif sürecek bir saray mı var? 

Ki orada her an ecel de bekliyor olsun 

Artık sen şu kendi cehaletinden çık  

Artık şu hayat tarzını da değiştir  

Dünya sevilecek bir yer değildir 

     Burası ibret yeridir temaşa değildir 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

www.dawateislami.net



İyiliğe Davet 33 

 

 

Şarki ve müzik aletlerinden tövbe nasip oldu 

Sevgili İslami Kardeşler! Allah rızasını elde etmek, kalbinizde Allah  ������� ����� korkusunu 

uyandırmak, iman derdini arttırmak, ölüm düşüncesini yerleştirmek, kendinizi kabir ve 

cehennem azabından korkutmak, günah alışkanlığını yok etmek, kendinizi sünnete 

alışkın yapmak, kalbinizde aşk-ı Resul’ün meşalesini yakmak ve Cennet El Firdevs’te 
Mekkeli Medeni Mustafa’nın  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  komşusu olma şevkini arttırmak için 

Tebliği Kuran ve Sünnetin Dünya çapındaki gayrisiyasi Hareketi, Daveti İslami’nin 

Medeni atmosferine her an bağlı kalınız. Her ay en az üç günlüğüne Âşıkan-ı Resul ile 

birlikte Medeni kafilelerde Sünnetler dolusu yolculuk yapmayı devam ediniz ve fikri 

Medine yoluyla her gün Medeni Ödüller risalesini doldurup her Medeni ayın ilk on 

günü içerisinde kendi bölge sorumlusuna teslim etmeye devam ediniz. Gelin sizin rağbet 

ve hırsınız için size bir Medeni baharı anlatayım. Bab ul İslam (Sindh) Haydarabad’dan 

bir İslami kardeşin yazısının hulasasıdır ki ben dünyanın güzelliklerini yaşayan bir 

delikanlıydım. Namazlardan çok uzak ve Sünnetlerden mahrumdum. Dünyanın sayısız 

kötü hareketleri ile, mesela şarkı müzik, film ve dizilere vb. sarılmıştım. Benim medeni 
atmosferine katılmamın sebebi şöyle oldu ki şansımla Mübarek Ramazan 1429H, 

2008’de Medeni Kanal (Madni Channel) başladı ve kabloda bunun Medeni silsileleri 

başladı. Allah’ın  ������� ����� rahmetiyle ben de bu silsileleri izledim ve çok beğendim. Şimdi 

ben çoğu zaman Medeni Kanalı seyretmeye başladım. Bir keresinde Medeni Kanalında 

Sünnetler dolusu beyanı ‘Siyah Akrepler’ dinleme fırsatı nasip oldu. Ben Allah  ���� ����� ���  

korkusuyla titremeye başladım. Ben hemen sakal bırakmaya niyet ettim ve Medeni 

Kanalda ‘Şarkıların 35 Küfürlü Şiiri’ isimli beyanını dinleyince korktum ve hemen şarkı 

dinlemekten de tövbe ettim. Medeni Kanalda Biat ettirildiği zaman   �� �� 1 �2��  !3 �� � ���  ��� �� �� �����  ben 
Hazreti Gavs-ı Azam Şeyh Abdulkadir Geylani’nin ��� ���  ������   �"�  !%� &�' müridi olup Kadiri oldum. 

Allah’ın  ������� ����� rahmeti ile cemaat ile beraber namaz kılmaya başladım. Lütuf üstüne lütuf! 

Bu yazıyı sunarken Dünya Çapındaki Medeni Merkez Feyzan-ı Medine’de (Karaçi) 

Daveti İslami’nin himayesinde düzenlenen Mübarek Ramazan ayının 30 orucunun 

Sünnetler dolusu itikâfına katılmaktayım 
 

Madani Channel Sunnataun ki laye ga ghar ghar bahaar 

Madani Channel say hamayn kyun walihanah ho na piyar 
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Ay gunahaun kay mareezon! Chahtay ho ger shifa 

On kertay hi raho tum Madani Channel ko sada 

Is mayn ‘isyan say hifazat ka bahut saaman hay 

��� ����  �� 	
��   ��� Khuld mayn bhi dakhilah aasan hay 

Medeni Kanal her eve Sünnetler baharını getirecek 

Medeni Kanal’ı biz neden çok sevmeyelim ki 

Ey günah hastaları! Şifa istiyorsanız 

Siz şu Medeni Kanalı açmaya devam ediniz 

Bunda günahlardan korunmanın malzemeleri vardır 

İnşallah cennete giriş de çok kolaydır, ��� ������	
��  ���  ��� �� �� �����  

(Vesaili Bahşeş sayfa 605-606) 

 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

 İyiliğe davet ederken ağlamaya başladi

Bizim Din Büyüklerimiz ��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  ‘İyiliğe Davet’ etmenin hiçbir fırsatı kaçırmazlardı. 

Yolda giderken hatta yolculuk sırasında fırsat bulduklarında ‘İyiliğe Davet’ ederlerdi. 

Nitekim Hazreti İbrahim Bin Başar � �� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyuruyor ki ben Fasva ��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  ile 

birlikte Suriye’ye giderken yolda bir şahıs zıplayıp Kendilerinin ��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  karşısına çıktı 
ve selam söyledikten sonra arz etmeye başladı: ‘Ey Ebu Yusuf! Bana herhangi bir nasihat 

ediniz.’ Bunu duyunca Kendileri ��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  ağladı ve (iyiliğe daveti sunarken) buyurdu: 

Ey Kardeş! Şüphesiz gece ve gündüzün (çabuk) gelip gitmesi, sizin vücudunuzun 

erimesi, ömrün bitmesi ve her an ölümün yaklaşmasına haber veriyor. Dolayısıyla 

kardeşim! Siz iyi sonunuzun olmasını bilmeden hiçbir zaman rahat olup oturmayın. 

Üstelik cennete veya cehenneme mi gideceğinizi bilmeden? Ve şunu bilmeden ki sizin 

Allah’ınız ������ ����� sizin günahlarınız ve gafletlerinizden dolayı size kızgın mıdır yoksa kendi 

rahmeti ve fazlı sebebiyle sizden razı mıdır? Ey zayıf insan! Kendi yerinizi unutmayın! 

Sizin başlangıcınız ‘pis bir katredir’ve sonunuz çürük bir ölü. Eğer hala bu nasihat 

anlaşılmıyorsa yakında anlaşılacak ki o zaman kabrinize gideceksiniz. Orada günahlara 

pişmanlık fayda etmeyecek.  
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Bunu söyledikten sonra Kendileri ��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  ağlamaya başladı ve o şahıs da duygularına 

kapılarak ağlamaya başladı. Rivayet eden buyuruyor: Her ikisini ağlarken görünce ben 

de ağlamaya başladım ta ki onların her ikisi bayılıp yere düşmüşler.  

(Zammulhava sayfa 437 Mulahhasan) 

Mujhay sachchi taubah ki taufeeq day day 

Pa`ay Tajdar-e-Haram Ya Ilahi 

Jo naraz Tu ho gaya to kaheen ka 

Rahun ga na Tayri qasam Ya Ilahi 

Bana gerçek tövbe nasip et 

Harem’in Padişahının vesilesiyle Ya İlahi  

Eğer sen kızarsan ben hiçbir yere 

Gidemeyeceğim sana yemin olsun Ya İlahi 

(Wasail-e-Bakhshish, pp. 82) 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Birini ağlarken görürseniz ağlayin 

Sevgili İslami Kardeşler! Gördünüz! Bizim Din Büyüklerimizin ��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  Allah  ������ ����� 

korkusu! Ki çoğu zaman iyiliğe davet ederken Allah  ������� ����� korkusundan onların ağlayası 

gelirdi. Bugün de birisi iyiliğe davet ederken Allah  ������� ����� korkusundan ağlamaya başlarsa, 

ağlayarak dua ederse, Kuran tilaveti veya Naat dinlerken ağlarsa onun için çok büyük bir 

saadettir. Onu riyakâr sanarak ona hiçbir zaman şüphe duyulmasın ki Müslüman’a 

şüphe duymak haramdır ve cehenneme götürecek bir iştir. Başkalarına şüphe edip kendi 
kalplerini yakanların yıkımıdır. Hazreti Makhul Damişki  ��  ������   �"�  !%� &�'� �� �  buyuruyor: Birini 

ağlarken görürseniz ağlayın ve onu riyakâr olarak düşünmeyin. Ben bir defasında 

ağlayan birisini ‘riyakâr’ olarak düşündüm ve tam bir yıl ağlamaktan mahrum kaldım. 
(Tanbih ul Mütagayyirin sayfa 107) 

Yaad-e-Nabi mayn ronay wala ham deewano ko 

Lakh paraya ho woh phir bhi apna lagta hay 
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Nabi’yi anıp ağlayan biri biz divanelere  

Ne kadar yabancı olsa bizden biri gibi geliyor 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Riyakâr aptallarin başidir 

Birini duada ağlarken görüp açık bir nedeni yokken onu riyakâr sanan biri şüphesiz 

günahkâr ve cehennem ateşini hakeder. Fakat ağlayan birisi 112 defa düşünmelidir ki o 

niçin ağlıyor! Eğer riyanın şaibesi bile olsa ıslah olana kadar ağlamaktan sakınsın. 

Muhakkak ki riyakâr aptalların başıdır ki bir insanı kendi kişiliğinden etkilemek, ondan 
övgü dolu kelimeleri duymak, kendisini onun gözünde iyi bir insan olarak beğenilme 

lezzetini almak ve kalbinde haz almak için ve sadece önemsiz bir lezzet için Allah  ������� ����� 

tarafından bahşedilen fevkalade ödülleri riske atıyor.  
 

Ve onun mahrumiyetinin doruğu bu dünyada şudur ki çoğu zaman riyakârın kendisi 

bile hiç bilemiyor ki gösteriş yapmakla gözünde iyi olmak istediği kişi de ondan 

etkilenmiş mi etkilenmemiş mi! Diyelim ki o şahıs etkilendi ve arkasından biraz övdü, 

yine de genellikle kendisi için övgüleri dinlemek çok az nasip oluyor! Ve eğer birisi 

yüzünde övmüşse de felâketi daha da artıyor. İnanın! Eğer insanlar ağlayıp zırlayanı 
ibadette gösteriş yapıp riyakârlık yaptığını bilirlerse ondan tam olarak yüzlerini 

çevirirler. Şimdi iyi düşünsün ki Allah  ������� ����� her şeyi bilir. Bu durumda O’nun  ������ ����� 

kızgınlığı ne kadar çok olacak! 
 

Aaj banta hoon mu’azziz jo khulay Hashr mayn ‘ayb 

Haye ruswa`ee ki aafat mayn phansoon ga Ya Rab 

 

Bugün saygın oluyorum ki bu açık haşirde bir ayıptır 

Eyvah rezilliğin afetine yakalanacağım Ya Rabbim 

(Vesaili Bahşeş sayfa 91) 
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Ameller boşa gidecek 

Riyakârlıktan korunma isteğini arttırma niyetiyle bu bağlamda ‘İyiliğe Davet’ olarak 

birkaç ayet sunuluyor. Muhakkak dünyayı ahrete tercih eden bilgisiz riyakârların 

amellerinin sevabı zayi olacak. Nitekim Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul 

Madina’nın yayınladığı mealli Kuran-ı Kerim, ‘Kanz ul İman’ sayfa 418-419’da Cüz 12 
Hûd Süresi Ayet No: 15’te Allah’ın  ������� ����� emridir: 

 ��� ٰ��
ۡ
K
   ��ۡG  �"�G   �=#

�y   (ۡ �$   # � ۡh ���	
   # �> �E �3ۡG ��  ��  

 � �? ���h     Pۡ�s ۡ� 	 �
    ۡP�s� 	 �� ��ۡ�
       # �> ۡ�&   ۡP�Q ��    U   �=�ۡ �����ۡ�G   �� ]   # �> ۡ�&V�Y 

Tercüme Kanz ul İman: Dünya hayatı ve rahatı isteyene biz bunda onun tam meyvesini 

vereceğiz ve bunda azalma yapmayacağız. 

[Kuran-I Kerim Tercümesi Kanz-ul-İman] (12. Cüz Hûd Süresi 15. Ayet) 

Hazreti İbni Abbas  ��  ������  !"�  � �4�'� !�5  bu ayetin tefsirinde buyuruyor ki riyakârlara dünyada onların 

iyiliklerinin karşılığı verilir ve onlara bir zerre kadar zulüm edilmez. (Tefsiri Tabari 7. Cilt sayfa 13) 
Riya-kariyaun say bacha Ya Ilahi 

Bana mujh ko mukhlis bana Ya Ilahi 

Riyakârlıklardan koru Ya İlahi 

Yap beni samimi yap Ya İlahi 

Riyakârane bir Amel makbul olmaz 

Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı 166 sayfalık kitap, 

‘Riyakârlık’ sayfa 16’dadır: Tacdarı Risalet, Şahenşahı Nubüvvet, Mahzeni Cud ve 

Sahavet, Muhsin-i İnsaniyet  � ���  ������   !"�  ��# �$ ٖ�� �� ���  �� � ��� � ����  buyuruyor: Allah  ������� ����� içinde bir zerre kadar 

riya (yani gösteriş) olan ameli kabul etmez.’ (El Targib Vel Terhib 1, Cilt Sayfa 36 Hadis 27) 
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Dikhaway say mujh ko Ilahi bachana 

Mujhay Apni rahmat say mukhlis banana 

Gösterişten beni koru Ya İlahi 

Beni rahmetinle samimi yap 

Riyakâra Cennet haramdır 

Hazreti Muhammed’in  ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  Mübarek Hadisidir: Allah  ������� ����� her riyakâra 

Cenneti haram kılmıştır. (Cam El Cavame Li Suyuti 2, Cilt sayfa 242 Hadis 5329) 

Sevgili İslami Kardeşler! İmanıyla birlikte dünyadan giden, Allah isterse hesapsız 

bağışlanır, Allah  ������� ����� isterse ceza verip Cennete dâhil eder. Dolayısıyla ‘riyakâra Cennet 

haramdır’ ifadesinin açıklamasını beyan ederken Hazreti Allame Muhammed Abdurrauf 

Manavi ��� ���  ������   �"�  !%� & �' verilen Hadisin bağlamında buyuruyor: Yani riyakâr Müslüman 

başlangıçta Cennete gitmeyecek. (Feyz ul Kadir Lil Manavi 2, Cilt sayfa 286 Taht El Hadis 1725) 

Khata`ayn mayri ‘afw Ghaffar ker day 

Riya-kariyaun say Tu bayzar ker day 

Ya Gaffar hatalarımı affet 

Riyakârlıklardan da bizar eyle 

Riyakârliği bu örnekten anlayiniz 

Hoca tul İslam Hazreti İmam Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed Bin Muhammed 

Gazali � �� ���  ������   �"�  !%� & �' riyakârlığı şu örnekle anlatır: Mesela bir şahıs bütün gün padişahın 

karşısında durur nasıl ki hizmetlilerin huyu oluyor. Fakat onun amacı padişahın 

yakınlığını elde etmek değil de onun cariyesine bakmaktır. O halde bu (bu şahsın ayakta 

durması) padişaha kesinlikle bir alaydır. O zaman bundan daha hakaret ve nefret verici 
şey ne olabilir ki bir şahıs Allah’a  ������� ����� ibadeti onun zayıf ve biçare kuluna göstermek 

amacıyla etsin ki o bizzat kendisi ne bir fayda ne de bir zarar verebilir.  

(İhya El Ulum 3, Cilt sayfa 369 Mulahhasan) 
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Ikhlas naykiyaun mayn ay Rab-e-Kareem day 

‘Aql-e-saleem day mujhay qalb-e-saleem day 

İyiliklerde ihlas ver Ey Rabbi Kerim 

Aklı Selim ver bana Kalbi Selim ver 

Riyanin tanimi 

Riyakârlığın bazı zararları hakkında malumatımız oldu. Gelin! Şimdi şunu anlayalım ki 

günahlarla dolu riyakârlık neye denir! O zaman dinleyin: Riyanın tanımı şudur: ‘Allah’ın 
 ������� ����� rızası dışında başka bir niyetle ibadet etmek.’ Yani ibadetten kast şudur ki onun 

ibadetini insanlar bilsin ki o insanlardan mal yürütsün veya insanlar onu takdir etsin 
veya onu iyi bir insan olarak tanısınlar ya da ona saygı vb. göstersinler.  

(El Zevacir 1. Cilt sayfa 76) 

Riyakârliğin 80 örneği 

(Verilecek olan örnekler riyakârlıkla ilgilidir fakat bazı yerlerde niyet farkından dolayı 

hükümlerde değişiklik olabilir) 

Namazla ilgili riyakârliğin 11 örneği 

1. Bir şahsın bunun için beş vakit namaz kılması ki insanlar ona namazları tam olan 

desinler. 

2. Bir hafızın teravihte bunun için ‘musalla okuması’ ki ona bunun için para verilecek. 

3. Kendi düğün gününde veya cenaze günü sünnetler dolusu toplantıya katılmak veya 

cemaat ile birlikte namaz kılmak veya Seda-i Medine vermek (yani Müslümanları 

Sabah namazı için uyandırıp evden çıkarmak) ki insanlar ona hayranlık duysun ki 

Vah kardeş! Bunca mühim zamanlarda bile bu iyi işlerine ara vermedi! (Bunlar 

dışında özürsüz olarak bile ara veriliyorsa dâhil.) 

4. İnsanları etkilemek için onlar önünde rahatlıkla ve huşu ile namaz kılmak. 
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5. Eğer özel bir gecede sabahlama veya Teheccüd namazı kılma fırsatı verilirse gündüz 

insanlar önünde gözlerini ovmak veya esnemek vb. ki herkes bilsin bu şahıs gece 

uyumak yerine iyilikler için uyanık kalmıştır. 

6. Başkalar karşısında İşrak, Kuşluk, Evvabin ve Teheccüd namazlarını kılmak ki 

insanlar onu nafile namazı kılan olarak bilsinler. 

7. Birisi için insanların hüsnü zan olsun ki bunun Teheccüd namazını kılma ve nafile 

oruç tutma alışkanlığı vardır. Hâlbuki gerçekte öyle olmasın fakat onun önünde biri 

onu bu özellikleriyle tanıtsın. O zaman o da bu niyetle gülümseyip başını eğsin ki bu 

insanlarda benim iyiliklerimin etkisi devam etsin. 

8. Teheccüd için kalkma saadeti nasip olduğu zaman yüksek sesle öksürmesi veya öyle 

davranmasıyla eşi veya diğer aile efratlarının uyanması ve bunu görerek etkilenmeleri ki 
onlar da desinler vay vay! Bu şahıs teheccüd için kalkmıştır! 

9. Namazdan sonra camide geç saate kadar durmak ki insanlar onu iyi bir insan olarak 

bilsinler. 

10. Namazda ilk safta sırf bunun için dursun ki insanlar ondan etkilensin, onu takdir 

etsinler. 

11. İlk safta veya cemaat ile birlikte namazı kaçırdığı zaman insanlar önünde üzülmesini 

göstermesi ki insanlar etkilensinler ve onu ilk saf ve cemaat şevklisi olarak bilsinler. 

Mübelliğlerle ilgili riyakârliğin 18 örneği 

1. Toplantılarda bunun için vaaz vermek ki insanlar onun vaazını takdir etsinler ve 

onun için iyi bir mübelliğ desinler. 

2. Mübelliğin vaazı sırasında kalbi etkileyen cümleleri yüksek sesle söylemesi veya 
coşkulu bir şekilde şiir okuması ki dinleyiciler övgü naraları haykırsınlar. Yüksek 

sesle Sübhanallah / $90ُسۡبٰحَن ا , desinler. Vah Vah! Merhaba! Diyerek övsünler. Vaazı 

takdir etsinler, fevkalade bir mübelliğ desinler. 

3. Vaazda bunun için güzel cümleler, dakik kelimeler, Arapça ve İngilizce deyimleri 

kullansın ki insanlar eğitimli birisi olarak tanısınlar ve ondan etkilensinler. 
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4. Dinleyiciler onu Allah  ������� ����� yolunda fedakârlıklar yapan olarak düşünsünler. Bunun 

için vaazın başlangıcında mübelliğin mesela şöyle kelimeleri kullanması: Ben 6 

günden beri sürekli yolculuktayım. Şu anda bile 13 saatlik bir yolculuktan sonra 

buraya geldim. Çok yorgunum. Daha yemeğimi bile yemedim veya vaaz vermek için 

hazır oldum vs. 

5. İslami Kardeşlere mesela şöyle demek: Ben ise 25 aydan beri Medeni kafile ile 

yolculuktayım. Medine için vakfımdır. O günden beri her gün vaaz veriyorum. 
Bugünlerde birçok günden beri sürekli Medeni istişarelerin tertibi vardır. Her ay iki 

(veya dört) Medeni kafilelerde üçer günlük yolculuklar yapmaktayım. Bunca yıldan 

beri her ay üç günlük Medeni kafilede yolculuğun tertibi vardır ve bu şeylerin sebebi 

insanlarda saygı oluşturmak olsun ki çokça övgü yapılsın. İslami kardeşler bunun 

örneklerini versinler. Dini için çok fedakârlıkları yapan biri desinler. 

6. Coşarak aynı gün içerisinde Feyzan-ı Sünnet ile elli veya yüz kere ders vermek ki 

çok vah vah olsun. Cesaret vermek adına takdir edilsin. Daveti İslami’nin büyük 

sorumlularından övgü alma ve hediye verilme tertibi olsun. 

7. Büyük bir şahsiyetin karşısında Sünnetler dolusu vaaz fırsatı verilirse çok hazırlıklı 

olarak ve süsleyerek vaaz vermek ki o bundan etkilensin, onu övsün. 

8. Mübelliğin siyasi, iktidar sahibi ve dünyevi şahsiyat ile ilişki kurması ki insanlar 
bilsin veya kendisi onlara söylesin ki filanca şahsiyet ondan etkilenmiştir. Bu insanlar 

benden dua istiyorlar. Filanca şahıs benim elimi öptü. Onlar nezdinde benim çok 

saygınlığım vardır. 

9. Bir mübelliğin öyle tertipleri yapması ki bir şekilde bir bürokrat veya bakan evine 

gelsin ki insanlar bilsinler ki kardeşim! Büyük insanlar ona saygı duyuyorlar, ondan 

dua ve bereket almak için huzuruna geliyorlar. 

10. Bir dünyevi şahsiyete sırf bunun için ıslah sözü söylemek veya hatasını belirtmek ki 

insanlar ondan etkilensin ki vay kardeşim vay! Bunlar büyük insanlardan 

etkilenmezler ve Şeriat hükümlerini beyan ederken hiç kimseyi affetmezler. 
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11. Büyük birisini sakal bırakmak için ikna etsin veya ismi kötüye çıkmış birisini 

tövbeye amade etsin ki kendisinden etkilemek için vaazında veya İslami kardeşler 

arasında kendi yaptıklarını veya (Medeni baharını) zikretsinler. 

12. İnsanlar arasında otururken veya konuşmaları sırasında şunun için gözlerini aşağı 

tutsunlar ki görenler etkilensin. Ona hayâ ile gözleri aşağı çeken ve gözlerin Medeni 

kilidini vuran biri desinler. (İsterse insanlardan ayrıldığı zaman fır dönsünler). 

13. Yalnızlıkta huşu ile namaz kılmak ve gözleri aşağı çekme alıştırması yapmak ki 
başkalarının önünde de namazdaki huşu devam etsin. Gözlerini aşağıda tutsun ve 

insanların kalbinde yer edinsin. (Bu çifte bir riyadır yani yalnızlık alıştırması da riyadır 

ki bunun maksadı Allah  ������� ����� rızası değil de insanlarda kendi iyiliğini kabul ettirmektir) 

14. Devamlı fikri Medine ederek Medeni ödüllerin formları doldurmak ve başkalarına 

Medeni ödüllere uyma sayısının göstermesinin amacı kendisinin takdir edilmesi 

olsun. Onu örnek olarak göstersinler ki filanca şahıs şu kadar Medeni ödüllere 

uymaktadır. 

15. Birisi şunun için dine hizmet etsin, Medeni kafileler ile yolculuk yapsın, din işleri 

için çokça vakit ayırsın ve bunun için zorluklara maruz kalsın ki insanlar onun 

fedakârlıklarını takdir etsinler, din işleri için çok faal olduğunu bilsinler. 

16. Dünyanın değişik ülkelerinde Allah  ������� ����� yolunda bu niyetle yolculuk yapsın ki 
İslami kardeşler onun fedakârlıklarına övgüler yağdırsın, ondan örnekler versinler, 

ona uluslararası bir mübelliğ desinler. 

17. Bunun için devamlı Seda-i Medine vermesi yani insanları sabah namazı için uyandırmak 

için evinden çıkması takdir edilsin ki kendisi ne karanlıktan ne de köpek 

havlamasından korkuyor. Ne soğuğu ne de yağmuru engel olarak görüyor. Ayrıca 

gece uykusu her ne kadar gecikirse geciksin o yine de Seda-i Medine’ye ara vermiyor. 

18. Birine iyiliğe daveti şu niyetle vermek ki insanlar onu Müslümanların büyük hamisi 

olarak düşünsünler veya birini kötülükten menetmek ki insanlar ondan etkilensin ki 

‘çok namuslu bir şahıstır, kötülüğü görünce hiç suskun kalamaz.’ (Keşke! Kendi 
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ailesinde yapılan kötülüğü görünce de namusu uyansın, kalbi yansın ve bunu ıslah 

etme saadeti nasip olsun) 

Naat-i şerifi okuyan ve dinleyenler için riyakârlığın 16 örneği 

1. Toplantılarda bu amaçla tilavet etmek, naat-i şerifi okumak ki insanlar ona para 

versin, ona yemek yedirsin, zarf sunsun, elbise kumaşını versin, sesini ve üslubunu 

övsünler, telaffuz üslubu ve okunan kelamı takdir etsinler. 

2. Naat-i şerifi okurken değişik şiirlerine mağfiret bahçelerinden birçok çeşitli şiirleri 

eklemek ki insanlar Vah! Vah diyerek onun ne kadar zor şiirleri ezbere bildiğini 
anlasınlar. 

3. Kitaba bakmaksızın bunun için naat okumak ki dinleyiciler desin vay kardeş vay! O 

birçok naat-i ezbere biliyor. 

4. Naat okuyan (veya mübelliğ) zor bir şiiri öyle bir açıklasın ki insanlar onu zeki 

sansın ve bilgilerini takdir etsinler. 

5. Bulunmayan kelamı bulup veya yeni bir tarz yaparak (veya çalarak) gizlemek ve özel 

bir gece ve özel bir zamanda büyük toplantıda naat-i sırf şunun için okuması ki 

dinleyenler mest olsun ve yüksek sesle Subhanallah / $90ُسۡبٰحَن ا , diyerek takdir etsinler. 

Naraları haykırsınlar ve diğer naat okuyucuları da takdir etmek zorunda kalsınlar. 

6. Naat okumak, tilavet etmek, vaaz vb. üzerine aynı zamanda uzman olmak ki 

insanlar ona her şeyin ustası desinler. 

7. Zenginlere rağbet ile gitmek, onların veya herhangi bir dini veya dünyevi şahsiyetin 

varlığında Naat-i şerifi okumak ki zenginler banknotları üstüne atsınlar ve kendi 

nefsi de o şahsiyetin takdir etmesinden ‘lezzet’ alsın. 

8. Yurtdışına saygı ve şöhret veya hediye isteği ile Naat okumaya gitmesi ayrıca 
bundan da maksadı kendi ismiyle ‘Uluslararası Şöhretli Naat Okuyucusu’ denilsin 

ve afişlere yazılsın. 

9. Televizyon kanalında bunun için Naat okuması (veya vaaz vermesi) ki çok şöhret 

olsun. İnsanlar yolunu kesip saygı gösterisinde bulunsun. Kendi meclislerine davet 
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edip ona hizmet etsin. Medya veya filanca kanalın meşhur ve maruf Naat okuyucusu 

(veya mübelliği) desinler veya afişlere yazsınlar, VCD çıkarılsın ki onun ismi çok 

parlasın. 

10. Naat okuyucunun (veya mübelliğin) şöhret ve vay vay için CD veya VCD 

çıkartması. 

11. Vaaz verirken veya dinlerken veya dua ederken ya da dua edilirken, veya münacat 

veya Naat-i şerifi okurken veya dinlerken sırf bunun için ağlamaklı sesler çıkarması, 

ağlamaklı surat yapması, gözlerini kırpması veya gözlerini kapatarak zorla 

gözyaşları dökmesi veya ikide bir gözlerini silmesi ki insanlar dikkatlerini ona 

versinler ve ona beğenme gözüyle (yani övgüyle) baksınlar. 

12. Zikir ve Naat toplantısında sırf bunun için ön sırada oturması, Naat-i dinleyerek 

çok sallanması, yüksek sesle vay vay! Subhanallah / $90ُسۡبٰحَن ا  demesi, naraları 

haykırması ki insanlar onu bir Resul Âşığı sansınlar. 

13. Münacat veya Naat-i şerifi dinleyip bağırması ve zıplayarak dinleyicilerin dikkatini 

çekmesi, üstüne rikkat geldiği ise ve coşkuyla ayağa kalkmışsa fakat böyle bir 

durumdan çıktığı halde sırf bunun için elini ayağını sallamaya devam etsin ki 
insanlar onun çok çabuk normale döndüğünü söylemesinler! Veya bunun için yere 

düşüp sağa sola yuvarlansın ki insanlar onu tutup ovsunlar. Onu ayıltmak için 

çalışsınlar, ona su içirsinler ve o ‘hu hu’ diyerek yavaş yavaş ayılma numarası yapsın 

ve böylelikle insanların gözünde âşıklardan sayılsın. 

14. Naat-i ve vb. dinlerken sırf bunun için Medine’den uzaklığına ahu vah çeksin ve 

Medine diye haykırsın ki insanlar onu ‘Medine’nin Divanesi’ sansınlar’. 

15. Zikir ve Naat toplantısına sadece etli pilav veya baklalı pilavı vs. yemek için 

katılması. 

16. Münacat, naat, menkıbenin vb. son şiirine bunun için yazarın mahlâsını eklesin ki 

ismi duyulsun, takdir toplasın, insanlara etkisi olsun ki vay kardeş vay! O çok iyi bir 
şairdir. 
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Allah yolunda para harcayanlar için riyakârlığın 3 örneği 

1. Din işleri için para versin ki insanlar onu cömert desinler. 

2. Sırf bunun için fakirlere hayrat dağıtsın ki onlar ona Hacı Bey! Ağa Bey! Diyerek 

etrafında dört dönsünler, ona minnettar olsunlar, onun önünde ricacı olsunlar. 

3. Hastalara, dertli olanlara ve sel felâketine uğrayanlara hizmet için sadece şunun için 
koşsun ki insanlar onu afetzedelerin hamisi ve en iyi sosyal işleri yapan insan olarak 

tanısınlar. 

Riyakârlıkla ilgili 32 karışık örnek 

1. Tecvid sanatını sırf bunun için öğrensin ki insanlar ‘Kari Bey’ desinler. 

2. Kari Bey’in toplantılarda dinleyicilerin sayısına göre (ve İmam Bey’in şiddet ve 

kıtlıklara karşı kılınan namazlarda muktedîlerin azlığı veya çokluğunu göz önünde 

bulundurarak) tecvidin usullerine riayet ve sesin alçaklığı ile yüksekliğinde azalma 

veya arttırmanın maksadı dinleyicilerin mutluluğudur. (Keşke! Allah  ������� ����� rızası için 

hâcet namazlarında da zarurete göre tecvidin kurallarına riayetin alışkanlığı olsun) 

3. Kendisi için tevazu kelimeleri mesela fakir, günahkâr, önemsiz vb. söylemesi veya 

yazması ki insanlar onu mütevazi olarak tanısınlar, mütevaziliğini takdir etsinler. 
(Kalbin teyidi olmaksızın kendisi için böyle kelimelerin kullanımı münafıklıktır.) 

4. İnsanlarla bunun için coşkuyla görüşsün ki ona uysal ve ahlaklı desinler. 

5. Dua vs.de herkesin içindeyken ağlayası gelirse sırf bunun için gözyaşlarını silmeye 

devam etsin ki insanlar onun riyakârlıktan sakınmak için aceleyle gözyaşlarını 

sildiğini düşünsünler. 

6. İnsanların kalbinde yer edinmek için şu tür cümleleri söylemek: Ben günahlardan 

çok korkarım. Benim üzerimde kötü bir sonun korkusu vardır, Of! Karanlık bir 

kabirde neler olacak! Ah! Kıyamette hesabımı nasıl vereceğim! 

7. İnsanlara dünya ile ilgisinin olmadığını ve kendi takvasının izlenimini bırakmak 

için şöyle söylesin: Ben zenginler ve şahsiyetlerle görüşmekten sakınırım (Eğer bu 
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cümleyi zenginleri kendisinden küçük olarak düşünüp söylüyorsa kibrin afetine 

yakalanmıştır.) 

8. Birinin musibetini duyunca sırf bunun için yüzünü buruştursun veya sempati 

kelimeleri söylesin ki insanlar onu sempatik biri desinler. (Fakat dertli 

Müslümanları teselli etmek niyetiyle Allah  ������� ����� rızası için bunu yapmak ibadet ve 

ahret sevabıdır.) 

9. Elinde tespihi bunun için sürekli olarak tutsun ve göstersin veya insanların önünde 

dudakları hareket ettirsin veya onlara sesi duyulsun diye Sala-u Selam ve zikir 

okusun ki onu zahit biri olarak bilsinler. 

10. İnsanlar içinde yiyip içme, oturup kalkma vs. gibi zamanlarında Sünnetlere riayet 

etsin ki insanlar onu sünnetlere uyan biri olarak tanısınlar. (Keşke! Yalnızken de 

yeme içme ve diğer işlerinde de Sünnetler düşüncesi olsun.) 

11. Davette veya başkalarının varlığında bunun için az yesin ki gören onu Sünnete uyan 

(yani Sünnete göre davranan) ve az yiyen biri olarak düşünsünler. (Teessüf! Bu 
riyakâr evinde ve arkadaşlarıyla birlikteyken başkalarının payını bile süpürüp 

götürüyor.) 

12. Birine kendi iyiliklerini anlatırken şunu söylesin ki ‘siz başka birine söylemeyin’ ki 

karşısındaki etkilensin ki çok samimi bir şahıstır ki kimseye kendi iyi amelini 

göstermek istemiyor. 

13. Kendi ismiyle Hafız söylenmesini ve yazılmasını ayarlamak ki insanlar beğenme 

gözüyle baksınlar ‘��� ����  ��	
�� ��@’, desinler. Saygıyla Hafız Efendi veya Hafız Bey desinler. 
Dualar için ricalarda bulunsunlar. (Eğer riya niyeti olmasa bir Hafızın kendi 

ağızından kendisine Hafız demesi veya yazması yasak değildir.) 

14. Mübarek Ramazan’ın itikâfına durması veya herkesin önünde tilavet etmesi veya 

çok ağlayarak dualar etmesi ki insanlar onu mütedeyyin olarak bilsinler. 

15. Mübarek Ramazan’ın itikâfına durmak ki bedava sahur ve iftar yemekleri gelsin. 
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16. Bir cenaze olduğu zaman koşturması ayrıca cenaze alayında ve defin işlerinde en 

önde bulunması ki insanlar arasında mümtaz olsun. Cenaze sahipleri etkilensin, 

onların gözünde iyi bir insan olarak görülsün. 

17. İyilik işlerine çok şevkle katılsın ki insanlar onu iyilikler heveslisi zannetsinler. 

18. Kendi din işlerini bunun için ifade etsin ki dinleyenler onu dinin çok büyük bir 

hizmetkârı olarak düşünsünler ve onun büyüklüklerini kabûl etsinler. Mesela kendi 

faziletlerini Kabul ettirmek için şunu desin: Ben 15 yıldır iyiliğe davet etmekteyim. 

Ben bu süre içerisinde filanca sorumlulukları üstlendim. Ben şu kadar bölgeye hatta 

ülkeye gidip Medeni iş yaptım. Ben yüzlerce insanı sakal bırakturdım, sarık 

giydirdim ve Medeni işe amade ettim. Onları terbiye ettim. Filanca sorumluları da 

Medeni atmosphere ben getirdim vs. vs.  

19. Okuma sırasında herhangi bir hikmet dolusu çiçek bulduysa başkalarından 

gizleyerek büyük bir toplantıda bunun için beyan etsin ki vay / $90ُسبٰۡحَن ا , sesleri 

yükselsin, birçok kişiye kendi bilgi çokluğu ile etkilesin ve takdir edilsin. 

20. Kendisinin Allah  ������� ����� için yaptığı imamlığı veya verdiği din dersini sırf bunun için 

başkalarına söylesin ki insanlar ondan etkilensin, ona saygıyla yaklaşsınlar. 

21. Özel bir gecede veya toplantılarda vs. bunun için iyi bir makamda ezan okusun ki 

insanlar sesine ve üslubuna vay vay desinler. 

22. Alışveriş yaparken veya ücret karşılığında birisinden bir işi yaptırırken kendi dini 

mertebesini mesela Din talebesi veya Kuran Hafızı veya Cami İmamı veya Müezzin 

veya Mübelliğ olarak tanıtsın ki ona indirim yapsın ya da ondan hiç para almasın. 

23. Kitap veya risale yazarken şu niyetle ibret verici rivayetleri ve çok ilginç hikâyeleri 

ve güzel güzel Medeni çiçekleri dâhil etsin ki okuyucular takdir etmek zorunda 

kalsınlar. 

24. Kendi eda ettiği Hac ve Umre sayısının, Kuran tilavetinin günlük Süre sayısının, 

Recep ve Şaban El Muazzam’ın tam ve diğer nafile oruçlarının, nafile namazlarının 

ve Salat-u Selamlarının çokluğundan şunun için bahsetsin ki vay vay densin ve 

insanların kalplerinde saygı beslensin. 
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25. Küçük büyük din kitaplarının isimleriyle veya isimlerini belirtmeden okumanın 

çokluğundan bahsetmek ki İslami Kardeşler onun din ilminin sevdalısı zannetsinler 

ve başkalarına onu örnek olarak göstersinler. 

26. Bunun için hacca gitmek veya Haccından bahsetmek ki insanlar Hacı desinler, ziyaret 

için muhakkak gelsinler, ağlayarak dualarına talip olsunlar, ona çelenk taksınlar, 

hediyeler vs. sunsunlar. (Eğer saygı gösterilmek veya hediyeleri vs. alma maksadı 

olmazsa aksine zikri nimet vs. gibi iyi niyetler olsa Hac ve Umreden bahsetmek, 

sevdikleri ve akrabaları toplamak, ‘Meclisi Medine’ düzenlemek yasak değil aksine 

ahret sevabıdır.) 

27. Seyyidlere bunun için saygı göstersin, ellerini öpsün vs. ki Seyyidler kalplerinde 

saygı beslesinler veya insanlar ona Eli Beyit sevdalısı zannetsin. 

28. Türbeleri bunun için çokça ziyaret etsin, her yerde Evliyaların vefat yıl 

dönümlerinde herkesin önünde olsun ki insanlar Evliya-I Kiramın ��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  Âşığı 

olarak bilsinler. 

29. Hazreti Gavs-ı Azam‘ı ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bunun için ikide bir ansın veya her Kameri ayın 

11. Geceyi şerifinin ikramını dağıtsın veya Kendilerinin menkıbesiyle mest olup çok 

sallansın ki insanlar Gavs Hazretleri’nin ��� ���  ������   �"� !%� & �'   sevdalısı zannetsin. 

30. Kendi Mürşidine bunun için çok hizmet etsin, insanlar arasında onun 

hizmetlerinden bahsetsin, onun gözüne girsin ki insanlar onu Mürşidinin yakını, 

gözdesi ve hizmetkârı zannetsinler, ona saygı göstersinler, ellerini öpsünler, belirgin 

yere oturtsunlar, duaları için yalvarsınlar, hediye sunsunlar, Sayın Mürşidine aracı 

yapsınlar. 

31. Kendi Piri ve Mürşidinin arta kalan yemekleri süpürüp yesin ki insanlar onu 

‘Teberrük Hırslısı’ olarak düşünsünler. (Eğer biri görmüyorsa teberrükü bile 

ellemesin veya başkalarına kaydırsın.) 

32. Başkalarının varlığında bunun için sessiz kalsın veya işaretle ya da yazarak 

konuşsun ki insanlar onu ciddi, sakin mizaçlısı ve diline Medine kilidi vurmuş birisi 

olarak algılasınlar. (İsterse evinde veya samimi arkadaşları arasında çok kahkahalar 

atıp aslan gibi bağırsın.) 
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Riyanin taniminin bağlaminda beyan edilen örnekleri düşünün 

Sevgili İslami Kardeşler! Beyan edilen örnekleri kafanızda tutarak riyakârlığın tanımına 

bir bakış atın nasıl ki Bahar-ı Şeriat 3. Cilt sayfa 629’dadır: ‘Riya yani gösteriş için (iyi) 

bir iş yapmak ve ‘duyma’ yani bunun için (iyi) bir iş yapmak ki insanlar bunu duyacak 

ve iyi olarak tanıyacak. Bu her iki şey çok kötüdür. Bunlardan dolayı ibadetin sevabı 
olmaz aksine günahı olur ve o şahıs da azaba müstahaktır.’ Riyakârlığın tanımına şunlar 

da dâhildir ki insanlar üzerinde kendi ibadet etme debdebesini oluşturmak, kendi 

övgüsü, vay vay ve saygı istemek veya bu iyi işi için bir takım elbiselik kumaş veya para 

zarfı veya bir yemek veya tatlı veya herhangi bir hediye almak maksadı olmak. Ayrıca 

sunulan örneklerde ‘Şöhret Sevgisi’ yani ‘saygı ve şöhret sevgisi’ de vardır. Çünkü 

riyakârlığın büyük bir sebebi de ‘Şöhret Sevgisidir’. 

Riyakârliğin örnekleriyle ilgili önemli bir izah 

Unutulmasın! Riyakârlığın bu örnekleri okuyup dinleyenin kendi içindeki riyakârlığını 

araması içindir. Bir başkasını riyakâr kılmak için değil çünkü riyakârlığın bağlantısı 

kalpledir ve kimsenin kalbinin durumunun herkesin bilgisi olamaz. Dolayısıyla bu 

örneklere kıyas ederek herhangi bir Müslümana şüphe duyulmasın. Şüphecilik haram ve 

cehenneme götürecek bir iştir ve aynı şekilde kimse ile ilgili tecessüs (günahı aramak) 

etmek, onun gizlisini açığa çıkarmak (yani ayıbını açığa çıkarmak) ve bunda bunun 

(yani riyakârlığı) işaretlerini aramak ki onun adı kötüye çıkarılsın, bu da haramdır. 

Kendinizi riyakârliğin azabindan korkutunuz 

Lütfen! Kendi iyiliklerinizi kontrol edin onlarda gizli riya olmayasın! Çünkü riya 

karıncanın yürüyüşünden daha da ince bir yürüyüşle hayır ameline girer. Gerçek şudur 

ki ‘riyada’ olan ‘lezzet’ ne güzel yemeklerde var ne malda ve ne de servetin çokluğunda. 
Bundan korunmak çok ama çok gereklidir ki bu ‘lezzet’ cehenneme götürecektir. 

Dolayısıyla siz kendinizin iyi bir amelinizde riyanın şaibesini (yani şüphe) bile 

bulursanız tövbe edin ve kendinizi korkutun. Hadisi Mustafa’dır  ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ���� : 

‘Şüphesiz cehennemde bir vadi vardır ki bundan Cehennemin kendisi bile her gün dört 

yüz defa korunma ister. Allah  ������� ����� bu vadiyi Ümmeti Muhammed’in  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ ���� ����  öyle 

riyakârları için hazırlamıştır ki onlar Kuran Hafızları, Allah’tan başkası için sadaka 
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verenler, Allah’ın  ������� ����� evine Hac yapanlar ve Allah  ������� ����� yolunda yolculuklara çıkanlar 

olacak.’ (El Muaccam El Kabir 12, Cilt sayfa 136 Hadis 12803) 

Eğer bir İslami Erkek Kardeş veya İslami Kız Kardeş kendisinde burada beyan edilen 

örneklerden birini bulursa muhakkak riyakârlığını tedavi etsin fakat asıl iyilikleri ve 

saadetleri terk etmesin çünkü buruna sinek konursa sinek kovulur burun kesilmez. 

Bacha lay riya say bacha Ya Ilahi 

Tu ikhlas ker day ‘ata Ya Ilahi 

Koru riyadan koru Ya İlahi 

Sen ihlası bahşet Ya İlahi 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا-

ِمۡي ِبَاهِ ال#
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
Cَتَعا ُ م َٖصل# ا$9

#
 وََسل

(Detaylı bilgiler için Maktaba tul Madina’nın yayınladığı 166 sayfalık kitabı ‘Riyakârlık’ 

okuyunuz.) 

��� 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

 ا$9 
َ
Cِاَۡسَتۡغِفُر ا9$   تُۡوُبۡوا ا  

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
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Riyakârın alametleri 

Emir El Müminin Hazreti Ali El Murtaza  �;�ۡ ��  !���.��ۡ��  ��������   !��� ����  �( ��:��<�ۡ9 �:�  buyuruyor: Riyakârın üç 

alameti vardır: 

1. Yalnızken amelde tembellik yapar ve insanların önünde ise çabuk hareket eder. 

2. Takdir edilirse ameli artırır ve 

3. Kınanırsa ameli azaltır. (El Zevacir Aniktirafil Kubair 1. Cilt sayfa 86) 
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İnsanlar arasinda kendini kinamak da riyanin bir alametidir 

Hazreti Hasan Basri � �� ���  ������   �"�  !%� & �' buyuruyor: Bir kalabalıkta kendini kınayan şahıs (yani 

kendine günahkâr, kötü emelli, karanlık işleri yapan demek) aslında kendini övüyor (ki 

insanlar ona mütevazi ve alçak gönüllü diyerek onun mütevaziliğini takdir etsinler) ve 

bu da riyanın alametlerinden biridir. (Tenbih ul Mugattarin sayfa 249) 

Unutmayın! Kendi için tevazu kelimeleri kullanmak şu şekilde riyakârlıktır ki riyakârlık 

niyeti vardır ve şimdi bu günahtır ve aynı şekilde sırf ağzından tevazu kelimeleri 

söylüyorsa ve kalbinde böyle bir durum yoksa münafıklıktır ve bu da günahtır. 

Oruçla ilgili sormayın 

Hazreti İbrahim Bin Edhem ��� ���  ������   �"�  !%� & �' buyuruyor: Kardeşine onun orucu ile ilgili 

sormayın çünkü o orucum derse, onun nefsi sevinecek ve oruç değilim derse onun nefsi 

üzülecek ve bu her ikisi de riyanın alametlerindendir. (Tenbih ul Mugattarin sayfa 24) 

İhtiyaç duyduğunuzda oruçlu olduğunuzu söyleyin 

İhtiyaçtan dolayı orucu söylemenin bir zararı yoktur ki Hazreti Muhammed Mustafa’nın 
 ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  Hadisidir: Birisi davet edilirse ve o oruçlu ise şunu söylesin: Ben 

oruçluyum.  (Sahih Müslim Hadis 1150 sayfa 579) 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bu 
Hadisin bağlamında buyuruyor: Unutmayın ki nafile orucun gizlenmesi daha iyidir. 

Fakat çünkü burada (mesela birinin evine gidilecekse orada) gizlemekle ya evsahibi ile 

bir düşmanlık başlayacak veya üzüntü ve kırgınlık olacak. (Allah  ������� ����� rızası niyeti ile) 

Müslümanın kalbini sevindirmek de bir ibadettir. Onun için orucun söylenmesi 

emredilmiştir. (Mera tul Manaceh 3, Cilt sayfa 199) 

İyilikten dolayı eşyanın ucuza verilmesi 

Hazreti İmam Ahmed Bin Hacar Mekki Şafii ��� ���  ������   �"�  !%� & �' riyakârlığın çeşitlerinden 

bahsederken buyuruyor: Bundan daha büyük gizli riya şudur ki (kendi iyiliklerinin) ne 

insanların bilme arzusu olsun ve ne de ibadetin bilinmesinden bir mutluluk (doğmuş) 
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olsun. Fakat görüşmelerde insanlar ona önce selam versinler ve onunla gülümseyerek 

görüşsünler. Ve onun ihtiyaçlarını karşılanmasında acele etsinler, alışverişte ona indirim 

yapsınlar (Mesela o bir şeyi satın almak istediği zaman ona ucuza veya bedava 

sunsunlar) ve o insanların yanına geldiği zaman ona yerlerini versinler. (Onu saygın bir 

yere oturtsunlar, dualar için ona yalvarsınlar, onun için seslerini alçak tutsunlar, ona 

minnet duysunlar, karşısında ricacı olsunlar vs.) Birisi bu konularda eksik davranırsa 

kendi gizli iyiliklerinden dolayı kendisini büyük sandığından kalbine ağır gelsin. Güya 
onun nefsi onun ibadetinin karşılığında kendisine saygı duyulmasını istiyor. Hatta var 

sayalım ki o bu iyilikleri yapmamış olsaydı onun nefsi bu saygı isteğini de 

beslemeyecekti. (El Zevacir Aniktirafil Kubair 1, Cilt sayfa 93) 

Samimi olanların riyadan sakınma üslubu 

Dolayısıyla samimi kullar gizli riyadan korkarlar ve diğer insanlar ne kadar çabayla 
kendi günahlarını gizliyorlarsa bunlar onlardan daha fazla kendi iyiliklerini gizlemye 

hırslı olurlar. Ve bunun nedeni sadece şudur ki bu insanlar kendi iyiliklerini halis kılmak 

isterler ki Allah  ������� ����� Kıyamet günü insanların önünde onlara mükâfat bahşetsin çünkü 

onlar şuna inanıyorlar ki Allah  ������� ����� sadece ihlas ile yapılan işlerini kabûl ediyor. Ve 

onlar şunu da bilirler ki Kıyamet günü insanlar çok muhtaç ve aç olacak ve onların 

malları ve evlatları onların hiç işlerine yaramayacak. Fakat Allah  ������� ����� huzuruna kalbi 

selim (yani günahlardan korunmuş) ile çıkan birisi hariç. (El Zevacir Aniktirafil Kubair 1, Cilt 

sayfa 93) 
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Acaba biz riyakâr mıyız? 

Sevgili İslami Kardeşler! Biz samimiyetle düşünmeliyiz ki acaba biz yalnızken ibadet 

konusunda tembellik ve insanların önünde ise hareketlilik mi gösteriyoruz? Acaba biz 

iyilik yaptıktan sonra bunu insanlara gereksiz yere söylüyor muyuz? Sonra biri bizi 

takdir ederse ‘gaza gelerek’ amelimizi abartıyor muyuz? Ve övgü olmadığında üzülüyor 

muyuz ve bu amelimiz azalıyor mu? Acaba insanların önünde iyilik yapmak bize lezzet 

mi veriyor fakat yalnızlıkta pek zevkli olmuyor mu? Acaba biz insanlar karşısında 

(kendimizi karanlık işleri yapan, günahkâr, suçlu, fakir, hakir ve aciz ve miskin vs. 
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diyerek) onları etkilemek için kendimizi kınıyor muyuz? Acaba biz kendi mübelliğ veya 

sünnetler dolusu Medeni şeklimizden yararlanarak bizden etkilenmiş olan esnaftan 

şunun için mi alışveriş yapıyoruz ki onlar bize bedava veya ucuza versinler? Eğer bu 

soruların cevabı evet ise hemen tövbe edelim ve ihlası elde etmek için çalışmaya 

başlayalım ki tövbeden önce ölüm gelmeyesin ve riyakârlık sebebiyle Cehenneme 

atılmayalım. 

Riyakârliktan tövbe etmenin bereketi 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ���  ������   �"�  !%� & �' yazıyor: 

Unutmayın ki riya ile ibadet uygunsuz olmuyor (yani öyle değil ki riyakârlıkla namaz 

kıldıysa ona namazı terkeden densin) aksine kabûl olmama endişesi oluyor. Eğer riyakâr 

sonunda riyadan (samimi) tövbe ederse ona riya ibadetinin kazası vacip değildir aksine 

onun tövbesinin bereketiyle geçmişteki kabûl olmayan riya ibadetleri de kabul olacak. 
Mutlaka riyadan temiz olmak çok zordur. Kimse riya endişesi ile ibadetleri terk etmesin 

aksine riyadan korunma duaları etsin. (Mera tul Manaceh 3, Cilt sayfa 199) 

Tayray rahm-o-karam per aas mayn nay baandh rakhi hay 

Bari ummeed hay Aqa! Karam Rauz-e-Jaza hoga 

Senin rahmetin ve lütfuna umudumu bağladım 

Çok umutluyum Malikim! Mükâfat gününde lütfun olacak 

(Vesaili Bahşeş sayfa 188) 
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Riya hastalığını tedavi ediniz 

Sevgili İslami Kardeşler! Eğer biz kalbimizde şu riya hastalığının alametlerini hissedersek 

bunun tedavisinde hiç geç kalmamalıyız. Biz içimizi temizlemeye çalıştığımız zaman   ���
 ��
���	���� ��  ��� �� �� �����  dışımız da temizlenecek. Hazreti Peygamber’imizin  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  Hadisidir: 

Kendi içini ıslah edenin dışını da Allah  ������� ����� ıslah edecektir.’  

(El Came ul Sagir Lil Suyuti sayfa 508 Hadis 8339) 
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‘İhlas Nuru’ nun 10 harfin nispetiyle Riyakârlığın 10 tedavisi 

1. Allah-u Teala’ya dua yoluyla yardım isteyiniz. 

2. Riyakârlığın zararlarını göz önünde bulundurunuz. 

3. Riyanın sebeplerini yok edin. 

4. Kendi amellerinizde ihlas oluşturun. 

5. Niyeti koruyunuz. 

6. İbadet sırasında Şeytani vesveselerden korunun. 

7. Yalnızlık olsun veya kalabalık aynı amel ediniz. 

8. İyilikleri gizleyin. 

9. Sadece iyi sohbette bulunuz. 

10. Salat-u Selam ve zikirleri alışkanlık haline getirin. 
 

Şimdi bu tedavilerin açıklamalarını mülahaza buyurunuz. 

1. (Birinci Tedavi) Allah-u Teala’ya Dua ile yardım talep ediniz 

Hazreti Peygamber’imizin ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ Hadisidir: / Kل
َ
ُمۡؤِمنِ َع ا

ۡ
ُح ال

َ
0ُء ِس/  Yani dua 

müminin silahıdır. (El Müstedrak Li Hakim 2, Cilt sayfa 162 Hadis 1855) 

Şeytana karşı savaşta bu silahı kullanarak Gaffar Allah’ın  ������� ����� huzurunda şöyle dua 

ediniz: Ya Rabbi Mustafa! Bana riyakârlık hastalığından şifa bahşet, Benim boş ellerimi 

ihlasın zevalsiz servetiyle doldur. Benim önümde öyle bir düşman (Şeytan) var ki beni 

görüyor fakat kendisi görünmüyor fakat sen onu görüyorsun. Ya Allah  ������� �����! Beni bu 

düşmanın hilelerinden koru. Ya Allah  ���� ����� ���  ben şu hususta sana sığınıyorum ki 

insanların gözünde ise benim durumum çok iyi olsun, onlar beni dindar ve takvalı 

olarak bilsinler fakat ben senin huzurundan cezaya müstahak olayım.’ 

Mayra her ‘amal bas Tayray wasitay ho 

Ker ikhlas aysa ‘ata Ya Ilahi 
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Benim her amelim sadece senin için olsun 

Bana böyle bir ihlas bahşet Ya İlahi  

(Vesaili Bahşeş sayfa 78) 
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2. (İkinci Tedavi) Riyakârlığın zararlarını göz önünde bulundurunuz 

Sevgili İslami Kardeşler! Biz riyakârlığın afetlerini ve zararlarını göz önünde 

bulundurmalıyız çünkü insanın kalbi bir şeyi ancak onun ne zamana kadar faydalı 

olacağını görerek beğenir fakat o şeyin zararlarını anlayınca ise ondan korunur. Mesela 

bir İslami kardeş lezzeti ve tatlılığından dolayı balı çok sever fakat eğer ona söylense ki 

senin içtiğin bu balda zehir karışmıştır. Bu halde o balın lezzetine ve tatlılığına bakmayıp 

zehrine bakacak ve kesinlikle bunu yemeyecek. Aynı şekilde insanlara kendi iyi amelini 

açıklamaktan ve onlar tarafından vay vay denilmesinden mutlaka nefse çok lezzet hâsıl 
olur hatta bu lezzetin sebebiyle ibadetin zorluğu da kolaylaşır. Fakat biz bu lezzetin 

yerine riyakârlık yoluyla karışan zehirden bile daha tehlikeli zararları kafamızda tutarsak 

bundan korunmak bizim için daha da kolaylaşacak. Çünkü zehrin zararı sadece bu 

dünyaya kadardır ve ‘riya’ ise ahret için yıkıcıdır. Acaba riyanın şu zararı daha az mıdır 

ki iyi bir amel için zorluk çekilmesine rağmen sevaptan mahrumiyet olur! Böyle bir 

işçinin hali ne olacak ki o bütün gün güneşin altında ter döksün ve ücret ödeneceği 

zaman ise onun ödemesi durdurulsun ki sen filanca hatalar yapmışsın dolayısıyla sana 

ücret verilmeyecek. Fakat Ah! Riyakâr ise sevaptan mahrumiyetin yanında ateş azabına 

da müstahaktır. Bu insan ne kadar bilgisizdir ki yüzbinlerce kazanılabilecek bir şeyi 

sadece bir anlık mutluluk için bedavaya satsın. Aynı şekilde böyle bir ibadet eden de ne 
kadar cahildir ki ibadetiyle Allah’a  ������� ����� yakınlık isteyeceğine yaratılanları kendisine 

çekmeye çalışıyor. Bu tür riyakâr güya Allah’ın  ������� ����� itaatsizliğini reva gördü ve bunun 

karşılığında insanlardan onların sevgilerini istemiş. Allah  ������� ����� huzurundan kınanma 

karşılığında insanların takdirine talip oldu. Allah’ın  ������� ����� gazabına karşılık insanların 

rızası ve hoşnutluklarını talep etti ve geri kalan Cennet nimetlerini fani dünya 
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karşılığında sattı! Sonra herkesi mutlu etmek süt nehrini kazmaya benzer ki bazı 

insanlar bir şeyden mutlu olurlarsa aynı şeyden mutsuz olanların sayısı da çoktur. 

‘Ata ker day ikhlas ki mujh ko na’mat 

Na nazdeek aaye riya Ya Ilahi 

Bana ihlas nimetini bağışla 

Riya bana yaklaşmasın Ya İlahi  
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 Gösteriş için amel edenin örneği

İnsanlara gösteriş ve duyurma için amel edenin örneği öyle bir şahıs gibidir ki o cebine 

taş doldurmuş ve bunu göstererek alışveriş için pazara gitmiş. İnsanlar onun dolu cebine 

bakarak hayretle demişler: ‘Vay kardeş! Hele bir bakınız! Bunun cebi ne kadar çok para 

ile doludur!’ Fakat ona insanların bu vay vay dışında hiçbir fayda olmayacak çünkü o 

esnafa para yerine taş ödemeye kalkar kalkmaz rezil ve rüsva olacak. Aynı şekilde 

gösteriş ve duyurma maksadıyla amel eden riyakâra insanlar tarafından söylenen takdir 

sözlerinden başka hiçbir fayda olmayacak ve ne de ona Kıyamet günü bir sevap 

verilecek. (El Zevacir Aniktirafil Kubair 1, Cilt sayfa 86 bitasarruf) 

 

Bari koshishayn ki gunah chhornay ki 

Rahay ah! Nakaam ham Ya Ilahi 

 

Günahı bırakmak için çok çalıştım 

Ah! Biz başarısız olduk Ya İlahi 

(Vesaili Bahşeş sayfa 82) 
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3. (Üçüncü Tedavi) Riyanin sebeplerini yok edin 

Sevgili İslami Kardeşler! Her hastalığın bir sebebi vardır. Eğer sebep yok edilirse hastalık 

da gider. Aynı şekilde riyakârlığın da temel olarak üç sebebi vardır. Eğer bu üç şeyden 

kurtulabilirse  ��  ���
���	���� ��  ��� �� �� �����  riyakârlıktan korunmak da kolaylaşacak. Bu üç sebep ise 
bunlardır. (1) Şöhret İsteği (2) Kınanma Korkusu ve (3) Mal ve Servet Hırsı. 

(1) Şöhret steği İ

Şöhret isteğinin tanımı: ‘Şöhret ve saygı istemek’. Şöhret isteğini kınarken Hoca tul 

İslam İmam Gazali  �   �"�  !%� & �'� �� ���  �����  buyuruyor: Şöhretin amacı insanların kalbinde yer 

edinmektir ve bu istek her fesadın köküdür. Biz Şöhret İsteğine hâkim olabilmemiz için 

Mübarek Hadislerde buyurulan zararları düşünmeliyiz. Bunun için bu bağlamda dört 

Hadisi mülahaza ediniz: 

1. Allah’a itaati insanlar tarafından edilen takdirin sevgisine karıştırmaktan sakının ki 
sizin amelleriniz yok sayılmasın. (Firdos El Ahbar Lil Delmi 1. Cilt sayfa 223 Hadis 1567) 

2. Mal ve mertebe sevgisi insanın kalbinde münafıklığı suda yeşilliğin büyüdüğü kadar 

büyütuyor. (İhya El Ulum 3. Cilt sayfa 286, 342) 

3. Mal ve Şöhret isteği (yani mal ve servet ve saygı ve şöhret sevgisi) Müslümanın 

dinine iki aç kurdun keçi sürüsüne verdiği zarardan daha çok zarar verir. (Tirmizi 4. 

Cilt sayfa 166 Hadis 2383) 

4. Kendi övgüsünü sevmek insanı kör ve sağır yapar.  

(Firdos El Ahbar Lil Delmi 1, Cilt sayfa 347 Hadis 2548) 

Böyle ‘Fikri Medine’ ediniz 

Biraz çabalayıp düşünün (Fikri Medine edin): İnsanların benim için övgü dolusu birkaç 

cümle sarf etmeleri veya bana takdir gözüyle bakmaları veya şöhret olmak nefsim için 

muhakkak bir lezzet sebebidir. Fakat insanlar tarafından yapılan övgü beni Mahşer günü 

Allah  ������� ����� huzurunda başarılı ve bahtiyar kılmayacak çünkü bu övgüleri yağdıran 

insanların kendileri bile gazap korkusuyla titreyecekler. Onların övmeleriyle ne benim 
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rızkım artacak ne ömrüm uzayacak ve ne de ahrette herhangi bir rütbe nasip olabilecek. 

Dolayısıyla bu tür insanlar tarafından edilen takdirin istenmesinin ne faydası var! Ben 

neden bu insanlara gösteriş için iyi amel edeyim aksine ben sadece kendi Rabbimin        
 ������� ����� rızası için ibadet edeceğim  ��  ���
���	���� ��  ��� �� �� �����  

Kendi yalan övgüsünü beğenmek haramdır 

İmamı Ehli Sünnet Ala Hazret Mevlana Şah Ahmed Raza Han  � ���  ������   �"�  !%� & �'� �  Fatava 

Razaviya 21.cilt sayfa 597’de yazıyor: Eğer birisi (bir şahıs) kendi övgüsünü dost bilirse 

(yani beğenirse) ki insanlar onda bulunmayan faziletlerle onu överlerse o zaman bu açık 

ve kesin bir haramdır (Yani Allah-u Teala buyurdu): 

�� ]    �� ���ۡ�� � ��  �(ۡG ��
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    �=�ۡ �0��ۡ��G   

ۤ
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    �� ���ۡ ���  
�ۡ  # ���%  /ۡ� 	    �ۡ �� ��Tۡ�G 
   �� ��&    ۡP�s ��3 �l ���ۡ��             

 6� ��#�T ���%      �( ��$    ��
 �� ��ۡ	
 ^   Pۡ�s� 	  ��      F�
 �� ��       F,-ۡ�	�
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Tercüme Kanz ul İman: Kesinlikle kendilerine yapılanlara sevinenler ve istiyorlar ki 

yapmadıkları için onlar takdir edilsin bu türleri hiçbir zaman azaptan uzak olarak 

görmeyin ve onlar için korkunç azap vardır. 
[Kanz-ul-Iman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (4, Cüz, Al-I İmran Süresi, 188, Ayet) 

��� 

Aaj banta hoon mu’azziz jo khulay Hashr mayn ‘ayb 

Haye ruswa`ee ki aafat mayn phansoon ga Ya Rab 

Bugün saygın olmaya çalışıyorum fakat Haşirde ayıplar açıldığında 

Mahşerde rüsvalık afetine takılıp kalacağım Ya Rab 

(Vesaili Bhşeş sayfa 91) 

(2) Insanlar Tarafindan kinanma korkusu 

İnsanlar tarafından kınanma (yani kötü sözler söylenmek) korkusu şöyle yok edilebilir 

ki siz düşünün ki kimsenin kınaması ile (yani kötü söz söylemesi) ne ölümüm çabuk 
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gelecek ne de benim rızkım kısalacak. Eğer benim Rabbim  �� �� �� ����� benden razı ise 

insanların kınaması ve onlar tarafından söylenen kötü sözler bana hiçbir zarar veremez. 

Bu insanların kendileri bile mecbur ve acizdir ki kendi fayda ve zararlarına ve 

hayatlarıyla ölümlerine sahip değiller. O zaman ben niçin bunların kınama korkusuyla 

iyi işler yapayım veya terk edeyim. Ben sadece kendi Rabbimin  �� �� �� ����� kahrı ve gazabından 

korkmalıyım. 

(3) Mal mülk ve servet hırsı 

Mal ve mülk hırsından kurtulmak için şöyle düşünün ki malı verme ve durdurma 

konusunda insanların kalpleri Allah’ın  ������� ����� elindedir. Ben uğruna yapacağım riyakârlık 

yani gösteriş ameli edeceğim ki onların kendileri bile bir hiçtir. Rızk veren zat sadece ve 

sadece Allah’tır  ������� �����. İnsanların malına heveslenen şahıs rezil ve rüsva olur ve ona bu 

mal verilirse bile o verenin ihsanının altına ezilmeye mecburdur çünkü riyakârane 
amelin sebebiyle mal elde etmek kesin değildir ve rezil ve rüsva olma endişesi de tamdır. 

O halde ben neden iyi işlerle insanları etkileyip onlardan mallarını almaya çalışayım? 

Dolayısıyla ben kendi Rabbimi  ������� ����� razı etmek için ibadet ve her türlü iyi işler 

yapacağım.  ��  ���
���	������  ��� �� �� �����  

Peechha mayra dunya ki mahabbat say chhura day 

Ya Rab mujhay deewanah Madinay ka bana day 

Beni dünya sevgisinden kurtar 

Ya Rab beni Medine’nin divanesi yap 

(Vesaili Bahşeş sayfa 100) 
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4. (Dördüncü Tedavi) kendi amellerinizde ihlas oluşturun 

Hazreti Peygamber’imizin Hadisidir  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ���� : Ey İnsanlar! Allah  ������� ����� için ihlas ile 

amel edin çünkü Allah  ������� ����� sadece onun için ihlas ile yapılan amelleri kabûl eder ve 

şunu söylemeyin ki bu (amel) Allah için ve akrabalık içindir.’ 
(Süneni Dar Katni 1. Cilt sayfa 73 Hadis 130) 
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İhlas olmadan sevap olmaz 

Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı mealli Kuran-ı 

Kerim, ‘Kanz ul İman ile Hazain El İrfan’ sayfa 892 ile 893 Cüz 25 Şura süresi Ayet No: 

20’de Allah  ������� ����� buyuruyor: 
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Tercüme Kanz ul İman: Kim Ahret ekimini isterse onun için biz ekimi artırırız ve dünya 

ekimini isterse biz oradan ona bir pay vereceğiz ve Ahrette onun bir hissesi yoktur.  

[Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (25. Cüz, Eşşura Süresi, 20, Ayet) 
Tefsiri Nur ul İrfan’dan bu Mübarek ayetin değişik bölümlerinin tefsiri şöyledir: (Kim 

Ahret ekimini istiyor) Yani Allah’ın  ������� ����� rızası ve Cenabı Mustafa’nın  ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  

hoşnutluğunu istiyor, riya için amel etmesin. (Biz onun ekimini artırırız) Yani ona daha 

fazla iyilik yapma gücü vereceğiz. İyilik işlerini kolaylaştıracağız. Amellerin sevabını 

hesapsız bahşedeceğiz. (Ve kim dünya ekimini istiyor) Kim sadece dünyayı elde etmek 
için iyilikler yapar. Saygı ve şöhret için, âlim, Hacı olur, (mal) ganimet elde etmek için 

gazi (olur). (Ve Ahrette onun bir hissesi yoktur) Çünkü o Ahret için bir amel 

yamamıştır. Öğrendik ki riyakâr sevaptan mahrum kalıyor fakat Şeriatça onun ameli 

doğrudur. Riya namazından farz eda olacak fakat bunun için Ahrette (yani Ahrette 

bunun bir hissesi yoktur) şartı konmıştır. (Nur ul İrfan sayfa 774) 

 ������� �����  Muhlisin amellerini Allah meşhur eder

Hazreti Peygamber’imizin  �� �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$���� ��  HadisidirA Eğer sizden bir şahıs kapı penceresi 

olmayan sert bir kayada herhangi bir amel ederse onun ameli açığa çıkacak ve olacak 

olan mutlaka olacak.’ (Musnedi İmam Ahmed Bin Hanbel 4, Cilt sayfa 57 Hadis 11230) 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bu 

Hadisin bağlamında yazıyor: Bu Hadisin maksadı şudur ki siz riya yaparak sevabı neden 

berbat ediyorsunuz! Siz ihlasla iyilikler yapın. Gizli olarak ibadet edin. Allah-u Teala 
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sizin iyiliklerinizi kendisi insanlara açıklayacak. İnsanların kalpleri sizi mütedeyyin 

olarak tanıyacaklar. Bu son derece mücerreptir yani (denenmiştir). Bazı insanlar 

gizlenerek teheccüd kılıyorlar. İnsanlar onları boşuna teheccüd kılan demeye başlıyorlar. 

Teheccüd hatta her iyilik nurundan dolayı belli oluyor ki bu gece gündüz gözetim 

altındadır (yani görülmektedir). İnsanlar Hazreti Gevs-ı Azam (ve) Hazreti Ajmeri’yi 
 �1!.� �& �'� ��� � �� �   !�� �����  evliya diyorlar çünkü bunu Allah-u Teala dedirtiyor. İşte bu Hadisin 

zuhurudur. (Mera tul menaceh 7, Cilt sayfa 145)  

Muhlis kime denir? 

‘İnsan ne zaman muhlis oluyor’ bununla ilgili Eslafı Kiramın  �������   !��� ����  !�!.� �& �' dört sözü 

mülahaza olsun: 

1. Hazreti Yahya Bin Muaz’a ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' soruldu: İnsan ne zaman muhlis oluyor? 

Buyurdu: Anne sütünü emen bebek gibi huyu olduğu zaman. Eğer birisi süt emen 
bebeği överse sevmez ve kınarsa ona kötü gelmez. Aynı şekilde o nasıl kendi övgüsü 

ve kınanmasına pervasız kalıyorsa aynı şekilde insan da kendi övgüsü ve 

kınanmasına pervasız kalırsa ona muhlis denilebilir.’ (Tenbih ul Mugattarin sayfa 24) 

2. Hazreti Zunnun Mısri’ye ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�', ‘biri sordu: Birisi kendisinin muhlis olduğunu 
nasıl bilsin? Buyurdu: Salih amellere (yani iyiliklere) bütün gücünü harcadığı halde 

kendisini saygın birisi olarak bilinmesini sevmediği zaman.’ (Yukarıdaki ile aynı sayfa 23) 

3. Bir İmama soruldu: Muhlis kimdir? Buyurdu: Kendi iyiliklerini kendi kötülükleri 

gibi gizleyen biri muhlistir.’ (El Zavacir 1. Cilt sayfa 102) 

4. Diğer bir Büyüğe ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' soruldu: İhlasın sınırı nereye kadardır? Buyurdu: Şu ki 

senin öyle bir isteğin bile olmasın ki insanlar seni takdir etsinler.’  

Övgü ve kınama eşit olsun bana lütfet 

Ne sevinç ne de üzüntü olsun Haremin Maliki 

(Vesaili Bahşeş sayfa 271) 
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5. (Beşinci Tedavi) Niyetinizi koruyunuz 

Riyakârlıktan korunmak için niyetinizin korunması lazımdır ki sizin yapacağınız amelin 

gayesi nedir! Eğer riya kokusunu alırsanız hemen niyetinizi ıslah edin ve şunu düşünün 

ki sadece Allah  ������ ����� rızası için yapılan amel makbul olacak. Eğer ben insanlara göstermek 

veya duyurmak için bir iyilik yaparsam değil kabûl olması Cehennem azabına müstahak 
olacağım! Şeytan yüz bin kere engellemeye çalışsa da riya ve gösteriş niyetinden 

korunun ve iyi niyet edilmesi gerekecektir. Hazreti Naim Bin Hammad ��� ���  ������   �"�  !%� &�' 

buyuruyor: Bizim sırtımızın kırbaç yemesi bizim için (iyi) niyet etmekten daha kolaydır.’  

(Tenbih ul Mugattarin sayfa 25) 

Niyetin tanımı 

Manası itibarıyla niyet kalbin samimi iradesine denir ve Şeriatça ibadet iradesine niyet 

denir. (Alıntı Nuhat ul Kari Şerh Sahih El Buhari 1, Cilt sayfa 226) 

Niyetin önemini kalbinize yerleştirmek için yedi rivayeti mülahaza buyurun. 

(Urduca) ‘Çal Madina’nın’ yedi harfin nispetiyle İyi niyetin faziletiyle 

?  ilgili 7 Hadisi Mustafa  

1. Emeller niyetlere bağlıdır ve her şahısın niyeti ne için ettiyse odur. 

(Buhari 1, Cilt sayfa 6 Hadis 1) 
2. Müslümanın niyeti onun amelinden daha iyidir. 

(El Muaccam El Kabir 6, Cilt sayfa 185 Hadis 5942) 
3. Doğru niyet en faziletlisidir. (El Came ul Sagir 81. Sayfa Hadis 1284) 

4. İyi niyet insanı cennete götürecek. 

(El Firdos Bimasor El Hattab 4, Cilt sayfa 305 Hadis 6895) 

5. Allah  ���� ����� ���  Ahret niyetiyle dünyayı bahşeder fakat dünya niyetine Ahreti 

bahşetmekten inkâr eder. (El Zühüd Li İbni Mübarek sayfa 193 Hadis 549) 
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6. Doğru niyet Arştan muallaktır. Dolayısıyla bir insan doğru niyet edince Arş 

sallanmaya başlar. Sonra o insana bahşedilir. (Tarihi Bağdad 12. Cilt sayfa 444 Hadis 6926) 

7. Kim yiliğe niyet edip yapmazsa da ona bir iyilik yazılacak. (Sahih Müslim sayfa 79 Hadis 130) 

Achchhi achchhi niyyataun ka ho Khuda jazbah ‘ata 

Banda-e-mukhlis bana, ker ‘afw mayri her khata 

İyi niyetlerin şevkini bahşet Allah’ım 

Muhlis bir kul yap, benim her hatamı affet  
َبِۡيب
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ٰ
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6. (Altinci Tedavi) badet sirasinda şeytani vesveselerden sakinin İ

Sevgili İslami Kardeşler! İhlas kabulün anahtarıdır. Dolayısıyla nasıl iyi bir amelden önce 

kalpte ihlas gerekliyse aynı şekilde her iyilik ve ibadet sırasında onu tedavi ettirmek 
gereklidir çünkü Şeytan sürekli olarak bizim kalbimize vesvese sokmaya çalışıyor. 

Hazreti Fuzail Bin İyaz / ُفَضۡيل بِن ِعَياض � & �'� �� ����  �������   ���� ����  !%0  buyuruyor: Kendi amellerinde 

sihirbazdan (yani sihir yapan) dikkatli olmayan biri (Şeytanın oyununa gelerek) mutlaka 

riyakârlığa takılacaktır. (Tenbih El Mugattarin sayfa 23) 

İbadette vesveselerden kurtulmak için üç şey lazım 

İbadet sırasında Şeytani vesveselerden kurtulmak için üç şey gereklidir: 

C O vesveseyi tanımak. 

C Onu beğenmemek ve 

C Onu kabûl etmemek. 

Mesela biri iyi niyet edip teheccüde kalkmış. Şimdi ise Şeytan kalbine vesvese sokmuş ki 

insanlar benim teheccüde kalktığımı bildikleri zaman benden etkilenecekler. Şimdi bu 

vesveseyi bir an evvel tanımak o namaz kılan için çok gereklidir ki bu Şeytan 

tarafındandır. Sonra bunu beğenmesin ki Halik  ������� ����� rızası için yapılan amel ile 
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yaratılanları etkilemek İlahi gazabına davetiye çıkarmaktır. Sonra bu vesveseden 

dikkatini ayırsın. Muhakkak ki bu iş çok zordur fakat imkânsız değildir. Başlangıçta bu 

iş çok zor geliyor fakat biraz külfetle buna sabredilirse Allah’ın  ������� ����� fazlı ve lütfuyla ve 

hüsnü Tevfik ile bu iş de kolaylaşır. Bizim işimiz çaba göstermektir. Başarı Allah’tan 
 ������� ����� olur: 21. Cüz El Enkabut Süresi ayet No: 69’da Allah-u Teala buyuruyor: 

 �(ۡG ��
��	
 ��    �� �[# �. 
�ۡ      # �3 ۡ�&  ��>ۡ �3� 	   Pۡ�s ��3�G     # �3�� �l �!  � 	    �@ ٰ�AB
   � �= �
   ��   +L ��ۡ� �3 ���ۡ ��ۡ	
   �r ��     z U��Y  

Tercüme Kanz ul İman: Ve bizim yolumuzda çaba harcayanlara biz muhakkak yol 

göstereceğiz ve şüphesiz Allah iyiliklerle beraberdir. 

(21. Cüz El Enkabut Süresi 69. ayet) 

��� 

Tu shaytan kay sher say bacha Ya Ilahi 

Ho dil waswason say safa Ya Ilahi 

Mujhay waswason say bacha Ya Ilahi 

Ho sher door shaytan ka Ya Ilahi 

Sen Şeytanın şerrinden koru Ya İlahi 

Kalp vesveselerden temiz olsun Ya İlahi 

Beni vesveselerden koru Ya İlahi 

Şeytanın şerri uzak olsun Ya İlahi. 

ِمۡي ِبَاهِ ال# 
ٰ
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ٰ
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7. (Yedinci Tedavi) yalnizlik olsun veya kalabalik ayni şekilde amel ediniz 

Hazreti Ebu Hureyra  ��  ������   !"�  � �4�'� 5 !�  buyuruyor ki Hazreti Peygamber’imizin  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  

Hadisidir: Bir insan açık namaz kıldığı zaman da iyidir gizli namaz kıldığı zaman da 
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iyidir ve Allah-u Teala buyuruyor ki bu benim gerçek kulumdur.’ (Sünen İbni Macah 4, Cilt 

sayfa 468 Hadis 4200) 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bu 

Hadisin bağlamında yazıyor: Yani bu insanda riyakârlık yoktur, bu insan muhlistir. Eğer 

riyakâr olsaydı açık namazını iyi şekilde kılardı gizli (yani yalnızken) namazını ise 

öylesine kılardı. Gizli (yani yalnızlıkta) namazını da iyi şekilde kıldığı için muhlistir.’ 
(Mera tul Menaceh sayfa 7. cilt 140) 

İmam Sırrı namazında da tecvid kurallarına riayet etsin 

Sevgili İslami Kardeşler! Biz ister yalnızlıkta olalım ister İslami kardeşler arasında her iki 

yerde de aynı şekilde amel etmeye özen gösterelim. Mesela nasıl biz huşu ile insanların 

önünde namaz kılıyorsak yalnızlıkta da aynısını devam ettirelim. İmam Efendi de cahre 

(yani yüksek sesli kıraatı olan namazlar) namazlarında tecvid kurallarına riayet ediyorsa 

Sırrı (alçak sesli kıraat) namazlarında da aynısını yapsın. Ayrıca biz insanların önünde 
yapmak istemediği bir işi yalnızlıkta da yapmamalıyız. Hazreti Peygamber’imiz 

Muhammed Mustafa  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  buyuruyor: ‘İnsanların önünde yapmayı 

sevmediğiniz bir işi yalnızlıkta da yapmayınız.’ (El Came El Sagir Lil Suyuti sayfa 487 Hadis 7973) 

Bacha mujh ko shaytan ki makkariyon say 

Khuda bahr-e-Haydar riya-kariyaun say 

Beni Şeytanın hilelerinden koru 

Allah’ım Haydar uğruna riyakârlıklardan koru 
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8. (Sekizinci Tedavi) yilikleri gizleyin İ

Sevgili İslami Kardeşler! Keşke! Bu saadet verilirse ki biz kendi iyiliklerimizi de 

günahlarımızı sakladığımız gibi gizleyebilsek ve sadece şunu bilelim ki Allah  ������� ����� bizim 

iyiliklerimizi biliyor. Özellikle gizli iyilik yaptıktan sonra nefsi iyice gözetsin çünkü 
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ibadet etmekle nefsi hırs içinde coşacak ve o da bunu pusuya düşürmenin yollarını 

arayıp kendisine bu ibadetini insanlara açıklamasını söyleyecek ki böyle iyilikleri 

gizlemekle insanlar senin mertebesini bilemeyecekler ve o garibanlar senin peşinden 

gelmekten mahrum kalacaklar. Bu durumda sen insanların önderi nasıl olabileceksin? 

Senin vesilenle iyiliğe davet nasıl yaygınlaşacak? Vs. Bu durumda Allah-u Teala’dan 

istikamet ve sebat duası edilmelidir ve kendi amelin mükafatı olarak verilen Cennetin 

muhteşem ve daimi nimeti hatırlanmalıdır. Kendimizi korkutmalıyız ki Allah-u Teala’ya 
ibadetine karşılık insanlardan ecir (yani karşılık) talibi olan şahsa Allah-u Teala’nın 

gazabı nazil olur. Ve şu da mümkündür ki başkalarının önünde kendi amelini açıkladığı 

için o insanlar nezdinde mahbup (yani sevgili) olur fakat Allah-u Teala nezdinde onun 

mertebesi düşer! Böylelikle benim amelim de boşa gitmesin! Sonra nefsine şöyle anlatsın 

ki ben nasıl bu ameli insanların takdirine karşılık satayım, onların kendileri bile aciz ve 

çaresizdir. Ne onlar bana rızk verebilir ve ne de onlar kendi ölüm ve hayatlarına 

sahiptirler. 

Gizli amel faziletlidir 

Gizli amelin faziletlerini bir düşünsün nasıl ki Hazreti Peygamber’imizin  !"�  ��# �$  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������  ��� � ����  

Hadisidir: Açık amele nazaran gizli amel daha faziletlidir].’ (Şua bul İman 5, Cilt sayfa 376 

Hadis 7012) 

Ameli açiklamanin bir yolu 

İtaat edilen bir şahıs insanları rağbet ettirme niyetiyle öyle bir ameli açıklayabilir ki bu 

açıklamasında riya karışımı olmasın. Böylelikle ihlasla amelin açıklamasından dolayı o 

büyük sevaba müstahaktır. Nitekim bir Mübarek Hadistedir: Açık bir amel izlenirse bu 

(zahir edilen amel) gizlenerek yapılan amelden daha faziletlidir. (Yukarıdaki ile aynısı) 

Tevazunun doruğu 

Kendi gizli amel nimetini rivayet etmek veya başkalarının rağbeti için zahir etmekten 

önce çok iyi düşünmeye ihtiyaç vardır ki acaba bu Şeytanın bir hilesi olmasın! Ben 

riyakârlığa düşmeyeyim. Bu bağlamda bizim Din Büyüklerimizin ��  !�!.� �& �'� � �� �   !�� �����  tevazuu 
emsalsizdir. Nitekim Hazreti Sufiyan Sauri ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyuruyor: Benim işleyip de 
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açıkladığım amellerimin hepsini ben hiçe sayarım çünkü insanlar gördükleri zaman 

ihlası korumak bizim gibilerin gücünün dışındadır.’ (Tenbih El Mugattarin sayfa 26) 

Basra’nın her sokağından tilavet sesi gelirdi 

Hoca tul İslam Hazreti İmam Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed Bin Muhammed 

Gazali ��� ���  ������   �"�  !%� & �' yazıyor: Bir zamanlar Basra’nın her sokağından Kuran-ı Kerim 

tilavetinin sesleri yükselirdi ve böylelikle insanlar zikirlere rağbet ettirilirdi. Tesadüfen o 

dönemde bir Âlim Efendi ‘Riyakârlıkların İncelikleri’ ile ilgili bir risale yazdı. Bunun 

üzerine tüm insanlar yüksek sesle tilavet etmeyi durdurdu. Bunun üzerine bazı insanlar 

demişler: Keşke! O Âlim Efendi bu risaleyi yazmasaydı.’ (Kimya-i Saadet 2. Cilt sayfa 692) 

Şimdi ise işlemediği amelde bile riyakârlık yapılır 

Hazreti Fuzail Bin İyaz buyuruyor: Biz eskilerde insanları öyle görmüştük ki onlar 

yaptıkları iyiliklerde riya yaparlardı ve şimdi ise insanların durumu öyledir ki onlar 

yapmadıklarında bile riya yapıyorlar.’ (Tenbih El Mugattarin sayfa 25) 

 

Yani eskilerde insanlar yaratılanları razı etmek için iyi işleri yaparlardı ve şimdi ise iyi 
bir iş de yapmıyorlar aksine iyilik yapanın suratını yaparak inandırmak istiyorlar ki 

onlar iyi işleri yaparlar dolayısıyla bunlar önceki riyakârlardan daha beterdirler. 
 

Naykiyan chhup ker karayn aysi hidayat day Khuda 

Ham ko posheedah ‘ibadat ki Tu lazzat day Khuda 

 

Gizlenerek iyilik yapalım öyle hidayet ver Allah’ım 

Bize gizli ibadetin lezzetini ver Allah’ım 
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9. (Dokuzuncu Tedavi) sadece iyi sohbette durun 

Eğer Allah-u Teala’nın muhlis kulları ve Âşıkan-ı Resul’ün sohbeti nasip olursa tam bir 

saadettir. Onların yakınlığı ve onlar tarafından zaman zaman verilen iyiliğe davetin 

bereketiyle başka faydalarla birlikte,   ��� ������	
��  ��� ��� �� �� �����  riyakârlığın da tedavisi olmaya devam 
edecek. Şunu unutmayın ki sadece ve sadece iyi sohbet edilmelidir ve kötü insanların 

gölgesinden bile kaçınılmalıdır. Hazreti Peygamber’imizin   ������   !"�  ��# �$���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  Hadisidir: İyi 

ve kötü arkadaşların misali bir misk taşıyan ve fırıncı birisi gibidir. Misk taşıyan şahıs 

size hediye verecek veya siz ondan satın alacaksınız veya size ondan iyi kokular gelecek. 
Fırıncı ise ya sizin elbiselerinizi yakacak veya ondan size kötü bir koku gelecek.’ 

(Sahih Müslim sayfa 1414 Hadis 2628) 

Changay banday di suhbat yaro jaywayn dukan ‘attaran 

Sawda bhaawayn mul na layye hullay aan hazaran 

Buray banday dee suhbat yaro jaywayn dukan lauhaaran 

Kapray bhaawayn kunj kunj bayye chingan payn hazaran 

Dostlar iyi bir insanın sohbeti Attar dükkânı gibidir 

Hiçbir şeyi satın almazsak bile binlerce hoş kokular gelir 

Dostlar kötü bir insanın sohbeti demirci dükkânı gibidir 

Elbiselerimizi her ne kadar kıvırsak da binlerce kıvılcım gelir. 

 

(Yani iyi insanın sohbeti Attar dükkânı gibidir ki insan oradan hiçbir şey satın almazsa 

bile güzel kokular gelir ve kötü bir şahsın sohbeti demirci dükkânı gibidir ki orada her 

ne kadar elbiseleri kıvırıp durursanız bile kıvılcımlar size ulaşır) 

Sohbetin tez etkilerinin örnekleri 

Sevgili İslami Kardeşler! Her sohbetin kendi etkileri muhakkak ki vardır mesela siz bir 

İslami kardeş ile görüştüğünüzde gözlerinde üzüntü işaretleri varsa ve üslubunda özlem 

belirgin ise onun durumunu görünce siz de bir an için üzgün olacaksınız. Ve siz bir 
İslami kardeşin yanına oturma fırsatı bulduğunuz zaman yüzünde sevinç ve 

dudaklarında gülümseme varsa, onun sözlerinde mutluluk görünüyorsa ister istemez siz 

de onun mutluluğuna dâhil olacaksınız. 
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İyi ve kötü sohbetin etkileri 

Aynı şekilde bir şahıs Ahret düşüncesinden tamamen gafil olan ve günahları işlemekten 

hiç utanç hissetmeyen insanların sohbetini tercih ederse büyük bir olasılıkla o da aynen 

onlar gibi olacaktır. Ve eğer bir şahıs kalpleri Fikri Medine ile dolu, gece gündüz 

Ahretteki iflah (yani başarı) için ve kendi ıslahı için çalışmaya meşgul olan, gözleri 
Allah-u Teala’nın korkusuyla ağlayan Âşıkan-ı Resul’ün sohbetini edinirse çok umut 

vardır ki aynı durumlar o şahsın kalbine de sirayet (yani etki) edecektir,  ��� ������	
��  ��� ��� �� �� ����� . 

Buri suhbataun say bacha Ya Ilahi 

Bana mujh ko achchha bana Ya Ilahi 

Kötü sohbetlerden koru Ya İlahi 

Beni iyilik yapan biri yap Ya İlahi 
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Daveti islami’nin medeni atmosferi 

Sevgili İslami Kardeşler! Güzel güzel Medeni sohbet edinmek için sizin katiyen 

üzülmenize gerek yoktur. Tebliği Kuran ve Sünnetin Dünya Çapındaki Gayri Siyasi 

Hareketi, Daveti İslami’nin Medeni atmosferine bağlanın. Bunun bereketiyle  ��  ���
���	���� ��  ��� �� �� �����  
yüce ahlaki evsaf hissettirilmeden sizin karakterin bir parçası olmaya devam edecektir. 

Her İslami kardeş kendi şehrinde düzenlenen Daveti İslami’nin haftalık Sünnetler 

dolusu toplantıya katılmalıdır ve Sünnetler terbiyesinin Medeni kafilelerle Âşıkan-ı 

Resul ile birlikte Sünnetler dolusu yolculuk yapmalıdır. Bu Medeni kafilelerin 

bereketiyle, ��� ������	
��  ���  ��� ���� �����  kendi geçmiş hayatı düşünmeye fırsat bulunacak ve kalp akıbetin 

daha da iyi olması için sabırsızlanacak. Bunun neticesinde günahların çokluğuna 

pişmanlık duyulacak ve tövbe saadeti nasip olacak. Âşıkan-ı Resul ile birlikte Medeni 
kafilelerde sürekli yolculuk yapma sonucunda fuhuş kelam ve boş konuşma yerine 

dudaklarda Salat-u Selam’ın virdi olacak ve dil Kur’an tilaveti ile zikir ve Naat okumaya 

alışacak. Sinir yerine yumuşaklık, sabırsızlığın yerine sabır ve tahammül, tekebbür yerine 

tevazu ve ihtiramı Müslim’in coşkusu oluşacak. Dünyevi mal ve servet ihtirasından 
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kurtuluş olacak ve iyilikler hırsı hâsıl olacak. Kısacası ikide bir Allah  ������� ����� yolunda 

yolculuk yapmakla hayatta bir inkılap meydana gelecek. 

İslami Kız Kardeşler de kendi şehirlerinde düzenlenen İslami Kız Kardeşlerin haftalık 

Sünnetler dolusu toplantıya düzenli olarak katılmalıdırlar. 

Kalp ve burun hastaliğinin tedavisi 

Sizin rağbet ve hırsınız için Âşıkan-ı Resul’ün sohbetinin bereketiyle size bir Medeni 

baharı dinleteyim. Nitekim Muradabad’dan (U.P.Hindistan) bir İslami Kardeşin 

yazısının hulasasıdır: Kuran ve Sünnet tebliğinin Dünya Çapındaki Gayrisiyasi Hareketi, 
‘Daveti İslami’nin hoş kokulu Medeni atmosferine bağlanmadan önce ben günahlar 

denizinde boğulmuştum. Namazlardan uzaklık, moda sevdası ve hayasızlık hastalıklarına 

esir düşmüştüm. Nitekim ben hem burun kemiğinin büyümesi hem de kalp hastalığına 

tutulmuştum. Bundan dolayı da çok eziyet çekiyordum. Sonunda günahların karanlık 

gecesinin karabulutları dağıldı. Şöyle oldu ki bana Daveti İslami’nin himayesinde Sünnetler 

terbiyesi için yolculuk yapmak üzere Medeni kafile ile yolculuk nasip oldu. Âşıkan-ı 

Resul’ün sohbetinin sayesinde benim hayatımda Medeni bir inkılap meydana geldi ve 

ben geçmişteki bütün günahlarımdan tövbe edip kendimi Sünnetler yoluna koydum. 
 ��� � ���  !3� 1 �2� �� � ��� �� �� ����� ! Şu bereket de nasip oldu ki Medeni kafileden dönüşte burnumun büyümüş 

olan kemiği de düzelmişti ve birkaç gün sonra benim kalp hastalığım da iyileşmişti. 

Dil mayn ger dard ho, dar say rukh zard ho 

Pao gey farhatayn, Qafilay mayn chalo 

Hay shifa hi shifa, marhaba! Marhaba! 

Aa kay khud daykh layn, Qafilay mayn chalo 

Kalpte bir dert varsa, korkuyla yüz sarıysa 

Ferahlıkları elde edeceksiniz, kafile ile gidin 

Şifa üstüne şifa vardır, Merhaba! Merhaba! 

Gelip kendi gözünüzle görün, kafile ile gidin 

 (Vesaili Bahşeş sayfa 612) 
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Sevgili İslami Kardeşler! Siz gördünüz toplumun gümrah bir ferdinin Medeni kafile ile 

yolculuk saadetine nail olması ve bu sırada ona Âşıkan-ı Resul’ün sohbeti nasip olması 

onun ıslahına da sebep oldu ve o Allah’ın  ������� ����� fazlıyla fiziki hastalıklarına da şifa buldu. 
  ���� ���  !3� 1 �2� �� � ��� ���� ����� ! Onun burnundaki büyümüş kemiği de düzeldi ve öldürücü kalp 

hastalığından da kurtulmuş oldu. Bu bağlamda sevap niyetine kalp hastalığının tedavisi 

için Medeni bir nüsha hizmetinize sunuyorum. Nitekim. 

Acve hurmasinin cerimi ile kalp tedavisi 

Yerel bir gazetenin bir ‘makalesinde’ yayınlanan vakayı kısaca arz ediyorum: 

Seksen dört yaşında emekli bir subayın beyanıdır ki ben 56 yaşındayken kalp hastalığına 

yakalandım. Ben hastalığımı gizli tutmak istiyordum çünkü bunun açığa çıkmasıyla 

benim askeri kariyerim zedelenebilirdi. Dolayısıyla ben doktora gitmekten 
kaçınıyordum. Bu haldeyken bana birisi söyledi ki Medine’yi Münevver’in meşhur 

hurması ‘Acve’nin cerimlerini öğütüp toz haline getirin ve her gün sabaha karşın yarım 

kaşığını suyla birlikte yutun. Ben bu Medeni nüshaya uydum.   ��� � ���  !3� 1 �2� �� � ��� �� �� �����  hayret verici 
bir şekilde benim sağlığım düzeldi. Bu nüshayı kendisi (23.12.2010 tarihli gazeteye göre) 

hala kullanmaktadır ve belki de bunun bereketiyle kendisi 84 yaşına rağmen sağlıklı 

olmakla kalmayıp günlük işlerinde de faaldir. Dahası onun kalbi de gençler gibi 

sağlamdır. Aynı gazetenin makalesinde şu da vardır ki 1995 yılında Pakistan’ın en ünlü 

şahsiyetine doktorlar söylemişler ki onun kalbinin üç damarı tıkanmıştır. Bunun üzerine 

kendisi anjiyo yaptırmak üzere Londra’ya gitmeye karar vermiş. Ben (yani bahsedilen 

emekli subay) ona da bu Medeni nüshayı söyledim ve 30 günlük bu tedavi olmasını 

tavsiye ettim. Eğer fayda görmezse yine anjiyo yaptırsın dedim. Nitekim kendisi bu 

nüshayı alıp kullanmaya başladı. Bir ay sonra ise kendisi Londra’ya gitti. Orada dünyaca 

ünlü bir kardiyologla (yani kalp hastalıkları uzmanı) irtibata geçti. O da testlerini 
yaptırdı ve test sonuçlarına bakarak dedi ki sizin kalbiniz tamamen sağlamdır. Sizin 

hiçbir tedaviye ihtiyacınız yok. 

Kendisi daha önceki test sonuçlarını önüne koydu. O da her iki sonucu karşılaştırdı ve 

bunu kabûl etmeyi reddetti ki bu iki test raporu aynı şahsa aittir. Kısacası kendisi 

Pakistan’a geri döndü ve bu Medeni nüshayı kullanmayı alışkan haline getirdi. 2009’da 

kendisi tekrar test yaptırdı. Eski sonuçlarla karşılaştırdıktan sonra şunu söylemekle 

şaşırttı ki 1995’ten 2009’a kadar onun kalbinde hiçbir değişiklik olmamıştır. Onun kalbi 
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tamamen sağlıklıdır. Kendisi bu Medeni nüshayı bugün de kullanıyor ve sayısız 

arkadaşlarını da bunu kullandırmaktadır. 

Na ho aaram jis beemar ko saaray zamanay say 

Utha lay jaye thori khaak un kay aastanay say 

Bütün dünyadan hastalığına çare bulamayan 

O’nun astanasından biraz toprak alıp gitsin 

(Zevki Naat) 

Medeni ödüller 

Daveti İslami şu fitne dolu devirde ‘iyi olmanın nüshasını’ ‘Medeni Ödüller’ adıyla 

sorular şeklinde bahşetmiştir. İslami erkek kardeşler için 72, İslami kız kardeşler için 63 

ve İlmi Din Talebeleri için 92, Dini Kız Talebeleri için 83 ve Medeni erkek çocukları ve 

kız çocukları için 40 ve hususi İslami kardeşler (yani sağır ve dilsiz) için 27 Medeni 

Ödüller vardır. Sayısız İslami erkek kardeşler, İslami kız kardeşler ve talebeler vs. 

Medeni ödüllere göre davranarak her gün yatmadan önce (veya uygun bir zamanda) 

‘Fikri Medine’ yani kendi amellerini tartarak Medeni Ödüllerin ‘Cep Risalesinde’ verilen 

kutuyu doldururlar. Bu Medeni ödülleri edindikten sonra takvalı olma ve günahlardan 

sakınma yolundaki engeller Allah-u Teala’nın fazlı ve lütfuyla kalkmaya devam eder ve 

bunun bereketiyle Sünnete uymak, günahlardan nefret etmek ve imanı koruma derdinin 

düşüncesi gelişir. Karakterli bir Müslüman olmak için Maktaba tul Madina’nın herhangi 
bir şubesinden Medeni Ödüller risalesini temin ediniz ve her gün Fikri Medine (yani 

kendi muhasebeniz) ederek burada verilen boş kutuları doldurunuz. Ve Hicri yıla göre 

her Medeni ayın ilk on günü içerisinde sizin bölgenizdeki Medeni Ödüllerin 

sorumlusuna teslim etmeyi alışkanlık haline getiriniz. 

Medeni ödüllere çalişanlar için büyük beşaret 

Sevgili İslami Kardeşler! Medeni Ödüller risalesini dolduranlar ne kadar şanslıdırlar ki 

bunu şu Medeni bahardan tahmin ediniz. Nitekim Haydarabad’dan (Bab-ul İslam Sindh 

Pakistan) bir İslami kardeşin yeminli ifadesi biraz şöyledir ki Recep 1426 H’nin bir 

gecesi rüyamda Hz. Muhammed Mustafa’nın  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  ziyaretinin saadeti 
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bahşedildi. Mübarek dudaklara cümbüş oldu ve rahmet çiçekleri dökülmeye başladı. 

Kelimeler şöyle dizildi: Bu ay her gün düzenli olarak Medeni Ödüllerle ilgili fikri Medine 

edeni Allah  ������� ����� mağfiret edecek.’ 

Madani In’amaat ki bhi marhaba kya baat hay 

Qurb-e-Haq kay taalibon kay wasitay sawghat hay 

How excellent the Madani In’amaat are, Marhaba! 

A great gift for the seekers of closeness to Allah  ������� ����� 

Medeni ödüllerin Merhaba ne şanıdır 

Hakka yakınlığa talip olanlara bu bir nimettir 
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10. (Onuncu Tedavi) virdler ve vazifeleri alişkanlik haline getiriniz 

Sevgili İslami Kardeşler! Riyakârlıktan korunmak için beyan edilen tedavilerle birlikte 
gücünüze göre başında ve sonunda birer kez Salat-u Selam ile beraber şu 8 Ruhani 

tedaviyi de uygulayın ki bunlarla riyakârlığın vesveseleri yok olacak. 

1. Her gün şu duayı üç kez okuyunuz. Allah  ������� ����� küçük büyük her türlü riyadan uzak 

tutacak: Dua şöyledir 

ْۤ   اَ ُعْوذُبَِك  اَْن  اُْشِرَك  بَِك  وَ  َللُّٰهّمَ   اِّىنِ ََنا   اَ�ْلَُم  َو اَْسَتْغِفُرَك  لَِما  َالۤ  اَ�ْلَُم  ا  1 ا

2. Ne zaman riyakârlık düşüncesi oluşursa / ِْجي ْيٰطِن الّرَ ِ ِمَن الّشَ 0ِم اَُعْوذُ بِاّ(ٰ  bir kere 

okuduktan sonra sol omuza doğru üç kez tu tu ediniz. 

                                                           

1 Tercüme: Ya Allah  ������� �����! Ben sana bilerek ortak koşmaktan senin korumanı isterim and bunu bilmeyerek 

yaptığım için de senden af dileniyorum. 

www.dawateislami.net



İyiliğe Davet 74 

 

 

3. Her gün on kez / ِمَن ال ِ ِجْيِم اَُعْوذُ بِاّ(ٰ ْيٰطِن الّرَ 0ّشَ  okuyana Şeytan’dan korunması için 

Allah  ������� ����� bir meleği görevlendiriyor. 

4. İhlas süresini on bir kez sabaha karşın (gece yarısından hemen sonrasından 

Güneşin ilk ışının parlamasına kadar sabahtır) okuyana eğer Şeytan ordusu ile 

birlikte bile çalışırsa ki ondan günah yaptırsın, başaramayacak ta ki bu (okuyanın) 

kendisi yapmasın. (El Vazifa tul Kerime sayfa 21) 

5. Nas süresini okumakla da vesveseler giderilmiş oluyor. 

6. Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Müftü Ahmed Yar Han  � ����  !%� & �'� �� ����  �������   ���  buyuruyor: 

‘Sufiya-i Kiram  �������   !��� ����  !�!.� �& �' buyuruyorlar ki sabah akşam yirmi birer kez / 
َ
َحۡول

َ
-0  suya 

üfleyerek içen biri, ��� ������	
��  ���  ��� �� �� �����  Şeytani vesveseden büyük ölçüde huzurda kalacak. 
(Mera tul Menaceh 1. Cilt sayfa 87) 

7. /U     F,-ۡ�� �t   6¤�ۡ
�¥   �
�o
�
w�%     �� �[  ��    ^  �( �¦# �lۡ	
  ��    �" �[#

��§	
 ��    �" �5�ٰۡ]
  ��   �̀ � �� ��ۡ]
   �� �[qY0 1 (27. Cüz El Hadid 3) demekle 

de vesvese hemen yok olur. 

8. ‘2 / �d
ۡ
#�G ��   /ۡ �<lۡ �[ �ۡ�G  

ۡ
# �*�� ¨   =ۡ �
    ۙ U    6�ۡG �� �.    6©ۡ�

�J �ªV� �e� ���%    �@
ٰ�AB
    �� � �t    �M�	'ٰ    # �$  � ��    Y U    6eۡG|WY0 ِق ُسْبٰحَن الَْملِِك الْ   َخّالَ ’  (13. Cüz 

İbrahim ayet 19, 20) Bunun çokluğu da onu yani vesveseyi kökten keser. 

(Mulahhas Ez Fetava Razaviya Muharraca 1. Cilt sayfa 770)  

(Bu duanın ayet kısmını sizin bilgileriniz için nakışlı iki hilal ve yazı türü değişikliği ile 
açıkladık) 

Riya-kari say her dam Tu bachana 

Khudaya banda-e-mukhlis banana 

Riyakârlıktan sen her an koru 

Allah’ım beni muhlis bir insan yap 
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1 27. Cüz, El-Hadid Süresi, 3. Ayet 
2 13. Cüz, İbrahim Süresi, 19. Ve 20. Ayet 
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Tedaviye rağmen iyileşme olmazsa ne olacak? 

Sevgili İslami Kardeşler! Eğer her türlü tedaviye rağmen iyileşme olmazsa merak 

etmeyin ve tedaviye devam edin ki ‘kalp de rahatlayacak.’ Çünkü biz tedaviyi terk 

edersek kendimizi tamamen Şeytana havale etmiş oluruz ki böylelikle o bizi hiçbir yere 

gidemeyecek hale getirecek. Dolayısıyla biz riyakârlıktan kurtulma çabamızı devam 
etmeliyiz. Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı Minhac 

ul Abidin’de Hoca tul İslam Hazreti İmam Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed 

Bin Muhammed Gazali’nin ��� ���  ������   �"�  !%� & �' buyurduklarının hulasasıdır. Eğer siz şunu 

hissederseniz ki Şeytan Allah’tan  ������� ����� sığınma istediğinize rağmen peşinizi bırakmıyor 

ve üstün gelmeye çalışıyor o zaman bunun anlamı şudur ki Allah  ������� ����� sizin 

mücadelenizi, gücünüzü ve sabrınızı sınamak istiyor. Yani Allah  ������� ����� sınıyor ki siz 

Şeytana karşı mücadele ve muharebe (yani savaş) edecek misiniz yoksa ondan mağlup 

(yani yenilirsiniz) mu olacaksınız. (Minhac ul Abidin (Arapça) sayfa 46) 

Riya-kariyaun say bacha Ya Ilahi 

Siyah-kariyaun say bacha Ya Ilahi 

Riyakârlıklardan koru Ya İlahi 

Günahkârlıklardan koru Ya İlahi 
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İbadetin tanımı 

Sevgili İslami Kardeşler! Demin riyakârlıklardan söz edildi ve şunu da öğrendik ki 

riyakârlık ibadette yapılıyor dolayısıyla ibadetin tanımını da arz edeyim. Sonra daha çok 

iyiliğe daveti sunarken  ��  ���
���	���� ��  ��� �� �� �����  ibadetin çeşitleri ve biraz da niyet ile ilgili hususları 
arz etme niyetim var. İbadetin tanımını beyan ederken Ulema-i Kiram buyuruyor: Birini 
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ibadete layık bularak ona herhangi bir tazimde bulunmak ‘ibadettir’. Ve ibadete layık 

bulmasak o zaman sadece ona tazim olacak buna ibadet denmeyecek, nasıl ki namazda 

elleri bağlayıp durmak bir ibadettir. Fakat elleri bağlamanın bu ameli Ravza-i 

Mutahhara’nın korkuluklarına karşı durarak veya Salat-u Selam okurken, bir 

Büyüğümüzün gelişi sırasında, kutsal emanetleri ziyaret ederken, bir Evliyanın mezarı 

başında dururken, kendi Mürşidi, öğretmeni veya ebeveynleri için olsa bu ibadet değil 

sadece tazimdir. 

Allah rızası için yapılan her iş ibadettir 

İbadetin mefhumu çok geniştir ve bu Allah rızası için yapılan her işi (sarmaktadır) 

kapsamaktadır. Fetava-i Razaviya Cilt 29’da Gamz ul Uyun ve Redd ul Muhtarın 

referanslarıyla yazıyor: Yapması karşılığında sevap verilen işe ibadet denir ve bu sevap 

niyetine bağlıdır.’ Tac ul Arus’ta nakledilmiştir: ‘İbadet öyle bir fiildir ki bunu işlemekle 
Allah razı olur. (Fetava Razaviya 29. Cilt sayfa 647, 648) 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hz. Müftü Ahmed Yar Han’ın ��� ���  ������   �"�  !%� & �' yazısının 

hulasasıdır: Allah’ın  ������� ����� rızası için yapılan her iş ibadettir. (Mulahhas Ez Tefsiri Naimi 1. Cilt 

sayfa 77) 

Amelin kabulünün şartları 

Sevgili İslami Kardeşler! Unutmayın! Amelin kabulü için Ahret sevabına niyet 

kaçınılmazdır (yani lazımdır). Nitekim Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul 

Madina’nın yayınladığı mealli Kuran-ı Kerim, ‘Kanz ul İman ile Hazain ul İrfan’ sayfa 
529’daki 15. Cüz Benû İsrail Süresinin 19. Ayeti Kerime’de Allah-u Teala buyuruyor: 

   �� �" �5�ٰۡ]
    �f
 ���
   (ۡ �$  �� # ��� �   «¬ٰ �! ��      �� �[  ��   # �> � �ۡ �!   F( �$ ;ۡ�$     �=#�y   �M �N
O 	��#�&     
 k��ۡ

�
*ۡ��$    Pۡ�s � �ۡ �! UV�Y 

Tercüme Kanz ul İman: Ve Ahreti isteyen ve onun için çalışan ve iman eden olursa 

onların çabaları yerini bulacaktır. 

[Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (15. Cüz, Benû İsrail Süresi, 19, Ayet) 
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Bu Ayeti Kerimenin bağlamında Hazreti Allame Mevlana Seyyid Muhammed Naimuddin 

Muradabadi ��� ���  ������   �"� !%� & �' buyuruyor: Amelin kabulü için üç şey gereklidir: 

1. Ahrete talip olmak yani niyeti pek (iyi niyet) olması. 

2. Çaba yani Ameli tüm haklarıyla işlemek. 

3. İman ki bu her şeyden daha çok gereklidir. (Hazain ul İrfan sayfa 554) 

Sevgili İslami Kardeşler! Daveti İslami’nin Sünnetler terbiyesinin Medeni kafileleriyle 

yolculuk ve her gün fikri Medine yoluyla Medeni Ödüllerin risalesini doldurarak her 

Medeni ayın ilk on günü içerisinde kendi bölgenizin sorumlusuna teslim etmeyi 

alışkanlık haline getiriniz.  ��  ���
���	���� ��  ��� �� �� �����  Mustafa’nın  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  vesilesiyle kötü 

niyetlerden kurtuluş ve güzel güzel niyetlerin alışkanlığı nasip olacak,  ��� ������	
��  ��� ��� �� �� ����� . 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Her amel niyete bağlidir 

Kur’an-ı Kerim’den sonra en muteber kitap Buhari Şerifidir. Bunun birinci Mübarek 

Hadisi / #بِالِّي 
ُ
ۡعَمال

َ ۡ
َما ا- 0اتِ اِن#  Yani Ameller niyetlere bağlıdır. (Buhari 1, Cilt sayfa 6 Hadis 1) 

Bu Hadis hakkında Şarihi Buhari Hazreti Müftü Şerif ul Hak Amcadi ��� ���  ������   �"�  !%� & �' 
buyuruyor: Bu Hadisin anlamı şudur ki amellerin sevabı sadece niyete bağlıdır. Niyetsiz 

hiçbir sevabın istihkakı (yani hak etmek) yoktur.’ (Nüzhat ul Kari 1, Cilt syfa 172) 

İyi niyetlerle ilgili 2 Hadisi Mustafa ? 

Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı 853 sayfalık kitap, 
‘Cehenneme Götüren Ameller’ sayfa 173 ile 174’ten iyi niyetlerin faziletleri üzerine iki 

Hadisi Mustafa’yı  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ ���� ����  mülahaza buyurun: 

1. Samimi niyet en faziletlidir. (El Came El Sagir sayfa 81 Hadis 1284) 

2. İyi niyet insanı Cennete götürecek. (El Came El Sagir sayfa 557 Hadis 9326) 
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Niyet neye denir? 

Niyet kalbin samimi iradesine denir hangi şey için olursa olsun. Ve Şeriatta (niyet) 

ibadet iradesine denir. (Nüzhat ul Kari 1, Cilt sayfa 9326) 

Mubah bir iş iyi niyetle beraber ibadet olur 

Birçok mubah iş vardır. Mubah öyle caiz bir amele veya fiile (yani iş) denir ki onu 

yapmak veya yapmamak eşittir yani böyle bir işi yapmakla ne sevap ne de bir günah 

olur. Mesela yemek içmek, uyumak, yürümek, para toplamak, hediye vermek, kaliteli ve 

fazla elbise giymek vs. mubah işlerdir. Eğer biraz dikkat edilirse mubah işi ibadet 

yaparak sevap kazanılabilir. Bunun yöntemini beyan ederken Ala Hazret, İmamı Ehli 
Sünnet, Muceddidi Din ve Millet, Mevlana Şah İmam Ahmed Raza Han  !%� & �' � �� ���  ������   �"�  

buyuruyor: Her mubah (yani öyle caiz bir amel ki bunu yapmakla yapmamak eşittir) 

niyeti hasan (yani iyi niyet) ile sevaplı oluyor. (Fetava Razaviya muharraca 8, Cilt sayfa 452) 

Fukaha-i Kiram  �������   !��� ����  !�!.� �& �' buyuruyor: Mubahların (yani öyle caiz işler ki onlar için ne 

sevap ne de günah olur) emri ayrı ayrı niyetlerin itibarıyla değişik oluyor. Dolayısıyla 

bundan (yani bir mubahtan) itaatler için (yani ibadetler) güç elde etmek veya itaatlere 

(yani ibadetler) ulaşma maksadı olursa bunlar (Bu mubahlar yani caiz şeyler de) ibadet 
olacak mesela yemek içmek, uyumak, mal elde etmek ve karıkocanın teaşükü. (Aynısı 7, 

Cilt sayfa 189, Redd ul Muhtar 4, Cilt sayfa 75) 

Mubah bir işte iyi niyet etmeyenler zarardadirlar 

Eğer mubah bir iş kötü niyetle yapılırsa kötü olacak ve iyi niyetle yapılırsa iyi ve hiçbir 

niyet olmazsa da mubah kalacak ve Kıyametin hesabında zorlukla karşılaşılacak. 

Dolayısıyla akıllı olan sadece o dur ki her mubah işte en azından bir iyi niyet etsin. 

Mümkünse daha fazla niyet etsin ki ne kadar çok iyi niyetler olursa o kadar fazla sevap 

hâsıl olacak. Niyetin şu faydası da vardır ki niyet ettikten sonra o iş herhangi bir sebeple 

yapılmazsa bile niyetin sevabı verilecek. Hadisi Mustafa’ya  ��  ������   !"�  ��# �$ ٖ�� �� � ��  ���� � ��� � ����  göre, 

ُمۡؤِمِن َخۡيٌ ّمِۡن َعَملِه/
ۡ
0ٖنِي#ُة ال  Yani Müslümanın niyeti onun amelinden daha iyidir. (El 

Muaccim El Kabir Lil Tabarani 6, Cilt sayfa 185 Hadis 5942) 
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Niyet etmemenin zarari ve etmenin faydasi ile ilgili bir rivayet 

Hazreti Allame Şeyh Abdülhak Muhaddisi Dehlavi ��� ���  ������   �"�  !%� &�' buyuruyor: Rivayettedir ki 
Melekler insanların amel defterlerini göklere çıkardıkları zaman ve Allah  ������� ����� huzuruna 

sundukları zaman Allah  ������� ����� buyurur: / ِِق ت
ۡ
ل
َ
ِحۡيَفةَ ا ص#

ۡ
َك ال

ۡ
ِق تِل

ۡ
ل
َ
ِحۡيَفَة ا َك الص#

ۡ
0ل  Yani ‘bu amel 

defteri bu amel defteri atın. Melekler arz eder:  Ya Allah! Senin bu kulunun işlediği iyi 

amellerini biz görüp duyarak kaydettik. Allah-u Teala buyurur: / ۡۡم يُرِۡد وَۡجِه
َ
0ل  Yani ‘Bu kul 

bu amellerinde benim rızama niyet etmemişti.’ Dolayısıyla bu benim huzurumda 

makbul değil. Sonra bir başka Meleğe Allah-u Teala emreder: /َذا
َ
َذا َو ك

َ
ٍن ك

َ
ۡكُتۡب لُِف/

ُ
0ا  Yani 

‘filanca kulun amel defterine filanca ameli yaz.’ Melek arz eder: Ya Allah! Bu kul böyle 
bir amel yapmamıştır!’ Allah-u Teala buyurur: O bu amel yapmadı fakat o bunu 
yapmasına niyet etmişti onun için ben ona bunun niyetine bu amelin ecrini vereceğim.’  

(Hilyat ul Evliya 2, Cilt sayfa 356 No: 2548 vb) 

Hazreti Şeyh Abdülhak Muhaddisi Dehlavi ��� ���  ������   �"�  !%� &�' dahasını buyuruyor: Mübarek 

Hadiste şu da var: /ُمۡؤِمِن َخۡيٌ ّمِۡن َعَملِه
ۡ
0ٖنِي#ُة ال  Yani ‘Müminin niyeti onun amelinden daha 

iyidir. (El Muaccam El Kabir 6, Cilt sayfa 185 Hadis 5942) 

Açıktır ki iyi amelin sevabı ancak iyi niyet olduğu zaman hâsıl olacak ve niyet kötüyse iyi 
amel için bile hiçbir sevabı olmayacak. Fakat niyet iyi ise her halükarda sevap verilecek 

isterse amel yapsın veya yapmasın. Dolayısıyla Müminin niyeti amelinden daha iyidir. 

Bunun için bazı Din Büyükleri � �� ���  ������   �"� !%� & �' buyurmuştur 

  يستہر كر� �ند� عمل ِ�خال� نَ 

  �� جہاں �� بند�ِ� خا� نَيست

Kimin amelinde ihlâs yoksa 

O dünyada Allah’ın  ������� ����� has kullarından değildir 

  ہر كر� )� �� بر�ئے حق بُوَ�

( -يوَستَہ با �(نَق بُ 
ُ
 وَ�)ِ� �

Her ameli Allah rızası için olanın 

Her ameli güzeldir 

 (Aşa tul muat 1, Cilt sayfa 39) 
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Sevgili İslami Kardeşler! İyi niyet iyi, kötü niyet kötü meyve verir hatta kötü niyetin kötü 

meyvesi hemen açığa çıkar. Bu bağlamda iki hikâye sunuyorum: Nitekim 

1. İlginç bir inek 

Hazreti Abdullah Bin Abbas � �1!.5���  ������   !��� ����  � �4�' buyuruyor: Bir defasında bir padişah kendi 

saltanatına tur atmaya çıktı. Bu sırada o bir şahsın yanında kaldı. (Ev sahibi onun 

padişah olduğunu bilmiyordu) Ev sahibi akşam üstü ineği sağdığı zaman padişahın 

hayretine inekten 30 ineğin sütü miktarında süt çıktı! O da için içine bu ilginç ineği zorla 

el koymaya niyet etti. Ertesi akşam ise inekten sütün ancak yarısı çıktı. Padişah hayretini 

açıklayınca evsahibi söyledi: ‘Padişah kendi ahaline zulüm etmeye niyetlendi ve bunun 

nuhuseti ile bugün süt yarıya inmiştir ki padişah zalim olduğu zaman bereket kaçar.’ Bu 

hayret verici açıklamayı duyunca padişah bu ilginç ineğe el koyma niyetinden vazgeçti. 

Nitekim inekten ertesi gün de ilk gününkü miktarına eşit süt geldi. Padişah bu olaydan 
çok ibret aldı ve ahaline zulüm etmeyi bıraktı. (Mulahhas ez Şuab ul İman 6, Cilt sayfa 53 No: 7475) 

2. Şeker kamişinin soğuk ve tatli suyu 

Bir zamanlar İran padişahlarının lakabı ‘Kisra’ olurdu. Aynı şekilde Mısır padişahlarına 

“Firavun” denirdi. Bir defasında bir padişah Kisra kendi ordusundan kopup bir bağın 
kapısına vardı. O içmek için su istediği zaman küçük bir kız ona şeker kamışının soğuk 

suyunu getirdi. Padişah su içtiğinde ona çok leziz geldi. O da kız çocuğuna istifsar etti 

(yani sordu): Bunu nasıl yapıyorsun? O da dedi ki bu bağda çok kaliteli şeker kamışı 

yetişiyor. Biz de kendi ellerimizle şeker kamışını sıkıp suyunu çıkarıyoruz! Padişah bir 

bardak daha istedi. O da getirdi. Bu sırada padişahın niyeti bozuldu ve o bu bağı zorla el 

koyup başka bir bağı bunun sahiplerine vermeye niyet etti. Bu esnada kız çocuğu 

ağlayarak geldi ve söyledi: Bizim padişahımızın niyeti bozuldu. Padişah sordu: Sen bunu 

nereden bildin? Söyledi: Önce rahatlıkla suyu çıkardı fakat bu sefer çok güç sarf ettiğim 

halde suyunu çıkaramadım.’ Padişah ise hemen bağı zorla el koyma niyetini terk etti ve 

söyledi: Bir kez daha git ve çabala. Nitekim o gitti ve kolaylıkla suyu çıkarıp getirmeyi 
başardı. (Hayat ul Hayvan El Kübra 1, Cilt sayfa 216, El Muntazam Fi Tarih El Muluk vel Umam La ibn el 

Cozi 16.cilt sayfa 310) 
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Sevgili İslami Kardeşler! Ne zaman bir Sünnete amel etmenin fırsatı olursa kalpte buna 

niyet olması şarttır. Mesela giysi giyerken ilk olarak sağ koldan başlamak veya 

soyunurken sol koldan başlamak. Aynı şekilde ayakkabı giyerken de bu yöntemi 

kullanmak. Bunların hepsi Sünnettir fakat Sünnete amel etmenin niyeti kalpte yoksa bu 

amele ‘ibadet’ değil ‘alışkanlık’ denecek Sünnetin sevabı hâsıl olmayacak. 

Niyetle ilgili bilgilendirici bir fetva 

Daveti İslami’nin himayesinde işletilen ‘Dar ul Ufta-i Ehli Sünnet’in niyetle ilgili 

bilgilendirici bir fetvayı mülahaza edin: Şüphesiz niyetsiz bir hayır amelinin sevabı 

verilmez hatta böylelikle bu (niyetsiz yapılan) ibadetler ‘alışkanlıklar’ oluyor. Bir hayır 

amelinde niyetin anlamı şudur ki yapılan amelde kalbin teveccühü vardır ve bu amel 

Allah-u Teala’nın rızası için yapılıyor. Bu niyetin maksadı ibadet ve alışkanlık arasında 

ayırım yapmaktır. Bundan öğreniyoruz ki kalbin teveccühü olması ve Allah-u Teala’nın 
rızasını göz önünde bulundurmak niyetin ta kendisidir. Ve sadece bundan dolayı ibadet 

ve alışkanlık arasında ayırım yapılabiliyor. Dolayısıyla ibadette niyet edilirse sevap verilir 

ve niyet edilmezse amel alışkanlık oluyor. Ve bunda sevap verilmez. Hazreti Allame Ali 

Kari ��� ���  ������   �"� !%� & �' buyuruyor: 

ِّي#ُة لَُغةً 
ۡ
ۡ  :اَل

َ
ِب ن

ۡ
َقل
ۡ
ُه ال Kَقۡصُد َوَشًۡع تَوَج

ۡ
ِوَجۡ اَل

ّ
فِۡعِل ابۡتَِغاًء ل

ۡ
ِ َو ال َعاَدة

ۡ
عَِباَدةِ َعِن ال

ۡ
َقۡصُد بَِها َتۡميِۡيُ ال

ۡ
ِ َو ال  هِ ا$9

Yani niyetin sözlükteki anlamı şudur: ‘Kast ve irade’, ve Şeriattaki manası şudur: Kalbin 

teveccühünü yapacakları amele doğrultmak ve bu amel Allah  ������� ����� rızası için yapılacak 

ve niyetin maksadı ‘ibadet’ve ‘alışkanlık’ arasında ayırım yapmaktır.  

(Mirkaat ul Mufatih 1, Cilt sayfa 94) 

 

Fakat bununla birlikte şu da unutulmasın ki birçok ameli biz hissederiz ki bunları sadece 

bir alışkanlık olarak yapıyoruz halbuki bunda da “ibadet niyeti” vardır ve bunun hissi 

şunun için az oluyor ki başlangıçta veya özellikle ne kadar fazla dikkat edilirse edilsin 

defalarca amel etmekle devam etmiyor. Fakat aslen (yani kesin olarak) bir niyet yoksa 

bundan gerçekten bir sevap olmaz. / 
ُ
ُم َورَُسۡول

َ
ۡعل
َ
 ا
ٰ
Cَتَعا ُ م ◌ٗ َوا$9

َ
ۡعل
َ
0ا  
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İyi niyetlerin gücü kime bahşedilir? 

Hoca tul İslam Hazreti İmam Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed Bin 

Muhammed Gazali ��� ���  ������   �"�  !%� & �' buyuruyor: Her mubah işte (yani caiz iş ki bunu yapmakla 

ne sevap ne de günah olur) bir veya daha fazla niyet ihtimali (yani olaslığı) vardır. 

Bundan dolayı da bu mubah iş kaliteli ibadetlerden sayılır ve bunun vesilesiyle yüksek 
dereceler hâsıl oluyor. Mubah işlerinden iyi niyetlerle sevap elde edeceğine hayvanlar 

gibi gaflet eden ve kendisini sevaplardan mahrum bırakan şahıs ne kadar büyük bir 

zarardadır. Bir insan için uygun değildir ki herhangi bir tehlikeyi (yani zihnine gelen bir 

düşünce), lahzayı ve atılan adımı hakir yani önemsiz olarak düşünsün çünkü bütün bu 

işler için Kıyamet günü sorular sorulacak ki bunu neden yaptın? Ve bunun maksadı 

neydi? Bu husus (yani mubahın iyi niyetle ibadet olması) sadece mekruh olmayan 

mubah işlerle ilgilidir. Bundan dolayıdır ki Hazreti Nabi’yi Ekrem  ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  

buyurdu, ‘ َها ِحَساٌب و# َحَراُمَها َعَذاٌب /
ُ
ل
َ
0َح/  Yani bunun helalinde hesap ve haramında azap 

vardır.’ (El Firdos bima Saur El Hittab 5, Cilt sayfa 283 Hadis 8192) 

Dahası buyuruyor: Kimin kalbinde Ahret için iyilikleri toplama isteği varsa onun için 

aynı şekilde niyet etmek de kolaydır. Fakat kimin kalbinde dünyevi nimetlerin 

üstünlüğü varsa onun kalbine böyle niyetler oluşmaz hatta biri hatırlatsa bile onun 
içinde böyle bir istek doğmaz ve niyeti olsa bile sadece tek tür hayali vardır hakiki niyetle 

bunun bir alakası yoktur! (İhya ul Ulum 5, Cilt sayfa 98) 

Tuvalete gitmenin bile niyeti edilmesi gerekir 

Tuvalete gitmenin bile niyeti edilmesi gerekir. Bir Büyük ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyuruyor: Ben her 
işte niyet etmeyi severim hatta yemek, içmek ve tuvalete (yani helaya) gitmek için de.’ 
(İhya ul Ulum 5, Cilt sayfa 98) 

Bir bay çatıda saçını düzeltirken eşine seslendi ki benim tarağımı getirin. Karısı sordu: 

Aynayı da getireyim mi? O bir süre sessiz kaldı. Sonra buyurdu: Evet. Birisi ona hemen 
niçin cevap vermediğinin sebebini sorunca buyurdu: Ben bir niyetle zevceme tarak 

getirmek için söyledim. Kendisi bana aynayı da getirmesini teklif edince ayna için benim 

bir niyetim yoktu. Dolayısıyla ben niyet etmeyi düşündüm. Hatta Allah-u Teala bana 

niyeti bahşetti ve ben dedim: Evet, onu da getirin.’ (Kuvvet ul Kulub 2, Cilt sayfa 274) 

www.dawateislami.net



İyiliğe Davet 83 

 

 

Eski müslümanlar muntazam olarak niyet ilmini öğrenirlerdi 

Hazreti Sufiyan Sauri � �� ����  �������   ���� ���� !%� &�' buyurdu: ‘Nasıl ki Eslaf (yani önceki Müslümanlar) ilim 

öğreniyordu aynı şekilde Niyet İlmini de öğrenirlerdi. (Yukarıdaki ile aynı sayfa 268) 

Hazreti Seyyidimiz Sari Sakati ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyurdu: ‘Niyetin ihlâsıyla iki rekat namaz 

kılmak senin için yetmiş Hadis yazmaktan daha iyidir.’ (Yukarıdaki ile aynı sayfa 276) 

Hazreti Seyyidimiz İbni Mübarek ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyurdu: “Birçok küçük büyük amel 

öyledir ki onlara yapılan niyet onları büyük yapar.’ (Yukarıdaki ile aynı sayfa 275) 

Mağarada ibadet eden  

İnsanlara gösteriş yapmak ve takdir toplamak için yapılan dağlar kadar büyük ameller 

bile makbul değildir. Nitekim menkuldür: Benû İsrail’den ibadet eden bir şahıs bir 

mağarada kırk yıl Allah-u Teala’ya ibadet etti. Melekler onun ibadetlerini alıp göklere 

giderlerdi fakat kabûl edilmiyordu. Melekler arz etti: Ya Allah  �� ������� ���  senin izzetin 
üzerinde yemin ederiz! Biz tarafınıza doğru amelleri taşıdık. Allah  ������� ����� buyurdu: Ey 

benim Meleklerim! Siz doğru söylediniz fakat (ibadette onun niyeti kötü oluyor) o 

istiyor ki onun mertebesi (herkes tarafından) bilinsin (yani fazla şöhrete taliptir).’ 
(Yukarıdaki ile aynı sayfa 264) 

Niyetin bereketiyle mağfiretin ilginç hikâyesi 

Menkuldür ki bir acemi (yani gayri Arap bir şahıs) aralarında şakalaşma ve oynaşmakla 

meşgul birkaç şahsın (Araplar) yanından geçti. Arapça cümleleri duyup o gariban 

sanmış ki bu insanlar Allah’ın  ������� ����� zikrini yapıyorlar. O da hüsnü niyete göre (yani iyi 

niyetle) onlar gibi söylemeye başladı. Söyleniyor ki Allah-u Teala onun iyi niyetinden 

dolayı o acemiyi de bağışladı. (Yukarıdaki ile aynı sayfa 263) 

İyi niyetler zordur, sırtına kırbaç yemek bundan daha kolaydır 

İyi niyetler için zihnin hazır olması lazım. İyi niyetlere alışık olmayan birisi başlangıçta 

zorlukla buna alışacak. Dolayısıyla başlangıçta bunun için başını eğmesi, gözlerini 

kapatıp zihnini boşaltarak teveccüh etmesi faydalıdır. Etrafa bakınarak, vücudunu ovup 

kaşıyarak bir şeyi taşıyarak veya aceleyle niyetler etmek isterse belki de olmayacak. 
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Niyetleri alışkanlık haline getirmek için onların önemini göz önünde bulundurarak siz 

ciddiyetle ilk önce zihninizi hazırlamalısınız. Hazreti Seyyidimiz Naim Bin Hammad 
��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyuruyor: ‘Bizim sırtımızın kırbaç yemesi iyi niyetten daha kolaydır.’ (Tenbih 

ul Mugattirin sayfa 25) 

Dünyevi nimetlerden dolayı Ahretin nimetleri azalacak 

Hoca tul İslam Hazreti Seyyidimiz İmam Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed Bin 

Muhammed Gazali ��� ���  ������   �"� !%� & �' buyuruyor:  

Allah’ın  ������� ����� nimetlerinden zevk almak günah değildir fakat onlar muhakkak sorulacak 

ve hesapla ilgili soruşturulan helak olacak ve dünyada mubah eşyayı kullanana 

Kıyamette azap olmayacaksa da eşit miktarda ahretteki nimetleri azalacak. Biraz 

düşünün! Ne kadar büyük bir zarar söz konusudur ki insan fani nimetleri elde etmek 

için çok acele eder ve bunun karşılığında uhrevi nimetlerde azalma yoluyla zarara uğrar! 
(İhya ul Ulum 5, Cilt sayfa 98) 

Dunyawi lazzaat ka dil say mita day shauq Tu 

Ker ‘ata apni ‘ibadat ka Ilahi zauq Tu 

Sen dünyevi lezzetlerin şevkini kalbimden sil 

Kendi ibadetinin zevkini bana bağışla Ya İlahi. 

ِمۡي 
َ ۡ
ِبِّ ا-

ِمۡي ِبَاهِ ال#
ٰ
ِل  ا

ٰ
ۡيهِ َوا

َ
 َعل

ٰ
Cَتَعا ُ م َٖصل# ا$9

#
 وََسل

Koku sürmenin niyetleri 

Koku da Allah-u Teala’nın sayısız nimetlerinden güzel bir nimettir. Bunun kullanımı 
mubahtır (yani ne sevabı ne de günahı vardır). Bu nimeti öyle bir kullanılsın ki ibadet 

olsun ve sevap olsun. Nitekim bunu ‘ibadet’ yapmak için iyi niyetler edilmelidir. Ne 

zaman bir iş yapacaksanız hemen birden başlamayın. Önce biraz durun ve zihninizde 

düşünerek iyi niyetler ediniz. Mesela koku sürülecekse bunun şişesini elinize almadan 

önce ve elinize aldıysanız açmadan önce dikkatle başınızı eğerek ve eğer mümkünse 

gözleri yumarak itminanla ve çok teveccüh ile niyetler ediniz. 
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Itır sürme yoluyla değişik sevapları elde etme tavsiyesinde bulunarak Hazreti Allame 

Şeyh Abdülhak Muhaddisi Dehlavi ��� ���  ������   �"�  !%� &�' yazıyor: Mubah işlerde de iyi niyetin 

sevabı verilecek. Mesela koku sürerken Sünnete uymak ve (camiye giderken sürmekle) 

camiye saygı (niyeti de edilebilir), kafa rahatlığı (yani dimağın tazeliği) ve kendi İslami 

kardeşlerini sevilmeyen kokudan uzak tutma niyetleri olsa her niyet için ayrı ayrı sevap 

olacak. (Eşat ul Muat 1, Cilt sayfa 37) 

Burada duruma göre ilave niyetler de dâhil edilebilir: 

C Mesela  ـِم اّ(ٰ بِْس  Bismillah diyerek şişeyi elime alacağım; 

C  ـِم اّ(ٰ بِْس  Bismillah  diyerek kapağını açacağım; 

C  ـِم اّ(ٰ بِْس  Bismillah diyerek süreceğim; 

C Müslümanlara ve Meleklere kokuyla neşelendireceğim (yani sürür); 

(Özellikle sıcakta giysilerde ter kokusu oluşuyorsa bu niyet de edilebilir ki) 

C Kendimden kötü kokuyu yok edip Müslümanları gıybetten koruyacağım; 

(Namazdan önce sürmeden önce şu niyeti dâhil edebilirsiniz ki) 

C Namaz için ziynet elde edeceğim; 

C Kokuyu koklarken Dürud-u Şerifi (Salat-u Selam) okuyacağım; 

(Koku bir nimettir onun için kullanımda ve koklamakta Allah’a şükür için) 

C / َْلَْحم 0ُد ِ(ّٰ ا  diyeceğim. Koku süreceğim ki aklım artsın; 

Bundan dini hükümleri (dini eğitim, dini öğretim, Sünnetler dolusu beyan vs.) 

anlamakta yardım alacağım. ‘İhya ul Ulum’dadır: Hazreti İmam-ı Şafii ��� ���  ������   �"�  !%� & �' 

buyuruyor: “Kokusu iyi olanın aklında artış oluyor.’ (İhya ul Ulum 5, Cilt sayfa 98) 

Koku sürmenin yanlış niyetlerinin belirlenmesi 

Sevgili İslami Kardeşler! Koku sürmekte Şeytan çoğunlukla yanlış niyete müptela ediyor. 

Dolayısıyla ıtır sürerken iyi niyetlerin ihtimamı olması gerekiyor. Nitekim Hoca tul 

www.dawateislami.net



İyiliğe Davet 86 

 

 

İslam Hazreti Seyyidimiz İmam Ebu Hamid Muhammed Bin Muhammed Bin 

Muhammed Gazali � �� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyuruyor:  

Bu niyetle koku sürmek ki insanlar takdir etsin veya pahalı koku sürerek insanlara 

zenginliğini taslama niyeti olursa bu durumlarda koku süren günahkâr olacak ve bu 
koku Kıyamet günü ölüden daha kötü kokacak.’ (Yukarıdaki ile aynı) 

Dunya pasand kerti hay ‘itr-e-gulab ko 

Laykin mujhay Nabi ka paseenah pasand hay 

Dünya Gül kokusunu sever 

Fakat ben Nabi’nin ter kokusunu severim 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Medeni kafile ile yolculuk niyetinin bereketi 

Sevgili İslami Kardeşler! Daveti İslami’nin Sünnetler terbiyesinin Medeni kafileleriyle 

yolculuk ve her gün fikri Medine yoluyla Medeni Ödüller risalesini doldurup her 

Medeni ayın ilk on günü içerisinde sizin bölgenizdeki sorumlusuna teslim etmeyi 

alışkanlık haline getiriniz,  ��� ������	
��  ��� �� �� ����� ��� . 

Mustafa  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  vesilesiyle kötü niyetlerden kurtuluş ve iyi niyetlerin alışkanlığı 

nasip olacak. Korangi’den (Bab ul Madina Karaçi) bir İslami Kardeşin beyanının 

hulasasıdır: Ben orduda çalışıyordum ve modern bir gençtim. Fakat namaz kılardım. 
Anneciğimin hastalığından dolayı çok perişandım. Bir İslami kardeş kişisel çabasıyla 

beni Medeni kafile ile yolculuğa davet etti. Ben de mazeret bildirerek ona dedim ki: 

Anneciğim çok hastadır. Bu durumda ben yolculuk yapamam. Kendileri bana tavsiye 

etti: Siz Medeni kafile ile yolculuk için niyet edin ki ne zaman fırsatım olursa yolculuk 

edeceğim ve bugün Teheccüd namazını kılıp ağlayarak annenizin sağlığı için dua ediniz. 
 ��  ���
���	���� ��  ��� �� �� �����  kesinlikle bir lütuf olacak. Kendileri de bu sözü öyle güzel bir üslupla söyledi 

ki kalbime dokundu ve ben yolculuğa niyet ettim. Gece kalkıp Teheccüd nazmazını 

kıldım ve çok ağlayarak dua ettim. Sonra Sabah namazı için camiye gittim. Dönüşte eve 

vardığımda hayretler içinde kala kaldım! Ne görüyorum ki çok zayıf ve çok hasta olan 

anneciğim ki kendileri kalkıp tuvalete bile gidemiyordu, oturup itminanla çamaşır 
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yıkıyor! Ben arz ettim: Anneciğim! Siz istirahat buyurun yine kötü hissetmeyesiniz. Ben 

kendim çamaşırları yıkayacağım. 

Bunun üzerine buyurdu: Oğlum!   �� �� 1 �2��  !3 �� � ���  ��� �� �� �����  bugün benim hiç ağrılarım yoktur ne de bir 
hastalığım var. Ben kendimi çok iyi hissediyorum. Bunu duyunca sevinçten gözlerim 

yaşardı. Benim kalbimde bir itminan keyfiyeti oluştu ki yolculuk niyetinin bereketiyle 

duam kabul olmuştu. İslami Kardeşle görüştüğümde ona detayları arz ettim o da çok 

cesaretlendirdi ve bir hemdert olarak tavsiye etti ki çok geciktirmeden yolculuk yapınız. 
Dolayısıyla ben Âşıkan-ı Resul ile birlikte Daveti İslami’nin Sünnetler terbiyesinin 

Medeni kafilesinin yolcusu oldum.   �� �� 1 �2��  !3 �� � ���  ��� �� �� �����  Medeni kafilede Sünnetler dolusu 

yolculuk ve Âşıkan-ı Resul’ün sohbetinin bereketiyle bizim evimizde de Medeni 
atmosfer oluştu. Benim gibi modern bir genç sakalı ve sarığı bezenip Sünnetlere hizmet 

etmeye başladı. Anneciğim ve benim çocuklarımın annelerinin her ikisi İslami Kız 

Kardeşlerinin toplantısına katılıyor. Düşünün! Ben sadece Medeni kafile ile yolculuğa 

niyet ettim ve bunun sebebiyle bereket üstüne bereket oldu. O zaman bilmem Medeni 

kafilelerle Sünnetler dolusu yolculuğun baharları neler olacak! Keşke her İslami kardeş 

her ay en az üç gün Medeni kafile ile yolculuğu alışkanlık haline getirsin. 

��� 

Achchhi niyyat ka phal pao gey bay-badal 

Sab karo niyyatayn, Qafilay mayn chalo 

Door beemariyan aur nadariyan 

Haun talayn mushkilayn, Qafilay mayn chalo 

İyi niyetin meyvesini bedelsiz alacaksınız 

Hepiniz niyet edin ve kafile ile gidiniz 

Hastalıklar ve yokluklar uzaklaşacak 

Müşküller giderilir siz kafile ile gidiniz 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Sevgili İslami Kardeşler! Siz gördünüz! Medeni kafileye niyet edenin gemisi kıyıya ulaştı. 
  �� �� 1 �2��  !3 �� � ���  ��� �� �� �����  annesinin sağlığıyla beraber tüm ailesi için de Ahretin rahatının husulü için 
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hazırlıkların yolu açıldı. Gerçekten iyi bir niyet yine iyi niyettir. İyi niyetle Medeni kafile 

ile yolculuk ne güzeldir! 

Ayakkabi giyerken sol ayaği önce giyinmişse 

Hazreti Muhaddisi Azam Hazreti Allame Mevlana Serdar Ahmed Kadiri Çişti’nin bir 

talebesi buyuruyor ki ben 1955’te devri Hadisi Şerifini tamamlayıp Kendilerinden   ���� ����  !%� & �'

� �� ����  �������  müsaade isteyerek vedalaşırken ilk olarak sehven ayakkabımın sol ayağını giydim. 

Kendileri   �� ����  �������   ���� ����  !%� & �'�  bunu fark edince beni hemen geri çağırdı. Ben hatamı anlamıştım. 

Kendileri ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' (beni iyiliğe davet ederken) buyurdu: Ayakkabı giyerken Sünnet 

şudur ki önce sağ ayak giyilecek ve ayakkabı çıkarırken ise önce sol ayak çıkarılacak’.  

(Hayatı Muhaddisi Azam, sayfa 85) 

Ayakkabi giymenin niyetleri 

Hangi iş olursa olsun hemen başlamak yerine biraz durup niyet etme alışkanlığı 

edinmelidir. Mesela ayakkabı giyiyorsanız durun ve duruma göre şu niyetler ediniz: 

1. Sünnete uymak için ayakkabı giyeceğim. 

2. Çünkü yayaların ayakkabı sesi Hazreti Peygamber’imiz  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  sevmezdi 

onun için yolda yürürken veya merdivene çıkarken ses çıkarmamaya özen 

göstermeliyiz. 

ِحْيِم / .3 ْحٰمِن الّرَ ِ الّرَ 0بِْسـِم اّ(ٰ  okuyarak giyeceğim. 

4. Ayakkabıyla ayağı yara veya pislikten vb. korumaya çalışmakla ibadette yardım 

alacağım. 

5. Giyerken sağ ayağı önce giyip Sünneti eda edeceğim. 

6. Tanzif (yani Temizlik) Sünnetini eda edeceğim yani ayağı kirden koruyacağım. 

��� 
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Aynı yöntemle başka niyetler de edilebilir. Böylelikle ayakkabı çıkarırken de / ِ بِْسـِم اّ(ٰ

ِحْيِم  ْحٰمِن الّرَ 0الّرَ , okumak, önce solu giymek, fırsat olursa Büyüklerimizi taklit ederek 

ayakkabıların önünü Kıbleye doğru koymak gibi niyetler edilebilir. Ayakkabıları Kıbleye 

doğru koymakla ilgili arzdır. 

Hazreti Muhaddisi Azam Hazreti Allame Mevlana Serdar Ahmed Kadiri Çişti’nin   �"�  !%� &�'

� �� ���  ������  iki talebesi ve müridi benim Mahdumum ve Muhterem Hazreti Müftü Abdullatif 
Efendi’nin (Allah uzun ömürler versin) Umre sohbeti Bendenize nasip oldu. O günlerde 

Müftü Efendi’nin şu amelini gördüm ki bizim tertipsiz konulmuş ayakkabı ve 

terliklerimizi kendi Mübarek elleriyle Kıble yönüne koyardı. Ben de hayretle bunun 

sebebini sorduğumda buyurdu ki ben Üstadım Hazreti Muhaddisi Azam Hazreti Allame 

Mevlana Serdar Ahmed Kadiri Çişti’yi ��� ���  ������   �"�  !%� & �' gördüm ki Kendileri ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' sadece 

ayakkabılarını değil her şeyini Kıble yönüne koymayı severdi. Ve bu amelinde Hazreti 

Gavs-ı Azam’ın ��� ���  ������   �"� !%� & �' şu hikâyesine işaret etti: Nitekim, 

İbriğin masurasi kible yönüne çevrildi 

Bir defasında Geylanı Şerifi Şeyhlerinin � �� ����  �������   ���� ����  !%� & �' bir heyeti Hazreti Gavs-ı Azam’ın   !%� & �'

 � ���  ������   �"�� �  huzuruna geldi. Onlar Kendilerinin ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' ibriğini Kıble yönüne ters 

durduğunu görünce (Onlar Kendilerinin ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' dikkatini çekti). Kendileri  �'  �������   ���� ����  !%� &

� �� ���� hizmetlisine celal dolu bir bakış attı. O da celaline dayanamayarak birden yere yığıldı 

ve kıvranarak can verdi. Şimdi ise ibriğe bir bakış atınca ibrik kendiliğinden Kıble 

yönüne çevrildi. (Behcat ul Asrar sayfa 101) 

İyilerin taklidi de iyidir 

Bu bir gelenektir ki sevilen birinin her edası güzel gelir. ��� � ���  !3� 1 �2� �� �  ��� �� �� ����� ! Bendeniz  !��ۡ5���  � �I�!� 
Hazreti Gavs-ı Azam  �1!.� �& �'� ��� � �� �   !�� ����� . ve Hazreti Muhaddisi Azam’ı ��� ���  ������   �"�  !%� & �' çok severim. 

Dolayısıyla Kendilerinin  � & �'� �� ����  �������   ���� ����  !%  bu edasını öğrendiğim zamandan beri bu edayı bir 

alışkanlık haline getirdim ve kendi ibriğim, terliğim ve diğer eşyamın yönü Kıble’ye 

doğru olması için çabalarım. İyi niyetlerle birlikte Allah’ın  ������� ����� evliyalarının taklidinde 

de bereket üstüne bereket vardır. Ve neden olmasın ki Kâinatın tüm Evliyalarının 
Serdarı, Medine’nin Maliki’nin  ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ ���� ���� : 
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 Hadisidir, ‘ َكابِِر /
َ
ُة َمَع ا

َ
ك َبَ
ۡ
ل
َ
0ُكمۡ  ا  Yani bereket sizin Büyükleriniz iledir.’ (El Muaccam El 

Avsat 6, Cilt sayfa 342 Hadis 8991) 

‘Çal Medine’nin (Urduca) yedi harfinin nispetiyle Ayakkabı giymenin 7 

Medeni çiçeği 

Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul Madina’nın yayınladığı 32 sayfalık risale, 

‘101 Medeni Çiçek’ sayfa 20 ile 22’den (tasarrufla) arzdır: Hadisi Mustafa  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ ���� ���� : 

1. Ayakkabıyı çokça kullanın ki insan ayakkabılarını giydiği sürece o güya bir süvari 
oluyor. (Yani az yorulur).’ (Müslim sayfa 1161 Hadis 2096) 

2. Ayakkabıyı giymeden önce çırpınız ki böcek veya bir taş varsa düşsün. Derler ki 
adamın biri bir davetten çıkıp ayakkabılarını giyer giymez çığlık attı ve ayağı kanlar 

içinde kaldı. Aslında yemek sırasında birisi kemik atmış ve bu da ayakkabısına 

düşmüş. Ve ayakkabıyı giyen de çırpmadan ayakkabısını giymiş. Dolayısıyla ayağı 

kanlar içinde kalmış. 

3. Sünnet şudur ki önce sağ ayağı giyin sonra da sol ve ayakkabı çıkarırken de önce sol 

ayağı çıkarın ki sağ ayak giyerken ilk ve çıkarırken son olsun.’ (Buhari 4. Cilt sayfa 65 

Hadis 5855) 

Nüzhat ul Kari’dedir: Hüküm şöyledir ki camiye girerken (ayakkabı giymekle ilgili) 

Hadise uymak zordur. Ala Hazret İmam Ahmed Raza Han ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bunun 

çözümünü şöyle beyan etmiştir: Camiye gittiğinizde önce sol ayağınızı çıkarıp 

ayakkabının üstüne koyunuz sonra da sağ ayağı çıkarıp camiye giriniz. Ve cami 

dışında olduğunuz zaman sol ayağınızı çıkarıp ayakkabıya koyun sonra da sağ ayağı 
çıkarıp sağ ayağı giyin sonra da sol ayağı giyin.’ (Nüzhat ul Kari 5, Cilt sayfa 530) 

Hazreti İbni Jauzi ��� ���  ������   �"�  !%� & �' buyuruyor: Her zaman ayakkabı giyerken sağ ayağına 

ve çıkarırken sol ayağına öncelik veren biri ayak tabanı hastalığından korunacaktır.’ 
(Hayat ul Hayvan 2, Cilt sayfa 289) 

4. Erkek ise erkek ayakkabısını ve kadın da kadın ayakkabısını kullansın. 
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5. Biri Hazreti Ayşe’ye ��.5���  �������   !��� ����  � �4�' arz etti ki bir kadın (erkekler gibi) ayakkabı giyiyor. 

Kendileri ��.5���  �������   !��� ����  � �4�' buyurdu: Allah’ın Resulü erkeksi kadınları lanetlemiştir. 

(Ebu Davud 4. Cilt sayfa 84 Hadis 4099) 

Hazreti Allame Müftü Muhammed Amjad Ali Azami � �� ���  ������   �"�  !%� & �' buyuruyor: Yani 

kadınlar erkek gibi ayakkabı giymemelidir hatta öyle tüm şeyler ki onlarla erkekler 

ile kadınlar arasında ayırım oluyorsa, bunlarda her ikisinin de birbirinin şeklini 

alması yasaktır. Ne bir erkek kadının şekline ne de bir kadın erkeğin şekline 

bürünsün.’ (Baharı Şeriat 3, Cilt sayfa 322) 

6. Otururken ayakkabınızı çıkarın ki bununla ayaklar rahat ediyor. 

7. Kullanılmakta olan ayakkabı ters duruyorsa düzeltin. (Dar gelirin bir sebebi şudur 

ki) Ters ayakkabıyı görüp onu düzeltmemek. 

Binlerce Sünneti öğrenmek için Maktaba tul Madina’nın yayınladığı iki kitap, 

Baharı Şeriat 16. Bölüm (304 sayfalık) ve 120 sayfalık kitap ‘Sünnetler ve Adaplar’ 

hediye olarak alınız ve okuyunuz. 

Ala Hazretin huzuruna bir soru 

Ala Hazret, İmamı Ehli Sünnet, Müceddidi Din ve Millet, Mevlana Şah İmam Ahmed 
Raza Han’ın ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' huzuruna şöyle arz edildi:  

Bazı fakir Müslümanlar tebliği Salat (yani namaz tebliği için) maksadı ile şehir dışındaki 

köylere yürüyerek, güneş ve susuzluğun külfeti ile hiçbir kişisel menfaatları olmaksızın 

Allah yolunda  ������� ����� gece yarısı kalkıp gitmişlerdi. Ve ertesi gün döndüler. Onların 

arasında bazı aç ve susuz insanlar da vardı. Onların çalışmaları ile yaklaşık yüz kadar 

Müslüman namaz kılmaya başladılar. Beyan edilsin ki onlar için ne ecir vardır ki 
cesaretlensinler. Bizim bu iyilik işimiz üzerine bir şahıs şunları söyledi: ‘Ne var bunda! 

Biri kendisi için namaz kılacak siz neden çabalıyorsunuz ki.’ Başkalarının moralini 

bozan şahıs ne olacak?’ 
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Ala Hazretin cevabi 

Ala Hazret, İmamı Ehli Sünnet, Müceddidi Din ve Millet, Mevlana Şah İmam Ahmed 

Raza Han ��� ���  ������   �"�  !%� &�' buna cevap olarak şöyle buyurdu: Namaza davet edenler için 

onların niyetine büyük bir ecir vardır. Nabi  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  buyuruyor: ‘Eğer Allah  ������� ����� 

sizin vasıtanızla bir şahsa hidayet bahşederse bu sizin için şundan daha iyidir ki sizde 
kırmızı develer olsun.’ (Sahih Müslim sayfa 1311 Hadis 2406) Hidayet için gelip giderken onlar 

kaç adım attıysa attıkları her adım için on iyiliğin sevabı vardır. Nitekim Allah  ������� ����� 22. 

Cüz Yasin Süresinin 12. Ayetinde buyuruyor: 

#�$   �� �E<ۡ�h   ��   +   Pۡ�Q ��#��
ٰ   ��  
�ۡ �$ ����a 

Tercüme Kanz ul İman: Ve biz yazıyoruz onlar neyi ileriye gönderdi ve hangi izlerini 

arkalarında bırakıp gitmişlerdir. 

(22. Cüz Yasin Süresi: 12) 

Şunu söylemek ki ‘siz neden çabalıyorsunuz’ Şeytani bir sözdür.  ِ ۡمٌر ب
َ
َمۡعُرۡوف َو َنۡهٌ َعنِ ا

ۡ
ُمۡنَكر ال

ۡ
ال  

(Yani iyiliği emretmek ve kötülükten menetmek) farzdır. Farzdan menetmek Şeytani bir 

iştir. (Avlanmanın yasak olmasına rağmen) Benû İsrail’den kimler (Cumartesi) balık 

avlanmışsa onlar da maymuna çevrildi ve kimler onlara nasihat etmekten menetmişse 
(onlar da imha edildi) (Menedenlerin sözü 9. Cüz A’raf Süresinin 164. Ayetinde beyan 

edildi): 

 �/�	     �=�ۡ �§ ���1      Pۡ�s�% �
�� ���$   �ۡ�
    Pۡ�s �®��>ۡ�$   �@

ٰ�AB
   x   #ۨ �$ �ۡ�a #k%
 �� ��    +   
 k�ۡG �� �j 

Tercüme Kanz ul İman: Neden nasihat edersiniz öyle insanlara ki Allah onları helak 

etmek üzeredir veya onlara sert bir azap vermek üzeredir? 
[Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (9, Cüz, A’raf Süresi 164, Ayet) 

(Günahtan menedenleri günahtan menetmenin hayır işinden mendenler) de helak oldu 

ve nasihat edenler kurtuldu. Ve şunu söylemek ki ‘Bunda (yani namaz davetinde) ne var! 

En sert kelimedir. Söyleyene tecdidi İslam ve tecdidi nikâh gereklidir / ُم
َ
ۡعل
َ
 ا
ٰ
Cَتَعا ُ 0َوا$9   

(Mulahhas ez Fatava Razaviya Muharraca 5, Cilt sayfa 117) 
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Kirmizi develer ne demektir? 

Sevgili İslami Kardeşler! Ala Hazretin ��� ����  �������   ���� ����  !%� &�' bu Mübarek fetvasında iyiliğe davet 

edenlerin cesaretini kıranlar şu cümlelerine ‘siz neden çabalıyorsunuz’ Şeytani bir söz 

denerek kınanmıştır. Burada insanlar ibret alsınlar ki çoğu zaman mübelliğler derler ki 

‘bırakın bunu anlatmanın ne faydası var- bu zaten iyilik sözü kabul etmiyor’ (günahı 
terk etmiyor, uslanmıyor, doğru yola gelmiyor). Bu cümle kesinlikle yanlış ve yanlıştır. 

Muhakkak ki anlatmak faydasız oluyor. İyi niyetle ıslah için anlatmak sevap işiyse ‘sevap’ 

almak ‘faydalı’ değilmidir? ‘Bu hiç kabul etmiyor!’ diyerek siz ne demek istiyorsunuz? Siz 

bilmiyor musunuz ki mübelliğin sorumluluğu ‘kabûl ettirmek’ değil sadece ‘iletmektir’. 

Kabul ettiren zat Allah’tır  ������� �����. Bu fetvada ‘Müslim Şerifinin’ şu Mübarek Hadisi beyan 

edilmiştir ki Allah  ������� ����� sizin vasıtanızla herhangi bir şahsa hidayet bağışlarsa sizin için 

şundan daha iyidir ki sizde kırmızı develer olsun.’ (Müslim sayfa 1311 Hadis 2406) 

Hazreti Allame Yahya Bin Şeref Navadi ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bu Hadisin şerhinde yazıyor: “Kırmızı 

deve Araplar için çok değerli bir mal olarak biliniyordu. Onun için bir deyim olarak 

kırmızı develerden bahsedilmiştir. Uhrevi konuları dünyevi eşyalara benzetmek sadece 
anlatmak içindir yoksa hakikat şudur ki sonsuza dek var olacak Ahretin bir zerresi bile 

dünyadan ve bunun gibi düşünülebilen tüm dünyalardan daha iyidir.’  

(Şerhi Müslim Lil Navi 15, Cilt sayfa 178) 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ���  ������   �"�  !%� & �' bu 
Hadisin bağlamında buyuruyor: Yani bir kâfiri Müslüman yapmak dünyanın büyük 

servetinden daha iyidir hatta bir kâfiri öldürmekten daha iyidir ki o rağbet ettirip 

Müslüman yapılsın ki (Allah isterse) onun (gelecek) bütün nesli Müslüman olacak.’  

(Mera tul Menaceh 8, Cilt sayfa 416) 

Seekhnay Sunnatayn Qafilay mayn chalo 

Lootnay rahmatayn Qafilay mayn chalo 

Haun gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo 

Pao gey barakatayn Qafilay mayn chalo 

Sünnetleri öğrenmeye kafile ile gidin 

Rahmetleri elde etmeye kafile ile gidin 
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Müşküller hal olacak kafile ile gidin 

Bereketler verilecek kafile ile gidin 
 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Medeni kafile ile yolculuğun 44 niyeti 

Sevgili İslami Kardeşler! Ala Hazrete ��� ���  ������   �"�  !%� &�' sorulan sorunun vesilesiyle şunu da 
öğrendik ki namazların coşkusu olan, o devrin Müslümanları da iyiliğe davet için 

yolculuk yaparlardı ve şimdi ise Feyzan-ı Raza ile bu Medeni iş için Tebliği Kur’an ve 

Sünnetin Dünya Çapındaki Gayri Siyasi Medeni Hareketi Daveti İslami de kurulmuştur. 

Bunun Medeni mesajı bu yazı yazılırken aşağı yukarı dünyanın 150 ülkesine ulaşmıştır! 

Sünnetler terbiyesinin Medeni kafilelerin yolcularının sevap bolluğu oluyor ve iyiliklerin 

yığınakları oluşuyor. Bu Medeni yolculukta ne kadar çok iyi niyetler edecekseniz  ��  ���
���	������ 
 ��� �� �� ����� o kadar sevap da artmaya devam edecek. Mesela duruma göre şu niyetler edilebilir: 

C Eğer Şer-i miktara göre yolculuk olursa evden yolculuğa çıkarken seferin iki rekât 
nafile namazı kılacağım. 

C Kendi cebimden harcama yaparak yolculuk yapacağım 

C Cebimden yiyeceğim 

C Her defasında süvari duası okuyacağım ve fırsat olursa okutacağım 

C Eğer bir İslami kardeş için yer kalmazsa kendi koltuğumu terk edip oraya ısrarla 

onu oturtacağım 

C Otobüs veya trende yaşlı veya hasta bir Müslüman kardeşi görünce onun için 

koltuğumu boşaltacağım 

C Medeni kafile üyelerine hizmet edeceğim 

C Kafile Emirine itaat edeceğim 

C Dil, gözler ve karnın Medeni kilidi vuracağım yani boş konuşma, fuzuli bakışlardan 
sakınacağım ve iştahımdan daha az yiyeceğim 
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C Yolculukta da her zaman Medeni Ödüllere amel etmeye devam edeceğim 

C Abdest, namaz ve Kuran-ı Kerim okumakta yapılacak olan hataları Âşıkan-ı 
Resul’ün sohbetinde kalarak düzelteceğim (Bilene de şu niyet ederek öğreteceğim) 

C Sünnetler ve duaları öğreneceğim ve 

C Başkalarına öğreteceğim 

C Tüm farz namazları caminin ilk safında Tekbiri Ula ile cemaatle beraber kılacağım 

C Teheccüd, İşrak, Kuşluk ve Evvabin namazları kılacağım 

C Bir saniyeyi bile boşa harcamayacağım. Boş vaktim olursa Allah’ı zikretmeye devam 
edeceğim, Salat-u Selam okumaya devam edeceğim. (Ders ve vaaz sırasında herhangi 

bir şey okumadan sessizce dinlenmelidir). 

C ‘Seda-i Medine’ okuyacağım yani Sabah namazı için insanları uyandıracağım. 

C Yolda cami gördüğüm zaman yüksek sesle /َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
0َصل  diyerek  / 

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ َصل# ا$9

د 0ُمَم#  diyeceğim ve dedirteceğim. 

C Çarşıya gitmem gerekirse özellikle gözlerimi aşağı çekerek çarşı duasını okuyacağım 
ve fırsat bulursam okutacağım 

C Müslümanlarla coşkuyla görüşeceğim 

C Çok kişisel çaba harcayacağım 

C Hemen Medeni kafile ile yolculuk için Müslümanları hazırlayacağım 

C İyiliğe davet edeceğim 

C Ders vereceğim 

C Fırsat bulursam Sünnetler dolusu vaaz vereceğim 

C Kafile nereye giderse oradaki Büyüklerin mezarlarını Medeni kafile ile birlikte 

ziyaret edeceğim 
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C Sünni Âlimi ziyaret edeceğim 

C Eğer Medeni kafilenin bir yolcusu hastalanırsa ona hasta ziyareti yapacağım 

C Eğer bir yolcunun harcı tükenirse kafile Emiri ile istişare ederek ona maddi 
yardımda bulunacağım 

C Yolculuk sırasında kendim için, ailem için ve Ümmeti Müslime için hayır duası 
edeceğim 

C Kaldığımız caminin abdesthanesini ve camiyi temizleyeceğim 

C Eğer biri sebepsiz yere zorbalık yaparsa da sabredeceğim 

C Yorgunluk sebebiyle sinirlenirsem dilime kilidi Medine vurup alttan alacağım 

C Eğer camide kafilenin kalmasına izin verilmezse kimse ile kavga edeceğime bunu 
kendi ihlâsın eksikliği olarak algılayacağım ve Medeni kafile ile birlikte ellerimi 

kaldırıp hayır duası okuyarak geri geleceğim 

C Eğer biri kavga ederse haklı olduğum halde onunla kavga etmeyerek Mübarek 

Hadiste verilen beşareti hak edeceğim. Bu Hadiste Nabi’yi Kerim buyuruyor: Haklı 
olduğu halde kavga etmeyen için Cennetin (iç) kenarında bir eve kefilim. 

(Ebu Davud 4. Cilt sayfa 332 Hadis 4800) 

C Eğer biri zulüm ederek beni döverse de cevap vereceğime şükredeceğim ki Allah 
 ������� ����� yolunda dövülme ‘Sünneti Bilal’ eda oldu 

C Eğer benden ötürü bir Müslümanın kalbi kırılırsa hemen acizlikle af dileyeceğim 

C Çünkü hep beraber olunca haksızlıkların ihtimali çok oluyor dolayısıyla dönüşte her 
birinden kişisel olarak son derece minnetle af dileyeceğim 

C Şer’i yolculuğun dönüşünde aile efratları için hediye götürme Sünnetini eda 
edeceğim 

C (Yolculuk eğer Şer’i olursa) Camiye gelip mekruh olmayan vakitte yolculuk dönüşü 
için iki rekât nafile namazı kılacağım 
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Ümmet-i Mustafa’nin ? özelliği 

Sevgili İslami Kardeşler! Allah  ������� ����� bu Ümmetin özelliğini beyan ederken 4. Cüz Al-i 

İmran Süresi 110. Ayetinde buyuruyor: 

   ,ۡ�93ۡ �:    �8ۡ� �5  �=�ۡ �"� �$
ۡ
#�1   �2# ��3��	   4ۡ �. �"5ۡ

�
   67��$�
  

 ;ۡ�� 1  ��   �"
�<3ۡ ��ۡ	
   �(

��   �=�ۡ �>3ۡ�1  ��   �?�ۡ �"��ۡ ��ۡ	#�% + �@
ٰ�AB#�%   �=�ۡ

�C �D 

Tercüme Kanz ul İman: Siz insanlarda zahir olan tüm Ümmetler içinde daha iyisiniz, 

iyiliği emrediyorsunuz ve kötülükten menediyorsunuz ve Allah’a iman ediyorsunuz. 

[Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (4, Cüz,  Aal-I İmran Süresi, 110, Ayet) 

 
ۡ
K�
 �� ٰ�A� B ���ۡ@  

� �o �. �� ��e ��    ! Biz şanslıyız

��� � ���  !3� 1 �2� �� �  ��� �� �� ����� ! Biz şanslıyız ki Allah’ın Habibi Mükerrem’in ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ varlığı biz 
günahkârlara nasip oldu. Muhakkak ki bizim Sevgili Peygamber’imiz  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ ���� ����  tüm 

Enbiya-i Kiram ( �)� ��*����� !+,� � ��-���  !��.� ��� ���� arasında en faziletlisi ve Aladır. Ve Kendilerinin  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������  !"�  ��# �$ 

���� ���� vesilesiyle Kendilerinin  ٖ�� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  Ümmeti de tüm önceki Ümmetlerden (yani 

geçmişteki Ümmetler) daha faziletlisidir. 

 

Faziletin sebebi Ümmetteki zenginlerin çokluğu olacağı kesinlikle değildir. Veya bu 

insanlar dünyevi olarak çok okumuş olacak, bunların çoğunluğu mühendis ve doktor 

olacak, ne de faziletin nedeni bunların savaşçı, bahadır ve güçlü olmasıdır. Veya bunlar 

şunun için faziletlidir ki bunlar çok akıllı ve zeki olacak. Aksine bunların faziletinin 

nedeni şudur ki bunlar / ِ ُمۡنَكراَۡمٌر ب
ۡ
َمۡعُرۡوف َو َنۡهٌ َعِن ال

ۡ
0ال  (yani iyiliği emretmek ve kötülükten 

menetmek) gibi önemli bir görevi üstlenmişlerdir. Allah  ������� ����� bizi bu önemli görevimizin 

önemini anlamakta başarılı kılsın. 
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İyiliği Emretme ve Kötülükten Menetmenin / ِ ۡمٌر ب
َ
َمۡعُرۡوفا

ۡ
مُ  ال

ۡ
0ۡنَكرَو َنۡهٌ َعِن ال   

 tanımı 

Meşhur Müfessir Hekim El Ümmet Hazreti Müftü Ahmed Yar Han ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' Tefsiri 

Naimi’de’ bu ayeti kerimelerin bağlamında buyuruyor:  

‘El Maruf’: /َمۡعُرۡوف
ۡ
0اَل  ve ‘El Münkir’deki /ُمۡنَكر

ۡ
0اَل  tüm iyilikler Müstehaplardan ve 

Akidelere kadar (Yani Müstehaplardan İslami Akidelere kadar) dâhildir. Ve tüm 

kötülükler mekruhlardan küfürlere kadar (yani sevilmeyen işlerden her çeşit küfre 

kadar) dâhildir. Ve emrin (manası hüküm) yani (burada) hükümün anlamı her türlü 

hükümdür.  Sözlü olsun veya yazılı veya güç gereken. İster büyüklere arz ederek olsun 

veya yandaşlara tavsiye ederek veya küçüklere baskı uygulayıp hükmederek. Yani senin 

şanın şudur ki her türlü iyilik için her türlü hükmet ve her iyiliği her tarafa yaygınlaştır. 

Ve Her türlü kötülüğü her türlü bitir ve insanları bundan (yani kötülükten) uzak tut. 

Dahası buyuruyor: Bu Ayeti Kerimede buyruldu ki Ey Mahbubun ���� ����  �ٖ� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ 

Ümmeti! Siz benim sıfatı hidayetin mazharısınız (yani zahir eden). Dolayısıyla siz en iyi 
Ümmetsiniz. Sizin varlığınızdan dolayı bütün insanlar faydalanmaya devam edecekler. 

Ben senin vasıtanla insanlara iman, Kur’an ve irfan (yani kendi kimliğimi) bahşedeceğim 

ve sadece senin aydınlığınla onlara Cennetler yolunu (yani Cennetin yolu) göstereceğim. 

Bana ulaşmak isteyen herkes senin zümrene (yani grup) gelsin.  

(Tesfsiri Naimi 4. Cilt sayfa 89, 95) 

 

Sunnatayn ‘aam karayn Deen ka ham kaam karayn 

Nayk ho jayain Musalman Madinay walay 

 

Biz Sünnetleri yayalım din işini yapalım 

Müslümanlar İyi olsunlar Ey Medine’nin sahibi  
 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9
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 Müslümanların büyük bir çoğunluğu amel etmez haldedir

Sevgili İslami Kardeşler! Müslümanlarda ‘İyiliğe daveti’ yaymanın ihtiyacı bugünkü 

kadar belki de daha önce hiçbir zaman yoktu. Teessüf yüz milyon kez teessüf! Bugün 

Müslümanların büyük bir çoğunluğu amelsiz olmuştur. İyilikleri yapmak nefs için çok 

zor ve günah işlemek çok kolaylaşmıştır. Camilerin viran olması ve sinemaların ve 
tiyatroların parlaklığı din derdi olanları çok fazla ağlatmaktadır. TV, VCR, çanak anten, 

internet ve kabloyu yanlış kullananlar güya gözlerinden hayâyı yıkamışlardır. 

Zaruretlerin tamamlanması ve kolaylıkların elde edilmesi için sınırsız mücadele 

Müslümanların büyük bir çoğunluğunu Ahret fikrinden tamamen gafil etmiştir. 

Küfretmek, töhmet atmak, şüphecilik, gıybet etmek, çekiştirmek, insanların ayıplarını 

kurcalamak, insanların ayıplarını ifşa etmek, yalan söylemek, yalan sözler vermek, 

birinin malını haksız yere yemek, kan akıtmak, birini gayri Şer-i zahmete sokmak, borç 

alıp üstüne yatmak, birinin şeyini ödünç olarak alıp (yani anlık olarak) geri vermemek 

korkusuzca yapılmaktadır. Müslümanları kötü lakaplarla çağırmak, birine ait bir şeyi 

müsaadesi olmadan kullanmak, içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak, zina 
yapmak, film dizi izlemek, şarkı müzik dinlemek, faiz ve rüşvet alışverişinde bulunmak 

gibi günahlar her gün yapılmaktadır. Ebeveynlere itaatsizlik etmek ve onları kızdırmak, 

emanete hıyanet etmek, kötü bakış atmak, kadınların erkekleri ve erkeklerin kadınları 

taklit etmek, örtünmemek sanki işten bile değildir. Gurur, kibir, haset, riyakârlık, kendi 

kalbinde bir Müslümana karşı kin gütmek, başkasına bir zarar geldiğini görünce 

sevinmek, sinirlenince Şeriat haddini aşmak, günahlar hırsı, şöhret isteği, cimrilik, 

kendini beğenmek vs. gibi işler bizim toplumumuzda çok korkusuzca yapılıyor. 

Günah işleyenlerin başkalarina da vebali 
Çoğu günah öyledir ki onlardan dolayı doğrudan başkaları da zarar görmek zorunda 

kalıyorlar. Mesela bir şahıs hırsızlık günahı işlerse bunun zararı da kimin malı çalındığıysa 

ona olacak. Aynen böyle bir muamele de soygun yapan, silah tehdidiyle cep telefonu 

kapanlar içindir. Dünyevi zararlar bir tarafa günah işleyenin asıl büyük zararı ise 

Ahrettedir. 

Ey Sünnetlerin derdi olan Âşıkan-ı Resul! Biraz düşünü!! Günahlar bataklığına saplanmış 

olanları kim kurtaracak? Ahlaki düşüşlere ve aşağılıklara sürüklenenleri karakter 
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yüksekliklerine kim çıkaracak? Cehenneme götüren amellerle meşgul olanları Cennete 

götürecek amellere kim getirecek?  

Sevgili İslami Kardeşler! Sadece biz kendimiz birbirimizi ıslah etmeye çalışacağız. Birkaç 

gerçek hikâyeyi mülahaza buyurun ve ‘İyiliğe Davetin’ coşkusunu arttırın. 

Cami kilitliydi 

Tebliği Kuran ve Sünnetin Dünya Çapındaki Gayri Siyasi Hareketi, Daveti İslami’nin 

Âşıkan-ı Resul’ün Sünnetler terbiyesinin Medeni kafileleri 3 gün, 12 gün, 30 gün ve 12 

aylığına Allah  ������� ����� yolunda yolculuk etmektedirler. Âşıkan-ı Resul’ün bir Medeni 
kafilesi Sünnetler terbiyesi maksadıyla Bab ul İslam’ın (Sindh) bir köyüne vardığında 

oradaki cami kilitliydi. İnsanların yardımıyla caminin kilidini açtıklarında Medeni 

kafilenin yolcuları şunu görünce çok üzüldüler çünkü uzun bir zamandan beri temizlik 

yapılmadığı için caminin kapı ve duvarları toz toprakla örtünmüştü ve her tarafta 

örümcek ağları duruyordu. Medeni kafiledekilerin istifsarı (yani sorması) üzerine 

söylendi ki ‘uzun bir zamandan beri buradaki Müslümanlar namazı terk etmişlerdir. 

Bunun için İmam Efendi de gitmiştir. Bundan dolayı cami kilitlenmiştir.’ Teessüf! Cami 

kapatılmıştı ve köyde her tarafta günahlar zirve yapmıştı. Çoğu dükkânlarda şarkı müzik 

ve televizyonda film gösterimleri devam etmekteydi. 

Camideki hayret verici neşeler 

Sevgili İslami Kardeşler! Gördünüz! Şimdi Müslümanların zaten kötü olan durumları ne 

kadar bozulmuştur! Hâlbuki öyle bir devir de vardı ki gece gündüz camiler abat 

olurlardı. Nitekim Hoca tul İslam Hazreti İmam Ebu Hamid Muhammed Bin 

Muhammed Bin Muhammed Gazali ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyuruyor: ‘Mütedeyyin insanlar Ahret 
fikrinden dolayı camilerde zamanlarını geçirirlerdi ki ne kadar fazla mümkünse bu en 

kısa hayatın mühletinden faydalanarak Ahretin ebedi (yani sonsuz) nimetlerini 

toplasınlar. İbadet edenlerin çokluğundan dolayı gençler cami dışında yiyecekleri 

satarlardı. Böylelikle ibadet edenler yiyecekleri rahatlıkla alabiliyordu. 

�
�����  �6� �2 7� !�  ��� �� �� ����� ! O nasıl temiz bir devirdi ki camilerde gece gündüz şenlik olurdu ve Ah! 
Bugün camilerin ıssızlığını görünce ciğerimiz ağzımıza geliyor. Ey ölüme inanan İslami 

kardeşler! Kim yapabiliyorsa o helal işinden ve ebeveynleriyle evlatlarına bakmaktan ve 
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diğer kul haklarının tamamlanmasından arta kalan vaktini zikir ve Sala-u Selam, Ahret 

fikri ve iyi sohbette geçirsin.  (Kimya-i Saadet 1, Cilt sayfa 339) 

Bizim Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın ���� ����  �ٖ� �� � ��  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ hiçbir saniyesi 

bile Allah’ın  ������� ����� zikrinden boş geçmezdi. Keşke! Biz de kıymetli vaktimizin kadrini 
anlayabilseydik! 

Ya Khuda qadr waqt ki day day 

Koi lamhah na faltu guzray 

Ya Allah vaktin kadrini bize bahşet 

Hiçbir saniyemiz boşa geçmesin! 
 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا

K
د   َصل  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Cemaatle namaz kilmanin acayip bir coşkusu 

Önceki Müslümanlar cemaatle namazların kılınması için son derece iyi ihtimam 

yaparlardı. Nitekim Hoca tul İslam Hazreti İmam Ebu Hamid Muhammed Bin 

Muhammed Bin Muhammed Gazali ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' buyuruyor: (18. Cüz Nur Süresi 37. 
Ayetinde Allah-u Teala buyuruyor) 

 F̀ # �. ��x    Pۡ�s ۡ �>ۡ�
�1  �
�� ]    �ۡ�&#�J ��  °   ���

ٰ
± � �²~
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   ��   ����ٰ ���	
   ��#

�a �
   ��   �@
ٰ�AB
  �":ۡ �'  (ۡ

��  Fr ۡ�%  �� ] � ��   F� ��#�� ��  �=

#k$�ۡ�G     ��
����_ �E�1     �&  �� ۡ   ���ۡ ���_ۡ	
    ��   ��# ��ۡ% ��ۡ]
   ´ Uq�Y 

Tercüme Kanz ul İman: Öyle erkekler ki onları ne bir mal ne de bir alışveriş gafil etmez 

Allah’ın  ������� ����� zikrinden ve namaz kılmaktan ve zekât vermekten, onlar o günden korkarlar 

ki kalp ve gözler ters çevrilecek. 

[Kanz-ul-İman (Kuran-I Kerim Tercümesi)] (18. Cüz,  Nur Süresi, 37, Ayet) 
Bu Ayeti Kerimeyi naklettikten sonra Hoca tul İslam Hazreti İmam Ebu Hamid 
Muhammed Bin Muhammed Bin Muhammed Gazali’nin  ����   ���� ����  !%� &�'� �� ����  ���  beyanıdır. Bazı 

Müfessirler yazmıştır ki burada mütedeyyin insanlara işaret edilmiştir ki onlardan 
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demirci olanlar vuruş yapmak için çekici kaldırdığı sırada ezan sesini duyduklarında 

çekici demire vuracağına hemen yere koyarlardı. Ayrıca bir ayakkabıcı yani deri diken 

birisi iğneyi deriye sokmuş durumdayken ezan sesini duyar duymaz iğneyi deriden 

çekmeden aynen bırakırdı ve gecikmeden camiye giderdi. Yani kalkmış çekicin bir 

vuruşunu yapmak veya iğneyi diğer tarafa geçirmek bile onlar nezdinde gecikmeye 

dâhildi hâlbuki bunda ne kadar zaman harcanır ki! (Kimya-i Saadet 1. Cilt sayfa 339) 

 

Mayn paanchon namazayn perhoon ba-Jama’at 

Ho taufeeq aysi ‘ata Ya Ilahi 

Mayn perhta rahun Sunnatayn, waqt hi per 

Haun saaray Nawafil ada Ya Ilahi 

Day shauq-e-tilawat day zauq-e-‘ibadat 

Rahun ba-Wudu mayn sada Ya Ilahi 

Ben beş vakit namazı cemaatle kılayım 

Böyle bir güç bahşet Ya İlahi 

Ben vaktinde Sünnetleri kılmayı devam edeyim 

Bütün nafileleri eda olsun Ya İlahi 

Tilavet şevki ver ibadet zevki de 

Abdestli kalayım ben her zaman Ya İlahi! 

َبِۡيب
ۡ
 ال

َ
Iَ ۡوا
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ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Yaşli adam ağlamaya başladi 

Âşıkan-ı Resul’ün 30 günlük Medeni bir kafilede Allah  ������� ����� yolunda yolculuk 

yapmaktaydı. Bu sırada bir yerde Sünnetler öğretimin Medeni oturumda ‘gusül farzları’ 

anlatıldığı zaman yaşlı bir adam ağlayarak dedi ki ‘ben 70 yaşındayım fakat ben gusül 

farzlarını bilmiyordum. Bugün Medeni kafilenin bereketiyle gusül farzlarını öğrenme 

fırsatını buldum. Teessüf! Ben bugüne kadar şunu bile bilmiyordum ki gusülde farzlar 

bile vardır!’ 
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Her şeyden önce neyi öğrenmek farzdir? 

Sevgili İslami Kardeşler! Gusül farzlarını bilmemeyi itiraf eden 70 yaşındaki İslami 

kardeşin vakasından Medeni kafilelerin zaruret ve önemini siz iyice anlayabilirsiniz. Bir 

Müslümanı hasta veya aç ve susuzluğa tutulmuş veya işsiz ve borçlu veya afetlere esir 

veya dünyevi müşküllerde görünce biz acıyoruz ve böyle de olması lazım. Fakat 
günahların çokluğu sebebiyle Ahretini riske atan ve kendini kabir ve cehennem azabına 

müstahak yapan bir Müslümana hiç de acımıyoruz. Bu teessüfe layıktır ki güya dünyevi 

musibetlerin karşısında Ahretin musibetleri daha az önemli olarak algılanmışlardır! 

Hâlbuki ‘fiziki hastanın’ karşısında manevi yani günahlar hastası daha çok teveccühe 

müstahaktır ki Müslümana dünyanın rahatsızlıkları rahat verebilir fakat bir günahkârı 

onun günahları cehenneme gönderebilir. Dolayısıyla şu hususa şiddetle ihtiyaç vardır ki 

din ilminin aydınlığı yaygınlaştırılsın ki ancak bilgileri olduğu zaman insan günahlardan 

korunacak. Eğer günah ve sevapla ilgili hiç bilgisi olmazsa o Sünnetler dolusu hayat nasıl 

geçirebilecek! Yüzbinlerce teessüf! Bugünlerde bilgisiz Müslüman nefs ve Şeytan’ın 

kandırmasıyla bu fani cihana kalbinden ve canından fedadır fakat onun farzlarla  
ilgili bilgisi yoktur. Hâlbuki Hazreti Peygamberimiz  ٖ�� �� ���  �� �� ���  ������   !"�  ��# �$ ���� ����  buyuruyor: 

‘ ِ ُمۡسلِمٍ /
ّ
 ُك

ٰ
Iَ ِم َفرِۡيَضٌة

ۡ
ِعل
ۡ
ُب ال

َ
0َطل  Yani ilim öğrenmek her Müslümana farzdır.’  

(İbni Maccah 1, Cilt sayfa 146 Hadis 223) 

 

Bu Hadisi Şerifinden maksat okul ve kolejdeki güncel eğitim değil de zorunlu dini 

ilimdir. Dolayısıyla her şeyden önce İslami akaitleri öğrenmek farzdır. Ondan sonra 
namazın farzları ve şartları ve namazı bozanlar (yani namaz nasıl düzelir ve nasıl 

bozulur). Sonra Mübarek Ramazan teşrif ettiği zaman oruçları farz olan biri için 

oruçlarla ilgili önemli meseleler. Zekât farz olan biri için zekâtla ilgili önemli meseleler. 

Aynı şekilde hac farz olan biri için Haccın, nikâh kıymak isterse onun, tacir için ticaretin, 

satınalan için satın almanın, çalışan ve çalıştırana ücret vermekle ilgili,  
ٰ
Iَٰهَذا قَِياس  (yani 

bunun üzerinde kıyas ederek) her Müslüman akil ve reşit erkek ve kadına onun mevcut 
durumuna göre meseleleri öğrenmek tam bir farzdır. Aynı şekilde herkese helal ve 

haram meselelerini öğrenmek farzdır. İlaveten kalbi meseleler (batın meseleleri) yani 

kalbi meseleler (batın farzları) mesela tevazu ve ihlas ve tevekkül vs. ve bunları elde 

etmenin yöntemi ve batın günahı mesela kibir, riyakârlık, haset, şüphecilik, kin, birinin 

rahatsızlığına sevinmek, vs. ve bunların tedavisini öğrenmek her Müslümana farzdır. 
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(Detaylı bilgiler için Fatava Razaviya 23. Cilt sayfa 613-624’ü mülahaza buyurun) 

Mühlikat yani felakete düşüren şeyler nasıl ki sözü tutmamak, yalan, gıybet, çekiştirme, 

bühtan, kötü bakış, kandırma, Müslümana sataşmak vs. vs. bütün bu küçük büyük 

günahlarla ilgili gerekli hükümleri öğrenmek de farzdır ki bunlardan sakınılsın. Şoför ve 

yolcu, karı koca, ebeveynler ve evlatlar, erkek kardeş ve kız kardeş, komşu ve akraba, 

borç veren ve borçlu, şantiye şefi ve müteahhit, işçi ve mimar, çiftçi ve toprak ağası, 

kiracı ve mal sahibi, hâkim ve mahkûm, öğretmen ve öğrenci, doktor ve hekim, ev sahibi 
ve misafir, kasap ve balıkçı, yardım toplayan ve yardım eden, cami veya medrese veya 

sosyal kurumunun vs. mütevellileri, hayvan satan ve hayvancılık yapan, çoban, çamaşırcı, 

terzi, marangoz, demirci, usta, en son sözü edilen beşinden yıkattıran, diktiren ve yaptıran vs. 

vs. her biri için mevcut durumuna göre gerekli meseleleri öğrenmek tam bir farzdır. 
 

Şeytan’ın bu vesvesesine kesinlikle teveccühünüzü vermeyin ki öğrenirsek amel etmek 

zorunda kalacağız. Hatta şu Şeriat hükmünü kafanıza yerleştirin ki durumunuza göre 
farz olan ilimleri öğrenmemek günahtır ve bilmediğinizden dolayı günah işlemek günah 

üstüne günah ve haramdır ve cehenneme götürecek bir iştir 
 

Khudaya ham Islami ahkam seekhayn 

Bacha`ayn jo dozakh say woh kaam seekhayn 

 

Ya Allah biz İslami hükümleri öğrenelim 

Cehennemden kurtaracak işleri öğrenelim! 
 

وۡ 
K
َبِۡيبَصل
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Iَ د   ا  ُمَم#

ٰ
Iَ 

ٰ
Cَتَعا ُ  َصل# ا$9

Gusül almanin yöntemi (hanefi) 

Sevgili İslami Kardeşler! Demin siz duydunuz ki 70 yaşında bir İslami kardeş Medeni 

kafiledekilerin Medeni halkasına katıldığı zaman guslün farzlarını ilk defa öğrendi. Aynı 

şekilde ne bilelim böyle kaç Müslüman vardır ki onlar bu hükümleri bilmiyorlar. 

Dolayısıyla bu bağlamda iyiliğe davetin sevabını dört elle toplamak için gusül almanın 

yöntemini (Hanefi) sunuyorum. Nitekim Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul 

Madina’nın yayınladığı 496 sayfalık kitap, ‘Namaz Hükümleri’ 100. Sayfasından başlayan 
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konuda ihtiyaçtan dolayı değişiklik yaparak arzdır: Niyet olmadan da gusül olacak fakat 

sevap olmayacak. Onun için dili hareket ettirmeden kalbinizde niyet edin ki “ben 

temizliği elde etmek için gusül yapıyorum.’ İlk olarak iki elinizi bileklerinize kadar üçer 

defa yıkayınız. Sonra abdest yerinizi yıkayınız ister necaset olsun veya olmasın. 
 

Sonra vücudun bir yerinde necaset varsa onu yok edin. Sonra namaz abdesti gibi abdest 

alınız fakat ayaklarınızı yıkamayınız. Evet, tabura gibi bir şeye oturup gusül yapıyorsanız 

ayaklarınızı da yıkayınız. Sonra suyu vücudunuza yağ sürüyormuş gibi sürünüz. 
Özellikle kışın (bu arada sabun da sürebilirsiniz). Sonra üç kez sağ omuzunuza su akıtın 

ve daha sonra da sol omuzunuza, sonra başınıza ve sonra da tüm vücudunuza üçer kez. 

Sonra gusül yerinden ayrılın. Eğer abdest alırken ayaklarınızı yıkamamışsanız şimdi 

yıkayın. Gusül yaparken Kıble yönüne durmayın. Tüm vücudunuzu ellerinizle ovarak 

yıkanın. Birinin görebildiği yerde yıkanmamalısınız. Eğer bu mümkün değilse erkekler 

kendi mahremini (yani göbekten dizlere kadar) kalın bir kumaşla örtsün. Kalın kumaş 

olmazsa iki veya üç kumaş parçası ile örtsün çünkü kumaş ince olursa suyla vücuda 

yapışacak ve, ��� ����  �J������@  ��� �� �� �����  dizlerin veya butların rengi zahir olacak. Kadın ise daha da 
ihtiyat etmelidir. Gusül sırasında herhangi bir konuşma yapmayın. Hiçbir dua da 

okumayın. Yıkandıktan sonra havlu ile filan vücudu silmenin bir kabahati yoktur. 

Yıkandıktan sonra hemen giyinin. Eğer mekruh vakit olmazsa iki rekât nafile namazı 

kılmak sevaptır. (Alamgiri 1, Cilt sayfa 14 Alıntı Baharı Şeriat 1, Cilt sayfa 319 vs) 

Guslün üç farzi 

1. Ağzı çalkalamak. 

2. Buruna su çekmek. 

3. Bütün açık olan vücuda su akıtmak. (Fatava Alamgiri 1, Cilt sayfa 13) 

1. Ağzi çalkalamak 

Sadece ağıza az miktarda su alıp çalkalayarak dökmek değil de ağzın her kısmına yani et, 

dudaktan boğazın köküne kadar her tarafa su gidecek. Aynı şekilde arka dişlerin 

arkasındaki yanak içlerinin dibine kadar, diş boşluklarına kadar ve kökleriyle dilin her 

tarafına hatta boğazın kenarına kadar su aksın. Oruç olmazsa gargara da yapınız ki 

Sünnettir. Dişlerde herhangi et veya başka yediklerinizin parçaları varsa onları çıkarmak 

lazımdır. 
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Evet, bunları çıkarmakla bir zarar endişesi varsa muaftır. Gusülden önce dişlerdeki 

parçalar hissedilmedi veya kaldıysa ve namazınızı da kılmışsanız namazdan sonra bunları 

çıkarmak farzdır. Daha önce kıldığınız namaz ise tamamdır. Sallanan diş veya yapıştırıcı 

ile yapıştırılan diş veya telle bağlanmış diş veya tel ile yapıştırıcının altına kadar ulaşmak 

mümkün değilse muaftır. (Baharı Şeriat 1, Cilt sayfa 316 Fatava Razaviya Muharracah 1, Cilt sayfa 

439-440) Gusül için ağzı çalkalamak nasıl farzsa aynı şekilde üç kez ağzı çalkalamak da 

Sünnettir. 

2. Buruna su çekmek 

Aceleyle burnun ucuna su sürmekle iş bitmeyecek aksine nereye kadar yumuşak yer 

varsa yani sert kemiğin başlangıcına kadar yıkanması lazımdır. Ve bu da şöyle olacak ki 

suyu burundan yukarı çekiniz. Unutmayın ki bir kıl kadar yer yıkanmazsa bile gusül 

olmayacak. Eğer burunda sümük kurumuşsa bunu sökmek farzdır. Ayrıca burun 

kıllarını yıkamak da farzdır.  (Yukarıdaki ile aynı sayfa 442-443) 

3. Bütün zahiri vücuda su akitmak 

Başın saçlarından ayak tabanlarına kadar vücudun her parçası ve her tüyüne (en az iki 

damla) kadar su akıtmak gerekir. Vücudun bazı kısımları böyledir ki dikkat edilmezse 

onlar kuru kalacak ve gusül olmayacak. (Baharı Şeriat 1, Cilt sayfa 317) 

Abdest ve gusül ve namaz, Cuma namazı, kaza namazı, seferi namaz, cenaze namazı vs. 

ile ilgili gerekli hükümleri öğrenmek için Daveti İslami’nin yayın kuruluşu Maktaba tul 

Madina’nın yayınladığı 496 sayfalık kitap, ‘Namaz Hükümleri’ni’ okuyunuz. 

Akarsuda gusül yöntemi 

Eğer akarsu mesela nehir veya ırmakta yıkandığıysa bir süre bunda durmakla üç kez 

yıkama, tertip ve abdest Sünnetleri eda oldu. Buna da gerek yok ki azalarını üç kez 

hareket ettirsin. Eğer havuz vs. duran suda yıkandıysa azayı üç kez hareket ettirmek veya 

yer değiştirmekle üç kez yıkama Sünneti eda olacak. Yağmurda (pompa veya duşun 

altında) durmak akarsuda durmak hükmündedir. Akarsuda abdest aldıysa bir süre azayı 

bunda tutmak ve duran suda hareket ettirmek üç kez yıkamanın yerine geçer.  
(Baharı Şeriat 1. Cilt sayfa 320) 

Abdest ve guslün bütün bu şekillerinde ağzı çalkalamak ve buruna su çekmek lazımdır. 
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Duş akarsu olarak kabûl edilir 

Fatava Ehli Sünnet’tedir (yayınlanmamış): Duşun (veya pompanın akıntısı) altında 

gusül yapmak akarsuda gusül yapmanın hükmündedir. Dolayısıyla bunun altında gusül 

yaparken abdest ve guslün süresi kadar durduysa üç kez yıkama Sünneti eda olmuş 

olacak. Nitekim Durre Muhtar’dadır: Eğer akarsu veya büyük havuz veya yağmurda 
abdest ve gusül yapmanın süresine kadar durduysa o tam Sünnet eda etmiştir.  (Dürre 

Muhtar 1. Cilt sayfa 320) 

Unutmayın! Gusül veya abdestte ağzı çalkalamak ve buruna su çekilecektir. 

Duş ihtiyatlari 

Eğer sizin banyonuzda duş varsa iyice bakınız ki ona doğru çıplak durarak yüzünü veya 

sırtınız Kıble yönünde değildir! Abdesthanede de bu hususa dikkat ediniz. Kıble 

yönünde yüz veya sırt olmasının manası şudur ki 45 derece açının içerisinde olsun. 

Dolayısıyla şu ihtiyat da lazımdır ki 45 derece açının dışında olsun. İnsanların çoğu bu 
meseleyi bilmiyor. 

Tuvaletin yönünü düzeltiniz 

Lütfen evinizin W.C veya duşun yönü yanlış ise düzeltin. Daha çok ihtiyat şundadır ki 

W.C Kıbleden 90 dereceye yani namaz kıldıktan sonra selam verdiğiniz yöne çeviriniz. 
Mimarlar genellikle inşaat kolaylığına ve güzelliğine dikkat ederler Kıble adabına riayet 

etmezler. Müslümanlar evlerinin vacip olmayan güzelliğine karşın Ahretin iyileşmesine 

bakmalıdırlar. 

Kuch naykiyan kama lay jald aakhirat bana lay 

Bhai nahin bharosah hay koi zindagi ka 

Biraz iyilikleri elde et aceleyle Ahretini düzelt 

Hayata hiçbir güven olmaz kardeşim 

(Vesaili Bahşeş) 
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Hangi zamanlarda gusül yapmak sünnettir 

Cuma, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, Arife Günü (yani 9 Zilhicce) ve ihram 

bağlama zamanında gusül yapmak Sünnettir. (Fatava Alamgiri 1, Cilt sayfa 16) 

Yağmurda gusül 

İnsanların önünde ihramı açıp yıkanmak haramdır. (Fatava Razaviya Muharracah 3, Cilt sayfa 

306) 

Yağmurda yıkanırken bile pijama altı veya şalvarın üstüne ayrıca renkli bir çarşaf sarınız 

ki pijama altı suyla yapışırsa bile butların rengi zahir olmasın. 

Dar kiyafetlisine bakmak nasildir? 

Sert rüzgâr estiği için veya yağmur veya deniz sahilinde veya ırmakta kalın bir kumaşa 

sarılarak yıkanırken öyle bir yapışırsa ki mahreminden tam bir uzvu mesela budun tam 

yuvarlaklığının şekli (yani kabarıklığı) zahir olursa bu durumda o (belli) uzva bakmak 

yasaktır. Aynı hüküm dar kıyafetlisinin mahreminin kabarık olan tam uzvuna bakmak 

içindir. 

Çiplak olarak yikanirken çok dikkat 

Hamamda çıplak olarak yıkanırken veya öyle bir pijama altı giyip yıkanırken bunun 

yapışmasıyla butların yuvarlaklığı zahir olabiliyorsa bu durumda Kıble yönüne 

yüzünüzü veya sırtınızı çevirmeyin. 

Kova ile banyo yaparken dikkat 

Eğer kova ile gusül yaparsanız ihtiyaten bunu tabureye koyunuz ki kovanın içine pis su 

damlaları düşmesin. Ayrıca gusül için kullanılan tası da yere koymayın. 

Köyün tümü de sakalsiz 

Sünnetler terbiyesinin 30 günlük Medeni kafilesi yolculuk yaparken (Bab ul İslam, 

Sindh) Dadu ilinin bir köyündeki camiye vardı. Orada müezzin Efendi yoktu. 
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Dolayısıyla kendileri ezan okudu. Cemaat vaktinde birkaç kişi namaza geldi ve Medeni 

kafiledekilere rica etti ki siz namazı kıldırın “burada camide namaz için cemaat 

yapılmıyor. Herkes kişisel olarak namazını kılıyor çünkü bütün köyde bir şahıs bile 

sakallı değil ki imam olsun.’ 

Camiyi abat tutmak vaciptir 

Sevgili İslami Kardeşler! Gerçekten ibret vericidir. Dünya sevgisinde büyük bir nuhuset 

vardır ki bunun meşguliyeti köy halkını Allah’ın  ������� ����� ibadetinden mahrum etmiştir ve 

Allah’ın  ������� ����� evi yani cami viran oldu! Unutmayın! Camiyi abat tutmak mahallenin 

Müslümanlarına vaciptir. Nitekim Fatava Razaviya Şerifinde eski içkicilerin yaptırdığı 

cami ile ilgili soru soruldu ki onlar tövbe ettikten sonra helal mallarıyla yaptırmışlardı. 

Buna cevap verirken Ala Hazret İmamı Ehli Sünnet, Müceddidi Din ve Millet, Mevlana 

Şah İmam Ahmed Raza Han ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' ‘Fava Razaviya’ 8. Cilt sayfa 125’te buyuruyor: 

Öyle bir cami ki bu insanlar tövbe ettikten sonra helal mallarıyla yaptırmışlardır.  

Şüphesizdir ki Cami Şer’idir ve bunda namaz kılmak caiz olmakla beraber bunun abat 

tutulması etrafındakilere ve mahalle sakinlerine vaciptir. Bunda (beş vakit) ezan ve 

ikamet ve cemaat ve imamet yapmak lazımdır. Eğer böyle yapmazlarsa günahkâr 

olacaklar ve bunda namazdan meneden zalimler de dâhil olacak ki onların nispetiyle 

Allah  ������� ����� buyuruyor: 

 (ۡ �$ ��     �/��µۡ�
       (ۡ� � ¶ �·   �r �3 ��D    �� �̧ �ٰ �$     �@
ٰ�AB
     =ۡ�
    �"

�
±�ۡ��G     # �> ۡ�&     ¡� �¹ºۡ
    Hۡ� c   «¬ٰ �! �� 
 �" �5 +  # �>�% 

Tercüme Kanz ul İman: Ve onlardan daha zalim kimdir ki Allah’ın camilerini kapatırlar, 

onlarda Allah’ın adının anılmasını ve bunların viran edilmesi için çalışırlar? 

(Cüz 1, El Bakara: 114) 

(Fatava Razaviya 8. Cilt sayfa a25) 

Ormanda bir cami 

Sevgili İslami Kardeşler! Bu bağlamda arz edeyim ki Müslümanların hiç yaşamadığı 

böyle viran ve abat olmayan bir yerde yapılan cami hiç de cami hükmünde değildir. 

Nitekim bir soruya cevaben Ala Hazret, İmamı Ehli Sünnet, Müceddidi Din ve Millet, 
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Mevlana Şah İmam Ahmed Raza Han ��� ����  �������   ���� ����  !%� & �' ‘Fava Razaviya’ 6. Cilt sayfa 505’te 

buyuruyor: Eğer bu doğruysa ki o yer abat olamaz ve bu caminin tasarrufu da (yani 

kullanımı) da olmayacaksa bu durumda bu cami olmaz. Bu tuğlalar ve para başka camiye 

sarf (kullanabilirsiniz) edebilirsiniz. ‘Alamgiri’dedir: Bir şahıs kimsenin yaşamadığı ve 

kimsenin oradan gelip geçmediği bir orman veya viranede bir cami yaptırırsa bu cami 

olamayacak çünkü bu yerde cami yaptırmaya ihtiyacı yoktur.’ 

(Fatava Allamgiri 5. Cilt sayfa 320) 

Karayn Masjidayn jo bhi aabad Maula 

Tu rakh us Musalman ko shaad Maula 

Her kim camileri abat eder Mevla 

Sen o Müslümanı şad et Mevla 
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9 Gayri müslim’in Islam kabulü 

Sevgili İslami Kardeşler! Gelin ve bütün dünyaya iyiliğe daveti yaymanın derdi olan 

‘Medeni Hareket’ yani Tebliği Kuran ve Sünnetin Dünya çapındaki Gayri Siyasi 

Hareketi, Daveti İslami’nin Medeni atmosferine bağlanıp ‘kendinizi ve bütün dünya 

insanlarını ıslah etmenin çalışmasına’ başlayın. Kendi ıslahın çalışması için Medeni 
Ödüllere göre amel ve bütün dünya insanlarının ıslahına çalışmak için Âşıkan-ı Resul’ün 

Medeni kafileleriyle yolculuk yapmayı alışkanlık haline getirin. Sizin rağbet ve hırsınız 

için hoş kokulu bir ‘Medeni Baharı’ size sunuluyor: Nitekim Bab ul İslam’ın (Sindh) 

meşhur şehri Haydarabad’dan bir günlük Medeni kafile ‘Tando Adam’ isimli şehre 

vardı. Üçüncü gün bir şahıs camide ayağa kalkarak kafile Emiriyle görüşme isteğinde 

bulundu. Görüştüğünde o şahıs kendisini bir gayri Müslim olarak tanıttıktan sonra 

İslam’ı çok övdü. Kafile Emiri de onu İslam’a meyilli görünce onun üzerinde kişisel 

çalışma yaptı ki bunun bereketiyle bir süre sonra o şahıs  �◌  ��� � ���  !3� 1 �2� �� � ��� �� �� ����� ! İslam’ı kabûl etti ve 
dedi ki benim ailemi de İslam’a davet edin. Medeni kafiledekiler onun evine gidip 

ailesine İslam’ı tanıttı. Bunun bereketiyle   ��� � ���  !3� 1 �2� �� � ��� �� �� ����� ! Dokuz kişilik bir ailenin tümü 
Müslüman oldu. Kafile Emiri de o yeni Müslümana sordu ki siz madem daha önceden 
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İslam dinini seviyordunuz, Müslüman olmakta neden bu kadar geciktiniz? O da cevap 

verdi ki benim etkilendiğim İslam kitaplarda yazıyordu fakat ben onu Müslümanlarda 

göremiyordum.’ Âşıkan-ı Resul’ün Sünnetler dolusu Medeni kafileyi görünce kalbim bu 

tarafa çekildi ve ben siz bayların hareketlerini ölçüp biçmeye başladım. Ben üç gündür 

sizin işlerinizi ve davranışlarınızı incelemekteyim. Gelip giderken gözlerinizi aşağı 

tutmak, gülümseyip görüşmek ve sizin şu beyaz elbiseniz, başınızdaki Sarık şerifinin tacı, 

yüzünüzdeki nuru vs. görünce ben kitaplardaki hakiki İslam’ı sizlerin karakterinizde 
buldum. Bundan dolayı ben kafama koydum ki bu insanların eliyle Müslüman olmam 

lazım 

  ��� � ���  !3� 1 �2� �� � ��� �� �� ����� ! Bu ifadeyi verirken bugünlerde bu yeni Müslüman kardeş bir camide 
müezzindir ve Müslümanları iyiliğe ve namaza davet ediyor ve onun Medeni çocukları 

ise Daveti İslami’nin Madrasa tul Madina’da Kuran-ı Kerim eğitimi almaktadırlar. 

Aaiye ‘aashiqeen, mil kay tabligh-e-Deen 

Kafiraun ko karayn, Qafilay mayn chalo 

Kafir aa jayain gey, rah-e-Haq payain gey 

 ����� ������	
��  �  Chalayn, Qafilay mayn chalo 

Kufr ka sar jhukay, Deen ka danka bajay 

��� ������	
��  ��� Chalayn, Qafilay mayn chalo 

Âşıklar gelin birlikte tebliğ edelim 

Kâfirlere edelim kafile ile gidin 

Kâfirler gelecek, Hak yolunu bulacak 

İnşallah gidelim, kafile ile gidin 

Küfrün başı eğilsin, din yaygın olsun 

İnşallah gidelim, kafile ile gidin 
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Medeni kafilenin bereketi merhaba 

�
�����  �6� �2 7� !�  ��� �� �� ����� ! Medeni kafilenin bereketine yüz binlerce Merhaba! Tüm İslami kardeşler 
düzenli olarak her ay en az üç gün ve yıllık olarak birden 30 günlük Medeni kafile ile 

Âşıkan-ı Resul’üyle birlikte Sünnetler dolusu yolculuk saadetini elde etsinler. Yapılan 

Beyan sevimli ve hoş kokulu ‘Medeni Baharında’ Maşallah 9 gayri Müslim’in hidayete 

ermeleri ve İslam’ın kucağına gelmesinin imanı pekiştiren bir beyandır. O İslami 

kardeşler gerçekten çok saadetlidir ki onların çabalarıyla bir gayri Müslim küfrün 

karanlığından imanın aydınlığına çıksın veya bir Müslüman tövbe edip Sünnetler dolusu 
hayatı geçirmeye hazır olsun. 

Ya Rabbi Mustafa! Bizi hesapsız olarak bağışla. Bizi samimi bir Sünnetler mübelliği yap. 

Düzenli olarak Medeni kafilelerle yolculuk saadeti bahşet. Ve Medeni Ödüllerin amili 

yaparak başkalarını da Medeni Ödüllere amel edenleri yapma gücü verem. 

Na nayki ki da’wat mayn susti ho mujh say 

Bana shaaiq-e-Qafilah Ya Ilahi 

İyiliğe davette tembellik olmasın benden 

Beni Kafile şevki olan birisi yap Ya İlahi  

(Vesaili Bahşeş sayfa 85) 
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