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Kitap Okuma Duası 

Dini bir kitabı veya dersi okumadan önce aşağıdaki duayı 

okuyunuz. okuduğunuz her şey aklınızda 
kalacaktır. Dua şöyledir: 

 

Tercüme 

Ey Allah’ım bizlere ilim ve hikmetin kapılarını aç ve üzerimize 
rahmetini indir. Ey Azametli ve Bağışlayıcı olan! 

 

 

 

Not: Başlangıçta ve sonunda bir kez Salât-u Selam okuyunuz.
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Bu risaleyi, Şeytan milyon kere hile ve desiseyle sizlere engel 

olmaya çalışsa da mutlaka okuyunuz. sevap 

kazanıp, bilgilenmenizin yanında, içinizde Allah nin 

Arslanı Hz. Ali ye olan bağlılık ve 

sadakatin daha da kuvvetlendiğini göreceksiniz. 

 

 

Salavat-ı Şerif Getirmenin Fazileti 

Müminlerin Velisi Hz. Ali’nin Avuç İçine Üflemesi 

Bir keresinde dilencinin biri kafirlere bir şeyler sordu: 

Kafirler de onunla alay ederek, karşılarında oturan, 

Müminlerin Emiri, zorlukları aşan, Allah  nin Arslanı, 
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Hz. Ali Mürteza nin yanına gönderdiler. 

Dilenci halini arz edip, elini açarak dilendi. Ali 

 10 defa salavat getirip onun avucunun içine üfledi ve: 

‘Şimdi avucunu kapat. Seni bana gönderenlerin yanına git, 

onların yanında aç’ dedi. Kafirler, avuç içine üfleyip de ne 

olacak diye gülüşüyorlardı. Dilenci onların yanına varınca 

avucunu açtı. Bir de baktılar ki avuç içinde bir dinar var. Bu 

kerameti görünce içlerinden çoğu Müslüman oldu.  

Kesilen Eli Yerine Getirmesi 

Habeşli bir köle vardı. Müminlerin Emiri, Haydar-ı Kerrâr, 

Zülfükarın sahibi, Hasan ve Hüseyin’in babası, Allah 

nin dostu ve arslanı, Zorlukları aşan, Ali Mürteza 

onu çok severdi. Bu köle bir defasında kötü bir 

amel işleyip hırsızlık etti. İnsanlar onu yakalayıp Halifenin 
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önüne çıkardılar. Bu köle suçunu itiraf da etmişti. Müminlerin 

Emiri Hz Ali şer’ihükmü uygulayıp onun 

elini kestirdi. Köle, eli kesik olduğu halde evinin yolunu 

tuttuğunda yolda Hz. Selman Farisi  ve İbnul-

Kuvva  ile karşılaştı. İbnul-Kuvva: ‘Elini kim 

kesti?’ diye sorunca köle: ‘Müminlerin Emiri, Müslümanların 

reisi, büyüğü, Hz. Fatıma in eşi Resul-i 

Zişan Efendimiz in damadı, kestirdi’ dedi. 

İbnul-Kuvva, hayretle: ‘Ey adam, Ali senin elinin kesti; sen 

onu medh mi ediyorsun?’ diye sordu. Köle bu sefer de: 

‘Evet. Ben onu nasıl medhetmeyeyim; hak üzere elimi 

kesmistir, hem de elimi kesmekle beni ateşten kurtarmıştır’ 
şeklinde cevap verdi.  
 

Selman Farisi bu hadiseyi Hz. Ali 

e anlatınca Hz. Ali hemen o siyahi köleyi 

yanına çağırdı, Elini bileği üstüne koydu ve bir mendille 

sardı. Ardından dua etmeye başladı. Bu sırada gaybten: ‘Ey 

Ali, örtüyü kaldır ve onun elinin üstünden mendili al’ 

şeklinde bir nida geldi. Örtü elin üstünden kaldırılınca 

gördüler ki, onun eli eski haline gelmişti. Hatta kesilen yerin 

izi bile kalmamıştı. 
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Üstat Raza’nın şiirinin anlamı: Ey hicret akşamında 

Kainatın Efendisi in mübarek yatağında 

yatan, Medet, Ey o çetin imtihanda alemlere rahmet olan 

Efendimiz uğruna canını feda eden. 

Kerametin Tanımı 

Kıymetli kardeşlerim! Gördünüz mü? Allah  nin dostu 

ve arslanı, zorlukları aşan Hz. Ali  

Alemlerin Rabbi  nin fazl-u keremiyle kölenin kesilen 

elini  nasıl da eski haline getirdi. Şüphesiz ki Alemlerin 

Rabbi  razı olduğu kullarına türlü türlü meziyetler 

bahşediyor ve o kullarından öyle şeyler sadır oluyor ki 

insanların aklı o kerametleri anlamada noksan kalıyor. 

Bazen kimi aklı evveller şeytanların vesveselerine kapılıp 

keramet kavramını, o kıt akıl terazisinde tartmaya çalışıyor, 

aklına yatmayınca da sonunda yoldan çıkıyorlar. 

Unutmayınız, keramet denen şey, öyle doğaüstü bir 

tezahürdür ki normalde gerçekleşmesi mümkün olmayan 
şeydir. 

Davet-i İslami hareketinin, yayınevi olan Mektebetül 

Medine tarafından yayımlanan 1250 sayfadan oluşan kitabı 

‘Bahar-ı Şeriat’ın birinci cildinin 58’inci sayfasında Fıkıh 
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َرْْحَُة اهلِل تَعَاٰلی عَلَيْه

(Bahar-ı Şeriat) 

Akıl sorgulamaktan fırsat bulamaz 
Aşk temelinde amel et 

ُ  َصَّلَّ   ببِيۡ اۡلَۡ  الََعَ  َصلُّوۡ  د لََعي  َتَعاٰلي  اّٰلله ُُمَمَّ

َ َوَجل َ عَز َ
ۡـَکـِریۡم ُه تَـعَـاٰلی َوۡجـهَـُه ال ٰـّ َم الـل کَـر َ

َم  ۡـَکـِریۡمکَـر َ ُه تَـعَـاٰلی َوۡجـهَـُه ال ٰـّ الـل َصّل َ اهللُ تَعَاٰلی عَلَيِْه 
یلِهَ  َوَسل َم َوا

اعَنْهُمََتَعَاٰلی  اهللَُ َرِِضََ  

ۡـَکـِریۡم ُه تَـعَـاٰلی َوۡجـهَـُه ال ٰـّ َم الـل کَـر َ
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asasını uzatınca nehrin suyu bir metre daha düştü. Üçüncü 

kez asasını nehre doru uzatınca su üç metre daha düştü sel 

de gidiverdi. Buna şahit olan oradakiler: ‘Ey mümilerin 

Emiri! Bu kadarı kafi geldi’ dediler.  

 

Yerden Suyun Fışkırması 

Müminlerin Emiri ve ordusu Sıffın’a doğru hareket ederken 

Hz. Ali  ve ordusu susuz çölde ilerliyordu. 

Ordu susuzluktan bitap düşmüştü. Bir manastıra 

geldiklerinde rahip onlara iki fersah (yaklaşık 14 kilometre) 

uzaklıkta su bulabileceklerini söyledi. Ordu içinden bazı 

kimseler oraya gidip su içmek için izin istedliler. Bunu 

duyan Hz. Ali  binek hayvanına binerek 

askerleriyle birlikte oraya yöneldi. Orada bir yeri göstererek 

kazılmasını emretti. Kuyu kazılırken bir kayaya denk 

geldiler. Kayayı çıkartmak için verilen bütün çabalar 
sonuçsuz kaldı.  

Bunu gören Hz. Ali binek hayvanından  

indi ve iki elinin parmaklarını o kayanın çatlağına sokup 
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çektiğinde kaya yerinden çıkıverdi. Arkasından da tertemiz 

ve nefis bir su kaynağı çıktı. Bütün ordu bu sudan kana kana 

içti. Hatta binek hayvanlarını da suladılar ve su kaplarını 

doldurdular. Sonra da Hz. Ali  o kayayı 

yerine yerleştirdi. Manastırın rahibi bu kerameti görünce 

Hz. Ali  in huzuruna gelip: ‘Siz nebi 

misinz?’ diye sordu. Hz. Ali : ‘Değilim’ 
deyince bu sefer: ‘Melek misiniz?’ diye sordu.  
 

Hz. Ali : ‘Değilim’ deyince bu kez de: 

‘Öyleyse kimsiniz?’ diye sordu. Hz. Ali : 

‘Son peygamber Abdullah oğlu Muhammed 

in sahabesiyim. Efendimiz bana birkaç 

vasiyette bulundu’ der demez o rahip kelime-i şehadet 

getirdi ve Müslüman olma şerefine erdi. Hz. Ali 

ona bu zamana kadar neden Müslüman olmadığını 

sordu. Rahip de: ‘Bizim kitabımızda bu manastırın 

yakınlarında gizli bir pınar olduğu ve bu pınarı bir nebinin 

ya da onun bir sahabesinin ortaya çıkaracağı yazılı. Bundan 

dolayı ben ve benden önce pek çok rahip bu manastırda 
onun gelmesini bekledi.  
 

Bugün siz  bu pınarı ortaya çıkartarak beni 

muradıma erdirdiniz. Ben de Müslüman oldum’dedi. 

Rahibin bu sözlerini duyan Hz. Ali  in 
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gözlerinden yaşlar döküldü. Hatta o kadar ağladı ki 
mübarek sakalı gözyaşlarından sırılsıklam oldu.  
 

Sonra da: ‘ Bu insanların kitabında da benden 

bahsediliyor’ buyurdu. O rahip Müslüman olup Hz. Ali 

 in emrine girdi ve mücahitlerin arasına 

katıldı. Sonra da Şam ehliyle cihat ederken şehit oldu. Hz. 

Ali  onu mübarek elleriyle defnetti ve Allah 

 den ona mağfiret diledi.  

 

 

Üstat Raza’nın şiirinin anlamı: Medet Ey Mürteza (Yani en 

beğenilen ve makbul olan) Ey Allah nin arslanı, Ey 

Merheb’i (Merheb bin Haris adlı Yahudi, meşhur pehlivan 

ve Hayber Kalesi’nin komutanı) yere seren, Ey Hayber’i 

fetheden, Ey İmam, Ey tek başına düşman ordularını 
bozguna uğratan, Ey zorlukların üstesinden gelen. 
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Felçlinin iyileşmesi 

Bir keresinde Müminlerin Emiri, Allah nin Arslanı,  

Hz. Ali Mürteza  iki oğlu Hz. İmam Hasan 

ve Hz. İmam Hüseyin  ile birlikte Kabe’deyken 

bir zatın ağlaya ağlaya içten bir şekilde dua ettiğini gördüler.  

Hz. Ali o zatı yanına çağırttı. O zatın bir 
tarafı felçli olduğu için yerde emekleyerek geldi.  

Hz. Ali onun bu duruma nasıl düştüğünü 

sorduğunda o fleçli dedi ki: ‘Ey Müminlerin Emiri! Ben çok 

pervasızca günah işledim. Salih bir müslüman olan babam 

defalarca bana engel olup günahlardan sakındırırdı. Bir gün 

babamın nasihatlarına öfkelenip ona el kaldırdım ve sertçe 

vurdum. Büyük bir üzüntüyle Kabe’ye gelip bana beddua 

etti. Bu bedduadan dolayı bedenimin bir tarafı aniden felç 

oldu da işte böyle emekleyerek yürümeye başladım. Gaybten 

gelen bu ceza bana büyük ders oldu ve ağlayarak 

babacığımın beni affatmesini diledim.  

Evlat sevgisine dayanamayan canım babam da o babalık 

şefkatiyle beni affetti ve: ‘Oğlum, sana beddua ettiğim yere 

gidip sağlığına kavuşman için dua edeceğim’ dedi. Be 

nedenle biz baba oğul deveye binip Mekke-i Muazzama’ya 

geliyorduk ki tek devemiz yolda ürküp kaçmaya başladı. 

Canım babacığım, koşmaya başlayan devenin üzerinden 

kayaların arasınaa düşüp can verdi. 
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Artık ben tek başıma Kabe’de gelip gece gündüz gözyaşı 

döküyor ve sağlığıma kavuşmam için dua edip duruyorum. 

Müminlerin Emiri Hz. Ali onun bu acıklı ve 

ibret verici hikayesini dinleyince çok duygulandı ve: ‘Ey 

falanca! Eğer baban senden razı olduysa içini ferah tut. 

İnşallah herşey yoluna girecektir’ dedi. Sonra Hz. Ali 

 bir kaç rekat namaz kılıp onun sağlığına 

kavuşması için dua etti ve: ‘Kum’ Yani ‘Kalk’ dedi. Bunu 

duyan felçli kişi hiç zorlanmadan ayağa kalkıp dikildi ve 
yürümeye başladı. 

 

Hz. Ali’nin Soyuna İyi Muamelenin Karşılığı 

Kufe’de Ebu Cafer adlı bir zat yaşardı. Ticaret konusunda 

herkese iyi ve adil davranırdı. Özellikle Hz. Ali 

nin evlatlarından hangi biri gelip ondan alışveriş 

yaptığında eksik para verse kabul eder, para vermezlerse de 

Hz. Ali nin hesabına borç olarak yazardı. 

Bu tüccar, işlerinin kötü gitmesinden dolayı bir zaman 

sonra iflas etti. Bir gün evinin kapısının eşiğinde otururken 

önünden bir zat geçiyordu ve şaka yollu ona takılarak: 

www.dawateislami.net



Allah’ın Arslanı Hz. Ali’nin Kerametleri 

 

11 

‘Senin şu alacaklı olduğun büyük şahsiyet yani Hz. Ali 

borcunu ödedi mi?’ diye sordu. Onun bu 
alaycı sorusu müflis tüccara çok dokundu.  
 

Gece rüyasında Peygamber Efendimiz i görme 

şerefine nail oldu. Yanında Hasan ve Hüseyin 

Efendilerimiz de vardı. Peygamber Efendimiz 

Hasan ve Hüseyin Efendilerimize babalarını 

durumunu sordu. Arka taraftan Allah  nin dostu ve 

arslanı Hz. Ali : ‘Ya Resulullah! 
Huzurunuzdayım’ diye cevap verdi.  

Allah Resulü : ‘Onun hakkını vermemenin 

sebebi ne?’ diye sordu. Hz. Ali : ‘Borcumu 

yanımda getirdim Ya Resulullah ’ dedi. 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz : 

‘Borcunu öde’ buyurdu. Hz. Ali ona bir kese 

dolusu dirhem verdi ve: ‘Bu senin hakkın olan alacağın’ 

dedi. Resulü Ekrem o tüccara: ‘Hakkın olanı 

al. Bundan sonra da Ali’nin soyundan gelenleri borçlanmaları 

konusunda eli boş çevirme. Bugünden sonra darlık ve maddi 

sıkıntı çekmeyeceksin’ buyurdu. O tüccar uykudan 

uyandığında dirhem kesesi elindeydi.  

Karısına seslenip: ‘Hâlâ rüya mı görüyorum yoksa uyanık 

mıyım?’ diye sordu. Karısı da rüyada olmadığını söyledi. 
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Tüccar büyük bir sevinç duydu ve bütün olanları karısına 

anlattı. Borçlular listesine baktığında da Hz. Ali 

in o listedeki borçlarının silinmiş olduğunu gördü. 

Yani listede onun bütün borçları silinmişti. 

 

İsim ve Lakapları 

Müminlerin Emiri, zorlukları aşan Allah  nin arslanı 

Hz. Ali  Mekke-i Mükerreme’de dünyaya 

teşrif etti. Annesi Hz. Fatıma binti Esed  ona 

babasının ismi olan ‘Haydar’ adını verdi. Babası da Ali 

ismini verdi. Peygamber Efendimiz  ise lakap 

olarak ona ‘Esedullah’ (Allah  nin arslanı) ismini verdi. 

Bunun yanında ona ‘Mürteza’ yani (Seçilmiş olan), ‘Kerrâr’ 

(Savaşta döne döne saldıran), ‘Şîr-i Hüda’ (Farsçada Allah 

 nin arslanı) ve ‘Mevla müşkil küşa’ (Farsçada Zorluğu 

aşan dost) lakapları verilmiştir. Hz. Ali  

Mekke ve Medine’nin Efendisi Peygamberimiz 

 in de amcasının oğludur. 
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Hz. Ali’yi Kısaca Tanıyalım 

Peygamberden sonraki dördüncü halife, Hz. Fatıma’nın 
kocası, Ali bin Ebu Talip  in künyesi ‘Ebul 
Hasan’ ve ‘Ebu Turab’tır. Mekke ve Medine’nin Efendisi 
Peygamberimiz  in amcası Ebu Talib’in 
saygıdeğer oğludur. Âm’ul- Filyani Fil olayından1 30 yıl 
sonra Efendimiz 30  yaşındayken, Recep 
ayının 13’ü Mübarek Cuma günü Hz. Ali Mürteza 

 Kabe-i Şerifin içinde dünyaya teşrif etti2.  

Annesi Hz. Fatıma binti Esed  dır. Hz. Ali 

 yaşındayken İslam’ı benimseyerek Müslüman olmuş 

ve Peygamber Efendimiz  in evinde 

büyümüştü. Ömürünün sonuna kadar da Peygamber 

Efendimiz  in yanında yer almış, İslam dinini 

müdafa etmekle meşgul olmuştur. Hz. Ali  in 

ilk hicret edenlerin arasında yer almış olması ve aşere-i 

mübeşşere (cennetle müjdelenen 10 kişi) içinde yer alması, 

ayrıca diğer vasıfları bakımından oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Bedir, Uhud, Hendek gibi gazvelerin hepsine hiç 

tereddüt etmeden büyük bir cesaretle katılmış ve 

müşriklerin önde gelenleri onun zülfükar kılıcı altında can 

 Ebrehe’nin ordusu ve filleriyle birlikte Kabe’yi yıkmak için Mekke’ye 

saldırdığı yıl. Fil olayıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Meketebül Medine 

tarafından basılan ‘Acaibül Kur’an Ma Garaibül Kur’an’ adlı esere bakınız. 

 Müstedrek.
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verip cehennemi boylamıştı. Müminlerin Emiri Hz. Osman 

 ın şehadetinden sonra Ensar ve muhacirler ona 

biat ederek Müminlerin Emiri olarak kabul ettiler. Böylece 4 

yıl 8 ay 9 gün boyunca hilafette kaldı. Mübarek Ramazan 

ayının 17 ya da 19’uncu günü habis bir Harici tarafından 

yapılan saldırı sonucu ağır yaralandı ve Ramazan’ın 21’inci 

gününün gecesinde şehadet şerbetini içti. 

 

Üstat Raza’nın şiirinin anlamı: Hz. Ali Mürteza 

 tertemiz bir soydan gelmektedir. O, Allah  ye 

yaklaştıran bir sebeptir, vesile ve kapı aralayandır. Hz. Ali 
Mürteza e binlerce selam olsun. 

 

‘Kerremallahu vechehul kerim’Demenin ve Yazmanın 

Sebebi 

Kureyş kabilesi kıtlıkla karşılaştığında Sevgili Peygamber 

Efendimiz  Ebu Talib’in geçim yükünü 
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hafifletmek için yani ailesine yaptığı masrafları azaltmak 

için) Hz. Ali  i himayesi altına aldı. Hz. Ali 

 Resüllerin Seyyidi Peygamber Efendimiz 

 in mübarek kucağında büyüdü. Onun 

kucağında gözlerini açtığında Muhammed Resulullah 

 in cihanı nurlandıran cemalini gördü. Onun 

sözlerini dinledi, gelenek ve göreneklerini öğrendi. Büluğ 

çağına erdiğinde tek olan Allah  ye iman etti. Putların 

necasetini asla üzerine bulaştırmadı. Bundan dolayı da 

 (Allah  yönünü şerefli kılsın) lakabına 

nail oldu. 
 

10 yaşına geldiğinde, İslam dinini benimsedi. Nebiyi Kerim 

Rauf-u Rahim Efendimiz çok sevdiği kızı 

Fatımatü’z-Zehra  onun zevcesi oldu. Büyük oğlu 

Hz. Hasan Mücteba  tan dolayı Ebul Hasan künyesini 

aldı. Medine’nin Efendisi, İki cihan Sultanı, Âlemlere Rahmet 

Sevgili Peygamberimiz ona Ebu Turab 

(toprağın babası) künyesini verdi. Hz. Ali 

 bu künyesini kendi adından bile fazla 

severdi.

Ebu Turab Künyesi Ne zaman ve Nasıl verildi 

Hz. Sehl Bin Sa’d  der ki: ‘Hz. Ali Mürteza 

 bir gün Fatımatü’z-Zehra  nın yanına 
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uğradı sonra da mescite gelip yattı. O çıktıktan sonra eve 

Resulullah  geldi ve kızı Fatıma  ya 

Hz. Ali in nerede olduğunu sordu. Fatıma 

 mescitte olduğunu söyledi. Resulullah 

 mescide geldiğinde Hz. Ali  in 

mescitte uyuduğunu ve üstündeki örtünün açılmış 

olduğunu bundan dolayı da sırtının toprağa bulaşmış 

olduğunu gördü. Allah Resulü  bir yandan 

onun sırtını temizlerken bir yandan da: ‘Kalk Ya Ebu Turab 

(toprağın babası)’ şeklinde iki defa seslendi. 
 

 

Saniyeler İçinde Kur’an’ı Hatmetmesi 

Hz. Ali  atın üzerinde bir yere gideceği vakit 

daha ayağının birini üzengiye koyar koymaz Kur’an 

okumaya başlar, ikinci ayağını koymadan önce de Kur’an’ı 

hatmederdi.  
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Kur’an’da Hz. Ali’nin Şanından Bahsedilmesi 

Allah  Bakara Suresinin 274’üncü ayetinde şöyle 
buyurur:  
 

 

Meali: ‘Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah  

yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında 

mükâfatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da 
olacak değillerdir’. 

4 Dirhemi Dört Farklı Şekilde Sadaka Olarak 

Vermesi 

Sadrul Afazil Hz. Allame Mevlana Seyyid Naimuddin 

Muradabadi  ‘Tefsir-i Hazainül İrfan’ adlı 

eserinde yukarıdaki ayetin tefsirinde şöyle der: ‘Bir görüşe 

göre bu ayet Hz. Ali  hakkında nazil 

olmuştur. Zira onun yanında 4 dirhemden (Gümüş sikke) 

başka bir şey yoktu. Hz. Ali  bu 4 dirhemi 

de sadaka olarak verdi. 1 dirhemi gece, 1 dirhemi gündüz, 1 

dirhemi gizli olarak yani kimse görmeden, 1 dirhemi de 
açıktan sadaka olarak verdi’. 
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Günümüzde Verilen Sadakalar 

! Gördünüz mü Allah nin salih kullarının 

büyüklüğünü? Onlar mal üstüne mal yığmak yerine ihlasla 

hayırda bulunurlardı. Hz Ali  in yanında 

sadece 4 dirhemi vardı ve gece, gündüz. gizli, açık olarak 

hepsini Allah  yolunda sarf etti. Sadaka verme şekli 

bakımından hangi yöntemin Allah  katında daha 

makbul, rahmet ve bereketlerin artmasına vesile olacağını 

bilemeyiz. Bir de günmüzde sadakaların nasıl verildiğine 

bakalım. Eğer sadaka verilecekse ya da hayırda 

bulunulacaksa Allah rızası gözetilmiyor. Yardımlar 

ihlastan yoksun yapılıyor. Yapılan yardımlar duyurularak 

bir şekilde reklamı da yapılıyor.  
 

Bir bakıma yardımlar şan şöhret için yapılıyor. Camilerde 

yardımda bulunurken bile sırf insanlar duysun diye 

yardımda bulunan kişi imamdan kendi adına dua etmesini 

bekliyor. Bir Müslüman hayırda bulunacağı zaman ‘Ne 
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yapsam da ismimi duyursam, insanlar benden bahsedip 

dursa’ şeklinde bir beklenti içinde oluyor. Birisine iyilik 

yaparken karşılığında bizim bir işimizi görmesini 

arzuluyoruz, bizi methetmesini bekliyoruz. Halbuki Kur’an 

iyilik yaparken gösterişten uzak olmamızı ve karşılığını 

Allah-u Teala  den beklememizi emrediyor. Allah  

Bakara Suresinin 262’nci ayetinde şöyle buyuruyor: 
 

 

Meali:  ‘Mallarını Allah  yolunda harcayan, sonra da 

harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül 

incitmeyenlerin, Rab’leri katında mükâfatları vardır’. 

Sadrul Afazil Hz. Allame Mevlana Seyyid Naimuddin 

Muradabadi  bu ayeti tefsir ederken şöyle der: 

‘Birisine yardımda bulunduktan sonra başkalarının yanında 

bunu duyurmak suretiyle edilen yardım kişiyi utandırıp 

rencide etmektir. Zira böyle yapmakla yardım edilen kişiye: 

‘Senin elinde yoktu, sen fukara idin, ihtiyaç sahibiydin, 

itibarsızdın, senin bu durumunu gözler önüne serdik’ demiş 

oluyor ya da buna benzer şekilde onu üzmüş oluyoruz ki 
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böyle yapmak dinimizde yasaklanmıştır.  Ah 

Kardeşlerim! Sadaka verirken ya da hayırda bulunurken 

ihlas ve samimiyet konusunda Hz Ali  in o 

içtenliğini örnek almak bizlere de nasib olsun. 

 

 

 

 

Hz. Ali’nin Kur’an İlmi 

Zahiri ve batıni ilimlere vakıf, kalp gözü açık, Hz. Ali 

Haydar-ı Kerrâr  Allah  nin 

nimetlerine şükrederek şöyle der: ‘Allah  ye yemin 

olsun ki Ben Kur’an-ı Kerim’in her ayetinin manasını ve 

nüzul sebebini biliyorum. Şüphesiz Rabbim  bana idrak 

edebilen bir kalp ve meramını ifade edebilen bir dil ihsan 

etti. 
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Fatiha Suresinin Tefsiri Hakkındaki Beyanı 

Müminlerin Emiri, Hz Ali  şöyle dedi: ‘Eğer 

istersem, Fatiha Suresine yapacağım tefsirle 70 deve dolusu 

yazı yazarım’. 

İlim ve Hikmet Şehrinin Kapısı 

Peygamber Efendimiz iki şey buyurdu: 

1. ‘ ’: ‘Ben ilmin şehriyim, Ali de onun 

kapısıdır’.  

2. ‘ ’: ‘Ben hikmetin eviyim, Ali de 

kapısıdır’.  

Nebinin Dilinden Hz. Ali’nin Yeri ve Önemi 

Hz Ali  şöyle der: ‘Resulü Ekrem 

 bana dönüp buyurdu ki: ‘Ya Ali! Sen Meryem Oğlu 

İsa gibisin. Yahudiler, Ona düşman oldu. Mübarek annesi 
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Meryem’e iftira ettiler. Hıristiyanlar da, Onu aşırı 

yükselttiler. Ona yakışan dereceden daha yukarı çıkardılar’. 

Hz. Ali  bu hadis-i şerifi haber verdikten 

sonra, ‘Benim yüzümden iki türlü insanlar helak olur. Birisi, 

beni aşırı severek, bende olmayan şeyleri bana takanlar. 

Diğerleri de, bana düşman olup, birçok iftira yapanlar’ 

buyurdu.  
 

 

Yani Hz. Ali  i sevme konusunda aşırıya 

kaçıp da ona olan sevginiz Şeşheyn (İki Halife) yani Hz. 

Ebubekir ve Hz. Ömer  ya olan sevginizi aşmasın. 

Buradaki hassasiyeti gözardı edip inci gibi saf ve tertemiz 

müspet bir itikadı bırakıp kırık dökük menfi bir itikada 
sarılmayınız. 

Hz. Ali’ye Kin Gütmek 

Ümmetin müfessirlerinden Müftü Ahmed Yar Han, 

 bu hadis-i şerif hakkında şöyle der: ‘Hz. Ali 

e olan sevginin kaynağı imandır. Ancak sevgi 

konusunda aşırıya kaçmak da caiz değildir. Buna karşın ona 
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kin gütmek haramdır bazı durumlarda da küfürdür. 

 

Kur’an’ın Zahiri ve Batını Anlamlarını Bilmesi 

Ümmetin ilk dönem fıkıh alimlerinden Abdullah bin Mesud 

 şöyle der: ‘Hz. Ali  öyle bir 

alimdir ki Kur’an ayetlerinin hem zahiri hem de batıni 

anlamlarına1 vâkıftır’.  

 

Hz. Ali’nin Üç Fazileti 

Müminlerin Emiri, Müslümanların İkinci Halifesi, Adaletin 

timsali Hz. Ömer Faruk  ın şöyle dediği rivayet 

olunur: ‘Hayber’in Fatihi, Haydar-ı Kerrâr (Tekrar tekrar 

 Zahir, Kur’an’ın lafzi manasıdır. Batın ise ayetlerin mefkure ve gayesidir. Zahir şeriat, batın 
ise tarikattır. Zahir ahkamdır. Batın ise ahkamın sırlarıdır. Zahir, alimlerin bildikleridir, 
batın ise tasavvuf ehlinin haberdar olduklarıdır. Zahir, nakil yoluyla öğrenilir. Batın ise keşif 

yoluyla
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düşmana saldıran) Zülfükarın sahibi Allah nin arslanı 

Hz. Ali Mürteza e verilen faziletlerden biri 

bana verilmiş olsaydı, benim için kırmızı tüylü develerden 

daha hayırlı olurdu’. Sahabeler: ‘Bu üç fazilet hangileridir?’ 
diye sorunca da şöyle buyurdu:  

1. Peygamber  kendi kızı Hz. Fatımatü’z-
Zehra  yı onunla evlendirdi. 

2. O Resulullah  ile birlikte Mescid-i 

Nebevi’de otururdu: Bu nedenle Peygamber 

e mescitte helal olan her şey ona da helal oldu. 

3. Hayber Gazvesinde İslam bayrağını ona verdi.  

Sahabenin Üstünlük Sıralaması 

! Hz. Ali Mürteza  in derecesi 

ne kadar da yüksek. Hz. Ömer Faruk  bile ona 

imreniyor. Fakat bu, Hz. Ali in ondan 

daha faziletli olduğu anlamına gelmez. Fazilet ve 

üstünlükteki sıralama ehlisünnet vel cemaatin hak üzere 

yaptığı gibidir. Sadrüşşeria, Bedruttarika, Allame Müftü 
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Muhammed Emced Ali Azmi  konuyu şöyle izah 

eder: ‘Bütün sahabeler derece bakımından birbirlerine 

oramla ne üstün ne de aşağıdadırlar. Hepsi aynı derecededir. 

Onların dereceleri enbiyadan sonradır, mahlukattan, 

insanlardan, cinler ve meleklerden ise öncedir. Sahabelerin 

dereceleri Hz. Ebubekir, Hz. Ömer Faruk, Hz. Osman ve 

Hz. Ali  dan da sonra gelir. Her kim Hz. Ali 

 in Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ya da Hz. 

Osman dan daha faziletli olduğunu iddia ederse 
yoldan çıkmış, yanlış yola sapmış olur.  
 

Dört Halifeden sonra aşere-i mübeşşere (cennetle 

müjdelenen 10 kişi), sonra Hz. Hasan ve Hüseyin ve Ashab-

ı Bedir, sonra Rıdvan ağacının altında biat edenler 

fazilet bakımından üstünlük sahibidirler ve bunlar kesin 

olarak cennetliktirler. Fazilet bakımından üstünlüğe sahibi 

olmak, Allah  katında daha fazla makam sahibi olmak 

demektir. Bunu çokça sevap sahibi olmak şeklinde de ifade 

etmek mümkündür.  
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Aşere-i Mübeşşere’ye Dahil Olanlar 

Hz. Ali aşere-i mübeşşere içindedir. Aşere- 

mübeşşere içinde 10 sahabe bulunmaktadır ve onlar 

daha hayattayken Resulullah tarafından 

isimleri bizzat zikredilerek cennetle müjdelenmişlerdir. 

Abdur Rahman Bin Avf  tan rivayet edildiğine göre 

Medine’nin Efendisi, Gönüllerin Sultanı Peygamberimiz 

şöyle buyurmuştur: ‘Ebu bekir, Ömer, Osman, Ali, 

Talha Bin Ubeydullah, Zübeyir Bin Avvam, Abdur Rahman 

Bin Avf, Sa’d Bin Ebû Vakkas, Saîd Bin Zeyd, Ebû Ubeyde 

Bin Cerrâh ( ) dur.  

Hülefa-i Raşidinin (Dört Halife) Fazileti 

Ümmetin fakihlerinden Abdullah Bin Mes’ud  tan 

gelen rivayete göre, Resulullah  şöyle 
buyurdu: 

 

‘Ben ilim şehriyim. Ebubekir onun temeli, Ömer duvarı, Osman 

çatısı, Ali de kapısıdır’. 
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Hz. Ali i Sevmek 

Hz. Ali in şöyle dediği rivayet olunur: 

‘Resulü Kerim, Rauf-u Rahim Efendimiz den 

sonra en üstün olanlar Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer 

 dur’. Sonra şöyle byuurdu: ‘Beni sevmek ile Hz. Ebu 

bekir ve Hz. Ömer  a buğz etmek, bir müminin 

kalbinde yan yana gelmez’.  

Susuzluk Çekmemenin İlginç Sırrı 

Bazı kesimler Hz. Ali sevgisinde aşırıya 

kaçan bir takım sofistik müzik sözlerinin etkisine kapılıp, 

ilahi aşkın da cezbesiyle Hz. Ali in diğer 

halifelerden daha üstün olduğu yönünde bir düşünceye 

kapılıyorlar. (Dema dem mest kalender Ali da pehla 

number, Yani, ‘Kendinden geçen kalender, her nefeste 

sadece Ali’yi anar’adlı müzik örneğinde olduğu gibi). İşte bu 

akımın etkisinde kalanlar çok büyük bir yanlış 
içerisindedirler.  
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Bu yanılgıya düşenler için imanı kuvvetlendiren ibretlik bir 

hikaye anlatılır. Geliniz şu hikayeyi okuyalım ve Allah 

nin inayetiyle hakkı teslim edelim. Şeyh Ebu Muhammed 

Abdullah Muhtedi  anlatıyor: ‘  şahsıma 

hacca gitmek nasip oldu. Harem-i Şerifte bir zatın hiç su 

içmediğinden bahsedildi. Bu zatın hikayesini çok merak 

ettim. Onu arayıp buldum ve bunun sebebini sordum. Bana 

dedi ki: ‘Irak’ın Hilla denilen bölgesindenim. Bir gece 

rüyamda kıyametten aklı baştan alan korkunç bir sahne 
gördüm ve kendimi çok yorgun ve susuz hissettim.  
 

Güçlükle Huzur-u Ekrem  in mübarek 

havuzunun yanına ulaştım. Orada Hz. Ebubekir Sıddık, Hz. 

Ömer Faruk, Hz. Osman ve Allah nin arslanı Hz. Ali 

 ı buldum. Bu büyük zatlar insanlara içmeleri için 

su veriyorlardı. Ben Hz. Ali in yanına 

gittim. Çünkü onu çok seviyordum. Onu öyle seviyordum ki 

üç halifeden bile üstün görüyordum. Fakat Hz. Ali 

benden yüz çevirdi. Çok susadığım için sırasıyla 

diğer üç halifenin yanlarına da gittim. Hiç birisi bana yüz 

vermedi. Bu sırada gözüme Efendimiz Resulullah 

ilişti. Huzuruna çıkıp: ‘Ya Resulullah Velimiz olan Ali, 

bana içmek için su vermedi. Benden yüz çevirdi’ diyerek 

halimi arz ettiğimde: ‘Sana nasıl su versin. Zira sen benim 
sahabeme buğzediyorsun’ buyurdu.  
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Bunu işitince yanlış düşündüğümün farkına vardım. Büyük 

bir pişmanlıkla  Resulullah huzurunda tevbe 

ettim. Bana biraz su verdi de içtim. Sonra rüyadan uyandım. 

 Muhammed Mustafa in elinden 

su içtiğim için artık hiç susamıyorum. Bu rüyadan sonra 

aileme de tevbe etmelerini tembihledim. Onlar da tevbe edip 

ehlisünnet vel cemaatin yoluna girdiler. Onlarla olan 

akrabalık ilişkilerimi daha da güçlendirdim. Tevbe 

etmeyenlerden ise uzak durdum.  

 

 

Kıymetli kardeşlerim! bu hikayeden de anlaşılacağı üzere 

salih bir Müslüman, Sahabe-i Kiram ın hepsinin 

büyüklüğünü gönülden samimi olarak itiraf edendir. Eğer 

bir kimse Sahabe-i Kiram ın bazılarını sever, 

bazılarına da buğz ederse büyük bir yanlışa düşer. Allah 

cümlemize Sahabe-i Kiram ın tümünü ve Ehli 

Beyt ı samimi olarak sevmeyi ve kabullenmeyi 

nasip etsin. Bu istikamette yürümeyi bahşetsin ve bu duygu 

ve düşünceyle bu kubbe altında buluşturup aşk ile şehadete 

ermeyi, baki olan cenneti seyretmeyi, cennet bahçelerinde 
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Habib ve dört arkadaşına komşu olmayı 
nasip eylesin. 

 

 

Hz. Ali i Ziyaret Etmek İbadettir 

Davet-i İslami Hareketinin Yayınevi Mektebetül Medine 

tarafından basılan 192 sayfadan oluşan ‘Kerbela’da 

Yaşananlar’ adlı eserinde Sadrul Afazil Hz. Allame Mevlana 

Seyyid Naimuddin Muradabadi şöyle bir hadisi 

zikreder: ‘İbn Mes’ud  tan gelen rivayete göre, İki 

Cihanın Sultanı Efendimiz : ‘Ali Mürteza 

i görmek ibadettir’ buyurmuştur’. 
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Ölülerle Konuşması

Pek Kıymetli kardeşlerim! Zorlukları aşan, Hz. Ali 

in şanı ve büyüklüğünün şöyle bir tarafı da vardır. 

Gafur olan Allah  ona kabir ehliyle konuşmayı 

lütfetmiştir. İmam Abdurrahman Celaleddin Suyuti Şafii, 

‘Şerhu’s-Sudur’ adlı eserinde naklettiğine göre, Hz. Said Bin 

Müseyyeb  şöyle aktarır: ‘Müminlerin Emiri Ali 

Mürteza ile birlikte kabristandan 

geçiyorduk ki o: ‘ . ‘Ey kabirdekiler! 

Sizlere selam olsun.  

Allah  nin rahmeti sizinle olsun’ dedi ve: ‘Halinizi 

kendiniz mi anlatırsınız yoksa ben mi size haber vereyim?’ 

buyurdu. Said bin Müseyyeb der ki: ‘Biz kabirden: ‘

’ şeklinde ses duyduk. Kabirden konuşan: ‘Ey 

Müminlerin Emiri, biz öldükten sonra neler oldu? Bize 

haber veriniz’dedi. Hz  Ali : ‘İyi dinleyiniz. 

Mallarınız taksim edildi. Hanımlarınız tekrar evlendi. 

Evlatlarınız yetim kaldı. Yaptığınız mekanlara düşmanlarınız 

yerleşti. Şimdi siz kendinizden haber veriniz’ buyurdu. 

Bunun üzerine bir kabirden şöyle duyuldu: ‘Ey Müminlerin 

emiri kefenlerimiz yırtılıp parçalandı. Saçlarımız kopup 
dağıldı.  

Derilerimiz döküldü. Gözlerimiz de yanaklarımıza aktı. 

Burun deliklerimizden, sıvılar akıp duruyor. Dünyada 
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yaptığımız kötülüklerin karşılığını bulduk. Ihmal 
ettiklerimizin de zararını gördük’.  

İbretlik Bir Vaka 

Muhterem Kardeşlerim! Yukarıdaki rivayetten, zorlukları 

aşan, Alah’ın arslanı, Hz. Ali Mürteza Ali 

in yüceliğine ve şanına tanık olduk. O nasıl da ölülere 

sorular yöneltip, onların cevaplarını dinleyerek berzah 

alemindeki durumlarından haberdar oldu ve nasıl onları 

dünya hayatında geride bıraktıklarından haberdar etti. İşte 

bu onun bir kerametidir. Hatta bu rivayette bizler için ibret 

alınacak şöyle bir ders de vardır. Her kim dünya hayatında 

itikadına ve ameline dikkat etmez de dünyevi hırslarının 

kurbanı olur ve ahireti unutursa, öldükten sonra kabri onun 

için ıstırap yeri olur ve dünyadaki boş oyalanmalar, lüzumsuz 

arzu ve hevesler ona bir fayda vermeyecektir.  
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Sırf dünya malını biriktirmeye çalışıp bu yolda ölüp giden 

ve karanlık kabrin merdivenlerinden çıkanlar, biriktirdikleri 

dünyevi mallardan bir fayda göremeyeceklerdir. Aksine 

akrabaları ve varisleri onun mallarının üzerine konacaklar, 

hatta mallarını paylaşmak için aralarında kavga bile 

edecekler ve sonra da herkes kendi yoluna gidecektir. 

Cahilce hareket eden bu insanlar mal biriktirmenin zevkiyle 

helal ve harama bakmadan günah dolu bir ömür geçirdikleri 
için azap çekmeye müstahak olacaklardır. 
 

 

Mustafa Efendimiz  in yardımcısı  

Hz. Ali  

Pek Muhterem Kardeşlerim! Zorlukları aşan, Alah’ın 

arslanı, Hz. Ali Mürteza Ali in faziletlerini 

okuduk. İşte onun bütün bu faziletleri Muhammed Mustafa 

Resulullah e ittiba ettiği içindir. Huzur-u 
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Nebi-yi Kerim ve Rauf-u Rahim in özel 

teveccühü ve ilgisi sayesinde Allah-u Teala Hz. Ali 

e öyle bir makam bahşetti ki kendisinden sonra 

gelen herkes ona imrenmektedir. Resulullah 

ona öyle bir değer verdi ve onu öyle bir ayrı sevdi ki o 

makama hiç bir büyük veli, kutub, gavs, abdal ulaşamaz. 

‘Bahar-ı Şeriat’ adlı eserin birinci cildinin, 253’üncü 

sayfasında da geçtiği üzere, herhangi bir veli, makamı ne 

kadar yüksek olursa olsun, bir sahabenin derecesine 
ulaşamaz. 

Hayber Fatihi 

Resulullah in Hz. Ali e ne 

kadar değer verdiğini görmek için imanı kuvvetlendiren şu 

vakaya bir bakalım. Sehl Bin Sa’d anlattığına göre: 

Nebiyi Ekrem Hayber gazvesinde şöyle 

buyurdu: ‘Yarın bu sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah 

 onun eliyle fetih bahşedecek. O, Allah  ve 

Resulünü çokça sever. Allah  ve Resulü 

de onu sever’ buyurdu. Ertesi sabah, bütün 

sahabeler sancağın kendilerine verileceğini ümit etti. 

Resulullah : ‘Ali Bin Ebu Talip nerede?’ diye 

sordu. Sahabeler: ‘Ya Resulullah o 

gözlerinden sıkıntı çekiyor’ dediler. Çağırmalarını 
söylediğinde de alıp getirdiler. 
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Efendimiz tükrüğünden onun gözlerine 

sürdü ve dua etti. Gözleri sanki hiç bir şey olmamaş gibi iyi 

oldu. Sonra ona sancağı verdi. Ali : ‘Ya 

Resullah onlarla bizim gibi Müslüman olup 

İslamı kabul edene kadar savaşayım mı?’ diye sordu. 

Resullah : ‘Onlara karşı nazik ol. Hatta 

meydanlarına inip onları İslam’a davet et. Allah nin 

onlar üzerindeki hak ve hukukunu anlat. Yemin olsun ki 

Allah  senin vasıtanla onlardan birine hidayet nasip 

ederse bu senin kızıl tüylü develere sahip olmandan daha 

hayırlıdır’ buyurdu.  

Haydar’ın Gücü 

Hayber Gazvesinde bir Yahudi, Hz. Haydar-ı Kerr r (tekrar 

tekrar düşmana saldıran) a hamle yaptı. 

Tam o sırada Hz. Ali nin kalkanı düştü. 

Kalenin kapısına gitti. Elleriyle kapıyı duvardan söküp 

kendine kalkan yaptı. Allah  fetih ihsan edene kadar da 

o kale kapısını kalkan yapıp onunla savaşmaya devam etti. 

Kale kapısı a kadar ağırdı ki savaştan sonra 40 kişi 

kaldırmak istediği halde kaldıramadı.  
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Hz. Ali şöyle buyurdu: 

 

Ne de güzel söylemişler: 

 

Yiğitlikte Ali Gibisi Yok 

Müminlerin Emiri Hz. Ali  in en büyük 

vasıflarından biri, cesaret ve yiğitliktir. Onun yiğitliği gayb 

aleminde de tescil edilmiştir. Nitekim bir rivayette şöyle 

denir: ‘Allah’ın Arslanı Hz. Ali  bir gazvede 

kılıcıyla kafirleri havuç gibi doğrarken gaybten: ‘Ali gibi 

yiğit, zülfükar gibi kılıç yok’ şeklinde bir nida işitildi’. 
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Efendimiz’in Tükürüğü ve Duasının Bereketi 

Hz. Ali şöyle buyurdu: ‘Peygamber 

Efendimiz tükürüğünü gözlerime 

sürmesinden sonra iki gözüm bir daha hiç ağrımadı’. 

 
 

Hz. Ali yaz aylarında kalın, kış aylarında 

da ince elbiseler giyerdi. Bunun sebebini sorduklarında da: 

‘Peygamber Efendimiz gözlerimi mübarek 

tükürüğüyle silerken şöyle dua etti: ‘Ey Allahım! Ali’den 

sıcağı ve soğuyu uzak eyle’. O günden beri bana ne sıcak ne 

de soğuk etki eder’ derdi. 

Hz. Ali in İhlası 

Değerli Kardeşlerim! Hz. Ali bu kadar yiğit 

olmasına karşın kibir, riya ve gösteriş ve her türlü rezillikten 

uzak, salih amel ve ihlas sahibiydi. Allame Ali Kari der ki: 

‘Hz. Ali savaş esnasında bir müşriği yere 

yatırdı ve öldürmek için onun göğsüne çıktı. Tam onu 

öldüreceği sırada müşrik Hz. Ali nin 
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yüzüne tükürdü. Hz. Ali onu öldürmekten 

vazgeçti. Göğsünden indi. Müşrik kendisini neden 

öldürmediğini sorduğunda da: ‘Sen tükürünce öfkelendim. 

O an seni öldürseydim, bunu nefsim için yapmış olurdum. 

İman davası için değil. Bunun için seni öldürmedim’ dedi. O 

müşrik Hz. Ali in bu ihlas ve samimiyetini 

görünce Müslüman oldu.  
 

Kıymetli Kardeşlerim! Gördünüz mü Haydar-ı Kerrâr, 

Zülfükarın sahibi, zorlukları aşan, Allah nin Arslanı 

Hz. Ali Mürteza in ihlas ve samimiyetiyle 

Yahudi’ye İslam ile şereflenmek nasıl nasip oldu. Aynı 

şekilde büyüklerimiz olan diğer İslami şahsiyetler 

da günümüzde salih amelleri işlerken gösteriş olsun diye 

yapmazlar. Salih amel işlerken zerre kadar nefs ve şeytana 

uyma ya da riyakarlık şüphesi hissederlerse bundan derhal 

sakınırlar, Bazen de bu salih ameli başka bir sefere 
yapmanın yoluna bakarlar.

30 Yıldır Kıldığı Namazları Yeniden Eda Eden Zahit 

Zahitlerden bir zat namazlarını 30 yıl boyunca 

mescidin ilk safında cemaatle eda etmişti. Bir keresinde 

birinci safta yer bulamadı. Namazını ikinci safta eda ettiğinde 

insanların: ‘Bak bak! Adam bugün birinci safa geçmemiş’ 

diyeceklerini düşünüp utanmaya başladı. Aklına böyle bir 
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düşünce gelince kendini şöyle hesaba çekmeye başladı: ‘Ey 

nefsim! 30 yıl boyunca kıldığım namazları hep birinci safta 

eda ettim. Bu namazları insanlara gösteriş olsun diye mi 

kılmıştım ki şimdi namazı ikinci safta kılınca utanıyorsun?’ 

Bu muhasebeyle o zahit, 30 yıl boyunca eda ettiği bütün 

namazları yeniden kılmaya başladı ve ihlas ve samimiyetin 

çok güzel bir örneğini gösterdi. 

Allah  ona rahmet etsin, onun hatırına bizlere de 
mağfiret etsin. 

 

 

Efendimiz’in Ali’ye ‘Sen Bendensin’ Demesi 

Nebilerin Sultan, Alemlere rahmet, İki cihanın baştacı 

Mahbub-i Rahman Efendimiz Allah nin 
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Arslanı Hz. Ali Mürteza hakkında şöyle 
buyurdu: ‘Sen bendensin, ben de sendenim’. 
 

 

Yani: Ey Allah  nin sevgili kulu Hz. Ali 

in güzel yüzünün nuru, Allah  aşkına beni aydınlat. 

Ey kalbimin karanlığı, Ali’nin yüzünün nuru aşkına benden 
uzak ol. 

 

Efendimiz’in Hz. Ali yi Kardeş Olarak Görmesi 

Abdullah Bin Ömer  dan gelen rivayete göre, 

Efendimiz Medine-i Münevvere’de muhacir 

ve Ensar’dan sahabeleri kendi aralarında kardeş ilan etti. O 

sırada gözleri yaşlı bir halde kenarda duran Hz. Ali 

: ‘Ya Resulullah  sahabeleri 

birbirlerine kardeş yaptın. Beni kimseye kardeş yapmayacak 

mısın?’ dedi. Resulullah  de: ‘Sen benim 

dünyada ve ahirette kardeşimsin’ buyurdu. 
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Hadisin Şerhi 

Müfessir Müftü Ahmed Yar Han  bu hadisle ilgili 

şöyle der: ‘Sen benim akrabalık yönünden amca oğlumsun. 

Şimdi kardeşlik akdi bakımından da seni kendime kardeş 

ilan ettim. Seni dünya ve ahirette kendime kardeş olarak 

kabul ettim’ anlamındadır. !Ancak buna rağmen 

Hz. Ali hiç bir zaman Resulullah 

e ‘Kardeşim’ diyerek hitap etmemiştir. Hitap 

edeceği vakit ‘Ya Resulullah ’ demiştir. Hal 

böyleyken başka birinin Resulullah e 

‘Kardeşim’ diyerek hitap etme hakkı olmaz.  

 

Hz. Ali’nin Resulullah’a Olan Sevgisi 

Hz. Ali e Resulullah i ne 

kadar çok sevdiği sorulunca şöyle cevap verdi: ‘Allah ye 

yemin olsun ki Huzur-i Ekrem i malımdan, 

ailemden, annem ve babamdan ve şiddtetli susadığım 
andaki soğuk sudan daha çok severim.

Hz. Ali’nin Allah Vergisi Özellikleri 

Ebu Sâlih den şöyle rivayet edilir: Bir defasında 

Hz. Muaviye Hz. Dırâr e: ‘Bana Hz. Ali 
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in güzeliklerinden bahset’ dedi. Hz. Dirar 

: ‘Müminlerin Emiri Hz. Ali Mürteza 

in ilim ve irfanı ölçülemez. O Allah ye karşı 

kullukta ve onun dinini müdafa etmede sağlam bir iradeye 

sahiptir. Hakkı söyler ve her işi adaletle çözerdi. Tam bir 

ilim ve hikmet deryasıydı. Konuşacağı zaman dilinden 

hikmet ve ilim dökülürdü. Dünya hayatı ve eğlencelerinden 

sakınırdı. Geceleri ibadetle meşgul olurdu. Allah ye 

yemin olsun ki çokça gözyaşı dökerdi. Çok ve uzun 
düşünürdü.  

Nefsini hesaba çekerdi. sade ve kalın elbiseleri sever sıradan 

yemeklerden yerdi. Allah ye yemin olsun ki o içimizden 

biri gibi değildi. Ona gittiğimizde bizi kendisine yaklaştırır, 

sorduğumuz sorulara cevap verirdi. O bize, biz ona yakın 

olmamıza rağmen heybetinden onunla konuşamazdık. Eğer 

gülerse ipe geçirilmiş inciler gibi olan dişleri görünürdü. 

Günahtan sakınanlara saygı gösterirdi, fakirleri severdi. Kuvvetli 

ve zengin bir kimse yanlış bir konuda onun kendisine yardım 

edeceği ümidine kapılmazdı. Zayıf bir kimse de onun 
adaletinden ümitsiz olmazdı.  

Hatta onun yanında adaletin tecelli edeceğini umardı. Allah 

ye yemin olsun ki onun bazen, gece olunca mihrabında 

mübarek sakalını tutmuş, yaralı bir kimse gibi kıvranıp 

ağladığını görürdüm. Onun bir keresinde şöyle dediğini 
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işittim: ‘Ey dünya, benden umudunu kestin mi? Yoksa hala 

beni aldatmaya mı çalışıyorsun?. Ey yalancı dünya! Git 

başkasını aldat. Seni üç talakla boşadım. Artık bundan geri 

dönüş yok. Ömrün kısadır. Zevk-u sefanın ve nimetlerinin 

bir kıymeti yoktur. Zararların çoktur. Ah ah! yolculuğun çok 

kısadır. Ahiret ise çok uzun. Azığın kıt, yolun dolambaçlı ve 

tehlikelidir’. Bu sözleri dinleyen Hz. Muaviye in 

gözyaşları sakalının üzerine dökülmeye başladı. Orada 

bulunanlar da gözyaşlarına hakim olamadılar. Muaviye 

: ‘İşte Ebu’l-Hasan (Hasan’ın babası) Ali Mürteza 

böyleydi. Allah  ona rahmet eylesin. Allah 

ye yemin olsun ki o böyleydi’.  

Hz. Ali Müminlerin Velisi 

İmran Bin Husayn tan gelen rivayete göre, Medine’nin 

Sultanı, alemlere rahmet Server-i zişan Efendimiz 

şöyle buyurdu: ‘ ’ ‘Ali bendendir. 

Ben de Ali’denim. O her müminin velisidir’. 
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Veli’nin Anlamı 

Müfessir Müftü Ahmed Yar Han der ki: ‘Burada 

‘Veli’ halife manasında değildir ‘Dost’, ‘Yardımcı’ manasındadır. 

Rabbimiz: ‘Sizin dostunuz ancak 

Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek 

namazı kılan’. Burada da ‘Veli’ 

yardımcı anlamındadır. Bu hükümle iki konu açıklığa 

kavuşmaktadır. Birincisi, darlığa düşüldüğü zaman ‘Medet 

Ya Ali’ demek caizdir. Çünkü Ali Mürteza 

her mümin için kıyamete kadar yardımcıdır. İkincisi de ona 

‘Mevla Ali’ demek de caizdir. O her Müslümanın velisi ve 

mevlasıdır’. 

 

‘Medet Ya Ali’Demenin Delili 

Muhterem Kardeşlerim! ‘Medet Ya Ali’ ifadesini kullanmanın 

bir sakıncası olmadığı konusunda bilgi edinmek ve bütün 

şüpheleri gidermek için Davet-i İslami Hareketinin Yayınevi 

Mektebetül Medine tarafından hazırlanan ‘Allah  den 

başkasından yardım dilemenin delili’ adlı video CD’yi (VCD) 
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ücretsiz olarak temin edip izleyiniz. Hatta bu risalenin 

56’ncı sayfasından 95’inci sayfasına kadar olan yerinde 
Kur’an ve hadis ışığında konuya açıklık getirilmiştir.  

Ehlibeyti Sevmenin Fazileti 

İki Cihanin Sultanı, Peygamber Efendimiz 

bir gün İman Hasan ve İmam Hüseyin  ın 

ellerinden tutup şöyle buyurdu: ‘Kim beni severse bu ikisini 

ve onların anne babasını da sevmiş olur. İşte onlar kıyamet 

gününde benimle birlikte olacaklardır’.  

 

 

Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! Her kim ehlibeyti severse 

işte o her iki cihanda da saygı görecek, Ahirette Rahmet 

Peygamberi, Ümmetin şefaatçisi Efendimiz 

den ilgi alaka görecek ve ehlibeytin hatırına kendisine 
mağfiret edilecektir. . 
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Üstat Raza’nın şiirinin anlamı: ‘Yâ Resulullah 

‘Hasan ve Hüseyin  benim çiçeklerimdir’ 

buyurduğun gibi, bu iki çiçeğinin hatırına, Raza’ya da kıyamet 
gününde bu çiçeklere gösterdiğin şefkati göster’. 

 

Haydar’ın Ev Halkının Fazileti 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin  bir keresinde hasta 

düşmüşlerdi. Müminlerin Emiri Hz. Ali Mürteza 

, Hz. Fatıma ve onların hizmetini gören Hz. 

Fidda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin nın 

sağlıklarına kavuşmaları için üç gün oruç tutmaya nezir 

adadılar. Allah ikisine de iyileşmek nasip etti. Bundan 
dolayı üç gün oruç tuttular. Hz. Ali Mürteza 

ödünç olarak üç çömlek arpa alıp getirdi. Hz. Fatıma 

arpaları öğütüp üç gün iftarlarda yetecek şekilde ekmek 

pişirdi. Üç gün boyunca her iftar vaktinde kapılarına bir gün 

miskin, bir gün yetim bir gün de esir geldi. Ekmeklerin hepsini 
bu üçüne verip kendileri sadece su ile iftar edip üç gün bu 

şekilde oruç tuttular. 
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Allah  ona rahmet etsin, onun hatırına bizlere de 

mağfiret etsin. 

 

 

 

Allah  Kur’an-ı Kerim’de Hz. Ali Mürteza 
 in ev halkının özverisinden şöyle bahseder:  

 

 

‘Ve sevdiği yemeği, fakir ve yoksullara, yetimlere ve esir 

olanlara yedirirler. Biz sadece Allah’ın vechi için sizi 
doyuruyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür istemiyoruz’. 
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Sakalının Kandan Kıpkırmızı Olması 

Ammar Bin Yasir şöyle der: ‘Hz. Ali Mürteza 

Zul- Uşeyra gazvesindeydi1. Peygamber Efendimiz 

şöyle buyurdu: ‘Size insanlar içinde en bedbaht 
olan iki kişinin kim olduğunu söylememi istemez misiniz?’. 

Bizler: ‘Neden olmasın Ya Resulullah ’ dedik. 

Bunun üzerine gaypten haber vererek: ‘Birincisi Semud 

Kavminden, Allah nebisi Hz. Salih  ın mübarek 
devesinin ayağını kesen Kudar bin Salif’tir. İkincisi de Ya Ali 

 senin başını kılıçla kesip sakalını kan revan 

içinde bırakan kişidir’ buyurdu.  

 

Hicretin ikinci yılında müşriklerle karşılaşmak için hazırlıkların 

tamamlandığı, iki tarafın da yerlerini aldığı bu gazvede herhangi bir savaş 

yaşanmamıştır. 
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Üç Haricinin Üç Sahabeye Kurduğu Tuzak 

Davet-i İslami Hareketinin yayınevi Mektebetül Medine 
tarafından basılan 192 sayfadan oluşan ‘Kerbela’da Yaşananlar’ 

adlı eserin 76-77’inci sayfalarında Sadrul Afazil Hz. Allame 

Mevlana Seyyid Naimuddin Muradabadi  şöyle der: 

‘Harici bir namert olan Abdur Rahman bin Mülcem el-
Muradi, Burak bin Abdullah Tamimi Harici ve Amr bin 

Bukeyr Tamimi Harici ile Mekke-i Mükerreme’de bir araya 

gelerek Hz. Ali  Muaviye bin Ebi Süfyan ve 
Amr İbn As un canlarına kastetmenin planlarını 

yaptılar. Hz. Ali  in canını alma işini İbn 

Mülcem üstlendi ve bunun için bir tarih de belirlendi. 

İbn Mülcem’i Bedbahtlığa Sürükleyen Aşk 

‘Müstedrek’ adlı eserde geçtiği üzere, İbn Mülcem, Harici 

bir kadına aşık olmuştu. Bu zalim harici kadın, nikah şartı 

olarak üç bin dirhem mehir talep etti. Bununla birlikte Hz. 

Ali  i şehit etmesini istedi. İbn Mülcem 

Kufe’ye gitti ve orada haricilerle görüştü. Bu hariclier ona 

gizlice kendi sinsi düşüncelerini aşıladılar. O da bu 
haricilerle birlik oldu. 

Şehadet Gecesi 

Hicretin 40’ıncı yılında Mübarek Ramazan ayında, Hz. Ali 
 bir akşam Hz. Hüseyin ın, bir 
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akşam Hz. Hasan ın ve bir akşam da Hz. Cafer 

ın yanında iftar açmayı alışkanlık haline getirmişti. 

İftar yemeklerinde üç lokmadan fazla da yemezdi. Az 

yemesinin sebebinin açıklarken de: ‘Allah-u Teâlâ’nın 

huzuruna çıkarken midemin boş olmasını yeğlerim’ derdi. 
Şehadet gecesi sık sık evinden dışarı çıkar ve semaya doğru 

bakıp: ‘Allah beni yanıltmadı. Bu, bana vadedilen o gece’ 

derdi. Şehadete ereceğini önceden biliyordu.  

 

Suikast 

Hicretin 40’ıncı yılının Mübarek Ramazan ayının 17 ya da 

19’uncu gününde Hz. Hüseyin ve Hz. Hasan un 

babaları Zülfükarın sahibi, Haydar-ı Kerrâr, Müminlerin 

Emiri Hz. Ali Mürteza  sabah vaktinde 

uyandı. Sabah ezanı okundu. Hz. Ali  namaz 

kılmak için evinden çıktı. Bir yandan yolda yürürken 

Müminlere seslenip uyandırarak onları namaza çağırıyordu 

bir yandan da mescide doğru gidiyordu. Ansızın bedbaht 

adam İbn Mülcem Harici’nin kılıcını sallamasıyla alnından 

derin bir yara aldı. Bu sırada dört bir yandan insanlar 

koşarak onun yanına geldiler ve o bedbaht hariciyi yakaladılar. 

Bu acı vakadan iki gün sonra da Hz. Ali  

şehadet şerbetini içti.  
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Allah  ona rahmet etsin, onun hatırına bizlere de 
mağfiret etsin. 

 

 

İbn Mülcemin Cesedinin Ateşe Verilmesi 

Hz. İmam Hasan ve İmam Hüseyin ve Hz. Abdullah Bin 

Cafer Hz. Ali in cenazesini 

yıkadılar. Hz. İmam Hasan  cenaze namazını 

kıldırdı. Kufe’de akşam vakti defnetti. Müslümanlar İbn 

Mülcem’in bedenini hasırlara sarıp ateşe verdiler ve bu 

şekilde onun bedeni yanıp kül oldu. 

Hz. Ali’nin Katiline Verilen Korkunç Ceza 

Davet-i İslami Hareketinin Yayınevi Mektebetül Medine 

tarafından basılan ‘Feyzan-i Sünnet (Sünnetin Bereketleri)’ 

adlı eserin 505 sayfadan oluşan ikinci cildinin ‘Gıybetin 

zararları’ bölümünün 199’uncu sayfasında, İsmah Abbadani 

şöyle der: ‘Ormanlık bir alanda geziyordum ki bir kilise 

gördüm. Kilisede bir manastır da vardı. Manastırdaki 

rahibe: ‘Bu viranede gördüğün en ilginç şeyi anlatır mısın?’ 

diye sordum. Bana: ‘Bir gün burada devekuşuna benzer beyaz 

www.dawateislami.net



Allah’ın Arslanı Hz. Ali’nin Kerametleri 

 

52 

devasa bir kuş görmüştüm. Bir taş üzerine konmuş ve 
kusmuştu.  

 

Midesinden bir insan başı çıktı. Kustukça da içinden insan 

azaları çıkmaya devam ediyordu. Sonra bu azalar çok hızlı 

bir şekilde birleşip bütün bir insan haline dönüştü. Bu insan 

tam ayağa kalkmaya çalıştığı sırada devasa kuş onu gagaladı 

ve paramparça etti. Sonra da yuttu. Birkaç gün boyunca bu 

korkunç manzarayla karşılaşıp durdum. Allah nin 

öldürdükten sonra dirilteceğine olan inancım daha da 

kuvvetlendi. Bir gün bu devasa kuş ile muhatap olup: ‘Ey 

kuş! Seni yaratan Allah aşkına, bu sefer azalar birleşip 

insan haline gelince bırak da ona işlediği amelin ne 

olduğunu sorayım’ dedim’. Kuş da düzgün bir Arapça 

lisanıyla: ‘Hükmetmek ve ezeli olmak Rabbim ye hastır. 
Her şey fanidir. Baki olan Allah dir.  
 

Ben onun tarafından işte bu kişiye günahlarının bedelini 

ödettirmek için gönderildim’. Devasa kuşun kusmasıyla o 

insan meydana çıktığında ona: ‘Ey kendi nefsine zülmeden 

insan! Sen kimsin ve ne amel işledin?’ diye sordum. ‘Ben Hz. 

Ali  in katili Abdurrahman İbn 

Mülcem’im. Öldüğümde ruhum Allah nin huzuruna 

çıktı. Doğumumdan Hz. Ali i şehit ettiğim 

ana kadar işlediğim amellerin yazılı olduğu defter önüme 
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kondu. Sonra Allah  o meleğe kıyamete kadar bana azap 

çektirmesini emretti’ dedi ve sustu. Sonra da devasa kuş onu 

gagalayıp parçalara ayırdı ve yutup gitti.  

Bir Anlık Şehvetin Sonu Korkunç Bir Hüsrandır 

Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! Gördünüz mü Allah 

nin arslanı Hz. Ali nin, harici, itikadı bozuk 

ve yoldan çıkmış olan katilinin sonu ne oldu? Nasıl da 

korkunç bir sonla karşılaştı. Bu akibeti kötü adam, böyle 

büyük bir günahı işleyebilecek duruma neden geldi? 

Yukarıda da anlattığımız gibi o adam harici bir kadına aşık 
olmuştu.  
 

O kadın da nikah mehri olarak Hz. Ali i şehit 

etmesini istemişti. Çok yazık! Beşeri bir aşk İbn Mülcem’i 

adeta kör etmiş, bunun sonunda da o, Hz. Ali 

gibi büyük bir şahsiyeti şehit etmişti. Sonra da bu 

aşağılık adam, yere batasıca o kadınla evlenmek şöyle 

dursun, insanlar tarafından apar topar yakalanıp bedeni 

parçalara ayrıldı ve hasırlara sarılıp ateşe verildi. Sonuçta 

yanıp kül oldu. Öldükten sonra da kıyamette nasıl bir azaba 

çarptırıldığını biraz önce yukarıda gördünüz. Kötü bir sonla 

karşılaşan bu adam ne bu dünyada rahat yüzü gördü, nede 

öbür dünyada. Hz. Ebu Derda  şu sözü çok doğru 
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söylemiş: ‘Bir anlık şehvet uzun bir hüsrana sebep olur’. 
 

Sahabe-i Kiram’ın Büyüklüğü 

Resulullah in sahabelerinden Ebu Said el-

Hudri  ın rivayetine göre, Rauf-u Rahim 

Efendimiz şöyle buyurdu: ‘Ashabıma 

sebbetmeyiniz (hakaret etmeyiniz) sizden birisi Uhud dağı 

kadar sadaka vermiş olsa onlardan birinin bir müd, yarım 

müd sadakasına ulaşamaz. 
 

 

Müfessir Müftü Ahmed Yar Han,  bu hadis 

hakkında şöyle der: ‘4 müd 1 Sa’a eşittir. 1 Sa’da 4,5 S r eder. 
Öyleyse müd, 1 seyr ve çeyreğin yarısı olur. Yani bir sahabe, 

yaklaşık olarak 1 ve çeyrek seyr miktarınca arpa bağışlasa, bir 

Müslüman gavs-ı kutub da olsa ya da bütün Müslümanlar bir 
dağ yığını kadar altın bağışında bulunsa, yaptıkları o bağışlar, 

Allah nin katında sahabenin bağış yaptığı 1 ve çeyrek seyr 
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miktarınca arpa kadar kabul görmez. Aynı mukayese, oruç, 

namaz ve hatta bütün ibadetler için de geçerlidir.  

 

Nasıl ki Mescid-i Nebevi’de kılınan iki rekat namaz, başka 

yerlerde kılınan namaza göre 50 bin kat daha makbul ise, 

Peygamber Efendimiz in hemen arkasında onu 

görerek namaz kılan sahabenin ibadetlerinin ne kadar çok 

makbul olabileceğini artık siz düşünün. Bu hadisten de 

anlaşılacağı üzere, sahabe hazretleri dan bahsederken 

onları daima hayırla anmak gerekir. Herhangi bir sahabeyi 

gelişi güzel kelimeler kullanarak anmamak gerekir. O 

sahabeler, Rabbimiz tarafından, mahbubu Efendimiz 

e arkadaşlık etsinler diye seçilmiştir. Nasıl ki 

şefkatli bir baba evladının yaşlı bir kimseyle sıradan kelimeler 

kullanarak konuşmasına müsaade etmiyorsa, şefkati sonsuz 

olan Rabbimiz Nebisi sahabelerine karşı 

sıradan kelimeler kullanılarak hitap edilmesinden nasıl 

hoşlansın. 
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Tebliğ ve İrşat Grubuna Katılmak 

Pek Kıymetli Kardeşlerim! Bütün sahabeleri  ve ehlibeyti 

in samimi ve gerçek bir sevgi ve saygıyla 

kıymetini bilmek sadece ehlisünnete has bir 

durumdur. Dinde istikamet üzere olmak, sahabe ve ehlibeyti 

ı sevmek, evliya-i kiramdan mümkün mertebe 

feyzlenmek için Davet-i İslami hareketinin temsilcileriyle 

her zaman iletişim halinde olmak gerekir. Zira bu 

temsilcilerle irtibat, her iki cihanda da murada ermek için 

bir vesiledir. Davet-i İslami’nin ilim erbabı temsilcileri, bozuk 

olan itikat ve amellerin olumsuz ve kötü sonuçlarından 

kurtarıp hak ve doğru yola girmek için sağlam bir irade 

kazandırır. İstikameti bulmanızı sağlayacak ve imanınızı 

kuvvetlendirecek aşağıdaki şu vakayı dikkatle okuyunuz. 

Bozuk İtikadı Terk Etmek 

Latifabad, Haydarabad (Babülislam Sind bölgesinden) 

Müslüman bir kardeşimiz şöyle bir hadise anlatır: “Bazı 

kötü ortamlarda bulunduğum için düşüncelerim değişti. 

Böylece üç yıl boyunca ibadet, mevlid ve buna benzer 

konularda evde aykırı düşünceler söylemeye devam ettim. 

Önceleri salavat-ı şerif getirmeye özen gösteriyordum. Fakat 

kötü ortamlarda bulunduğum için salavat-ı şerif getirme 

şevkim kaçtı. Tevafuken bir kere salavat-ı şerif getirmenin 
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faziletini okuyunca içimdeki o şevk tekrar uyandı ve 

mümkün olduğunca salavat-ı şerif getirmeyi alışkanlık haline 

getirdim. Bir gece yine salavat-ı şerif getirirken 

uyuyakaldığımda  rüyamda yeşil bir kubbe 

gördüm. Kendi sesimle ‘ ’ okudum.  

 

Sabah uyanınca içimde bir huzur hissettim. Sonra doğru 

yolun hangisi olduğu konusunda kendimi muhasebeye 

çektim. Hüsn-ü tevafuken, Davet-i İslami hareketinin, 

peygamber sevdalısı ve sünneti hakkıyla yaşayan bir tebliğ 

grubu, bizim evimizin yakınındaki camiye geldiğinde 

içlerinden birisi, tebliğ grubuyla yolculuğa çıkmam için beni 

davet etti. Manevi bir boşlukta olduğum için doğru yolu 

bulmak adına bu grubun yolcusu oldum. Üzerimdeki 

kıyafet onlarınkine benzemiyordu. Yine de gruptakiler 

seyahat süresince beni hiç yadırgamadıkları gibi ayrıcalık da 

yapmadılar ve bana yabancılık hissettirmediler. Grubun 

başındaki kişi, sünnete uygun yaşamaya dair bilgilendirme 

yaptı ve sünnete riayet etme konusunda bizleri aydınlattı. 

Sünnete uygun amellerde bulunmaya dair birşeyler 

öğrendikçe irkilip kendime geldim. Çünkü bana verilen 

kitapçık sayesinde, sünnete göre hayatı idame ettirmeye dair 

böyle harika anlatımları ömrümde ilk kez okuyordum. 
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Rabbim  ihsan etti de Peygamber sevdalılarının sohbet 

ve tavsiyelerinin feyzinden nasiplendim. Kafiledeki herkese 

düne kadar itikadımın bozuk olduğunu ancak bugünden 

itibaren tevbe ettiğimi ve Davet-i İslami’nin tebliğ ve irşat 

faaliyetlerini yürüten temsilcileriyle irtibat halinde 

olacağımı açıklayarak gruptaki herkesin de buna şahit 

olmalarını istedim.  

 

Kafiledeki kardeşlerim bunun üzerine memnuniyetlerini 

dile getirdiler. Ertesi gün 30 Rupi para vererek, nohut 

unundan yapılan bir çeşit tatlı olan Nukti tatlısı alıp sevabını 

da Gavs-ı Azam Abdulkadir Geylani’nin ruhuna göndererek 

dağıttım. 35 yıldır astım hastalığı çeken birisiydim. Bir gece 

bile doğru düzgün uyuduğumu bilmezdim. Hatta sağ azı 

dişimden de rahatsızdım. Bundan dolayı da doğru düzgün 
yemek yiyemiyordum. 

tebliğ kafilesiyle birlikte yolculuk yaptığım 

sürece astım hastalığımdan bir şikayetim olmadı ve 

 sağ azı dişimle rahat bir şekilde hiç sorun yaşamadan 

yemek yiyebiliyorum. Kalpten şahitlik ederim ki ehlisünnet 

hak üzeredir ve Davet-i İslami’nin teblğ ve irşat kafilesinin 

Allah  ve Peygamber Efendimiz 
nezdinde makbul olduğunu düşünüyorum.  
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Allah  den Başkasından Yardım İstemek 

Muhterem Kardeşlerim! bazı kimseler Allah  den 

başkasından yardım isteme konusunda şüpheye 

düşmektedirler. Böyle kimselere konuyu anlatıp sevaba 

ermek niyetiyle birkaç soruya cevap verelim. Eğer bir kez 

okumakla ikna olmazsanız, üç kez okyunuz. 

içinize sinecek ve mütmain olacaksınız, böylece şüphe de 
giderilmiş olacak.  

Hz. Ali’ye ‘Zorlukları Aşan’ demek 

Soru 1: Hz. Ali e ‘Zorlukları aşan’ demek 

doğru mudur? Bu vasıf sadece Allah ye mahsus değil 
midir? 
 

Cevap: ‘Zorlukları aşan’ demek, bir zorluğu gidermek, zor 

durumda yardım etmek anlamındadır. Şüphesiz gerçek 
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manada Allah  zorlukları aşandır. Ancak onun 

inayetiyle nebiler, sahabe ve evliya hatta bütün herkes 

zorlukları giderici ve yardımcı olabilir. Bu genel anlama 

şöyle bir örnek verebiliriz. Pakistan’da yer yer tabelalarda 

‘Polis imdat telefon numarası 15’ şeklinde yazılar 

görülmektedir. Herkes şunu bilir ki polis hırsız, gaspçı ve 

benzeri gibi kişilerden bizi korumada, kötü niyetli kişilerden 

gelecek tehlikelerde ve zor durumda kalınan diğer vakalarda 

zorluğu gideren yani yardım eden konumundadır. Mekke-i 

Mükerreme’den hicret edip Medine-i Münevvere’ye gelen 

ve orada bu muhacirlere yardımcı olan sahabe a 

‘Ensar’ denirdi. Ensar’ın anlamı yardımcı demektir. Buna 

benzer sayısız örnek vermek mümkündür. O halde polis 

zorluğu aşan, sosyal hizmet uzmanı, ihtiyaç gören, bekçi 

güvenlik konusunda yardımcı, hakim, adaletiyle imdada 

yetişen olabildiğine göre, Allah  nin inayetiyle Hz. Ali 
 neden zorluğu aşan olmasın! 
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Hz.Ali’ye ‘Mevla Ali’ demek 

Soru 2: Mevla kelimesi sadece Allah  nin zatına has 
değil midir? 

Cevap: Şüphesiz gerçek anlamda Allah ‘Mevla’ dır. 

Ancak mecazi olarak yani asıl anlamının dışında bir kimseye 

Mevla demenin hiç bir sakıncası yoktur. Günümüzde 

alimlere hatta her sakallı kimseye ‘Mevlana’ diye hitap 

etmektedirler. ‘Mevlana’nın ne anlama geldiğini hiç 

düşündünüz mü? Eğer düşünmediyseniz o halde bize kulak 

verin. ‘Mevlana’nın anlamı ‘Bizim dostumuz’ demektir. Az 

çok okumuş kimselere ‘Mevlana’ yani ‘Bizim dostumuz’ 

denmesinde hiçbir şüphe yokken, ‘Mevla (Dost) Ali’ 

denmesinde niye vesveseye düşülüyor ki? Eüzü besmsele 

çekip şeytanı yanınızdan kovunuz. Zira ‘Mevla Ali’ demekte 

hiç bir sakınca yoktur. Aksine Hz. Ali in 

‘Mevla’ olduğuna dair hadis-i şerifte açıkça belirtilmiştir. 

Öyleyse hadise kulak veriniz ve kalbinizi Hz. Ali 
sevgisiyle doldurunuz. 

Ben Kimin Mevlasıysam Ali de Onun Mevlasıdır 

Rahmet Peygamberi, Ümmetin Şefaatçisi Efendimiz 

şöyle buyurdu: ‘Ben kimin Mevlası isem Ali 

de onun Mevlasıdır’.  
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‘Mevla Ali’nin’ Anlamı 

Müfessir Müftü Ahmad Yar Han, ‘Ben kimin Mevlası isem 

Ali de onun Mevlasıdır’ hadisi ile ilgili şöyle 

der: ‘Mevla kelimesinin birkaç anlamı vardır. Bunlar ‘Dost, 

yardımcı, azat edilmiş köle, köleyi azat eden dost’ şeklindedir. 

Hadis-i şerifteki anlamı ise ‘Halife’ ya da ‘Sultan’ değildir. 

Buradaki anlamı ‘Dost’ ve ‘Sevilen’dir. Ya da ‘Yardımcı’ 

manasınadır. Gerçekten de Hz. Ali 

Müslümanların hem dostu, hem de yardımcısıdır. Bundan 

dolaıy ona ‘Mevla Ali’ denmektedir.  Kur’an-

ı Kerim’de Cebrail’e ve salih müminlere ‘Mevla’ denmiştir. 

Tahrim Suresinin 4’üncü ayetinde Rabbimiz  şöyle 
buyurmuştur: 
 

 

‘Bilin ki Allah  onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih 
müminler de’ 
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Müfessirlere göre ‘Mevla’nın Anlamı 

Soru 3: Yukarıda ‘Mevla’ kelimenisin anlamı ‘Yardımcı’ 

olarak geçmektedir. Diğer müffesirler de bu konuda aynı 
görüşte midir? 
 

Cevap: ‘Neden olmasın. Birçok tefsirden buna örnek 

verebiliriz. Burada ‘Mevla’ kelimesinin ‘Dost’ ve ‘Yardımcı’ 

olduğunu beyan eden 6 tane tefsirin ismini vereceğiz. 
 

1. Tefsir-i Taberi, 12’inci cilt, 154’üncü sayfa. 

2. Kurtubi Tefsiri, 18’inci cilt, 143’üncü sayfa. 

3. Tefsir-i Kebir, 10’uncu cilt, 570’inci sayfa. 

4. Tefsir-i Begavi, 4’üncü cilt, 337’inci sayfa. 

5. Tefsir-i Hazin, 4.’üncü cilt, 286’ncı sayfa. 

6. Tefsir-i Nesefi, 1257’nci sayfa. 
 

Aşağıdaki şu dört tefsirde ise ‘Mevla’ kelimesi ‘Yardımcı’ 
anlamında yorumlanmıştır. 
 

1. Tefsir-i Celaleyn, sayfa, 465. 

2. Tefsir-i Ruhul Meani, 28’inci cilt, 481’inci sayfa. 
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3. Tefsir-i Beydavi, 5’inci cilt, 356’ncı sayfa. 

4. Tefsir-i Ebussuud, 5’inci cilt, 738’inci sayfa. 

     

 

‘ ’ Ayetinin En Güzel Açıklaması 

Soru 4: Fatiha Suresinde  ‘Yalnız senden yardım 

dileriz’. ifadesi geçmektedir. Öyleyse başka birinden yardım 

dilemek şirk değil mi? 

Cevap: Söz konusu ayette ‘Yardım’dan kastedilen, mutlak 

anlamdaki ‘Yardım’dır. Yani Allah  mutlak anlamda 

yardım eden olarak kabul edilmektedir. ‘Ey Kerim olan 

Rabbim! Biz senden yardım dileriz’. Kuldan yardım dilemek 

ise Allah’ın inayetiyle vasıta kılınmasıdır.  

Yusuf Suresinin 40’ıncı ayetinde:  

 

‘Hüküm ancak Allah ye aittir’. 
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Bakara Suresinin 255’inci ayetinde: 

 

‘Göklerde ve yerde olan herşey O’nundur” buyurulmuştur. 
 

Yani o, hüküm yani karar vericidir. Her şeyin sahibidir. Bu 

ayetlerde anlatılmak istenen gerçek anlamda hüküm sahibi 

ve gerçek anlamda mülkün sahibi Allah’tır ve kuluna 

hüküm ve mülkiyet yetkisini de veren odur.  

Kur’an-ı Kerim’de bir çok yerde Allah’tan başkasının da 

‘Yardımcı’ olduğu geçmektedir. Bu konuyla ilgili 4 ayete göz 

atalım: 
 

1. Bakara Suresinin 45’inci ayetinde: 

 

“Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin” 

buyurulmuştur.  

Acaba burada yardım dilemek için aracı olarak gösterilen 

sabır, Allah midir? Ya da namazın kendisi Allah 
midir ki yardım dilemede aracı olarak belirtilmiştir? 
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2. Maide Suresinin 2’nci ayetinde de: 

 

“İyilik ve takva üzere yardımlaşın” buyurulmuştur.  
 

Burada da Allah  den başkasından yardım dilemek 

mutlak surette imkansız ise (yani hiç bir şekilde mümkün 
değil) ise ayette Allah neyi emretmektedir? 
 

3. Maide Suresinin 55’inci ayetinde ise: 

 

‘Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın 

emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren 

mü’minlerdir.’ buyurulmuştur.  

4. Tevbe Suresinin 71’inci ayetinde: 

 

www.dawateislami.net



Allah’ın Arslanı Hz. Ali’nin Kerametleri 

 

67 

‘Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin 

dostlarıdır’ buyurulmuştur.  

Bu ayet tefsiri şöyle yapılmıştır: ‘Birbirlerine dini muhabbet 

beslerler ve birbirleriyle dayanışma gösterirler. Aynı 

zamanda birbirlerinin dostu ve yardımcısıdırlar’.  

 
 

İslam inancına göre, eğer enbiya-ı kiram ve evliya-i 

kiramdan Allah  nin izni olmaksızın fayda ve zarar 

ulaştıracaklarına inanarak yardım istenirse bu kesinlikle 

şirktir. Bunun aksine, mutlak yardımcı fayda ve zarar 

ulaştırmada mutlak söz sahibi olarak Allah  yi kabul 

edip,herhang bir kulunun da Allah  nin lütfu keremiyle 

yardımcı olduğuna inanarak ondan yardım istemek asla şirk 
değildir. İşte bizim itikadımız budur. 

 

Her halukarda Fatiha Suresinin  ‘Yalnız senden 

yardım dileriz’ ayeti haktır. Ancak şeytan bazı kimselere 

vesvese vererek onları yanlış düşüncelere sürüklemektedir.  
Dikkat ediniz, ayette canlı ya da ölü ayırımı yapılmaksızın 

mutlak anlamda yani her halukarda Allah  den 

başkasından yardım dilemek yasaklanmıştır. Ayeti, vesveseye 

kapılıp zahiri ve lafzi manada anlayanlar da şirkten 
kurtulamazlar. Örneğin, yerde ağır bir yük ya da balya 
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olduğunu ve tek başımıza o yükü kaldıramadığımızı düşünelim. 

Birisini çağırıp yükü kaldırmamıza yardım etmesini ve sırtımıza 
yerleştirmesini rica etsek, vesveseyle hareket edenlere göre acaba 

bu yaptığımız şirk olur mu olmaz mı? Bunlara göre şirk olur.  
 

Bunun gibi etrafımızda Allah  den başkasından yardım 
isteyenlere binlerce örnek verebiliriz. Örneğin, Allah 

yolunda infak etmenin asıl amacı  karşılıklı yardımlaşmadır. 

Burada sadaka ve hayır, fitre ve zekat, camiler ve Kur’an 

kursları için toplanan yardım ve bağışlar, kurban derilerinin 
toplanması, yardım kuruluşlarının bağış kampanyaları vesairenin 

hepsindeki amaç sadece yardımdır. Hatta örnekleri çoğaltacak 

olursak, mağdurların mağduriyetini gidermek için adalet 
arayışı, hastaların iyileşmesi için tıbbi yardim, toplumsal 

asayişi sağlamak için polisin asayiş uygulamaları dış düşman 
tehditlerinden korunmak için silahlı kuvvetlerden istenen 

yardım, evladın yetiştirilmesi için anne-babaya olan ihtiyaç, 

Çocuğun eğitimi için okul ihtiyacı, kısaca hayatın her 
aşamasında Allah  den başkasının yardım ve himayesi 

gerekmektedir.  
 

Öldükten sonra kefenlenip defnedilmek bile Allah  den 

başkasının yardımı olmaksızın mümkün değildir. Kıyamete 

kadar sevap kazanmak için yardıma ihtiyaç olduğu gibi ahirette 
de her şeyden önemli olacak şey yardım, yani Sevgili 
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Peygamber Efendimiz in şefaatidir. İşte bütün 

bunlar, Allah  den başkasından yardım istemeye girer. 

 

 

 

Allah’tan Başkasından Yardım İstemeyle İlgili 

Hadisler 

Soru 5: Allah  den başkasından yardım istemeye dair 
hadislerden örnek verir misiniz? 

Cevap: Allah  den başkasından yardım istemeye dair iki 
hadisi zikrdeceğiz.  

1. Ümmetim içindeki merhametli kimselerden yardım 
isteyiniz. Rızık bulursunuz.  

2. İhtiyaçlarınızı karşılamak istediğinizde ehlinden isteyin. 
 

Allah  şöyle buyurur: ‘Fazileti kullarımın merhametli 

olanlarında arayınız. Onlara sığının, zira ben merhametimi 
onlara yerleştirdim’. 
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Â’mâ Kişinin Gözlerine Kavuşması 

Hz. Osman bin Huneyf tan gelen rivayete göre, 

gözleri görmeyen bir sahabe Peygamber 

Efendimiz in huzur-u saadetine gelip: ‘Allah 

 ye dua ediver de benim gözümün a’malığını, körlüğünü 

açsın, gözüm görsün. Benim körlüğüm, a’malığım gitsin. Dua 

et de gören bir insan olayım’ dediğinde Efendimiz 

: ‘Eğer istersen dua edeyim. Sabretmek istersen bu 

senin için daha hayırlıdır’ buyurdu. O â’mâ kişi: ‘Gözümün 

görmemeğe başlaması, a’malık bana çok ağır geldi. Sen 

benim gözümün açılmasını iste, dua et’ dedi. Efendimiz  

ona abdest alıp iki rekat namaz kılmasını ve 
sonra da şu duayı etmesini buyurdu: 

*

Bu duayı ederken ‘Ya Muhammed ’  demek yerine ‘Ya 

Resulullah ’ demek gerekir. Bunun delili için ‘Fetavayi 

Rızviye’ adlı eserin 30’uncu cildindeki ‘Tecelli el-Yakin’ adlı risalenin 156-

157’inci sayfalarına bakınız. 
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‘Ya Rabbi  Ben senden habibin Muhammed-i Mustafa 

aşkına diliyor ve dileniyorum, sana rahmet 

peygamberi Muhammed-i Mustafa in adını 

öne sürerek teveccüh ediyorum, sana yöneliyorum. Ya 

Muhammed Ben Rabbim  ye senin adını 

söyleyerek gözümün körlüğünü gidersin diye teveccüh 

ediyorum. Ya Rabbi  Bu Muhammed’ini 

benim için şefaatçi eyle, beni de kendim için şefaatçi eyle”. 

Hz. Osman bin Huneyf der ki: ‘Allah  ye yemin olsun ki 

biz daha sözümüzü bitirip yerimize oturmadan o ’m kişi, 

sanki gözleri daha önceden hiç kör değilmiş gibi yanımıza 
geldi’. 

‘Ya Resulullah’ Hitabıyla Başlayan Duanın Bereketi 

Çok kıymetli Kardeşlerim! bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı 

üzere arada biraz mesafe bırakıp hitap ederken ‘Ya 

Resulullah ’ şeklinde bir uslup kullanmak 

gerekmektedir. Çünkü bu sahabe biraz öteden usulca ‘Ya 

Resulullah ’şeklinde hitap etmiştir. Bu hitap 

şekli sadece o gözleri görmeyen sahabeye has bir durum 

değildi. Aksine vefatından kıyamete kadar onun bereketleri 

kalıcıdır. Hz. Osman bin Huneyf  Müminlerin 

emiri, Kur’an-ı Kerim’i mushaf haline getiren Hz. Osman 

Bin Affan ın hilafeti döneminde işte bu duayı 

hacet sahibi bir kişiye anlatmıştır. Taberani’de geçtiği üzere, 
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Osman bin Huneyf ihtiyacıın görmek için yanına 

gelen bir kimseye: ‘Abdest alıp mescitte iki rekat namaz kıl. 

Sonra da şu duayı et’ buyurdu. (Tavsiye ettiği dua yukarıda 

zikrettiğimiz hadiste geçen dua idi). Sonra o kişiye duanın 

sonunda geçen (Hâcetî) kelimesinin yerine kendi 

ismini söylemesini tembihledi. O adam gidip kendisine 
söyleneni yaptı. Sonra da ihtiyacı giderildi.

Peygamber Efendimiz’in Vefatından Sonra da 

Yardıma Devam Etmesi 

İmam Buhari nin hocası Hz. İmam ibn Ebi 

Şeybe şöyle aktarır: ‘Müminlerin Emiri Hz. Ömer 

Faruk  in hilafeti döneminde kıtlık olmuştu. 

Sahabelerden birisi Allah  nin sevgili kulu Efendimiz 

in mübarek kabrinin bulunduğu Ravza-i 
Mutahhara’ya gidip: ‘Ya Resulullah ümmetin 

hatırı için Rabbimiz den yağmur yağdırmasını dile ki 

insanlar helak olmasın’ dedi. Risalet makamındaki Efendimiz 

o sahabenin rüyasına girdi ve: ‘Ömer’in yanına 

gidip selamımı ilet ve ona yağmurun yağacağını söyle’ 
buyurdu.   

İşte o sahabe Hz. Bilal Bin Haris  tır. İmam İbn Hacer 

el-Askalani  bu rivayeti İmam İbn Ebi Şeybe 

in sahih isnatlarla beyan ettiğini zikretmiştir.
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Allah’ın kullarından Yardım İstemek 

Soru 6: Eğer bir kimse çölde zor durumda kalırsa bu 

durumdan kurtulmak için ne yapmalıdır? 

Cevap: Allah nin huzurunda kalpten tam bir 

teslimiyetle, ihtiyaçları ve zorlukları giderenin Allah  

olduğuna inanarak dua etmelidir. Hatta düzgün bir itikatla 

Efendimiz in sünnetine göre amel etmelidir. 

Böyle bir durumda o neye hükmetmişse iyi anlaşılmalıdır. 

Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: ‘İçinizden 

biriniz bir şey kaybederse yahut yanında arkadaşı bulunmadığı 

bir yerde yardım dilerse: ‘ ’ Ey 

Allah’ın kulları bana yardım edin! Ey Allah’ın kulları bana 

yardım edin!’ desin. Çünkü Allah’ın bizim göremediğiz 

kulları vardır. Hanefi mezhebi alimlerinden Molla Ali Kari 

yukarıdaki zikrettiğimiz hadis hakkında şöyle der: 

‘Bazı sika dediğimiz güvenilir alimler bu hadisin 

hasen olduğunu belirtip özellikle yolcuların bu sünnete 
uymaları gerektiğini ifade etmişlerdir.  
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Meşâyih-ı kiram dediğimiz izzet ve ikram sahibi şeyhler 

 ise bu sünneti bizzat hayatlarında tecrübe 

etmişlerdir. 

Binek Hayvanı Kaçtığında Okunacak Dua 

Son Peygamber, Allah nin Sevgili Kulu, Sadık ve Emin 

Efendimiz şöyle buyurmuştur: ‘Sizin 

birinizin sahrada hayvanı kaçarsa: 

Ey Allah’ın kulları durdurun! Ey Alalh’ın kulları 

durdurun’ diye seslensin. Çünkü Allah’ın yeryüzünde hazır 

bulunan kulları vardır ki, kısa bir zaman içinde onu 

tutarlar’. 

Pek Kıymetli Hocamızın Atının Kaçması 

Müslim’in şerh alimlerinden, İmam Nevevi  der 

ki: ‘Büyük bir alim olan pek kıymetli hocam, bir keresinde 

çölde seyahat ederken atı firar etti. Bu hadisi bilen hocam iki 

defa Ey Allah’ın kulları durdurun! 

Ey Alalh’ın kulları durdurun’ diye seslendi. Allah  de 

onun atını durduruverdi. 
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Allah’ın Kullarından Kastedilen Kimler? 

Soru 7: ‘Ormanda ya da çölde Allah nin kullarından 

yardım istenmesi tavsiye olunmaktadır. Allah nin 
kullarından kastedilen kimlerdir? 
 

Cevap: Allâme Aliyyu’l-Kârî ‘Hısn-i Hasîn’ adlı 

eserin şerhi olan ‘Hirzu’s-Samin’de şöyle der: ‘Burada 

kullardan kastedilen ya meleklerdir ya da Müslüman 

cinlerdir. Yahut Rical’ül Gayb (Gayb Erenleri) dir.’ 

 

 

Ölüden Yardım İstenir mi? 

Soru 8: Hayatta olan insanların birbirlerine yardım 

edebileceklerine inanmak makuldür. Issız bir yerde kullardan 

yardım talep etmek amacıyla niyazda bulunmak da akla 

yatkın geliyor. Hatta günümüzde ıssız yerlerde polise acil 

çağrıda bulunabileceğimiz mobil telefonlara da sahibiz. Her 

ne kadar hadis-i şerifte geçen kullardan yardım istemekten 

maksat polis olmasa da insanlar polisten yardım isteme 
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imkanına sahiptirler. Ayrıca yardıma gelmesi için herhangi 

birisine mobil telefonla ulaşılabilmektedir. Ancak ölüden 
nasıl yardım istenir? 
 

Cevap: Şüphesiz ölmüş birisinden yardım istenmez. Ancak 

enbiya ve evliya bu hayattan göçmüş olsalar da gerçek 

anlamda ölü değildirler. Dolayısıyla onlardan yardım 

istemekle aslında ölü olmayanlardan yardım istemiş oluruz. 

Zira bu zatlar canlıdırlar. Şimdi bu konuyla ilgili şu delillere 
bakalım. 

Enbiyayı Kiramın Canlı Olması 

Enbiyayı Kiram a sadece bir anlık olarak ölüm 

gelmektedir. Sonra onlara hemen hayat bahşedilmekte ve 

onlar tıpkı dünyada olduklaı gibi diri kalmaya devam 

etmektedirler. Enbiyayı Kiram  ın hayatı 

(Berzah alemindeki yaşantısı) ruhsal, fiziksel ve dünyevidir. 

Nebiler tıpkı dünyada oldukları gibi canlıdırlar.  

Nitekim Mekke ve Medine’nin Efendisi, iki Cihanın Sultanı 

şöyle buyurmuştur: ‘Allah Teâlâ, toprağa 

peygamberlerin vücutlarını yemesini yani çürütmesini 

haram kılmıştır. Allah nin nebileri diri kalırlar ve 

rızıklandırılırlar. 
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Bundan da anlaşılacağı üzere nebiler 

canlıdırlar. Hatta sahih hadislerle de sabittir ki hac eda 

ederler ve kabirlerinde namazlarını bile kılarlar. Hz. Enes 

tan gelen rivayete göre, Resulullah 

: ‘Nebiler kabirlerinde diridirler, namaz kılarlar’ 
buyurmuştur:   
 

İmam Nünavi bu hadisin sahih olduğunu beyan 

etmiştir.  Büyük alimlere göre, bazen insan 

mükellef yani yapmak zorunda olmadığı halde içinden geldiği 

için bazı amelleri işlemeye devam eder. Tıpkı bunun gibi 
nebiler da mübarek kabirlerinde namaz kılarlar. 

Halbuki amel işleme yeri dünyadır. Ahiret salih amel işleme 

yeri değildir. 

Musa  ın Kabrinde Namaz Kılması 

Hz. Enes tan gelen rivayete göre, Resulullah 

: ‘Mirac gecesinde, Musa ın kabri yanından 

geçirildim. Kırmızı tepeler üzerindeki kabrinde namaz 

kılıyordu’ buyurdu.  
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Evliyaların da Hayatta Olması 

Kur’an-ı Kerim’de sabit olduğu üzere şehitler 

diridirler. Onlara ölüler demeyiniz ve onların ölü olduklarını 
düşünneyiniz. 

‘Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Hayır, onlar 

diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz’  
 

Müfessir Müftü Ahmed Yar Han der ki: ‘Allah 

yolunda öldürülenler yani şehitler de diri oldukları için 

onlardan yardım almak caizdir. Hadis-i şerifte de geçtiği 

üzere suda boğulanlar, ateşte yanarak can verenler, veba gibi 

bulaşıcı bir hastalıktan ölenler, doğum sırasında veya lohusa 

iken ölen kadınlar, İlim yolunda ölenler, yolculuk esnasında 
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ölenler vesaire bunların hepsi şehittir’. Mevlana 

Şah İmam Ahmed Raza Han ‘Fetavayi Razaviye’ 

adlı eserinin 29’uncu cildinin 545’inci sayfasında şöyle der: 

‘Büyük evliyalar vefatlarından sonra da diridirler. Fakat 

onların diri olmaları peygamberler inki gibi 

değildir. Çünkü peygamberler in hayatta 

olmaları ruhsal, bedensel ve dünyadaki gibidir. Nebiler tıpkı 

dünyadaki gibi hayattadırlar. Evliyalar in hayatta 

olmaları ise derece bakımından nebilerden aşağıda, şehitlerden 

ise yukarıdadır. Kur’an-ı Kerim’de de geçitği üzere: ‘Şehitlere 

ölüler’ demeyiniz. Zira onlar diridirler’.  

 

İlim Erbabı, Son Dönem Hadis Alimlerinden Allame 

Muhaddis Şeyh Abdulhak Dihlevi der ki: ‘Allah 

nin velileri geçici fani dünyadan sonsuz beka alemine 

göç etmektedirler. Onlar Rableri nin katında diridirler. 

Onlara orada bol rızıklar ikram edilir ve hoşnut edilirler. 
Fakat insanlar bunu anlayamazlar.  

 

Allame Aliyyül Kari  de der ki: ‘Büyük evliyalar 

in her iki durumu yani hayatta olmalarıyla ölmüş 

olmaları arasında aslında bir fark yoktur. Bundan dolayı da 

onların ölmedikleri, bir evden başka bir eve taşındıkları 
söylenir.  
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Enbiyanın ve Evliyanın Diri Olmaları Arasındaki Fark 

İmam Ahmed Yar Han kendisine yöneltilen bir 

soruya şöyle cevap vermiştir: ‘Peygamberler ın 

diri olmaları berzah alemine özgü bir hayattır. Gerçek bir 

hayat olup ruhsal ve fiziksel olarak da dünya hayatı gibidir. 

Allah  nin onlara vadettiği gibi ölüm onlara sadece bir 

anlık uğrar ve sonra hemen dünyadaki gibi bir hayat verilir 

ve kendileri için dünya ahkamı uygulanmaya devam eder. 

Terekeleri yani geriye bıraktığı mallar miras olarak 
paylaşılmaz.  

Hanımlarını nikahlamak haramdır. Hatta iddetleri de 

beklenmez. Nebiler kabirlerinde yerler, içerler, namaz 

kılarlar. Alimlerin ve şehitlerin berzah alemindeki hayatları 

ise dünya hayatından daha efdal ve üstün olsa da onlar için 

dünya ahkamı uygulanmaz. Onların terekeleri yani geride 

bıraktıkları mallar paylaştırılır, hanımları da iddet beklerler. 
 

Ölünün Yardımı Daha Tesirlidir 

Yukarıda zikrettiğimiz delillerden de anlaşılacağı üzere Nebiler 
ve veliler kabirlerinde de hayatta olurlar. Bu deliller, 
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dünya hayatındayken onlardan yardım istemenin caiz olduğu 

gibi bu dünyadan göçtükten sonra da onlardan yardım 
istemenin caiz olduğunu göstermektedir. İlim Erbabı, Son 

Dönem Hadis Alimlerinden Allame Muhaddis Şeyh Abdulhak 

Dihlevi der ki: ‘Hz. Ahmed bin Merz k  
şöyle aktarır: ‘Bir gün Şeyh Ebul Abbas Harezmi 

bana: ‘Dirinin mi yardımı daha tesirlidir yoksa ölünün mi?’ 

diye sordu. Ben de dedim ki: ‘Bazıları dirinin yardımının daha 

tesirli olduğunu iddia etseler de bana göre ölünün yardımı 
daha tesirlidir’. Şeyh de beni tasdik ederek: ‘Evet doğru, Çünkü 

vefat etmiş olan veliler Allah  katındadırlar’ dedi. 

Allah’tan Başkasından Yardım İstemeye Dair Şafii 

Alimin Fetvası 

Şeyhülislam Şahab Remli Ensari Şafi ye (Ölüm 

tarihi Hicri 1004): ‘İnsanlar genellikle bir zorlukla 
karşılaştıklarında ya da sıkıntıya düştüklerinde ‘Ey falanca 

şeyh!’ diyerek yarrdım istiyorlar ve nebi ve büyük veliler 

den feryat figan edip yardım istiyorlar. Bunun Şer’i 
şerifteki yeri nedir?’ diye sorulduğunda: ‘Enbiyadan, evliyadan, 

ulemadan ve salih zatlardan  öldükten sonra da 

istianet ve istimdat (yani yardım istemek) caizdir’ şeklinde 

fetva vermiştir.  
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Vefat Eden Gencin Tebessüm Ederek Sarfettiği Söz 

Değerli Üstatlardan İmam Ebul Kasım Kuşeyri  

nin ifade buyurduğu üzere, Meşhur velilerden Ebu Sa’id 

Harraz  şöyle demiştir: ‘Mekke-i Mauzzama’da 

bir genci Beni Şeybe kapısında vefat etmiş halde buldum. 

Aniden bana baktı ve tebessüm ederek: ‘Ey Ebu Sa’id! 

Bilmezmisin ki Allah nin sevgili kulları diridirler. Onlar 

vefat ettiklerinde sadece bir evden başka bir eve taşınmış 

gibi olurlar’ dedi. 

Allah nin Her Sevgili Kulu Diridir 

vefat ettikten sonra Allah  nin velilere 

bahşettiği hayat ne kadar güzel. Huzur-u Rahman’a kavuşan 

o genç, velilerin vefat ettikten sonra ne güzel bir makamda 

olduklarından haber verdi. Buna benzer başka bir hadiseye 

daha bakalım. Ebu Ali  der ki: ‘Bir sofiyi kabrine 

koyuyordum. Allah  onun garibanlığına merhamet etsin 

diye kefenini açıp başını toprağa koymuştum ki gözlerini 

açıp bana: ‘Ey Ebu Ali! Bana rahmet edenin yanında beni küçük 

düşürüyorsun’ dedi. Ben de: ‘Ey Muhterem! Ölümden sonra 

da hayat var mı?’ diye sordum. ‘Elbette var. Neden olmasın. 

Ben hayattayım. Allah nin her sevgili kulu diridir’ 

şeklinde cevap verdi. 
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Soru 9: Hanefi mezhebine mensup bir kimse olarak şunu 

sormak isteriz. Acaba İmam-ı Azam Ebu Hanife  

Allah  den başkasından yardım istemiş midir? 

Neden olmasın. Milyonlarca Müslümanın ameldeki mezhep 

imamı İmam-ı Azam Ebu Hanife ‘Kaside-i 

Numaniye’ de Peygamber Efendimiz den 
yardım isteyerek şöyle der:  
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‘Medet Ya Ali’ Diyebilir miyiz? 

Soru 10: ‘Medet Ya Ali’ denebileceği konusunda açıkça bir 

delil var mıdır? 
 

Cevap: Yukarıda Allah den başkasından bu dünyada ve 

ölümden sonraki hayatta yardım istenebileceği konusundaki 

delilleri sıralamıştık. Yine de açıkça ‘Medet Ya 

Ali’denilebileceğine dair delil getirelim. Kıymetli hocam, 

ehlisünnet alimi, İmam Ahmed Raza Han 

‘Fetavayi Razaviye’ adlı eserinin 9’uncu cildinin 821-822’inci 
sayfalarında şöyle der:  

‘Aralarında Muhaddis Şah Veliyullah Dihlevi’nin de 

bulunduğu Muteber büyük evliyalar ın 

teveccühünü kazanmış Şah Muhammed Gavs Gvaliori 

 nin ‘Cevahir-i Hamse’ adlı eserinde: ‘Yedi defa, 

üç defa yahut bir defa ‘Nadi Ali duasını’ yani (Ali’ye 

yalvarma ya da cağırma) duasını okuyunuz’ şeklinde tavsiyede 
bulunmaktadır. Dua şöyledir:  

‘Çağır Hz. Ali’yi. Zira o olağanüstü işlerin mazharıdır. Çağır ki 

zorluklar anında onu kendine bir yardımcı bulasın. Çağır ki 
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her kederin ve elemin senden uzak olsun. Senin velayetin 

hürmetine Ya Ali, Ya Ali, Ya Ali’.  

‘Ya Ali’ diyerek Yardım İstemek 

Müellif bu konu hakkında şunları da beyan eder: ‘Eğer 

Mevla Ali’nin, zorlukların üstesinden geldiğine inanmak 

sıkıntıya düşüldüğünde onun yardımının yetişeceğini bilmek, 

keder ve elem anında ona ‘Ya Ali’, ‘Ya Ali’ diye seslenmek 

şirk olsaydı. Allah muhafaza bütün büyük veliler

kafir ve müşrik olurdu. Hatta bu müşriklerin başı Allah 

korusun Şah Veliyullah olurdu.  

 

 

‘Alemlerin Rabbi olan Allah’a sığınırım, Güç ve kuvvet, sadece 

hakkıyla gören Allah'ın yardımıyladır’ 

 

‘Ya Ali’, ‘Ya Ali’ diyerek yardım isteyenleri müşrik saymanın 

bir vebali olacağı bilinmelidir. Müslümanlar hakkında ileri 

geri konuşup onları şirkle itham etmekten şiddetle kaçınmak 

gerekir. Dosdoğru müslüman olan kimselerin şirke düştüğünü 

söyleyenler önce kendi imanlarını kurtarmayı düşünsünler. 
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‘Ya Gavs’ Diyerek Yardım İstemek 

Soru 11: ‘Ya Gavs’ diyerek yardım istemenin caiz olduğuna 

dair delil var mıdır? 
 

Cevap: Neden olmasın. Yukarıda bununla ilgili yeterince 

delil zikrettik. Konuyu biraz daha açalım. Meşhur Hanefi 

Alimlerinden Allame Molla Ali Kârî  şöyle 

nakleder: ‘Gavs-ı Azam  der ki: ‘Her kim bir derde 

düştüğünde bizden yardım isterse onun dert ve kederleri 

giderilir. Her kim de darlık anında bizim adımızı anar da 

yardım isterse ona yardım edilir. Her kim bir ihtiyacı 

olduğunda bizi Rabbimize vesile kılarsa onun haceti 

giderilir’. Allame Molla Ali Kârî  şunu da ilave 

eder: ‘Gavs-ı Azam namazın nasıl eda edileceği konusunda 

der ki: ‘İki rekat nafile namazı kılınız. Her rekatta Fatiha 

Suresinden sonra 11 defa İhlas Suresini okuyunuz. Selam 
verip 11 defa Salatu selam Yani: 
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okuyunuz.  

Sonra yönünüzü Bağdat’a çevirip 11 adım atınız ve her 

adımda benim adımı anıp isteğinizi söyleyiniz, Sonra da şu 
iki şiiri okuyunuz. 
 

  

  
 

‘Benim paha biçilemez varlığım siz olduktan sonra bana 
yine de zulm edilir mi? 
 

Benim yardımcım siz olduktan sonra dünyada bana sitem 
edilir mi? 
 

Gavs-ı Azam beni gözettiği halde ormanda 
devem kaybolursa o bundan haya eder’. 

 

Molla Ali Kârî, işte bunları beyan ettikten sonra defalarca 

Gavs-ı Azam’ın dediği şekilde namazı eda ettiğini ve 

hocasının dediklerinin doğru çıktığını ifade eder.  
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Kıymetli kardeşlerim! Gördünümz mü? Gavs-ı Azam 

sıkıntıya düşünce kendisinden yardım 

istenmesini nasıl tavsiye ediyor. Hanefi mezhebinin muteber 

alimlerinden Molla Ali Kari  bu tezkireyi 

naklederek, tecrübelerle sabit olduğunu tereddütsüz beyan 

etmektedir. Bundan anlaşılmaktadır ki salih zatlar vefat 

ettikten sonra da onlardan yardım istemek sadece caiz değil 

aynı zamanda faydalıdır.  

Gavs-ı Azam’ın İmanı Kuvvetlendiren Üç Tavsiyesi 

İlim Erbabı, Son Dönem Hadis Alimlerinden Allame Muhaddis 

Şeyh Abdulhak Dihlevi  nin ‘Ahbarül Ahyar’ adlı 

eserinde Gavs-ı Azam   den naklettiği beyanlardan 

üç tanesi şöyedir: 
 

1. Şarkta (doğuda) bulunan bir müridimin avret yerini 

örten giysisi açılırsa ben garpta (batıda) da olsam onun 
avret yerini örterim. 

2. Kıyamete kadar eğer bir müridim bindiği attan bile düşse 

onun elinden tutup kaldıracağım. 
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3. Her kim karşılaştığı bir sıkıntı anında ‘El medet Ya Gavs’ 

deyip de benden yardım isterse, karşılaştığı sıkıntı 

giderilir.  

 

Soru 12: Şeyh Abdulkadir Geylani  Arapça ve 

Farsça biliyordu. Başka dillerde örneğin, Urduca, İngilizce, 

Peştuca, Pencapça vesaire dillerde kendisinden Yardım 

istense yardıma nasıl yetişecek? 
 

Cevap: Eğer bir kadın kocasını hangi dilde olursa olsun 

konuşarak üzerse, o kocanın zevcesi olacak cennetteki 
huriler bunu anlar.   

Cennet Hurilerinin Her Dili Anlaması

Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: ‘Eğer 

bir kadın, kocasını dünyada üzerse, cennetteki huriler o 

kadına der ki: ‘Allah canını alsın! Üzme onu! O senin 
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yanında şimdilik misafirdir. Yakında senden ayrılıp bize 

kavuşacaktır’. 
 

Cennetteki huriler her dili anlayabildiklerine göre evliyanın 

en büyüğü olan Gavs-ı Azam  vefat ettikten sonra 

başka dillerde kendisinden yardım istendiğinde neden 

anlmamasın ki. 

Hadis-i Şerife Dair Harika Bir Yorum 

Müfessir Müftü Ahmed Yar Han  bu hadis-i şerif 

hakkında ‘Mir’at’ adlı eserinin 5’inci cildinin 98’inci 

sayfasında şöyle der: ‘Bu hadisle birkaç hususa açıklık 

getirilmiştir. Birincisi, huriler nurani varlıklar oldukları için 

cennetten dünyadaki olup bitenleri izlemektedirler. Yukarıda 

da da bahsettiğimiz gibi huriler, herhangi bir evin 

mahremiyetini ve evdeki geçimsizlikleri görmektedirler. 
 

‘Mirkat’ adlı eserin müellifi Molla Ali Kari  bu 

konuda der ki: ‘Melekler dünyadakilerin her amellerinden 

haberdardırlar. İkincisi, huriler kimin mümin olarak 

öleceğinden ve kimi nasıl bir son beklediğinden 

haberdardırlar. Bundan dolayı da yukarıdaki hadiste geçtiği 

üzere huriler kocasını üzen kadına hitaben: ‘Yakında kocan 

seni bırakıp bizim yanımıza gelecek’ şeklinde bir ifade 
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kullanmışlardır. Üçüncüsü, huriler kıyametten sonra kimin 

cennetin hangi derecesinde ve hangi makamda  olacağından 

haberdardırlar. Dördüncüsü, huriler şu anda bile kendilerine 

koca olarak gelecek kişinin kim olduğunu bilmektedirler. 

Beşincisi, huriler şu anda bile çektiğimiz üzüntülerden 

haberdardırlar. Bizi incitenlerden hoşnut değildirler. Huriler 

bizden bu kadar haberdar ise bütün mahlukattan daha fazla 

haberdar olan Peygamber Efendimiz in 
haberdar oldukları kim bilir ne kadardır’.  
 

Müftü Ahmed Yar Han konuya ilişkin daha fazla ayrıntı 

vererek der ki: ‘Altıncısı, Peygamber Efendimiz 

cennetteki olacaklardan ve hurilerin konuşmalarından 

haberdardır. Bu konuşmayı ise evde karısı tarafından 

mutsuz edilen kişiye eş olarak verilecek huri yapacaktır. 

Yani Tirmizi’de geçen bu hadis gariptir (sadece bir kişi 

tarafından rivayet edilendir). İbn Mace’nin rivayetinde ise 

geçmemektedir. Yine de Tirmizi’nin rivayetindeki gariplik 

hadisin sıhhatine engel teşkil etmez. Zira bu hadisi Kur’an-ı 

Kerim teyit etmektedir. Rabbi Teala melekler hakkında 
şöyle buyurur:  

‘Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler’. 
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Allah, İblis ve onun soyu hakkında ise şöyle buyurur: 
 

 

‘Çünkü o ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz yerden sizi 

görürler’.  

 

Hadis-i şerifi Kur’an-ı Kerim teyit ettikten sonra o hadis 

artık zayıf değil sahih olur.  Sonuçta ahiret aleminin 

Allah tarafından bahşedilen muameleleri sıra dışıdır ve 

bu dünyadaki gibi muamelelerle karşılaştırılamaz. Yani 

dünyada çalışarak elde ettiklerimiz orada sadece lütuf olur. 

Allame Ali Kari  ahiretteki muamelenin 

alışılmışın dışındaki muamele olduğunu beyan etmiştir. 
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Yardımcı Olarak Allah varken Diğerlerine Ne Gerek 

Var? 

Soru 13: ‘Sırf Allah den yardım istemmeli. Çünkü 

yardım edici olarak Allah varken sadece ondan yardım 
istemmeli’ şeklindeki düşünceye verilecek cevap nedir? 
 

Cevap: Şüphesiz Allah yardım etmeye kadirdir ve 

gerçek hüküm sahibi odur. Bir kimse sadece Allah   den 

yardım istiyor diye suçlanamaz. Ancak ihtiyaten başkalarından 

yardım istememek, şeytanın çok büyük ve kötü bir 

oyunudur. Zira şeytan o kimsenin aklını çelmiştir. Aslında 

‘ihtiyat’ adı altında ‘vesveseyle’ hareket etmektedir. Diyelim 

ki Allah  den başkasından yardım isteme düşüncesi 

yanlış. Eğer bu düşünce bir ‘vesvese’ değilse o zaman neden 

‘ihtiyat’ öne sürülüyor.  Böyle bir vesveseye kapılan kişinin 
bu düşünceden sıyrılması gerekir.  

 

Çünkü vesveseyle hareket etmek Kur’an ayetlerine ve hadis-i 

şeriflere aykırı davranmaya yol açmaktadır. Allah  ve 

Resulü başkalarından yardım istemeye 

müsade etmektedir. Şu bir gerçek ki vesvese insanı esir alır. 

Böyle davranan kimseler Kur’an-ı Kerim’deki şu 6 ayeti iyi 

anlamalıdırlar. Zira bu ayetlerde başkalarından yardım 
istenebileceği açıkça belirtilmektedir. 
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İyilikte yardımlaşmak: 

‘İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere 

yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın’.  

 

1. Sabır ve namazla yardım istemek: 

‘Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin’. 

 

Zülkarneyn in yardım istemesi: 

Zülkarneyn doğuya sefer emir verdiğinde bir 

kavmin şikayeti üzerine Ye’cüc, me’cüc ile o kavim arasında 
duvar çekerek kavimdekilere dedi ki:  

‘Öyleyse şimdi bana gücünüzle yardım edin’.  
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2. Allah’ın dinine yardım etmek: 

“Eğer siz Allah’a yardım ederseniz (emrini tutar, dinini 

uygularsanız), O da size yardım eder”  

 

3. Nebinin din için Allah’tan başkasından yardım 

istemesi: 

 

‘Hz. İsa : ‘Allah yolunda yardımcılarım 

kim?’ dedi. Havariler, ‘Biziz Allah yolunun yardımcıları’ 

dediler’. 
 

4. Allah’ın kendisinden başka yardımcılar tayin etmesi: 

‘Öyleyse Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih 

mü’minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka 

çıkarlar’.  
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Allah’tan Başkasının Yardımı Olmadan Yaşamak

Soru: 14: Allah den başkasından yardım almadan yaşamak 

mümkün değil midir? 

Cevap: Elbette. Örneğin arabayla bir yere gidiyorsunuz. 

Arabanız yolda ansızın stop etti. Arkadan iteklenmesi gerekti. 

Bu durumda ne yaparsınız? Şüphesiz yoldan geçenlerden 
arabayı itmeleri için rica edecersiniz. Belki bazı duyarlı kişiler 

arabanızı itecek ve bu sayede arabanız çalışacak. Gördünüz 
mü? Insanlara nasıl da işiniz düştü de Allah  den 

başkalarından yardım istediniz. Onlar size yardım ettiler de 

müşkil durumdan sizi kurtardılar. Eğer bu durumu, dünya 

hayatında insanların yardım edebildiğine yorumlarsanız, biz de 
bunu ölümden sonraki hayatta her Müslümanın yardım 

alabileceğine delil olarak gösteririz. 

50 Vakit Namazın 5 Vakte Indirilmesi 

Hz. Enes  ın anlattığına göre, Peygamber 

Efendimiz şöyle buyurdu: ‘Allah  
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ümmetime 50 vakit namazı farz kılmıştı. Bu farziyeti 

yüklenerek Mirac’dan döndüm. Nihâyet Mûsâ a 

uğradım. Mûsâ :  ‘Rabbin  ümmetine 

ne farz kıldı?’ diye sordu. ‘Elli vakit namaz farz kıldı’ dedim. 

Mûsâ bana: ‘Rabbin  ye dön, 
müracaat et, hafifletmesini iste.  

 

Zira ümmetin buna tâkat getiremez’ dedi. ‘Ben de Rabbim 

 ye döndüm ve ‘Ey Rabb’im! Ümmetim üzerine 

hafiflet!’ diye niyaz ettim. Benden bazı vakit namazları 

indirdi. Bunun üzerine Mûsâ’ya a 

döndüm. Mûsâ tekrar eskisi gibi öğüt 

verdi. Ben de Allah ye niyaz eyledim. Allah de: 

‘Namazı beş vakit kılın. 50 vakit yerine geçsin’ buyurdu. 

Tekrar Mûsâ ın yanına geldim. Bana yine: 

‘Allah nin yanına dön’ dedi. Ben Allah nin yanına 

gitmekten mahçup oldum’ buyurdu.   

 

Gördünüz mü? Kelimullah olan Hz. Mûsâ 

vefatından takriben 2.500 yıl sonra Peygamber 

Efendimiz in ümmetine nasıl yardım etti de 

Mirac hadisesinde 50 vakit olan namazı 5 vakite indirdi. 

Allah-u Teâlâ namazın 5 vakite ineceğini biliyordu. Ancak 

buna rağmen 50 vakit tayin etmişti ve bu iki sevgili nebisi 
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hatrına 5 vakite indirdi. Burada dikkatimizi çeken konu 

şudur: Şeytanın vesvesesine kapılıp vefat edenlerin yardıma 

koşabileceğini inkar edenler de ne hikmetse namazlarını 50 

vakit yerine 5 vakit kılmaktadırlar. Halbuki namazın 50 

vakitten 5 vakite indirilmesi Allah  den başkasının 
yardımı sayesindedir. 

Cennette Allah’tan Başkasından Yardım İstemek 

Cennette de Allah  den başkasının yardımına ihtiyaç 

duyulacaktır. Evet Allah nin Sevgili Kulu, Kusurlardan 

Münezzeh Peygamber Efendimiz şöyle 

buyurdu: ‘Cennettekiler orada büyük alimlere 

muhtaç olacaklardır. Zira onlar her Cuma Allah  yi 

görürler. Allah-u Teâlâ cennetteki insanlara: ‘Benden ne 

dilerseniz dileyin’ buyurur. Cennettekiler alimlere 

dönüp: ‘Kerim olan Rabbimiz  den ne isteyelim?” diye 

sorarlar. Alimler onlara istenmesi gerekeni 

söylerler. Yani insanlar dünya hayatında alimlere 

nasıl muhtaç oldularsa cennette de onlara muhtaç 
olacaklardır’.   
 

İnsanoğlu genellikle hayatının her aşamasında başkalarına 

muhtaç olmaktadır. Bazen anne-babasına, bazen dost ve 

ahbabına, bazen polise, bazen yoldan geçenlere muhtaç olur. 

Bu durumda insanoğlu, kimseden yardım almadan yaşamını 
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nasıl sürdürebilir ki. Ancak vesvese sayılmayan, yardımı sırf 

Allah den istemesine rağmen, Allah nin inayetiyle 

başkalarının da yardım edebileceğini salim akılla kabul 

etmekte bir sakınca yoktur. 

 

 

Allah’tan Başkasından Yardım İstemek Vacib Olur 

mu? 

Soru 15: Allah  den başkasından yardım istemenin 
vacip olduğu durumlar var mıdır? 
 

Cevap: Evet. Bazı öyle durumlar vardır ki Allah  den 

başkasından yardım istemek vacip olur. Hatta bazı 

durumlarda doğal olarak başkasına yardım etmek de vacip 

olur. Yardım istemenin ve yardım etmenin vacip olmasıyla 
ilgili fıkhi deliller sunulmuştur. 
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Yardım İstemenin Vacip Olduğu Durumlar 

1. Eğer bir kimsenin yanında elbisesi yoksa ve çıplak 

haldeyse ve namaz kılması gerekiyorsa, yanında elbise 

bulunan bir kimseden elbise vermesini istemesi vaciptir. 

 

2. Bir kimseden su istendiği taktirde suyu vereceği 

düşüncesi ağır basarsa, su istemeden önce teyemmüm 

etmek caiz olmaz. Eğer su istemeden önce teyemmüm 

edip de namaz kılınmışsa, namazdan sonra su istenir de 

suyun sahibi o sudan verirse ya da istemeden verirse bu 

sudan abdest alıp namazı iade etmek yani yeniden 

kılmak gerekir. Eğer su istenir de suyu vermezse o zaman 

teyemmüm edilerek kılınan namaz geçerli olur. Eğer 

teyemmüm edip namaz kıldıktan sonra verip 

vermeyeceği bilinmediği için su istenmezse ya da suyun 

sahibi kendiliğinden o sudan vermezse kılınan namaz 

geçerli olur. Eğer suyun sahibinin o sudan vereceği 

düşüncesi galip gelmez de teyemmüm edilir ve namaz 

kılınırsa ondan sonra da o kişi suyu verirse bu durumda 

da namaz yeniden kılınır. Suyu vermezse namaz geçerli 
olur.  

Yardım Etmenin Vacip Olduğu Durumlar 

1. Zorda kalmış birisi yardım isterse, namaz kılmakta olan 
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kişiden yardım istenirse, ya da özellikle seslenilip yardım 

isteniyorsa, veya bir kimse boğulmak üzereyse, yahut 

ateşte yanmak üzereyse, gözleri görmeyen birisi çukura 

düşmek üzereyse, bu durumlarda namazı kılan kimse 

yardıma koşabilecek durumdaysa namazını bozması 

vacip olur.  

2. Anne-baba, dede-nine ve diğer aile büyüklerinin 1 

yukarıda geçtiği gibi çok zor durumda kalıp da 

çağırmasıyla namazı yarıda kesmek yani bozmak caizdir. 

Böyle durumlarda onların yardımına koşmak gerekir. 

Yukarıda geçen bu zor durumlar farz namazlar için 

geçerlidir. Seslenen kişi, nafile namazı kılındığını bilip de 

aciliyet olmadan öylesine sesleniyorsa namaz yarıda 

bırakılıp çağrılan yere gidilmez. Seslenen kişi, nafile 

namazı kılındığını bilmeyip de çağırırsa namaz bozulup 

ona cevap verilebilir.  

3. Uyuyan kişiyi uyandırıp ya da namaz kılmayı unutan bir 

kişiye hatırlatıp ona namaz kılmasını söylemek vaciptir. 

 

4. Oruçlu iken unutarak, yiyen, içen ya da cima eden 

kimsenin orucu ister farz olsun ister nafile orucu olsun 

Aile büyüklerinden maksat anne, anneanne ve daha yukarısı, ya da baba, 

büyükbaba ve daha yukarısı olan aile büyükleri.
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bozulmaz, oruca devam edilir. Oruca niyetlenmeden 

önce ya da sonra bu gibi şeylerin vuku bulması 

durumunda, hatırlatıldığı halde oruçlu olduğu akla 

gelmezse ve hatırlatma yapıldıktan sonra bu fiiller vuku 

bulmuşsa oruç bozulur. Ancak bu durumda kefaret 

gerekmez. Oruçlu bir kimsede bu fiiller görülürse 

hatırlatmak vaciptir. Ona bu şekilde yardım edilmezse 
yani hatırlatılmazsa günaha girilir. 

5. Oruçlu kişi orucu tutamayacak derecede güçsüz ise ve 

oruçlu olduğu hatırlatıldığında yemeyi kesecekse ve bu 

nedenle bünyesi daha da zayıf düşecek, oruç tutmakta 

zorlanacaksa bu durumda yemek yese de orucunu 

tutmuş sayılır. Diğer ibadetleri de geçerli olur. Böyle bir 

durumda o kişiye oruçlu olduğu hatırlatılmazsa daha iyi 

olur.  

6. Kur’an-ı Kerim’i yanlış okuyan birisinin yanlışını 

düzeltmek, kin ve hasede yol açmayacaksa vaciptir. Aynı 

şekilde bir kişinin mushafı geçici olarak alındığında onda 

yazım hatası görülürse, o hatayı söylemek suretiyle 

yardımcı olmak vaciptir.  
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Soru 16: Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: 

‘Allah’ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek 

olan şeylere yalvarma.’  

 

Bu ayetten de anlaşılmaktadır ki Allah  den 

başkasından yardım dilemek şirktir.  
 

Cevap: Ayette ifadesiyle Allah den başkasından 

yardım dilemek yasaklanmıştır. Burada kastedilen putlardır. 

Yardım dilemekten maksat da ibadet etmektir.  

Kıymetli hocamız  bu ayetin tercümesini: ‘Allah 

 den başkasına kulluk etme’ şeklinde yapmıştır. Diğer 

ayetler bu anlamı teyit etmektedir. Örneğin, Allah-u Teala 

şöyle buyurur: 

‘Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka 

hiçbir ilâh yoktur’.  
 

Bundan da anlaşıldığı üzere Allah  den başkalarını ilah 

yerine koyup onlardan yardım istemek şirktir. Zira bu Allah 
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 den başkasına ibadet etmek anlamına gelir. Konu ile 

ilgili ayrıntılı bilgi için Müftü Ahmed Yar Han  ın 
‘İlmul Kur’an’ adlı eserine bakınız.  
 

Soru 17: Müşrikler putlardan yardım isterken, bazı 

Müslümanlar da nebi ve velilerden yardım istemektedirler. 
Bu ikisi de şirk değil midir? 

Cevap: Allah korusun. İkisi aynı şey değildir. Müşrikler 

Allah nin putlara uluhiyet verdiğine, yani onlara ibadet 

edilmesi gerektiğine inanırlar. Hatta onlar put vesaireye 

tazimde bulunup vesile edinirler. Aslında put onların 

inandıkları gibi değildir biz Müslümanlar, bize 

en yakın olan, hatta Rabbimiz  nin mahbubu, insanlığın 

önderi, her türlü saygı ve sevgiye mazhar Efendimiz 

i bile uluhiyet noktasında yani ibadet edilecek 

makamda görmeyiz. Bizler enbiya  ı ve evliya 

ı Allah  nin kulları ve geçici olarak Allah  nin 

lütfu keremi ve inayetiyle aracı, vesile ve ihtiyaçları gideren, 
zorlukları def eden olarak görürüz. 
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Putlardan Yardım İstemek Şirktir 

Müfessir Müftü Ahmed Yar Han  der ki: ‘Müşriklerin 

putlardan yardım istemesi tam anlamıyla şirktir. Şirk olması 

şundan dolayıdır: Onlar putlarda ilahi tesir olduğuna ve onların 

küçük ilahlar olduklarına inanıp onlardan yardım isterler. 

Bundan dolayı da putların ilah olduklarını ya da ibadet edilmesi 

gereken Allah’ın ortakları olduğunu söylerler. Yani onlar 

putları Allah’ın hizmetkarları, uluhiyet noktasında onun ortağı 

olduğuna inanırlar’. 

Şirkin Tanımı 

Şirkin tanımı şudur: Allah den başkasını vacibül vücud 

(Var olan) ya da ibadet edilmeye layık olarak görmek, yani 

uluhiyette başkasını ortak etmektir. Bu da küfrün en 

kötüsüdür. Bunun dışındakiler ne kadar kötü olursa olsun 

bu şirk en kötü olanıdır.  

Kıymetli hocan, ehlisünnet alimi Şah İmam Ahmed Raza 

Han  şöyle der: ‘Bir kimse Allah  den 

başkasını ibadet etmeye layık görmedikçe ya da bir 

kimsenin ya da şeyin zatını hiç bir şeye muhtaç olmayan 

vasıfta görmedikçe yahut vacibül vücud olarak kabul 

etmedikçe gerçek anlamda bir sözünden ötürü müşrik 

olmaz’.  
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‘Şerh-i Akaid’ te belirtildiği üzere: ‘Şirk’ Mecusiler yani ateşe 

tapanlar gibi Allah-u Teala’ya uluhiyet noktasında bir şeyi 

ortak olarak görmek, Allah  den başkasını vacibül vücut 

olarak kabul etmek, ya da putlara tapanlar gibi Allah  

den başkasını ibadet etmeye layık görmektir. 

 

Bu Risaleyi Okuduktan Sonra Sevabına Başkalarına 

da Veriniz 

Gerek nikâh ya da doğum günü gibi mutluluk 

merasimlerinde gerekse, matem gibi acılı günlerde bir araya 

geldiğinizde ‘Mektebetül Medine’ tarafından basılan hazine 

değerindeki bu risaleleri dağıtarak sevaba eriniz. 

Müşterilerinize hediye olarak dağıtmak için dükkânınızda 

bulundurmayı alışkanlık edininiz. Gazete dağıtanlar ya da 

çocuklar vasıtasıyla evlere ayda en az bir kere dağıtarak 

onları iyiliğe davet ediniz ve bu sevaptan siz de payınıza 

düşeni alınız. 
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